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

w państwie i na świecie w roku 2020 życzy
redakcja  Kalendarza Głubczyckiego

* * *

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH
Pokoj a smíření v rodině, ve společenství,

 ve státě i ve světě
v roce 2020 přeje

redakce Hlubčického Kalendáře.

* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2020 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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VázŽ eni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalši ka-
lendář na rok 2020, 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
nabizíme hodne informaci ze
současnosti  v zájmu lepšiho
poznáni mésta Hlubčice a jeho
okolí, naší malé vlasti, jeho histo-
rie, kultury, osvěty a hospdářstvi.
Doufáme, že kalendář splni nejen
osvětovou a informačni funkci.

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

Dalši již 28. kalendář (2021)
bude obsahovat nová témata včet-
ne  tech. která jsme nemohli zařadit
do současného vydáni. Náměty a
propozice pro tvorbu dalších ka-
lendářů zasílejte prosim na nasi ad-
resu:

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 2020 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls
unsere reiche Gegenwart und regen
Sie dazu an, sich mit der Stadt und
der Stadtgemeinde, diesem kleinen
Heimatland, seiner Geschichte, Kul-
tur, Bildung und Wirtschaft besser
vertraut 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 28. Auflage des Kalen-
ders 2021 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 empfehle-
swert 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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DRODZY CZYTELNICY!

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty siódmy Kalendarz  na rok
2020,  w którym, tradycyjnie już, tematem dominującym jest powo-
jenna historia 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 histo-
rii, kultury, oświaty, sportu, gospodarki. Mamy nadzieję, że Kalen-
darz  spełni funkcję nie tylko informacyjną, ale i promocyjną.

Kolejny, XXVIII już Kalendarz (2021 r.), obok kontynuacji nie-
których 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 Kalenda-
rza, wyrażamy serdeczne podziękowania.

                                              W  imieniu Redakcji
                                              Redaktor Naczelny

Jan Wac

        Kalendarz Głubczycki 2020
        dostępny w internecie na stronie:

           www.glubczyce.pl
       www.sbc.org.pl
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STYCZEÑ

1  œr

2 cz

3 pt

4 sb

5 nd

6 pn

7 wt

8 œr

9 cz

10 pt

11 sb

12 nd

13 pn

14 wt

15 œr

16 cz

8 stycznia Dzień sprzątania biurka
6 stycznia Dzień Filatelisty
21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka
24 stycznia Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
25 stycznia Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia Dzień Dialogu z Islamem

Światowy Dzień Trędowatych
28 stycznia Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwko

Wojnie Nuklearnej

Koncert kolęd i pastorałek w kościele o.o. Franciszkanów
„Bożej Dziecinie w darze”
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STYCZEÑ

17 pt

18 sb

19 nd

20 pn

21 wt

22 œr

23 cz

24 pt

25 sb

26 nd

27 pn

28 wt

29 œr

30 cz

31 pt Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Liczenie pieniędzy ze zbiórki



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

8

LUTY

1 sb

2 nd

3 pn

4 wt

5 œr

6 cz

7 pt

8 sb

9 nd

10 pn

11 wt

12 œr

13 cz

14 pt

15 sb

2 lutego Dzień Handlowca,
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

3 lutego Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,

Światowy Dzień Chorych
14 lutego Dzień Zakochanych
15 lutego Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
21 lutego Międzynarodowy Dzień walki

z Reżimem Kolonialnym
22 lutego Europejski Dzień Ofiar Przestępstw,

Dzień Myśli Braterskiej

Coroczna Harcerska Akcja Zimowa
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LUTY

16 nd

17 pn

18 wt

19 œr

20 cz

21 pt

22 sb

23 nd

24 pn

25 wt

26 œr

27 cz

28 pt

29 sb

Upamiętnienie rocznicy mordu w Katyniu
w kaplicy kościoła parafialnego
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MARZEC
1 nd

2 pn

3 wt

4 œr

5 cz

6 pt

7 sb

8 nd

9 pn

10 wt

11 œr

12 cz

13 pt

14 sb

15 nd

16 pn

1 marca Międzynarodowy Dzień Walki Przeciwko
Zbrojeniom Atomowym

2 marca Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
3 marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca Dzień Teściowej
6 marca Dzień Olimpijczyka
8 marca Dzień Kobiet
10 marca Dzień Mężczyzny
15 marca Międzynarodowy Dzień Konsumenta
17 marca Światowy Dzień Morza
18 marca Europejski Dzień Mózgu
20 marca Światowy Dzień Inwalidów

i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca Pierwszy Dzień Wiosny, Otwarte Serca

Dzień Wagarowicza
Międzynarodowy Dzień Poezji
Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową

22 marca Światowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku

23 marca Światowy Dzień Meteorologii
24 marca Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca Dzień Metalowca

Koncert charytatywny „Otwarte serca” 21.03.2019
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MARZEC

17 wt

18 œr

19 cz

20 pt

21 sb

22 nd

23 pn

24 wt

25 œr

26 cz

27 pt

28 sb

29 nd

30 pn

31 wt Promocja książki Katarzyny Maler i Arkadiusza Szymczyny
„Głubczyccy Kresowianie”
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KWIECIEÑ
1  œr

2 cz

3 pt

4 sb

5 nd

6 pn

7 wt

8 œr

9 cz

10 pt

11 sb

12 nd

13 pn

14 wt

15 œr

1 kwietnia Prima Aprilis Międzynarodowy
Dzień Ptaków

2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 kwietnia Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Dzień Pamięci o Holocauście
8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów
10 kwietnia Dzień Służby Zdrowia
11 kwietnia Dzień Radia

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

12 kwietnia Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki,

13 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych
15 kwietnia Międzynarodowy Dzień Kombatanta
16 kwietnia Dzień Sapera, Dzień Włókniarza,
18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
20 kwietnia Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
22 kwietnia Dzień Ziemi
23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży
25 kwietnia Dzień Sekretarki

Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem

26 kwietnia Dzień Drogowca i Transportowca
28 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków

przy  Pracy,   Dzień Ziemi
29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca

Marsz Pamięci
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KWIECIEÑ

16 cz

17 pt

18 sb

19 nd

20 pn

21 wt

22 œr

23 cz

24 pt

25 sb

26 nd

27 pn

28 wt

29 œr

30 cz
Święcenie pokarmów wielkanocnych

w Kwiatoniowie i Głubczycach Sadach
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MAJ
1 pt

2 sb

3 nd

4 pn

5 wt

6 œr

7 cz

8 pt

9 sb

10 nd

11 pn

12 wt

13 œr

14 cz

15 pt

16 sb

1 maja Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja

Światowy Dzień Wolności Prasy
Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

4 maja Dzień Strażaka, Dzień Hutnika
5 maja Dzień Tolerancji, Praw Człowieka

i Integracji Europejskiej
Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną

6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Międzynarodowy Dzień Bez Diety

7 maja Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej
8 maja Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

i Czerwonego Półksiężyca
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Zwycięstwa

9 maja Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
10 maja Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
14  maja Dzień Farmaceuty
15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja Święto Straży Granicznej
17 maja Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów, Dzień Mostowca
19 maja Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
21 maja Światowy Dzień Kosmosu
22 maja Dzień Praw Zwierząt

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
23 maja Światowy Dzień Żółwia
24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych

Dzień Piwowara, Dzień Mleka
26 maja Dzień Matki
27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Międzynarodowy Dzień Uczestników
Misji Pokojowych ONZ

31 maja Światowy Dzień Bez Papierosa,
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego
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MAJ

17 nd

18 pn

19 wt

20 œr

21 cz

22 pt

23 sb

24 nd

25 pn

26 wt

27 œr

28 cz

29 pt

30 sb

31 nd

Koncert z okazji Dnia Matki w kościele o.o. Franciszkanów
„O Matce Pieśń”
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CZERWIEC
1 pn

2 wt

3 œr

4 cz

5 pt

6 sb

7 nd

8 pn

9 wt

10 œr

11 cz

12 pt

13 sb

14 nd

15 pn

1 czerwca Dzień Dziecka
2 czerwca Dzień Leśnika

Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska
4 czerwca Dzień Drukarza i Chemika

Międzynarodowy Dzień Dzieci  Ofiar Agresji
5 czerwca Dzień Ochrony Środowiska
6 czerwca Dzień bez Samochodu
7 czerwca Dzień Chemika
10 czerwca Dzień Straży Granicznej
16 czerwca Międzynarodowy Dzień Pomocy

Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca Międzynarodowy Dzień Walki

z Pustynnieniem i Suszami
20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca Początek Lata
22 czerwca Dzień Kultury Fizycznej
23 czerwca Dzień Ojca
24 czerwca Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
25 czerwca Dzień Stoczniowca
26 czerwca Dzień Zapobiegania Narkomanii
27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa,

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 czerwca Dzień Marynarki Wojennej,

Dzień Ratownika WOPR

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prob. Adama Szubki
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CZERWIEC

16 wt

17 œr

18 cz

19 pt

20 sb

21 nd

22 pn

23 wt

24 œr

25 cz

26 pt

27 sb

28 nd

29 pn

30 wt

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prob. Adama Szubki
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LIPIEC
1  œr

2 cz

3 pt

4 sb

5 nd

6 pn

7 wt

8 œr

9 cz

10 pt

11 sb

12 nd

13 pn

14 wt

15 œr

16 cz

1 lipca Światowy Dzień Architektury
Dzień Spółdzielczości

2 lipca Dzień Dziennikarza Sportowego
7 lipca Dzień Spółdzielczości
11 lipca Światowy Dzień Ludności
15 lipca Dzień bez Telefonu Komórkowego
23 lipca Dzień Włóczykija
24 lipca Dzień Policjanta

III koncert plenerowy „Zagraj mi piękny cyganie”
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LIPIEC

17 pt

18 sb

19 nd

20 pn

21 wt

22 œr

23 cz

24 pt

25 sb

26 nd

27 pn

28 wt

29 œr

30 cz

31 pt

Przecięcie wstęgi i potwarcie parku przy ul. Sobieskiego
„Minerały i flora na pograniczu polsko-czeskim”
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SIERPIEÑ
1 sb

2 nd

3 pn

4 wt

5 œr

6 cz

7 pt

8 sb

9 nd

10 pn

11 wt

12 œr

13 cz

14 pt

15 sb

16 nd

1 sierpnia Dzień Karmienia Piersią
2 sierpnia Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
10 sierpnia Dzień Przewodników i Ratowników Górskich
11 sierpnia Dzień Struktury
12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży
13 sierpnia Dzień Leworęcznych
14 sierpnia Dzień Energetyka
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego (Cud nad Wisłą)
23 sierpnia Dzień Odrodzonego Lotnictwa Polskiego
27 sierpnia Dzień Energetyka

Przecięcie wstęgi i otwarcie parku minerałów
w partnerskim Vitkowie (Czechy)
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SIERPIEÑ

17 pn

18 wt

19 œr

20 cz

21 pt

22 sb

23 nd

24 pn

25 wt

26 œr

27 cz

28 pt

29 sb

30 nd

31 pn

Dożynki powiatowo - gminne w Głubczycach
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WRZESIEÑ
1 wt

2 œr

3 cz

4 pt

5 sb

6 nd

7 pn

8 wt

9 œr

10 cz

11 pt

12 sb

13 nd

14 pn

15 wt

1 września Międzynarodowy Dzień Pokoju,
Dzień Kombatanta

3 września Dzień Energetyka
8 września Dzień Dobrych Wiadomości
9 wrzesnia Międzynarodowy Dzień Urody
12 września Dzień Wojsk Lądowych
13 września Dzień Kolejarza
16 września Dzień Warstwy Ozonowej
17 września Dzień Sybiraka
18 września Międzynarodowy Dzień Geologa
19 września Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
21 września Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera

Międzynarodowy Dzień Pokoju
22 września Dzień bez Samochodu
26 września Europejski Dzień Ptaków
27 września Światowy Dzień Turystyki
28 września Dzień Budowlanych
30 września Dzień Chłopaka

Uroczystość upamiętnienia wybuchu II wojny światowej
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WRZESIEÑ

16 œr

17 cz

18 pt

19 sb

20 nd

21 pn

22 wt

23 œr

24 cz

25 pt

26 sb

27 nd

28 pn

29 wt

30 œr

Ślubowanie pierwszoklasistów - Szkoła Podstawowa nr 2

Uroczystość 17 września - przy pomniku
i kamieniu pamięci Sybiraków
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PA�DZIERNIK
1 cz

2 pt

3 sb

4 nd

5 pn

6 wt

7 œr

8 cz

9 pt

10 sb

11 nd

12 pn

13 wt

14 œr

15 cz

16 pt

1 października Dzień Wegetarianina,
Międzynarodowy Dzień Muzyki,
Międzynarodowy Dzień Lekarza

4 października Dzień św. Franciszka
Dzień Dobroci dla Zwierząt

5 października Światowy Dzień Nauczycieli
6 października Międzynarodowy Dzień Nauczycieli,

Światowy  Dzień Mieszkalnictwa
9 października Światowy Dzień Poczty
10 października Dzień Kolejarza,

Światowy  Dzień Zdrowia Psychicznego
14 października Dzień Nauczyciela

Święto Edukacji Narodowej,
Międzynarodowy Dzień Zmniejszania
Skutków Klęsk Żywiołowych

15 października Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 października Światowy Dzień Żywności
17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Dzień Walki z Rakiem
18 października Dzień Łącznościowca ,Dzień Poczty Polskiej
22 października Światowy Dzień Jąkających się
24 października Dzień walki z otyłością,

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Światowy Dzień Informacji

28 października Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
31 października Dzień Rozrzutności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszego dyrektora
Jana Mruka - patrona auli szkolnej
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PA�DZIERNIK

17 sb

18 nd

19 pn

20 wt

21 œr

22 cz

23 pt

24 sb

25 nd

26 pn

27 wt

28 œr

29 cz

30 pt

31 sb

Jubileusz 50-lecia ZSM
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LISTOPAD
1 nd

2 pn

3 wt

4 œr

5 cz

6 pt

7 sb

8 nd

9 pn

10 wt

11 œr

12 cz

13 pt

14 sb

15 nd

16 pn

1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Święto Zmarłych
3 listopada Dzień bez Papierosa,  Święto Myśliwych
5 listopada Dzień postaci z bajek
9 listopada Światowy Dzień Jakości,

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem

10 listopada Dzień Młodzieży
11 listopada Święto Niepodległości
14 listopada Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
15 listopada Międzynarodowy Dzień Pamięci
                      Ofiar Wypadków Drogowych
16 listopada Dzień Tolerancji
17 listopada Dzień Studenta
20 listopada Dzień uprzemysłowienia Afryki
21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego,

Światowy Dzień Telewizji,
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

25 listopada Dzień Pluszowego Misia,
Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy,

29 listopada  Dzień bez Kupowania, Dzień Chorążego

Program integracyjny „Bez barier”
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LISTOPAD

17 wt

18 œr

19 cz

20 pt

21 sb

22 nd

23 pn

24 wt

25 œr

26 cz

27 pt

28 sb

29 nd

30 pn

Narodowe Święto Niepodległości
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GRUDZIEÑ
1 wt

2 œr

3 cz

4 pt

5 sb

6 nd

7 pn

8 wt

9 œr

10 cz

11 pt

12 sb

13 nd

14 pn

15 wt

1 grudnia Dzień walki z AIDS
2 grudnia Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3 grudnia Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
4 grudnia Dzień Górnika i Naftowca (Barbórka)
5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia Mikołajki
7 grudnia Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego,
10 grudnia Dzień Odlewnika,

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,
Dzień Ochrony Praw Dziecka

13 grudnia Dzień Księgarza,
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci

18 grudnia Międzynarodowy Dzień Emigrantów
20 grudnia Dzień Ryby
28 grudnia Międzynarodowy Dzień Pocałunku
29 grudnia Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 grudnia Sylwester

Święty Mikołaj w stowarzyszeniu „Tacy sami”
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GRUDZIEÑ

16 œr

17 cz

18 pt

19 sb

20 nd

21 pn

22 wt

23 œr

24 cz

25 pt

26 sb

27 nd

28 pn

29 wt

30 œr

Święty Mikołaj w stowarzyszeniu „Tacy sami”
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INTEGRACJA
Integracja - dziesięć liter,
Przyszłość dzieci
pokrzywdzonych;
Szansa bycia pełnosprawnym
Członkiem grupy, klasy, szkoły.

W społeczeństwie funkcjonować,
Razem wzrastać, uczyć, bawić;
Skoro los nie taki łaskaw
Więc spróbujmy świat naprawić.

Tolerancja, akceptacja -
Ważne słowa miły bracie;
Czy dostrzegasz wokół siebie
Dzieci chorych izolację?

Człowiek częstokroć hardzieje,
Kiedy się mu dobrze dzieje,
A w minucie może stracić
Zdrowie, szczęście, swoje życie.

O wrażliwość, zrozumienie
Apeluję, wzywam szczerze;
Dziś bariery likwidujmy;
Jedność, równość - ważne cele.

Wszak jesteśmy tacy sami,
Słońce, radość dla każdego;
Trochę serca i uśmiechu,
A codzienność się odmieni.

Zawsze i o każdej porze,
Wspomnij dźwigających brzemię;
Nie litości potrzebują,
Lecz przyjaźni i miłości.
                 Maria Farasiewicz

ŻOŁNIERZOWI
 WYKLĘTEMU

Zapomniany, zhańbiony,
sponiewierany,
Nie złożyłeś swojej broni;
Pełen godności i wierności Polsce,
Nie przyjąłeś złowrogiej ideologii.
Bóg, Honor, Ojczyzna -
Twe motto żołnierskie;
Tortury, śmierć w opuszczeniu
I współbrata oblicze szydercze.
Ze słowy
,,Jeszcze Polska nie zginęła"
Opuszczałeś ten ziemski padół;
Przedwcześnie, w kwiecie wieku;
Polska Ludowa
             nie doceniła Twych zasług.
Po latach, zrehabilitowany,
Wracasz na ołtarz historii;
Twe męczeństwo i śmierć
Nie poszły na marne - to Victoria!
                   Maria Farasiewicz

MEMENTO MORI
Nie zatracaj się w egoizmie
Zatopiony w materii człecze;
Na wóz pędzący do krainy wiecznej
Niczego nie zabierzesz przecież.
Jedynie bagaż dobrych uczynków
Możesz nań załadować;
Reszta - ,,psu na budę"- jak powiadają,
Pomyśl, by u schyłku lat nie żałować!
Nie frasuj się zbytnio o to i owo,
Wszak to sprawy doczesne,
                               przemijające;
Ubogacaj ducha, kontempluj naturę,
W bliźnich spróbuj dostrzec
                                      brata serce.
A wtedy lżej ci będzie w ów dzień,
Kiedy Parki przetną nić
                                  twego żywota,
Przepłyniesz Styks z Charonem,
By przeniknąć eschatologiczne wrota.
                          Maria Farasiewicz
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Głubczyce
Raport o stanie gminy przygotowa-

ny został na podstawie danych z 2018
roku.  Zebrane informacje od pracow-
ników merytorycznych Urzędu Miej-
skiego, jednostek organizacyjnych,
spółek gminnych są źródłem informa-
cji o stanie naszej gminy. Opisują sy-
tuację gminy pod względem gospo-
darki, środowiska, społeczeństwa,
oraz zarządzania gminą.

Myślę, że zmiany, jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich lat, są efektem
wytężonej pracy, które są zauważo-
ne i docenione przez naszych miesz-
kańców. To również zasługa pozyska-
nych środków zewnętrznych. Dzięki
tym środkom udało nam się zrealizo-
wać kilka znaczących inwestycji.
Sytuacja finansowa gminy jest dobra
i stabilna.

Osobiście uważam, że tak wiele
udało się zrobić, ponieważ w centrum
moich starań było dobro mieszkańca
i naszej gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania
się z raportem.

Z poważaniem
Burmistrz Głubczyc

 Adam Krupa

Głubczyce,
dnia 10 maja 2019 roku

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym - raport ten bę-
dzie omawiany na sesji Rady Miej-
skiej, na której podejmowana będzie
uchwała w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi absolutorium. Nad przed-
stawionym raportem o stanie gminy
przeprowadzona zostanie debata. W
przedmiotowej debacie mogą zabie-
rać głos mieszkańcy gminy. Miesz-
kaniec, który chciałby zabrać głos w
debacie, składa do Przewodniczące-
go Rady pisemne zgłoszenie poparte
podpisami co najmniej 50 osób. Zgło-
szenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwo-
łana zostanie sesja, podczas której ma
być omawiany raport o stanie gminy.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

32

RAPORT O STANIE
GMINY GŁUBCZYCE
    (skróty)

Na podstawie art. 28aa ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym/ Burmistrz Głubczyc
przedstawia niniejszym raport o sta-
nie Gminy Głubczyce za rok 2018.
(od red. oryginał raportu obejmuje 40
stron, dostęny w całości na  https://
glubczyce.pl/

1. CHARAKTERYSTYKA
 GMINY (........)
2. Realizacja polityk, programów
    i strategii
W gminie w 2018 r. obowiązywały

następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Społecznego

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z per-
spektywą do 2030r.

2. Strategia Rozwoju Transportu
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z per-
spektywą do 2030 r.

3. Strategia Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020 na lata 2016-2026 z perspek-
tywą do 2030 roku.

4. Strategia Rynku Pracy Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020 na lata 2016-2026 z perspek-
tywą do 2030 roku.

5. Strategia Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych w Gminie
Głubczyce na lata 2016-2025.

6. Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2016-2018.

7. Gminny Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie na lata 2016-2020.

8. Program Osłonowy w Zakresie
Dożywiania "Pomoc Gminy w zakre-
sie dożywiania na lata 2014-2020".

9. Program przeciwdziałania Nar-
komanii dla Gminy Głubczyce na lata
2016 - 2020.

10. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na rok 2018.

11. Program współpracy Gminy  z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w 2018r.

12. Program ochrony środowiska
dla Gminy Głubczyce na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-
2025.

13. Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN) dla Gminy Głubczyce.

14. Inwentaryzacja i waloryzacja
krajoznawcza Gminy Głubczyce.

15. Projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Głubczy-
ce na lata 2018-2033.

16. Lokalny program rewitalizacji
miasta Głubczyce do roku 2020.

17. Program ochrony powietrza dla
strefy opolskiej i miasta Opola ze
względu na przekroczenie poziomów
dopuszczalnych pyłu  PM 10 i pozio-
mu docelowego benzo(a)pirenu oraz
poziomów dopuszczalnych pyłu PM
2,5, ozonu i benzenu dla strefy opol-
skiej.

3. Finanse gminy
Dane dotyczące sytuacji finanso-

wej Gminy za ub.rok  zawarte są w
sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2018 rok.

4.  Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca

2018 r. liczba mieszkanek i mieszkań-
ców zmniejszyła się o 267 osób, przez
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co na dzień 31 grudnia 2018 r. wyno-
siła 21547 osób, w tym 11150 kobiet
i 10397 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wieko-
wych, liczba mieszkańców z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn na dzień
31.12.2018 r. przedstawiała się nastę-
pująco: Na początek 2018 r. na tere-
nach miejskich mieszkało 12149
osób, a na  wiejskich 9664 osób. Na
koniec 2018 r.: miasto 11981osób,
wieś 9566 osób. W 2018 r. urodziło
się w gminie 193 dzieci, w tym 94
dziewczynki  i 99 chłopców, a zmar-
ło 288 osób, w tym 146 kobiet i 142
mężczyzn.

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Głubczycach sporządzo-
no 500 aktów urodzeń, w tym 452 dla
dzieci urodzonych w Głubczycach
natomiast 48 dla dzieci urodzonych
za granicą. Sporządzono 112 aktów
małżeństwa, w tym 44 konkordato-
we, 51 cywilnych, 17 zagranicznych.
Sporządzono 380 dokumentów ak-
tów zgonu w tym 373 dla osób zmar-
łych na terenie Gminy Głubczyce, 7
zagranicznych. Wręczono medale za
długoletnie pożycie małżeńskie 6
parom, natomiast odnotowano 50
rozwodów.

5. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami realizującymi zadania
publiczne

Na realizację zadań z  Programu
współpracy Gminy Głubczyce z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami realizującymi za-
dania publiczne jako priorytetowe, w
których  9 organizacji pozarządo-
wych złożyło 14 ofert.

Z wszystkimi oferentami zawarto
umowy na realizację zadań publicz-
nych Gminy.

Ponadto realizowano umowę za-
wartą w 2016 r. na okres trzech lat z
Caritas Diecezji Opolskiej.

Poniżej wysokość dotacji przekaza-
nych na realizację zadań w 2018 r.,

Zadanie 1a - W sferze działalno-
ści na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz osób w wieku emerytal-
ny tj.: pomoc rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej, wy-
równanie szans tych rodzin i osób
oraz osób niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych Za-
rząd Koła w Głubczycach-6.000,00zł

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych "TACY SAMI"
- 14.000,00 zł

Stowarzyszenie Przeciw Bierności
Nowa Wieś Głubczycka 29 -
15.000,00 zł

Zadanie 2a - W sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego tj.:1. promo-
cja dorobku kulturalnego Gminy
w kraju   i za granicą poprzez dzia-
łania o charakterze artystycznym
(malarstwo, śpiew, taniec)

Stowarzyszenie Pożytku Publiczne
go  im. B.Adamskiej Absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego im.
A.Mickiewicza w Głubczycach -
19.000,00zł

Zadanie 2 b
W sferze kultury, sztuki, ochro-

ny dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego tj.:Propagowanie histo-
rii i tradycji kulturalnych Gminy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa Ziemi Głubczyckiej- 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Przeciw Bierności
Nowa Wieś Głubczycka 29 -
10.000,00zł



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

34

Zadanie 2 c
W sferze kultury, sztuki, ochro-

ny dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego tj.:ochrona dziedzictwa
kulturowego Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa Ziemi Głubczyckiej - 3.000,00zł

Zadanie 2 d
W sferze kultury, sztuki, ochro-

ny dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego tj.: przedsięwzięcia kul-
turalne, w szczególności ich  alter-
natywne, nie komercyjne formy
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa Ziemi Głubczyckiej - 9.000,00zł

Zadanie 3 - W sferze ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego tj.:

opieka nad zwierzętami bezdomny-
mi (dokarmianie bezdomnych  psów
i kotów, poszukiwanie dla nich no-
wych właścicieli, itp.)

Opolskie Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zwierząt w Opolu - 5.000,00 zł

Zadanie 4 W sferze działalności
na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka oraz prze-
ciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym tj.: rozwój form
pracy z rodziną, w tym opieki nad
dziećmi i młodzieżą (w ramach
świetlic opiekuńczo-wychowaw-
czych, socjoterapeutycznych, klu-
bów, itp.)

Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom w Głubczycach-54.000,00 zł

Stowarzyszenie OPP Głubczycki
Klub Abstynenta w Głubczycach -
14.000,00 zł

Stowarzyszenie "Monar" w War-
szawie (Dom Samotnych Matek z
Dziećmi  Monar-Markot Zopowy) -
5.000,00 zł

W sferze działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży tj.: organizowanie wypo-
czynku całorocznego  dla dzieci i mło-
dzieży, w tym z rodzin dysfunkcyj-
nych (obozy, kolonie,  rajdy, itp.)

Stowarzyszenie Przyjaciół Har-
cerstwa  Ziemi Głubczyckiej -
148.000,00

Uczniowski Klub Sportowy LZS
„Żaczek" przy Szkole Podstawowej
w Lisięcicach, 48-118 Lisięcice -
9.000,00 zł

 Caritas Diecezji Opolskiej wyso-
kość dotacji przekazanej w 2018 r.
wyniosła 60.000,00 zł.

W ramach porozumienia zawarte-
go ze Starostwem Powiatowym Gmi-
na Głubczyce udzieliła dotacji na re-
alizację autorskiego programu profi-
laktycznego pn. "Żyjmy zdrowo -
nie nałogowo" dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Głubczycach w wysokości
3.000,00 zł.

Ponadto realizowano zadania pu-
bliczne zgłaszane przez stowarzysze-
nia w postaci uproszczonej oferty re-
alizacji zadania  (art.19a ustawy o
działalności pożytku publicznego),
były to:

CWAS Grobniki w wysokości 2
800,00 zł - "Stół łączy pokolenia"

CWAS Grobniki w wysokości 5
100,00 zł - "Twórczo, zdrowo i bez-
piecznie"

Stow. Absolwentów LO w wyso-
kości 8 276,00 zł  "Plener i warsztaty
malarskie"

CWAS Grobniki w wysokości 1
700,00 zł  "Bezpieczne wakacje"

Stow. Absolwentów LO w wyso-
kości 10.000,00 zł  "Szkolenie mło-
dzieży w śpiewie chóralnym"
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Stowarzyszenie OSP Klisino w
wysokości 3.000,00 zł  -  " Zawsze
być sobą"Całkowita  kwota dotacji
przekazanych przez Gminęe w 2018
r. w ramach wszystkich wymienionych
działań wyniosła  428 876,00 zł.

6. Promocja Gminy w  roku 2018
na promocję Gminy Głubczyce wy-
dano 164 849,57 zł.

W koszt ten wchodzą wydatki na
artykuły i filmy promocyjne, gadże-
ty, filiżanki z herbem Głubczyc, wy-
dawnictwo o Gminie Głubczyce oraz
udział Gminy Głubczyce w VI Pol-
skim Forum Przedsiębiorczości. W
celach promocyjnych uwzględniając
charakterystykę powojennego prze-
kroju populacji osadniczej sfinanso-
wano wydanie książki dr B.Górnic-
kiej-Naszkiewicz pt. „Pamięć poko-
leń. Tradycja kulturowa Kresowian
subregionu głubczyckiego”. Na ten
cel przeznaczono - 25.000,00zł

7. Profilaktyka  antyalkoholowa
i przeciwdziałanie uzależnieniom

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na
terenie gminy Głubczyce wydanych
było 68 zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych, natomiast na
dzień 31 grudnia 2018 roku  wyda-
nych było 70 zezwoleń

Z pozwoleń na sprzedaż alkoholu
(środków uzyskanych przez gminę z
tytułu udzielonych zezwoleń na sprze-
daż alkoholu), w 2018 r. sfinansowa-
ne zostały następujące wydatki: (...)

W Programie przeciwdziałania
Narkomanii zostały zorganizowane
warsztaty dla dzieci z Gminy Głub-
czyce dla klas VII i III Gimnazjów.
Ponadto  zostało zrealizowane zada-
nie  publiczne  "Eskalacja kompeten-
cji samotnego rodzica" przez MAR-
KOT Zopowy.

8. Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej po-

mocy społecznej w 2018 r. było 1632
osoby, w tym 526 osoby w wieku 0-
18, 810 osób w wieku 19-60 oraz 296
osoby w wieku 60 i więcej, w tym 828
osób poniżej kryterium dochodowe-
go oraz 266 osoby powyżej kryterium
dochodowego. W roku ubiegłym funk-
cjonowały następujące placówki sta-
cjonarnej pomocy społecznej: (...)

9. Infrastruktura
Publiczna infrastruktura drogowa

w gminie obejmowała na 1 stycznia
2018r 166,35 km dróg. Na dzień 31
grudnia 2018r długość dróg publicz-
nych w gminie wynosiła 161,52 km.
Różnica (zmniejszenie) w długości
dróg publicznych między początkiem
o końcem 2018 roku jest skutkiem
przeprowadzonej w roku 2018 szcze-
gółowej inwentaryzacji tych dróg
metodą fotowideorejestracji.   Drogi
asfaltowe stanowiły na początku 2018
roku - 68% wszystkich dróg, a pod
koniec ubiegłego roku 70%. Drogi
utwardzone stanowiły w poprzednim
roku odpowiednio 7% na dzień 1
stycznia i 5% na dzień 31 grudnia. (...)

10.Gospodarka mieszkaniowa
i komunalna
W gminie zrealizowano następują-

ce projekty ze środków zewnętrz-
nych:  W ramach "Programu na rzecz
integracji społeczności romskiej w
Polsce na lata 2014-2020" zrealizo-
wano następujące zadania:

1) Poprawa sytuacji bytowej rodzin
romskich poprzez remont lokali
mieszkalnych -  56 034,80 zł ogółem
w tym : kwota zewnętrznego finan-
sowania (MSWiA)  51 000,00 zł ,  zaś
wkład własny wynosił  5 034,80 zł,

2) Romowie pracują za dług 22
700,00 zł ogółem w tym: kwota ze-
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wnętrznego finansowania (MSWiA),
20 000,00 zł, zaś wkład własny wy-
nosił 2 700,00 zł, (...)

W 2018 r. wypłacono dodatki
mieszkaniowe na łączną kwotę
320150 zł, których beneficjentami
było 177 rodzin. Podstawą ich przy-
znania było spełnienie kryteriów usta-
wowych m.in. niski dochód, ponoszo-
ne opłaty mieszkaniowe, posiadanie
tytułu prawnego do lokalu. Kwota
najniższego dodatku wynosiła
33,59zł., zaś kwota najwyższego do-
datku - 610,41zł. (...)

11. Sprawy obywatelskie
W 2018 roku zgłoszono 3 projekty

do realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego

Zwycięzcą głosowania nad wybo-
rem zadania do realizacji w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018
została:  Tężnia solankowa - Park Miej-
ski w Głubczycach, na którą oddano 1006
ważnych głosów.

Zadanie to zostało zrealizowane  - koszt
wykonania zadania 188 960,00 zł. (...)

12. Działalność Straży Miejskiej
Straż Miejska podjęła w 2018 r.

230 interwencji porządkowych. (...)
13. Spółki komunalne:
1. Głubczyckie Wodociągi i Kana-

lizacja Sp. z o.o
2. Usługi Komunalne Sp. z o.o.
3. Głubczyckie Towarzystwo Bu-

downictwa Społecznego Sp. z o.o.
14. Edukacja
W Gminie Głubczyce funkcjono-

wało 9 szkół podstawowych, w tym
5 szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę oraz  4 szkoły pod-
stawowe prowadzone przez stowa-
rzyszenia.  Przy Szkole Podstawowej
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Głubczycach funkcjonowały oddzia-
ły integracyjne.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/
ucznia, wydatki na poszczególne
szkoły z budżetu gminy kształtowały
się następująco:

szkoła [SP Nr 1 w Głubczycach] -
[9.563,00] zł, szkoła [SP Nr 2 w
Głubczycach] - [11.959,00] zł,  szko-
ła [SP Nr 3 w Głubczycach] -
[10.748,00] zł, szkoła [SP Lisięcice]
- [12.594,00] zł, szkoła [ZS Pietro-
wice] - [20.438,00] zł, szkoła [SP
Bogdanowice]  - [18.682,00] zł, szko-
ła [SP Grobniki] - [20.747,00] zł,
szkoła [SP Gołuszowice] -
[16.308,00] zł, szkoła [SP Klisino] -
[14.754,00] zł

Wydatki gminy na oświatę wyno-
siły 22.481.802,00 zł, z czego
13.909.021,00 zł (61,87%) pokryte
zostało z subwencji oświatowej, prze-
kazanej z budżetu państwa. (...) Bur-
mistrz  w 2018 r. przyznał następują-
ce stypendia sportowe dla uczennic i
uczniów. Wynosiły one łącznie 25
920 zł. (...)

15. Przedszkola
W Gminie Głubczyce funkcjono-

wało 6 przedszkoli gminnych,  w tym
1 przedszkole z oddziałami integra-
cyjnymi oraz 4  powadzone przez sto-
warzyszenia. Do gminnych przed-
szkoli uczęszczało 555 dzieci, nato-
miast do przedszkoli prowadzonych
przez stowarzyszenia uczęszczało
140 dzieci. Ponadto funkcjonował 1
punkt przedszkolny, do którego
uczęszczało 42 dzieci.(...)

W 2018 roku na prowadzenie
przedszkoli gmina wydała 6.119.324
zł. W gminie funkcjonował 1 żłobek,
i 1 klub dziecięcy. Placówki te obej-
mowały 46 miejsc na dzień 1 stycz-
nia 2018r. (z czego wykorzystano 31
miejsc) oraz 85 miejsc na dzień 31
grudnia 2018r. (wykorzystano 74)
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16. Miejska  i Gminna
Biblioteka Publiczna
W Gminie  w 2018 r. funkcjono-

wała 1 biblioteka publiczna dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Księgozbiór na dzień 1 stycz-
nia 2018 r. wynosił 67.585 wolumi-
nów, zaś na koniec roku 67.478 wo-
luminów.  (...) Na dzień 31 grudnia
2017 r. Biblioteka zarejestrowała
9.562 użytkowników  w tym 4.586
czytelników,  zaś na koniec 2018 roku
liczby te wynosiły 9.375 użytkowni-
ków i 4.563 czytelników. (...) W 2018
roku na prowadzenie Biblioteki i upo-
wszechnianie czytelnictwa gmina
wydała 528.988,00 zł.

17. Miejski Ośrodek Kultury.
W 2018 r. zorganizowano następu-

jące wydarzenia:,
 1. Koncerty,
2. Pokazy teatralne,
3. Wystawy: wystawa prac pla-
     stycznych
4. Seanse filmowe,
5. Festiwale/przeglądy:
 6. Imprezy turystyczne i sportowo-

rekreacyjne. We wskazanych wyda-
rzeniach wzięło  udział ok. 15.000
mieszkanek i mieszkańców. Wydarze-
nia te wiązały się z poniesieniem kosz-
tów w wysokości ok. 270.457,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach w 2018 roku działały
następujące kluby i koła zaintereso-
wań (bezpłatne)

- Klub Modelarstwa Lotniczego,
Klub Krótkofalowców,  Towarzystwo
Numizmatyczne,  Klub Dobrego Fil-
mu, Polsko - czeski Klub Dobrego
Smaku,  Chór seniorów "Feniks",
Zespół "Dziarski Senior",  Zespół
"Rodzina Fedorowiczów",  Zespół
"Uśmiech" Grupa Estradowa MOK,

Grupa Estradowa MIRIAM,  Studio
Piosenki "Akord",  Chór dziecięcy
"Cantabile",  Chór miasta Głubczy-
ce "Leo cantores",  Chór Rodziców,
Zespół "Muzozaury",  Kółko teatral-
ne - "Głosy", (...) Płatne: Studio Tań-
ca Royal Dance, Joga, kółko plastycz-
ne. (...) Łącznie w/w zajęciach uczest-
niczy: ok. 430 osób

18. Ochrona środowiska
Na początku 2018 r. w gminie zlo-

kalizowano dwa dzikie wysypiska
odpadów komunalnych. Jedno znaj-
dujące się w Pietrowicach zostało zli-
kwidowane. W roku sprawozdaw-
czym  nie stwierdzono pożarów wy-
sypisk.

W 2018 roku na terenie gminy ist-
niało jedno legalnie działające wysy-
pisko odpadów komunalnych przy
ulicy Rożnowskiej. Na dzień 1 stycz-
nia 2018r. na 1 mieszkańca/mieszkan-
kę gminy przypadło 174 kg/miesz-
kańca na rok selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz 307,9
kg/mieszkańca na rok zmieszanych
odpadów komunalnych, zaś pod ko-
niec roku dane te przedstawiały się
następująco: 186,4 kg i 314,4 kg/
mieszkańca na rok.(...)

W celu polepszenia warunków śro-
dowiskowych, w których żyją miesz-
kańcy, gmina podjęła następujące
działania:

1) sukcesywnie rozbudowywane
oraz zadaszane są gniazda przezna-
czone do gromadzenia odpadów ko-
munalnych;

2) intensywnie działa PSZOK;
3) celem polepszenia jakości po-

wietrza udzielane są dotacje celowe
do wymiany źródła ciepła, a także
dotacje celowe do instalacji solarnych
i pomp ciepła;
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4) celem polepszenia systemu gospo-
darki odpadami sukcesywnie prowadzo-
ne są akcje edukacyjne w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy;

5) celem polepszenia gospodarki
wodno ściekowej na terenie gminy
udzielane są dotacje do budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych
korzystało 70% mieszkań, w tym na
wsi - 33%.

 19. Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi

planami objętych było 4,39 % po-
wierzchni gminy, a na koniec-4,40 %.

Z kolei 1,61 % powierzchni gminy
na początek roku 2018 r. oraz 1,61
% powierzchni gminy na koniec roku
zostało wskazane  w studium do spo-
rządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

W 2018 r. wydano 6 decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego.

Inwestycje te dotyczyły:
- przebudowy i rozbudowy OSP,
- budowy stacji transformatorowej
  słupowej,
- rozbudowy świetlicy wiejskiej,
- budowy oczyszczalni ścieków,
- budowy sieci gazowej średniego
  ciśnienia do budynku mieszkalne
   go jednorodzinnego,
- budowy węzła sieciowego.
W poprzednim roku (2018 r.)
 wydano 47 decyzji o warunkach
 zabudowy, w tym decyzji
 dotyczących:
- zabudowy mieszkaniowej
  wielorodzinnej: 0,
- zabudowy mieszkaniowej
   jednorodzinnej: 33,
- zabudowy usługowej: 3.

Przeciętny czas oczekiwania na
decyzję o warunkach zabudowy w
2018 r. wyniósł około 70 dni kalen-
darzowych (uwzględniając w tym
czasie proces uzgodnień, uzupełnie-
nia wniosku itd.).

W 2018 r. było 1 odwołanie od de-
cyzji o warunkach zabudowy do Sa-
morządowego Kolegium Odwoław-
czego.(...)

W 2018r. zostały uchwalone 2
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Gminy
Głubczyce.

2O. Tereny inwestycyjne
Na przedmiotowym tereie możliwa

jest realizacja szeroko pojętych usług,
w tym handlu rzemiosła, usług tech-
nicznych, publicznych, funkcji miesz-
kaniowej związanej z prowadzoną
działalnością usługową. Właścicie-
lem terenu jest Gmina Głubczyce.

Dostęp do infrastrutury technicznej
bez ograniczeń.(...) Skrócona lista
danych dotyczących  terenów inwe-
stycyjnych.

 Działki 548/1, 621/60, 623/5 (...)
21. SPRAWOZDANIE
z realizacji  Uchwał Rady Miejskiej

w Głubczycach za 2018 r.
I. W okresie sprawozdawczym

uchwalono w kadencji 2014-2018
uchwalno 64 uchwały Rady Miej-
skiej, w kadencji 2018-2023 podjęto
28  Uchwał Rady Miejskiej

Szczegóły na stronie:
https://www.glubczyce.pl/
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W  lutowym  (2019) wydaniu  mie-
sięcznika „Gmina Polska”- Sławomir
Grymin pyta prawie wszystkich roz-
mówców o reperkusje tego, co się
wydarzyło 13  stycznia  w  Gdańsku.
Nie  chodzi  mi  absolutnie   o  poli-
tyczny  wydźwięk  zabójstwa  prezy-
denta  Pawła  Adamowicza,
ale  o to, czy ta tragedia zmieni
w jakiś  sposób samorząd i lu-
dzi w nim pracujących.  Czy
włodarze  polskich gmin w dal-
szym ciągu będą  tak chętnie
spotykać  się  z ludźmi?

Jakoś   trudno mi sobie wy-
obrazić, że  na  przykad  pan
spotyka  się z mieszkańcami w
asyście ochroniarzy lub nosi
pan przy sobie rewolwer, choć
osobiście jestem pewien, iż  po tym,
co się  wydarzyło  13 stycznia, część
wójtów, burmistrzów   i  prezyden-
tów  miast  wystąpi  o  pozwolenie
na  posiadanie  broni palnej.

– Nie jestem w stanie odpowiedzieć
na to, jaki wpływ  na  polski  samo-
rząd  będzie  miało  zabójstwo  pre-
zydenta  Gdańska,  choć  zapewne w
większych miastach część  samorz-
dowców  będzie  się   zastanawiać,
jak siebie chronić . Ta tragedia –
moim zdaniem – nie ma żadnych po-
litycznych aspektów, a szaleniec
może  pojawić   się   na  naszej  dro-
dze  zawsze  i  każdy  może  ponieść
uszczerbek  na  zdrowiu.  Tak  jest  w
każdym zawodzie – i może dotyczyć
to zarówno lekarza, jak i księdza,
urzędnika czy policjanta. A co do
mnie,  to  nie  wyobrażam  sobie, że
chodzę  po  mieśie  z  pistoletem  w
kaburze albo z ochroną , na którą, na-
wiasem  mówiąc,  nie  miałbym  pie-

JEST WIELE NIEWIADOMYCH...
ROZMOWA Z  ADAMEM KRUPĄ, BURMISTRZEM GŁUBCZYC

niędzy,  aby  ją  zatrudnić .  Nie  mam
te ż zamiaru zmieniać  swoich  zwy-
czajów  i  ograniczać   kontakty  z
mieszkańcami, bowiem to, że chodzę
po mieście i rozmawiam z ludźmi,
uważam za swoją  wielką  przyjem-
ność, ogromny przywilej i jeden z

moich  największych życiowych suk-
cesów. Raz, że przez tyle lat nie opa-
trzyłem  się   jeszcze  ludziom,  a  dwa,
że  mogę  sobie  spokojnie  chodzić
po  ulicach  Głubczyc, mimo  że  cza-
sami  podejmuję   przecież  kroki  nie
do  końca  popularne  i  nie  wszyst-
kim  mogę pomóc,  ale  zawsze sta-
ram się  znaleźć   z  ludźmi wspólny
język.  Przez  prawie  dwadzieścia  lat,
które  jestem  w  samorządzie  z prze-
rwami na dyrektorowanie i posłowa-
nie – nie zdarzyła mi się  nawet jedna
agresywna rozmowa, ale po tym, co
się  stało, mam nadzieję, że policja i
sądy będą odpowiednio  reagować na
przejawy agresji. W Głubczycach
mieliśmy takie  zdarzenie, gdzie je-
den  mężczyzn straszył pracownice
w OPS-ie, przy czym reakcja  służb
była  nijaka i  –  moim  zdaniem –
niewystarczająca.

Dzisiaj w Głubczycach piękna
zima, 12 stpni poniżej zera i dużo
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śniegu Jaki jest początek roku 2019?
Czy wszystko układa się po myśli

waszego samorządu?
– Nasz tegoroczny budżet nie jest

rewelacyjny,  choć  oczywiście  wy-
ważony, ale wiele mamy jeszcze nie-
wiadomych i nie jesteśmy do końca
wszystkiego  pewni.  Pierwsze  prze-
targi rozstrzygnięte będą na począt-
ku  lutego, wtedy  zobaczymy, jaki
jest poziom cen.

– W ubiegłym roku z przetargami
łatwo nie było...–

 ...i  ceny  były  bardzo  wys-kie
oraz  apotykaliśmy  problemy  ze zna-
lezieniem wykonawców. Niestety,
podrożały asfalt, tłuczeń, podbudo-
wa  i  robocizna  i  nie  możemy spo-
dziewać  się  jakichś  znacznych  ob-
niżek cen, a ponadto  wszystkie  fir-
my borykają  sięz brakiem ludzi do
pracy, i to nie tylko w  wielkich  mia-
stach,  ale  także w  takich  gminach
jak Głubczyce. To automatycznie wy-
musza podwyżki płac,  co  kształtuje
także ceny  usług.  Nie  wiemy  rów-
nież,  jakie  będą działania rządu, pro-
testują  i  domagają się podwyżek płac
nauczyciele,  a  jeśli  w  budżecie pań-
stwa  są  tylko  dwie  trzecie  środ-ków
finansowych  na  zaspokojenie  tych
niewielkich  nauczycielskich  rosz-
czeń,  o  pewnie tę jedną trzecią pie-
niędzy, jak zwykle, będą  musiały
dorzucić samorządy...

 ...które na pewno nie będą się do
tego kwapiły...–  ...ale  do  wielu
spraw  się  nie  kwapimy, lecz ostat-
nio przeczytałem bulwersującą  opi-
nię  minister  edukacji  narodowej
Anny  Zalewskiej  o  tym,  że  w  za-
sadzie  to  samorządowcy  decydują
o płacach nauczycieli, co jest ewi-
dentną  nieprawdą.

A dochodzą  do tych niewiadomych
podwyżki  cen  energii  elektrycznej,
które po prostu są   i  pokażę  to na-
szym  mieszkańcom  na  podstawie
faktur. Nasze ostatnie grudniowe  fak-
tury  za  oświetlenie  uliczne  były
dwa razy wyższe niż w roku poprzed-
nim. wprawdzie od 1 stycznia mają
być  zwracane nadpłaty, ale jestem
ciekaw,  jak  to  z  tym  będzie. Jeśli
nie  zostanie  to  zrealizowane, to
nasza  gmina  nie  ma  pieniędzy za-
planowanych  w  budżecie  właśnie
na  to.   W  takim  przypadku  budżet
będziemy  musieli  modyfikować  i
skądś  te  pieniądze  zabrać –  naj-
prawdopodobniej  ze  środków na
inwestycje i remonty. To są niewia-
dome,  których  ie  jesteśmy w  stanie
dzisiaj  przewidzieć,  co  pewnie
dotyka  większość  samorządów.  A
pewne  jest  tylko  to,  że będziemy
musieli  niezwłocznie wymienić
oświetlenie  sodowe  na  ledowe  i
poszukamy  finansowych  środków
zewnętrznych  na  tworzenie na na-
szym terenie rozproszonej energii
odnawialnej na bazie ogniw fotowol-
taicznych. Mamy sporo dachów i
moglibyśmy  zainstalowaćmiejowe,
kilkudziesięciowatowe instalacje,
które z powodzeniem zasilałby nasze
obiekty użyteczności publicznej  –
m.in.  szkoły  i  przedszkola.  Oczy-
wiście  potrzebne  są na to środki fi-
nansowe, ale w ciągu kilku lat koszty
instalowania jednego  kilowata
znacznie  się  obniżyły – z 8 tys. zł
do 3,5 tys. z  brutto – i  przy  dzisiej-
szych  cenach  energii  opłaca się za-
instalować fotowoltaikę nawet  bez
zewnętrznych  dotacji.  cała bowiem
nwestycja zwróci się za kilka lat.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Ponad 90 odznaczeń państwo-
wych i resortowych wręczył

5. marca w imieniu prezydenta
RP osobom zasłużonym dla Ojczy-
zny i regionu  wojewoda opolski
Adrian Czubak w Sali im. Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego w Urzę-
dzie Wojewódzkim.

Wśród odznaczonych z Głubczyc
przez prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego byli, Jan Wac Srebr-
nym Krzyżem Zasługi  i  Adam
Chryczyk  Złotym Medalem za
Długoletnią Służbę

Jan Wac jest
osobą powszechnie
znaną i szanowaną.
Wyjątkowe miejsce
wśród społeczników
animatorów  zajmu-
je  dzięki inicjaty-
wom i zaangażowa-
niu się w  wielu dzie-
dzinach, którym od-
daje się z pasją.
Wśród nich można
wyróżnić samorządową, regionalną,
sportową, redakcyjno-publicy-
styczną, społeczną.

W I i II kadencji samorządu tery-
torialnego  był przewodniczącym
Rady Miejskiej w Głubczycach. Z
jego inicjatywy Rada ustanowiła
Herb, barwy i flagę miasta, proporzec
i znaczek pamiątkowy oraz insygnia
władzy samorządowej w gminie, a w
III kadencji w Radzie Powiatu  peł-
nił funkcję przewodniczącego Komi-
sji ds. herbu i flagi powiatu,  stano-
wiących podstawowe symbole   toż-
samości społeczności lokalnej i regio-
nalnej  oraz przewodniczył Komisji

ZA  ZASŁUGI
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dla pobudzenia aktywności  spo-
łecznej mającej istotne znaczenie dla
rozwoju miasta i gminy  zainicjował
ustanowienie  Nagrody  Rady Miej-
skiej "Herb Głubczyc", a dla wsi
"Konkurs na najestetyczniejszą pose-
sję i wieś"

Za wkład w kształtowanie samo-
rządności otrzymał pamiątkowy Me-
dal 20.lecia Samorządności.

Za  pomoc w reorganizacji  w cza-
sie transformacji ustrojowej Ochot-

niczym Strażom Pożarnym otrzymał
"Złoty Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa".

Za wieloletni wkład w rozwój i suk-
cesy klubu sportowego LKS "Tech-
nik"w badmintonie i pełnione funk-
cje w zarządzie klubu otrzymał Od-
znakę Srebrną "Za Wybitne Zasługi
dla Sportu Badmintonowego" oraz
Złotą Odznakę Honorową LZS i
Srebrną Odznakę  Zasłużony Dzia-
łacz Kultury Fizycznej"

Za wkład w organizację i rozwój
Zespołu Szkół Mechanicznych otrzy-
mał Złotą Odznakę Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.
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Za upowszechnianie wiedzy o za-
bytkach, troskę o ich stan otrzymał
"Złotą Odznakę za Opiekę nad Za-
bytkami", będąc jednocześnie  człon-
kiem "Komitetu na  rzecz rewitaliza-
cji kaplicy św. Barbary w Grobnikach

Za pomoc okazaną Związkowi
Harcerstwa Polskiego dwukrotnie
otrzymał "Honorową Odznakę Przy-
jaciół Harcerstwa", Lilijkę oraz wy-
różnienie "Dar Serca"

Za współpracę ze związkami kom-
batanckimi, relacje w Głosie Głub-
czyc  z ich uroczystości patriotycz-
nych, ich losów i mar-
tyrologii otrzymał Od-
znakę Honorową
Związku Inwalidów
Wojennych i  Odznakę
Za Zasługi dla ZKRPi-
BWP.

Za całokształt dzia-
łalności w wielu dzie-
dzinach:  na rzecz gmi-
ny - otrzymał "Herb
Głubczyc", powiatu -
"Głubczyckiego Lwa"
i  Opolszczyzny -  Od-
znakę Honorową "Za
Zasługi dla Województwa Opolskie-
go"

Za edukacyjne walory  redagowa-
nego miesięczniku samorządowego
"Głos Głubczyc", który   publikuje
liczne materiały wykorzystywane
przez uczniów i nauczycieli związa-
ne z tematyką regionalną otrzymał
"Medal Edukacji Narodowej"

  Jest również  społecznym redak-
torem wydawnictw - "Dzieje  pierw-
szego gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącego w Głubczycach",  "60
lat harcerstwa na Ziemi Głubczyc-
kiej", "65 lat Polskiego Stronnictwa
Ludowego na Ziemi Głubczyckiej"

"40 lat Ludowego Klubu Sportowe-
go Technik w Głubczycach", czesko-
polskiego wydawnictwa "Spotkania
na wzgórzu" ("Setkavani u kaple"),

Od 1994 roku jest społecznym re-
daktorem książkowego wydania Ka-
lendarza Głubczyckiego - jego  ini-
cjatorem i pomysłodawcą - w którym
upowszechnia  historię tej ziemi,  tę
dawną, na której wyrosło już nowe
pokolenie przesiedlonych, jak i tej
bliskiej sercu ich rodziców.  Kalen-
darze Głubczyckie mają charakter nie
tylko informacyjny, promocyjny, ale

i animujący lokalną twórczość w wie-
lu dziedzinach. XX wydań Kalenda-
rza -zawierającego rozdziały Samo-
rząd, Skąd nasz ród, Historia , Jubi-
leusze, Współczesność- zyskało wie-
le pochlebnych recenzji m.in. w śro-
dowisku uniwersyteckim Opola  i In-
stytutu Śląskiego. W licznych  publi-
kacjach, przywracając pamięć o wal-
kach  i męczeństwie narodu polskie-
go, jako redaktor naczelny otrzymał
"Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej"

Zdjęcia i tekst
na podstawie wniosków

opr. Mateusz Kitka
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ODNOWA WSI  oznacza rozwój
oparty o siły i zasoby własne i dzia-
łania pionierskie na Opolszczyźnie
od 1997r.przy odpowiednio sporzą-
dzonej strategii sołeckiej. Program
Odnowa Wsi w Województwie Opol-
skim w latach 1997-2011 objął w
Gminie Głubczyce 26 sołectw na
ogólną liczbę 45, co stanowi 58%.
Pełnomocnikiem Wojewody Opol-
skiego ds. Programu Odnowa Wsi
powołani Pana Ryszarda Wilczyń-
skiego, a do współpracy z nim w Gmi-
nie Głubczyce - Zarząd Gminy wy-
znaczył Pana Adama Chryczyka, po-
wierzając mu obowiązki koordyna-
tora gminnego. Pan Adam Chryczyk
jako pracownik terenowy  Urzędu
Miasta i Gminy w 1997 roku wpro-
wadził do w/w programu pierw-
szych  5 sołectw:

Zubrzyce, Zopowy, Bogdanowice,
Gołuszowice i Ściborzyce Małe - peł-
niąc ideę łącznika między moderato-
rem wojewódzkim i przedstawicie-
lem grup Odnowy Wsi, organizował
warsztaty, na których 4-5 osobowe
zespoły opracowywały strategię roz-
woju wsi, a następnie plany rozwoju
miejscowości w układzie krótko i dłu-
gorozwojowym. W latach następnych
cyklem szkoleń obejmowane były
kolejne sołectwa, czym zajmował się
Pan Adam Chryczyk, uzupełniając
realizację założeń programowych
oraz sporządzaniem sprawozdań so-
łectw każdego roku, sporządzał zbior-
cze sprawozdania Gminne przekazy-
wane do  Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu. Jako koordynator gminy
współdziałał z Departamentem Roz-
woju Wsi i Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,
pośredniczył w przepływie materia-

ODNOWA WSI

łów i opracowań sporządzonych
przez Liderów  poszczególnych so-
łectw. Każdego roku  Urząd Marszał-
kowski dokonywał oceny aktywności
sołectw  uczestniczących w progra-
mie, wyników działań koordynato
rów i gmin naszego województwa.
Zadania powierzone Panu Adamowi
Chryczykowi w powyższym zakresie
wykonywane były terminowo i bez
zastrzeżeń, a zrealizowane w sołec-
twach zadania przynosiły zdecydo-
waną poprawę warunków życia miesz-
kańców wsi, przyczyniając  się do po-
prawy estetyki obszarów wiejskich,
jak i wizerunku naszych sołectw w
oczach mieszkańców miast posiada-
jących więzi rodzinne. Uznając zaan-
gażowanie osobiste i systematyczność
w realizacji zadań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich naszej gminy,
wnoszę o odznaczenie Pana Adama
Chryczyka Złotym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę. Ponadto Pan Adam
Chryczyk posiada wyróżnienia i od-
znaki: Wzorowy Żołnierz - odznaka 2
i 3 stopnia DJW nr4884 w 1973 i 1974
roku, Brązowy Medal Zasługi Łowiec-
kiej w 1996 roku, Srebrny Medal Za-
sługi łowieckiej  w 2003 roku, Zasłu-
żony dla Rolnictwa w 2005 r,  Zasłu-
żony dla Łowiectwa 1995r

Zdjęcia i tekst na podst. wniosków
opr. Mateusz Kitka
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Panie Burmistrzu,
 zwracam się do Burmistrza Głub-

czyc Adama Krupy  - wraz z jesien-
nymi wyborami samorządowymi
skończyła się VII  czteroletnia ka-
dencja samorządu terytorialnego.
Wkroczyliśmy w kolejną, ale pięcio-
letnią kadencję. Jednocześnie skoń-
czyła się kadencja najniższych
ogniw samorządu - sołectw - tj. soł-
tysów i  rad sołeckich. W marcu i
kwietniu przebiegały wybory we
wszystkich sołectwach. Myślę, że
możemy pokusić się na małe podsu-
mowaniem tej drugiej kampanii wy-
borczej, również pięcioletniej.

Jakie odniósł Pan wrażenia z jej
przebiegu?

Adam Krupa: W porównaniu do
poprzednich wyborów zdecydowanie
poprawiła się frekwencja, większość
zebrań odbyła się w pierwszym ter-
minie. Mniej było pilnych zadań do
wykonania zgłaszanych przez miesz-
kańców. Zebrania odbywały się w
spokojnej atmosferze, a poruszane
problemy były przedstawiane w kon-
kretny sposób, często z podaniem
konkretnych rozwiązań

W okresie od  26 lutego  do 11
kwietnia 2019 r. odbyło się  40 ze-
brań wiejskich w sprawie wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie
Gminy Głubczyce.

Mieszkańcy wybrali 12 nowych
Sołtysów. 25 Sołtysów pozostało bez
zmian. W miejscowościach Nowa
Wieś Głubczycka, Klisino i Sławo-
szów nie było kandydatów na funk-
cję Sołtysa.

Największa frekwencja była we wsi

WYWIAD Z ADAMEM KRUPĄ,
BURMISTRZEM GŁUBCZYC

Grobniki. Na 534 osoby uprawnione
do głosowania udział wzięło 189
osób. tj.: 35 % mieszkańców. We wsi
Debrzyca na 215 osób uprawnionych,
wzięło udział w zebraniu 89 osób. tj.
:41% mieszkańców.

We wsi Królowe na 165 mieszkań-
ców, udział wzięło 51 osób tj. 30%
mieszkańców. W Kwiatoniowie na 64
osoby uprawnione, udział wzięło 31
osób tj.:48 %.

Zebrałem sporo wniosków, propo-
zycji,  pomysłów  mieszkańców. (Nie
wszystkie mieszczą się  w kompeten-
cjach  gminy) Chciałbym, by warunki
polityczno - ekonomiczno -  gospo-
darcze pozwoliły zrealizować nasze
zadania, a będzie to  niełatwe,  choć
mamy na to pięć lat. Było też duże za-
interesowanie i sporo pytań dotyczą-
cych możliwości otrzymania dotacji z
gminy na inwestycje proekologiczne,
poprawiające stan naszego środowi-
ska. Bardziej szczegółowe zestawie-
nie zmian sołtysów i problemów so-
łectw oraz  możliwości dofinansowań
z budzetu gminy przedstawimy w od-
rębnych artykułach w Głosie Głub-
czyc.

SOŁTYSI  GMINY
- KADENCJE 2015-2019

 2019 - 2024,
SOŁECTWO - SOŁTYS
 oraz najważniejsze problemy,

wnioski.ze spotkań, frekwencja
(uprawnieni do głosowania/obecni)

1. Bernacice -  Katarzyna Kuli-
kowska - fundusze sołeckie, przydo-
mowe oczyszczalnie, (68/14)
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2. Bernacice Górne - Barbara
Kaźmierczak - zarejestrować KGW,
chodnik - droga osiedlowa, (83/40)

3. Biernatów - Biernatówek -
Kuźnia Bożena - oświetlenie przy-
siółka, droga i przepusty, świetlica,
(64/19)

4. Bogdanowice - Helena Buczma
Cieślik (434/96)

5. Braciszów - Krzysztof Fedoro-
wicz -droga, braki w oświetleniu (68/
19)

6. Chomiąża -Henryk Kulonek
(17/?) - adaptacja świetlicy na dom
seniora, kontener na boisku,

7. Chróstno - Krzysztof Baran
8. Ciermęcice - Marcin Zapała -

droga przez wieś, wymiana słupów te-
lekomunikacyjnych, (69/17)

9. Debrzyca - Anita Juchno (215/
89)

10. Dobieszów - Monika Babiniec
(68/20) - lampa uliczna, boisko,
chodnik, remont świetlicy, próg

11. Gadzowice - Grzegorz Ciem-
ny (207/42)

12. Głubczyce Sady - Podstawka
Agnieszka - chodnik, oświetlenie,
gaz. linia  energetyczna....(344/73)

13. Gołuszowice -  Rafał Czarnec-
ki   -  ścieżka rowerowa do Lwowian,
droga we wsi, chodnik

14. Grobniki -  Paweł Buczek
(534/189) - przystanek PKS, rzeka
Cyna, nawierzchnie ulic, przejście

15. Kietlice - Henryk Sabatowicz
(93/15) -  woda na cmentarzu, remont
kapliczki, świetlicy

16. Klisino -  Dorota Przybylska
(401/34)

17. Krasne Pole - Wojciech Kapij
(119/16) - świetlica, fundamenty ko-
ścioła, droga oświetlenie, remont

18. Królowe  - Barbara Szkurłat
(165/51) - mostek, próg , patrol poli-
cji,  zbiornik ppoż, boisko

19. Krzyżowice - Roman Kurdziel
(210/35) - dzikie wysypisko, ścieki,
droga do wsi

20. Kwiatoniów - Michalina Du-
nikowska (64/31)

21. Lenarcice -  Helena Ciemny
(46/8) - oświetlenie drogi do przej-
ścia, remont drogi we wsi...

22. Lisięcice - Andrzej Gacki (584/
58) - KGW, dowóz starszych osób do
szpitala, przychodni

23. Lwowiany -  Tomasz  Górnic-
ki (92/18) - remont drogi

24. Mokre - Adam Leliński (143/
57) - rowy, przepusty,  progi zwal-
niające, plac zabaw

25. Mokre - Kolonia Józef Dzie-
ża (112/25) - remont drogi,Mokrego,
Braciszowa progi na drodze

26. Nowa Wieś Głubczycka -
Adam Buchaniec (162/39)

27. Nowe Gołuszowice - Krysty-
na Warzecha - ścieżka pieszo
rowerowa do Głubczyc, (280/20)

28. Nowe Sady -  Ewa Bielak (99/
24) - droga, kapliczka

29. Nowy Rożnów - Adam Kocoń
(101/15) - droga, oświetlenie, świe-
tlica, dzikie wysypiska, gazyfikacja,

30. Opawica - Barbara Skałecka
(95/23) - kosze na śmieci, uszkodzo-
na linia napięcia, świetlica

31. Pielgrzymów - remont drogi,
przepust,głośna muzyka w Czechach

32. Pietrowice - Adam Adamski -
remont drogi, udrożnienie rowu

33. Pomorzowice  -  Monika Juch-
no (282/89) - dożynki gminne 2020

34. Pomorzowiczki - Danuta Żar-
ska (57/13) -świetlica, prąd, szambo,
wieża grająca
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35. Radynia  - Anna Kaczmar -
odśnieżanie drogi, ulgi górskie, kon-
tener na odpady

36. Równe - Jan Wysoczański
(318/38) - PKS, drogi, chodniki, fun-
dusz sołecki

37. Sławoszów -  brak
38. Stara Wieś -  Jan Kinal (17/6)

- problemy - zmniejszająca się licz-
ba mieszkańców, droga

39. Ściborzyce M. -  Sebastian
Buczma (214/31) - droga przez wieś,
boisko ogrodzenie, progi zwalniają-
ce

Art. na następnej stronie

40. Tarnkowa - Janusz Marczakie-
wicz

41. Widok -  Stanisława Malinow-
ska (918/29)

42. Zawiszyce  - Jerzy Litwin
43. Zopowy - Czesław Głogowski
44. Zopowy Osiedle  - Sylwester

Kidziak
45. Zubrzyce  - Mariusz Gawłow-

ski
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O tym, że przez ostatnie piętnaście
lat wieś doświadczyła dużych zmian
na lepsze, nie ma wątpliwości żaden
rolnik.

Opolska wieś jest dzisiaj przykła-
dem doskonale wykorzystanej
szansy.

Dotyczy to nie tylko inwesty-
cji w infrastrukturę – w głów-
nej mierze to szereg drobnych,
ale istotnych projektów zreali-
zowanych przez lokalnych lide-
rów. To dzięki ich wytrwałości,
uporowi i niezwykłej pomysło-
wości opolskie wsie są coraz
piękniejsze  i aktywne.

Zakup sprzętu rolniczego, wolny
rynek, konkurowanie produktami w
całej Europie i stworzenie rozpozna-
walnej marki opolskiego produktu, to
szansa wykorzystana przez wielu rol-
ników. Hodują zwierzęta, zajmują się
przemysłem rolno-spożywczym, sta-
wiają na uprawy czy ze swojego mle-
ka przygotowują sery.

Wśród wyróżnionych "Opolski-
mi Gwiazdami Europy" w katego-
rii aktywnych mieszkańców wsi,
znalazł się Pan Adam Buchaniec z
sołectwa Nowa Wieś Głubczycka.
Pan Adam jest jednym z najaktyw-
niejszych liderów odnowy wsi.

We wsi działa świetlica wiejska,
która stała się centralnym miej-
scem życia społecznego wsi. Orga-
nizowane są liczne imprezy i spo-
tkania a w ubiegłym roku odbył się
zjazd Wicynian.

LIDERZY WIEJSCY I ROLNICY OTRZYMALI
OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY

15 KWIETNIA W OPOLU ODBYŁA SIĘ GALA
PODSUMOWUJĄCA OBECNOŚĆ WSI POLSKIEJ W UNII

EUROPEJSKIEJ. TO JUŻ 15 LAT
Opolską wieś docenia marszałek

województwa Andrzej Buła, który w
trakcie uroczystej gali podziękował
wszystkim rolnikom za to, że dzięki
swojej pracy są europejskimi liderami.

    –  To jest jubileusz, a także hi-
storia. Warto sobie przypomnieć, w
jakim miejscu byliśmy te 15 lat temu.
Jesteśmy świadkami tej żywej histo-
rii. To również historia korzystania z
szans, jakie pojawiały się dzięki
temu, że jesteśmy w Unii Europej-
skiej. To jest historia ludzi, którzy
swoje życie związali ze wsią. Rolni-
cy, liderzy odnowy wsi i sołtysi, to
oni nadają ton i oddziaływują na wieś
– mówi Marszałek.

Podczas gali „15 lat opolskiej wsi
w Unii Europejskiej”  wyróżnienia
„Opolskie Gwiazdy Europy”  odebra-
ło 48 sołtysów i liderów wiejskich
oraz 21 przedsiębiorców rolnych.
Wręczone zostały także certyfikaty
członkostwa w sieci  Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie.  (fot. na poprzed-
niej stronie)

źródło/na podstawie:
 https://www.opolskie.pl/
Data publikacji: 24-04-2019 09:31
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BUDŻET OBYWATELSKI  GMINY GŁUBCZYCE  2019
1. RODZINNY PARK REKREACJI

 wg  PROPOZYCJI ZBIGNIEWA SERWETNICKIEGO
2. STREFA  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH

wg  PROPOZYCJI MARIOLI  MAJCHER (DDP)
3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ

wg  PROPOZYCJI MARIANA POSPISZELA
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W 2017 r. Gmina Głubczyce wraz
z Miastem Vitkov z Republiki Cze-
skiej przystąpiły do wspólnego pol-
sko-czeskiego projektu pn. „Mine-
rały i flora na czesko-polskim po-

graniczu”, przewidzianego do re-
alizacji w ramach Funduszu Mi-
kroprojektów w Euroregionie Sile-
sia 2014-2020 INTERREG V-A Re-
publika Czeska-Polska, mającego
na celu podkreślenie walorów kra-
jobrazowo-przyrodniczych oby-
dwu regionów.

Wspólnym mianownikiem projek-
tu po obu stronach granicy jest stwo-
rzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji
i wypoczynku z uwzględnieniem bo-
gactwa przyrodniczo-geologicznego,
adresowanego do mieszkańców mia-

MINERAŁY  I  FLORA
NA  CZESKO - POLSKIM  POGRANICZU

sta i gminy Głubczyce oraz Vitkov,
mieszkańców gmin i terenów ościen-
nych.

Polska część projektu dotyczy
rewitalizacji strefy wejściowej par-

ku przy ul. Sobieskiego w
Głubczycach, w ramach któ-
rej zrealizowano w 2018 r.
m.in.: wymianę nawierzchni,
nasadzenia i uzupełnienia
zieleni niskiej,     nowe ele-
menty małej architektury,
ścieżkę dydaktyczną, doty-
czącą istniejącego drzewosta-
nu na terenie parku. (foto str.
9/10)

Powyższe zabiegi miały na
celu wyeksponowanie roślin-
ności charakterystycznej dla
terenu Głubczyc i pogranicza.

W Vitkovie natomiast po-
wstaje Geopark, prezentujący
zewnętrzną wystawę skał, ty-
powych dla pogranicza czesko-
polskiego, co bezpośrednio
wiąże się z odpowiednim przy-
gotowaniem i rewitalizacją te-
renu.

W ramach założenia zaplanowano
promocję polsko-czeskiego projektu,
która obejmować będzie m.in.:  stwo-
rzenie materiałów informacyjno-edu-
kacyjnych o geologii i roślinności
charakterystycznej dla terenów po-
granicza,   sporządzenie na stronach
internetowych gminy Głubczyce oraz
miasta Vitkov zakładek informują-
cych o zrewitalizowanych parkach,
uroczyste otwarcia obu plenerowych
ekspozycji zewnętrznych, cykliczne
spotkania i imprezy plenerowe reali-
zowane w obu parkach.
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Projekt ma na celu zacieśnienie
współpracy i relacji między ludno-
ścią terenów pogranicza, utrwale-
nie więzi oraz zawarcie nowych
przyjaźni między grupami docelo-
wymi Głubczyc i Vitkova, zanika-
nie dotychczasowych barier języ-
kowych i kulturowych, poznawa-
nie wartości przyrodniczo-krajo-
brazowych.

Wspólnym mianownikiem
wypracowanego założenia
jest bogactwo naturalne oby-
dwu regionów. Wartościo-
wym elementem partnera cze-
skiego jest bogactwo złóż mi-
neralnych w postaci różnego
rodzaju głazów narzutowych/
minerałów. Celem podkreśle-
nia wzajemnej współ-
pracy polsko-czeskiej
jest wyeksponowanie
głazu narzutowego zlo-
kalizowanego w północ-
no-wschodniej części
strefy wejściowej w re-
witalizowanym parku.
Minerał sygnalizuje charakterystycz-
ne elementy regionu czeskiego, na-
tomiast ich pełna ekspozycja znajdo-
wać się będzie w Geoparku w Vitko-
vie.

Wartościowym elementem przy-
rodniczym, stanowiącym bogactwo
naturalne miasta Głubczyce, jest jego
starodrzew znajdujący się m.in. w
Parku Miejskim, Parku przy Amfite-
atrze, Alei Lipowej, na Cmentarzu
Komunalnym itd.

Park przy ul. Sobieskiego nie od-
biega również od reguły.

W związku z tym w ramach zago-
spodarowania parku wprowadzono
ścieżkę dydaktyczną, której początek
wyznacza się w rewitalizowanej stre-

fie wejściowej, z kontynuacją w po-
zostałej części parku, opisującą wy-
stępujące na omawianym terenie ga-
tunki drzew.  Ścieżkę poprowadzono
przez obszar parku, na którym stwier-
dzono występowanie gatunków
drzew stanowiących bogactwo przy-
rodnicze warte wyeksponowania w
formie trasy dla zwiedzających. Wy-

korzystano istniejący
układ komunikacyjny par-
ku – aleje.

W ich zasięgu, przy
wybranych drzewach

ustawiono tabliczki informujące o
danym gatunku. Podobne tabliczki
zlokalizowano w strefie wejściowej
parku, informują one o nowych na-
sadzeniach roślinnych (jedna z nich
zawiera dodatkowo informację o gła-
zie narzutowym). Dodatkowym zało-
żeniem było wzbogacenie nowo po-
wstałego Parku Flory o nasadzenia
roślinne.

Ponieważ w parku dominują drze-
wa liściaste, brak było natomiast na-
sadzeń np. bylin w granicy inwesty-
cji urozmaicono skład gatunkowy flo-
ry przez nasadzenia: krzewów igla-
stych, krzewów liściastych, traw
ozdobnych, bylin, roślin okrywo-
wych, pnączy, wrzośców. Dobór ga-
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tunków w dużej mierze podyktowa-
ny jest rodzimymi gatunkami roślin-
nymi występującymi na Płaskowyżu
Głubczyckim, tak by w maksymal-
nym stopniu podkreślić walory przy-
rodnicze regionu oraz wydłużyć se-
zon atrakcyjności parku.

Dodatkowym symbolem związku
obu Partnerów oraz przenikania się
roślinności i skał w przyrodzie jest

zasadzenie Buku Pospolitego przy
kamieniu pochodzącym z Vitkova.

Celem założenia zrewitalizowa-
nych zewnętrznych ekspozycji jest
doskonalenie wiedzy i świadomości
o geologii i roślinności wśród odwie-
dzających oba parki.

Opr.: Magdalena Grzywna
Urząd Miejski w Głubczycach,

foto Jan Wac



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

52



53

SAMORZ¥D

foto:
 Jan Wac
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11:00 Formowanie i przemarsz koro-
wodu  dożynkowego prowadzonego
do kościoła. przez Mażoretki KA-
PRYS z Branic  i  Orkiestrę PLANIA
z  Raciborza
11:30 Msza św. Dziękczynna, po-
święcenie koron  dożynkowych i
chleba.
Przejście korowodu na Rynek
13:15 Powitanie gości przez Burmi-
strza  Adama Krupę, wystąpienia Sta-
rosty Piotra Soczyńskiego i posła Je-
rzego Naszkiewicza
Otwarcie części artystycznej
13:30 Występ MAŻORETEK i orkie-
stry PLANIA
14:00 Prezentacje artystyczne mło-
dzieży szkolnej
15:00 Wręczenie podziękowań w
uznaniu zasług dla rozwoju wsi i ak-
tywizacji  lokalnej społeczności.
Ogłoszenie wyników na najładniejsze
korony dożynkowe
15:40 Grupa Estradowa MIRIAM
MOK pod kier. Marii.Farasiewicz
16:45 ONLY-M
17:30 Kabaret - Piotr Korólczyk
18:30 UNIVERSE
20:00 GWIAZDA WIECZORU
KAMIL BEDNAREK
21:30 DOXXX
23:00 Zakończenie dożynek

NASTĘPNE
DOŻYNKI 2020
W POMORZO-
WICACH

Foto: Jan Wac

DOŻYNKI 2019 POWIATOWO - GMINNE
 W  GŁUBCZYCACH 25.08.2019



55

SAMORZ¥D

Goście dożynkowi z miast partnerskich Głubczyc - Krnova - Ludmiła Czaja-
nova - radna, Zbaraża - Polikrovskyi Roman - Burmistrz Zbaraża, Sunchy-
shin Andrzej - wiceburmistrz, Polikrovsko Tetiana - deputowana rady, oraz
Sunchyshin Organa i Dmutro
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SPRAWOZDANIE  KOMISJI KONKURSOWEJ
OCENIAJĄCEJ KORONY I PRACE PLASTYCZNE ŻNIWNE
PODCZAS DOŻYNEK GMINNO - POWIATOWYCH 2019 R.

Komisja  w składzie: Marta Kitka, Zbigniew Serwetnicki, Wiesław  Robak,
Kazimierz Naumczyk, Paweł Buczek, Jan Wac
W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej w kategoriach walory artystycz-
ne, zgodność z tradycją, staranność i precyzja, dziedzictwo kulturowe, przy-
gotowanie korowodu - przyznała:
 KORONY DOŻYNKOWE - 1 m. - Bogdanowice (131 pkt.), 2 m. - Głubczy-
ce Sady (127 pkt.), 3 m. - Lisięcice (126 pkt.)
KATEGORIA: PRACE PLASTYCZNE  ZNIWNE: 1 m. - Opawica - (120
pkt.) Pozostałym przyznano wyróżnienia.
Na wniosek Burmistrza Głubczyc Adama Krupy,  Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski nadał odznakę honorową "Zasłużony
dla Rolnictwa":  Pani Danucie Żarskiej, Pani Elżbiecie Mikler, Pawłowi Przy-
tule,  Panu Józefowi Lenartowiczowi, Panu Adamowi Leszczyńskiemu
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Mateusz Kitka
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GŁUBCZYCZANIE  W  ROCKENHAUSEN
MIEŚCIE PARTNERSKIM GŁUBCZYC

NA „DOŻYNKACH” WINOBRANIA
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MÓJ BAŁTYK

Bałtyk tajemniczy,
Bałtyk nieokiełznany;

Bałtyk bezkresny,
Bałtyk jeszcze nieznany;

Bałtyk granatowy,
Bałtyk jakże surowy;

Bałtyk dla ciała,
Bałtyk dla ducha;

Bałtyk siłą umysłu,
Bałtyk dobrem człowieka;
Bałtyk - powiew wolności,

Bałtyk - historyczne kurorty;
Bałtyk - bryza i szum fal,

Bałtyk - słońce, plaża, ach!
Bałtyk usłany muszelkami,

Bałtyk i...zakochani;
Bałtyk każdego roku,

Bałtyk, wypoczynek, czas urlopu;
Bałtyk w Ośrodku "Perła"

Bałtyk - sentyment i nostalgia;
Bałtyk rodzimy, swojski,

Bałtyk jedyny, polski!
Bałtyk na wyciągnięcie ręki,

Bałtyk, za którym już tęsknię;
Bałtyk...

Maria Farasiewicz
Rewal, PERŁA,

lipiec'2019
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DNI GŁUBCZYC
Tegoroczne Dni Głubczyc przy-

padły na 14,15 oraz 16 czerwca i
miały wyjątkowo upalny przebieg.
Można śmiało powiedzieć, że tym
razem pogoda przeszła samą siebie.
Widać było to po publiczności, któ-
ra w czasie popołudniowym poja-
wiała się na rynku w stopniu
umiarkowanym, po to, aby chłod-
niejszym nieco wieczorem, wypeł-

niać głubczycki rynek
niemal po brzegi.

10. obchody Dni Głub-
czyc zainaugurował w pią-
tek Sławek Kusz z zespo-
łem, poruszający się w
nurcie poezji śpiewanej.
Następnie na scenie wystą-
pił Bartas Szymoniak, zna-
ny z popularnego onegdaj
programu telewizyjnego Idol, który
zaprezentował nowatorskie połącze-
nie rocka, poezji śpiewanej i beatbo-
xu. Późne popołudnie wypełnione zo-
stało animacjami dla dzieci, wieczór
natomiast należał do zespołu „Kape-
la z naszego miasteczka”, która wy-
konała piosenki z repertuaru kultowe-
go Mieczysława Fogga. Zespół w nie-
bywały wręcz sposób rozruszał wi-

downię i porwał ją do tańca. Dzięki
późniejszym rozmowom z mieszkań-
cami, dowiedzieliśmy się, że są za-
chwyceni zespołem ze Śląska.

Sobotnią imprezę rozpoczęły wy-
stępy uczniów szkoły tańca Royal
Dance Center pod kierownictwem
Tomasza Nawrockiego, działającej
przy Miejskim Ośrodku Kultury.
Dzieci miały okazję zaprezentować

szerszej publiczności,
wypracowane w pocie
czoła umiejętności ta-
neczne. Następnie na
scenie wystąpił An-
drzej Rybarczyk i Ro-
man Gerczak w pro-
gramie satyrycznym
„Zabrałaś mi lato”.

Satyrycy przez cały występ starali się
nawiązać z publicznością kontakt, co
zostało bardzo miło odebrane. Wcze-
snym wieczorem wystąpił zespół co-
verowy „Budka Band” z największy-
mi przebojami grupy Krzysztofa Cu-
gowskiego. Trzeba przyznać, że pa-
nowie bardzo zgrabnie odtworzyli
specyficzny klimat twórców utworu
„Jolka, Jolka pamiętasz”. Przed
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gwiazdą wieczoru publiczność roz-
grzała do czerwoności afrykańska
formacja „Jambo Africa”. Swoimi ko-
lorowymi strojami i niezwykłą ener-
gią porwała do tańca nawet zagorza-
łych przeciwników publicznego plą-
sania. W końcu, o 22:30, przyszedł
czas na finałowy i gwiazdorski kon-
cert belgijskiego piosenkarza Dan-
zela. W trakcie największego hitu,
czyli kawałka „Pump It Up”, pu-
bliczność szalała pod sceną i śpie-
wała razem z wykonawcą. Sobotni
wieczór przeszedł do historii jako
jeden z najbardziej tanecznych i we-
sołych momentów Dni Głubczyc.

Ostatni dzień obchodów urodzin
miasta rozpoczął się kilkugodzinny-
mi animacjami dla najmłodszych
mieszkańców. W tym dniu pojawi-
ło się również upragnione wy-
tchnienie od upałów i przelotny
deszcz, który nie zakłócił na szczę-
ście występu „Big Bandu” z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Głub-
czycach. Młodzież, jak zawsze, dała
świetny i profesjonalny koncert,
którego nie powstydziłyby się gru-
py z wieloletnim stażem. Kolejnym
punktem niedzielnego programu
były pokazy szkoły tańca Dance
Intensive działającej przy Miejskim
Ośrodku Kultury pod kierownic-
twem Anny Tarki. Dzieci zaprezen-
towały przekrój różnych gatunków
tańca w wykonaniu solowym i gru-
powym. Ostatnim występem    w
wykonaniu naszej młodzieży był kon-
cert Studia Piosenki Akord działają-
cego przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry pod kierownictwem Ewy Maleń-
czyk. Dzieci dały popis swoich umie-
jętności, a Ewa Maleńczyk jak za-
wsze, brawurowo dyrygowała ekipą.

Zanim na scenie pojawiły się gwiaz-
dy wieczoru, głubczyczanie udali się
w podróż przez przepiękne Bałkany
za pośrednictwem polsko-serbskiego
zespołu Balkan Spirit Projekt. Muzy-
ka o zabarwieniu bałkańskiego folk-
loru wprawiła publiczność w dosko-
nały nastrój, który był podtrzymywa-
ny przez niezwykły kunszt występu-
jących muzyków. I tak właśnie, w
świetnym humorze, dotrwaliśmy do
pierwszej gwiazdy wieczoru czyli bar-
dzo popularnego dziś Mesajaha. Mu-
zyk przyciągnął pod scenę wierne gro-
no młodych fanów, którzy ochoczo
wyśpiewywali ze swoim idolem w ryt-
mie reggae, że wszystko co najlepsze
przynosisz mi ty...

O godz. 22:30, zaprosiliśmy pod
scenę wszystkich fanów muzyki di-
sco-polo na występ legendarnej for-
macji Classic. Jesteśmy przekonani, że
żadnemu prawdziwemu miłośnikowi
tej muzyki nie trzeba przedstawiać
panów z tego zespołu. Właśnie dlate-
go podczas ich koncertu rynek pękał
w szwach, a publiczność bawiła się
znakomicie.

Było to wybuchowe i taneczne za-
kończenie 10. Dni Głubczyc.

Dodatkowo, przez cały weekend
dostępne były inne atrakcje, takie jak
wesołe miasteczko, szeroka baza ga-
stronomiczna i handlowa oraz bez-
płatne warsztaty plecionkarskie, któ-
re cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem.

Dziękujemy mieszkańcom za tak
liczne przybycie i cieszymy się, że w
końcu pogoda dopisała i mogliśmy
poczuć się w tamten weekend praw-
dziwą wspólnotą, która potrafi i nie
wstydzi się bawić. Zapraszamy za
rok!!!

Magdalena Derewecka
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Lato w całej pełni, w kroplach prze-
lotnego deszczu mieni się wszelkimi
kolorami tęczy, a za nami kolejny
koncert zatytułowany "Wakacje z

piosenką". Niedzielne słoneczne po-
południe w dn. 4.08.2019r. umilał
mieszkańcom Głubczyc i okolic ze-
spół "Remedium" w składzie: Kazi-
mierz Łankowski - instrument klawi-
szowy, śpiew; Stanisław Maleńczyk
- śpiew; Wiesław Staszewski - śpiew;
Józef Bachonko - gitara, śpiew oraz
wokalistka i jednocześnie prowadzą-
ca koncert  -  Beata Krzaczkowska.

W roli tym razem akustyka zespo-
łu wybitny głubczycki gitarzysta An-
drzej Zieliński, który zapewnił słu-
chaczom czystość i odpowiednią ja-
kość dźwięku. W głubczyckim amfi-
teatrze wybrzmiały utwory współcze-
sne i dawne, które pozwoliły na odro-
binę wytchnienia, relaksu ale i wzru-
szenia. Przy dźwiękach pięknych
melodii mogliśmy odbyć muzyczną
podróż do nadmorskich krajobrazów,
do dzikich plaż, widoku zachodzące-
go słońca nad drzemiącym nocą je-
ziorem, górskich pejzaży i pięknych

"WAKACJE Z PIOSENKĄ"
 W  GŁUBCZYCKIM AMFITEATRZE

wspomnień przenosząc się do tych
miejsc wraz z utworami m.in. Krzysz-
tofa Krawczyka, „Czerwonych Gi-
tar”, Zenona Martyniuka, Damiana

Holeckiego, „Bajmu”, Pauli, Anny
Jantar, Eleni czy Bernadety Kowal-
skiej. Z uwagi na zaproszonych go-
ści z Czech nie mogło obejść się bez
piosenki Heleny Vondrackovej, któ-
rej utwór „Malowany Dzbanku”, po-
rwał słuchaczy do tańca.

W koncercie zaprezentowano rów-
nież utwór głubczyckiego kompozy-
tora, Józefa Kaniowskiego: "Spójrz
miła w morze", wraz z którym nie-
omal unosiliśmy się po morskiej fali,
dryfując w objęciach muzyki, nocy i
gwiazd. Słoneczna atmosfera arty-
stycznego wydarzenia oraz zamiło-
wania muzyczne w sercach słuchaczy
sprawiły, że nieoczekiwana chmura
deszczu nie tylko nie przepędziła
zgromadzonych widzów, lecz wręcz
wszystkich do siebie zbliżyła. Schro-
nienie przyniósł wszystkim dach
głubczyckiego amfiteatru, a wspólne
wykonanie wielu utworów podczas
deszczu sprawiło, że można było od-
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czuć wzajemną sympatię, życzliwość
i bliskość, to że muzyka łączy ludzi,
a przyjazne nastawienie zbliża spra-
wiając że w relacjach powstają mo-
sty a padają mury. I tak oto, mimo z
pozoru nie najlepszej pogody, pogo-
da ducha zwyciężyła, a chmura desz-
czu wycofała się, widząc uśmiechnię-
te twarze słuchaczy, którzy ponow-
nie zasiedli w ławkach amfiteatru,
wsłuchując się i włączając do wspól-
nego muzykowania, zgodnie ze sło-
wami utworu:

"Kiedy słońca ciągle brak,
kiedy wszystko jest tak czy siak
i nie cieszy Cię już nic,
głowa do góry, szkoda łez,
uśmiech najlepszy jest"

I tak poprzez góry i morza, poprzez
słońce i pogodę, a nawet w strugach
deszczu poprowadziła nas wakacyj-
na trasa Telewizji Pogranicze p. Ma-
riana Pospiszela w muzyczną przy-
godę z zespołem „Remedium” do
utworu finałowego "Tańcz ze mną
moje życie", by w tym radosnym i po-
godnym nastroju pożegnać słuchaczy
z nadzieją na kolejne muzyczne spo-
tkanie, z wiarą, że to, co robimy ma
sens, z miłością do życia, świata i
muzyki,  i z wyśpiewanym przeko-
naniem, że nawet gdy jest źle, "jesz-
cze dzień, najwyżej dwa, a wszystko
się odmieni…  gdy zrozumiemy, ile
jest nieba tu na ziemi".

Wspaniałych wakacji oraz wielu
pięknych muzycznych wrażeń życzy
wszystkim mieszkańcom Głubczyc
Zespół „Remedium”

Beata Krzaczkowska
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… to tytuł dorocznego koncertu
poetycko-muzycznego, który odbył
się w niedzielę, 26 maja 2019 r.
godz. 18.00 w kościele oo. Francisz-
kanów w Głubczycach, a dedyko-
wany Maryi - Matce nad Matka-
mi i ziemskim mamom w dniu ich
święta.

W wyreżyserowanym przez Marię
Farasiewicz programie wystąpili:
Grupa Estradowa
MIRIAM Miej-
skiego Ośrodka
Kultury, Teatr
TRADYCJA Ze-
społu Szkół Me-
chanicznych, jak
i znakomici soli-
ści, a mianowicie
Ewa Szmit-Cha-
wa oraz Tomasz
Wierzba (bary-
ton), w którego
wykonaniu moż-
na było usłyszeć
m.in. słynne
"Ave Maria" F. Schuberta, "Matko
moja ja wiem" czy tytułowy utwór z

O MATCE PIEŚŃ…
repertuaru Mieczysława Fogga.

Zespół artystyczny przybył tu po
raz kolejny na zaproszenie o. Gwar-
diana - Aureliusza Kułakiewicza, któ-
ry ciepłymi słowy przywitał artystów
i  wszystkich tak licznie zebranych w
świątyni i zaproszonych gości. Wśród
nich byli: radny Sejmiku Wojewódz-
kiego - Zbigniew Ziółko, wicestaro-
sta - Anita Juchno, burmistrz - Adam

Krupa, wiceburmistrz - Kazimierz
Bedryj, radni różnych szczebli samo-
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rządowych, goście z Krnova w Re-
publice Czeskiej,  z okolicznych
miejscowości, różnych zakątków
Opolszczyzny i oczywiście miesz-
kańcy Głubczyc

W ponad godzinnym koncercie wy-
brzmiały pełne wspomnień i nostal-
gii pieśni, jak i te współczesne o cha-
rakterze życzeniowym, z motywem
matki oraz te Maryjne, nurtu oazo-
wego i pielgrzymkowego w jakże cie-
kawych aranżacjach, z żywym i bo-
gatym akompaniamentem (instru-

menty klawiszo-
we, pianino, gita-
ra, skrzypce, flet,
organy, tambu-
ryn). Warto pod-
kreślić, że, akom-
paniujący na
czterech instru-
mentach Maciej
Albert, wzbudził
nie lada sensację.
Z kolei ,,Litania
do Boga i ludzi"
zaśpiewana wraz
z wiernymi stwo-

rzyła atmosferę wspólnoty.
 Nie mogło też zabraknąć tema-

tycznej poezji. Wybrzmiały więc
wiersze Józefa Czechowicza, K.K.
Baczyńskiego, Jana Śpiewaka, Anny
Kamieńskiej, jak i własne teksty Ma-
rii Farasiewicz, napisane na tę oko-
liczność.

Punktem kulminacyjnym programu
były wyśpiewane życzenia oraz kwia-
ty wręczone przez członków zespołu
swoim mamom, uczestniczącym w
tym niecodziennym wydarzeniu.



71

WSPÓ£CZESNOŒÆ

Swoista niespodzianka,
której towarzyszyły łzy
i wzruszenia.

 Niepowtarzalnego
uroku dodała obecność
siostrzyczek: 3-letniej
Kalinki i 5-letniej Zosi
Borek, które z dziecię-
cym urokiem asystowa-
ły występującym, a po-
wiedziany przez Zosię
wierszyk wywołał wiel-
ki aplauz wśród pu-
bliczności. Zaś odśpie-
wana na zakończenie fi-
nałowa pieśń "Maryjo,
ja Twe dziecię" zjedno-
czyła wszystkich obec-
nych. To jakże barwne,
ambitne przedsięwzię-
cie zostało nagrodzone
przez widownię gromkimi brawami i
owacjami na stojąco. Musiał wiec być
bis!

O. Gwardian z serdecznością po-
dziękował wykonawcom za piękny
koncert, zapraszając przy tym na ko-
lejny.

A w koncercie tym obok wyżej wy-
mienionych artystów wystąpili: wspo-
mniana wcześniej Maria Farasiewicz
(śpiew, recytacja, prowadzenie, sce-
nariusz), Witold Dereń (śpiew, recy-
tacja, Filip Plata (śpiew),przywołany
już Maciej Albert (pianino, organy,
akordeon, saksofon, śpiew), Marian
Bażyński (instrumenty klawiszowe),
Tomasz Mirga(skrzypce), Dominika
Sąsiadek (flet), Wiesław Wierzba (gi-
tara, tamburyn, śpiew) oraz Agniesz-
ka Zwolińska (flet).

Kończąc program, Maria Farasie-
wicz  wyraziła swą wdzięczność,
zwracając się do  wszystkich zgroma-
dzonych, swojego zespołu, przedsta-

wiając jednocześnie jego skład. Sło-
wa podziękowania skierowała rów-
nież do dyrektora MOK - Zbigniewa
Ziółko, jak i pracowników tej insty-
tucji (Dawida Konopackiego, Piotra
Kałka, Elżbiety Zenfler oraz nagła-
śniającego koncert- Krzysztofa
Skwarka i jakże pomocnego swego
syna Kamila). Ponadto podziękowa-
ła lokalnym mediom - Marianowi Po-
spiszelowi (TV Pogranicze) i Janowi
Wacowi ("Głos Głubczyc"), Gabrie-
li Karaczyn za fotoreportaż, Krzysz-
tofowi Rzymowi za transmisję na FB,
a Krystynie Zamojskiej za kosz pięk-
nych kwiatów.  Na koniec syn pani
Marii-Kamil wręczył swej mamie bu-
kiet polnych kwiatów, co w tym mo-
mencie miało wymiar symboliczny.
Koncert ten dostarczył odbiorcom
wielu wrażeń, przeżyć i niezapomnia-
nych emocji.

Redakcja ZSM
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W pierwszą niedzielę wakacji, 23
czerwca  2019 r. w amfiteatrze przy
ul. Kochanowskiego  miała miejsce
trzecia edycja widowiska muzyczno-
tanecznego "Zagraj mi piękny Cyga-
nie" w reżyserii Marii Farasiewicz,
według jej scenariusza.

W dwugodzinnym programie wy-
stąpiły razem trzy zespoły: Grupa Es-
tradowa MIRIAM MOK, Teatr TRA-
DYCJA ZSM oraz zespół romski
TERNE CIERCHENIA prowadzony
przez Bronisławę Danutę Mirgę,
działający przy Głubczyckim Towa-
rzystwie Kulturalno-Społecznym
Romów.

Widowisko to ubogacił artystycz-
nie solista - Tomasz Wierzba, śpie-
wając m.in. słynną balladę rosyjską
"Oczi cziornyje" czy w rytmie tanga
"Graj piękny Cyganie". A na żywo
akompaniowali: Marian Bażyński
(klawiszowe), Tomasz Mirga
(skrzypce) oraz Wiesław Wierzba (gi-
tara, tamburyn). Wśród licznie zgro-
madzonej publiczności byli włoda-
rze naszego miasta, radni różnych

ZAGRAJ MI PIĘKNY CYGANIE
szczebli samorządowych, goście z
Opola, Krnova, okolicznych miej-
scowości - słowem miłośnicy mu-
zyki cygańskiej, którzy wypełnili
amfiteatr i otaczający park. W jego
malowniczej scenerii wybrzmiały
te dawne i współczesne pieśni cy-
gańskie ilustrowane romskim tań-
cem, a przeplatane tematyczną po-
ezją Marii Farasiewicz.

Urzekająca, stosowna scenografia
"Stajni na Warszawskiej" dodała po
raz kolejny autentyczności widowi-
sku. Można więc było poczuć klimat
i atmosferę niegdysiejszych obozo-
wisk i taborów cygańskich. Nie mo-
gło też zabraknąć konia i palącego się
ogniska. Żywiołowo reagująca pu-
bliczność dała się ponieść cygańskim,
gorącym rytmom. Brawom nie było
końca! Integracyjny charakter kon-
certu dopełnił finałowy utwór "Jed-
no jest niebo dla wszystkich" odśpie-
wany wspólnie z widownią.

A w spektaklu muzycznym wystą-
pili: Maria Farasiewicz, Aleksandra
Pabian, Karolina Sobczyk, Wiesław
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Wierzba, Mietek Zając, solista -
Tomasz Wierzba, jak i grupa
dzieci, młodzieży i dorosłych Ro-
mów; asysta sceniczna: Kalinka
i Zosia Borek.

Wydarzenie to na bieżąco było
udostępniane na profilu FB Ma-
rii Farasiewicz, Krystyny Kozia-
ry i innych.

Redakcja ZSM
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W dniach 26 czerwca - 3 lipca
głubczycki chór "Cantabile" pod
kierownictwem Ewy Maleńczyk
uczestniczył w 37 Między-
narodowym Konkursie w Lloret de
Mar w Hiszpanii organizowanym
przez "Chorus Inside International".

W tegorocznej edycji konkursu,
oprócz naszego chóru - który był
jedynym zespołem z Polski - wzięły

również udział chóry z Włoch,
Hiszpanii, Mołdawii, Węgier oraz
Rosji.  W sumie do konkursu
zakwalifikowano 12 chórów.

Pierwszego dnia po przyjeździe
mieliśmy okazję uczestniczyć w
paradzie chórów ulicami miasta
Lloret de Mar, która zakończyła się
koncertem inaugurującym Festiwal w
przepięknym zabytkowym kościele,
na którym nasi chórzyści po raz
pierwszy mieli okazję się
zaprezentować.

Następnego dnia odbył się konkurs.
Nasz chór zgłosił swój udział w

HISZPAŃSKI SUKCES CHÓRU "CANTABILE"
dwóch kategoriach, w kategorii
"Muzyka Sakralna" oraz "Muzyka
Ludowa". Ten dzień był
zdecydowanie najtrudniejszym
dniem naszej hiszpańskiej przygody
ponieważ wymagał od nas pełnej
mobilizacji i skupienia. Na wyniki
jednak musieliśmy czekać aż dwa dni.
W międzyczasie, zorganizowano nam
wycieczkę do pięknej Barcelony oraz
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Tossa de Mar. Koncert finałowy
został zaplanowany przez
organizatorów Festiwalu na
poniedziałek i miał miejsce w
Kościele Santa Maria w Blanes,
urokliwej miejscowości niedaleko
Lloret de Mar. Dzień ogłoszenia
wyników okazał się jednak dla nas
niezmiernie szczęśliwy - chór
"Cantabile" zdobył podwójne złoto!!!
Nasza radość była ogromna, a wielu
radosnych wzruszeń dostarczyła nam
publiczność festiwalowa, skandująca:
Bravo Polonia! Genial!

Z Hiszpanii wróciliśmy szczęśliwi
i pełni entuzjazmu do dalszej pracy.
Oprócz zdobytego podwójnego  złota
chór otrzymał propozycję wzięcia
udziału w kilku kolejnych konkursach
m.in. w Katalonii oraz Moskwie, a

także organizatorzy Festiwalu
zaprosili nas do udziału w
programie Erazmus Plus. Kolejny

sezon artystyczny zapowiada się
zatem bardzo pracowicie.

Chciałabym podziękować
Wszystkim, którzy przyczynili się
do tego wyjazdu - Burmistrzowi
Głubczyc Panu Adamowi Krupie,
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka

Kultury Panu Zbigniewowi Ziółko,
Zarządowi Województwa Opol-
skiego,  mojej wspaniałej kadrze
Annie Szpak oraz Katarzynie
Kaliwodzie oraz mojemu mężowi
Pawłowi za wsparcie i nieocenioną
pomoc przy organizacji projektu.

Jako dyrygent chóru i wychowawca
pragnę w szczególności podziękować
młodzieży za jej trud i pasję jaką
włożyli, aby tak pięknie repre-
zentować nasz kraj, województwo
oraz nasze miasto. Chór "Cantabile"
to cudowni ludzie, którzy, będąc
razem, tworzą piękne rzeczy.

Ewa Maleńczyk
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W czwartek, 21 marca 2019 r., w
Sali pod Aniołem Miejskiego Ratu-
sza odbyła się 12. edycja koncertu
charytatywnego OTWARTE SERCA
z okazji 1. Dnia Wiosny, który mia-
łam przyjemność zorganizować przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem

Kultury oraz Zespołem Szkół Mecha-
nicznych. Dochód z koncertu po raz
kolejny został przeznaczony na re-
mont Franciszkańskiego Ośrodka
Pomocy Dzieciom w Głubczycach.

Zebrana ogółem kwota to 5.137zł
i stanowi sumę ofiar złożonych przed
samym koncertem (1.517zł), jak i z
poprzedzającej go akcji dobroczyn-
nej OTWARTE SERCA  w głubczyc-
kim MECHANIKU (2.600zł!) Do
akcji tej włączyła się także firma ND
POLSKA sp. z o.o Adama Dołhana
(510zł), firma transportowo-logi-
styczna FEDOROWICZ oraz pra-
cownicy Starostwa Powiatowego i
inni ofiarodawcy.

W ZSM, który jest głównym dar-
czyńcą, OTWARTE SERCA miały
charakter zbiórki koleżeńskiej prze-
prowadzonej za zgodą dyrektora-
Jana Łaty. Suma ta podczas uroczy-
stej gali koncertowej została przeka-

OTWARTE SERCA'2019
zana na ręce O. Urbana Adama Bąka-
dyrektora Ośrodka, który ciepłymi
słowy podziękował za organizację
przedsięwzięcia, wspaniałe występy,
ofiarność, zrozumienie i pomoc, za-
pewniając przy tym o modlitwie.

Tego wieczoru wśród licznej zgro-
madzonej widowni za-
siedli włodarze naszego
miasta i powiatu, radni
różnych szczebli samo-
rządowych przybyli z
wszystkich gmin ziemi
głubczyckiej, mieszkań-
cy Głubczyc i okolicz-
nych miejscowości, go-
ście z Krnova w Repu-
blice Czeskiej,18-oso-
bowa grupa mieszkań-
ców DPS Klisino z opie-

kunami ( filie Bliszczyce i Bobolusz-
ki), słowem - ludzie dobrej woli,
otwarci na potrzeby innych, a niejed-
nokrotnie sami potrzebujący.

W trwającym 2,5 godziny bogatym
programie wystąpili artyści z nasze-
go lokalnego środowiska i nie tylko:
Grupa Estradowa MIRIAM MOK w
wiosennym montażu słowno- mu-
zycznym "Wiosno, to ja" (Maria Fa-
rasiewicz, Witold Dereń, siostrzycz-
ki "małe wiosenki"- Kalinka i Zosia
Borek oraz akompaniujący Marian
Bażyński z Tomaszem Mirgą), na-
stępnie tancerki Opolskiej Szkoły
Tańca Royal Dance Center Tomasza
Nawrockiego- filia MOK w gorących
rytmach salsy (Marysia Artymiak,
Dominika Haładus i Oliwia Prus pod
kier. Grażyny Pakulskiej), duet z
Krnova ( pianista i baryton Rudolf
Holčak jak i skrzypek Adam Kratky
przybyli z koordynatorem Zdenkiem
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Welną); ponadto jakże profesjonalny
i widowiskowy Big Band PSM I st. i
Głubczyckiego Towarzystwa Mu-
zycznego "Gramy na Czarno" pod
kier. Leszka Kościółka.

W bogatym repertuarze nie mogło
też zabraknąć zabawnych scenek te-
atru TRADYCJA ZSM (Witold De-
reń, Mariusz Mielnik, Mietek Zając)
czy autorskich piosenek młodzieżo-
wego zespołu "Only-M" (Maciej Al-
bert- fortepian, Janusz Adamowski-
gitara basowa, Daniel Kogut- gitara
elektryczna, Szymon Nieradka- per-

kusja, Filip Plata i Marta Mansfeld-
wokal). Publiczność nagradzała
gromkimi brawami występujących,
wiec były bisy!

Czas na serdeczne podziękowania.
A otrzymują je:

o za pomoc w organizacji koncer-
tu i akcji dobroczynnej OTWARTE
SERCA: dyrektor MOK-Zbyszek
Ziółko i pracownicy(Elżbieta Zenfler,
Dawid Konopacki); współpracownik-
Krzysiek Skwarek (nagłośnienie,
efekty świetlne);ks. Grzegorz Podbu-
raczyński, Violetta Maciej, Aleksan-

dra Pieszak,
Wiesław Gałąz-
ka; Krzysztof
Rzym o za
wsparcie zbiórki
pieniężnej: dy-
rekcja, Grono
Pedagogiczne,
księża katecheci,
uczniowie, pra-
cownicy i absol-
wenci ZSM
(Marek Andru-
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chowicz, Ireneusz Łapuńka, Krzysz-
tof Utecht, Witold Kosler, Wojciech
Luniak, Łukasz Łukaszczyk, Tomasz
Okrent) , firma ND POLSKA Adama
Dołhana, firma transportowo-logi-
styczna FEDOROWICZ, pracowni-
cy Starostwa Powiatowego, wszyscy
darczyńcy

o za wspaniały, profesjonalny wy-
stęp: wyżej wymienieni artyści i ich
opiekunowie

o za wolontariat- kwestę do puszek
przed koncertem: Ola Pabian i mło-
dzież z F.O.P.Dz

o za pomoc tech-
niczną: Dominika Jur-
kiewicz, Kamil Fara-
siewicz, Krzysztof
Rzym, Krzysztof
Kwiatkowski, Kry-
stian Stańczak; także
Barbara Piechaczek i
Jolanta Górek (wypo-
życzenie dodatko-
wych krzeseł z Mu-
zeum i Biblioteki)
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o za elementy dekora-
cyjne i tematyczną sce-
nografię: właściciele ar-
tystycznej kwiaciarni
"Frezja" na Małym Tar-
gu - Edyta i Damian
Wolny ( oryginalne
kompozycje kwiatowe i
ozdoby); Zbigniew Ko-
stuś -właściciel sklepu i
straganu warzywnego na
targowisku miejskim-
sponsor darów natury; Krystyna Za-
mojska(kwiaty); Danuta i Kazimierz
Łankowscy (stolik dla prowadzącej i
krzesełka);Marysia Sobczyk (ha-
sło);Zuzanna Dosiak (plakat); Ma-
riusz Mielnik(kostiumy teatralne)

o za przygotowanie i ufundowanie
słodkich upominków oraz poczęstu-
nek dla występujących : Violetta
Maciej oraz uczniowie klasy I A tech-
nikum ekonomicznego oraz II tech-
nikum logistycznego ZSM; Krystyna
Zamojska (ciasto)

o za pomoc informatyczną:
Agnieszka Korczyńska oraz Graży-
na Zaworska

o za rejestrację i udostępnianie na-
grania na Facebooku: Krzysztof
Skwarek, Aleksandra Pieszak i Kry-
styna Koziara

o za patronat medialny i szerzenie

idei dobroczynności: Marian Pospi-
szel- TV Pogranicze, Jan Wac (Głos
Głubczyc i Kalendarz Głubczycki),
Dorota Górniak - Pięciak (Rzecz Po-
wiatowa)

Warto podkreślić, że szczególne
podziękowania zostały skierowane
do mojej osoby. Ojciec Urban wraz z
dziećmi z Ośrodka wyraził swą
wdzięczność za kolejną szlachetną
inicjatywę i pomoc. Symboliczny
upominek - figurka aniołka oraz na-
rysowane przez dzieci serduszka

wzruszyły mnie do łez.
Działania charytatywne i

sam koncert podsumował i
spuentował radny gminy Bra-
nice- Wojciech Chuchla, nie
szczędząc słów uznania pod
moim adresem. To miłe!

Całość imprezy zakończył
zaśpiewany wspólnie z wi-
downią finał. Chętni udali się
na kawę i ciasto. Było sympa-

tycznie.
To szlachetne, dobroczynne przed-

sięwzięcie stało się kolejną lekcją
miłości bliźniego.

Pax et Bonum! (Pokój i Dobro!) -
franciszkańska dewiza

Maria Farasiewicz
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W dniach  19-20 stycznia b.r. w
Lewinie Brzeskim odbył się XXXIV
Wojewódzki Przegląd Zespołów Ko-
lędniczych HERODY '2019, w któ-
rym wystąpił teatr TRADYCJA ZSM
w Głubczycach pod kierownictwem
Marii Farasiewicz. Reprezentował

nie tylko MECHANIK, ale cały po-
wiat głubczycki.

W przeglądzie tym nasza grupa te-
atralna przedstawiła barwne i żywio-
łowe widowisko, zdobywając III
miejsce. Ponadto nagrody indywidu-
alne otrzymały: Maria Farasiewicz
jako kierownik zespołu oraz Natalia
Chaszczewska za rolę Królowej.

Jury na czele z prof. Teresą Smo-
lińską -folklorystką oceniało przede
wszystkim autentyczność i oryginal-
ność tekstów, dobór strojów i rekwi-
zytów oraz zgodność z tradycyjnymi
formami chodzenia po kolędzie.

Występ naszej reprezentacji po raz
kolejny entuzjastycznie został przy-
jęty przez lewińską widownię.

To już trzynaste HERODY w 25-
letniej historii teatru TRADYCJA.

HERODY '2019
Przypomnijmy, że ma na swym kon-
cie sześć pierwszych miejsc, pięć dru-
gich i dwa trzecie.

Grupa artystyczna z głubczyckie-
go MECHANIKA od początku swej
działalności  kultywuje i popularyzuje
piękną polską tradycję z jej bogatą

obrzędowością i zwyczajem, stąd
nazwa zespołu.

W wyjeździe do Lewina TRADY-
CJI towarzyszyli: dyrektor ZSM- Jan
Łata, nauczycielki - Krystyna Kozia-
ra i Violetta Maciej oraz delegacja z
zaprzyjaźnionej szkoły w Krnovie(p.
dyrektor - Vera Predikantova z mę-
żem i córką oraz Zdenek Welna - ko-
ordynator współpracy czesko-pol-
skiej).

Warto też wspomnieć, że w piątek
18 stycznia w auli ZSM teatr TRA-
DYCJA trzykrotnie odegrał owe
HERODY dla licznie zgromadzonej
publiczności. Wśród niej: społecz-
ność szkoły, przedszkolaki z PICCO-
LINO, dzieci i młodzież głubczyc-
kich szkół, władze miasta i powiatu,
samorządowcy,                     >>>
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>>>  przedstawiciele służb mundu-
rowych, organizacji i instytucji,
mieszkańcy Głubczyc i inni. Były
gromkie brawa i ciepłe słowa uzna-
nia.Gratulujemy TRADYCJI i życzy-
my dalszych sukcesów artystycznych.

A w spektaklu łączącym pokolenia
wystąpili: Kacper Kaźmierczak(He-
rod), Natalia Chaszczewska(Królo-
wa),Maria Sobczyk(Królowa w spek-
taklu granym w ZSM),Kamil Kaź-
mierczak(Marszałek), Aleksandra
Pabian(Anioł), Patrycja Cisa-
ruk(Śmierć), Mariusz Mielnik(Dia-
beł), Mietek Zając(Żyd), Maria Fa-
rasiewicz(Kolędnik z lampionem),

6. stycznia 2019r. w święto Obja-
wienia Pańskiego w wypełnionym po
brzegi kościele o.o.Franciszkanów
odbył się doroczny koncert kolęd i
pastorałek "Bożej Dziecinie w darze"
w reżyserii Marii Farasiewicz.

Wystąpiły tu: Grupa Estradowa
MIRIAM MOK oraz Teatr TRA-

BOŻEJ DZIECINIE W DARZE
DYCJA ZSM,  jak i gościnnie mło-
dzi śpiewacy: Julita Ziółko - sopra-
nistka, Tomasz Wierzba - baryton
oraz wokalistka jazzowa - Ewa
Szmit - Chawa. Ich  wspaniałe gło-
sy dodały blasku koncertowi.

Oprawę muzyczną przedsięwzięcia
stanowił żywy akompaniament, >>>

Aleksandra Wolańska(Kolędnik z
szopką); żywy akompaniament: Ma-
ciej Albert(pianino), Maciej Cykow-
ski(pianino w ZSM), Tomasz Mir-
ga(skrzypce) jak i Rafał Miel-
nik(akordeon); pomoc techniczna:
Kamil Farasiewicz, Mateusz Kru-
dysz, Karolina Kulesza, Krzysztof
Rzym, Krzysztof Siudmak i Magda
Topolnicka; wideotransmisja na pro-
filu FB Marii Farasiewicz  (Krzysz-
tof Rzym) oraz Krystyny Koziary;
fotoreportaż z Lewina Brzeskiego -
Kamil Farasiewicz, a w ZSM - Alek-
sandra Pieszak i Krzysztof Malik.

Redakcja ZSM
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w którym wybrzmiały: skrzypce, fle-
ty, instrumenty klawiszowe, gitara
akustyczna, saksofon i organy.

Ponadgodzinny, jakże bogaty tre-
ściowo program wypełniły staropol-
skie kolędy i współczesne pastorał-

ki. Oprawę poetycką stanowiły tema-
tyczne wiersze, w tym także autorstwa
Marii Farasiewicz. Motywem prze-
wodnim występu byli Trzej Królowie.

Widowiskowy i emocjonalny cha-
rakter koncertu, ciekawe aranżacje
muzyczne, stylizacja góralska i zimo-
wa, tematyczna sceneria i rekwizyty
wytworzyły niezwykły klimat i na-
strój, a obecność dzieci - aniołków
dodała występowi uroku.

Odbiorcy nie kryli radości i wzru-
szeń! A wśród nich byli: wszyscy wło-
darze naszego miasta, powiatu, radni
różnych szczebli, sołtysi, siostry za-

konne de Notre Dame,  goście z Re-
publiki Czeskiej, Opola, Raciborza,
Kędzierzyna - Koźla, okolicznych
wsi i oczywiście mieszkańcy Głub-
czyc.

Wysoki poziom koncertu został do-
ceniony i nagrodzony
gromkimi brawami
po każdym wykona-
niu i owacjami na
stojąco.  O. Gwar-
dian - Aureliusz Ku-
łakiewicz - ciepłymi
słowy podziękował
naszym artystom za
kolejny znakomity
występ i już zaprosił
na następny.

W koncercie tym,
poza wyżej wymie-
nionymi solistami,

wystąpili: Maria Farasiewicz (recy-
tacja, śpiew), Dominika Łabińska
(śpiew), Witold Dereń (recytacja,
śpiew), Filip Plata (śpiew), Mietek
Zając (śpiew), Maciej Albert (keybo-
ard, organy, saksofon,śpiew), Marian
Bażyński (instrumenty klawiszowe),
Tomasz Mirga (skrzypce), Dominika
Sąsiadek (flet), Agnieszka Zwolińska
(flet), Wiesław Wierzba (śpiew, gita-
ra akustyczna).

Pomoc organizacyjna: dyrekcja i
pracownicy MOK, Krzysztof Skwa-
rek, Krzysztof Rzym i Kamil Fara-
siewicz.

                          Redakcja ZSM
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Dnia 17 grudnia 2019 roku odbyło
się coroczne spotkanie wigilijne

w Franciszkańskim Ośrodku Po-
mocy Dzieciom. Całość rozpoczęła
się pod Ratuszem, gdzie wraz z har-

cerzami ZHP z komendant Katarzyną
Mojzyk na czele, przywitaliśmy

w Głubczycach "światełko betle-
jemskie". Po przywitaniu zaproszo-
nych gości, wśród których obecni byli
m. in. przedstawiciele władz samo-
rządowych, gminnych i powiato-
wych: starosta Piotr Soczyński, wi-
cestarosta Anita Juchno, burmistrz
Adam Krupa, wiceburmistrz Kazi-
mierze Bedryj, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz Naumczyk; służb
mundurowych: mł. insp. Renata Wo-
rek, st. kpt. Waldemar Hołownia, lu-
dzie kultury, dyrekcja zaprzyjaźnio-
nych szkół, szpitala, domu dziecka,
przedstawiciele organizacji i instytu-
cji państwowych i  miejskich, goście
z Czech przyszedł czas krótkie kolę-

WIGILIA W FRANCISZKAŃSKIM
OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

dowanie oraz przemowy, po czym
rozdając wszystkim obecnym "świa-
tełko", udaliśmy się do gmachu
Ośrodka.  Tutaj najpierw harcerze
przekazali "światełko", następnie oj-

ciec Urban, dyrektor FOPD, jeszcze
raz przywitał wszystkich obecnych
gości, w sposób szczególny pod-
opiecznych Ośrodka, byłych i obec-
nych wolontariuszy, oraz wszystkich
przyjaciół, dobrodziejów i ofiaro-
dawców - ludzi dobrej woli, z otwar-
tymi sercami, którzy przez lata wspie-
rają Ośrodek.

Następnie przyszedł czas na wystę-
py artystyczne. Jako pierwsze wystą-
piły przedszkolaki z grupy integracyj-
nej "Kubusie Puchatki" Przedszkola
publicznego nr 2

w Głubczycach z pięknymi jaseł-
kami, za które dzieciaczki otrzymały
gromkie brawa. Następnie swoje ja-
sełka "na wesoło" przedstawili pod-
opieczni Franciszkańskiego Ośrodka
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Pomocy Dzieciom. Tutaj również nie
zabrakło braw ale i było dużo śmie-
chu. Następnie wspólnie kolędowa-
liśmy przy akompaniamencie akorde-
onu, na którym grał Adam Kopyto

- dyrektor PSM w Głubczycach. Po

radosnym śpiewaniu dane nam było
obejrzeć na slajdach zdjęcia z remon-
tu Ośrodka,
który odbył
się w tego-
roczne i ze-
szłe waka-
cje. Zostały
utworzone i
wyremonto-
wane: sala
zabaw, si-
łownia, sala
wyciszeń i
sala kompu-
t e r o w a .
R ó w n i e ż
była to oka-
zja do tego,
aby podziękować tym, którzy w czy-
nie społecznym, poświęcając swój
wolny czas, dokonywali remontu,
panom: Wojciechowi Kunickiemu,
Janowi Kinalowi oraz Tomaszowi

Tyburczemu. Po podziękowaniach
wszyscy odmówiliśmy modlitwę

i podzieliliśmy się opłatkiem,
życząc sobie wiele dobra i miłości,
po czym usiedliśmy wszyscy do sto-
łu, aby spożyć wspólnie wieczerzę.

Wreszcie na-
stąpiła długo
wyczekiwana
przez najmłod-
szych chwila -
czas na prezen-
ty. Okazało się,
że pod cho-
inką, na każde-
go podopiecz-
nego czeka
duża paczka od
Dz i e ci ą t k a ,
która przynio-
sła wiele rado-

ści. Również były prezenty dla całe-
go Ośrodka, jak piłkarzyki, kije do

bilarda, paletki do tenisa stołowego,
hamak czy nawet dron. Po jakże ra-
dosnej a zarazem głośnej uroczysto-
ści wręczania prezentów dzieciom,
nadeszła chwila na podziękowania:
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ojciec Urban w
sposób szcze-
gólny dzięko-
wał wszystkim
przyjaciołom,
dobrodziejom i
s p o n s o r o m
Ośrodka, bez
których nie
dane by nam
było tak dobrze
funkcjonować.
Następnie zo-
stali zaproszeni
wolontariusze, którzy również oprócz
słów wdzięczności za poświęcany
czas, otrzymali upominki. Następnie
słowa podziękowań padły wobec

wszystkich pracowników, opieku-
nów, wolontariuszy i pomocników,
którzy łączą swoją pracę zawodową
z pomocą w Ośrodku: Anecie Heb-
dzie, Kasi Wac, Annie Kunickiej,
Ewie Dąbrowie, Beacie Skalnik, Bo-

żenie Tomczak, Aleksandrze Hołdzie
oraz Brygidzie Mleczko. Po podzię-
kowaniach był czas na rozmowy i
śpiewy, gdzie wszyscy w radosnej at-

mosferze cieszyliśmy się wspólnymi
chwilami oraz dziękowaliśmy Bogu
za kolejny rok działalności Francisz-
kańskiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom w Głubczycach.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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GRAND PRIX
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW
W dniach 15-17.02.2019 Opolski
Okręgowy Związek Badmintona w
Głubczycach przy współpracy z Lu-
dowym Klubem Sportowym "Tech-
nik" Głubczyce był organizatorem
Ogólnopolskiego Turnieju Badmin-
tona GRAND PRIX Juniorów i mło-
dzików w badmintonie. Na starcie
tego turnieju stanęło ok. 150 zawod-
ników i zawodniczek z całego kraju.
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy
LKS Technik Głubczyce, zdobywa-
jąc na tych zawodach cztery medale:
dwa złote, jeden srebrny i jeden brą-
zowy.
W juniorach: I miejsce w grze po-
dwójnej zajęli: Kordian Kobylnik/
Maciej Matusz.       W grze mieszanej
I miejsce zajął: Maciej Matusz gra-
jąc w parze z Dominiką Kwaśnik Be-
ninca UKS Feniks  K-Koźle. I w grze
pojedynczej II miejsce zajął: Maciej
Matusz.
W młodzikach III miejsce wywalczył
w grze mieszanej Mateusz Golas, gra-
jąc w parze z Julią Wójcik Beninca
UKS Feniks K-Koźle.

BADMINTON 2019
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MIĘDZYNARODOWY TUR-
NIEJ JUNIORÓW MŁOD-
SZYCH POLISH U 17 OPEN 2019
W dniach 24-26.05.2019 w Głub-
czycach odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Juniorów Młodszych
Polish U 17 Open 2019. Organi-
zatorem turnieju był klub LKS
Technik Głubczyce. W turnieju
tym udział wzięło ponad 200 za-
wodniczek i zawodników w wie-
ku do 16 lat z 17 państw z całej
Europy ( Anglii, Austrii, Belgii,

Bułgaria, Białorusi, Danii, Litwy,
Norwegii, Estonii, Niemiec, Czech,
Słowacji, Szwecji, Rosji, Walii, Ukra-
iny i Polski ). LKS Technik Głubczy-
ce reprezentowali zawodnicy: Oliwia
Siekierzyńska , Angelika Kowarska,
Maja Janko, Szymon Ślepecki, Ma-
teusz Golas, Dominik Lenartowicz i
Jakub Gałązka. Najlepiej zaprezen-
tował się : Szymon  Ślepecki  zdoby-
wając 2 medale : srebrny w grze po-
dwójnej z Dominikiem Kwintą z Kra-
kowa, przegrywając w finale po pa-
sjonujący pojedynku z parą deblową
z Rosji oraz brązowy medal  w grze
mieszanej w parze z Julia Pławecką
z Pszczyny, ulegając w półfinale pa-
rze z Czech. Dużą niespodziankę
również sprawili nam nasi najmłodsi

zawodnicy jak  Maja Janko lat 12,
która ,w grze podwójnej w parze  z
Julią Wójcik lat 13 z klubu Uks Fe-

niks Beninca Kędzierzyn-Koźle,
doszła aż do ćwierćfinału  poko-
nując po drodze  o wiele starsze za-
wodniczki z Estonii i Anglii, zdo-
bywając tym samym 5 miejsce,
Mateusz Golas lat 13, który w grze
pojedynczej przeszedł pierwszą
rundę turnieju i Jakub Gałązka lat
12 i Dominik Lenartowicz lat 12,

którzy w grze deblowej zdołali za-
kwalifikować się do turnieju i roze-
grać jeden pojedynek.
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MINI SILESIA CUP
W dniu 16.11.2019 w Głubczycach odbył się Międzynarodowy Turniej MINI
SILESIA CUP dzieci, żaków i Młodzików Młodszych, na starcie którego sta-
nęło ok. 150 dzieci w wieku 7 - 13 lat. Świetnie spisali się zawodnicy z Głub-
czyc, zdobywając  na tych zawodach dwanaście medali 2 złote, 3 srebrne i 7
brązowych.
Złote medale zdobyli w kategorii U13 młodzik młodszy Rafał Mielnik i Oli-
wia Zielinska, srebrne medale zdobyli w kategorii dzieci U9 Marysia Melne-
rowicz , w kategorii młodzik młodszy U13  Anna Paruszewska i Paweł Kisz-
czyk, brązowe medale w kategorii dzieci U9 Franek Liberski , w kategorii
żacy U11Laura Rudzińska  i Olivier Gacki i w kategorii młodzik młodszy
U13 Dominika Wiciak ,Maja Naumczyk , Dominik Lenartowicz, Jakub Ga-
łązka.
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W roku 2019 LKS Sparta Głubczy-
ce i Pietrowice brał udział w 28 im-
prezach sportowych. Startując na are-
nach krajowych i międzyna-
rodowych. Najlepsi zawodni-
cy zostali wyróżnieni Stypen-
diami Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego, które otrzy-
mali: Karolina Konik, Pau-
lina Szpak, Daria Baran,
Kinga Sztucka,  Bartosz
Słodkowski, Michał Jano,
Wojciech Żłobicki i Jakub
Brewus oraz Stypendiami i
Nagrodami Burmistrza Głub-
czyc: Karolina Konik,  Paulina
Szpak, Olga Jabłońska, Daria Ba-
ran, Kinga Sztucka,  Wiktoria Ko-
nik, Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub
Brewus. Nasi zawodnicy uczestni-
czyli w dwóch zgrupowaniach Kadry
Narodowej, sześciu zgrupowaniach
sportowych i trzech pokazach. Do
najlepszych wyników w roku 2019
należą:

Mistrzostwa Świata Taekwondo
W dniach od 22.04 do 28.04.2019

r. w Inzell ( Niemcy ) odbyły się XXI
Mistrzostwa Świata Taekwondo, któ-
re rozgrywane są raz na dwa lata. W
zawodach wzięło udział 1234 zawod-
ników i zawodniczek z 64 państw. Z

LKS SPARTA  GŁUBCZYCE  2019
każdego kraju w konkurencji mogło
brać udział po dwóch zawodników.
Ludowy Klub Sportowy Sparta Głub-

czyce i Pietrowice w zawodach repre-
zentowali Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski. Nasi zawodnicy uzyskali
wspaniałe wyniki, zdobywając 1 me-
dal złoty, 1 srebrny  i 2 medale brą-
zowe. Karolina Konik zajęła I m w
walkach drużynowych i III m w wal-
kach indywidualnych oraz Bartosz
Słodkowski zajął II m w walkach dru-
żynowych i III m w testach siły dru-
żynowych. Zawodnikom serdecznie
gratulujemy wspaniałego wyniku.

7 medali z Mistrzostw Europy
Taekwondo - Sarajewo 2019

W dniach 10.10-13.10.2019 r. w
Sarajewie  odbyły się XXXIV Mi-
strzostwa Europy Taekwon-do. Aż
1198 zgłoszeń  z 30 państw. Zawod-

nicy trenera Daniela
Jano, Ludowego Klubu
Sportowego Sparta
Głubczyce i Pietrowice
Karolina Konik i Bar-
tosz Słodkowski przed
zawodami trenowali na
Zgrupowaniu Kadry
Narodowej w Central-
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nym Ośrodku Sortowym w Spale.
Bardzo dobrze wystartowała  Karo-
liny Konik, która zdobyła II miejsce
w testach siły i III miejsce w walkach
do 62 kg oraz II miejsce w walkach
drużynowych i II miejsce w druży-
nowych testach siły. Fenomenalnie
wystartował  Bartosz Słodkowski,
zdobywając 1 złoty  i 2 srebrne me-
dale. Zajął I miejsce w najcięższej ka-
tegorii wagowej + 85 kg, II m w dru-
żynowych walkach i II m w drużyno-
wych testach siły. Nasi multimedali-
ści zdobyli 7 medali, w tym: 1 medal
złoty, 5 srebrnych i 1 brązowy. Ser-
decznie gratulujemy tak wspaniałego
wyniku i godnego reprezentowanie
Naszego Kraju.

Puchar Europy Ta-
ekwon-do - Sochi 2019

W dniach od 06 -
09.06.2019 r w Sochi (Ro-
sja) odbył się X Puchar
Europy  Taekwon-do w
dwóch konkurencjach
sportowych w układach i
w walkach. W zawodach
brali udział zawodnicy z
29 państw. W klasyfikacji
klubowej seniorów Ludo-

wy Klub Sportowy Sparta Głubczy-
ce i  Pietrowice zajął I miejsce oraz
w kategorii otwartej  klubowej senio-
rów i juniorów zajął I miejsce zdo-
bywając 6 złote, 3 srebrne i 6 brązo-
we medali

Nasz Klub reprezentowali: Karo-
lina Konik, Olga Jabłońska, Daria
Baran, Paulina Szpak, Patrycja Piwo-
run, Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Orłowski Paweł i Jakub Brewus
. Najlepszą zawodniczką Pucharu  w
kategorii seniora została  Paulina
Szpak (LKS Sparta Głubczyce), zdo-
bywając jeden medal złoty  i jeden
medal srebrny. Wyniki naszych za-
wodników: Karolina Konik     I m
walki , Paulina Szpak I m układy  i II
m walki, Bartaosz Słodkowski I m
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walki i III m walka aranżowana, Mi-
chał Jano  I m układy, Patrycja Piwo-
run II m walki, Olga Jabłońska III m
układy, III m walki i III m walka aran-
żowana, Daria Baran III m walki, Ja-
kub Brewus III m walki i III m ukła-
dy. Nasza drużyna kobiet oraz dru-
żyna mężczyzn zajęła I m w walkach.
Łącznie zdobyliśmy 15 medali, w tym
6 złote, 3 srebrne i 6 brązowe. Wiel-
kie gratulacje za wspaniałą start.

Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów  Ta-
ekwondo - Rybnik
2019

W dniach 31.05-
02.06.2019 roku w
Rybniku odbyły się
XXXII  Mistrzostwa
Polski Seniorów  Ta-
ekwondo. Reprezen-
tacja LKS Sparta
Głubczyce i ZS w Pie-
trowicach w składzie
Karolina Konik, Ka-

mila Ciechanowska, Paulina Szpak,
Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga
Sztucka , Patrycja Piworun, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Wojciech
Żłobicki, wraz z trenerem Danielem
Jano przywiozła z Mistrzostw 5 krąż-
ków  złotych, jeden srebrny i 2 brą-
zowe, wygrywając klasyfikację me-
dalową indywidualną klubów.

Dwukrotny tytuł Mistrza Polski i
tytuł najlepszego zawodnika zdobył
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Bartosz Słodkowski, wygrywając
walki w kategorii + 85 kg oraz kon-
kurencję testów siły. Równie wspa-
niale wystąpiła Karolina Konik, wy-
grywając indywidualne walki do 62
kg i zajmując III m w testach siły, W
konkurencji układów kobiet Mistrzy-
nią Polski została Daria Baran, a w
konkurencji układów mężczyzn Mi-
strzostwo Polski zdobył Michał Jano.
Wicemistrzynią Polski została Pauli-
na Szpak w układach formalnych ko-
biet. Na trzecim miejscu podium w
walkach w kategorii + 75kg stanęła
Patrycja Piworun. Wielkie gratulacje
za tak wspaniały występ naszej eki-
py klubowej.

Mistrzostwa Polski  Taekwondo
- Biała Podlaska 2019

W dniach 10.05-11.05.2019 r. w
Białej Podlaskiej  odbyły się XXVIII
Mistrzostwa Polski Taekwondo Ju-
niorów i Młodzieżowców. W zawo-
dach brało udział 44 kluby. Ludowy
Klub Sportowy Sparta Głubczyce
oraz ZS w Pietrowicach reprezento-
wała 9 osobowa ekipa sportowa.
Wspaniały występ  naszych zawod-
ników dał nam
3 złote, 2 srebr-
ne i 5 brązo-
wych medali.
Mistrzynią Pol-
ski Taekwondo
Młodzieżow-
ców została Da-
ria Baran w
kon kur en c j i
układów i zaję-
ła III m w wal-
kach oraz Mi-
strzem Polski
T a e k w o n d o

Młodzieżowców został Wojciech
Żłobicki w konkurencji walk. Bardzo
dobrze zaprezentowała się nasza mul-
timedalistka Olga Jabłońska, zajmu-
jąc II m w walkach, II m w testach
siły oraz III m w układach. Mistrzo-
stwo Polski Taekwondo Juniorów
obroniła Patrycja Piworun, zajmując
I miejsce w testach siły. Kinga Sztuc-
ka zajęła III m w układach, Martyna
Marciniszyn  zdobyła III m w wal-
kach oraz Jakub Brewus zdobył III
m w walkach. Serdeczne podzięko-
wania za tak dobrą postawę dla całej
naszej reprezentacji Klubowej.

Stypendia Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego i Nagrody i Stypen-
dia  Burmistrza

W dniu 22.05.2019 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Opolu odbyło się
spotkanie z medalistami Mistrzostw
Polski, Mistrzostw Europy, Pucharu
Europy i Mistrzostw Świata. Na spo-
tkanie to zostali również zaproszeni
zawodnicy i trener LKS Sparta  w
Głubczycach i ZS w Pietrowicach
osiągający sukcesy na arenach krajo-
wych i międzynarodowych. Spotka-
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nie uroczyście otworzył  Marszałek
Województwa Opolskiego Pan An-
drzej Buła. Z Naszego Klub stypen-
dia otrzymali: Karolina Konik, Pau-
lina Szpak, Daria Baran, Kinga Sztuc-
ka,  Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Wojciech Żłobicki, Jakub Bre-
wus. Wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy.

W dniu 15.05.2019 r. w czasie uro-
czystej sesji Rady Gminy odbyło się
wręczenie Nagród i Stypendiów Bur-
mistrza Głubczyc. Zawodnicy LKS
Sparta Głubczyce i ZS Pietrowicach
otrzymali stypendia i nagrody z rąk
Burmistrza Głubczyc Pana Adama
Krupy. Za wysokie wyniki w zawo-
dach krajowych i międzynarodowych
wyróżnieni zostali: Karolina Konik,
Olga Jabłońska, Paulina Szpak, Da-
ria Baran, Kinga Sztucka, Patrycja
Piworun, Wiktoria Konik, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Wojciech
Żłobicki, Jakub Brewus. Serdeczne
gratulacje dla nagrodzonych.

Nagrody Marszałka dla Głub-
czyckiego Taekwondo

W dniu 30.09.2019 r. w teatrze im.

Jana Kochanow-
skiego w Opolu od-
było się spotkanie
Pana Marszałka
Wo j e w ó d z t w a
Opolskiego z me-
dalistami Mi-
strzostw i Pucharu
Europy oraz Mi-
strzostw i Pucharu
Świata. Za zawody
sportowe na are-
nach europejskich
i światowych me-
daliści otrzymali

nagrody. Zostały one wręczone 33 za-
wodnikom, 10 trenerom i 2 osobom
wyróżniającym się szczególną aktyw-
nością na rzecz rozwoju i promocji
sportu w województwie opolskim.
Jednymi z bohaterów spotkania z
opolskimi sportowcami byli zawod-
nicy i trener LKS Sparta  w Głubczy-
cach i Pietrowicach osiągający suk-
cesy na arenach międzynarodowych.
Z LKS Sparta Głubczyce i Pietrowi-
ce nagrodami wyróżnieni zostali:
Karolina Konik, Paulina Szpak, Olga
Jabłońska, Daria Baran, Kinga Sztuc-
ka,  Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Bre-
wus  oraz trener Daniel Jano. Listy
gratulacyjne   i nagrody wręczył
Marszałek Województwa Opolskie-
go  Pan Andrzej Buła i Wicemarsza-
łek Województwa Opolskiego Pan
Zbigniew Kubalańca. Serdeczne gra-
tulacje dla wyróżnionych.

Plebiscyt Wojewódzki 2019
W teatrze im Jana Kochanowskie-

go w Opolu w dniu 15.02.2019 od-
była się finałowa gala plebiscytu
NTO i Urzędu Marszałkowskiego
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"Sportowiec Roku 2018" Wojewódz-
twa Opolskiego. Wyróżnienia i nagro-
dy wręczał Marszałek województwa
opolskiego Pan Andrzej Buła.

Wśród nominowanych w kategorii
juniora była zawodniczka Ludowego
Klubu Sportowego Sparta w Głub-
czycach i Pietrowicach - Patrycja Pi-
worun. Patrycja w 2018 roku zdoby-
ła złoty medal w testach sły  i srebrny

medal w walkach  na Mistrzostwach
Polski Taekwondo. Dzięki głosom
kibiców Patrycja  zajęła pierwsze
miejsce w  kategorii najpopularniej-
szego sportowca 2018 roku w powie-
cie głubczyckim i zakwalifikowała się
do finału wojewódzkiego. W katego-
rii "Sportowiec Roku Kobiety" Ka-
rolina Konik zajęła pierwsze  miej-
sce w powiecie głubczyckim i zakwa-
lifikowała się do finału wojewódzkie-
go. Karolina w  roku 2018 wygrała
Puchar Świata w Sydney oraz Puchar
Europy w Sybiu w Rumunii. Nagro-

dzona została również Nagrodą i sty-
pendium Ministra Sportu i Turysty-
ki, nagrodą i stypendium Marszałka
Województwa Opolskiego oraz sty-
pendium Burmistrza Głubczyc. W
kategorii "Sportowiec Roku Męż-
czyzn" Michał Jano zajął pierwsze
miejsce w powiecie głubczyckim i
zakwalifikował się do finału woje-
wódzkiego. Michał w  roku 2018

wygrała Puchar Świata w Sydney
oraz Puchar Europy w Sybiu w Ru-
munii. Nagrodzony został również
Nagrodą i stypendium Marszałka
Województwa Opolskiego oraz Na-
grodą Burmistrza Głubczyc. W kate-
gorii "Trener Roku" Daniel Jano zajął
pierwsze  miejsce w powiecie głub-
czyckim i zakwalifikował się do fi-
nału wojewódzkiego. W roku 2018
zastał wyróżniony Nagrodą Ministra
Sportu i Turystyki, Nagrodą Ministra
Edukacji oraz Nagrodą Marszałka
Województwa Opolskiego. W kate-
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gorii "Drużyna Roku" LKS Spart
Głubczyce i Pietrowice zajął
pierwsze  miejsce w powiecie
głubczyckim i zakwalifikowała się
do finału wojewódzkiego. W po-
przednim roku Nasz Klub wygrał
klasyfikację medalową w katego-
rii seniora na Pucharze Europy w
Sybiu w Rumuni i po raz trzeci z
rzędu był najlepszym Klubem sta-
rego kontynentu.  Wszystkim ki-
bicom bardzo dziękujemy za od-
dane głosy.

Krajowy Plebiscyt  Sportowy
LZS  wygrywa Bartosz Słod-
kowski

W dniu 08.12.2019 r. w Uniejo-
wie podczas uroczystej gali ogło-
szono wyniki krajowego plebiscy-
tu na najpopularniejszego spor-
towca roku. Spośród dwudziestu
sportowców z całego kraju wybra-
nych przez kapitułę w wyniku gło-
sów kibiców została wyłoniona-
dziesiątka najpopularniejszych
sportowców. Zawodnik trenera
Daniela Jano z LKS Sparta Głub-
czyce Bartosz Słodkowski  zajmu-
je pierwsze miejsce w plebiscycie,
otrzymując tytuł Najpopularniej-
szego Sportowca Krajowego Zrze-
szenia LZS w 2019 r.

Wyniki Plebiscytu:
1. Bartosz Słodkowski - LKS Sparta
Głubczyce - taekwon-do
2. Patrycja Gil - WLKS Siedlce Nowe
Iganie - zapasy
3. Antoni Plichta - LKS Lubusz Słu-
bice - lekkoatletyka
4. Magdalena Karolak - LKS Omega
Kleszczów - podnoszenie ciężarów
5. Paweł Fajdek- KS Agros Zamość -
lekkoatletyka

6. Wojciech Nowicki - KS Podlasie
Białystok - lekkoatletyka
7. Kamil Lićwinko - KS Podlasie Bia-
łystok - lekkoatletyka
8. Paulina Kudłaszyk - LKS Budow-
lani Całus Nowy Tomyśl - podnosze-
nie ciężarów
9. Wiktoria Chołuj - AKS Białogard
- zapasy
10.  Mateusz Rudyk - ALKS Stal
Grudziąc - kolarstwo torowe
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.

DJ
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Pod koniec lipca zakończyła się
Nieobozowa Akcja Letnia 2019 -
kolonia w Stanicy - Schronisku w
Ściborzycach Małych. Cała akcja
podzielona została na dwa turnusy, w
których łącznie udział wzięło 70

osób, w tym harcerze, harcerskie mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze, mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze z gmi-
ny Głubczyce oraz dzieci z Centrum
Administracyjnego Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Głub-
czycach.

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA 2019
Uczestnicy kolonii brali udział w

wycieczkach na Biskupią Kopę, mieli
okazję uczestniczyć w żywej lekcji
historii w Grodzie Rycerskim w By-
czynie, zwiedzić ZOO w Opolu, a po
powrocie na Stanicę uczestniczyli w
zajęciach z udziałem Straży Pożarnej.
Dzięki zaprzyjaźnionym jednostkom
OSP każdego dnia możliwe było za-
poznanie młodzieży z zasadami dzia-
łania sprzętu pożarniczego oraz z za-
sadami bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego, a także przeprowadzenie
ćwiczeń bojowych i zawodów spor-
towo-pożarniczych. Żołnierze prze-
prowadzali zajęcia z musztry, opo-
wiadali o swojej pracy w szeregach
Wojska Polskiego. Harcerze i przy-
szli strażacy spędzali czas na wspól-
nych zabawach i biesiadowaniu przy
ognisku. Organizowano gry tereno-
we, podchody, zajęcia sportowe, ma-
lowanie na sterczu, tory przeszkód.
W trakcie kolonii odbywały się zaję-
cia metodyką harcerską, pogadanki,
nauka piosenek harcerskim, dzieci i
młodzież trzymała warty.

Dzięki zapewnionym atrakcjom
cały wypoczynek okazał się sukce-
sem i wszyscy uczestnicy wrócili
zmęczeni, ale szczęśliwi do swoich
domów.
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej pragnie podziękować
Komendantowi Miejsko-
Gminnemu OSP gminy Głub-
czyce Panu kpt. Mateuszowi
Szymusiowi za pomoc w or-
ganizacji całego przedsię-
wzięcia, wszystkim sponso-
rom, żołnierzom z 10 Opol-
skiej Brygady Logistycznej, a
przede wszystkim jednost-
kom Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Lisięcic, Zopo-
wych, Zawiszyc, Zubrzyc i
Grobnik oraz całej kadrze in-
struktorskiej. To właśnie dzię-
ki nim dzieci i młodzież z
gminy Głubczyce mogły ak-
tywnie i bezpiecznie spędzić
wakacje

       Agnieszka Górska
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... za nami.Ten rajd tworzymy
wspólnie, nowe pomysły, nowe zaba-
wy i nowe wyzwania - oto nasza har-
cerska przygoda.Patrole zuchów i
harcerzy zmagały sie na trasie rajdu

z przygotowanymi zadaniami i kon-
kurencjami, dopisała nam piękna po-
goda. Dziękujemy wszystkim
za to, że byliście z nami, że
wspólnie po raz kolejny,
uczestniczyliśmy w czymś faj-
nym, w czymś, co nas wszyst-
kich łączy i pomaga tworzyć
wspólne harcerstwo. Dziękuje-
my żołnierzom z 10 Brygady
Logistycznej w Opolu oraz
wszystkim, którzy pomogli

RAJD ŚWIĘTEGO JERZEGO...
nam zorganizować ten rajd, wspierają
nas stale, naszym "dobrym duszkom"
i przyjaciołom. Wasz uśmiech, dobre
słowo i zaproszenie na kolejne spo-
tkanie jest dla nas motywacją do dal-
szej pracy. Na koniec dziękujemy na-
szym uczestnikom rajdu, bo  Wasze
uśmiechy są bezcenne, a rozpromie-
nione i wesołe twarze, pełne radości,
optymizmu i takiej spontaniczności,
są dla nas największą zapłatą za trud
i poświęcenie włożone w przygoto-
wanie rajdu. Mamy nadzieję że się
Wam podobało i miło spędziliście z
nami czas. Do zobaczenia na kolej-
nym harcerskim szlaku. Czuwaj!

DH Krzysztof Patryjach
19.04.2019
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Tegoroczna edycja Zucholandii
odbyła się na bazie naszej Stanicy
Harcerskiej w Ściborzycach Małych.
Po porannym deszczu wyczekiwali-

śmy promyków
słońca, aby nasz
piknik zuchowy
mógł zostać zreali-
zowany zgodnie z
zamierzonym pla-
nem. Po inauguracyjnym apelu sło-
neczko opromieniło naszych uczest-
ników i ruszyliśmy do zadań. Patrole
wyruszyły na trasę w poszukiwaniu
punktów kontrolnych, na których cze-
kały na nich quizy do rozwiązywa-
nia, zagadki, konkurencje sportowe i
sprawnościowe. Na terenie Stanicy
odbywały się zajecia plastyczne.
Uczestnicy mieli wykonać farbami na
folii plakat Zucholandii oraz techniką
dowolną przygotować prace o tema-
tyce zuchowej. Harcerki starsze ma-
lowały twarze naszym zuchom. Przy-
gotowany tor przeszkód zakończony
strzelaniem z łuku cieszył się powo-
dzeniem zarówno wśród zuchów jak
i u harcerzy. Żołnierze z 10 Brygady
Logistycznej w Opolu przeprowadzili
zajęcia z musztry wojskowej i przewo-
zili uczestników samochodem wojsko-

ZUCHOLANDIA 2019
wym po okolicznych terenach. Dołą-
czyliśmy również do akcji "Jak nie czy-
tam, jak czytam". Podsumowaliśmy
działania gromad zuchowych i drużyn

harcerskich w grze
ekologicznej orga-
nizowanej przez
nasz hufiec i nagro-
dziliśmy je owoca-
mi. Nie obyło się
bez zabaw i pląsów
harcerskich, śpie-
wu przy dźwiękach

gitary. Podczas pikniku uczestnicy mieli
przygotowany poczęstunek, na który w
przeważającej części składały się wa-
rzywa i owoce.

Dziękujemy wszystkim za udział,
za zaangażowanie i za to, że byliście
z nami. Dziękujemy pracownikom
Urzędu Miejskiego w Głubczycach,
a szczególnie Panu Burmistrzowi za
wsparcie materialne naszych przed-
sięwzięć, żołnierzom z 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej z Opola, in-
struktorom, drużynowym, wszystkim,
którzy wspierają i pomagają nam w
tym co robimy i Wam kochane zuchy
i harcerze. Wasz uśmiech, życzliwość
i entuzjazm jest dla nas nagrodą i
motywacją do dalszej pracy. Dzięku-
jemy i już dziś zapraszamy na kolejną
edycję Zucholandii. Czuwaj!

Red. ZHP
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Sukcesem zakończył się start
druhen i druhów Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej w Głubczy-
cach w V Opolskim Teście Wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych.

W kategorii młodzież
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych wszystkie trzy
miejsca na podium zajęli
druhowie 5. Głubczyckiej
Drużyny Harcerzy "Wilczy
Bór" im. mjr. Zygmunta
Szendzielarza "Łupaszki":1.
m. zajął wyw. Łukasz Bier-
nacki - 20 pkt., 2. m. zajął wyw. Do-
minik Skibiński - 18 pkt., 3. m.  zajął
wyw. Szymon Cisaruk - 12+2 pkt. w
dogrywce.   W kategorii młodzież szkół
średnich miejsce 2. zajęła pwd. Kata-
rzyna Ziomko wędr. - 14+1 pkt. (w do-
grywce) - uczennica klasy maturalnej
Z SO  w Głubczycach i drużynowa 7.
Głuchołaskiej Drużyny Harcerek
"Przełęcz".Podobne sukcesy młodzi
głubczyczanie odnosili również  w po-
przednich edycjach.  Konkurs ma cha-
rakter wydarzenia regionalnego.
Uczestnicy podzieleni są na trzy kate-
gorie wiekowe: szkoły podstawowe
i gimnazja, szkoły średnie, dorośli.

ZHR GŁUBCZYCE NA PODIUM
REGIONALNEGO TESTU WIEDZY O WYKLĘTYCH

Test składa się z 25 pytań zamknię-
tych. Tegoroczne pytania przygotowa-
li m.in. Arkadiusz Karbowiak - inicja-
tor ustanowienia Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz dr

Ksawery Jasiak z Delegatury
IPN  w Opolu.

Organizatorem wydarzenia
była Fundacja "Dla Dziedzic-
twa" przy wsparciu Stowarzy-
szenia Odra-Niemen, Funda-
cji  Polskie Dziedzictwo Ślą-
ska, Polskiej Fundacji Histo-
rycznej, Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu, Ku-

ratorium Oświaty, Delegatury IPN w
Opolu, Oddziału NBP w Opolu, TVP
Opole, Chorągwi Harcerzy Ziemi
Opolskiej ZHR im. rtm. Witolda Pi-
leckiego. Patronami honorowymi wy-
darzenia byli: Wicewojewoda Opol-
ski Violetta Porowska, Marszałek
Województwa  Andrzej Buła i Wice-
przewodnicząca Rady Miasta Opola
Małgorzata Wilkos.

Test odbył się 4 marca br. w Sali
Orła Białego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego w
Opolu.

hm. Marcin Żukowski HR
Podsudecki Związek Drużyn

Harcerzy ZHR
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Co roku upamiętniają dzień śmierci Jana Pawła II
Również w tym roku - czternaście lat po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia

2005) - ok 280 osób, w tym duża grupa ludzi młodych  wyruszyła w XIV
Marszu Pamięci, który odbył się 2 kwietnia. Tegoroczny marsz był obcho-
dzony w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski i pod hasłem
"Nie zasmucajcie Ducha Świętego".

Wyruszyli rano z Głubczyc, po raz pierwszy sprzed pomnika św. Jana Paw-
ła II, by na koniec pielgrzymki, liczącej ok. 22 km trasy, dojść do Pietrowic,
a następnie wziąć udział w nabożeństwie i ucałowaniu relikwii św. Jana Paw-
ła II w kościele w Pietrowicach. Przez całą drogę zmieniający się pielgrzymi
nieśli relikwiarz z relikwiami papieża, należący do parafii  w Braciszowie.

Trasa przebiegała przy śpiewie, modlitwie i rozważaniach różańca święte-
go, Drogi Krzyżowej oraz modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Moż-
na było usłyszeć fragmenty dotyczące nauczania św. Jana Pawła II.

XIV Marsz Pamięci był  zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Pietrowicach  i Parafię w Braciszowie przy współpracy z parafiami w Gołuszo-
wicach, Równem i Opawicy oraz przy współorganizacji Gminy Głubczyce i Po-
wiatu Głubczyckiego

tekst i foto Bogdan Kulik

XIV MARSZ PAMIĘCI
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HARCERZE ZHP  HUFCA GŁUBCZYCE
WZIĘLI UDZIAŁ W XIV MARSZU PAMIĘCI

2 kwietnia 2019 r. delegacja harcerzy zaciągnęła wartę honorową  przed
pomnikiem  Św.Jana Pawła II. Harcerze  złożyli  kwiaty i znicze, po czym
wyruszono w trasę marszu przebiegającą przez Gołuszowice, Równe, Do-
bieszów, Barykady, Radynię, Mokre Kolonia, Pietrowice.

Harcerze zabezpieczali również trasę marszu, nieśli relikwie Św. Jana
Pawła II oraz uczestniczyli w nabożeństwie w kościele w Pietrowicach.
Pogoda dopisała, na trasie dla pielgrzymów przygotowane były poczę-
stunki. Marsz był przede wszystkim okazją do upamiętnienia Świętego
Jana Pawła II, ale również do wspólnej pieszej wędrówki, modlitwy, sku-
pienia i integracji środowiska harcerskiego.

                                           tekst i foto ZHP
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Od 2014 roku środowisko głub-
czyckie Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej organizuje zbiórki darów
dla Polaków mieszkających na Kre-
sach Wschodnich II Rzeczypospoli-
tej.

W drugi weekend lute-
go druhny i druhowie z
Podsudeckich Związków
Drużyn ZHR zawieźli 230
paczek do rejonu solecz-
nickiego leżącego na Wi-
leńszczyźnie. Rejon so-
lecznicki to powiat na Li-
twie, położony przy grani-
cy z Białorusią, w którym
Polacy stanowią ok. 80%
mieszkańców.

Zebrane dary trafiły
przede wszystkim do naj-
bardziej potrzebujących
rodzin, a także m.in. do
polskich szkół i przed-
szkoli w Białej Wace, Za-

wiszańcach i Solecznikach Małych,
do parafii w Miednikach Królewskich
oraz do solecznickiego i turgielskie-
go środowiska harcerskiego.

Tradycyjnie już wyjazd paczkowy
środowiska podsudeckiego łączył się
z biwakiem z miejscowymi druhna-

HARCERZE ZHR ZAWIEŹLI DARY NA KRESY
mi i druhami z Solecznik, Turgiel i
Starych Trok.

Akcja paczkowa jest częścią ogól-
nopolskiej zbiórki pod nazwą "Roda-
cy-Bohaterom" organizowanej przez
Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Pierwszą ak-
cję Stowarzy-
szenie zorgani-
zowało w 2009
roku i była ona
przeprowadzo-
na z myślą o
polskich kom-
batantach czasu
II wojny świa-
towej i antyko-

munistycznej konspiracji powojen-
nej, którzy w wyniku zmiany granic
zostali na wschodzie. Dziś kombatan-
tów jest coraz mniej, a paczek szczę-
śliwie z każdym rokiem przybywa,
jednak przedsięwzięcie odbywa się
pod tą samą nazwą, gdyż wszyscy
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Polacy mieszkający na
wschodzie, którzy dbają o ję-
zyk polski, kulturę i tożsa-
mość są strażnikami dzie-
dzictwa Rzeczypospolitej na
Kresach - współczesnymi
bohaterami.

Z darów zebranych w te-
gorocznej zbiórce w Głub-

czycach udało się przygotować 65
paczek o łącznej wadze blisko 800
kg. Każda paczka zawierała długo-
terminowe produkty spożywcze ze-
brane według uniwersalnej listy. Do
akcji włączyły się niemal wszystkie
głubczyckie szkoły i parafia pw.
N.N.M.P w Głubczycach. Ponadto
harcerze z Głubczyc zajmują się pa-
kowaniem i magazynowaniem darów
zebranych w części województwa
opolskiego i śląskiego, gdzie w tym
roku łącznie zebrano dary do ok.
1155 paczek, o łącznej wadze ponad
13 ton. W ramach tegorocznej zbiór-
ki zebrano także pokaźną ilość ksią-
żek i chemii gospodarczej.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-
Niemen i oddziałowi opolskiemu tej
organizacji za wsparcie organizacyj-
ne. Za pomoc i piękną kresową go-
ścinę wyrazy wdzięczności kieruje-
my do solecznickiej Wspólnoty Mi-

łosierdzia Bożego oraz dru-
hen i druhów z Solecznik.

Naszymi przewodnikami
na miejscu byli Tadeusz
Romanowski, który chyba
jak nikt zna sytuację ubo-
gich mieszkańców rejonu
solecznickiego, a także
druhny s. Magdalena Klep-

ka, która pokazała nam Turgiele,
Miedniki Królewskie i pozostałości
po Rzeczpospolitej Pawłowskiej oraz
druhna Beata Zarumna, która wraz ze
swoimi druhnami zorganizowała nam

zakwaterowanie.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim

mieszkańcom ziemi głubczyckiej,
którzy przyczynili się do tegorocznej
zbiórki.

hm. Marcin Żukowski HR
Podsudecki Związek Drużyn
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Wakacje 2019 były dla druhen i
druhów z głubczyckiego środowi-
ska ZHR bardzo intensywne w pra-
cę harcerską, poznawanie nowych
miejsc, zawiązywanie przyjaźni i
służbę. Najwytrwalsi spędzili w
harcerskich mundurach ponad 5
letnich tygodni.

Tradycyjnie roczną pracę drużyn
wieńczy obóz harcerski. W tym roku
nasze obozy miały nieco inny charak-

ter, bo były zorganizowane w formie
tygodniowych wędrówek po polsko-
czeskim pograniczu. Był to czas na pod-
sumowanie nabytej wiedzy i umiejęt-
ności, zdobycie nowych sprawności,
doskonalenie swoich umiejętności pio-
nierskich, a także zamknięcie prób na
stopnie harcerskie. W tym czasie zuchy
wyjechały na kolonię do Krakowa.

Na przełomie lipca i sierpnia licz-
na reprezentacja naszego środowiska,
której przewodniczył komendant
Podsudeckiego Związku Drużyn Har-
cerzy ZHR phm. Wiesław Janicki
HR, uczestniczyła w obchodach 100.
rocznicy powołania Policji Państwo-

OBOZY HARCERSKIE,
WĘDRÓWKI, ZLOTY I KURSY

wej zorganizowanej przez Komendę
Powiatową Policji.  Harcerze wysta-
wili dwa poczty sztandarowe, Od-
działu Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej w Głubczycach
oraz Chorągwi Harcerzy Ziemi Opol-
skiej im. rtm. Witolda Pileckiego.
Uczestnicząc licznie w policyjnym
święcie, chcieliśmy podziękować
głubczyckim policjantom za dotych-
czasową, dobrą współpracę i wyro-

zumiałość, m.in. przy organizacji co-
rocznych edycji głubczyckich Bie-
gów Pamięci Żołnierzy Wyklętych
"Tropem Wilczym".

Po zakończeniu policyjnego jubi-
leuszu pojechaliśmy prosto do War-
szawy na zlot harcerski "Dziś jest Po-
jutrze" zorganizowany z okazji 75.
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego, gdzie mieliśmy okazję
uczestniczyć w nocnej grze miejskiej,
służbie na rzecz Warszawy i być na
wartach w symboliczną godzinę "W".
Program wizyty w Warszawie był
poszerzony o miejsce wyjątkowe. Na
zaproszenie Posła na Sejm RP Jerze-
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go Naszkiewicza druhny i druhowie
zwiedzili z przewodnikiem gmach
Sejmu RP. Przez cały ten czas towa-
rzyszyli nam nasi przyjaciele z Kre-
sów, druh Marek Konieczny z Zaol-
zia i druhna Zlata Bogdan z Wołko-
wyska. Dnia 2 sierpnia opuściliśmy
stolicę…

…aby zdążyć na jubileuszowy Zlot
30-lecia Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej organizowany w Ryba-

kach na Warmii. W 9--dniowym wy-
darzeniu wzięło udział 5 tysięcy dru-
hen i druhów z całego związku oraz
liczne reprezentacje harcerstwa pol-
skiego poza granicami, w tym nasi
dobrzy przyjaciele z Kresów wschod-
nich. W ramach zlotu odbyła się piel-
grzymka harcerska do Gietrzwałdu,
jedynego uznanego przez Kościół
miejsca objawień maryjnych w Pol-
sce, gdzie w 1977 roku Matka Boża
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dała Polakom jasne nauki, co mają
zrobić, aby odzyskać wolność. Te ob-
jawienia, w których Polacy zostali
poproszeni o podejmowanie absty-
nencji, troskę o czystość młodego po-
kolenia oraz modlitwę, miały ogrom-
ny wpływ na powstające 30 lat póź-
niej polskie harcerstwo i wciąż są nie-
zmiennie aktualne. Poza tym organi-
zatorzy przygotowali wiele ciekawych
punktów programu, historyczną grę
miejską po Olsztynie, Igrzyska Olim-
pijskie ZHR, zajęcia doskonalące zna-
ne nam techniki harcerskie, koncerty,
spotkania z kombatantami, historyka-
mi, himalaistami i wiele, wiele innych.
Serdeczne podziękowania za wspar-
cie w sfinansowaniu transportu kieru-
jemy do Grupy Azoty Zakładów Azo-
towych Kędzierzyn SA oraz Stowarzy-
szenia Odra-Niemen Oddział Opolski.

Pod koniec sierpnia także nie próż-
nowaliśmy. Nasi reprezentanci pełnili
służbę na rzecz kombatantów pod-
czas defilady z okazji Święta Wojska

Polskiego w Katowicach, byli na Wi-
leńszczyźnie na Zlocie 30-lecia ZHP
na Litwie, a inna grupa, również na
tamtych Kresach, pomagała pracow-
nikom IPN w poszukiwaniach i eks-
humacjach szczątków żołnierzy Ar-
mii Krajowej.  Sierpień to też czas
szkolenia przyszłej kadry instruktor-
skiej. W międzychorągwianych kur-
sach wzięły udział łącznie 4 osoby,
dwóch druhów i dwie druhny, którzy
zapewne    w niedalekiej przyszłości
przyjmą nowe obowiązki w najpięk-
niejszej służbie - kształtowaniu cha-
rakterów młodego pokolenia.

Drodzy Rodzice, zapraszamy w
nasze szeregi Wasze pociechy, chłop-
ców i dziewczęta! Zainteresowani
proszeni są o kontakt        z drużyno-
wymi: dziewczęta: 1-4 klasa - pwd.
Agata Janicka HR - 78214670, od 5.
klasy - pwd. Natalia Kozłowska wędr.
- 731062577; chłopcy: 1-4 i od 5. kla-
sy - pwd. Bartłomiej Biernacki HR -
731438727. Czuwaj!
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Co prawda pogoda Nas nie roz-
pieszczała, ale Harcerze się nie pod-
dają i żadna pogoda Nam nie strasz-
na. Dzięki gościnie naszych przyja-

ciół wszystko się
udało i Harcerski
Start wystarto-
wał !

Pan Burmistrz
Adam Krupa
otworzył Nowy
Rok Harcerski, po czym na salę wnie-
siono nasz inauguracyjny tort, który
goście i uczestnicy zjedli ze sma-
kiem.Podsumowaliśmy naszą Nie-
obozową Akcją Letnią w Sciborzy-
cach Małych i Harcerską Akcję Let-
nią w Darłówku, które przebiegły

ZHP ALERT
bezpiecznie, dostarczyły uczestni-
kom wielu wspomnień, nowych przy-
jaciół i nowych umiejętności. Dzię-
kujemy Wszystkim, którzy Nas
wspierają, którzy tworzą z Nami ten
wspaniały klimat i napędzają Nas do

działania. Harcerska Akcja
Letnia to duże wyzwanie i
duża praca wielu osób, za
którą bardzo dziękujemy.

Bądźcie nadal z Nami, trzymajcie
kciuki i wspierajcie Nas, a my w za-
mian odwdzięczymy się ciężką pracą
i harcerską życzliwością.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !!!

DH  Krzysztof Patryjach
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15 listopada 2019 r. odbyło się do-
roczne spotkanie Klubu HDK PCK
wkomponowane w tzw. Dni Krwio-
dawstwa, obchodzone właśnie w li-
stopadzie. Wśród uczestników zebra-
nia byli zaproszeni goście, a miano-
wicie starosta głubczycki - Piotr So-
czyński, wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu i rzecznik idei czerwono-
krzyskiej - Maria Farasiewicz, sekre-
tarz powiatu i jednocześnie wicepre-
zes Klubu - Wioletta Makselan, se-
kretarz gminy - Anna Hauptman-Gło-
giewicz, wiceprezes Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Czerwonego
Krzyża w Opolu - Janusz Mogilnic-
ki, członek Zarządu - Ryszard Fur-
tak, krwiodawcy oraz ich rodziny.
Szkolne Koło PCK głubczyckiego
MECHANIKA reprezentował uczeń
klasy III CD - Krystian Stańczak.
Spotkanie prowadziła prezes klubu
HDK PCK - Elżbieta Kubal.

Pierwsza część miała charakter
sprawozdania z czteroletniej działal-
ności Klubu, które przedstawiła
p.skarbnik -  Małgorzata Wojsznaro-
wicz. Następnie wręczone zostały od-
znaczenia pierwszego, drugiego i
trzeciego stopnia dla krwiodawców.
Nie mogło tu zabraknąć gratulacji,
podziękowań, gorących życzeń i wy-
razów uznania dla prawdziwych bo-
haterów,którzy w szlachetnym geście
człowieczeństwa ratują zdrowie i
życie innym. W tzw. międzyczasie
dzieci z Centrum Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych przedstawiły
krótki program artystyczny, a Domi-
nik Łaskawski - syn pani prezes -
powiedział tematyczny wierszyk.

Ponadto stosowne podziękowania
za współpracę i aktywną działalność
na rzecz klubu HDK PCK otrzymali:

DOROCZNE SPOTKANIE HDK PCK

Starostwo Powiatowe, Urząd Miej-
ski, p. Maria Farasiewicz, p.Beata
Lehun - koordynator akcji ,,Młoda
Krew" i opiekunka Szkolnego Koła
PCK w ZSM i inni. Do podziękowań,
życzeń i gratulacji dołączyła się tak-
że reprezentacja ZSM.

Druga część zebrania miała charak-
ter wyborczy, bowiem przeprowadzo-
ne zostały wybory do zarządu HDK
PCK, którego 4-letnia kadencja wła-
śnie wygasła. W efekcie wyborów
powołano nowy skład Zarządu. Pre-
zesem został Radosław Dziadkowiec,
wiceprezesem - Roman Borszowski,
skarbnikiem - Małgorzata Wojszna-
rowicz, sekretarzem - Magdalena
Wiatrowska, a członkiem - Grzegorz
Żelazny .

Władze opolskiego HDK PCK po-
dziękowały ustępującemu Zarządowi
za wieloletnią współpracę na rzecz
krwiodawstwa, ofiarność, poświece-
nie, trud oraz zaangażowanie, życząc
z kolei nowemu Zarządowi wytrwa-
łości, cierpliwości w służbie społecz-
nej i kontynuacji działań poprzedni-
ków.

Uroczystość zakończył słodki po-
częstunek, któremu towarzyszyły dłu-
gie, kuluarowe rozmowy.

"Oddając krew, dodajesz nadziei"
Redakcja ZSM
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Panie Starosto, Panie Burmi-
strzu, Harcerze, Mieszkańcy Zie-
mi Głubczyckiej.

8 maja 2019 r. mija 74. rocznica
zakończenia II wojny światowej,
która była największą i naj-
krwawszą w dziejach ludzkości.
Dziś wszystkie pokolenia Polaków
oddają hołd obroń-
com, którzy nie
szczędzili ofiary
krwi i życia.

 Obchodzimy
również 100 roczni-
cę powstania Związ-
ku Inwalidów Wo-
jennych RP. ZIWRP
to organizacja spo-
łeczna, silnie zwią-

zana z losami naszego narodu. Utwo-
rzono ją po I wojnie światowej 100
lat temu, 19 kwietnia 1919 r. z połą-
czenia czterech już istniejących or-
ganizacji inwalidzkich. Były to: Cen-

74. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ

100. ROCZNICA POWSTANIA
ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP

tralny Związek Inwalidów Wojen-
nych w Warszawie, Gospodarczy
Związek Wielkopolskich Inwalidów
Wojennych w Poznaniu, Związek
Kalek, Wdów, Sierot i Byłych Woj-
skowych w Gnieźnie, oraz Krakow-
ski Związek Inwalidów Wojennych w
Polsce. Organizacja obejmowała in-

walidów wojennych ze
wszystkich ziem odrodzo-
nej Polski, którzy walczy-
li na różnych frontach i w
armiach w okresie I wojny
światowej. ZIWRP jest
najstarszą polską komba-
tancką organizacją i jedną
z trzech w skali światowej.
Ta prężna organizacja
działała do 1940 r. W okre-

sie II wojny światowej funkcjonowała
w konspiracji Polski Podziemnej, a
do zadań związku doszły nowe.
Udział w wysiłku zbrojnym kraju, co
zaowocowało represjami okupanta i
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wielkimi stratami osobowymi. Jesz-
cze przed zakończeniem II wojny
światowej związek został reaktywo-
wany jako pierwsza organizacja spo-
łeczna w Polsce. W grudniu 1950 r.
Związek został ponownie zlikwido-
wany przez władze warszawskie.
Decyzja członków sprawiła, że w
1956 r. Związek został reaktywowa-

ny i działa do
chwili obec-
nej. ZIWRP
jest organi-
zacją otwartą
dla każdego
ż o ł n i er z a ,
który przele-
wał krew, "a
krew przela-
na za ojczy-
znę ma jed-
nakową bar-
wę". Człon-
kowie związ-
ku walczyli

pod sztandarami różnych armii zabor-
czych. Po II wojnie światowej dołą-
czyli żołnierze I i II Armii Wojska
Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, Armii Krajowej, Batalio-
nów Chłopskich, ugrupować konspi-
racyjnych i ofiar zniewolenia narodo-
wego. Od drugiej połowy lat 70 XX
w. zrównano w uprawnieniach ze
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Związkiem Inwalidów Wojennych
osoby represjonowane, ofiary obo-
zów koncentracyjnych, więzień poli-
tycznych, łagrów i zesłań. Dzisiejsi
członkowie związku to żołnierze z lat
II wojny światowej, którzy z bronią
w ręku walczyli na wszystkich fron-
tach tej wojny. Od początku, czyli od
1919 r. związek kieruje się zasadą
apartyjności, a widniejące na sztan-
darach związku szczytne hasło "Bóg
- Honor - Ojczyzna" wypełnione jest
konkretną treścią.

Szanowni Państwo,
Pozwólcie, że wspomnę krótko o

ZIWRP Głubczyce, który powstał w
1946 r. i liczył w tym czasie 180
członków. W 1950 r. Związek zo-
stał rozwiązany. Przerwa trwała do
1956 r. Po tym okresie powstała
grupa inicjatywna, która reaktywo-
wała związek 9 maja 1957 r. Głub-
czycki oddział ZIWRP liczy 10
członków zwyczajnych i 13 pod-
opiecznych. Średnia wieku wynosi
ponad 90 lat. W gronie naszych
członków jest 97-letnia Pani Józe-
fa Nakoniczewska, która służyła w
II Armii  Wojska Polskiego w
łączności pułkowej. Mimo udziału

w II wojnie światowej i tak sędzi-
wego wieku, Pani Józefa jest nadal
pogodną i sprawną osobą.  Z okazji
dzisiejszego podwójnego  święta
pragnę podziękować za współpra-
cę władzom Starostwa Powiatowe-
go i Urzędu Miejskiego, młodzie-
ży i harcerzom ZHP  na czele z Ko-
mendantką  Katarzyną Mojzyk.
Pocztom sztandarowym. Dziękuję
również Marianowi Pospiszelowi -
TV Głubczyce, redaktorowi Głosu
Głubczyc Janowi Wacowi oraz  Ma-
teuszowi Kitce (Urząd Miejski -
https://glubczyce.pl)  za utrwalanie
naszych uroczystości dla przy-
szłych pokoleń.

Pozwólcie Państwo, że garstce
żyjącym bohaterom wojennym zło-
żymy hołd,  życząc jednocześnie
zdrowia i spokojnego życia. Uczcij-
my minutą ciszy tych, co polegli
oraz naszego członka Ryszarda
Ławrynowicza, byłego członka Za-
rządu i pocztu sztandarowego, któ-
ry odszedł na wieczną wartę 6.
maja, a pogrzeb odbędzie się dziś
o godz. 13:00 w Korfantowie.

Przemówienie Amelii Mamczar,
prezesa ZIWRP, 8. maja 2019
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Ustawa Rządowa z dnia 3 maja -
uchwalona 3 maja 1791 roku regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Powszechnie
przyjmuje się, że Konstytucja 3
Maja była pierwszą w Europie i
drugą na świecie (po konstytucji

amerykańskiej z 1787 r.) nowo-
czesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 Maja została usta-
nowiona ustawą rządową przyjętą
tego dnia przez Sejm Czteroletni.
Została zaprojektowana w celu zli-
kwidowania obecnych od dawna
wad opartego na wolnej elekcji i de-
mokracji szlacheckiej systemu poli-
tycznego Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Konstytucja zmieniła
ustrój państwa na monarchię dzie-
dziczną, ograniczyła znacząco de-
mokrację szlachecką, odbierając
prawo głosu i decyzji w sprawach
państwa szlachcie nieposiadającej
ziemi (gołocie), wprowadziła poli-
tyczne zrównanie mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod

KONSTYTUCJA 3 MAJA
ochroną państwa, w ten sposób łago-
dząc nadużycia pańszczyzny. Kon-
stytucja formalnie zniosła liberum
veto. W tym samym czasie przetłu-
maczono Konstytucję na język litew-
ski

Przyjęcie monarchicznej Konsty-

tucji 3 maja spowodowało opozycję
republikanów oraz sprowokowało
wrogość Imperium Rosyjskiego,
które od 1768 roku było protekto-
rem Rzeczypospolitej i gwarantem
nienaruszalności jej ustroju. W woj-
nie w obronie konstytucji Polska,
zdradzona przez swojego pruskiego
sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma
II, została pokonana przez wojska
rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspie-
rające konfederację targowicką - spi-
sek części polskich magnatów prze-
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ciwnych zmianie ustroju Rze-
czypospolitej. Po utracie nie-
podległości w 1795 roku przez
123 lata rozbiorów przypomina-
ła o walce o niepodległość. Zda-
niem dwóch współautorów
Ignacego Potockiego i Hugona
Kołłątaja była "ostatnią wolą i
testamentem gasnącej Ojczy-
zny".

Konstytucja przestała w prak-
tyce obowiązywać (straciła zna-
czenie) 24 lipca 1792 roku (w
momencie przystąpienia króla
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego do konfederacji targowic-
kiej) - czyli po nieco ponad 14
miesiącach, w ciągu których
Sejm Czteroletni uchwalił szereg
ustaw szczegółowych, będących
rozwinięciem jej postanowień
Przestała natomiast być obowią-
zującym aktem prawnym (zosta-
ła derogowana) 23 listopada
1793 roku. Sejm grodzieński
uznał wtedy Sejm Czteroletni za
niebyły i uchylił wszystkie usta-
nowione na nim akty prawne.

                                 Jan Wac
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Tego dnia w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących, w holu na I piętrze,
odbyła się uroczystość upamiętniają-
ca nie tylko żołnierzy wyklętych wal-
czących z reżimem komunistycznym,
lecz również nauczyciela naszej szko-
ły Kazimierza Czarnieckiego, który
stracił życie w więzieniu w okresie
stalinowskim, a jego uczniowie zo-
stali skazani na kary więzienia  za
niezależne poglądy. Sprawę tę przy-
bliżyli zebranym - redaktor naczelny
"Głosu Głubczyc" Jan Wac i właści-

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ciel TV "Pogranicze", Marian Pospi-
szel. Uczniowie LO: Artur Jakub-
czyński i Maria Moskal, pod kierun-
kiem nauczycielki historii Stanisławy
Wiciak, przedstawili sylwetki żołnie-
rzy wyklętych oraz Kazimierza Czar-
nieckiego i jego uczniów, następnie
przedstawiciele władz samorządo-
wych, jednostek gminy Głubczyce,
służb mundurowych, szkół i ZHP, zło-
żyli wiązanki kwiatów przed tablicą
upamiętniającą K. Czarnieckiego.

Tekst i foto Katarzyna Maler
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"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych ple-
cami i obalonych w proch, ocalałeś nie po to aby żyć, masz mało czasu
trzeba dać świadectwo  (...) Bądź wierny. Idź"

Z.Herbert
Za nami bardzo intensywny czas

wspominania uczestników ostat-
niego polskiego powstania narodo-
wego. Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych jest obcho-
dzony 1 marca - w rocznicę zgła-
dzenia IV Zarządu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość.

Cykl wydarzeń rozpoczął recital
Dawida Hallmanna pt. "Pieśni Wol-
ności", w którym licznie uczestniczyli
mieszkańcy Gminy Głubczyce. Neo-
folkowy muzyk, pochodzący ze Ślą-
ska, mieszkający w
Rzeszowie,  wystą-
pił 28 lutego w
MGOK w Kietrzu.

W piątek 1
marca, podczas
uroczystości zor-
ganizowanej w

ZSCKR im. W. Szafera w Głubczy-
cach, harcmistrz Marcin Żukowski
przedstawił temat powojennej kon-
spiracji niepodległościowej z per-
spektywy Kresów Wschodnich, pre-
zentując temat "Kresowi Straceńcy.

OBYWATELSKIE UPAMIĘTNIENIE
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Żołnierze Wyklęci na Kresach
Wschodnich".

W sobotę 2 marca, ponownie w
auli "Rolniczaka", gościliśmy pra-
cownika Pionu Poszukiwań IPN dr.
Tomasza Greniucha, który zaprezen-
tował swoją monografię poświęconą
zgrupowaniu Narodowych Sił Zbroj-
nych kpt. Henryka Flamego "Bartka",
wydaną pt. "Chrystus za nas, my za
Chrystusa". Około 100 podkomend-
nych kapitana "Bartka" zostało za-
mordowanych w trzech miejscach na

terenie województwa opolskiego. Ta
komunistyczna zbrodnia jest określa-
na mianem "Śląskiego Katynia".

W niedzielę 3 marca po raz 5.
odbyła się edycja głubczycka Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tro-
pem Wilczym". Tradycyjnie bieg po-
przedziła Msza Święta, na której
obecny był sztandar Światowego
Związku Żołnierzy AK Oddział w
Głubczycach, od 2014 roku będący
pod opieką druhen i druhów ZHR
Głubczyce. Co roku najważniejszym
punktem samego biegu jest młyn w



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

118

Królowem, gdzie wiosną 1947 roku
schronił się mjr Zygmunt Szendzie-
larz "Łupaszko" i jego najbliżsi to-
warzysze: Lidia Lwow "Lala", Wa-
cław Beynar "Orszak" z żoną i Mie-
czysław Abramowicz "Miecio". Na
przestrzeni kilku lat udało się nale-
życie upamiętnić pobyt Wyklętych w
Królowem, gdzie m.in. odsłonięto
kamienną tablicę pamiątkową i tabli-
ce edukacyjne przybliżające losy
majora "Łupaszki". Warto wspo-
mnieć, że członkowie Klubu Biega-
cza "Marysieńka", współorganizato-
ra biegu od pierwszej edycji w Głub-
czycach, pierwszy raz pobiegli do
Królowego już w 2014 roku. W tym
roku zainteresowanie przerosło ocze-
kiwania organizatorów. W biegu
uczestniczyło ponad 120 osób. O wie-
le więcej osób kibicowało podczas
startu. Biegacze mieli okazję do obej-
rzenia filmu pt. "Wyklęty", za co po-
dziękowania i serdeczności należą się
naczelnikowi Delegatury IPN w Opo-
lu dr. Bartoszowi Kuświkowi. Po roz-
daniu medali, w auli "Rolniczaka"
odbyła się projekcja wzruszającego
filmu pt. "Ryngraf" autorstwa Doro-
ty Kani - uczestniczącej w pokazie
redaktor naczelnej Telewizja Repu-

blika, która podzieliła się z widzami
swoimi doświadczeniami z planu fil-
mowego i refleksjami na różne kwe-
stie związane z powojennym powsta-
niem antykomunistycznym. W spo-
tkaniu uczestniczył również autor
zdjęć do filmu Robert Krauz i Mał-
gorzata Suszyńska - wiceprezes za-
rządu głównego Stowarzyszenie
Odra - Niemen, członek "Solidarno-
ści Walczącej".

Kilkudniowe obchody zwieńczyło
nabożeństwo drogi krzyżowej odpra-
wione w głubczyckim kościele para-
fialnym, gdzie podobnie jak przed
rokiem, wygłoszone rozważania na-
wiązywały do męczeństwa Żołnierzy
Wyklętych.

Wydarzenia przybliżające powo-
jenną konspirację niepodległościową
na ziemi głubczyckiej od kilku lat or-
ganizują wspierające się środowiska
i instytucje, a grono zaangażowanych
staje się z roku na rok co raz więk-
sze. Nie inaczej było w tym roku, dla-
tego pragniemy podziękować Stowa-
rzyszeniu Odra-Niemen i Oddziało-
wi Opolskiemu tej organizacji, Ze-
społowi Szkół Cen.

Zdjęcia pochodzą z archiwów ZHR
Głubczyce, ZSCKR Głubczyce, Radio
Opole. Czuwaj! ZHR Głubczyce M.Ż.
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Głubczyckie uroczystości upa-
miętniające Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych - Nie-
złomnych odbyły się 1 marca 2019

r. w Liceum Ogólnokształcącym. W
tym wydarzeniu głubczycki zakład
karny reprezentował Zastępca Dyrek-
tora kpt. Sławomir Ptak, oddając hołd
poległym. 3 lutego 2011 roku Sejm
RP ustanowił 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci to bohaterowie an-
tykomunistycznego podziemia, któ-
rzy w obronie niepodległego bytu

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Państwa Polskiego, walczyli przeciw-
stawiając się sowieckiej agresji i na-
rzuconemu siłą reżimowi komuni-
stycznemu. 1 marca br. w Liceum
Ogólnokształcącym im. A. Mickiewi-
cza, odbyła się uroczystość upamięt-

niająca nie tylko żołnierzy wyklętych
walczących z reżimem komunistycz-
nym, lecz również nauczyciela tejże
szkoły Kazimierza Czarnieckiego,
który stracił  życie w więzieniu
w okresie stalinowskim, a jego
uczniowie zostali skazani na kary
więzienia za niezależne poglądy.
Przedstawiciele władz samorządo-
wych, jednostek gminy Głubczyce,
służb mundurowych, szkół i ZHP,
złożyli wiązanki kwiatów przed ta-
blicą upamiętniającą Kazimierza
Czarnieckiego.     

Tekst i zdjęcia:
por. Bartłomiej Kawulok
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Spotykamy się przed Pomnikiem
Sybiraków i Kamieniem Pamięci
na Cmentarzu Komunalnym w
Głubczycach na uroczystości upa-
miętniającej 79. Rocznicę Masowej
II Wywózki Polaków na Sy-
bir i Dnia Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. Nasz skromny apel
niech pozostanie lekcją histo-
rii i wychowania patriotyczne-
go. Uczcijmy pamięć pomor-
dowanych oficerów i żołnie-
rzy oraz milionów Polaków
zesłanych i wywiezionych na
nieludzką ziemię.

 Katyń jest miejscem szcze-

gólnym, wzbudzającym wśród wielu
głębokie uczucia. W pierwszych
dniach marca 1940 roku władze so-
wieckie zadecydowały o wymordo-
waniu ponad 20. tysięcy obywateli
polskich - oficerów, żołnierzy, funk-
cjonariuszy, urzędników, duchow-
nych, naukowców - kwiat naszej pań-
stwowości. W następnym miesiącu
rozpoczęto egzekucję w lesie katyń-
skim. Dziś oddajemy hołd tym, któ-
rzy stanęli w obronie najwyższych
wartości - bohaterom walk o niepod-
ległość. Tym, którzy za tą walkę zo-
stali w bestialski sposób zamordowa-
ni strzałem w tył głowy wiosną 1940
roku na nieludzkiej ziemi.

Spotykając się dziś, pamiętajmy

SYBIRACY
również o 79. Rocznicy II Wywózki
Polaków na Sybir. W czasie drugiej
deportacji (13-14 kwietnia 1940)
wysiedleniu podlegały głównie rodzi-
ny wrogów ustroju oraz rodziny osób

aresztowanych dotychczas przez
NKWD i zatrzymanych przy niele-
galnej próbie przekroczenia niemiec-
ko-radzieckiej linii granicznej.  Ogó-
łem w czterech turach w latach 1939
- 41 zesłano 2 miliony Polaków. Do
dziś żyją wśród nas Sybiracy, którzy
przeżyli wywózkę jako dzieci.
Wkrótce i ich zabraknie. Niech prze-
żyje chociaż pamięć o nich.

Oddajmy hołd pomordowanym ofi-
cerom i Polakom przymusowo zesła-
nym na Sybir. Swoją obecnością daj-
my wyraz przywiązania do naszych
korzeni i pamięci o poległych.

Komendantka Hufca
Katarzyna Mojzyk
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PROMOCJA  PIERWSZEGO
GŁUBCZYCKIEGO  ZESZYTU MUZEALNEGO
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PAMIĘĆ POKOLEŃ
TRADYCJA KULTUROWA KRESOWIAN

SUBREGIONU GŁUBCZYCKIEGO
11 grudnia 2018 odbyła się w Sali pod
Aniołem miła uroczystość, prowa-
dzona przez dyr. PMZG Barbarę Pie-
ch a c z e k ,
związaną  z
promocją
k o l e j n e j
książki po-
święconej
głubczyc-
kim Kreso-

wianom. Tym razem ich kulturze
i tradycji zachowanej w pamięci i do-
kumentach  w nowej powojennej oj-
czyźnie, którą stała się ziemia głub-
czycka. Książka jest pokłosiem ba-
dań, jakie prowadziła autorka Barba-
ra Górnicka - Naszkiewicz w ramach
pracy doktorskiej pod okiem prof. dr
hab. Teresy Smolińskiej z Uniwersy-
tetu Opolskiego. Pani Profesor była
gościem honorowym promocji, nie
tylko jako promotor pracy, ale i spe-

cjalistka z zakresu tradycyjnej i
współczesnej kultury, również  folk-
lorystka i kulturoznawczyni, patronu-

jąca takim przedsięwzięciom, a zwią-
zana z ziemią opolską. Spotkanie roz-
poczęło się od wzajemnych podzię-
kowań, kwiatów  i symbolicznych do-
wodów wdzięczności między  Panią
Profesor, autorką książki, a władza-
mi gminy w osobie wiceburmistrza
Kazimierza Bedryja, prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Wschodnich EdwardaWołoszy-
na i przewodniczącego  Rady Miej-
skiej Kazimierza Naumczyka  za po-
moc i wspieranie inicjatywy wydaw-
niczej poszerzającej naszą wiedzę hi-
storyczną. Książka wydana była
przez Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze przy pomocy finansowej
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Urzędu Miejskiego  i
T o w a r z y s t w a
MLiKPW.
   Autorka opowiedzia-
ła  zgromadzonej  wi-
downi, jak zbierała wie-
dzę o tym, co jeszcze
przetrwało w pamięci
"oryginalnych" kreso-
wian, a co w pamięci
ich potomków, co wro-
sło i stało się tradycją,
obrzędowością w sub-
regionie głubczyckim,
najczęściej związane ze
świętami i towarzyszą-
cymi im kulinariami.
Książka do na-
bycia w księ-
garni.
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23 września 2019 r. odbyło się podsumowanie roku turystyki szkolnej wo-
jewództwa opolskiego, który miał na celu upowszechnianie krajoznawstwa i
turystyki poprzez różne formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i mło-
dzieży.

Zakończeniem programu było uzyskanie przez placówki oświatowe Certy-
fikatu. "Szkoła Przyjazna Turystyce", który  został przyznany czterem szko-
łom  w województwie opolskim w tym Zespołowi Szkół w Pietrowicach. Uro-
czystego wręczenia dokonał  Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.

Dokument ten potwierdza szczególne działania szkoły na rzecz turystyki
uczniów na terenie województwa opolskiego. Certyfikat potwierdza również
wysoki stopień jakości i innowacyjności podejmowanych przez szkołę ini-
cjatyw w zakresie aktywność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i róż-
nych form turystyki.

PODSUMOWANIE ROKU TURYSTYKI
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20 września 2019 r w siedzibie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w Warszawie
wręczone zostały honorowe odzna-
czenia Primus in Agendo (pierwszy
w działaniu). Odznaczenie nadawa-
ne jest przez Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej za szczegól-
ne działania oraz zasługi na rzecz ryn-
ku pracy, polityki społecznej oraz ro-
dziny. Jest ona wyrazem uznania dla
aktywnej, pełnej zaangażowania i od-
dania postawy wyróżnionego, najcie-
kawszych i najbardziej wartościo-
wych inicjatyw, nowatorskich osią-
gnięć oraz innowacyjnych projektów,
a także rzetelności i ofiar-
ności w podejmowanych
działaniach.

 Wśród wyróżnionych
znalazła się dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy
w Głubczycach - Danuta
Frączek.

 Pani Minister Bożena
Borys-Szopa, wręczając ho-
norowe odznaczenie wska-
zała na poczucie misji i traktowania
pracy w poczuciu służby pełnionej
dla społeczeństwa, które cechuje
Panią dyrektor Danutę Frączek. Do-
ceniła również działające i zainicjo-
wane przez Panią dyrektor Głubczyc-
kie Partnerstwo Lokalne działające na
rzecz ożywienia społeczno - gospodar-
czego i tworzenia miejsc pracy w po-
wiecie głubczyckim. Minister w uza-
sadnieniu podkreśliła osobiste zaanga-
żowanie wyróżnionej, w rozwój lokal-
nego rynku pracy oraz wkład w budo-
wanie wzajemnych relacji pomiędzy
przedstawicielami sektora prywatne-
go, publicznego oraz społecznego

HONOROWE ODZNACZENIA
PRIMUS IN AGENDO

funkcjonujących na terenie powiatu
głubczyckiego.

   Jak podkreśla dyrektor Frączek -
odznaczenie Primus in Agendo jest
dla niej szczególnym wyróżnieniem,
które stano-
wi z jednej
strony do-
wód na do-
brze wyko-
nywaną pra-
cę z drugiej,
staje się wy-
znacznikiem
do dalszych
działań skie-

rowanych na rozwój głubczyckiego
urzędu, dzięki którym jakość świad-
czonych usług będzie na najwyższym
poziomie, dając gwarancję stosowa-
nia najbardziej profesjonalnych stan-
dardów stosowanych na współcze-
snym rynku pracy. Sama uhonorowa-
na uważa, iż przyznanie odznaczenia
kierownikowi zespołu należy trakto-
wać jako wyróżnienie dla całej ka-
dry pracowników PUP-u. Honorowe
odznaczenie to, również ich praca, za-
angażowanie, profesjonalizm w co-
dziennej pracy, które zostały dostrze-
żone i docenione w ministerstwie.

PUP Głubczyce
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi im. Marii Konopnic-
kiej w Bogdanowicach - Mała szko-
ła, wielkie możliwości!

Jest to szkoła nowoczesna, przyja-
zna, rodzinna, a przede wszystkim
innowacyjna. Wyróżnia ją indywidu-
alne podejście do każdego ucznia.
Talenty dzieci rozwijane są poprzez
realizowanie bardzo wielu projektów.
Dzieci, oprócz podstawy programo-
wej, kształtują także umiejętności
życiowe, które na pewno przydadzą
się im w kolejnych latach nauki szkol-
nej i w dorosłym życiu.W ramach
projektów edukacyjnych uczą się
m.in. pływać, jeździć na nartach, grać
w szachy, programować roboty, roz-
wijać artystycznie, a także gotować.

Projekt pt. "SMACZNIE, ZDRO-
WO, KOLOROWO - PO GÓRAL-
SKU I KRESOWO"- międzypoko-
leniowe warsztaty kulinarne.

W ramach tego projektu uczniowie
i uczennice ze Szkoły Podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BOGDANOWICACH

w Bogdanowicach gotowali, piekli i
smażyli zgodnie z przepisami swoich
babć i dziadków, których korzenie
wywodzą się z Kresów Wschodnich
i z gór. Głównym celem warsztatów
było poznawanie sztuki kulinarnej
oraz kultywowanie tradycji  samo-
dzielnego gotowania. Był to też czas
na propagowanie pełnowartościo-
wych produktów i potraw oraz wyro-
bienie prawidłowych nawyków
żywieniowych dzieci.  Warto podkre-
ślić, że tego typu zajęcia są dla dzie-
ci źródłem wielkiej radości, a jedno-
cześnie uczą je wielu pożytecznych
umiejętności. W ramach tego projek-
tu ukazała się książka kucharska pt."
ZDROWO, SMACZNIE KOLORO-
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WO, PO GÓRALSKU I KRESO-
WO" zawierająca zebrane przepisy z
oceną dietetyka szkolnego pani Ali-
ny Babińskiej.

Projekt "EDUKACJA
PRZEZ SZACHY

W SZKOLE"
W szkole prowadzone są

zajęcia gry w szachy dla
najmłodszych w ramach
projektu "Edukacja przez
Szachy w Szkole". Dzieci
od przedszkola do klasy V
szkoły podstawowej zgłę-
biają tajniki tej królewskiej
gry. Zajęcia odbywają się w zakresie
1 godziny zajęć tygodniowo i prowa-
dzone są przez wykwalifikowaną ka-
drę. "Edukacja przez Szachy w szko-

le" pozwala w nowy, cie-
kawy sposób rozwijać
umiejętności uczniów i
uczy logicznego myślenia.
Wspomaga rozumne za-
chowania ucznia w sytu-
acjach trudnych i wymaga-
jących wysiłku, uczy wy-
trwałości przy wykonywa-
niu zadań oraz umiejętno-
ści współpracy w zabawie
i nauce, a w sytuacjach

życiowych, przestrzegania reguł obo-
wiązujących w społeczności dziecię-
cej. Szkoła w Bogdanowicach jest
jedną z nielicznych szkół na Opolsz-

czyźnie, która wprowadziła zajęcia
gry w szachy dla wszystkich uczniów
oraz dla dzieci z grup przedszkol-
nych. W ramach tego projektu

10.06.2019r. w
szkole odbył się I
Szkolny Dzień Sza-
chowy "W krainie
szachów" z udzia-
łem wielu znakomi-
tych gości min. ta-
kich jak Krzysztof
Krupa - wspaniały
mentor szachowy,
trener, autor książki
pt. "Królestwo Sza-
chów" .
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W ramach bardzo bogatej oferty
zajęć dodatkowych Szkoła Podstawo-
wa w Bogdanowicach uczy uczniów
kompetencji życiowych, takich jak
pływanie i jazda na nartach!!!

Od 2017r. systematycznie realizu-
jemy zajęcia na basenie w Kietrzu,
gdzie pod opieką instruktorów  ko-
lejne grupy uczniów po-
znają lub doskonalą umie-
jętności pływackie w ra-
mach projektu "PŁY-
WAĆ KAŻDY MOŻE".
Przez ten czas 102
uczniów nauczyło się pły-
wać, a 16 z nich otrzyma-
ło kartę pływacką. Od
2017 r. realizowane są
również kursy nauki jazdy
na nartach. Co roku dzieci
wyjeżdżają do Ośrodka

Narciarskiego w Zieleńcu, gdzie pod
okiem instruktorów ze szkółki nar-
ciarskiej Gryglówka mogą nauczyć
się jeździć na nartach. Dzięki tym
wyjazdom umiejętność jazdy na nar-
tach posiadło już 105 dzieci. Obydwa
projekty w przeważającej części fi-
nansowane są z budżetu szkoły.

 Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w Tabliczce Mno-
żenia.

 Szkoła Podstawowa w Bogdano-
wicach odnosi sukcesy, biorąc udział
w Powiatowych Mistrzostwach Szkół
Podstawowych w Tabliczce Mnoże-
nia. Od 6 lat uczniowie tej szkoły
zajmują miejsce na podium.

Bernadetta Bryl
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KREATORZY KULTURY 2019
 7 października br. w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła

się XX Jubileuszowa Gala Laureatów Nagród Marszałka Województwa
Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury.

W gronie laureatów znalazła się głubczyczanka - Maria Farasiewicz uhonoro-
wana w dziedzinie Kreatorzy Kultury
'2019 przez Marszałka Andrzeja Bułę.
Pan Marszałek w okolicznościowej lau-
dacji podziękował pani Marii za pracę
na rzecz kultury naszego regionu, za
umiejętność dostrzegania wartości istot-
nych dla kulturowego dziedzictwa Ślą-
ska Opolskiego, składając przy tym
życzenia Teatrowi TRADYCJA ZSM
obchodzącemu jubileusz  25 lat działal-
ności artystycznej i gratulacje za osią-
gnięcia w upowszechnianiu kultury
żywego słowa.

 Z powodu choroby laureatka nie
mogła osobiście odebrać tego wyróż-
nienia, które na jej ręce złożył radny
Sejmiku Wojewódzkiego - Zbigniew
Ziółko podczas uroczystych obcho-
dów jubileuszowych 50 lat MECHANIKA i 25 lat Teatru TRADYCJA.

Gratulujemy pani Marii tego wyróżnienia, życząc zdrowia, wytrwałości i
dalszych sukcesów.

                                Redakcja ZSM
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 Mistrzowie i Patrioci to konkurs
ogólnopolski, który w tym roku zor-
ganizował Instytut Łukasiewicza w
Krakowie, pod patronatem Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, w Stu-
lecie Odzyskania Niepodle-
głości. Na konkurs ten zosta-
ło wysłanych około 1200
prac z kilkuset polskich
szkół. Wśród kilku laure-
atów II miejsca znalazł się
uczeń klasy III a Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach, Jan Skoumal
(nauczyciel - opiekun - dr
Katarzyna Maler), który na-
pisał na ten konkurs opowiadanie pt.
„Mistrz”. Opowiadanie to nawiązuje
do postaci Janusza Kusocińskiego,
złotego polskiego medalisty z Los
Angeles w 1932 r., w biegu na 10 000
m.

Dnia 10 grudnia 2019 r. Jan ze swo-
im ojcem Rafałem Skoumalem,
uczestniczył w gali rozdania nagród,

MISTRZOWIE I PATRIOCI
która odbyła się w Sali Kolumnowej
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
i otrzymał gratulacje od prezydenta
Andrzeja Dudy. W gali tej uczestni-

czyła również nowa Minister Sportu
i Turystyki Danuta Dmowska - An-
drzejuk. Opowiadanie Janka zostało
umieszczone w specjalnie wydanej
publikacji i zostanie opublikowane
również w "Kalendarzu Głubczyc-
kim" na rok 2020. Gratulacje!

Red. ZSO
Fot: Jakub Szymczuk,

Kancelaria Prezydenta RP
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MISTRZ
Los Angeles, 31 lipca 1932

Dzwon zasygnalizował ostatnie
okrążenie.

Zebrani na trybunach ludzie śledzili
pojedynek prowadzącej pary. Ściana
okrzyków, wiwatów oraz gorąca bi-
jącego z nieba i od toru oddzielała
ich od dwóch biegaczy. Ci, jakby
związani niewidzialną liną, parli do
przodu jeden obok drugiego, momen-
tami synchronizując uderzenia pode-
szw o bieżnię.

Biały orzeł, na oczach czterdziesto-
tysięcznego tłumu po raz kolejny
spróbował wysunąć się na prowadze-
nie - począł machać szybciej skrzy-
dłami, rozpostartymi na czerwonym
niebie. Mknący obok złoty lew nie
miał jednak zamiaru na to pozwolić.
Odwrócony w kierunku orła, raz za
razem zamierzał się na niego trzyma-
nym w łapie mieczem. Ryczał przy
tym, jakby szydząc z przeciwnika.
Oba zwierzęta dryfowały w górę i w
dół, w rytm oddechów zawodników.

Dziewiętnaście białych orłów pod
trybuną obserwowało starcie.

Współczesność

- Znowu poniżej średniej! Co się
dzieje?

Chłopak padł na ławkę. Napił się
wody z butelki i otarł pot z czoła.

- Mam gorszy dzień - odparł. -
Możemy przełożyć trening na jutro?

- Niech będzie. Spróbuj jeszcze raz
i puszczę cię do domu.

Młody sportowiec wstał i powlókł
się na linię startową. Przyjął pozycję.
Na znak dany przez trenera ruszył
biegiem. Tupot jego stóp niósł się

echem po wyciszonej, pustej hali
sportowej, której byli jedynymi go-
śćmi. Przebiegł jej długość i zakrę-
cił. Poczuł przyjemny chłód, gdy
przebiegał pod wiszącą na ścianie
klimatyzacją. Po kolejnej długości
zaczął dyszeć.

Trener zatrzymał stoper, gdy chło-
pak go minął.

- Jeszcze gorzej - mruknął, spoglą-
dając na czas. - Faktycznie, lepiej jak
dasz sobie dziś spokój...

Biegacz chwycił swoją butelkę i
ruszył w kierunku szatni.

- Pamiętaj o mistrzostwach! - za-
wołał za nim trener. - Został tydzień!

Los Angeles, 31 lipca 1932

Stopy paliły żywym ogniem.
Płomienie przedzierały się przez

cienkie podeszwy butów i bezlitośnie
trawiły skórę. Pięty, przy każdym
kolejnym kroku walczyły, by nie ulec
promieniującemu do kostek bólowi.
Niefortunnie przekręcona skarpeta
ocierała rosnące pęcherze.

Twarz biegacza nawet nie drgnęła.
Z każdą chwilą przyspieszał kroku.
Lina, rozpięta między nim a jego
przeciwnikiem, wciąż trzymała ich
blisko siebie.

Orzeł niezmiennie unosił się i opa-
dał, ani na chwilę nie tracąc rytmu.

Współczesność

- Chwila, pójdę tylko zmienić
buty...

- A tym czego brakuje?
Chłopak zszedł z toru i zniknął w

szatni. Po chwili wrócił w nowych
butach.
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- O, proszę - mruknął trener. Chwy-
cił podopiecznego za stopę i przyj-
rzał się od spodu podeszwie. Popu-
kał w nią palcem. - Czego oni teraz
nie wymyślą. Jak byłem w twoim wie-
ku, to mi się takie nawet nie śniły.

- W tamtych noga mi się pociła i
trochę ocierała - rzekł młodzik, wska-
zując w kierunku szatni. - Te są no-
wiutkie, w sam raz na mistrzostwa.

Przebiegł całą trasę. Nauczyciel
zmierzył mu czas.

- Lepiej - skwitował, gdy biegacz
się zatrzymał. - To nadal nie jest po-
ziom, który powinieneś reprezento-
wać. Dziś szybko do domu nie wró-
cisz.

Los Angeles, 31 lipca 1932

Spojrzał na swoją drużynę.
Szermierze, wioślarze, biegacze,

skoczkowie, miotacze dysków -
wszyscy oni przyjechali tu, by poka-
zać, na co stać sportowców z młode-
go państwa, które niedawno odzyska-
ło niepodległość. Cała dziewiętnast-
ka nosiła na piersiach białego orła w
czerwonym polu - zarówno w geście
dumy narodowej, jak i solidarności z
tym obolałym, dwudziestym towarzy-
szem, któremu przyszło walczyć z
fińskim lwem.

Fin nie odstępował przeciwnika na
krok. Zbliżali się do ostatniej prostej.
Polak podniósł głowę i zawiesił
wzrok na powiewającej nad trybuną
polskiej fladze. Orzeł zaczął bić szyb-
ciej skrzydłami.

Lina między rywalami pękła.

Współczesność

- Flaga?
Trener zwinął do końca biało-czer-

wony proporzec, po czym wsunął go
do torby.

- Oczywiście - odparł. - Jesteś re-
prezentantem Polski, to i flaga jest
potrzebna. Jako symbol i znak, że my
to my. Będziesz mógł zarzucić ją so-
bie na ramiona, jak już wespniesz się
na podium.

- Jeśli się wespnę. Nie przesadzaj-
my z optymizmem.

Nauczyciel spiorunował swojego
wychowanka wzrokiem.

- Z taką postawą to ty daleko nie
zajdziesz - stwierdził. - Gdyby Ku-
sociński tak mówił, niczego by nie
osiągnął.

- Kto?
Trener niemal podskoczył.
- Jak to, "kto"? - zapytał. Wlepił w

ucznia spojrzenie szeroko otwartych
oczu. - Żartujesz sobie? Przecież to
jego dotyczą mistrzostwa, na które
jedziemy! Legenda sportu i mistrz
Drugiej Rzeczypospolitej w biegach,
wzór do naśladowania.

Mówiąc to, rozpiął torbę i po chwili
poszukiwań wydobył z niej pomiętą
broszurę.

- Masz, poczytasz w samochodzie.
To wstyd, żebyś jako biegacz nie znał
tej postaci.

- Mały Memoriał Janusza Kusociń-
skiego - przeczytał chłopak. - Patron
tych zawodów lekkoatletycznych,
przeznaczonych dla młodych spor-
towców, jest między innymi wielo-
krotnym mistrzem Polski, złotym
medalistą Letnich Igrzysk Olimpij-
skich w Los Angeles z 1932 roku oraz
światowym rekordzistą w dziedzinie
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biegów długo- i krótkodystanso-
wych...

Los Angeles, 31 lipca 1932

Jeden, dwa, cztery metry. Biały
orzeł coraz wścieklej bił skrzydłami.
Sześć, osiem metrów. Złoty lew zo-
stał w tyle. Po raz kolejny zamachał
szablą i ryknął w rozpaczliwej pró-
bie dogonienia rywala. Na próżno.

Biegacze wpadli na ostatnią prostą.
Ściana okrzyków i wiwatów przero-
dziła się w huczącą falę oklasków,
która zalała tor i otoczyła ich z każ-
dej strony. Prowadzący spojrzał w
kierunku jej źródła i przywołał na
twarz uśmiech. Polska drużyna, z tru-
dem panująca nad cisnącymi się do
oczu łzami, wiwatowała. Flaga łopo-
tała nad ich głowami. Polak obejrzał
się na przeciwnika i widząc, że zo-
stał on daleko w tyle, zwolnił kroku.

Przed nim majaczyła linia mety.

Współczesność

- Proszę państwa, ostatnie okrąże-
nie! Każdy krok to walka o zostanie
liderem, o zostanie godnym spadko-
biercą Jana Kusocińskiego. Już za
chwilę poznamy zwycięzcę!

Zawodnicy biegli zbici w małą,
mieniącą się kolorami strojów, em-
blematów i godeł grupkę. Walczyli o
każdy skrawek toru. Co chwilę któ-
ryś z nich wysuwał się na prowadze-
nie, by zaraz zostać wciągniętym do
środka i zastąpionym przez rywala.
Widownia skandowała i wiwatowa-
ła.

Nagle, jeden z biegaczy zajmują-
cych miejsce na końcu kolumny,
począł przeć ku jej przodowi. Wy-

przedzał po kolei przeciwników, wsu-
wając się w wąskie przerwy między
nimi i niemal odskakując, gdy ktoś
próbował zasłonić mu drogę. Dotarł
na czoło grupy, by następnie się od
niego oderwać. Jeden, dwa, cztery,
sześć, osiem metrów dzieliło go od
pierwszego z biegnących w kolum-
nie. Tłum na trybunach wybuchł falą
oklasków.

Biały orzeł mknął ku zwycięstwu.

***

Nie spuszczając oczu ze swojej fla-
gi, niesiony podmuchem owacji,
przerwał taśmę.

Jan Skoumal
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W dniu 21 listopada 2019r. w Sali
pod Aniołem w Ratuszu Miejskim w
Głubczycach odbyła się debata spo-
łeczna pt. "Rola Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej w ochronie zdrowia
mieszkańców powiatu." zorganizo-
wana przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Głubczy-
cach.

Debata była również okazją do
uczczenia Jubileuszu 100-lecia Służb
Sanitarnych w Polsce i 65-lecia utwo-
rzenia Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej. Swoją obecnością uroczystość
uświetnili m.in. Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny -
Pani Anna Matejuk, Państwowi Po-
wiatowi Inspektorzy Sanitarni woje-
wództwa opolskiego, Starosta Głub-
czycki Piotr Soczyński oraz wielu in-
nych przedstawicieli władz samorzą-
dowych, służb mundurowych, inspek-
cji, placówek oświatowych, jednostek
organizacyjnych ochrony zdrowia,
przedsiębiorców prywatnych oraz

DEBATA SPOŁECZNA Z OKAZJI JUBILEUSZU
100-LECIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

instytucji lokalnych. W trakcie deba-
ty Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach Pani Alina
Mazur-Ciapa omówiła "Rys histo-
ryczny Służb Sanitarnych w Poisce
oraz cele i zadania Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w ochronie zdro-
wia mieszkańców powiatu". Podkre-
śliła znaczenie szeroko zakrojonych

działań na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego społeczeń-
stwa. Choroby zakaźne pomimo roz-
woju medycyny nadal stanowią duży
obszar zadań Inspekcji Sanitarnej i
stanowiły temat wykładu z zakresu
epidemiologii "Choroby zakaźne
wczoraj i dziś", który przedstawiła
Pani Marii Dengel z Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Raciborzu. Obecnie już nie tylko cho-
roby zakaźne, ale i medycyna stylu
życia stała się największym obszarem
naszej działalności. Z tego też powo-
du kolejnym tematem wykładu był
"Wpływ stylu życia na choroby cy-
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wilizacyjne" przedstawiony przez
Panią Alinę Babińską Doradcę
Żywieniowego & Fitness.

Uroczysty charakter spotkania był
wyrazem podziękowania wszystkim
pracownikom PSSE w Głubczycach,
byłym i obecnym, za ich codzienną
pracę i zaangażowanie w realizację
zadań na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego mieszkańcom
powiatu głubczyckiego. Zasłużeni
pracownicy oraz osoby współpracu-
jące z PSSE w Głubczycach zostali
uhonorowani przez PPIS oraz Staro-
stę Głubczyckiego Listem gratulacyj-
nym i otrzymali podziękowania za
zaangażowanie i rzetelną pracę na
rzecz zdrowia mieszkańców powia-
tu.

Zaproszeni goście mieli również
okazję obejrzeć wystawę fotogra-
ficzną pt. "Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna - wczoraj i dziś". Fotografie
przedstawiają działalność na prze-

strzeni lat oraz obecne działania z
uwzględnieniem ważnych wydarzeń
dotyczących zadań podejmowanych
na obszarze województwa opolskie-
go oraz powiatu głubczyckiego. Uro-
czysty charakter debaty uświetnił
występ uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Głubczycach
poprowadzony przez Dyrektora Pana
Adama Kopyto.

Licznie przybyli na debatę goście
stanowili dowód tego, iż w działa-
niach mających na celu zapewnienie
mieszkańcom powiatu bezpiecznych
warunków zdrowotnych nasza in-
spekcja sanitarna może liczyć na
wsparcie i współpracę ze strony
władz samorządowych oraz instytu-
cji lokalnych, co daje nadzieję na
dalszą owocną współpracę w kolej-
nych latach działalności PSSE w
Głubczycach.

Alicja Mazur-Ciapa
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"Nie zmuszajmy dziecka do aktyw-
ności lecz wyzwalajmy aktywność;

Nie każmy myśleć lecz twórzmy
warunki do myślenia;

Nie żądajmy lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli

rozwijać jego umysł tak by samo wie-
dzieć chciało".

Janusz Korczak

W myśl słów Janusza Korczaka, w
roku 2019 w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w
Głubczycach postawiliśmy sobie
za cel rozwijanie kompetencji
uczniów w kilku sferach: arty-
stycznej, intelektualnej, przygo-
towującej do samodzielności w
życiu i wdrażającej ucznia do

życia w społeczeństwie obywatelskim
jako pełnoprawnego obywatela.

Zaowocowało to szeregiem dzia-
łań, konkursów, występów artystycz-
nych i nietuzinkowych lekcji, w któ-

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
rych uczniowie nabywali nowe kom-
petencje i umiejętności.

Stałymi i goszczącymi od kilku lat
punktami w szkolnym kalendarzu są
jak zwykle występy      w Gminnym
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych,
gdzie po raz kolejny zajęliśmy I-wsze
miejsce, piknik "Pod Gołym Niebem"
w Zawadzkiem, gdzie uczniowie po-
przez zabawę prezentują swoje talen-
ty plastyczne, piknik z okazji "Dnia

Dziecka", gdzie wspólnie z na-
uczycielami spędzają czas rywalizu-
jąc w konkurencjach sportowych
oraz organizowany przez nasz Ośro-
dek już po raz XII "Dzień Integra-
cji", w którym uczestniczą przed-
szkolaki  i uczniowie z gminnych

szkół podstawowych. Tegoroczny
"Dzień Integracji" przebiegał pod
hasłem "Baju, baju, bajka…" i
uczestnicy mieli za zadanie przedsta-
wić fragment bajki lub bajkową pio-
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senkę. Nagrodą były piękne księgi
pamiątkowe wykonane przez naszych
uczniów i nauczycielki oraz wspólna
zabawa.

Kolejny stały punkt programu w
kalendarzu szkolnym to udział w spo-
tkaniu integracyjnym "Bez Barier".
Na gościnnej scenie Miejskiego
Ośrodka Kultury, uczniowie pokaza-
li tzw. "Taniec Mai", a Mateusz Ja-
cheć zaprezentował utwór na trąbkę.

Przyszłość naszych uczniów, ich
start w dorosłe życie i jego później-
sza jakość zależy od tego, w jakim
stopniu zostaną do niego przygoto-
wani. Z myślą o przyszłości ucznio-
wie klas Szkoły Przyspasabiającej do
Pracy przystąpili do projektu współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa opol-
skiego pt. "Opolskie szkolnictwo za-
wodowe dla rynku pracy". Do pro-

jektu przystąpiło 51 zespołów ze
szkół kształcenia zawodowego w tym
6 zespołów ze szkół specjalnych.
Uczniowie musieli wykonać szereg
zadań, by pokazać swoje umiejętno-
ści.  Między innymi należało przed-
stawić tzw. e-portfolio i udokumen-
tować w nim swoje pasje, osiągnię-
cia i umiejętności. Portfolio było oce-
niane w rankingu konkursowym.
Pierwsze miejsce zajął nasz uczeń
klasy III Pdp Mateusz Jacheć, a na-
grodą był wspaniały laptop.

W ramach tego projektu doposażo-
no szkolne pracownie kuchenne.
Otrzymaliśmy meble kuchenne,
sprzęt AGD-mały i duży oraz wszyst-
ko, co niezbędne do przygotowywa-
nia i spożywania posiłków. Projekt
ten dał naszym uczniom możliwość
wyjazdu do Poznania i odwiedzenia
Targów Poznańskich. Finałem i pod-
sumowaniem projektu była konferen-
cja dyrektorów z 60 szkół na Opolsz-
czyźnie, prowadzących nauczanie



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

138

zawodowe. W przerwie konferencji
nasi uczniowie zaprezentowali się w
pięknym programie artystycznym.

W ramach proorientacji zawodo-
wej powstał w naszej szkole Punkt
Informacji i Kariery Zawodowej
gdzie uczniowie a szczególnie
uczniowie klas PDP są informowani
o nowościach na rynku pracy, lokal-
nych ofertach zawodowych. Odby-
wają się zajęcia i warsztaty pobudza-
jące aktywność i umiejętności samo-

realizacji. W ramach przyszłego po-
szukiwania miejsca pracy uczniowie
odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy
w Głubczycach , Mleczarnię "Turek",
a także, co wynika również z progra-
mu nauczania, odwiedzają na bieżą-
co zakłady pracy, warsztaty i punkty
usługowe. Bezspornie takie wyciecz-
ki do zakładów pracy i punktów usłu-
gowych pozwalają uczniom zrozu-
mieć, jak ważny jest przyszły wybór
zawodu.

Zadaniem szkoły i nauczycieli jest
uzmysłowienie uczniom, w czym
mogą się odnaleźć i w czym są do-

brzy. W klasach PDP duży nacisk kła-
dzie się na rękodzieło, umiejętność
troski o gospodarstwo domowe, go-
towanie i przyrządzanie potraw, po-
rządkowanie terenów zielonych oraz
renowację i odnawianie mebli.
Uczniowie odrestaurowali stół i krze-
sła do pomieszczeń kuchennych kla-
sopracowni.

W maju 2019 r mieliśmy możli-
wość spotkać się z państwem w ra-
mach "Dni Otwartych" naszej szko-
ły, które zorganizowaliśmy w Ratu-
szu Miejskim w Sali pod Aniołem.
Uczniowie prezentowali swoje umie-
jętności taneczne, teatralne i recyta-
torskie, ponadto odbyła się wspania-
ła wystawa prac uczniów.

W ramach I-wszej Edycji progra-
mu powiatowego "Mały ratownik"
uczniowie SOSW wygrali konkurs na
logo programu. Dzieci samodzielnie
zaprojektowały i wykleiły emblemat
logo.

W październiku 2019 r przystąpi-
liśmy do projektu "Dwa zamiast czte-
ry- opolskie na rowery", w ramach
którego uczniowie pojechali na rajd
rowerowy, uczestniczyli w konkursie
plastycznym oraz w spotkaniu z mło-
dymi kolarzami i przedstawicielami
WORD. Uczniowie mogli spróbować
swoich sił w szybkiej jeździe na sy-
mulatorach rowerowych, oprócz tego
otrzymały koszulki, odblaski i drob-
ne akcesoria rowerowe.

W minionym roku szkolnym 2018/
2019 od czerwca do stycznia ucznio-
wie uczestniczyli w zajęciach hipo-
terapii, a w obecnym od września do
listopada w alpakoterapii czyli zaję-
ciach ze wspaniałymi, spokojnymi
alpakami.

Miesiąc wrzesień i rozpoczęcie
nowego roku szkolnego to dla na-
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szych uczniów duża radość,
ponieważ ze środków PE-
FRON wybudowano wzdłuż
całego boiska podjazd dla
wózków inwalidzkich, wy-
brukowano schody do sali
gimnastycznej i wymienio-
no drzwi.

Oprócz tego w dwóch kla-
sach młodszych uczniowie
otrzymali tablice multime-
dialne, które z pewnością
ułatwią dzieciom naukę.
Trzecia tablica trafiła do
zespołu rewalidacyjno-wy-
chowawczego, gdzie uczą
się dzieci z głęboką niepełnospraw-
nością intelektualną.

W bieżącym roku szkolnym "pełną
parą" ruszyły u nas zajęcia metodą in-
tegracji sensorycznej, które prowadzi
pani magister Tamara Kiszczyk.
Terapia ma postać ukierunkowanej
zabawy, a jej cel koncentruje się na
poprawie integracji pomiędzy zmy-
słami w układzie nerwowym. Stymu-
luje ona zmysły dziecka i usprawnia
motorykę małą i dużą, koordynację
wzrokowo-ruchową. W naszej szko-
le mamy dobrze wyposażoną salę do
terapii SI. Znajdują się tam podwie-
szone platformy, huśtawki, hamaki,
trampoliny, tunele, piłki i wałki gim-
nastyczne oraz przedmioty i materiały
różnej faktury do stymulacji dotyko-
wej. Terapeuta dostosowuje poziom
terapii do możliwości i nastroju
dziecka. Drugą salą, którą również
wykorzystuje się w terapii SI, jest sala
"doświadczania świata". Jej istotą jest
umożliwienie dziecku kontaktu z róż-
nymi zjawiskami i doznaniami za
pomocą zmysłów. Forma poznania
rzeczywistości składa się z kolorów,

dźwięków, zapachów, fak-
tur. W sali znajdują się
lampy o różnym nasileniu
światła, kolorach i kształ-
tach; panele interaktywne
emitujące różne dźwięki;
kolumny świetlne wydają-
ce bulgoczące dźwięki i
różnego rodzaju zabawki
i projektory świetlne. Sale
te dają możliwość prowa-
dzenia terapii i pomocy
dzieciom.

Uczniowie SOSW to
także sportowcy. Ducha
walki najlepiej widać w

zawodach i rozgrywkach sportowych.
Od lat zajmujemy czołowe miejsca
w zawodach i olimpiadach sporto-
wych. W minionym roku szkolnym
uczniowie zajęli pierwsze miejsca w
XXIV Wojewódzkich Zawodach Te-
nisa Stołowego (drużynowo) oraz w
XII Wojewódzkim Turnieju Tenisa
Stołowego Olimpiad Specjalnych,
gdzie w poszczególnych kategoriach
wiekowych pierwsze miejsca zajęli
uczniowie naszej szkoły Kamil Mir-
ga, Jakub Bielski, Tomasz Pospiech.

30.10.2019 r. w hali sportowej
Technika Głubczyce odbył się  XIV
Wojewódzki Turniej Badmintona i tu
również możemy się pochwalić osią-
gnięciami: I-miejsce Kamil Mirga,
II-miejsce Dawid Gabor.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wy-
chowawczy w Głubczycach to miej-
sce przyjazne i dostosowane do nie-
pełnosprawności dzieci. Pragniemy,
aby nasi podopieczni nabywali umie-
jętności niezbędnych w dorosłym
życiu i dorastali w przekonaniu, że
jest dla nich miejsce w społeczeń-
stwie.

SOSW Głubczyce
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...odbyła się 20. maja 2019 r w po-
łudnie na placu apelowym  Komen-
dy Powiatowej Państwowej  Straży
Pożarnej w Głubczycach. Uroczy-
stość rozpoczęła się od złożenia mel-
dunku przez dowódcę uroczystości.
Po czym dokonano przeglądu podod-

działów i podniesienia flagi na maszt.
Komendant Powiatowy przywitał
licznie przybyłych gości - przedsta-
wicieli władz państwowych, samorzą-
dowych, resortowych,  zaprzyjaźnio-
nych jednostek  straży z sąsiedztwa
polskiego i czeskiego oraz  innych
służb mundurowych. Odczytano listy
okolicznościowe, akty nadania od-
znaczeń państwowych, resortowych,
dyplomów, rozkazów o nadaniu wy-
ższych stopni służbowych i nagród
połączone z  ich wręczaniem. Oko-
licznosciowe przemówienia, gratula-

UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY
Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

cje i życzenia zaproszonych gości
oraz odprowadzenie sztandaru za-
kończyły uroczystość, gdyby nie li-
czyć występu Studio Piosenki
"Akord" Ewy Maleńczyk,  w  którym
zaśpiewali: Laura  Rycharska, Maciej
Ziółko, Karolina Zinko, Emilia Kisz-

czyk z naszego MOK oraz  po-
częstunku strażacką grochówką.

JW

ODZNACZENI I AWAN-
SOWANI W KOMENDZIE

POWIATOWEJ PAŃ-
STWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

1. Prezydent RP Andrzej Duda
Postanowienie nadał Brązowy me-
dal "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻ-
BĘ":

 - st. asp. Mariuszowi Szczerbie,
s.Mieczysława, mł. asp. Łukaszowi
Kiedyczowi s. Czesława, mł. ogn.
Jackowi Miklerowi s.Krystiana.

Medale wręczył Wojewoda Opol-
ski w asyście Opolskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego dnia 10 maja pod-
czas Wojewódzkich Obchodów Dnia
Strażaka

2. Minister Spraw Wewnętrz-
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nych i Administracji Joachim
Brudziński nadał Srebrną od-
znakę:

"ZASŁUŻONY DLA
OCHRONY   PRZECIWPO-

ŻAROWEJ - asp. Jackowi Wołosz-
czukowi  s. Stanisława

3. Za wzorowe wykonywanie za-
dań służbowych Opolski Komen-
dant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej  przyznał nagro-
dę pieniężną: - mł. asp. Adamowi
Toporowskiemu, - mł. ogn. Tomaszo-
wi Trzopowi,

4. Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji nadał stopień
STARSZEGO BRYGADIERA:

- bryg. Wojciechowi Semeniukowi
s. Jana - akt wręczono podczas Wo-
jewódzkich obchodów Dnia Straża-
ka w Opolu  10 maja

5. Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji nadał stopień
MŁODSZEGO KAPITANA:

- asp. Arkadiuszowi Fulneczkowi
s. Marka , - asp. Stanisławowi Koch-
maniewiczowi s. Zbigniewa

Akty wręczono dnia 4 maja 2019
r. podczas Centralnych obchodów
Dnia Strażaka w Warszawie

6. Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej w Warszawie
nadał stopień  ASPIRANTA:

- mł. asp. Łukaszowi Kiedyczowi
s. Czesława

7. Opolski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożar-
nej nadał stopień STARSZEGO
OGNIOMISTRZA:

- ogn. Andrzejowi Gębusiowi s.
Franciszka, - ogn. Waldemarowi
Krówce s. Tadeusza, - ogn. Wojcie-
chowi Nawarze s. Bolesława

OGNIOMISTRZA  - mł.ogn.
Grzegorzowi Łapuńce s. Jana,  -
mł.ogn. Bartoszowi Dziamarze s.Le-
sława,

MŁODSZEGO OGNIOMI-
STRZA - st. sekc. Michałowi Bele-
ciowi s. Bogusława, - st. sekc. Toma-
szowi Bilińskiemu s. Romana

- st. sekc. Olafowi Hupasowi s.
Jana, - st. sekc. Jackowi Miklerowi s.
Krystiana

STARSZEGO SEKCYJNEGO -
sekc. Beacie Ciemny c. Grzegorza

8. Opolski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożar-
nej nadał stopień : SEKCYJNEGO

- st. str . Marcinowi Minorowiczo-
wi s. Mariana, - st. str. Przemysławo-
wi Rydzakowi s. Jana

Akty wręczono w dniu 10 maja
2019 r. podczas uroczystości Woje-
wódzkich obchodów Dnia Strażaka
w Opolu
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Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Starostwa, Urzę-

du Gminy, Przyjaciele, znajomi,
pogrążona w smutku rodzino.

Żegnamy dziś naszą koleżankę -
Sybiraczkę, członka Związku In-
walidów Wojennych  RP w Głub-
czycach.

Wspaniałą matkę, babcięi prabab-
cię, która po długim i niełatwym
życiu odeszła na wieczną wartę. Ka-
zimiera Sawicka urodziła się 31 mar-
ca 1928 r. w Kołomyi na Kresach
Wschodnich. Ojciec Pani Kazimiery
- Karol był Legionistą Ii Brygady gen.
Józefa Hallera. Pani Kazimiera mia-
ła rodzeństwo - siostrę i brata. Jej
życie rodzinne do wybuchu wojny
było wspaniałe. Wszystko się skoń-
czyło z chwilą wkroczenia na te tere-
ny Armii Czerwonej 17. września
1939r.  13. Kwietnia 1940 r. w nocy
do drzwi domu załomotały kolby ka-

Ś. P. KAZIMIERA SAWICKA
rabinów i zabrzmiały okrzyki "Od-
krywaj dwiery!!!" Do mieszkania
wtargnęło dwóch Rosjan i nakazało
pakować rzeczy i w ciągu godziny
Kazimiera z matką i siostrą musiały
opuścić swój dom. Furmanką zawie-
ziono ich do Kołomyi na stację kole-
jową. Załadowano do wagonów by-

dlęcych po ok. 80 osób. Okienko
wagonu zabite było deskami, drzwi
zamknięte na kłódkę. Podróż w nie-
ludzkich warunkach trwała miesiąc.
W połowie maja dotarli do Kazach-
stanu i ulokowano ich w świńskich
chlewniach pełnych nieczystości i in-
sektów. Po roku zostali przewiezieni
do innych baraków, gdzie była pod-
łoga i prycze. Praca obowiązywała od
12 roku życia. Pani Kazimiera i jej
matka pracowały w fabryce welonek.
Klimat Kazachstanu był surowy. La-
tem temperatury sięgały do plus 40
stopni, a zimą do minus 40. Choro-
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by, zimno i głodowe racje żywnościo-
we były ich zmorą. Syberyjska gehen-
na Kazimiery trwała przez sześć  lat.
W 1946 z matką i siostrą wróciła do
Polski. W Chełmie po przekroczeniu
granicy była radość, płacz i całowa-
nie ziemi. Następnie transportem za-
wieźli ich do Szczecina. Kto miał w
Polsce rodzinę, jechał do niej. Pani
Kazimiera miała w Głubczycach cio-
cię i do niej przyjechała.  Tu ukoń-
czyła szkołę wieczorową i podjęła
pracę w Notariacie.. W 1950r. wyszła
za mąż za fotografa - Bronisława Sa-
wickiego. Wspólnie prowadzili za-
kład fotograficzny. Razem przeżyli
ponad 60 lat. Wychowali dwoje dzie-
ci, doczekali się czworo wnuków i
troje prawnuków. Najstarszy wnuk
prowadzi po nich zakład fotograficz-
ny. 21. czerwca z inicjatywy Mieczy-
sława Zabierowskiego(Sybiraka) na
zebraniu organizacyjnym w salce
przy kościele parafialnym powołano
"Koło Terenowe Związku Sybiraków
" w Głubczycach. Prezesem została
wybrana Kazimira Sawicka, która tę
funkcję pełniła do końca sierpnia
2006r. Mąż pani Kazimiery był człon-
kiem honorowym i służył jej dużą
pomocą. Z inicjatywy Zarządu  przy
pomocy finansowej członków i z
udziałem finansowym sponsorów
został ufundowany sztandar "Sybira-

ków", aby zachować pamięć o tych,
którzy umarli i na zawsze pozostali
w nieludzkiej ziemi. Członkowie
Koła postanowili ku czci ich pamięci
postawić pomnik na cmentarzu w
Głubczycach. Tak też się stało, z do-
browolnych wpłat członków i spon-
sorów został postawiony pomnik, a
w dniu 20 czerwca 1999r. odsłonięty
i poświęcony. Zarząd Główny Związ-
ku Sybiraków w Warszawie uhono-
rował Kazimierę i Bronisława Sawic-
kich Krzyżem Sybirackim. Pani Ka-
zimiera była bardzo zaangażowana
społecznie . Pomimo podeszłego wie-
ku i słabego stanu zdrowia, brała
czynny udział w uroczystościach z
okazji rocznic i świąt państwowych.
W 2006 r. zrezygnowała z funkcji
prezesa , to jednak  do końca była
prezesem honorowym. Dnia 22 maja
2019 odeszła na wieczną wartę.

"Ostatnia Droga
I tak codziennie ktoś odchodzi,
Ktoś wsiąka w polską ziemię
niczym ziarno,
To z warty schodzi pokolenie,
Co życia nie oddało darmo"
Żegnaj Koleżanko,
spoczywaj w spokoju.
 Niech Ci ziemia lekką będzie.

Prezes ZIWRP w Głubczycach
 Amelia Mamczar
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POGRĄŻONA W SMUTKU
RODZINO, STRAŻACY,
DRODZY ZEBRANI!
Spotkaliśmy się dzisiaj,
 aby pożegnać śp. st. ogn.
 w st. spocz. Józefa Kozaka.
Nie jest łatwo wypowiadać słowa po-
żegnania, gdy z rodziny strażackiej
odchodzi  ktoś nam bliski. Ojciec,
dziadek, przyjaciel, sąsiad, a przede
wszystkim od dwudziestego trzecie-
go roku życia strażak pełnym sercem.
Swoją służbę rozpoczął 1 lutego 1955
roku w KR Straży Pożarnych w Głub-
czycach. Od początku Jego praca

związana była ze sprawami prewencji pożarowej. Kontrolował zakłady pra-
cy, uświadamiał rolników, jak ważne jest bezpieczeństwo pożarowe, uczest-
niczył także w akcjach ratowniczych, nie było łatwo. Ale  śp. st. ogn. w st.
spocz. Józef Kozak był osobą dokładną, rzetelną, zdyscyplinowaną, wykazu-
jącą się własną inicjatywą. To tylko kilka określeń funkcjonariusza, zawar-
tych w jego licznych opiniach służbowych.
Za swoją strażacką służbę został odznaczony:
* Srebrną Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej",
* Złotym Znakiem Związku OSP RP,
* Odznaką Związku OSP za wysługę 45 lat,
* Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie,
* Odznaką honorową Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów RP.
Śp. st. ogn. w st. spocz. Józef Kozak do ostatnich lat swojego życia był moc-
no związany z Ochotniczą Strażą Pożarną, pełniąc w niej zaszczytne funkcje
m.in. był Komendantem Gminnym OSP w Głubczycach. W swojej ziemskiej
służbie w pełni zrealizował hasło: " Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".
Dziś, wszyscy tu zgromadzeni, pogrążeni w smutku, żegnamy się z Tobą i
dziękujemy Ci za Twoją służbę.
Ja natomiast od siebie mogę tylko ufać, że św. Florian, patron strażaków salu-
tuje Józefie na Twoje powitanie, a Chrystus pochyla sztandar Zmartwych-
wstania, że idziesz na Jego służbę.
Spoczywaj w pokoju!!  Cześć Twojej pamięci!

ŚP. JÓZEF KOZAK
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Urodzony w 1932r. w Piotrowicach woj. krakowskie nieopodal Oświęci-
mia, pochodził z wielodzietnej rodziny, dzieciństwo przyszło mu spędzić w
trudnych czasach wojennych.

We wczesnych latach 50.  w ramach łączenia rodzin przybył do Głubczyc,
do zasiedlonych wcześniej sióstr, następnie zdobywał edukację w szkole w
Raciborzu.  Po zakończonej edukacji wstąpił w związek małżeński  i jedno-
cześnie podjął pracę w Straży Pożarnej w Głubczycach, (w ramach cieka-
wostki pierwsze szlify pożarnicze zdobywał na służbowym rowerze).Od wcze-
snych lat młodości był już bardzo aktywnym człowiekiem, m.in.  brał udział w
odbudowie zniszczonej wojną Warszawy.

Całe swoje życie poświęcił bezgranicznie służeniu i ratowaniu życia i mie-
nia, brał udział w największych i najtrudniejszych akcjach ratowniczo-gaśni-
czych nie tylko na terenie naszego obecnego województwa.

W 1994r.  zakończył pracę w zawodowej Straży Pożarnej przechodząc na
emeryturę, jednakże nie osiadł na laurach i zajął się tym, co umiał i robił
najlepiej, poświęcając się pracy w OSP.

W swojej pracy był zorganizowany, zaplanowany i przygotowany na każde
wyzwanie i wezwanie bez względu na porę dnia i godzinę. Zawsze można
było na niego liczyć, a pomocy nigdy nie odmówił nikomu.  Z pracy potrafił
również czerpać przyjemność, przykładowo wymyślając zawody  tzw.  prą-
dopiłki zachęcając tym samym młodzież do podjęcia służby w szeregach Straży
Pożarnej. Do ostatnich chwil swojego życia był mocno zaangażowany w spra-
wy pożarnicze nie tylko na terenie Polski.

   WSPOMNIENIE O ŚP. JÓZEFIE KOZAKU
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Ś. p. Leszek Karaczyn - urodzony
13.08.1945r. zmarł 19.10.2019r.

Po ukończeniu Technikum Budow-
lanego w Raciborzu i otrzymaniu
uprawnień budowlanych w specjalno-
ści architektonicznej i konstrukcyjno
- inżynieryjnej podjął zatrudnienie w
Przedsiębiorstwie Budownictwa Rol-
niczego a następnie pracował w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Głub-
czycach

Ś. P. LESZEK KARACZYN

Od 15.04.1985r. do 12.08.2000r.
pracował najpierw w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji w Opolu Oddział Głub-
czyce a po restrukturyzacji i komu-
nalizacji mienia w Głubczyckich
Wodociągach i Kanalizacji spółka z
o.o. gdzie zajmował stanowiska spe-
cjalisty ds. technicznych, zastępcy
kierownika oddziału ds. technicznych
i kierownika oddziału dalej dyrekto-
ra ds. technicznych a 7.05.1999r. zo-
stał powołany  na stanowisko preze-
sa zarządu.

Po dwuletniej przerwie w zatrud-
nieniu ponownie podejmuje pracę w
Głubczyckich Wodociągach i Kana-
lizacji spółka z o.o. w Głubczycach
na stanowisku prezesa zarządu i pra-
cuje do 31.05.2009r. Po przepraco-
waniu 40 lat przeszedł na emeryturę.

GWiK
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Ś. p. Ryszard Brzezińki urodził się
3.września 1945r. w Gliwicach. Tam
spędził dzieciństwo, zdobył edukację
i pracował  w Polskich Odczynnikach
Chemicznych. W początkowych la-
tach 90-tych był jednym z założycie-
li Towarzystwa Miłośników Lwowa
w Gliwicach.. Ponieważ rodzice Jego
byli ekspatriantami  z Kresów, Ry-
szard  zainteresował się historią  ro-
dzinnego  miasta Brzeżany i okolic.

Cała jego działalność w Gliwicach
i później na naszej ziemi poświęco-
na była Kresom , a szczególnie mia-
stu Brzeżany. Pod koniec kal 70-tych
kupił w miejscowości Pielgrzymów
podupadający w ruinę pałac i posta-
nowił tu zamieszkać na stałe.

Całe swoje życie poświęcił Kresom
Wschodnim, gromadził u siebie w

Ś. P. RYSZARD BRZEZIŃSKI

pałacu pamiątki z przedwojennych
Brzeżan i okolic. Powstał potężny
zbiór, który pozwolił  na zorganizo-
wanie kilku wystaw poświęconych
pięknym pamiątkom z minionego
okresu. Przesz ostatnie 30 lat w trak-
cie pobytu na ziemi głubczyckiej, był
bardzo zaangażowanym członkiem
Zarządu Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Głubczycach.

Żegnamy cię Ryszardzie, spoczy-
waj w pokoju Kresowiaku, niech zie-
mia pielgrzymowska będzie dla Cie-
bie przyjazna.. Zostaniesz w naszej
pamięci jako wspaniały i dobry kole-
ga i wielki miłośnik twojego rodzin-
nego, kochanego miasta Brzeżany.

Spoczywaj w pokoju !!!!
K.azimierz Naumczyk .
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MR. LAWRENCE HUGH KEANY
19.05.1939-12.10.2019 R

Larry to Irlandczyk, Szkot, Anglik, a
może i Polak. Skromny katolik, Sekre-
tarz Generalny na Wielką Brytanię Za-
konu Rycerskiego Grobu Bożego w Je-
rozolimie. Uczestniczył wielokrotnie w
Polsce w sesjach naukowych poświę-
conych temu zakonowi (min. w Mie-
chowie pod Krakowem), który to za-
kon jako swój charyzmat podjął służ-
bę miłosierdzia wobec opuszczonych,
chorych i potrzebujących pomocy.
Zakochał się w Polsce od pierwszego
przyjazdu i to nie w Warszawie, czy w
Krakowie, lecz w naszych Głubczycach
i Opawicy. Często widać go było, jak
ze swoją laseczką spacerował ulicami
naszego miasteczka, czy też ścieżkami

i polnymi drogami okolic, aby podziwiać ich urok. Gdy w czasie tych wędró-
wek spotykał znajomych to zawsze miał czas, aby porozmawiać, czy chociaż-
by  uśmiechnąć się.
Cieszył się, gdy jego "Krajanie" przyjeżdżali tutaj. Oprowadzał ich wtedy po
okolicy, jakby był stałym mieszkańcem Głubczyc.
Dzięki jego staraniom i pomocy Chór Liceum Ogólnokształcącego w Głub-
czycach mógł pokazać się szerszej publiczności na Wyspach Brytyjskich.
Życzliwy, dzielący się wszystkim co miał. Jego rodzinne Glen Varen w Irlan-
dii było zawsze otwarte dla gości. Pokazał nam nie tylko Belfast, Dublin,
London, Glasgow, Edenburg, ale nawet Barbados na Karaibach. Cieszył się z
każdej chwili, aby mógł gościć u siebie nas - Polaków. Zawsze mówił, że
pragnie odwdzięczyć się za dobroć jaką tu u nas znalazł.
W 80 rocznicę swoich urodzin, Burmistrz Głubczyc przekazał mu „Dyplom
uznania” i podziękowania za wieloletnią współpracę dla dobra Naszego Mia-
sta i jego mieszkańców.
Umarł po długiej i ciężkiej chorobie w pogodnym nastroju. Teraz na pewno
wędruje ze swoją laską już po innych ścieżkach i drogach.

Żegnaj Larry będziemy o Tobie zawsze pamiętać.
Przyjaciele z Rodzinami
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Ojciec Tadeusz urodził się 28 lute-
go 1945 roku w Trzebnicy, jako syn
Władysława i Anny z domu Sewruk.
Na chrzcie otrzymał imię Henryk.
Lata dziecięce spędził we wsi Remi-
szówka. Szkołę podstawową ukoń-
czył w pobliskich Drożkach, w cza-
sie której w roku 1955 przyjął I Ko-
munię świętą w kościele Trójcy Świę-
tej w Nowej Wsi. Naukę gimnazjalną
podjął w Głubczycach, w Niższy
w miejscowym Liceum), gdzie doj-
rzewało jego powołanie zakonne.
Często we wspomnieniach wracał do
czasów likwidacji Gimnazjum, szcze-
gólnie do wysiedlenia z klasztoru,
gdzie musiał tułać się po stancjach i
internatach. Również tu, w kościele
parafialnym, dnia 29 maja 1960 roku
otrzymał sakrament bierzmowania
z rąk księdza biskupa Wacława Wy-
ciska. Do Zakonu Braci Mniejszych
Prowincji św. Jadwigi Śląskiej wstą-
pił 15 sierpnia 1961 roku, a pierwszą
profesję złożył 25 sierpnia 1962 roku
w kościele świętego Franciszka
w Borkach Wielkich, natomiast śluby

WSPOMNIENIE
O O. TADEUSZU SŁOTWIŃSKIM OFM

wieczyste 23
maja 1968
roku w ko-
ściele Matki
Bożej Różań-
c o w e j
w Kłodzku.
Święcenia ka-
p ł a ń s k i e
otrzymał 2 lu-
tego 1969
roku również
w kłodzkim

kościele, z rąk biskupa pomocnicze-
go archidiecezji wrocławskiej Pawła
Latuska, za specjalną dyspensą, gdyż
nie spełniał wymaganych przez pra-
wo kanoniczne warunków odnośnie
wieku (Musiał mieć skończone 25 lat,
a brakowało mu niecałe cztery tygo-
dnie). Już jako diakon studiował na
Prymasowskim Studium Życia We-
wnętrznego przy Metropolitarnym
Seminarium Duchownym w Warsza-
wie, które ukończył w roku 1970
z tytułem licencjusza teologii życia
wewnętrznego, za pracę: "Pojęcie po-
wołania w dokumentach soboru Wa-
tykańskiego II". Następnie został
skierowany do Kłodzka jako wicema-
gister kleryków, kronikarz, prowin-
cjalny referent do spraw powołań, ka-
techeta oraz wykładowca w semina-
rium. 1 lipca 1971 roku został prze-
niesiony do Kryniczna, gdzie przez
dwa lata posługiwał jako wikariusz
parafialny i prowadził wykłady w se-
minarium w Kłodzku. W 1973 roku
został skierowany na dalsze studia do
Rzymu na franciszkański Uniwersy-
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tet Papieski "Antonianum", gdzie po
uzyskaniu paszportu i wizy wyjechał
15 stycznia 1974 roku. Po odbyciu
studiów doktoranckich w roku 1979
otrzymał tytuł doktora teologii w za-
kresie duchowości franciszkańskiej,
na podstawie rozprawy doktorskiej:
"Kult Maryi Niepokalanej jako fun-
dament duchowości błogosławione-
go Maksymiliana Marii Kolbego
OFMConv". Następnie został przez
przełożonych skierowany do Kłodz-
ka gdzie przebywał przez 15 lat po-
dejmując się różnych zadań. Był mię-
dzy innymi: magistrem kleryków
(1979-1991), wicerektorem semina-
rium, prowincjalnym asystentem
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
na archidiecezję wrocławską, profe-
sorem Wyższego Seminarium Du-
chownego, definitorem Prowincji
świętej Jadwigi (1982-1988), magi-
strem braci laików, sekretarzem Kon-
ferencji Prowincjałów Franciszkań-
skich Polski i Konferencji Zachod-
niosłowiańskiej, sekretarzem do
spraw wychowania i studiów, a od 25
sierpnia 1988 roku wikariuszem Pro-
wincji. Również w tym czasie, mini-
ster generalny dwukrotnie powierzył
mu zadania wizytatora generalnego w
Prowincji Wniebowzięcia NMP w
Katowicach-Panewnikach (1989)
oraz w Prowincji świętego Francisz-
ka w Poznaniu (1993).

11 sierpnia 1994 roku Zarząd  Pro-
wincji skierował go do Wrocławia,
gdzie spędził kolejne 10 lat swojej
posługi zakonnej i kapłańskiej. W
tym czasie  dalej pełnił funkcję wi-
kariusza Prowincji (do roku 2000) i
profesora WS oraz został w roku
2004 członkiem Komisji Liturgicznej
archidiecezji wrocławskiej, a od 6
grudnia 2006 roku asystentem Fede-

racji świętej Klary w Polsce. Ostat-
nie 5 lat swego życia spędził w głub-
czyckim klasztorze, gdzie przed laty
kiełkowało jego powołanie zakonne,
a teraz mógł świętować 50 lecie swo-
ich święceń kapłańskich podczas do-
niosłego jubileuszu w kościele fran-
ciszkańskim, 11 maja 2019 roku. Tu-
taj również dalej pracował intelektu-
alnie pisząc liczne artykuły oraz dusz-
pastersko, głosząc Słowo Boże, spo-
wiadając, udzielając sakramentów
czy odwiedzając wiernych podczas
wizyty duszpasterskiej. Niestety co-
raz bardziej podupadał na zdrowiu,
choć nigdy się nie skarżył i nie od-
mawiał posług duszpasterskich.
Ostatnie miesiące życia, ze względu
na coraz bardziej pogarszający się
stan zdrowia, spędził w domu zakon-
nym we Wrocławiu-Karłowicach.
Tam znajdował się pod opieką kape-
lana szpitalnego ojca Ezechiela
Adamskiego OFM oraz lekarzy z
pobliskiego Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego, gdzie trafił na
kilka dni przed śmiercią z problema-
mi zdrowotnymi spowodowanymi
niewydolnością krążeniową. Zmarł 7
grudnia 2019 roku, w pierwszą sobotę
miesiąca, w wigilię uroczystości Nie-
pokalanego Poczęcia NMP.

Ojciec Tadeusz Słotwiński jest au-
torem wielu książek i artykułów na-
ukowych o tematyce franciszkań-
skiej. Wśród najpopularniejszych
pozycji warto tu wymienić chociaż-
by zredagowane we współpracy z oj-
cem Maksymilianem Damianem
OFM pozycje: "Święci franciszkań-
scy na każdy dzień" oraz "Polonia
Seraphica - polscy święci franciszka-
nie", a także inne pozycje z zakresu
duchowości franciszkańskiej, jak np.
"Święty Paschalis: Patron Kongresów



151

WSPÓ£CZESNOŒÆ

Eucharystycznych", "Klara i jej sio-
stry", czy "Święty Franciszek z Asy-
żu i jego błogosławieństwa na obraz-
kach religijnych". Ponadto ojciec
Tadeusz regularnie publikował arty-
kuły o tematyce franciszkańskiej,
zwłaszcza w miesięczniku "Głos
Świętego Franciszka". Swoją szeroką
znajomością duchowości francisz-
kańskiej dzielił się także z Francisz-
kańskim Zakonem Święckich przez
wykłady, konferencje formacyjne i
odczyty o tematyce franciszkańskiej
oraz opiekę nad wspólnotami lokal-
nymi i regionalnymi. Prowadził rów-
nież szereg wykładów dla Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy.
W sposób szczególny był zaangażo-
wany w posługę na rzecz wielu  zgro-
madzeń sióstr zakonnych przez gło-
szenie rekolekcji, konferencji i sakra-
ment spowiedzi,  jak również wspar-
cie materialne prowadzonych przez
nie instytucji.

Pogrzeb ojca Tadeusza odbył się 11
grudnia 2019 roku w kościele św.
Antoniego Padewskiego we Wrocła-
wiu-Karłowicach. O godzinie 10:30
wierni zgromadzeni wokół trumny
zmarłego,SD odmówili różaniec w
jego intencji. O godzinie 11:00 roz-
poczęła się Msza święta pogrzebowa,
której przewodniczył ojciec biskup
Jacek Kiciński CMF, biskup pomoc-
niczy archidiecezji wrocławskiej. Po-
nadto Eucharystię koncelebrowało
ponad osiemdziesięciu kapłanów za-
równo zakonnych, jak i diecezjal-
nych, wśród których znaleźli się mię-
dzy innymi: ojciec biskup Antoni
Bonifacy Reiman OFM, administra-
tor wikariatu apostolskiego ?uflo de
Chávez w Boliwii, ojciec Alan Brzy-
ski OFM, minister prowincjalny Pro-

wincji świętej Jadwigi, ojciec Rufin
Maryjka OFM, wikariusz prowincjal-
ny Prowincji Matki Bożej Anielskiej
oraz ksiądz Damian Słotwiński, bra-
tanek ojca Tadeusza. W liturgii
uczestniczyli także licznie zgroma-
dzeni bracia i siostry zakonne, a tak-
że rodzina, krewni, przyjaciele, miej-
scowa wspólnota parafialna, a także
przedstawiciele Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich i Bractwa Świę-
tego Józefa. Żałobną liturgię przygo-
towali alumni wrocławskiego WSD
Franciszkanów. Na początku Mszy
świętej ojciec Prowincjał Alan Brzy-
ski OFM odczytał krótki życiorys
ojca Tadeusza oraz powitał zgroma-
dzonych gości. Egzortę pogrzebową
wygłosił ojciec Ireneusz Bednarek
OFM. Na zakończenie Eucharystii
słowa podziękowania w stronę zgro-
madzonych, zwłaszcza tych, którzy
opiekowali się ojcem Tadeuszem w
ostatnich miesiącach życia, skierował
ojciec Prowincjał. Słowa wdzięczno-
ści wyraził także ojciec biskup Jacek
Kiciński CMF. Obrzędowi pogrzebu
przewodniczył ojciec biskup Antoni
Bonifacy Reiman, a asystował mu
ksiądz Damian Słotwiński, który sko-
rzystał także z okazji, by podzięko-
wać zgromadzonym za otoczenie
zmarłego modlitwą. Modlitwa na
cmentarzu zakończyła się wspólnym
odśpiewaniem pieśni: "Zwycięzca
śmierci", po czym grób zasłużonego
duszpasterza utonął w kwiatach i zni-
czach.

Ojciec Tadeusz Słotwiński OFM
przeżył lat 74, w zakonie 56, w ka-
płaństwie 50.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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I. Październik otulił nas
W jesiennych kolorach świat

Cofnijmy miniony czas
O całe pięćdziesiąt lat

Ref: Witamy dziś wszystkich gości
Wszak jubileuszu to dzień

Niech radość w sercach zagości
A każdy rozpromieni się

II. Jak wyrazić to
Co było i co jest

Przywołać postaci moc
Tworzących społeczność tę

Ref: Witamy dziś wszystkich gości…

III. Pobrzmiewa jesienny ton
Przybysze z odległych stron
Do szkolnych powrócą lat
By przeżyć je jeszcze raz

Ref: Witamy dziś wszystkich gości…

Maria Farasiewicz
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JUBILEUSZ  50-LECIA
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

W dniach 11-12 października 2019
r. w Zespole Szkół Mechanicznych w
Głubczycach miały miejsce uroczy-
ste obchody jubileuszowe 50-lecia
MECHANIKA, którym towarzyszył
jubileusz 25 lat Teatru TRADYCJA.
Pierwszy dzień jubileuszu (piątek)
związany był tematycznie z Dniem
Edukacji Narodowej, a drugi (sobo-
ta) to tzw. Dzień Absolwenta, w któ-
rym odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą Jana Mruka - budowniczego,
pierwszego dyrektora ZSM i prekur-
sora kształcenia zawodowego na zie-
mi głubczyckiej, a szkolna aula zo-
stała nazwana jego imieniem. Uro-
czysta Msza Św. koncelebrowana

przez księży - absolwentów w koście-
le parafialnym, a następnie barwna,
pełna wrażeń i emocji gala w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury zgromadziły wielu gości,
przybyłych z różnych stron kraju i za-
granicy. Laudacjom i podziękowa-
niom nie było końca. Uroczysty
obiad, spotkania z wychowawcami i
nauczycielami w klasach, rozmowy
w gronie koleżanek i kolegów wypeł-
niły czas aż do wieczora.

Jubileuszowy program zakończył
jakże udany Bal Absolwenta w Ho-
telu Domino.

Redakcja ZSM
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„Bo piękno na to jest, by zachwy-
cało/ Do pracy…"

tak oto słowami poety warto roz-
począć rozważania dotyczące uroczy-
stych obchodów Jubileuszu 50 - le-
cia Zespołu Szkół Mechanicznych
okoliczności towarzyszącej - 25 - le-
cia Teatru TRADYCJA ZSM. To
dwudniowe święto głubczyckiej kul-

tury i edukacji przepełnione zostało
wyrazami wdzięczności, wspomnie-
niami i życzeniami.

Już od godziny dziewiątej, w piąt-
kowy, jesienny poranek 11. paździer-
nika - Zespół Szkół Mechanicznych
odwiedzali wyjąt-
kowi goście. Daw-
ni dyrektorzy, na-
uczyciele, absol-
wenci, sympatycy.
Zwiedzali, podzi-
wiali, wspominali.
Niejedna łza się  w
oku zakręciła. Nie
zabrakło także spotkań z obecnymi
uczniami. W pracowniach matema-
tycznej i polonistycznej - swoista lek-
cja historii i patriotyzmu. Ciekawość
i radość młodości wespół z doświad-
czeniem i mądrością - na długo po-
zostaną wpamięci. A w innych pra-
cowniach i na korytarzach - przygo-
towana z mrówczą dokładnością -
prezentacja dorobku szkoły: różno-

rodne wystawy dyplomów, pucharów
i prac. I, jak za dawnych lat - gościn-
ne kawiarenki oraz unoszący się, nie-
codzienny w szkole -zapach kawy i
ciast. Wszyscy odświętni, przejęci,
wzruszeni…. I nawet Dostojna Jubi-
latka - skąpana w jesiennym słońcu,
jakby piękniejsza, jaśniejsza i wesel-
sza. Zaprasza w swoje progi, wita, jak

matka, przytula,  by tym sa-
mym czule zaprosić na uro-
czystą Akademię Jubileuszo-
wą,połączoną  z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie dla nauczycieli,
uczniów i zaproszonych go-
ści, których to wita gospo-
darz obiektu - dyr. Jan Łata.

  A wśród nich: Poseł na
Sejm RP - Jerzy Naszkiewicz, Rad-
ny Sejmiku Województwa Opolskie-
go - Zbigniew Ziółko, Opolski Wice-
kurator Oświaty - Artur Zapała, Prze-
wodniczący Rady Powiatu - Rado-
sław Gorzko, Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu  - Maria Farasiewicz,
Przew. Kom. Oświaty, Kultury i Spor-
tu  - Tadeusz Krupa, Kierownik Wy-
działu Oświaty i Zdrowia -  Tomasz
Seń,  Członek Zarządu Powiatu  - Be-
nedykt Pospiszyl, Radny Powiatu
Głubczyckiego - Krzysztof  Hajda,
Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa,
Przewodniczący Rady Miejskiej  -
Kazimierz Naumczyk, Wiceprzewod-
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niczący Rady Miejskiej i Prezes To-
warzystwa     Miłośników Lwowa i
Kresów Płd. Wsch. - Edward Woło-
szyn, Komendant Powiatowej Policji
- nadkom. Piotr Smoleń oraz  inni,
równie dostojni goście.

Przybyło tak wiele znamienitych
postaci, by swą obecnością uczcić ten
uroczysty      i ważny dla głubczyc-
kiej społeczności dzień. W pięknie
udekorowanej hali sportowej ZSM -
Akademia Jubileuszowa. Spotkanie
przygotowane według scenariusza i
w reżyserii Marii Farasiewicz. Pro-
wadzone przez duet: Maria Farasie-
wicz i Marek Moc, na-
uczycielka i animatorka
kultury oraz absolwent,
prezenter radiowy.

 "Gdy gaśnie pamięć
ludzka, dalej mówią ka-
mienie"… Czas na wspo-
mnienie tych, co odeszli.
Maria Farasiewcz w opo-
wieści napisanej na tę
okoliczność przybliża ze-
branym sylwetkę śp. Jana Mruka -
pierwszego wieloletniego dyrektora
i budowniczego szkoły. Dalej - z me-
rytoryczną dokładnością i sentymen-
tem - przemawia pierwszy wicedyrek-
tor szkoły - Jan Wac. Następnie obec-
ny wicedyrektor ZSM Tomasz Kali-

woda odczytuje długą listę zmarłych:
dyrektorów, wicedyrektorów, kierow-
ników, nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i obsługi. Za długą. Minu-
ta ciszy  i przejmujące brzmienie
"Requiem" Mozarta - przeszywają ni-

czym mroźny, zimowy wiatr.
Poruszają najczulsze struny i
nakazują odwieczną pamięć,
szacunek i podziw.

A dalej stosowne przemó-
wienia jubileuszowe, powią-
zane z Dniem Edukacji Naro-
dowej - dyrektora Zespołu
Szkół Mechanicznych  - Jana
Łaty, Posła na Sejm - Jerzego
Naszkiewicza, Radnego Sej-

miku Województwa Opolskiego -
Zbigniewa Ziółko i Opolskiego Wi-
cekuratora Oświaty - Artura Zapały.
A potem nagrody: Kreatora Kultury
2019 dla Marii Farasiewicz, Starosty
dla Doroty Gogoli i Krystyny Kozia-
ry oraz Dyrektora dla wszystkich wie-
loletnich nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji i obsługi. W tym

momencie nie może zabraknąć rów-
nież okolicznościowych krzyży, od-
znaczeń i medali.    A to wszystko
uzupełnione życzeniami i kwiatami
dla nauczycieli oraz pracowników
szkoły i administracji - od Rady Ro-
dziców oraz Samorządu Uczniow-



157

JUBILEUSZ

skiego.    W upominku muzycznym
piosenka i wiersz.

A później ogłoszenie wyników
konkursów towarzyszących Jubile-
uszowi: poetyckiego, plastycznego,
wiedzy o ZSM i sztafety. Głos zabie-
rają organizatorzy: Violetta Maciej,

Aldona Janiczek, Anna Skrzyniarz -
Malewicz, Krystyna Koziara i Marek
Malewicz.

Podsumowując 50-letni dorobek
Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach,  nie wolno zapomnieć
o okoliczności towarzyszącej uroczy-
stości - równie pięknemu Jubi-
leuszowi 25-lat Teatru TRA-
DYCJA. Poznajemy zatem hi-
storię, działalność i liczne osią-
gnięcia grupy teatralnej, pro-
wadzonej od ćwierćwiecza
przez jego założycielkę Marię
Farasiewicz. Laudacje, podzię-
kowania i słowa uznania - dla
pomysłodawczyni, animatorki
- tej, która niestrudzenie od lat, z
pasją oraz zaangażowaniem odkrywa
i pielęgnuje młode talenty.

A cała akademia - w muzycznej
oprawie Big Bandu PSM I st. pod
kier. Leszka Kościółka, przeplatana
"Pieśnią Jubileuszową" (napisaną
specjalnie na tę okoliczność przez
Marię Farasiewicz, zaśpiewaną przez
Filipa Platę), wzbogacona tańcem

Natalii Kawy, etiudami teatralnymi:
fr. "Zemsty" i satyrą "Antygony" w
wykonaniu Józefa Onyszkiewicza,
(zawodowego aktora Teatru Narodo-
wego w Warszawie, sympatyka TRA-
DYCJI), Natalii Chaszczewskiej,
Michała Soczyńskiego i Mieczysła-

wa Zająca oraz recytacją -
Aleksandry Pabian - prze-
wodniczącej Samorządu
Szkolnego.

Pora kończyć ten pełen
wrażeń i emocji pierwszy
dzień Jubileuszu. Jeszcze
tylko bankiet, rozmowy i
wspominanie minionych lat.

Sobota, 12. października -
równie, jak Dostojna Jubilatka - rado-
śnie wita złotem i ciepłem odchodzą-
cego lata. Zapewne ona też - pragnie
zatrzymać ulotne chwile. Gościnnie
ogrzewa przybyłych na wspólne, pa-
miątkowe zdjęcie. Jakby inaczej nie po-
trafiła wyrazić dumy i spełnienia.

Teraz już tylko uroczyste nadanie
imienia Jana Mruka Szkolnej Auli,
uświetnione podniosłym "Gaude
Mater Polonia", w wykonaniu Chóru
LO pod batutą Tadeusza Eckerta.   I
w pochodzie, wdzięczna społeczność
- udaje się      w korowodzie prowa-
dzonym przez orkiestrę dętą PLANIA
do kościoła parafialnego pw. NNMP.
Rozpoczyna się tak najważniejszy
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moment drugiego
dnia Jubileuszu -
Msza Święta w in-
tencji żyjących i
zmarłych dyrekto-
rów, nauczycieli,
p r a c o w n i k ó w,
uczniów i absol-
wentów ZSM.

 Uroczystą Eu-
charystię koncele-
brują absolwenci: ks. Zbigniew Ma-
linowski, ks. Piotr Brągiel, ks. To-
masz Wrona,       a także były poloni-
sta - o. Kazimierz Grzegorz Bojnicki
oraz szkolni katecheci - ks. Mateusz
Kauf oraz   o. Urban Adam Bąk.
W oprawę liturgii Mszy Św. włączają
się nauczyciele, uczniowie, absol-
wenci i sympatycy szkoły, w tym tak-

że  s. Daniela - absolwentka "ekono-
mika". Zgromadzona na wspólnej
modlitwie społeczność dziękuje Panu
Bogu za dotychczasową opiekę, po-
moc w zdobywaniu wiedzy         i
kształtowaniu pozytywnych postaw
oraz prosi o błogosławieństwo na dal-
sze lata nauki i pracy.
W słowie skierowanym do wszyst-
kich zgromadzonych ksiądz Zbi-

gniew Malinowski -podkreśla, że ob-
chodzony Jubileusz zobowiązuje ko-
lejne pokolenia nauczycieli i uczniów
do zachowania   w pamięci historii i
przekazywania wartości takich, jak:
wiedza, wiara, honor i patriotyzm.
Uroczysta Msza Św. zakończona Te
Deum laudamus - staje się tym samym
wyrazem wdzięczności, ufności i od-

dania.
Po Eucharystii zebrani goście

udają się do Miejskiego Ośrodka
Kultury, gdzie już rozpoczyna się,
przygotowana przez Marię Farasie-
wicz Gala Jubileuszowa. Spotkanie
prowadzone przez  duet - Maria Fa-
rasiewicz i Marek Moc - pokazuje
różnorodny i bogaty dorobek Ze-
społu Szkół Mechanicznych  Ale
najpierw przemówienie dyrektora
ZSM. Jan Łata wita absolwentów i
przedstawia postaci byłych dyrek-
torów i nauczycieli. Następnie głos

zabiera przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Renata Kulik - ab-
solwentka ZSM.

Świętując 50 - lecie Zespołu Szkół
Mechanicznych  oraz 25 - lecie Te-
atru TRADYCJA - poznajemy arty-
stów - uczniów i absolwentów, któ-
rzy  to z rozrzewnieniem wspominają
szkolne lata nauki, pracy, a czasem
też i zabawy. Występują przed nami
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galerię dawnych i współczesnych
zdjęć - móc wspominać 50 - letnią
historię szkoły i 25 - letnią Teatru
TRADYCJA. W informatycznej

oprawie Grażyny Zaworskiej.
To wszystko dopełnione wspo-
mnieniami, anegdotami i cieka-
wymi historiami uczniów i na-
uczycieli. Jeszcze tylko odsło-
ny teatralne w wykonaniu Ma-
rii Farasiewicz, Józefa Onysz-
kiewicza, Natalii Chaszczew-
skiej, Michała Soczyńskiego
oraz Mieczysława Zająca. Wi-
tamy gościa specjalnego. oto

Marek Nędza obecnie zawodowy ak-
tor Teatru im. S. Jaracza, absolwent
ZSM, doktor sztuki teatralnej, wykła-
dowca PWSFTviT w Łodzi. Postać

nasi uczniowie: Filip Plata i
Maciej Albert - nasz etatowy
organista i akompaniator Jubi-
leuszu. A później absolwenci,
w duecie - Mirosław Wierzba
(prywatnie brat Marii Farasie-
wicz) i Zbigniew Ziółko
("Dwóch dyrektorów a'la tenorów").
Dajemy się porwać także tancerkom
Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dan-
ce Center Tomasza Nawrockiego pod

kier. Grażyny Pakulskiej: Luizie Le-
lińskiej, Oliwii Prus i Magdalenie
Sobczak, by już za chwilę, ze wzru-
szeniem, oglądając niezwykle bogatą
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wybitna, głubczyczanin. Skromny,
rzeczowy, pracowity. Opowiada o po-
czątkach kariery, pierwszych rolach
- w szkole i tu, na deskach Miej-
skiego Ośrodka Kultury, pod
czujnym okiem instruktorki Te-
atru TRADYCJA - Marii Fara-
siewicz.

Czas teraz i na osiągnięcia
sportowe. Marek Malewicz -
przedstawia najbardziej spekta-
kularne osiągnięcia naszych spor-
towców. Te dawne, jak i współ-
czesne. A jest się czym pochwa-
lić! Na scenie pojawia się Wojciech
Małocha - zasiadając w gronie absol-
wentów, dziś jako zasłużony piłkarz -
wspomina szkolne lata. Lożę radiową

prowadzi Marek Moc.
Całości dopełnia wyjątkowy wy-

stęp Tomasza Wierzby - śpiewaka
musicalowego, studenta Akademii

Muzycznej w Łodzi, który po-
dobnie, jak na Mszy Świętej w
"Ave Maria" Schuberta, tak i tu
w sali widowiskowej - czaruje
i przenosi do krainy piękna. Na
zakończenie jeszcze liczne po-
dziękowania, laudacje, wyrazy
wdzięczności i podziwu dla Ko-
mitetu Organizacyjnego, spon-
sorów, występujących i wszyst-
kich zaangażowanyc   w organi-

zację Jubileuszu. Galę zakończył fi-
nałowy utwór z repertuaru Krzyszto-
fa Krawczyka "Jak przeżyć wszyst-

ko jeszcze raz", zaśpiewany wspól-
nie z Marią Farasiewicz przy akom-
paniamencie Grupy Estradowej  MI-
RIAM MOK (Marian Bażyński - in-

strument klawiszowe, Tomasz
Mirga - skrzypce, Wiesław
Wierzba - gitara). Grupa ta
przygrywała także innym wy-
konawcom.

Pora wracać do szkoły - już
dawno w sobotnie popołudnie
nie było tu tak wielu rozmów i
spotkań. Po obiedzie w szkol-
nej stołówce, czas na tort uro-
dzinowy. Dyrektor szkoły Jan

Łata oraz Renata Kulik i Bogumiła
Kobeluch - przedstawicielki Komite-
tu Organizacyjnego Jubileuszu - czy-
nią honory. Zwiedzanie szkoły, spo-
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tkania w kawiarenkach, dawne dzien-
niki lekcyjne, tabla, zdjęcia, dyplo-
my. Jeszcze paliły się światła w pra-
cowniach    i na korytarzach szkoły,
a już słychać było orkiestrę Balu  Ab-
solwenta w  Hotelu Domino.

Dawne przyjaźnie, historie, wspo-
mnienia. Pamięć o tych, którzy ode-
szli. Rozmowy, wspólna zabawa i ra-
dość. Wprawdzie już minione, za-
pewne długo pozostaną w pamięci.
Złote, jak Dostojna Jubilatka - jesien-

ne słońce, choć przyjazne i piękne -
przypomniało    o upływającym cza-

sie. Pożegnało i zaprosiło. Może za
pięć, dziesięć, a może i pięćdziesiąt
lat.

Z okazji Jubileuszu szkoły wyda-
no okolicznościowe pamiątki: boga-
ta treściowo Księga Jubileuszowa
pod redakcją Marii Farasiewicz,

edytowana przez Grażynę Za-
worską,               a wydaną przez
firmę reklamową POZYTYW Szy-
mona Popczyka; Kalendarz' 2020 z
historią i działalnością szkoły pod
red. Krystyny Koziary i Aleksandry

Pieszak; medale oraz butony.  Z po-
wodu ograniczonej ilości nie mogły
trafić do wszystkich zainteresowa-
nych, więc planowany jest dodruk
Księgi i Kalendarzy.

Opiekun Samorządu Uczniowskie-
go Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach Elżbieta Śmidoda (foto
Wiesław Gałązka)
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KRONIKA
TECHNIKUM
MECHANICZNEGO
1969 - 1984
DYR. JAN  MRUK
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     Z dyplomem ukończenia Studiów
Polonistycznych w Krakowie trafiłem
w roku 1954 na Opolszczyznę na
podstawie nakazu pracy. Zameldowa-
łem się w opolskim Kuratorium.
Przyjął mnie wicekurator Łazarz
Brandt, zaproponował pracę nauczy-
cielską    w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Głubczycach, zobowiązał do
2-letniego szkolenia w Ośrodku
Kształcenia Nauczycieli przy ul. Du-
boisa w Opolu. Tu, nowo zatrudnieni
nauczyciele wysłuchali kilku wykła-
dów i historii Opolszczyzny, o kultu-

rze regionu. Wśród słuchaczy był też
absolwent chemii z Katowic o nazwi-
sku Chodur, który też miał skierowa-
nie do Głubczyc, ale po roku otrzy-
mał etat w Katowicach. Głubczyce
nie odpowiadały mu ze względu na
odśrodkowe położenie i fatalną sytu-
ację mieszkaniową (42% budynków
leżało w gruzach). Nie było jeszcze
wygodnych autobusów, nie było tak-
sówek. Pociągi jeździły regularnie.

WSPOMNIENIA
PIERWSZEGO DYREKTORA  ZSM

Połączenia bezpośrednie były z: Ra-
ciborzem, Kietrzem, Pilszczem, Ba-
borowem, Kędzierzynem, Pietrowi-
cami Głubczyckimi, Racławicami
Śląskimi. Po niewielu latach z Racła-
wic można było dojechać bezpośred-
nio do Berlina, Paryża. Przybywało
autobusów, pojawiły się taksówki.
Bez trudu odnalazłem swe miejsce
pracy. Przyjęła mnie serdecznie Pani
dyrektor Stanisława Iwanow. Otrzy-
małem mały pokoik w internacie do
zamieszkania i obowiązki kierowni-
ka internatu. Zasadnicze moje zaję-

cie to nauczanie języka polskiego w
klasach licealnych i podstawowych,
gdyż wtedy szkoła pracowała pod
szyldem "Ogólnokształcąca szkoła
stopnia podstawowego i licealnego".
W klasie 11 zdawali maturę w wieku
18 lat. W tej szkole obsada pedago-
giczna w większości była przedwo-
jenna. Szkoła przygotowywała do-
skonale uczniów do studiów wy-
ższych. Szerzyła kulturę żywego sło-
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wa, o co troszczył się do końca życia
mgr Franciszek Frej. Od roku 1955
szkoła ta nosi imię Adama Mickie-
wicza. Po 2 latach zrezygnowałem z
funkcji kierownika internatu, a w
1965 r. objąłem kierownictwo punk-
tu filialnego Technikum Ekonomicz-
nego w Opolu.
Filię tę prowa-
dziłem przez 10
lat. W tym czasie
wiele osób pra-
cujących skorzy-
stało z możliwo-
ści zdobycia
średniego wy-
kształcenia eko-
nomicznego bez
odrywania się od
pracy. Absolwenci zasilili kadrę w
bankach, instytucjach finansowych,
administracji. Ta praca wzbogaciła
moje doświadczenie w zakresie ad-
ministracji szkolnej, dokumentacji fi-
nansowej, osobowej, pedagogicznej.
     W roku 1967 poproszono mnie do
kuratorium, gdzie wicekurator Ł.
Brandt zaproponował mi objęcie
funkcji dyrektora nowej, będącej w
budowie szkoły zawodowej. Szkoła
miała być nowoczesna, zbudowana
na dużej parceli w pobliżu węzła ko-
munikacyjnego (PKP, PKS, taxi).
Setki uczniów dojeżdżających do
szkół raciborskich mogło skorzystać
z kształcenia tu na miejscu. Kolejną
rozmowę ze mną w kuratorium prze-
prowadził wicekurator, szef oddzia-
łu szkolnictwa zawodowego mgr Jan
Mazurkiewicz, który położył wielkie
zasługi na polu rozbudowy nowocze-
snego szkolnictwa zawodowego.
Dużo życzliwości okazywali mi ku-
rator dr Stanisław Micek, kurator dr

Stanisław Rogala, wizytator inż. Z.
Trzepietowski.
      Wiele włożyłem wysiłku organi-
zacyjnego zanim mogliśmy przywi-
tać uczniów w nowym obiekcie. Na
początku otrzymałem upoważnienie
do współpracy z Dyrekcją Inwesty-

cji Miejskich w Raciborzu, dyrekcją
Raciborskiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego, z dyrekcją Technikum
Ekonomicznego w Opolu, z działem
inwestycji Kuratorium, z Bankiem
Narodowym w Głubczycach.
    Podstawowy sprzęt do powstającej
szkoły gromadziłem z dużym wy-
przedzeniem, korzystając z uprzej-
mości dyrektora Technikum Ekono-
micznego w Opolu, Pana Topoli. Za
zgodą kuratorium upoważnił swoją
księgową Panią Balwierczak do skła-
dania podpisów na zamówieniach i
czekach, gdyż ja nie miałem jeszcze
księgowości, bo placówka jeszcze nie
była powołana. W ten sposób zgro-
madziłem wszystkie stoliki uczniow-
skie, katedry, krzesła, sprzęt gimna-
styczny, tablice do wszystkich klas,
sprzęt i pomoce naukowe do pracow-
ni fizyki, rysunków. Przechowywa-
łem to wszystko w głównym budyn-
ku szkolnym nie mając nikogo do
pomocy, żadnego stróża. Maszyny i
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urządzenia do warsztatów zamówi-
łem z 3- letnim wyprzedzeniem po-
przez Ministerstwo Oświaty. Drogą
kolejową trafiały na bocznice w
Głubczycach        i każdorazowo były
przewożone ciężarówkami i zabez-
pieczane szalun-
kiem na utwar-
dzonym placu
przed szkołą. Tu
bardzo pomagał
mi dyrektor Spół-
dzielni Transportu
Wiejskiego Pan
Kazimierz Prze-
myślański. Kwito-
wałem moim pod-
pisem przyjęcie każdej maszyny, a
były one bardzo drogie. I za to się
odpowiadało. Jednocześnie byłem
etatowym nauczycielem liceum. Za
opiekę nad wznoszonymi obiektami
otrzymywałem ok. 800 zł miesięcz-
nie. Rzeczywiście, stanowisko przy-
szłej pracy musiałem sobie sam zbu-
dować.
      Obiekty szkolne oddawano do
użytku sukcesywnie. Nauka w bu-
dynku głównym rozpoczęła się 1
września 1969 r.
  Budynek kosztował 4 264 000 zł
wraz z pierwszym wyposażeniem.
Budynek nie posiada piwnic gdyż
obawiano się zalewania wodami
gruntowymi, co spotkało sąsiadującą
z nami Szkołę Podstawową przy ul.
Dworcowej. Tam piwnice osuszono
po paru latach odprowadzając wodę
kanałami do Psiny. Poważnym man-
kamentem szkoły były olbrzymie
ramy okienne z surowego drewna
przepuszczające zimne powietrze.
Rury grzewcze przeprowadzone cia-
snymi kanałami pod podłogą parte-

ru. Były kłopoty z ich naprawą i kon-
serwacją.
     Internat został oddany do użyt-
ku jesienią 1970 r.  Koszt budowy z
pierwszym wyposażeniem wynosił 4
169 814,70 zł. Budynek może pomie-

ścić ponad 100 uczniów, ma dosko-
nałe zaplecze magazynowe, kuchnię,
jadalnię, nowoczesną pralnię, 2 mie-
szania dla pracowników pedagogicz-
nych. Obok internatu jest kotłownia,
przysparzająca nieustannych kłopo-
tów, gdyż przestarzała konstrukcja
powodowała przez lata niedogrzanie
obiektu. Między internatem a warsz-
tatami stoi stacja trafo wartości 210
000 zł. Stacja została przekazana na
własność Zakładowi Energetycznemu
w Opolu 9 marca 1982 r.
Budynek warsztatów szkolnych
wraz z portiernią i pierwszym wy-
posażeniem kosztował 11 702
655,00 zł. Budowa boiska szkolnego
z bramkami do piłki siatkowej i ko-
szykowej kosztowała  2 000 000 zł.
Koszt budowy sali gimnastycznej to
2 526 085,00 zł. Warsztaty szkolne
zbudowano na gruncie podmokłym.
Jednak zapewniają uczniom wygod-
ne warunki do praktycznej nauki za-
wodu. Do czasu ich uruchomienia,
uczniowie technikum dojeżdżali do
warsztatów szkolnych w Raciborzu i
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korzystali też        z warsztatów POM
(Państwowy Ośrodek Maszynowy).
      W latach 1969-1975 placówka
nasza nosiła nazwę Technikum Me-
chaniczne i Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa.
    Z dniem 6 czerwca 1975 r. otrzy-
mała nazwę Zespół Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach. W skład
zespołu wchodzą: Technikum Mecha-
niczne z wydziałem dla pracujących,
Liceum Zawodowe, Zasadnicza

Szkoła Zawodowa Dokształcająca,
Filia Technikum Odzieżowego - Wy-
dział dla pracujących w Prudniku,
Filia Technikum Ekonomicznego dla
pracujących w Opolu.    Z dniem 1
września 1979 r. do Zespołu Szkół
włączono Zasadniczą Szkołę Budow-
laną Przedsiębiorstwa Budownictwa
Rolniczego. Wraz z uczniami do no-
wej szkoły przesunięto 4 nauczycie-
li. Przez pewien czas były też tu Od-
działy Przysposobienia Zawodowe-
go, a nawet Szkoła Przysposobienia
Rolniczego. Placówka stawała się
powoli centrum kształcenia zawodo-
wego. Tu działała Komisja Egzami-
nacyjna dla mistrzów w rzemiośle. Tu
istniało Technikum dla eksternistów.
Internat przez całe lata służył mło-
dzieży z różnych stron naszego kra-
ju. Tu byli kierowani uczniowie róż-
nych szkół dokształcających, by w
ciągu kilku tygodni uzupełnić wiedzę

teoretyczną potrzebną w zawodach
technicznych. Obiekty tętniły życiem
i miałem satysfakcję, że mój trud nie
poszedł na marne. Miliony wyłożo-
ne na budowę i wyposażenie placów-
ki będą jeszcze całymi latami procen-
tować. Przypominam sobie początki
całego przedsięwzięcia. Zanim bu-
dynki kompleksu wyrosły z wyko-
pów, wysłałem do wszystkich szkół
w powiecie pisemne informacje o po-
wstaniu placówki. Dałem ogłoszenie

i artykuł do Try-
buny Opolskiej.
Zamówiłem     w
drukarni w Bra-
nicach kolorowe
afisze informu-
jące o naborze
na poszczególne
kierunki kształ-

cenia absolwentów szkół podstawo-
wych, zaprosiłem do Inspektoratu
Oświaty w Głubczycach dyrektorów
zakładów pracy, by ich poinformo-
wać o powstaniu takiej placówki i
prosiłem o życzliwą współpracę.
Szkoła nie miała jeszcze siedziby ani
adresu. Zamówiłem skrytkę pocz-
tową, do której trafiały podania kan-
dydatów. Egzaminy wstępne przepro-
wadziłem w pomieszczeniach liceum.
Jednak wszystko się udało. Skomple-
towałem kadrę nauczycielską także
przez ogłoszenia. Jednak liczba na-
uczycieli pełnozatrudnionych była
mniejsza od tzw. nauczycieli docho-
dzących. Sytuacja zaczęła się popra-
wiać w miarę jak rozwijało się bu-
downictwo mieszkaniowe. Uczelnie
opolskie wypuszczały coraz więcej
absolwentów i łatwiej było pozyskać
nową siłę pedagogiczną. Władze lo-
kalne życzliwie odnosiły się do no-
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wej placówki. Było duże zapotrzebo-
wanie na kierowców, mechaników sa-
mochodowych, hydraulików, mura-
rzy.
      Przez 16 lat kierując tą placówką
poznałem mnóstwo ciekawych ludzi.
Starałem się nie dopuścić do konflik-
tów, bo uczono mnie, iż najgorszą
rzeczą jest tzw. "zaleganie stanów
uczuciowych". Nie można dusić w
sobie przez dłuższy czas pretensji do
kogoś. Sytuacje konfliktowe trzeba
natychmiast eliminować poprzez ra-
cjonalną rozmowę. Współpraca z ro-
dzicami układała się doskonale.
Uczniowie nie stwarzali trudności,
bardzo dużo prac porządkowych w
szkole wykonywali chętnie, widząc,
że obcinano nam etaty sprzątaczek.
Pracownicy administracji zasługują
na wielką pochwałę. Obieg dokumen-
tów funkcjonował wzorowo (pod
bacznym okiem Pani W. Górniako-
wej). Doskonale była prowadzona
kuchnia w internacie. Była to zasłu-
ga pań kucharek ale głównie szefo-
wej, pani Stasi Wilde. Koledze
B. Łapczyńskiemu szkoła zawdzięcza
założenie sadu i ogrodu oraz wyróż-
nienie internatu przez Ministerstwo.
Paulina Łapczyńska, bibliotekarka
zyskała uznanie wizytatorów z tytułu
porządku w bibliotece i kaligraficz-
nego prowadzenia katalogów. Kole-
ga mgr inż. J. Kozłowski, kol. mgr
M. Hołda, kol. mgr J. Skrzekut zak-
tywizowali drużyny harcerskie. Ko-
ledzy St. Orlik i mgr J. Górski upo-
rządkowali warsztaty i ożywili ich

działalność. Kol. G. Tichanow i T.
Kunc wzorowo prowadzili dokumen-
tację dydaktyczną. Kol. mgr Jan Wac
zawsze miał ciekawe pomysły dydak-
tyczne i ratował sytuację zwłaszcza
na samym początku, nauczając róż-
nych trudnych przedmiotów, zawsze
taktowny i życzliwy. Kol. mgr Kata-
rzyna Wac zadziwiała umiejętnością
zapanowania nad najtrudniejszą klasą
i nie narzekała na uczniów. Trudno
tu wymienić zasługi moich wszyst-
kich współpracowników. Na pewno
każdy wniósł tu swoją cegiełkę w
dzieło wychowania i nauczania.

Jestem im za to wdzięczny. Uczest-
nicząc w posiedzeniu pierwszej rady
pedagogicznej we wrześniu 1969 r.
pan kurator powiedział, że musimy
wspólnymi siłami uczniów, nauczy-
cieli, zakładów opiekuńczych, rodzi-
ców wypracować dobrą tradycję
szkoły. To się oczywiście da zro-
bić, ale nie natychmiast. Myślę, że
to się udało. Szkoła żyje, rozwija
się, daje ludziom wykształcenie i
ciągle się unowocześnia, a właśnie
o to chodzi. W roku 1985 przesze-
dłem na emeryturę, ale jeszcze
przez kilka lat tu pracowałem.

  Jan Mruk

Foto ze zb.JW   foto1 - Absolwenci
Vb i IIIt w roku szk. 1980/81,   foto 2
od lewej Jan, Katarzyna Wacowie,
woźna....Stefania Maruszczakowa,
sekretarka   Władysława Górniako-
wa. foto3 - dyr. Jan Mruk - roześmia-
ny.



171

JUBILEUSZ

MOJE WSPOMNIENIE O JANIE MRUKU

Mój pierwszy kontakt z prof. Janem Mrukiem miał miejsce w Liceum Ogól-
nokształcącym gdzie był moim polonistą. Kiedy po studiach wróciłem do tej
szkoły, był moim starszym kolegą.

Wiadomo już było, że przygotowuje organizacyjnie do otwarcia Techni-
kum Mechaniczne. Po roku był moim dyrektorem. Niejednokrotnie, gdy wcho-
dziłem do jego gabinetu, czynił ręką gest sugerujący "zamknij za sobą drzwi"
ponieważ zza swojego biurka nie miał wglądu w głąb sekretariatu, a chciał
wyrazić swoje poglądy i opinie na temat tego, co robi, bo musi, bo takie są
polecenia i co o tym sądzi. Na podstawie tej wiedzy i innych faktów pozwa-
lam sobie publicznie zaproponować społeczności szkolnej i środowisku, by
w stosownym momencie upamiętnić Jana Mruka inicjatora i budowniczego,
pierwszego wieloletniego dyrektora, prekursora kształcenia zawodowego na
ziemi głubczyckiej.

Jestem przekonany, że znajdą się oponenci i jakie podniosą argumenty.....
Znamy historię człowieka, który zaparł się Chrystusa, a mimo to został świę-
tym.

Dyr./Prof. Jan Mruk gdyby to uczynił, zrobiłby karierę polityczną, ale po-
został wierny swoim ideałom, szkole, społeczności głubczyckiej i takim po-
zostanie w pamięci tysięcy absolwentów którzy w "Jego" szkole zdobyli za-
wód.

Jan Wac
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50 LAT MOJEGO MECHANIKA

Pierwszy raz przyjechałam  do Głubczyc w 1968 r. jako studentka i opie-
kunka dzieci  na koloniach letnich, mieszczących się w  Szkole  Podstawo-
wej, wtedy nr 3 przy ul. Dworcowej. Za jej ogrodzeniem była w budowie
jakaś szkoła. Wtedy przez myśl mi nie przeszło, że  z tą szkołą, z tym miastem
zwiążę moje życie. (...) Po ukończeniu studiów w 1970 r. Kuratorium Oświa-
ty zaproponowało mi Technikum Mechaniczne  w Głubczycach. W moich
planach miała to być praca na rok,  a potem znajdzie się coś   w Opolu (...)
Okazało się,  że pisane mi było dalsze  życie spędzać  w Głubczycach, a moją
szkołą do emerytury było Technikum Mechaniczne,  dzisiejszy  Zespół  Szkół
Mechanicznych. Gdy zaczęłam pracę, nie było jeszcze warsztatów szkolnych,
sali gimnastycznej ani internatu. Przez pierwsze prawie dwa miesiące miesz-
kałam w szkole  w gabinecie lekarskim. Spałam na leżance, gotowałam na
maszynce elektrycznej,  myłam się  w zlewie i co tydzień jeździłam do domu.
Sama w dużej pustej szkole  trochę  się  bałam, szczególnie w nocy. Na dru-
gim końcu szkoły w mieszkaniu służbowym mieszkał woźny,  pan Karol z
rodziną. Mówił do mnie "gdyby się coś działo, to niech pani tłucze czymś w
kaloryfer, to u nas będzie  słychać." Bardzo długo, bo do 22.00, a czasem i
dłużej w sekretariacie  przebywał dyrektor Jan Mruk.  W nowej szkole ciągle
miał coś do roboty. Na którejś studniówce, moi uczniowie zrymowali o dy-
rektorze: "Aż się dziwią mu sąsiedzi, że tak długo w szkole siedzi".(...)

Katarzyna Wac
więcej w Biuletynie na Zjazd Jubileuszowy
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Kiedy spojrzę hen za siebie
W szkolne lata, co minęły,
Gdy naukę tu podjąłem,
Gdzie też zawód zdobyłem.
Dziś szczególnie to wspominam,
Jak to wtedy było.
I łza w oku się zakręci,
Bo na zawsze mam w pamięci,
A najbardziej mi żal:
Ref:  Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Dyrektora Jana Mruka,
Wszak nie poszła w las nauka,
Historii u Ani,
Choć byłem wielkim  draniem,
PO u Henia,
Jak ten czas się zmienia.
Władzy pani Dyrektor
Naszej szkolnej inspektor.

II.
Już pięćdziesiąt lat minęło,
Gdy tu pierwszy dzwonek zabrzmiał.
Dziś okazja, by się spotkać,
Z wychowawcą porozmawiać.
Szkolne mury znów zobaczyć,
Usiąść nawet w ławce,
Z kolegami powspominać,
Wzruszyć się, a może zaśmiać,
I powiedzieć, że żal:
Ref: Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie;
Fizyki u Agnieszki
I popełnionych grzeszków;
Wuefu u Krysi,
Także chemii u Marysi;
Teatru TRADYCJA,
Co z FANTAZJĄ zachwycał.
Przepisów u Bronka
I szkolnego dzwonka.

III.
Jubileusz -  wielkie święto,
Czas nostalgii, sentymentu,
Tyle wszakże się zmieniło,
Wiele osób już ubyło;
Pewne twarze się rozmyły -
To jest oczywiste,
Ale w sercu pozostanie,
To, co było takie bliskie,
Więc też powiem, że żal:
Ref:  Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Polskiego u Mariana,
Omawiany każdy dramat;
Maszynoznawstwa Heli,
Która śrubą mogła zdzielić;
Rysunku u Kazia,
A często się obrażał.
BHP u Bolka -
Z budownictwa - piątka.
                    Maria Farasiewicz

WSPOMNIENIE
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24 listopada 2018 r, . Sala pod
Aniołem głubczyckiego Ratusza wy-
pełniona po brzegi. To tu odbywa się
uroczysta gala jubileuszu 50-lecia

Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Głubczycach. ,,Złote gody'' - moż-
na by rzec.

Jako rzecznik idei czerwonokrzy-
skiej mam przyjemność reżysero-
wać i prowadzić to wyjątkowe
przedsięwzięcie, wkomponowane
zresztą w Głubczyckie Dni Kultu-
ry, a zorganizowane przez nasz Klub
HDK PCK przy współpracy z MOK
i ZSM.  Zaczynamy od Hymnu
PCK. Potem witam przybyłych go-
ści. A są to: radny Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego - Zbigniew
Ziółko, starosta głubczycki - Piotr
Soczyński, burmistrz - Adam Kru-
pa, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej - Edward Wołoszyn, Elwi-
ra Bury - Prezes Zarządu Opolskie-
go Oddziału Okręgowego PCK w
Opolu, Jerzy Cwynar  - Prezes Rejo-
nowego Oddziału PCK  w Opolu, Ry-
szard Furtak - członek Zarządu Od-
działu Okręgowego PCK w Opolu;
przedstawiciele służb mundurowych:
asp.Piotr Chomentowski  z Komen-
dy Powiatowej Policji, Piotr Konop-
nicki - z-ca  naczelnika OSP  w Grob-

nikach  jak i plt. Krzysztof  Lenarto-
wicz reprezentujący Zakład Karny.
Ponad to O. Urban Adam Bąk - dy-
rektor Franciszkańskiego Ośrodka

Pomocy Dzieciom, ks. Woj-
ciech Modelski - kapelan
krwiodawców; dyrektor głub-
czyckiego MECHANIKA - Jan
Łata wraz z przewodniczącą
Rady Rodziców - Joanną Pa-
pugą; także goście z Krnova,
czyli dyrektorka zaprzyjaźnio-
nej szkoły samochodowej -

Vera Predikantova z mężem oraz
Zdenek Welna - koordynator współ-
pracy czesko-polskiej; Zarząd Klubu
HDK PCK reprezentują: prezes -
Elżbieta Kubal, wiceprezes -  Wio-
letta Makselan, członkowie: Beata i
Jacek Kwiatkowscy, Maria Antosz-
czyszyn  z synem Szymonem, Rado-
sław Dziadkowiec, Małgorzata
Wojsznarowicz, "serce" Klubu - He-
lena Kubal; nasze lokalne media: Ma-

50-LECIE KLUBU HDK PCK W GŁUBCZYCACH
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rian Pospiszel - TV
Pogranicze, Jan
Wac - "Głos Głub-
czyc"  i "Kalendarz
Głubczycki", Mate-
usz Kitka - portal i
fb twojeglubczy-
ce.pl; dołącza też
Radio Opole.   Wi-
tam przedstawicie-
li firm, instytucji,
organizacji, zakładów pracy, sponso-
rów, wolontariuszy, artystów, wresz-
cie samych krwiodawców - bohate-
rów tej niecodziennej uroczystości.
Pozdrawiam też "fejsbukowiczów"
oglądających na żywo relację z mo-
jego profilu fb.

Tymczasem sprawozdanie z szero-

kiej działalności Klubu HDK PCK
odczytuje wiceprezes - Wioletta Mak-
selan, po czym śpiewak barytonowy,
mój bratanek - Tomek Wierzba urze-
ka publiczność "Wspomnieniem" Cz.
Niemena, akompaniując sobie na for-
tepianie. Wprowadza zebranych  w
miły, nostalgiczny nastrój…

Czas na odznaczenia "Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi". Najpierw
III stopnia. Z rąk władz opolskiego
Zarządu Oddziału Okręgowego
otrzymują je: Joanna Faron, Rafał

Sado, Anna Serwatkiewicz, Maciej
Knaś, Jan Zapotoczny, Angelika Kru-
ger, Anna Wojtuś, Michalina Łuczy-
szyn, Krystian Korzec, ks. Grzegorz
Bławicki oraz Roman Borszowski.
Fanfary i gratulacje !

A w upominku muzycznym dla
wszystkich krwiodawców piosenka

mojego autorstwa i w moim
wykonaniu "W takim
dniu…" przy akompania-
mencie Mariana Bażyńskie-
go (organy), Wiesława
Wierzby (gitara) oraz To-
masza Mirgi (skrzypce) -
Grupa Estradowa MIRIAM
MOK. Z kolei Dominik
Łaskawski - syn w/w prezes
HDK - Eli Kubal recytuje
tematyczny wierszyk.

Pora na odznaczenia II stopnia. Ad-
resowane są do kolejnych

"Zasłużonych Honorowych Daw-
ców Krwi": Anny Serwatkiewicz,
Krzysztofa Pachowicza, Kazimierza
Topolnickiego, Wioletty Makselan,
Mateusza Pircha jak i Józefa Knop-
ki.

I ponownie nutka poezji dotyczą-
cej krwiodawstwa, lecz tym razem w
wyk. Oli Pabian (ZSM).

Wreszcie odznaczenia I stopnia.
Wyróżnieni nimi zostają: Lucjan Wilk,
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Krzysztof  Lenartowicz, Ewa Wę-
grzyn, Dawid Kobylański jak i An-
drzej Kociak. W upominku muzycz-
nym piosenka "Je-
steś bohaterem mi-
łości" w realizacji
Dominiki Łabiń-
skiej (ZSM).

T y m c z a s e m
moja osoba zostaje
uhonorowana "Od-
znaką Honorową
PCK" przyznana
przez Kapitułę Od-
znaki Honorowej
PCK     w Warszawie. Jestem wzru-
szona i zaszczycona. Snuję reflek-
sje…

Kolejna porcja muzyki i bratanek
śpiewa niezwykły utwór Andrzej Za-
uchy "Bądź moim natchnieniem".
Ogrywam scenę, 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 przed-
stawiciele Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu, Opolski Oddział Okręgowy
PCK, Starostwo Powiatowe oraz
Urząd Miejski. Wręczają je E. Kubal
i W. Makselan.

W upominku muzycznym wspania-
łe flecistki - Dominika Sąsiadek i
Agnieszka Zwolińska w utworze
Franza Dopplera "Andante et Rondo"
op. 25. Zatem jest nutka muzyki kla-
sycznej.

Następny punkt barwnego progra-
mu jubileuszowego to wręczenie
statuetek jako wyraz wdzięczności za

sponsoring i promowanie idei czer-
wonokrzyskiej, zwłaszcza wspieranie
działalności Klubu HDK PCK. Tra-
fiają one do rąk reprezentantów Za-
kładu Urządzeń Grzewczych ELEK-
TROMET  w Gołuszowicach, FIR-
MY GALMET, TOP-FARMS-u,
Kasy Stefczyka, Zakładu Kamieniar-
skiego Krzysztofa Podstawki w Su-
chej Psinie, Banku Spółdzielczego w
Głubczycach, Zespołu Szkół Mecha-
nicznych, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Grobnikach, Zakładu Usług
Komunalnych; indywidualnie otrzy-
mują je: Mariusz Mielnik - Stajnia na
Warszawskiej, Jan Wac - redaktor na-
czelny "Głosu Głubczyc", Marian Po-
spiszel - właściciel TV Pogranicze,
Monika Łepuch - prezes "Intermar-
che" w Głubczycach i Paweł Jabłoń-
ski - właściciel Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego w Czerwonkowie.

Kolejny występ artystyczny i go-
rące rytmy salsy - solo w wykonaniu
Marysi Artymiak i jej brata Rafała.
Oj dzieje się, dzieje…

Nie może też  zabraknąć okolicz-
nościowych medali pamiątkowych za
wsparcie i działalność na rzecz Klu-
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bu HDK PCK. Ich odbiorcami są: ks.
Wojciech Modelski, Zbigniew Ziół-
ko, Jerzy Czerwiński, Mariusz Na-
umowicz, Marcin Szuwalski, Witold
Sochacki, Aleksander Klimek -
Sklep Ogrodnik, Komenda Powiato-
wa Policji, Państwowa Straż Pożar-
na oraz Zakład Karny

Kolejny przerywnik muzyczny, a
w nim uczniowie ZSM, czyli Filip
Plata przy akompaniamencie Mać-
ka Alberta w utworze Kamila Bed-
narka "Jak długo jeszcze". Piękne
brzmienie; emocjonalne i klimatycz-
ne…

Tymczasem podziękowania dla Za-
rządu Klubu HDK PCK od przyby-
łych gości. Ten blok rozpoczyna de-
legacja z Opola. Pani prezes E. Bury

nie szczędzi ciepłych słów pod adre-
sem głubczyckiego Klubu i jego zna-
komitych osiągnięć w krwiodawstwie
i szeregu akcji PCK.

Dołączają doń nasze władze samo-
rządowe, zapewniając o dalszym
wsparciu i współpracy. Są kwiaty,
upominki, słowa wdzięczności, uzna-
nia.

Jest miło… Hostessa Dominika po-
maga paniom "prezeskom".

Ja również kieruję do Eli Kubal, ca-

łego Zarządu i krwiodawców swoją
wierszowaną laudację. Z kolei dyrek-
tor ZSM - Jan Łata przy tej okazji na-
wiązuje do wieloletniej współpracy w
ramach akcji poboru krwi na terenie
MECHANIKA "Młoda krew ratuje
życie".

W kolejnym upominku muzycz-
nym piosenka "Wszystkie-
go najlepszego" z repertu-
aru 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 podzię-

kowania i kwiaty w/w dyrektor ZSM,
jak również cały Zarząd Klubu wy-
raża swoją wdzięczność za dwadzie-
ścia lat poświęcenia, zaangażowanie,
wsparcie i nieocenioną pracę na rzecz
Klubu.

A specjalną dedykację stanowi pio-
senka "Barwy jesieni" w wykonaniu
mojego brata - Wiesława Wierzby.
Pani Helena nie kryje łez i wzrusze-
nia… Na jej ręce składane są symbo-
liczne kwiaty.
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Są też statuetki i podziękowania dla
innych Klubów HDK współpracują-
cych z głubczyckim. A mowa tu o
Klubie w Krapkowicach oraz przy
parafii Ducha Świętego i NMP Mat-

ki Kościoła w K-Koźlu.
Ponadto podziękowania w formie

statuetek otrzymuje była i obecna dy-
rekcja Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Opolu (Stanisława Lewandow-
ska  i Danuta Pilipczuk).

A oto zabawna scenka kabaretowo-
satyryczna w realizacji aktorów teatru
TRADYCJA ZSM: Natalii Chasz-
czewskiej i Mietka Zająca. Na twa-
rzach widowni uśmiech !

Jubileuszowy, jakże bogaty pro-
gram, powoli dobiega końca, więc
pora na podziękowania za oprawę ar-
tystyczną. Stosowne dyplomy, bukiet
czerwonych kwiatów i miłe słowa E.
Kubal stosuje pod moim adresem, jak
mych podopiecznych oraz wszyst-
kich, którzy uatrakcyjnili swym wy-
stępem "złote gody" Klubu HDK
PCK w Głubczycach, przyjmując tym
samym zaproszenie do programu.

I ja dołączam się do tych podzię-
kowań.

Są też wyrazy wdzięczności za za-
angażowanie i pomoc w organizacji
jubileuszu. Otrzymują je: pracowni-

cy MOK (Piotr Kałek, Da-
wid Konopacki) oraz
uczniowie i absolwenci
ZSM: Dominika Jurkie-
wicz, Krzysztof Rzym, Kac-
per Żelazny jak i mój syn -
Kamil Farasiewicz.   Jesz-
cze tylko autorska piosenka
zespołu "Only-M", czyli
Filip Plata i Maciek Albert
w utworze "Czy to jest mi-

łość?".  A na finał utwór muzyczny
"Życie to dar" idealnie wkompono-
wujący się w tematykę jubileuszu. Za-
praszam zebranych do wspólnego re-
frenu… i na smaczny poczęstunek, w
tym okolicznościowy tort.

Dziękując za uwagę, żegnam się z
publicznością, zapraszając na kolej-
ne jubileusze, a przede wszystkim
bieżące akcje poboru krwi.

Krwiodawcy - skromni bohatero-
wie, niepragnący rozgłosu, często
anonimowi, w szlachetnym geście
człowieczeństwa ratują zdrowie i
życie innym. Praktykują miłość !

Obszerny fotoreportaż Mateusz
Kitki na portalu twojeglubczyce.pl.
Emisja programu w TV Pogranicze
w stosownym czasie.

Z czerwonokrzyskim pozdrowie-
niem

Maria Farasiewicz
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W niedzielę, 23 maja 2019 r. w
kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Bogdanowicach zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza Św.
jubileuszowa 50-lecia święceń ka-
płańskich ks. Adama Szubki, wie-
loletniego proboszcza parafii Bog-
danowice, byłego dziekana, kape-

lana Kresowian, kustosza Sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej Łaska-
wej, a obecnie emeryta.

We Mszy Św. koncelebrowanej pod
przewodnictwem dostojnego jubila-
ta uczestniczyli zaproszeni goście,
księża, rodzina, przyjaciele, znajomi
oraz parafianie. Słowo Boże wygłosił
O. Ludwik Mycielski, przywołując
biografię i postać ks. Adama, jego
powołanie i 42 lata posługi duszpaster-

50-LECIE  KAPŁAŃSTWA  KS. ADAMA SZUBKI
skiej w parafii Bogdanowice, jak i
szczególny kult Matki Bożej z Mona-
sterzysk, czczonej w bogdanowickiej
świątyni.

Ciepłe słowa do jubilata skierował
obecny ks. proboszcz - Jerzy Chyłek,
któremu ks. Adam podziękował za
życzliwość i możliwość przeżycia ju-

bileuszu kapłaństwa
wśród swoich para-
fian.

O oprawę mu-
zyczną Mszy Św. za-
dbała Maria Farasie-
wicz  z Grupą Estra-
dową MIRIAM
MOK  i  udziałem so-
listy - Tomasza
Wierzby, w którego
wykonaniu można

było usłyszeć m.in. słynne "Ave Ma-
ria" Schuberta. Nie mogło też zabrak-
nąć nuty poetyckiej i wierszowanej
laudacji autorstwa p. Marii.

Po Mszy Św. przedstawiciele róż-
nych środowisk (burmistrz Adam
Krupa, przewodniczący Rady Miej-
skiej - Kazimierz Naumczyk z z-cą
Edwardem Wołoszynem, p. dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bogdanowi-
cach - Aleksandra  Bobkier w asyście
nauczycieli,  sołtys - Bożena Cieślik
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i inni) złożyli jubilatowi podziękowa-
nia i życzenia oraz symboliczne upo-
minki i kwiaty. Było wiele wzruszeń.

Następnie w asyście orkiestry dę-

tej PLANIA jubilat i zaproszeni go-
ście udali się do świetlicy na świą-
teczny obiad przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich. W miłej
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W sobotę, 11 maja 2019 r. o
godz. 11.00 w kościele oo. Fran-
ciszkanów w Głubczycach zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza
Św. jubileuszowa 50-lecia święceń
kapłańskich ojca doktora Tade-
usza Słotwińskiego.

We Mszy Św. koncelebrowanej
pod przewodnictwem dostojnego
jubilata udział wzięli zaproszeni oj-
cowie i bracia zakonni, księża, ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, kole-
żanki i koledzy z głubczyckiego Li-
ceum Ogólnokształcącego, goście
oraz wierni. Słowo Boże wygłosił
O. Maksymilian Damian z Wrocła-
wia - Karłowic, przywołując postać
zacnego jubilata, wykładowcę du-
chowności franciszkańskiej, jego
liczne naukowe publikacje i książki
oraz bogatą osobowość.

Wśród osób duchownych byli po-
nadto: bratanek o. Tadeusza - ks. Da-
mian Słotwiński, o. Antoni Dudek z
Góry Św. Anny, o. Bronisław Kancia
z Kłodzka, nasz o. Gwardian - Aure-
liusz Kułakiewicz, o. Hubert Malek,
o. Urban Adam Bąk i inni.

50-LECIE KAPŁAŃSTWA

Po zakończonej Mszy Św. przed-
stawiciele różnych środowisk złoży-
li jubilatowi życzenia. Były kwiaty,
upominki i wspomnienia.

Wiele ciepłych słów pod adresem
o. Tadeusza padło w wierszowanej
laudacji autorstwa Marii Farasiewicz,
która zabrała głos w imieniu wła-
snym, Rady Powiatu i lokalnej spo-
łeczności. Nie brakowało wzruszeń.
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Po uroczystej liturgii zaproszeni
goście udali się na świąteczny obiad
do klasztornego refektarza, po czym
raczyli się znakomitym tortem ufun-
dowanym przez Anitę Juchno.

W miłej, radosnej atmosferze
upłynął czas.

Redakcja ZSM

Drogiemu Ojcu
dr. Tadeuszowi Słotwińskiemu

OFM z okazji jubileuszu
50. rocznicy święceń kapłańskich
"Za pięćdziesiąt lat kapłaństwa,
Za ducha i postawę franciszkańską;
Za kolejne w Głubczycach lata,
Za człowieczeństwo i zakonne wrota;
Za słowo Boże i jego moc,
Za otwartego serca pełen trzos;
Za rozmowy i relacje,
Za spotkania i przyjaźnie;
Za kulturę ojczystego języka,
Za umiłowanie Biblii, poetykę;
Za katechezę dla dorosłych,
Za uśmiech i zaskakujący koncept;
Za książki i publikacje,
Za nietuzinkowe rozumowanie;
Za pokorę i skromność,
Za życiową mądrość;
Za to, że jesteś wśród nas,
Za to, że błogosławisz nam,
Bóg zapłać''

NA JUBILEUSZ
O. TADEUSZA

SŁOTWIŃSKIEGO OFM
Strudzonemu człekowi lżej na duszy
I niełatwa codzienność tak nie smuci,
Kiedy rzec można bez ogródek:
Ooo, są dziś jeszcze ludzie święci.
Są ludzie czyści, pokorni, prawi
Jakoby z aniołami spokrewnieni,
Miłować ich trzeba sercem całym,
A serc ofiarę oddać im w dani,
Tyś właśnie taki, zacny ojcze,
Kapłan tak z czynu, jak i ze słowa,
W jestestwo Twe tchnęła dobroć samą
Najświętsza  łaska Chrystusowa.
Na drogach życia Ty nam z dawna
Jako przewodnia świecisz gwiazda,
Błogosławieństwo Twe zakonne
Na nasze głubczyckie spada gniazda.
Pod wpływem Twoim z serc grzeszni-
ków
Pierzchają czarnych myśli węże,
Niejedną duszę zabłąkaną
Tyś już ocalił drogi Ojcze.
I co dzień mnożysz swe zasługi,
I co dzień bardziej Tyś kochany,
Powtarzasz ciągle: wierzyć i miłować,
A Biblia swoistym drogowskazem.
Więc gdy Twój nadszedł jubileusz-
50 lat w kapłańskim stanie-
Do stóp Twych ojcze schylamy głowy,
By uczcić Twą franciszkańską postawę.
Wielu z nas Tobie coś zawdzięcza,
Niejednegoś pocieszał w trudnej chwi-
li,
Zatem prosimy dziś Boga, byśmy
Kolejne Twe jubileusze obchodzili!

Maria Farasiewicz
             Głubczyce, 11 maja 2019r.

     (parafraza)
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60 LAT WSPÓLNEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Państwo Rozalia i Ryszard Żulikowie obchodzili  miłą uroczystość 60. rocz-

nicy zawarcia związku małżeńskiego (28.06.1958). Z tej okazji   Jubilatom
wizytę z życzeniami i gratulacjami  wspólnie przeżytych lat złożyli przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy w osobach:  przewodniczącego Rady
Miejskiej Kazimierza Naumczyka, wiceburmistrza Kazimierza Bedryja, kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Beaty Grochalskiej oraz  niżej podpisane-
go opisującego ku potomnym to zdarzenie. Były życzenia i List Gratulacyjny
od burmistrza Adama Krupy, były kwiaty, upominki, był też toast i tort oraz
wspólne pamiątkowe zdjęcia i długie bogate  wspomnienia Pana Ryszarda
wywodzącego się z kresowego Sambora i Pani Rozalii rodowitej baborowianki.
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ZŁOTE GODY
16 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim  odbyła się uroczystość wręczania

przez Burmistrza  Adama Krupę i Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kazi-
mierza Naumczyka, MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃ-
SKIE, nadanych  przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Na zdjęciach poniżej Jubilaci obecni na uroczystości: Anna i Lech Czuwa-
rowie,  Halina Klityńska, Stanisława i Jan Puszowie, Maria i Piotr Strzeleccy,
Maria i Józef Mrozowie,  Danuta i Marian Masiukowie,  Zofia i Mieczysław
Narogowie.
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W gabinecie Burmistrza Głubczyc odbyła się miła uroczystość Złotych
Godów Małżeńskich związanych z wręczeniem "Medali Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie"  Państwu Zdzisławie i Władysławowi Wanickim.  Medale
przyznane przez   Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  wręczał burmistrz
Adam Krupa  w towarzystwie  przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimie-
rza Naumczyka, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beaty Grochalskiej i
piszącego tę relację. Był List Gratulacyjny, życzenia, kwiaty, upominki, toast
i bogate wspomnienia Jubilatów przy kawie.
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W roku 2019 obchodzimy 100-
lecie Publicznych Służb Zatrudnie-
nia - jubileusz stanowił okazję do
podsumowania działalności PSZ-
tów na lokalnym rynku pracy. Na
tę okoliczność Powiatowy Urząd
Pracy w Głubczycach postanowił
przygotować uroczystą galę, która
odbyła się 10 kwietnia 2019 roku
w głubczyckim ratuszu.

PUP w Głubczycach koordynator
Głubczyckiego Partnerstwa Lokalne-

go, zaprosił do uczestnictwa w spo-
tkaniu wszystkich członków partner-
stwa, wśród których znaleźli się:
przedstawiciele pracodawców, jedno-
stek samorządowych, szkół oraz sto-
warzyszeń, organizacji społecznych
i instytucji rynku pra-
cy funkcjonujących
na terenie naszego
powiatu.

Gala jubileuszowa
prowadzona była
przez wieloletniego
moderatora warszta-
tów GPL - Jadwigę

100-LECIE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Olszowską-Urban. Jej uroczysty cha-
rakter podkreślił występ artystyczny
dzieci i młodzieży z Dzierżysławia.
Grupy taneczne "Szansa" oraz "Mini
Szansa", które działają przy tamtej-

szej szkole
stowarzysze-
niowej za-
prezentowały
z e b r a n ym
gościom pro-
gram arty-
styczny, któ-
ry prezento-
wany był (z
p o w o d z e -
niem) na te-
gorocznym
turnieju ta-

necznym w Brzegu (marzec 2019).
Po części artystycznej zebranym

przedstawiona została prezentacja
poświęcona jubileuszowi 100-lecia
PSZ w Polsce oraz rys historyczny
Powiatowego Urzędu Pracy w Głub-
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czycach.        W tej części
gali przewidziane zostało
również uhonorowanie naj-
bardziej aktywnych człon-
ków partnerstwa. Docenia-
jąc udział wyróżnionych
członków GPL podkreślone

zostało jak wielkie znaczenie
ma  ich aktywność, ich rola w
budowaniu lokalnego rynku
pracy oraz kształtowaniu po-
tencjału gospodarczego nasze-
go regionu. Wręczenia wyróż-
nień wraz z przygotowanym na
tę okoliczność listem gratula-
cyjnym dokonała Dyrektor urzędu -
Danuta Frączek.

W dalszej części spotkania przed-
stawiona została prezentacja dotyczą-
ca historii Głubczyckiego Partner-
stwa Lokalnego, w której nie zabra-
kło materiałów dokumentujących  do-
tychczasowe warsztaty, które odbyły
się w głubczyckim ratuszu. Podczas
prezentacji były chwile zadumy i re-

fleksji,  wspomnień
związanych    z osoba-
mi, które ideą partner-
stwa żyły i aktywnie w
nim uczestniczyły a któ-
rych dziś zabrakło po-
śród nas.

Święto Publicznych

Służb Zatrudnienia to również
święto osób, które je tworzą. W
spotkaniu nie mogło więc za-
braknąć pracowników głubczyc-
kiego PUP-u, którzy odebrali z
rąk Pani Dyrektor  podziękowa-
nia za wkład i zaangażowanie

oraz rzetelną pracę na rzecz promo-
cji zatrudnienia i łagodzenia skutków
bezrobocia w powiecie głubczyckim.
Wyróżnienia w formie  okoliczno-
ściowego listu gratulacyjnego podpi-
sanego przez  Starostę Głubczyckie-
go Piotra Soczyńskiego oraz  Dyrek-
tora PUP Danutę Frączek otrzymali
wszyscy pracownicy urzędu.

PUP
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 ...to tytuł Konferencji zorgani-
zowanej 10 września 2019 r. z oka-
zji 20-lecia działalności Top Farms
Głubczyce.

Konferencję otworzył
Prezes Grupy Top
Farms, Tomasz Zdzieb-
kowski (foto). Przedsta-
wiciele świata nauki, in-
stytucji publicznych,
władz samorządowych i
centralnych rozmawiali
o wyzwaniach stojących
przed polskim rolnic-
twem. Rangę wydarzenia
podniosła obecność zna-
mienitych gości m.in. Posła na Sejm
RP, przedstawicieli Ministerstwa Rol-
nictwa, Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu, władz powiatowych i gmin-
nych, reprezentantów świata nauki, a
także instytucji takich, jak Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy In-
stytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN.

 Łukasz Krechowiecki, Prezes Top
Farms Głubczyce i Krzysztof Tkacz,
Dyrektor ds. Finansowo-Administra-
cyjnych TFG (foto)

Pierwsza część konferencji poświę-
cona była przemianom gospodarstw
państwowych w dzisiejsze gospodar-
stwa wielkotowarowe na przykładzie

OD 20 LAT UCZESTNICZYMY W ROZWOJU
POLSKIEGO ROLNICTWA...

Top Farms. Łukasz Kre-
chowiecki, Prezes TFG
i Krzysztof Tkacz, tam-
tejszy Dyrektor ds. Fi-

nansowo-Ad-
ministracyjnych, w ciekawy
sposób przybliżyli historię
Top Farms w Głubczycach
na tle przemian ekonomicz-
nych, systemowych i spo-
łecznych zachodzących w
Polsce ostatnich trzech de-
kad. Czasy burzliwej trans-
formacji własności pań-
stwowej w prywatną, likwi-
dacji prawie 1700 PGRów,

gdy 500 tys. osób zostało pozbawio-

nych pracy, ukazały surowy obraz
polskiej wsi tamtych lat. Zakup udzia-
łów Kombinatu Rolnego w Głubczy-
cach przez Top Farms, w 1999 r., roz-
począł czas owocnych przemian. Za-
częły się inwestycje, nastąpiły zmia-
ny w produkcji rolnej i roślinnej przy-
noszące co raz to lepsze wyniki pro-
dukcyjne. Po dwudziestu latach, TFG
jest nowoczesnym i efektywnym
przedsiębiorstwem rolnym, jednym z
największych dostawców ziemniaka
w Europie, produkującym rocznie po-
nad 200 tys. ton płodów rolnych i po-
nad 17 mln litrów mleka.
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Janusz Gużda, Przewodniczą-
cy MOZ w Głubczycach, Czło-
nek Zarządu ZZPR w RP podkre-
ślił rolę pracowników TFG. Po-
nad połowa głubczyckiej załogi to
pracownicy z ponad dwudziesto-
letnim stażem pracy, a większość
z nich wywodzi się z dawnego
Kombinatu. Do dziś pracują tu na-
wet trzy pokolenia, rodziny wie-
lodzietne. Słuchacze byli wyraź-
nie poruszeni historiami wielolet-
nich pracowników, którzy na dobre
związali swój los z Top Farmsem.

Nie zabrakło przedstawicieli młod-
szego pokolenia, w dalszej części
konferencji Kacper Łata zaprezento-
wał różne aspekty nowoczesnego
rolnictwa, odwołującego się do
cyfryzacji, wykorzystaniu sygna-
łu satelitarnego, robotyki, czy też
precyzyjnego nawożenia.  Marcin
Markowicz i Marek Wiciak przy-
bliżyli zgromadzonym zagadnie-
nia biologizacji, przejawiającej

się m.in. w wysiewaniu poplonów,
stosowaniu właściwego płodozmia-
nu, a także w odpowiedzialnym go-
spodarowaniu resztkami pożniwny-
mi, użyźnianiu gleby, regulacji jej pH
oraz ograniczeniu do minimum sto-

sowania środków chemicznych i dba-
łości o czystość wód gruntowych.
Marek Wiciak, Wiceprezes i Dyrek-
tor Działu Roślin Kombajnowych
Top Farms Głubczyce

W kolejnym panelu,
Prezes Tomasz Zdzieb-
kowski wskazał na wy-
zwania w rolnictwie w
kontekście rozwoju
dużych przedsię-
biorstw rolnych w Pol-
sce. Naświetlając stan
obecny polskiej wsi,
charakteryzującej się
wysokimi kosztami w

przeliczeniu na hektar, przedstawił
możliwe trendy rozwoju gospodarstw
wielkotowarowych. Podkreślił wagę
intensyfikacji produkcji, mającej
zwiększyć jej wartość w przeliczeniu
na hektar poprzez wprowadzanie no-
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wych, specjalistycznych, wysokomar-
żowych upraw, integrację
systemów zarządzania, in-
westycje w nawadnianie i
nowe technologie oraz budo-
wanie wspólnych modeli
biznesowych, jak np. spół-
dzielnie czy grupy produ-
cenckie. Mówiąc o modelu
symbiotycznym, Tomasz
Zdziebkowski, Prezes Gru-
py Top Farms podkreślił
znaczenie produkcji opartej
na gospodarce biologicznej.

Prezentację zakończyła sesja na-

ukowa, w której m.in. prof. Monika
Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju
Wsi i Rolnictwa PAN i prof. Walenty
Poczta, członek Narodowej Rady
Rozwoju przy Prezydencie RP,
przedstawiciel UP w Poznaniu, omó-
wili czynniki ograniczające rozwój
polskiego rolnictwa, postępującą dez-

agraryzację, czyli zmniejszanie
znaczenia ekonomicznego rolnic-
twa w gospodarce narodowej, a
także depopulację, czyli wylud-
nianie się polskiej wsi. Powyższe
procesy utrwalają podział Polski,
na wschodnią i zachodnią, według
linii Suwałki - Opole.  prof. Wa-
lenty Poczta (foto)

Konferencję zwieńczyło nie
lada wydarzenie, jakim było podpi-

sanie Listu Intencyjnego pomiędzy
Top Farms a Polską Akademią Nauk,

powołującego do życia
AKADEMIĘ TOP FARMS.
Akademia Top Farms to
projekt edukacyjny, łączący
kompetencje badawcze i
uznaną pozycję naukową In-
stytutu Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa PAN oraz unikalne
kompetencje i pozycję ryn-
kową Grupy Top Farms, w
tym wiedzę agrotechniczną,

zasoby technologiczne i infrastruktu-
rę. Celem projektu jest umożliwienie
praktykom rolnictwa podniesienia ich
kwalifikacji. W ten sposób realizuje
się jeden z celów konferencji, jakim
jest budowanie mostów pomiędzy
światem nauki i biznesu, a tym samym
rozwój polskiego rolnictwa.
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            CHROŃ NAS PANIE…

Przed tymi, którzy krzywdzą,
Przed tymi, którzy urągają;
Przed tymi, którzy złorzeczą,
Przed tymi, którzy kłamią;
Przed tymi, którzy pałają nienawiścią,
Przed tymi, którzy sieją grozę;
Przed tymi, którzy smagają słowem,
Przed tymi, którzy z życia piekło robią;
Przed tymi, którzy ranią serce,
Przed tymi, którzy obrażają;
Przed tymi, którzy rzucają oszczerstwo,
Przed tymi, którzy człeka za nic mają;
Przed tymi, którzy zniesławiają,
Przed tymi, którzy podepczą;
Przed tymi, którzy pogardzają,
Przed tymi, którzy zbezczeszczą;
Przed tymi, którzy żądni zemsty,
Przed tymi, którzy Dekalog odrzucają…
CHROŃ NAS PANIE!

Maria Farasiewicz
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Nauczycielom i absolwentom gimnazjum w Głubczycach,
działającego w latach 1752 - 1902 przy klasztorze franciszkanów,

a w latach 1902 - 1945 w budynku tego liceum,
polskim działaczom narodowym w okresie zaborów

i po odzyskaniu niepodległości:

Nauczycielom:
Stanisławowi Karwowskiemu (1883-1907),

Stanisławowi Drzażdżyńskiemu (1875-1888 i 1892-1919)
Stanisławowi Szenicowi (1875-1890),

Antoniemu Borzuckiemu (1907-1916),
Stefanowi Sikorskiemu (?-1919)

Absolwentom:
Adamowi Karwowskiemu - dr. hab. medycyny,

Bolesławowi Marcelemu Kowalskiemu - dr. hab. medycyny,
Emilowi Cyranowi - dr. medycyny,

Tadeuszowi Drzażdżyńskiemu i Gustawowi Raszewskiemu
- działaczom gospodarczemu w Wielkopolsce,

ks. Józefowi Gregorowi,
ks. Pawłowi Lexowi,

ks. Janowi Nepomucenowi Koziełkowi
ks. Alojzemu Koziełkowi,

dr. Feliksowi Steuerowi - językoznawcy

Społeczeństwo ziemi głubczyckiej

To, że polskość przetrwała mimo 123 lat niewoli było zasługą nie tylko
wielkich polityków, dowódców, pisarzy i artystów, lecz również zwykłych
nauczycieli, księży, lekarzy i publicystów lokalnych. Głubczyce wraz ze Ślą-
skiem należały do Niemiec, a instytucją, w której obok głównego języka wy-
kładowego  - języka niemieckiego, do początku XX w. można było usłyszeć
również nadobowiązkowy język polski, było gimnazjum w Głubczycach, które
w latach 1752-1902 mieściło się przy klasztorze franciszkanów, a w latach
1902-1945 w budynku dzisiejszego liceum. Informacje o lekcjach j. polskie-
go znajdują się jeszcze w programie gimnazjalnym na rok 1904/1905, w na-
stępnych latach już takich lekcji nie było. Przed 1871 r. uczniowie mogli czy-
tać „Konrada Wallenroda” i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza; „Pieśni”
i „Treny” Jana Kochanowskiego.

NAUCZYCIELOM I ABSOLWENTOM GIMNAZJUM
W GŁUBCZYCACH
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Dr   Stanisław Karwowski (1848-
1917) pochodzący  z Leszna,    her-
bu Pniejnia.

Syn polskiego oficera z powstania
listopadowego. W latach 1883-1907
nauczyciel w tej szkole historii, ję-
zyka polskiego, francuskiego i angiel-
skiego. Prowadził w Głubczycach
Kółko Filaretów. Autor ponad 300
prac historycznych dotyczących dzie-
jów Wielkopolski i Śląska. Jego imię
noszą:  ulica w Poznaniu i Dom Na-
uczyciela                 w Głubczycach. W
Lesznie znajduje się ulica Karwow-
skich.

Stanisław Szenic z Bieczyn
w powiecie kościańskim (1831-
1903). Od 1875 do 1890 r. nauczy-
ciel przedmiotów przyrodniczych.
Zapoznawał polskich uczniów z lite-
raturą polską.

POLSCY NAUCZYCIELE  GIMNAZJUM W GŁUBCZYCACH

Stanisław Drzażdżyński (1850-
1927) z Gniezna.

W latach 1875-1888 i 1892-1919
nauczyciel greki i łaciny i nadobo-
wiązkowo języka polskiego. Praco-
wał też w bibliotece szkolnej. Ucznio-
wie czuli przed nim respekt. Żarliwy
patriota. Nie bał się z dr. Karwow-
skim rozmawiać po polsku na ulicy.
Jego opracowanie o pochodzeniu sło-
wiańskim nazw miejscowości w po-
wiecie głubczyckim, spowodowało
włączenie go do górnośląskiego ob-
szaru plebiscytowego. Od 1919 do
1925 r. drugi dyrektor gimnazjum w
Gnieźnie, które dawniej ukończył.
Działa ono do dziś jako liceum. Od-
znaczony Orderem Polonia Restitu-
ta.
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W GŁUBCZYCACH

   Antoni Borzucki (1858-1928).
Pochodzący z Chełmna, lecz

związany z Poznaniem W latach
1907-1916 nauczyciel greki, łaciny i
historii w gimnazjum w Głubczycach.
W 1919 r. został dyrektorem gimna-
zjum  im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, które spolszczył. Działa
ono do dziś. Otrzymał Order Polonia
Restituta.

Stefan Sikorski (1883-1920), po-
chodzący z Bydgoszczy, związany od
1919 r. z Poznaniem (od początku XX
w. do 1918 filolog

Syn  profesora Stanisława Karwowskie-
go, dr hab. Adam Ferdynand Karwowski,
rocznik maturalny 1891. Późniejszy dziekan
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznań-
skiego. Organizator XIV Zjazdu Lekarzy i
Przyrodników Polskich oraz IV Zjazdu Leka-
rzy Słowiańskich w Poznaniu, podczas które-
go zmarł. Zapoczątkował w rodzinie Karwow-
skich linię lekarzy. Obecnie żyje już trzecie
jej pokolenie.

  Syn  profesora Drzażdżyńskiego, Tade-
usz Drzażdżyński, rocznik maturalny 1907.
Kierownik wydziału administracji i sądownic-
twa Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu; kon-
sul honorowy Królestwa Węgierskiego w Po-
znaniu, dyrektor zarządu Związku Zachodnio-
polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Pozna-
niu.
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Bolesław Marceli Kowalski herbu Czewoja,
rocznik maturalny 1906. Dr hab. medycyny, dy-
rektor Kliniki dla Kobiet w Poznaniu, opubliko-
wał ok. 190 prac medycznych i pedagogicznych.

Ks. Józef Gregor z Witosławic w pow. koziel-
skim. Opracował opublikowaną w 1904 r.
pierwszą polską mapę Górnego Śląska z uwzględ-
nieniem kwestii językowych. Autor pieśni „Dłu-
go Śląsk nasz ukochany”, śpiewanej na melodię
Mazurka Dąbrowskiego.

Dr Emil Cyran, lekarz psychiatra z Bogunic
w pow. rybnickim. W latach 1916-1918 asystent
w uniwersyteckiej klinice neurologiczno - psychia-
trycznej we Wrocławiu, w której pomagał Pola-
kom w unikaniu służby w armii niemieckiej. Dy-
rektor zakładu psychiatrycznego w Lublińcu, który
w 1970 r. otrzymał jego imię.
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Gustaw Raszewski herbu Grzymała. Ur. w
Jasieniu koło Kościana. Rocznik maturalny 1878.
prowadził wzorowo majątek rodzinny w Jasieniu;
publikował artykuły w prasie rolniczej i patrono-
wał wielkopolskim kółkom rolniczym. Zmarł w
1931 r. i został pochowany w Starych Oborzyskach,
pow. kościański. Otrzymał Order Polonia Restitu-
ta. Dziś mieszkańcy Starych Oborzysk w Święto
Niepodległości składają wieńce i kwiaty na jego
grobie.

Katarzyna Maler

Ks. Paweł Lex,  ur. w Sułkowie,
pow. głubczycki. Zdał maturę w gim-
nazjum w Głubczycach. Oficer Pol-
skiej Organizacji Wojskowej na Gór-
nym Śląsku, uczestnik powstań ślą-
skich, polski działacz narodowy i pro-
boszcz w Rudzie Śląskiej.

Feliks Steuer - językoznawca z Sułko-
wa w  pow. głubczyckim. Dyrektor gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika w Katowi-
cach. Zachował od zapomnienia dialekt mo-
rawski i gwarę laską z powiatu głubczyc-
kiego.

Ks. ks. Alojzy  i Jan Nepomucen Koziełkowie.
Słowianofile. Mimo korzeni morawskich (pochodzi-
li z Jaroniowa - dziś część Baborowa - w powiecie
głubczyckim), angażowali się w polską działalność
narodową na Górnym Śląsku. Ks. Alojzy Koziełek
ma swoją ulicę w Knurowie koło Gliwic, gdzie był
proboszczem.
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Głubczycki klasztor należy do jed-
nych z najstarszych klasztorów fran-
ciszkańskich na Śląsku oraz Prowin-
cji św. Jadwigi, w których nadal kwit-
nie życie franciszkańskie.

Fundatorem jest książe Jan Opaw-
ski, który dnia 26 IX 1448 roku wy-
stawił dokument lokalizacyjny.
Pierwsi zakonnicy, należący do pro-
wincji czeskiej, przybyli z pobliskie-
go Koźla. Krótko po wybudowaniu
klasztoru i kościoła gościł tu św. Jan
Kapistran, podczas swojej wędrów-
ki misyjnej po Śląsku.

W roku 1476 podczas wielkiego
pożaru w Głubczycach, drewniany
kościół i klasztor doszczętnie spło-
nęły, lecz już w następnych latach
zostały odbudowane już nie drewnia-
ne, ale kamienne. Przez następne lata
franciszkanie służyli mieszkańcom
miasta przez udzielanie sakramentów,
głoszenie kazań i inne czynności
duszpasterskie, czym zjednywali so-
bie obywateli, narażając się często
duchowieństwu, które widziało w
nich zagrożenie.

Po dotarciu reformacji franciszka-
nie wiernie trwali przy obrządku
rzymskim, co zaowocowało wygna-
niem konwentu dnia 16 grudnia 1541
roku. Był to tragiczny widok, zakon-
nikom nie pozwolono przejść przez
miasto, ale wśród drwin i szyderstw
mieszkańców, którzy przeszli na lu-
teranizm, musieli opuścić miasto
przez Bramę Grobnicką. Szyderstwa
były na tyle mocne, że kiedy najstar-
szy z kapłanów chciał odpocząć i
usiadł na kamieniu, został szybko
przegoniony przez okoliczną ga-
wiedź. Kościół został przejęty przez

100. ROCZNICA POWROTU
 FRANCISZKANÓW DO GŁUBCZYC

protestantów, a z klasztoru zrobiono
magazyn zbożowy.

Po wojnie trzydziestoletniej,
w roku 1659 katolicki książe Karol
von Lichtenstein rozpoczął próby po-
wrotu franciszkanów do Głubczyc,
mimo oporu mieszkańców, przywią-
zanych do religii protestanckiej. Za-
biegi zostały sfinalizowane dnia 14
lipca 1667 roku, gdzie w obecności
duchowieństwa, rady miejskiej i
mieszkańców, dziekan opawski ks.
Maksymilian Lindner dokonał wpro-
wadzenia franciszkanów. Franciszka-
nie początkowo byli przyjmowani
bardzo niechętnie, jednak poprzez
kazania, w których wykazywali się
wielką wyrozumiałością wobec miej-
scowych przyzwyczajeń, ich popular-
ność rosła, a ludzie kierowali częściej
swe kroki do kościoła franciszkań-
skiego niż parafialnego, gdzie spoty-
kali się z surowością miejscowego
proboszcza. Przez kolejne lata fran-
ciszkanie na nowo zdobywali sympa-
tię mieszkańców, posługiwali duszpa-
stersko, wspomagali okoliczny kler,
jednak z głubczyckim proboszczem
byli w częstym konflikcie, stając czę-
stokroć po stronie mieszkańców w
różnych zatargach między obywate-
lami, a proboszczem.

W roku 1752 ukończono budowę
Gimnazjum Książęcego, gdzie rozpo-
częło naukę stu dwudziestu dwóch
uczniów wyznania katolickiego i
ewangelickiego pod opieką naukowo
- wychowawczą franciszkanów. Na-
tomiast w latach 1756-1758 wybudo-
wany nowy kościół i klasztor w stylu
barokowym, który istnieje do dziś.
Jednak rosnąca popularność nie zdo-
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łała uchronić franciszkanów przed
drugim wygnaniem, który wiązał się
z sekularyzacją. Najpierw w roku
1801, na mocy dekretu królewskie-
go, Gimnazjum prowadzone przez
zakonników przeszło w ręce państwo-
we, a następnie na mocy ustawy se-
kularyzującej z 30 października 1810,
otrzymali dnia 25 stycznia 1811 roku
dekret sekularyzujący, gdzie zostali

zmuszeni do opuszczenia klasztoru,
ale tym razem nie musieli opuszczać
miasta. Tym sposobem kilku braci
zostało do śmierci w mieście, następ-
nie na ponad sto lat zamarło życie
franciszkańskie w Głubczycach.

 Polityka antykościelna państwa
pruskiego, wyrażana w ustawach se-
kularyzacyjnych (1810r.) oraz Kultur-
kampfie (1875r.) zaczęła łagodnieć
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na przełomie XIX/XX wieku. W
związku z tym podjęto plany, aby
ponownie sprowadzić franciszkanów
do Głubczyc. W roku 1900 jako
pierwszy z takim pomysłem wystąpił
głubczycki proboszcz i dziekan ks.
Czernotzky, który w swoim liście do
komisarza Komisariatu św. Jadwigi
o. Dominika Drößlera pytał, czy fran-
ciszkanie zechcą wrócić do Głubczyc
i zgodzą się wykupić klasztor od pań-
stwa. Również burmistrz miasta p.
Löniger wysłał podobny list do pro-
wincjała saksońskiego, o. Józefa
Kaufmana, gdzie proponował nawet
cenę wykupu w wysokości 70 000
marek.  Gdy wszystko układało się w
dobrym kierunku, wystosowano pi-
smo do władz państwowych z prośbą
o pozwolenie na powrót franciszka-
nów. Jednak odpowiedź rządu nie-
mieckiego z 25 listopada1901 roku,
jak i ministerstwa kultury z 9 czerw-
ca 1902 roku była odmowna, gdyż
stwierdzono, że w mieście nie widzi
się potrzeby zakonników. Również
kolejne pisma, wysyłane przez wła-
dze miejskie i zakonne do kolejnych
ministerstw, spotykały się z katego-
ryczna odmową. Stan budynków
klasztornych oraz kościoła był w fa-
talnym stanie. Dodatkowo Gimna-
zjum zostało przeniesione do nowe-
go budynku, a magistrat miasta uznał,
że nie będzie w stanie utrzymywać tak
wielkich zabudowań, którego dodat-
kowo wymagały gruntownych remon-
tów. Dlatego kolejny raz podjęto pró-
bę powrotu franciszkanów. Dnia 10
stycznia 1910 roku władze miasta
zwróciły się do władz zakonnych
Kustodii św. Jadwigi z propozycją
odsprzedaży zabudowań klasztor-
nych za kwotę 30 000 marek. Kustosz

Kustodii,  o. Alard negocjował
zmniejszenie owej kwoty do 12 500
marek oraz uzyskania pozwolenia
władz państwowych na założenie pla-
cówki klasztornej. Jednak sprawa cią-
gle się przedłużała, gdyż magistrat
wciąż nie otrzymywał pozwolenia od
władz państwowych. Lata mijały,
budynki niszczały, a odpowiedzi ze
strony rządu wciąć nie było. Remon-
tów nie wykonywano prawie wcale,
a te, które miały miejsce, były jedy-
nie najpilniejsze. Magistrat wciąż po-
nawiał prośby odnośnie pozwolenia
na sprawdzenie franciszkanów, w do-
datku do sprawy dołączyła również
Kuria Biskupia w Ołomuńcu . W roku
1917 burmistrz Głubczyc zakomuni-
kował prowincjałowi Prowincji św.
Jadwigi o. Jerzemu Simonowi, że
klasztor jest do dyspozycji braci
mniejszych. W związku z tym, o. Je-
rzy przybył 16 czerwca 1917 roku do
landrata głubczyckiego, a ten skiero-
wał go do ks. prałata Józefa Natha-
na. Dzięki zaangażowaniu i nieugię-
tości ks. Nathana, sprawa powrotu
franciszkanów nabrała nowego tem-
pa. Kuria Biskupia dnia 8 września
1917 roku wydała oficjalne pismo w
tej sprawie, a rząd pruski w końcu
zaakceptował prośbę władz miasta i
Kurii, zobowiązując franciszkanów
do wykupienia klasztoru, gdyż w
świetle prawa był własnością państwa
niemieckiego. Prowincja św. Jadwi-
gi wykupiła pomieszczenia po i tak
obniżonej cenie 103 530 marek.
Wszelkie formalności zaczęto dopeł-
niać dopiero 3 kwietnia 1918 roku,
miasto wystawiło  poświadczenie
aktu zakupu, a tu znów przyczynił się
do tego mocno ks. Nathan, wielki
orędownik sprawy powrotu francisz-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2020

202

kanów do Głubczyc. Dzięki temu,
dnia 24 października 1918 roku Ka-
pituła Prowincjalna Prowincji św. Ja-
dwigi, obradująca w klasztorze na
Górze św. Anny, oficjalnie włączyła
klasztor głubczycki w skład Prowin-
cji. Pierwszym przełożonym klaszto-
ru został o. Hilary Scholz. Potrzeba
było jeszcze zatwierdzenia przez Sto-
licę Apostolską i władze generalne
Zakonu Braci Mniejszych. Klasztor
poświęcono 18 stycznia 1919 roku z
błogosławieństwem Stolicy Apostol-
skiej, a oficjalnie erygowano 22
stycznia 1919 roku, kiedy to przyszła
pozytywna odpowiedź od generała
zakonu o. Serafina Cimino. Bracia
wyznaczeni do posługi w Głubczy-
cach byli gotowi, jednak kiepskie
warunki mieszkaniowe jakie panowa-
ły w Głubczycach, nie pozwalały
zwolnić pomieszczeń klasztornych
zajmowanych przez mieszkańców.
Magistrat obiecywał zwolnić część
budynku z początkiem 1920 roku, ale
nie tylko, że tego nie uczynił, to do-
datkowo do pomieszczeń klasztor-

nych zaczęły wprowadzać się kolej-
ne rodziny. Sprawę tę poruszył miej-
scowy dziekan, ks. Müller podczas
konferencji dekanalnej dnia 11 stycz-
nia 1920 roku i zaapelował do władz
miasta, by zwolniono pomieszczenia.
Można stwierdzić, iż na owych per-
traktacjach minął cały rok 1920 i ko-
lejny krok uczyniono dopiero 15
stycznia 1921 roku, kiedy we Wro-
cławiu notariusz Oderski zaprotoko-
łował akt kupna - sprzedaży klaszto-
ru, wystawiony przez magistrat 23
października 1919 roku. W owym do-
kumencie władze miasta zastrzegły
sobie następujące prawa:

1. Bezpłatne korzystanie z sali gim-
nastycznej przez uczniów miejscowe-
go gimnazjum do roku 1935.

2. Bezpłatne użytkowanie pomiesz-
czeń zajętych przez "Rolniczą Szko-
łę Zimową" do dnia 1 lipca 1924
roku.

3. Bezpłatne zajmowanie pomiesz-
czeń klasztornych, w których znajdo-
wało się muzeum miejskie, do dnia 1
lipca 1924 roku.



203

HISTORIA

4. Użytkowanie kościoła klasztor-
nego jako kościoła gimnazjalnego -
porządek nabożeństw zakonnicy mie-
li ustalić w porozumieniu z Prowin-
cjalnym Kolegium Szkolnym we
Wrocławiu.

5. Miasto będzie mogło nadal ko-
rzystać z drzew i krzewów owoco-
wych rosnących na terenie przyklasz-
tornym.

Dopiero 16 kwietnia 1921 roku
zwolnione zostały dwa mieszkania na
terenie klasztoru, dlatego prowincjał
o. Jerzy Simon delegował o. Norber-
ta Bombisa w zastępstwie ustanowio-
nego wcześniej prezesem klasztoru o.
Hilarego Scholza, który obecnie peł-
nił w Prowincji urząd Kustosza, wraz
z jednym z braci, aby zamieszkali w
klasztorze i przeprowadzili potrzeb-
ne remonty. Już pod koniec czerwca
rozpoczęli najpilniejsze remonty, któ-
re przeprowadzał miejscowy majster
p. Muschik. W tym czasie o. Norbert
pomagał w duszpasterstwie parafial-
nym oraz służył chorym w miejsco-
wym szpitalu, gdzie tymczasowo za-
mieszkał. Uroczyste powitanie fran-
ciszkanów, po ponad stuletniej nie-
obecności, zaplanowano na 1 sierp-
nia 1921 roku. Miejscowa gazeta
"Leobschützer Zeitung" tak wspomi-
na te przygotowania: W sprzątanie i
przyozdabianie kościoła zaangażo-
wani byli uczniowie Gimnazjum oraz
sporo ludzi "dobrej woli". Wspólno-
ta parafialna z Grobnik przygotowa-
ła wieńce ozdobne, którymi przybra-
no drzwi furty, drzwi kościelne, ba-
lustrady wewnątrz świątyni oraz pre-
zbiterium.  W ów dzień dzwony ko-
ścioła rozdzwoniły się o godzinie
9.00, obwieszczając całemu miastu tę
doniosłą chwilę. W tej jakże radosnej

chwili uczestniczyli licznie zgroma-
dzeni wierni, przedstawiciele władz
miejskich oraz okoliczne duchowień-
stwo na czele z ks. prałatem Natha-
nem oraz miejscowym proboszczem
i dziekanem ks. Müllerem. Po przy-
witaniu prowincjała o. Jerzego Simo-
na i przybyłych braci, udano się pro-
cesyjnie do kościoła, gdzie przed oł-
tarzem odśpiewano "Veni Creator
Spiritus", ks. Nathan opisał historię
głubczyckiego klasztoru oraz odczy-
tano życzenia i błogosławieństwo bi-
skupa ordynariusza ołomuńskiego.
Na końcu wysłuchano kazanie pro-
wincjała o. Jerzego. Od tej chwili,
franciszkanie na nowo osiedlili się w
Głubczycach, gdzie kontynuują do
dziś swoją służbę wśród mieszkań-
ców, trwale zapisując się w ich pa-
mięci i na kartach historii miasta.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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Ojciec Cyryl Sworowski urodził się
22 sierpnia 1922 roku, jako syn Cze-
sława i Mieczysławy z domu Sucha-
neckiej w  Suchatówce, w powiecie
Inowrocławskim. Na chrzcie otrzy-
mał imię Bogdan. Ojciec jego był
urzędnikiem, a matka nauczycielką.
Wychowywał się w Poznaniu. Tam
ukończył szkołę powszechną i gim-
nazjum, zdobywając tzw. "małą ma-
turę".  Dnia 18 sierpnia 1939 wstąpił
do Zakonu Braci Mniejszych Prowin-
cji Matki Bożej Anielskiej, gdzie jako
kleryk-nowicjusz, otrzymał habit z
rąk magistra nowicjatu o. Bonawen-
tury Stalińskiego i  otrzymał imię za-
konne Salwator. W nowicjacie zasta-
ła go II wojna światowa, co spowo-
dowało, iż cześć okresu nowicjackie-
go spędził uciekając wraz z cywilną
ludnością na wschód przed wojska-

OJCIEC CYRYL SWOROWSKI OFM -
BOJOWNIK O SŁUSZNĄ SPRAWĘ

mi niemieckimi. Również
jesienią 1939 roku otrzymał
od władz zakonnych po-
zwolenie, by mógł pojechać
do domu rodzinnego i opie-
kować się chorą matką, któ-
ra w 1940 roku zmarła na
jego rękach. Po ukończeniu
nowicjatu, dnia 19 sierpnia
1940 roku, również w Pili-
cy, złożył pierwszą profesję
zakonną.  W 1941 roku zo-
stał aresztowany przez ge-
stapo i osadzony w więzie-
niu na Montelupich w Kra-
kowie. Po ucieczce z wię-
zienia wstąpił do Armii Kra-
jowej. Jako żołnierz AK wy-
stępował pod pseudonimem
"Modrak". Brał udział w
akcji "Burza" na Kielec-

czyźnie w ramach walk prowadzo-
nych przez II Dywizję Piechoty Kie-
leckiego Korpusu AK. Z powodu za-
angażowania w działania wojenne,
oraz pobyt w więzieniu, dopiero 1
października 1943 roku w Wieliczce
odnowił śluby zakonne na dwa lata
na ręce o. Sylwestra Zielińskiego, ma-
gistra kleryków. 1 października 1944
roku brał udział w bitwie pod Piotro-
wym Polem. Po wycofaniu się od-
działu partyzanckiego z pola walki,
został jako sanitariusz przy 70 cięż-
ko rannych w bitwie. Skazany do obo-
zu Gross-Rosen, został wysłany do
obozu Lamsdorf (Łambinowice),
gdzie został przedterminowo zwol-
niony. Ponownie został przez gesta-
po uwięziony i osadzony w Ostrowu
Świętokrzyskim. Został na niego wy-
dany wyrok śmierci. Przy pomocy
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przyjaciół wyrok śmierci udało się
zamienić na więzienie. Wysłany zo-
stał do obozu pracy k. Brandenbur-
gii. Wkrótce uciekł z obozu, prze-
szedł przez całe Niemcy i dotarł do
Wieliczki, gdzie w ukryciu doczekał
wyzwolenia.  19 sierpnia 1945 roku
w Krakowie znów przedłużył profe-
sję zakonną  na okres jednego roku
na ręce o. Alfonsa Koguta.

W czasie wojny ukończył dwie kla-
sy liceum, oraz cztery lata studiów
filozoficzno-teologicznych (dwa lata
filozofii i dwa lata teologii). Jako że
nauczanie w tym czasie było przez
okupantów  zakazane, naukę pobie-
rał prywatnie i niejednostajnie. Ma-
turę zdał dopiero w roku 1945 w Po-
znaniu, kiedy wolno już było studio-
wać. Po wojnie był słuchaczem teo-
logii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a następnie został przeniesiony na
Ziemie Odzyskane do klasztoru Pro-
wincji św. Jadwigi we Wrocławiu-
Karłowicach, gdzie kontynuował stu-
dia teologiczne oraz również podjął
studia z filologii polskiej na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Dnia 15 paź-
dziernika 1945 roku ujawnił swoją
działalność "tylko w okresie okupa-
cji" w Armii Krajowej w Krakowie.
Przebywając na Uniwersytecie Wro-
cławskim wstąpił do "Związku
Uczestników Walki Zbrojnej o Nie-
podległość i Demokrację".

28 stycznia 1946 roku opuszcza
macierzystą Prowincję MB Aniel-
skiej i za zgodą Definitorium jednej i
drugiej Prowincji, przenosi się do
Prowincji Wniebowzięcia NMP w
Katowicach-Panewnikach, gdzie
również zmienia imię zakonne z Sal-
wator na Cyryl. Jako powody przej-
ścia podaje m. in.: chęć wstąpienia

do Prowincji śląskiej jeszcze przed
wojną (jednak z powodu ukończenia
tylko czterech klas gimnazjum, ów-
czesny prowincjał zaproponował mu
wstąpienie do prowincji krakowskiej,
gdzie było liceum) oraz chęć pracy
na ziemiach odzyskanych, spowodo-
wany brakiem kapłanów. Również
jako osobiste powody podaje nie od-
nalezienie się w realiach krakow-
skich, które jemu jako poznaniakowi
nie odpowiadają: zmysł ładu, porzą-
dek i organizacja. W poufnym za-
świadczeniu nt. kleryka przy okazji
przejścia do nowej Prowincji, pro-
wincjał Anatol Pytlik wspominał, że
jest człowiekiem bardzo rodzinnym,
"administratorem spraw rodzinnych",
oraz że ma zamiłowanie do książek.
Profesję uroczystą złożył dnia 4 paź-
dziernika 1946 roku we Wrocławiu-
Karłowicach. Dnia 5 stycznia 1947
roku w Katowicach-Panewnikach
otrzymuje święcenia diakonatu, a 1
marca święcenia kapłańskie. Oba
święcenia otrzymuje  z rąk księdza.
biskupa Juliusza Bieńka. Po święce-
niach nadal przebywał w klasztorze
we Wrocławiu-Karłowicach. Na sku-
tek przeżyć wojennych, w 1947 roku
zaczął chorować na schorzenie jelit.
Następnie dołączyły się jeszcze inne
choroby, takie jak: choroby krążenia,
choroba wieńcowa z ostrymi ataka-
mi dusznicy bolesnej, nadciśnienie,
grypy z powikłaniami. Jako rekonwa-
lescent i kombatant został skierowa-
ny do klasztoru w Dusznikach Zdro-
ju, gdzie poświęcił się pracy duszpa-
sterskiej oraz został mianowany prze-
łożonym placówki, gdyż nowe wła-
dze nie pozwalały franciszkanom
Prowincji św. Jadwigi przyjmować
funkcji proboszczów i przełożonych
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zakonnych, traktując ich jako Niem-
ców. Tutaj kolejny raz musiał wal-
czyć, tyle że o dobra zakonne. Pi-
smem z dnia 2 sierpnia 1954 roku
Wojewódzka Komisja Lokalowa ze-
zwoliła "Dolnośląskiemu Produkto-
wi Uzdrowiskowemu" na uzyskanie
od Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Dusznikach Zdroju przy-
działu na potrzeby własne klasztoru,
kościoła i zakrystii, celem pomiesz-
czenia w nim sanatorium, z rozkazem
natychmiastowej wykonalności.
Wówczas o. Cyryl, jako były żoł-
nierz, powołując się na zasługi dla
Polski, zaczął protestować przed taką
grabieżą. Sprawa ciągnęła się trzy
lata, jednak dnia 3 stycznia 1957 roku
doszło do spotkania komisji złożonej
z przedstawicieli władz administra-
cyjnych, sanatorium i o. Cyryla, gdzie
ostatecznie dokonano przekazania
własności zakonnej na rzecz "Przed-
siębiorstwa Przemysłowo Usługowe-
go Duszniki Zdrój". W tej sytuacji,
o. Cyryl Sworowski wysłał pismo
dnia 6 maja 1957 roku, w którym pro-
sił o odstąpienie czterech pokoi z
umeblowaniem. Udało mu się to osią-
gnąć, a dnia 21 maja 1957 roku, zo-
stał spisany protokół o przekazaniu
nieruchomości, podpisany przez dy-
rektora sanatorium. W 1957 roku
zwrócił się z pisemną prośbą do Wi-
zytatora Apostolskiego Prowincji
świętej Jadwigi, o. Sylwestra Niewia-
domego, o przejście z Prowincji
Wniebowzięcia NMP w Katowicach
na stałe do Prowincji świętej Jadwi-
gi we Wrocławiu. Ojciec Wizytator
przyjął jego prośbę i przedstawił ją
Prymasowi Polski Stefanowi kardy-
nałowi Wyszyńskiemu, gdyż tylko
Prymas miał ku temu szczególne

uprawnienia nadane przez Stolicę
Apostolską. Odpowiedź z Warszawy
przyszła 22 marca 1957 roku. Ksiądz
kardynał Wyszyński w przysłanym
Dekrecie, przychylił się do prośby o.
Cyryla i siedmiu innych ojców ,a ma-
jąc zgodę Zarządu Prowincji Wnie-
bowzięcia NMP zwolnił petentów z
przynależności prawnej do katowic-
kiej Prowincji, a przeniósł ich i in-
korporował do Prowincji świętej Ja-
dwigi Zakonu Braci Mniejszych.
Równocześnie udzielił wymienionym
kapłanom dyspensy i zachował przy-
wileje i prawa, jakie posiadali w do-
tychczasowej Prowincji. Po Kapitu-
le zostaje skierowany do Góry Świę-
tej Anny, gdzie wówczas mieściła się
Kuria Prowincjalna, jako pełnomoc-
nik prowincjała do spraw z władza-
mi państwowymi. Dzięki jego stara-
niom i osobistym spotkaniom z mi-
nistrem Osóbką-Morawskim, udało
się uratować przynajmniej w części
klasztory, które w poprzednim okre-
sie uległy likwidacji. W roku 1961
został wybrany Definitorem Prowin-
cji oraz mianowany kierownikiem
Domu Pielgrzyma w Górze Świętej
Anny. Na Kapitule Prowincjalnej w
roku 1964 zostaje wybrany gwardia-
nem klasztoru w Głubczycach, który
to urząd sprawuje przez dwie kaden-
cje.

We wrześniu 1970 roku zostaje
skierowany do Nysy jako duszpasterz
i katecheta. Podjął tam również funk-
cję spowiednika kleryków w Wy-
ższym Seminarium Duchownym w
Nysie i spowiednika sióstr zakon-
nych. Tutaj również bardzo pogarsza
się jego stan zdrowia. Wiele cierpi,
dlatego kazaniach i naukach wiele
tematów dotyczy właśnie cierpienia
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i krzywdy. Coraz bardziej dawało o
sobie znać przewlekłe wrzodziejące
zapalenie jelita grubego. Zdawał so-
bie sprawę ze stanu swego zdrowia,
dlatego nie wahał się prosić o udzie-
lenie sakramentu chorych. W tym
czasie również często jeździł do
Szczyrku, do swego brata, który pro-
wadził dom wczasowy, aby nabierać
sił i zmienić powietrze, gdyż jak
twierdził, nyskie powietrze mu nie
służyło.

Dnia 23 grudnia 1970 roku wstąpił
do "Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację" w oddziale w Głub-
czycach. Otrzymał numer legityma-
cji: 11154. Dodatkowo przez wiele lat
pełnił także funkcję wiceprezesa Koła
"ZBoWiD" w Nysie, a także był dzia-
łaczem Zrzeszenia Katolików "Cari-
tas" i członkiem Zarządu Koła "Ca-
ritas" w Opolu. Był bardzo zaanga-
żowany w pracę społeczną. Załatwiał
ludziom renty, podwyżki rent (dla sie-
bie nigdy nie załatwił, gdyż władza
uznawała, że skoro jest zakonnikiem,
to w kwestii Zakonu jest dbanie o jego
zdrowie), nowe mieszkania, zapomo-
gi chorobowe czy inne sprawy. W
uznaniu zasług pracy społecznej od-
znaczony został Złotym Krzyżem
Odrodzenia Polski, a także Medalem
Zwycięstwa i Wolności. Odznacze-
niami tymi bardzo się cieszył i wyso-
ko sobie je cenił.

W czerwcu 1971 roku zmarł jego
rodzony brat, zostawiając żonę i
dwójkę małych dzieci. Z tego powo-
du o. Cyryl wiele czasu spędzał w
Szczyrku, wspomagając rodzinę oraz
kurując się. 27 lutego1972 roku prze-
żywał swój jubileusz 25-lecia świę-
ceń kapłańskich. Z tej okazji odbyła
się uroczysta Msza św. jubileuszowa

w kościele pw. św. Elżbiety Węgier-
skiej w Nysie, której sam przewod-
niczył, a okolicznościowe kazanie o
jego życiu i działalności wygłosił o.
Hilary Mamorski. Następne lata to w
głównej mierze pobyty w szpitalach,
przychodniach i u rodziny. Lata wo-
jenne coraz bardziej dają się we zna-
ki poprzez pogarszający się stan zdro-
wia. W listopadzie 1976 roku zmarła
w Szczyrku wdowa po jego bracie,
pozostawiając dwie niepełnoletnie
siostrzenice. Wtedy praktycznie na
stałe wyjechał z Nysy, by nie tylko
załatwić formalności pogrzebowe i
spadkowe, ale jako jedyny z żyjących
krewnych został wyznaczony przez
Sąd prawnym opiekunem siostrze-
niec. Opiekował się też domem, któ-
ry pozostał jako własność rodzinna.
Ostatnie dwa lata mimo zaawansowa-
nej choroby pozostawał w Szczyrku.
Utrzymywał nadal jednak łączność z
klasztorem w Nysie oraz Kurią Pro-
wincjalną, choć nieraz dochodziło z
tego powodu do pewnych nieporozu-
mień. Jego stan zdrowia stale się po-
garszał. Lekarze zabraniali mu odby-
wania podróży, gdyż nawet jazda sa-
mochodem była prawdziwą katorgą.
Często nie był w stanie nawet odpra-
wić Mszy św., przez co ordynariusz
krakowski, ksiądz kard. Karol Woj-
tyła, udzielił mu pozwolenia na od-
prawianie Mszy św. w mieszkaniu. W
maju 1978 roku udał się do szpitala
w Katowicach-Ligocie. W szpitalu
przeprowadzono operację woreczka
żółciowego i jelita grubego. Po ope-
racji stan się polepszył. I wtedy, gdy
zdawało się, że już wszystko w po-
rządku, w trzy dni po operacji, na
skutek daleko zaawansowanej choro-
by serca nadwyrężonego wieloletnim
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przyjmowaniem lekarstw, dostał za-
wału serca. Mimo usilnych stan le-
karzy przytomności już nie odzyskał.
Zmarł 8 czerwca 1978 roku, o godzi-
nie 23:.00. Jego ciało przywieziono
do klasztoru w Nysie, do którego
prawnie należał. Tutaj w kościele
klasztornym odbył się jego pogrzeb i
został pochowany na cmentarzu
klasztornym.

O. Cyryl Sworowski żył 56 lat, w
Zakonie 39, w kapłaństwie 31.

Współbracia Prowincji św. Jadwi-
gi, tak zapamiętali o. Cyryla: był czło-
wiekiem cichym i spokojnym. Nigdy
nie podnosił głosu. Z nikim się nie
kłócił. Unikał wszelkich sprzeczek.
Starał się nikogo nie obrażać, ani ni-
kogo nie skrzywdzić. Kochał książ-
ki. Pieczołowicie przez całe życie
gromadził książki teologiczne, bele-
trystyczne, okupacyjne i wojskowe.
Zajmował się fotografią. Prenumero-
wał liczne czasopisma. Mimo świa-
domości swej choroby i możliwości
śmierci, niczego się nie pozbywał, ani
nie pozwalał zniszczyć. Przechowy-
wał wszystkie rzeczy i pamiątki, zdję-
cia i stare listy. O swej przeszłości,
urzędach, przeżyciach, sukcesach,
klęskach, a nawet chorobie mówił
niewiele. W towarzystwie raczej słu-
chał innych. Sam niewątpliwie posia-
dał wiedzę i doświadczenie życiowe,
ale się tym nigdy nie popisywał.

Wspomnienia wojenne z czasów
bitwy pod Piotrowym Polem:

"Odgłosy walki zaczęły się nasilać
i przybliżać. Szczególny niepokój
wzbudzały wybuchy pocisków armat-
nich, warkot czołgów i pojawienie się
samolotu nad lasem. "Doliwa" zapro-
ponował, żeby przenieść się z szała-
su na zewnątrz, gdzie będzie można
lepiej obserwować, co się dzieje w

lesie, "Sum", choć lekko ranny, ale
gorączkujący z powodu ogromnego
wrzodu na szyi i ,,Jaskółka", bardzo
osłabiony na skutek dużego upływu
krwi, nie zareagowali, ,,Grażyna"
podeszła na skraj polany, aby prze-
jąć pierwszych przyprowadzonych
rannych, wśród których jest kpt. "Bar-
tosz", dowódca plutonu z kompanii
ostrowieckiej. Ksiądz "Modrak" usa-
dowił się na zewnątrz szałasu przy
narożnym słupku, "Doliwa", ranny w
łydkę i ja, z przestrzelonym biodrem,
ułożyliśmy się w zagłębieniu na skra-
ju polany, W szałasie układano Przy-
prowadzanych rannych partyzantów.
Opatrywaniem ich, poza sanitariusza-
mi, zajmowali się ,,Grażyna", ksiądz
,,Modrak" i ja..."

"Widziałem, jak ciała lezących w
nim partyzantów były podrzucane tra-
fianymi pociskami z niemieckich ka-
rabinów. W ten sposób poległa więk-
szość rannych lezących w szałasie.
Jeden z pierwszych poległ "Sum".
Podobnie, od kul wysłanych na oślep
poległ "Doliwa". W pewnej chwili na
habit księdza "Modraka" upadł ręcz-
ny granat. Ksiądz bez zastanowienia
chwycił go i odrzucił Niemcom. Od
południowej strony, na skraju pola-
ny, naprzeciwko mnie pojawił się nie-
miecki żołnierz z karabinem. Leżąc,
strzelał do mnie. Zmienił magazynek,
klęknął i nadal strzelał."

"Po trzech dniach pobytu w
Ostrowcu Świętokrzyskim liczba jeń-
ców zwiększyła się do około 80. Nic
się nie działo, tylko dwa razy dzien-
nie otwierano stajnie, żeby podać jeń-
com rano kawę, wieczorem zupę w
puszkach po konserwach, które na-
tychmiast po posiłku zabierano.
Ubrano wszystkich w szare kurtki z
żółtymi, dużymi literami ,,SU" (So-
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viet Union) na plecach i zaprowadzo-
no na dworzec kolejowy. Sowieckie
przebranie miało ,,uchronić" jeńców
przed chęcią pomocy czy odbicia
przez Polaków podczas przemarszu
przez miasto. Po jakiejś selekcji oko-
ło 50 partyzantów przewieziono do
Częstochowy, księdza "Modraka" do
obozu koncentracyjnego w Dachau,
kilku wzięto do więzienia w gestapo,
kapitana ,,Bartosza" do szpitala wię-
ziennego gestapo, kilka osób cywil-
nych, przypadkowo wziętych do nie-
woli, zwolniono, kilku partyzantom
udało się zbiec."

"Drużyna sanitarna złożona z leka-
rza "Wyrwy", dra Kawińskiego "Bo-
jara", sanitariuszek i zakonnika z
Poznania, Bogdana Sworowskiego
"Modraka", znalazła się w trudnej
sytuacji. (...) Gdy zgiełk bitewny zbli-
żał się do obozu, sanitariuszki zaopa-
trzyły ciężko rannych w wodę oraz
jedzenie, a następnie zabierając lek-
ko rannych, udały się w las. Z obozu
wyruszyła grupa złożona z lekarzy i
żołnierzy. Z rannymi w obozie pozo-
stał zakonnik Bogdan Sworowski
"Modrak".

"Świadkami bitwy pod Piotrowym
Polem i wkroczenia Niemców byli:
Zbigniew Mazurek "Gniew", Bogdan
Sworowski "Modrak" i Józef Łuczak
"Ziuk". (...) Przebywający z rannymi
w szałasie Bogdan Sworowski "Mo-
drak" wystawił na gałęzi biały ręcz-
nik, na znak, że się poddaje i żeby
Niemcy w tym kierunku przestali
strzelać."

"Zakonnik Bogdan Sworowski
"Modrak" z Poznania miał jakieś
względy u Niemców i mógł się poru-
szać swobodnie po obozie. Jego to
poprosił Józef Łuczak "Ziuk" o ratu-
nek przed zastrzeleniem."

mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
Bibliografia:
1. Archiwum Główne Prowincji św.
Jadwigi - seria D/II/58
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niecka-dola-partyzantow-1-ilzeckie-
go-pulku-piechoty-ak/; dostęp
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4. Langer M., "Lasy i ludzie. Z "Po-
nurym", "Szarym" i "Potokiem" w
starachowickich lasach - wspomnie-
nia 1939-1945", Warszawa-Kraków
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Panie Pośle, Panie Starosto, Pa-
nie Burmistrzu, Kombatanci - we-
terani wojny, harcerze, droga mło-
dzieży i społeczeństwo ziemi głub-
czyckiej.

1.września mija 80 rocznica wybu-
chu II wojny światowej, najbar-
dziej krwawego konfliktu
zbrojnego w dziejach ludzko-
ści, w którym wzięło udział 1
750 mln ludzi ze wszystkich
kontynentów. Przybyliśmy tu-
taj, pod pomnik czynu zbrojne-
go, aby oddać należny hołd po-
ległym i pomordowanym oraz
szacunek bohaterom tych tra-

gicznych lat. Okres pomiędzy wrze-
śniem 1939 r. a majem 1945 był cza-
sem okrutnych zbrodni, prześladowań
oraz ludobójstwa na niewyobrażalną
dotąd skalę. Był to czas, w którym cał-

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
kowicie podeptano godność i prawa
człowieka. Ludzie ginęli na polach
walki, w obozach koncentracyjnych,
obozach pracy i więzieniach, w sybe-
ryjskich gułagach, podczas łapanek i
masowych egzekucji. Wielu zostało

okaleczonych, bezdomnych i
pozbawionych dachu nad
głową. Tragizm wojny jest nie-
rozerwalnie związany z losa-
mi polskich żołnierzy, którzy
jako pierwsi przeciwstawili się
totalitaryzmowi hitlerowskie-
mu i stalinowskiemu.

Ceną ich patriotycznej po-
stawy były masowe interno-

wania i w konsekwencji zbrodnia ka-
tyńska, która pochłonęła łącznie ok.
22.000 polskich oficerów i podofice-
rów, inteligencji, księży oraz pracow-
ników administracji. Okrutny los spo-
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tkał rodziny kresowe, które zostały
masowo zsyłane przez NKWD na Sy-
berię i do Kazachstanu. Depor-
tacje na nieludzką ziemię stały
się piekłem ich życia i objęły
setki tysięcy Polaków. Ci, któ-
rym los i Opatrzność pozwoli-
ły ocalić życie, byli w kolej-
nych latach masowo i bestial-
sko mordowani przez ukraiń-
skich nacjonalistów. Zbrodnia
ludobójstwa pochłonęła na
Wołyniu i Małopolsce wschod-
niej ok. 130.000 obywateli pol-
skich z kresów wschodnich II RP.
Iskierką nadziei dla Polaków było
sformowanie armii Andersa, której
szlak  bojowy wyznaczały piaski Bli-
skiego Wschodu, Afryki Północnej
oraz kampania włoska z najkrwawszą
bitwą pod Monte Cassino. Hołd od-
dajemy także poległym biorącym
udział w akcji Burza, Powstaniu War-
szawskim, partyzantom i członkom

ruchu oporu, uczestnikom
walk o przełamanie Wału Po-
morskiego, forsowaniu Odry
i zdobyciu Berlina. Pomimo
smutku i bólu, jaki wywołu-
je w nas pamięć o tamtych
wydarzeniach, my Polacy
czujemy wielką dumę za po-
święcenie naszych rodaków,
którzy odważnie walczyli w

obronie ojczyzny i poza jej granica-
mi. Dlatego w tym miejscu chylimy

czoła nad ofiarami hitlerowskich ka-
towni oraz sowieckich łagrów, nad
grobami zarówno żołnierzy, jak i cy-
wilów, którzy ponieśli śmierć walcząc
w słusznej sprawie. To właśnie Wam
kombatantom zawdzięczamy wolną i
niepodległą Polskę. Przekazujcie
wspomnienia młodym pokoleniom o
tym, jak dzień dzisiejszy rodził się
przed laty na polach bitew. A Was,

droga młodzieży, prosimy,
abyście nigdy nie zapomi-
nali o ludziach, którzy od-
dali życie w obronie naszej
ojczyzny.

Szanowni Państwo, zo-
stałam upoważniona przez
prezesa okręgu w Opolu,
pana Żarczyńskiego, jako
prezes ZIWRP oddział w
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Głubczycach, do odzna-
czenia w tym pamiętnym
dniu 80. Rocznicy wybu-
chu II wojny światowej
"Krzyżem Stulecia Po-
wstania Związku Inwali-
dów Wojennych RP"
najstarszą kombatantkę,
97-letnią p. Józefę Nako-
niszewską.Pani Józefa
urodziła się na kresach
wschodnich II RP, we
wsi Majdan, w powiecie

kopyczynieckim. Dwukrotnie cudem ocalała banderowskie napady i pacyfi-
kacje wsi, najpierw w marcu 1944 roku, a następnie w styczniu 1945 r. Jako
telefonistka II Armii Wojska Polskiego brała udział w działaniach wojennych
na terytorium Polski oraz
w operacji łużyckiej i
praskiej. Po wojnie wraz
z rodziną została przesie-
dlona do Gołuszowic,
gdzie mieszka do dnia
dzisiejszego. Wręczając
Krzyż Pani Józefie Na-
koniszewskiej życzę
zdrowia i długich lat
życia, a rodzinie pragnę
złożyć najszczersze gra-
tulacje.

Prezes ZIWRP oraz
ZKRPiBWP

Amelia Mamczar
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W sierpniu 2019 r. upłynęło 100 lat
od wybuchu I powstania śląskiego,
dlatego rok 2019 został ogłoszony
rokiem obchodów stulecia powstań
śląskich. Wprawdzie żadne z trzech
powstań nie objęło swoim zasięgiem
powiatu głubczyckiego, lecz został on
włączony do obszaru plebiscytowe-
go. Górny Śląsk od wieków pozosta-
wał poza granicami Polski, lecz duża
część jego mieszkańców mówiła po
polsku i czuła się Polakami. W XIX
w. nastąpiło odrodzenie narodowe na
tym obszarze, m. in. dzięki takim
działaczom jak Józef Lompa. Karol
Miarka, ks. Norbert Bończyk, ks.
Emil Szramek czy Juliusz Ligoń.
Wyznaczony na 20 marca 1921 r. ple-
biscyt miał rozstrzygnąć o przynależ-
ności tego obszaru do Polski lub Nie-
miec. Wygrali go Niemcy (59,6 pro-
cent), lecz III powstanie śląskie, któ-

IV LICEALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNE
100 – LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH 1919 – 1920 – 1921

re wybuchło w nocy z 2/3 maja 1921
r., pokazało desperację i żywotność
polskich Górnoślązaków i doprowa-
dziło do podziału obszaru plebiscy-
towego. Polska otrzymała jego 29
procent z większością kopalń i hut.

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Głub-
czycach odbyło się IV Licealne Sym-
pozjum Historyczne poświęcone
wspomnianej rocznicy, poprzedzone
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wystawą zorganizowaną przez Kata-
rzynę Maler wspólnie z Miejsko –
Gminną Biblioteką Publiczną w
Głubczycach oraz wystawą prac wy-
konanych przez klasy drugie w ra-
mach przedmiotu historia i społe-
czeństwo. Sympozjum zostało zorga-
nizowane przez nauczycielki historii:
Stanisławę Wiciak, Katarzynę Ja-
sińską – Kaliwodę oraz Katarzynę
Maler. Na wstępie, dyrektor Krzysz-
tof Tokarz powitał gości, wśród któ-
rych byli: starosta głubczycki Piotr
Soczyński, wicestarosta Anita Juch-
no, kierownik Wydziału Oświaty Sta-
rostwa Powiatowego Tomasz Seń,
przewodniczący Rady Miejskiej Ka-
zimierz Naumczyk, dyrektor Powia-
towego Muzeum Ziemi Głubczyckiej
Barbara Piechaczek, kierownik Miej-
sko – Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Górak, prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Muzeum i Ziemi

Głubczyckiej
Piotr Kopczyk
oraz przedsta-
wiciele me-
diów lokal-
nych: Jan Wac
i Marian Po-
spiszel. Sym-
pozjum po-
p r owa dz i ł a
St a n i s ł a wa
Wiciak.

Pierwszym
punktem pro-
gramu było
og ł os z e n i e
wyników kon-
kursu szkolne-
go na naj-
lepszą prezen-

tację multimedialną o powstaniach
śląskich, który wygrali uczniowie z
klasy I c – Dominik Skibiński i
Łukasz Biernacki. Uczniowie ci, po
wręczeniu nagród książkowych,
przedstawili swoje dzieło. Po nich
wystąpił z wykładem o powiecie
głubczyckim w okresie plebiscyto-
wym maturzysta Jan Skoumal, pod-
pierając swój wykład danymi liczbo-
wymi i fotografiami Głubczyc z lat
1920 – 1921. Również Jan otrzymał
cenną nagrodę książkową za repre-
zentowanie szkoły i zajęcie II miej-
sca w ogólnopolskim konkursie pt.
„Mistrzowie – patrioci”. Fundatorem
wspomnianych nagród był pasjonat
historii, wspierający od wielu lat
naszą szkołę, Stanisław Tomczak.
Kolejnymi prelegentami byli ponow-
nie Łukasz Biernacki i Dominik Ski-
biński, a temat ich wykładu dotyczył
powstań śląskich w sztuce, literatu-
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rze i muzyce. Ucznio-
wie ci przedstawili m.in.
znane pomniki powstań-
ców, dzieła malarskie,
numizmaty, obrazy i
utwory muzyczne, m.in.
zespołów: 2+1, Dżem,
Oberschlesien.

Ostatnią prelegentką
była nauczycielka histo-
rii, wiedzy o społeczeń-
stwie i łaciny w II LO w
Kędzierzynie – Koźlu –
Jadwiga Kosalla, która
przez 18 lat pracowała
w głubczyckim liceum.
W interesujący sposób
przedstawiła ona bitwę
o Kędzierzyn, podając
również informacje na
temat organizacji i
uzbrojenia sił powstań-
czych w 1921 r.

Podczas sympozjum
nie zabrakło muzyki.
„Pieśń zawsze wiernie
towarzyszyła ludowi
śląskiemu, również powstańcom ślą-
skim […] Śpiewają o nich także ko-
lejne pokolenia Ślązaków”, powie-
działa Stanisława Wiciak. Wykona-
ne zostały następujące utwory: Rota
Górnośląska (śpiew - Paulina Kali-
woda, Grażyna Galara, Ewa Kozłow-
ska, Wiktor Cichobłaziński, Daniel
Stawarz i Katarzyna Jasińska – Kali-
woda); „Powstaniec” zespołu „Obe-
rschlesien” (Emilia Kiszczyk – śpiew,
Daniel Stawarz – gitara elektryczna),
„Orzeł” (Karolina Zinko – śpiew,

Natalia Ganczarska – fortepian), „Oj-
czyzna” autorstwa ks. Stefana Ceber-
ka (śpiew – Paulina Kaliwoda).

IV Licealne Sympozjum Historycz-
ne przeszło do historii. Pokazało ono,
że w głubczyckim liceum zawsze pa-
mięta się o ważnych rocznicach hi-
storycznych i wychowaniu młodzie-
ży w duchu patriotycznym. Już roz-
poczęły się rozmowy na temat kolej-
nej, jubileuszowej jego edycji i pa-
dły propozycje nazwisk wykładow-
ców.

Katarzyna Maler
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