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SZCZÊŒCIA, ZDROWIA, POMYŒLNOŒCI,
pokoju i pojednania  w rodzinie, we wspólnocie,

w pañstwie i na œwiecie w roku 2022 ¿yczy
redakcja  Kalendarza G³ubczyckiego

* * *

ŠTÌSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPÌCH
Pokoj a smíøení v rodinì, ve spoleèenství,

 ve státì i ve svìtì
v roce 2022 pøeje

redakce Hlubèického Kalendáøe.

* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2022 wünscht Ihnen

Redaktion des Leobschützer Kalenders
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Vá•eni pøátelé,

Pøipravili jsme pro Vás další ka-
lendáø pro rok 2022, v nìm• je
hlavním tématem pováleèný rozvoj
zemì hlubèické. Naším cílem je
zabránit tomu, aby se nezapomnìlo
na minulé události, ale i to, aby-
chom jej podrobnìji poznali.
Souèasnì nabízíme hodnì infor-
mací ze souèasnosti v zájmu
lepšiho poznání mìsta Hlubèice a
jeho okolí, naší malé vlasti, jeho
historie, kultury, osvìty a ho-
spdáøství. Doufáme, •e kalendáø
splní nejen osvìtovou ale i infor-
maèní funkci.

Kalendáø obsahuje:
- odkazy na starou i novou histo-

rii obce hlubèické,
- informace o kultuøe a historii

naší vlasti,
- námìty pro o•ívení a tvorbu tra-

dic, pro jejich nové vytváøení i pro
další èinnost v budoucnosti.

Další ji• 29. kalendáø (2022)
bude obsahovat nová témata vèetnì
tìch, která jsme nemohli zaøadit do
souèasného vydání. Námìty a pro-
pozice pro tvorbu dalších kalendáøù
zasílejte prosím na naší adresu:

Urz¹d Miejski
ul. Niepodleg³oœci 14
48-100 G³ubczyce
tel. +48 77 485 30 21
Všem, kteøí nám pomohli pøi

tvorbì kalendáøe vyjadøujeme
srdeèné podìkování a tìšíme se na
další spolupráci.

REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2022 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 29. Auflage des Kalen-
ders 2022 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:

Urz¹d Miejski
ul. Niepodleg³oœci 14
48-100 G³ubczyce
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!

Przygotowaliœmy dla Was dwudziesty dziewi¹ty Kalendarz na rok
2022,  w którym, tradycyjnie ju¿, tematem dominuj¹cym jest powo-
jenna historia naszej ziemi g³ubczyckiej. Celem tej publikacji jest
bli¿sze jej przedstawienie i ocalenie od zapomnienia.

Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesnoœæ i zachêcamy do lep-
szego poznania miasta i gminy, tej naszej Ma³ej Ojczyzny, jej histo-
rii, kultury, oœwiaty, sportu, gospodarki. Mamy nadziejê, ¿e Kalen-
darz spe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹, ale i promocyjn¹.

Kolejny, jubileuszowy, XXX ju¿ Kalendarz (2023 r.), obok konty-
nuacji niektórych w¹tków, zawieraæ bêdzie nowe tematy, które nie
znalaz³y siê w tym wydaniu, a s¹ godne uwagi.

Liczymy na naszych wspó³redaktorów i czytelników.
Uwagi i propozycje prosimy nadsy³aæ na adres:

Urz¹d Miejski   ul. Niepodleg³oœci 14,
48-100 G³ubczyce, tel. 77 485 30 21

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc  przy tworzeniu
Kalendarza, serdeczne dziêkujemy.

                                              W  imieniu Redakcji
                                               Redaktor Naczelny

       Jan Wac

Kalendarz G³ubczycki 2022
dostêpny w internecie na stronie:

www.glubczyce.pl
www.sbc.org.pl
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„Ka¿de pokolenie ma w³asny czas
Ka¿de pokolenie chce zmieniæ œwiat
Ka¿de pokolenie odejdzie w cieñ
A nasze nie”

Utwór „Pokolenie” zespo³u Kombi,
s³owa Jacek Cygan

Tymi s³owy zwraca³em siê do Was
Drodzy Czytelnicy przy okazji ró¿-
nych okolicznoœci, zw³aszcza jubile-
uszy. S³owa refrenu piosenki pocho-
dz¹ce ze znanego przeboju zespo³u
„Kombi” stanowi¹ swo-
ist¹ definicjê mojego
¿ycia, w tym dzia³alno-
œci publicystycznej, z
któr¹ przychodzi mi siê
po¿egnaæ.

„G³os G³ubczyc” i
„Kalendarz G³ubczyc-
ki” to niejako moje „po-
tomstwo”. Nie³atwo
przychodzi mi zamkn¹æ
ten etap ¿ycia, któremu
poœwiêci³em wiele ser-
ca, czasu, dzia³añ - bez ma³a 30 lat.
Lecz, jak pisze Jacek Cygan, wszyst-
ko ma swój czas i trzeba wiedzieæ,
kiedy odejœæ. Chcia³oby siê kontynu-
owaæ rozpoczête przed trzema deka-
dami dzie³o, lecz, niestety, zdrowie
nie pozwala. Zreszt¹, kiedy przed laty
podejmowa³em siê redakcji „G³osu
G³ubczyc” i „Kalendarza G³ubczyc-
kiego”, nie przypuszcza³em, ¿e po-
trwa to tak d³ugo. Chyba nikt wtedy
nie s¹dzi³, ¿e te publikacje przetrwaj¹
i zapisz¹ kolejne karty ksiêgi samo-
rz¹dowej, kulturalnej, historycznej i
spo³ecznej ziemi g³ubczyckiej. Ini-
cjuj¹c ich powstanie, chcia³em na bie-
¿¹co informowaæ mieszkañców gmi-

KA¯DE POKOLENIE MA W£ASNY CZAS...
ny G³ubczyce oraz odbiorców w kra-
ju i za granic¹ o tym, co dzieje siê w
naszej Ma³ej OjczyŸnie. Dlatego te¿
wspomniany Kalendarz, bêd¹cy wy-
padkow¹ miesiêcznika samorz¹do-
wego, podzieli³em na nastêpuj¹ce
dzia³y: kalendarium, samorz¹d,
wspó³czesnoœæ, historia, jubileusze. Z
dum¹ mogê stwierdziæ, ¿e obydwie
publikacje ka¿dego roku trafiaj¹ na
pó³ki krajowych i zagranicznych bi-
bliotek. Ma³o tego, powsta³o szereg
prac magisterskich i doktorskich na

bazie materia³ów zebranych w tych
dzie³ach.

Jesieñ ¿ycia to czas podsumowañ.
Chcia³oby siê przywo³aæ to wszyst-
ko, co uda³o siê zamkn¹æ na ³amach
wspomnianych mediów. Nie sposób
tego uczyniæ. Dlatego odsy³am do
lektury kolejnych roczników, tak
„G³osu G³ubczyc” jak i „Kalendarza”
- byæ mo¿e zgromadzonych w Pañ-
stwa domowych archiwach. Jeœli nie,
odsy³am do naszej Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki w Ratuszu.

¯egnaj¹c siê z funkcj¹ redaktora na-
czelnego wy¿ej wymienionych publi-
kacji, chcia³bym w sposób szczegól-
ny podziêkowaæ tym wszystkim, któ-
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rzy na przestrzeni szeregu lat wspó³-
pracowali ze mn¹, okazuj¹c wiele
¿yczliwoœci, zrozumienia, cierpliwo-
œci etc. Moja wdziêcznoœæ nie ma koñ-
ca… Nie przywo³am wszystkich na-
zwisk, bo jest ich wiele - wszak to zgo-
³a 30 lat pracy redakcyjnej. Na jej dro-
dze spotka³em wielu wspania³ych lu-
dzi, którzy nie szczêdzili czasu, swe-
go zapa³u i energii. Niektórzy z nich
trwaj¹ przy mnie do dziœ...

Spo³eczna praca redakcyjna ³¹czy
siê ze swoist¹ pasj¹, bo bez niej w³a-
œciwie publikacje nie mia³yby racji
bytu. Do grona pasjonatów zaliczam
i siebie. Jeszcze jako samorz¹dowiec
„po³kn¹³em” redakcyjnego „bakcy-
la”, by ocaliæ od zapomnienia to, co
dzieje siê w otaczaj¹cej nas rzeczy-
wistoœci. Pozostawiam wiêc po sobie
bogate dziedzictwo, które niech s³u-
¿y kolejnym pokoleniom. Jednocze-
œnie zapewniam Was drodzy czytel-
nicy, ¿e redakcjê „G³osu G³ubczyc”
i „Kalendarza G³ubczyckiego” pozo-
stawiam w dobrych rêkach, o czym
wkrótce siê przekonacie. A mówiê tu
o moich wieloletnich wspó³pracow-
nikach…

No có¿… ³za siê w oku krêci, ale
przecie¿ "ka¿de pokolenie ma swój
czas". Dlatego trzeba wiedzieæ, kie-
dy odejœæ… ¯ycie pisze ró¿ne sce-
nariusze. Zawsze marzy³em, by do-
czekaæ jubileuszu XXX-lecia. Ale
czy mi bêdzie dane?! Nie wiem…
Wszystko w rêkach Boga…

Na typowej emeryturze nie by³em
w³aœciwie ani jednego dnia. Mia³em
misjê do spe³nienia. Odchodz¹c z re-
dakcji, pragnê podziêkowaæ tak¿e
kolejnym burmistrzom oraz Urzêdo-
wi Miejskiemu jak i Miejskiemu
Oœrodkowi Kultury za ca³okszta³t
wspó³pracy przy wydawaniu biulety-

nu i Kalendarza. A'propos - Kalen-
darz to jedyna w kraju publikacja z
tak d³ugoletni¹ histori¹, która ci¹gle
trwa. Swoisty ewenement. Ze wzru-
szeniem siêgam do pierwszych edy-
cji… Tyle siê wydarzy³o!

Czujê siê spe³niony, ¿e wytrwa³em,
mimo ró¿nych zawirowañ dziejo-
wych i spo³eczno-politycznych. Gdy-
by nie wsparcie rodziny, mojej ma³-
¿onki Kasi, córki Alicji oraz synów
Andrzeja i Paw³a, pewnie nie da³bym
rady, bowiem nasz biuletyn samorz¹-
dowy i Kalendarz to praca i zaanga-
¿owanie ca³ej rodziny. A przy ich
tworzeniu nie by³o wolnych sobót i
niedziel…

Na zakoñczenie chcia³bym podziê-
kowaæ Wam, Szanowni Odbiorcy, za
zainteresowanie „G³osem G³ubczyc”
i „Kalendarzem G³ubczyckim”. Cie-
szê siê, ¿e s¹ popularne w naszym œro-
dowisku, a Pañstwo chêtnie do nich
siêgacie i z utêsknieniem wyczeku-
jecie kolejnych wydañ. Byæ mo¿e
nak³ad nie zawsze by³ satysfakcjonu-
j¹cy, ale wp³ywa na to wiele czynni-
ków. Zapewne zauwa¿yliœcie Pañ-
stwo ewolucjê publikacji. Od zarania
a¿ do chwili obecnej. Na ile to mo¿-
liwe, próbowa³em pod¹¿aæ za nowy-
mi rozwi¹zaniami technologicznymi,
co mo¿e nie zawsze korelowa³o z
Pañstwa oczekiwaniami. Proszê wiêc
o wybaczenie, jeœli dochodzi³o do
jakiœ niuansów redakcyjnych.

¯ywiê nadziejê, ¿e wraz z po¿egna-
niem siê z redakcj¹ zainicjowanych
przeze mnie publikacji, pozostawiam
po sobie dobre imiê.

Z wyrazami ¿yczliwoœci i sympatii
 Jan Wac

Z pomoc¹ i wsparciem
Marii Farasiewicz i Mateusza Kitki
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STYCZEÑ
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
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

____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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LUTY
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
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MARZEC
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
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
31 cz

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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KWIECIEÑ
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



15

SAMORZ¥D



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

16

MAJ
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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CZERWIEC
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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LIPIEC
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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SIERPIEÑ
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
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
31 œr

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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WRZESIEÑ
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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PA•DZIERNIK
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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LISTOPAD
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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GRUDZIEÑ
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
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

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Jesteœmy przy koñcu 2021 r. Jaki
to by³ rok dla samorz¹du i naszej
gminy?

Trudno go jednoznacznie oceniæ.
Na pewno by³ naznaczony pandemi¹,
która odcisnê³a swoje negatywne
piêtno na wszystkich aspektach na-
szego ¿ycia. Z powodu pandemii ode-
sz³o wielu naszych mieszkañców, w
tym sporo bliskich mi kolegów i zna-
jomych. Andrzej Uchañski, Józef

Kamiñski, Tadeusz Puzio. Tto byli
moi koledzy - ale tak¿e ludzie, któ-
rzy du¿o dobrego w swoim ¿yciu zro-
bili dla naszej gminnej spo³ecznoœci.

By³ to rok, w którym trudno by³o
spokojnie planowaæ i wykonywaæ
cele za³o¿one w bud¿ecie gminnym.
Pomimo tego, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jako wspólnota samorz¹dowa nie
poddaliœmy siê, uda³o siê wykonaæ
zaplanowane inwestycje i remonty,
powróciliœmy z ograniczeniami do
dzia³alnoœci w sferze spo³eczno-kul-
turalnej.

ROZMOWA Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥
Co zatem zosta³o zrobione w sfe-

rze materialnej?
Jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em,

wykonaliœmy praktycznie wszystkie
ujête w bud¿ecie zadania remontowe
i inwestycyjne. Zakoñczony zosta³
remont ul. Powstañców, który by³ pla-
nowany w cyklu dwuletnim (2020-
2021). By³o to du¿e zadanie, które na
pewno wp³ynê³o na poprawê estety-
ki tego rejonu miasta. Z Funduszu

Dróg Samorz¹dowych otrzymaliœmy
dofinansowanie w kwocie 1 550 000
z³ na remont ul. Karola Miarki. Ro-
boty trwaj¹, zakoñczenie planowane
jest na marzec 2022 r. Ca³kowity
koszt tego zadania to 2 300 000 z³.
Remont obejmuje wymianê na-
wierzchni, budowê chodnika, oœwie-
tlenia ulicznego i kanalizacji deszczo-
wej. Remont tej ulicy w znacz¹cy
sposób o¿ywi³ tê czêœæ miasta. Zo-
sta³y sprzedane dzia³ki pod budowê
- w tej chwili buduje siê tam kilka
nowych domów jednorodzinnych.
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Korzystaj¹c ze wsparcia Funduszu
Inwestycji Lokalnych wyremontowa-
ne s¹ ul. ¯ytnia (koszt 320 000 z³),
ul. Ogrodowa (180 000 z³), ul. Wiej-
ska (430 000 z³) oraz Plac Armii Kra-
jowej (220 0000 z³). Z w³asnych œrod-
ków wykonaliœmy remont ul. Bro-
niewskiego (400 000 z³) oraz drogi
dojazdowej do Nowego Ro¿nowa
(200 000 z³). Z w³asnych œrodków
zosta³ wykonany czêœciowy remont

podwórka Szko³y Podstawowej nr 2.
Zadanie zostanie zakoñczone w 2022
r. a koszt ca³kowity to 700 000 z³.
Przebudowaliœmy na gazow¹ kot³ow-
niê w Szkole Podstawowej nr 1 -
koszt 300 000 z³. Rozpoczêty zosta³
remont budynku gminnego przy ul.
Staszica 3. Zadanie zostanie zakoñ-
czone w 2022 r. Koszt ca³kowity to
400 000 z³.

Co Pana najbardziej zaskoczy³o
(pozytywnie) w tym roku?

Oczywiœcie fakt pozyskania zna-
cz¹cej kwoty 3 850 000 z³ z FIL dla
gmin górskich. Przystêpowaliœmy do
tego konkursu pe³ni obaw, a tu mi³e
zaskoczenie. Uzyskaliœmy tak zna-

cz¹ce wsparcie, ¿e po do³o¿eniu na-
szego wk³adu (3 500 000 z³) mogli-
œmy rozpocz¹æ I etap modernizacji
naszego basenu. Mam nadziejê, ¿e do
pocz¹tku sezonu 2022 r. remont zo-
stanie wykonany. Ponadto z Fundu-
szu Inwestycji Strategicznych dosta-
liœmy 4 750 000 z³ na wykonanie dro-
gi (³¹cznika) pomiêdzy ul. Wro-
c³awsk¹, Al. Lipow¹ i ul. ̄ eromskie-
go. To zadanie bêdzie wykonane w

2022 r. Z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych (wioski popegeerowskie) otrzy-
maliœmy wsparcie 500 000 z³ na re-
witalizacjê parku i rotundy w Pomo-
rzowicach. To zadanie równie¿ bê-
dzie wykonywane w 2022 r.

Co zatem wydarzy³o siê w 2021
r. w sferze kulturalno-spo³ecznej?

W tej sferze oczywiœcie ogranicze-
nia zwi¹zane z pandemi¹ mia³y wiêk-
szy wp³yw ni¿ na gospodarkê. Fre-
kwencja na wydarzeniach by³a wyraŸ-
nie ni¿sza ni¿ w poprzednich latach.
Uda³o siê jednak przeprowadziæ ob-
chody naszych œwi¹t pañstwowych.
Zrobiliœmy to w sposób uroczysty i
godny. Szko³y pracowa³y w trybie,



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

34

który wyznacza³y w³adze oœwiatowe
- po pocz¹tkowych perturbacjach
uda³o siê dobrze zorganizowaæ zdal-
ne nauczanie. Szko³y zosta³y dopo-
sa¿one w niezbêdny sprzêt, który w
koniecznych przypadkach by³ tak¿e
dostarczony uczniom. Pracowa³y
wszystkie przedszkola.

Zorganizowane zosta³y Dni Miasta
w miesi¹cu sierpniu, a tak¿e w okro-

jonej formie Do¿ynki Gminne. Od-
bywa³y siê koncerty naszych wyko-
nawców i zaproszonych z zewn¹trz.
W Miejskim Oœrodku Kultury w maju
i czerwcu wróci³y zajêcia w sekcjach.
W wersji "online" z wyj¹tkiem kon-
certu fina³owego zosta³ przeprowa-
dzony przez MOK Festiwal Kultury
Powiatowej. W bibliotece urucho-
miono dzia³alnoœæ, odbieraj¹c i wy-
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daj¹c ksi¹¿ki przy wejœciu. Na boiska
powrócili nasi sportowcy, pi³karze,
badmintoniœci, karatecy i zawodnicy
taekwondo, odnosz¹c na arenach kra-
jowych i zagranicznych znacz¹ce
sukcesy.

Jakie by³y najwiêksze problemy
samorz¹du w tym mijaj¹cym roku?

Wzrost p³acy minimalnej i ceny
energii elektrycznej, które wyst¹pi³y
w samorz¹dzie ju¿ na pocz¹tku 2021
r. spowodowa³y, i¿ istnia³o powa¿ne
zagro¿enie przekroczenia wydatków
bud¿etu. Do tego dochodzi³a niepew-
noœæ co do wykonania dochodów z
podatku od firm i osób fizycznych.
W trakcie roku nast¹pi³ te¿ wzrost cen
na przetargach przeprowadzonych
przez gminy. By³y problemy z bra-
kiem wykonawców, a w pewnym
okresie te¿ materia³ów.

Najgorsze nast¹pi³o jednak dopie-
ro pod koniec roku. Znacz¹cy skok
inflacji, ogromna podwy¿ka ceny
gazu, energii elektrycznej i wêgla,
która dotknê³a samorz¹d i naszych
mieszkañców stawia nas w trudnej
sytuacji w perspektywie 2022 r. Trze-
ba bêdzie znaleŸæ œrodki w bud¿ecie
na pokrycie wzrostu wydatków, co
mo¿e ograniczyæ nasze mo¿liwoœci
inwestowania w nowe projekty.

Sytuacja wydaje siê trudniejsza ni¿
siê spodziewaliœmy. Mam jednak na-
dziejê, ¿e wspólnym wysi³kiem uda
nam siê pokonaæ trudnoœci i uchwa-
lony na rok 2022 bud¿et wykonamy
nie gorzej ni¿ ten z 2021 r.

Dziekujê za rozmowê.

Mateusz Kitka
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LISTA NIEODP£ATNEGO PORADNICTWA
NA TERENIE POWIATU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w G³ubczycach
Adres: ul. Sobieskiego 5a, 48-100 G³ubczyce
Kontakt: tel. 77 485 87 73/fax 77 485 87 73 wew. 23
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 7:00-15:00
Dla: Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Sobieskiego 5a, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 08 17, interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl
poniedzia³ek 7:00-15:00/wtorek 12:00-20:00/œroda-pi¹tek 7:00-15:00
Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w G³ubczycach
ul. Raciborska 17, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 29 95, pppglubczyce@op.pl
poniedzia³ek- pi¹tek 8:00-15:00
Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê, rodzice, nauczyciele, opiekunowie prawni

NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ w G³ubczycach
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 01 94
pon. wt., czw. 16:00-20:00
Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 G³ubczyce
W godzinach pracy Starostwa : 7:30-15:30, tel. 77 405 36 60
Po godzinach pracy Starostwa oraz w dni wolne: tel. 722 392 885
Œwiadkowie zdarzeñ kryzysowych, osoby poszukuj¹ce informacji
dot. zarz¹dzania kryzysowego

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w G³ubczycach
ul. Pocztowa 6A, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15, ops@glubczyce.ops.com.pl
pon. 7:30-16:00, wt.-czw. 7:30-15:30, pi¹tek 7:30-15:00
Mieszkañcy Gminy G³ubczyce

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Baborowie
ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów
tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37, ops@baborow.pl
poniedzia³ek-pi¹tek 7:00-15:00
Mieszkañcy Gminy Baborów
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Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Branicach
ul. G³ówna 61, 48-140 Branice (budynek Policji)
tel. 798 164 605, 781 970 500 (kierownik), opsbranice@post.pl
pon. 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, pt 7:30-14:00
Mieszkañcy Gminy Branice

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kietrzu
ul. Wojska Polskiego 29, 48-130 Kietrz
tel. 77 485 45 02, mops@kietrz.pl
pon. 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30 pi¹tek 7:30-14:00
Mieszkañcy Gminy Kietrz

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
ul. Niepodleg³oœci 14, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87, kaczorowska.beata@glubczyce.pl
Komisja: œroda 10:00-12:00 pi¹tek 10:00-12:00
Dy¿ury psychoterapeuty: pon.16:00-19:30 czw. 16:00-19:30
Mieszkañcy Gminy G³ubczyce

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Komisja:ul. Ratuszowa 2a  48-120 Baborów (budynek Urzêdu Miejskiego)
Terapeuta:ul. Rynek 17, 48-120 Baborów
tel. 77 403 69 20 (Komisja) tel. 669 125 489 (terapeuta) - czynny
w godzinach dy¿uru - œroda 15:30-18:00
Mieszkañcy Gminy Baborów

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Centrum Kultury Wersalka ul. Koœcielna 7a, 48-140 Branice
tel. 77 486 82 50
Mieszkañcy Gminy Branice

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 G³ubczyce
tel. 602 652 674, rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl
œroda 11:00-15:30, Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego

Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach
ul. Pocztowa 6, 48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37, fax 77 485 87 60, opgl@praca.gov.pl
pon.-pi¹tek 7:30-15:30
Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego
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Punkt Nieodp³atnej Pomocy Prawnej w G³ubczycach
ul. Sobieskiego 5a, 48-100 G³ubczyce (budynek PCPR w G³ubczycach)
tel. 77 405 36 60, sekretariat@powiatglubczycki.pl
poniedzia³ek 11:00-15:00, wtorek 7:00-11:00, œroda 10:00-14:00
czwartek 9:00-13:00, pi¹tek 8:00-12:00
Osoby w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz osoby samozatrudnione (niezatrud-
niaj¹ce pracowników przez min. 12 miesiêcy), które nie s¹ w stanie pokryæ
kosztów odp³atnej pomocy prawnej

Punkt Nieodp³atnej Pomocy Prawnej w Kietrzu
ul. 3 Maja 1/ 48-130 Kietrz, (budynek Urzêdu Miejskiego w Kietrzu)
tel. 77 405 36 60, sekretariat@powiatglubczycki.pl
poniedzia³ek 13:00-17:00,  wtorek 8:00-12:00, œroda 8:00-12:00,
czwartek 8:00-12:00, pi¹tek 10:00-14:00
Osoby w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz osoby samozatrudnione (niezatrud-
niaj¹ce pracowników przez min. 12 miesiêcy), które nie s¹ w stanie pokryæ
kosztów odp³atnej pomocy prawnej

OGÓLNOPOLSKIE INFOLINIE TEMATYCZNE
DZIA£AJ¥CE W RAMACH NIEODP£ATNEGO PORADNICTWA

Nieodp³atne poradnictwo Numer telefonu
Pañstwowa Inspekcja Pracy 801 002 006

459 599 000
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 22 5601600
Narodowy Fundusz Zdrowia 800 190 590

22 1256600
Krajowa Informacja Skarbowa 22 3300330

801 055 055
Rzecznik Praw Obywatelskich 800 676 676
Rzecznik Praw Dziecka - Dzieciêcy Telefon Zaufania 800121212
Infolinia Konsumencka 801 440 220

22 2908916
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Telefon Zaufania dla Dzieci i M³odzie¿y 116 111
Centrum Praw Kobiet 600070717
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” 800 120 002
Fundacja Biuro S³u¿by Krajowej Anonimowych Alkoholików 801 033 242
Ogólnopolski Telefon Zaufania "Narkotyki-Narkomania" 800 199 990
Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego 774524715

774524469
774524243
502473533
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Urz¹d Miejski w G³ubczycach
ul. Niepodleg³oœci 14
http://www.glubczyce.pl
tel. 77 485-30-21

Starostwo Powiatowe
ul.Kochanowskiego 15
http://www.powiatglubczycki.pl
tel. 77 485-20-78

Powiatowy Urz¹d Pracy
ul. Pocztowa 6
tel. 77 485-20-37

Komenda Powiatowa Policji
ul. Chrobrego 6
tel. 997, 77 471-02-03

Komenda Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
ul. Ko³³¹taja 4
tel. 998, 77 471-08-50

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. Sobieskiego 5
tel. 77 485-87-73

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Grunwaldzka 1b
tel. 77 485-26-68

Powiatowy Inspektorat
Weterynaryjny
ul. Grunwaldzka 1a
tel. 77 485-26-62

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
ul. Ko³³¹taja 5
tel. 77 471-03-55

INFORMATOR MIEJSKI - KONTAKTY

Inspektorat Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
ul. Chrobrego 5
tel. 77 471-02-60
infolinia: 801 400 987

Urz¹d Skarbowy
ul. Fabryczna 2
tel. 77 485-30-51

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego
ul. Plebiscytowa 16
tel. 77 485-64-49

Inspektorat PZU S.A.
ul. Niepodleg³oœci 17
tel. 77 485-86-48

Urz¹d Pocztowy
ul. Pocztowa 4
tel. 77 471-03-65
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Zarz¹d Oœwiaty Kultury i Sportu
ul. Olimpijska 1
tel. 77 403-60-33

Miejski Oœrodek Kultury
ul. Koœciuszki 24
tel. 77 485-21-51

G³ubczyckie Wodoci¹gi
i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Powstañców 2
tel. 77 485-27-21
www.wodociagi-glubczyce.pl

Us³ugi Komunalne sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8
tel. 77 485-22-69

G³ubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego
Sp z o.o.
ul. Pocztowa 8
tel. 77 485-22-45

Powiatowe Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej
48-100 G³ubczyce, ul. Rynek 1
tel: 77 485-01-93
e-mail: muzeum@glubczyce.info

Samodzielny Publiczny Zespó³
Opieki Zdrowotnej
ul. Marii Sk³odowskiej- Curie 26
tel. 77 480-11-70
fax 77 480-11-71
77 480 11 01 - Izba przyjêæ
77 480 11 20 - Nocna i Œwi¹teczna
Opieka
77 480 11 38 - Laboratorium
77 480 11 95 - Pielêgniarka
epidemiologiczna
sekretariat@szpitalglubczyce.pl

Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 1
tel. 77 485-31-93

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Pocztowa 6
tel. 77 485-85-15, 77 485-29-22

Dom Dziennego Pobytu
ul. Chrobrego 7
tel. 77 485 82 19

Œrodowiskowy Dom Samopomocy
Nowe Go³uszowice 18

S¹d Rejonowy
ul. Kochanowskiego 1
tel. 77 471-06-00

Prokuratura Rejonowa
ul. Powstañców
tel. 77 403-64-00

Parafia Rzymskokatolicka
Narodzenia N.M.P.
ul. Jana Paw³a II 7
tel. 77 485 28 25
parafia.glubczyce@diecezja.opole.pl
http://parafia.glubczyce.pl

Klasztor Franciszkanów
pw. œw. Idziego i œw. Bernardyna
ul. Zakonna 6
tel. 77 485 24 82

Franciszkañski Oœrodek Pomocy
Dzieciom
ul. Zakonna 3
tel. 77 485 61 77

Kaplica Sióstr Szkolnych
de Notre Dame
ul. Raciborska 17 a
tel. 77/485-97-31
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HEJ KOLÊDA, KOLÊDA

Moœci Gospodarze b¹dŸcie pozdrowieni,
Kolêdnicy z G³ubczyc, tutaj zaproszeni,

¯ycz¹ z Nowym Rokiem wszelkiej pomyœlnoœci;
Hej kolêda, kolêda…2x

Gwiazda Betlejemska przybie¿a³a z nami,
Ta, co sprowadzi³a trzech mêdrców do stajni,

 I wskaza³a ludziom drogê do zbawienia;
Hej kolêda, kolêda…2x

Wszem wobec niesiemy weso³¹ nowinê,
¯e Panna Przeczysta porodzi³a Syna,
Syna jedynego, Boga prawdziwego;

Hej kolêda, kolêda…2x

Niech Boskie Dzieci¹tko wszystkim b³ogos³awi,
W ubogim ¿³óbeczku na œwiat przysz³o w dani,

Raduj¹ siê przeto Maryja z Józefem;
Hej kolêda, kolêda…2x

Franciszkañska szopka s³ynie od stuleci,
Biedaczek z Asy¿u budowniczy przecie,

B¹dŸmy wiêc weseli ,wszak œwiêto Trzech Króli;
Hej kolêda, kolêda…2x

Chcemy kolêdowaæ, tradycjê podtrzymaæ,
Niechaj w Domu Pañskim dziœ zabrzmi muzyka,

Wierny lud wtóruje, Bogu podziêkuje;
Hej kolêda, kolêda…2x

s³owa: Maria Farasiewicz
melodia ludowa
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G£UBCZYCKIE LWY 2021 ROZDANE
16 grudnia 2021 r. podczas uroczy-

stej, przedœwi¹tecznej XXXV sesji
Rady Powiatu w G³ubczycach zosta-

³y wrêczone Statuetki G³ubczyckie-
go Lwa. Przypomnijmy, ¿e to za-
szczytne wyró¿nienia od dwudziestu
zgo³a lat przyznawane jest dorocznie
za szczególne osi¹gniêcia maj¹ce
istotne znaczenie dla rozwoju i pro-
mocji powiatu g³ubczyckiego, a tak-
¿e za aktywnoœæ spo³eczn¹, zawo-
dow¹ i przedsiêbiorczoœæ. G³ubczyc-
ki Lew to najwy¿sze wyró¿nienie
nadawane przez Radê Powiatu.

W minionym roku owymi statuet-
kami uhonorowani zostali: ks. profe-
sor Grzegorz PoŸniak w kategorii in-
dywidualnej oraz Towarzystwo Mi-
³oœników Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo - Wschodnich Oddzia³ w G³ub-
czycach w kategorii zbiorowej PRO-
MOCJA POWIATU G£UBCZYC-
KIEGO". TMLi KPW reprezentowa-

li: prezes Edward Wo³oszyn i jego za-
stêpca Kazimierz Naumczyk. Warto
te¿ wspomnieæ, ¿e dwa miesi¹ce

wczeœniej radni jednog³oœnie przyjê-
li w/w kandydatury. Wnioskodawc¹
pierwszej by³a moja osoba, a drugiej
burmistrz Adam Krupa. Aktu wrêcze-
nia statuetek dokonali: przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu - Rados³aw Gorzko
oraz starosta - Piotr Soczyñski. Nie
zabrak³o te¿ s³ów podziêkowañ i jak-
¿e trafnych refleksji ze strony laure-
atów.

A oto opis dzia³añ wyró¿nionych.

Ks. Grzegorz PoŸniak to postaæ
wybitna i nietuzinkowa. Pochodzi z
G³ubczyc. Obecnie mieszka w pobli-
skich Grobnikach. Ksi¹dz katolicki z
podwójnym doktoratem. Dr habilito-
wany nauk teologicznych i humani-
stycznych, a tak¿e muzykolog. Arty-
sta i naukowiec. Profesor Uniwersy-
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tetu Opolskiego, dyrektor Diecezjal-
nego Instytutu Muzyki Koœcielnej
przy Wydziale Teologicznym UO;
kierownik Katedry Muzyki Koœciel-
nej i Wychowania Muzycznego UO,
wyk³adowca Wy¿szego Seminarium
Duchownego i innych uczelni. Uzna-
ny poeta i kompozytor. Autor szere-
gu ksi¹¿ek, niezliczonych publikacji
naukowych, tomików poezji i bajek.
Cz³owiek wielu talentów. Intelektu-
alista i poliglota. Autorytet moralny.
JeŸdzi z wyk³adami po ca³ym œwie-
cie. Ma szerokie kontakty. Ceniony
w kraju i poza jego granicami. Wie-
lokrotnie nagradzany. Znawca orga-
nów, ich historii i budowy. Mi³oœnik
Bacha, muzyki klasycznej i liturgicz-
nej. Poezji œpiewanej. Wspó³pracu-
je z wybitnymi naukowcami i muzy-
kami w kraju i za granic¹. Aran¿uje,
komponuje i nagrywa p³yty. W swo-
jej poezji zaprasza nas do swego
œwiata, w którym udostêpnia przemy-
œlenia o ¿yciu, œwiecie, ludziach, do-
œwiadczeniach, codziennoœci.

Wielokrotnie przewodniczy³ jury
Wojewódzkiego Przegl¹du Poezji
i Pieœni œw. Jana Paw³a II w G³ub-
czycach. Koncertowa³ w naszym ko-
œciele parafialnym oraz w wielu in-
nych miejscowoœciach Opolszczyzny
i poza ni¹. Sprowadza³ tu znakomi-
tych artystów i muzyków.

Ks. Grzegorz PoŸniak jest kap³a-
nem diecezji opolskiej. Urodzi³ siê w
1971 r. w G³ubczycach. Absolwent
g³ubczyckiego LO. Ukoñczy³ studia
teologiczne na Uniwersytecie Opol-
skim (1996), muzykologiczne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(2000) oraz Podyplomowe Studium
Chórmistrzowskie w Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy (2004). W
roku akademickim 2000/2001 spêdzi³

semestr w Hochschule für die katho-
lische Kirchenmusik und Musikpäda-
gogik w Ratyzbonie. Przebywa³ na
stypendium naukowym w Londynie.

W 2006 r. na Uniwersytecie Opol-
skim obroni³ doktorat w zakresie
nauk teologicznych. W czerwcu 2010
r. odby³ kolokwium habilitacyjne na
podstawie rozprawy "Popularna
muzyka chrzeœcijañska w Polsce". W
2013 r. na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim obroni³ drugi doktorat (w
zakresie nauk humanistycznych). Od
2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki
Koœcielnej i Wychowania Muzyczne-
go Wydzia³u Teologicznego Uniwer-
sytetu Opolskiego; jest Referentem
ds. Muzyki Koœcielnej Kurii Diece-
zjalnej w Opolu, a do 2013 r. by³
duszpasterzem muzyków koœcielnych
diecezji opolskiej. Od 2005 r. jest dy-
rektorem Diecezjalnego Instytutu
Muzyki Koœcielnej przy Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opol-
skiego. Jest rzeczoznawc¹ Ministra
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie organów piszcza³kowych,
a od 2013 r. prezesem Stowarzysze-
nia Polskich Muzyków Koœcielnych.
Nale¿y do Zwi¹zku Kompozytorów
Polskich oraz "Internationale Arbe-
itsgemeinschaft für Hymnologie". Za-
interesowania badawcze ks. PoŸnia-
ka koncentruj¹ siê wokó³ muzyki li-
turgicznej, prawodawstwa muzyczno
- liturgicznego, organoznawstwa, hi-
storii budownictwa organowego na
Œl¹sku, popularnej muzyki religijnej.
Jest redaktorem naczelnym "Musica
Ecclesiastica. Rocznik Stowarzysze-
nia Polskich Muzyków Koœcielnych"
oraz dwóch p³ytowych serii wydaw-
niczych: Organy Œl¹ska Opolskiego
oraz Musica Silesiae.

 Tymczasem rzecz o Towarzy-
stwie Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo -Wschodnich oddzia³
G³ubczyce. Organizacja ta powsta³a
13 lat temu, a dok³adnie w styczniu
2009 r. Zrodzi³a siê z inicjatywy p.
Edwarda Wo³oszyna i p. Kazimierza
Naumczyka. To wspólnota zrzesza-
j¹ca tych, którzy maj¹ swoje korze-

nie na Kresach II RP. Ich potomków
i rodzin.

Dzia³alnoœæ TMLiKPW jest bardzo
szeroka. Sprowadza siê jednak do
jasnych i rzeczowo wyznaczonych
celów: przywo³ywanie historii, pod-
trzymywanie tradycji, pamiêci o po-
chodzeniu - to¿samoœci regionalnej
i narodowej; promowanie kultury
oraz obyczajów kresowych, integra-
cja ¿yj¹cych jeszcze rdzennych Kre-
sowiaków.

G³ubczyckie Towarzystwo wspó³-
pracuje z podobnymi stowarzyszenia-
mi w Brzegu, Kêdzierzynie - KoŸlu,
Bytomiu, Dzier¿oniowie, Korfanto-
wie, Nysie, etc., kontynuuj¹c i zacie-
œniaj¹c szczególne wiêzi z Kresowia-
nami rozproszonymi po ca³ym kraju
i œwiecie. W dzia³alnoœci Towarzy-
stwa wa¿nym aspektem jest tak¿e
owocna wspó³praca z przedstawicie-
lami duchowieñstwa w kraju i za gra-
nic¹. Czêste wyjazdy i pielgrzymki na
Kresy to te¿ jeden z przejawów ak-
tywnego i praktycznego dzia³ania or-
ganizacji, o której tu mowa, jak
i przejaw polsko - ukraiñskiej wspó³-
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pracy i wymiany part-
nerskiej. A wspó³praca
ta dotyczy tak¿e cze-
skich wo³ynian, za-
mieszka³ych na terenie
Moraw. Zarz¹d Stowa-
rzyszenia gromadzi te¿
jak¿e cenne materia³y
historyczne. Archiwi-
zuje je przy wspó³pra-
cy z Powiatowym Mu-
zeum Ziemi G³ubczyc-
kiej jak i Miejsk¹ i Gminn¹ Biblio-
tek¹ Publiczn¹ w Ratuszu. Ich rola
jest nieoceniona. Ponadto skutecznie
wnioskuje o stosowne odznaczenia
dla zas³u¿onych za dzia³alnoœæ na
rzecz Kresów II RP. Wraz z wy¿ej
wymienionymi instytucjami, Urzê-
dem Miejskim w G³ubczycach, Sta-
rostwem Powiatowym organizuje
promocje ksi¹¿ek o tematyce kreso-
wej. Wydawane s¹ liczne publikacje
ksi¹¿kowe, opisuj¹ce losy rodzin kre-
sowych. Publikacje te to wielka
skarbnica wiedzy. Z histori¹, kultur¹,
obyczajowoœci¹, ¿yciem codziennym
Kresowian i Sybiraków. To tak¿e do-
kument wstrz¹saj¹cego ludobójstwa,
którego doœwiadczyli nasi przodko-
wie. Nasza organizacja czci pamiêæ
przodków bestialsko pomordowa-
nych przez banderowców, a co naj-
istotniejsze, zaszczepia w m³odym
pokoleniu mi³oœæ do Kresów - ziemi
praojców. Ocala od zapomnienia.
Przyk³adem tego jest wmurowanie
u progu dzia³alnoœci "Kamienia Pa-
miêci" na cmentarzu komunalnym w
G³ubczycach, tu¿ obok Pomnika Sy-
biraków, gdzie maj¹ miejsce uroczy-
stoœci upamiêtniaj¹ce i rocznicowe,
z powag¹ i dostojeñstwem organizo-
wane przez Stowarzyszenie.

Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo - Wschodnich
patronuje licznym przedsiêwziêciom
kulturalnym i edukacyjnym. Przyk³a-
dem tego s¹ szalenie popularne do-
roczne Dni Kresowe z udzia³em zna-
komitych goœci (historyków, naukow-
ców, pos³ów, senatorów, samorz¹dow-
ców…), czy konkursy dla m³odzie¿y
szkolnej pod nazw¹ "Korzenie wielu
g³ubczyczan s¹ na Kresach". Nie spo-
sób pomin¹æ tu tzw. "Noworocznych
spotkañ Kresowian" i innych inicja-
tyw integruj¹cych œrodowisko.

Dzia³alnoœæ Towarzystwa opisywa-
na jest na ³amach mediów publicz-
nych jak i lokalnych: G³osu G³ub-
czyc, Kalendarza G³ubczyckiego,
Rzeczy Powiatowej, popularyzowa-
na w TV Pogranicze, na portalu two-
jeGlubczyce.pl

Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e
Towarzystwo Mi³oœników Lwowa
i Kresów P³d. - Wsch. zas³uguje na
wyró¿nienie Statuetk¹ G³ubczyckie-
go Lwa. Wszak rola tego¿ jest nie-
oceniona!

Gratulujemy nagrodzonym, ¿ycz¹c
zdrowia, si³, wytrwa³oœci i sukcesów
w dalszych dzia³aniach.

 Maria Farasiewicz
 wiceprzewodnicz¹ca Rady

Powiatu
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Niecodzienna uroczystoœæ mia³a
miejsce 24 czerwca 2021 r. podczas
XXVIII sesji Rady Powiatu. Oto Pani
Agnieszka Franków-¯elazny zosta³a
uhonorowana najwy¿szym wyró¿nie-
niem Rady Powiatu, a mianowicie
Statuetk¹ G³ubczyckiego Lwa w ka-
tegorii ,,Promocja Powiatu G³ubczyc-
kiego''. Aktu wrêczenia dokonali:
przewodnicz¹cy Rady - Rados³aw
Gorzko, starosta - Piotr Soczyñski

oraz wicestarosta - Anita Juchno, któ-
ra ofiarowa³a laureatce tak¿e ,,Album
G³ubczyckich Rodzin Kresowych''.
Moja osoba jako wnioskodawcy mia-
³a zaszczyt i przyjemnoœæ przedsta-
wiæ jak¿e bogat¹ biografiê arty-
styczn¹ i spektakularny dorobek na-
ukowy nagrodzonej. Pragnê przypo-
mnieæ, i¿ nominacja i wniosek o wy-
ró¿nieniu zosta³y jednomyœlnie zaak-
ceptowane przez w/w gremium na
œwi¹tecznej sesji w grudniu 2020 r.
Niestety, pandemia uniemo¿liwi³a

G£UBCZYCKI LEW 2020
DLA AGNIESZKI FRANKÓW-¯ELAZNY

laureatce wczeœniejszy odbiór statu-
etki, lecz w³aœnie absolutoryjna sesja
sta³a siê stosown¹ okazj¹. Dziêkuj¹c
za to zaszczytne wyró¿nienie, Pani
Agnieszka
wiele cie-
p³ych s³ów
skierowa³a
pod adresem
swych na-
u c z y c i e l i

i mentorów, wœród których szczegól-
ne miejsce zajmuj¹ ówczesny Dyrek-
tor LO i inicjator powstania g³ubczyc-
kiego chóru - Edward Wo³oszyn oraz
mistrz chóralistyki - Tadeusz Eckert.
Ponadto podkreœli³a, jak wa¿ny dla
rozwoju i ¿ycia cz³owieka jest kon-
takt ze sztuk¹. Jak istotne jest wspie-
ranie tych nielicznych, a jak¿e cen-
nych osób (nauczycieli, spo³eczni-
ków, etc.), które s¹ inspiracj¹ dla m³o-
dych ludzi poszukuj¹cych siebie.
Wzruszy³am siê, gdy moj¹ osobê po-
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da³a tu za przyk³ad…
Trudno w kilku s³o-

wach zawrzeæ tak ol-
brzymi dorobek arty-
styczno-naukowy Pani
Agnieszki Franków-
¯elazny. Wszak to wy-
j¹tkowa postaæ. Dyry-
gent, chórmistrz, peda-
gog, profesor zwyczaj-
ny doktor habilitowany
sztuki. Absolwentka LO
im. A. Mickiewicza
i PSM I st. im. I. J. Pa-
derewskiego w G³ub-
czycach, Uniwersytetu
Wroc³awskiego (studia
biologiczne - 2000 r.),
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipiñskiego
we Wroc³awiu: Wydzia-
³u Edukacji Muzycznej
(dyplom w 2004 r.)
i Wydzia³u Wokalnego (dyplom 2005
r.). W 2006 r. ukoñczy³a Podyplomo-
we Studia Chórmistrzowskie w Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy, a w
2014 r. - Akademiê Liderów Kultury
na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Krakowie. W jej posiadaniu jest te¿
dyplom Szko³y G³ównej Mened¿er-
skiej (MBA) Collegium Humanum -
czerwiec 2021 r.

Pani Agnieszka najpierw zwi¹zana
by³a z  Chórem Mieszanym Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach
pod kierownictwem wspomnianego
Tadeusza Eckerta. Jako solistka, asy-
stentka dyrygenta, jak równie¿ wspó³-
uczestniczka wyjazdów na koncerty,
konkursy oraz festiwale w kraju i za
granic¹. Nastêpnie wspó³pracowa³a z
wroc³awskimi chórami akademicki-
mi. W latach 1995-1999 by³a cz³on-

kiem Polsko-Niemieckiej Akademii
Chóralnej „In terra pax”. W roku
1999 za³o¿y³a chór „Con Amore”
przy Zespole Szkó³ Nr 1 we Wroc³a-
wiu. Pe³ni³a te¿ funkcjê dyrygenta i
kierownika artystycznego Akademic-
kiego Chóru Politechniki Wroc³aw-
skiej. W roku 2000 powo³a³a do ¿ycia
Kameralny Chór Akademii Medycz-
nej (obecnie Chór Medici Cantantes
Uniwersytetu Medycznego we Wro-
c³awiu), z którym zdoby³a wiele na-
gród i wyró¿nieñ w konkursach kra-
jowych i zagranicznych. Od czerwca
2006 r. jest dyrektorem artystycznym
Chóru Narodowego Forum Muzyki
(wczeœniejsza nazwa - Chór Filhar-
monii Wroc³awskiej). W okresie od
stycznia do lipca 2013r. by³a opieku-
nem artystycznym Chóru Polskiego
Radia, reaktywuj¹c Zespó³ i wprowa-
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dzaj¹c go na powrót na polsk¹ scenê
muzyczn¹. Wystêpowa³a jako dyry-
gent lub chórmistrz goœcinny takich
zespo³ów, jak: Gabrieli Consort,
NFM Filharmonia Wroc³awska,
NFM Orkiestra Leopoldinum, Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Sudec-
kiej, Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Opolskiej, Wroc³awski Zespó³
Solistów Ricordanza, Or-
kiestra Kameralna Akade-
mii Muzycznej we Wroc³a-
wiu, Chór Festiwalowy
Miêdzynarodowego Festi-
walu Wratislavia Cantans,
Chór Filharmonii Œl¹skiej,
Chor der Bamberger Sym-
phoniker, Schleswig-Hol-
stein Festival Choir, Chór
Teatru Wielkiego w Pozna-
niu czy Kaunas State Choir
czy Coral Juvenil do Guri.
Z jej to inicjatywy w roku
2013 powsta³ Polski Naro-
dowy Chór M³odzie¿owy,
którego zosta³a dyrektorem
artystycznym, a prowadzo-
ny przez Narodowe Forum Muzyki.
W styczniu 2015 r. objê³a funkcjê dy-
rektora programowego projektu Aka-
demia Chóralna.

Pani Agnieszka Franków-¯elazny
pracuje na stanowisku profesora w
Akademii Muzycznej im. Karola Li-
piñskiego we Wroc³awiu, gdzie pro-
wadzi klasê dyrygentury chóralnej,
Chór im. S. Krukowskiego oraz meto-
dykê œpiewu zbiorowego. A'propos pro-
fesury. Ten jak¿e zaszczytny, tzw. bel-
wederski tytu³ naukowy uzyska³a w
kwietniu tego roku, nadany jej przez
Prezydenta RP.

Pani Agnieszka czêstokroæ bywa
zapraszana jako konsultant wokalny

do prowadzenia warsztatów dla chór-
mistrzów oraz zespo³ów chóralnych.
Jest osob¹ bardzo cenion¹ w œrodo-
wisku artystycznym, naukowym i stu-
denckim. ¯yczliwa, otwarta i ciep³a
propaguje umi³owanie muzyki i œpie-
wu. Tê mi³oœæ zaszczepia wœród dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych… To oso-
ba charyzmatyczna… Autorytet…

W latach 2013-2016 pe³ni³a funk-
cjê kuratora projektu „Muzyka Euro-
pejskiej Stolicy Kultury - Wroc³aw
2016”. W swoim dorobku posiada 22
nagrane p³yty oraz ponad 70 nagród
indywidualnych i zespo³owych, w
tym I nagrodê w Ogólnopolskim Kon-
kursie Dyrygentury Chóralnej (2004),
I miejsce etapu dolnoœl¹skiego Kon-
kursu na Najlepszego Studenta
Rzeczpospolitej Polskiej Primus In-
ter Pares (2004), Odznakê Honorow¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”
(2008), Wroc³awsk¹ Nagrodê Mu-
zyczn¹ (2010), Nagrodê Internautów
w konkursie „Cz³owiek Roku 2011”,
Nagrodê „Iuvenes Vratislaviae” Pol-
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skiej Akademii
Nauk (2012), Br¹-
zowy Medal Za-
s³u¿ony dla Kultu-
ry Polskiej - Glo-
ria Artis (2014), a
tak¿e Fryderyka
2017 i 2019. W
2018 roku progra-
mowany przez ni¹
projekt Akademia
Chóralna otrzyma³
nominacjê do Na-
grody „Koryfeusz
Muzyki Polskiej”.
Wyst¹pi³a w po-
nad 20 krajach Eu-
ropy, w Stanach
Zjednoczonych,
Izraelu i Brazylii. Zrealizowa³a nie-
zliczon¹ iloœæ utworów chóralnych
oraz  wokalno-instrumentalnych.
Wiele by tu mówiæ…

Przez wszystkie lata swojej boga-
tej i twórczej kariery artystycznej
Pani Agnieszka utrzymywa³a kontak-
ty edukacyjno-artystyczne z g³ub-
czyckim œrodowiskiem chóralnym.
Zreszt¹ czyni to nadal… Prowadzi³a
wyjazdowe warsztaty muzyczne, za-
prasza³a œpiewaj¹c¹ m³odzie¿ do
udzia³u w projektach organizowa-
nych w ramach Akademii Chóralnej
„Œpiewaj¹ca Polska” do Filharmonii
Szczeciñskiej i Narodowego Forum
Muzyki we Wroc³awiu. Sprawowa³a
tak¿e funkcjê jurora w G³ubczyckich
Spotkaniach Chóralnych „Silesia
Cantat”. Na tym samym festiwalu re-
alizowa³a tak¿e warsztaty artystycz-
ne dla dyrygentów z Polski i z Czech;
prowadzi³a zajêcia z emisji g³osu oraz
interpretacji utworów ró¿nych stylów
i epok. By³a tak¿e wyk³adowc¹ w pro-

jekcie Akademia Myœli i S³owa w
g³ubczyckim liceum. Tymczasem z
sentymentem powraca do domu
swych rodziców, w rodzinne strony,
gdzie wszystko siê zaczê³o…

Pani Agnieszka Franków-¯elazny
poprzez sw¹ spektakularn¹ dzia³al-
noœæ artystyczn¹ w kraju i za granic¹
niew¹tpliwie rozs³awia G³ubczyce i
ca³y Powiat G³ubczycki. Promuje
nasz¹ Ziemiê. Jesteœmy z niej szale-
nie dumni! ¯yczymy jej du¿o zdro-
wia, wytrwa³oœci, radoœci z pasji i
dalszych sukcesów w ¿yciu osobi-
stym i zawodowym. Pozdrawiamy
serdecznie.

Przy okazji, prywatnie Pani
Agnieszka jest wspania³a ¿on¹
i spe³nion¹ mam¹ trójki pociech: 19-
letniego Jakuba, 15-letniej Zosi i 12-
letniego Micha³a.

Maria Farasiewicz
wiceprzewodnicz¹ca

Rady Powiatu
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„OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA”
I „SPO£ECZNIK ROKU” ROZDANE

Spo³ecznik Roku to wyj¹tkowa na-
groda nadawana przez Marsza³ka
Województwa Opolskiego. Dzia³aæ
spo³ecznie mo¿na i nale¿y, ale nie

ka¿de dzia³anie wytrzyma próbê
czasu. Nie mo¿na tego powiedzieæ
o tegorocznych wyró¿nionych lau-
reatach, których dzia³alnoœæ spo-
³eczna wpisana jest w ich charak-
ter i osobowoœæ.

18 paŸdziernika w Filharmonii
Opolskiej odby³a siê uroczysta gala
wrêczenia statuetek „Opolskich Nie-
zapominajek” 2020 i „Spo³ecznika
Roku” 2020. Wœród laureatów i wy-
ró¿nionych znalaz³a siê znacz¹ca gru-
pa osób z G³ubczyc dzia³aj¹cych ak-
tywnie na rzecz drugiego cz³owieka.

W konkursie na najlepsze przedsiê-
biorstwo ekonomii spo³ecznej (Re-
gionalnego Oœrodka Polityki Spo-
³ecznej w Opolu) w kategorii "zespó³"
laureatem zosta³ g³ubczycki oddzia³
Towarzystwa Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
reprezentowany przez prezesa
Edwarda Wo³oszyna oraz Pana Ka-
zimierza Naumczyka.

Wyró¿nienie w kategorii "Opolska
Niezapominajka" 2020 dla najlepszej
organizacji pozarz¹dowej wojewódz-
twa opolskiego 2020 roku otrzyma³o

Stowarzyszenie Przyjació³ Harcer-
stwa Ziemi G³ubczyckiej. Statuetkê
w imieniu Stowarzyszenia odebra³a
komendant Hufca ZHP Katarzyna
Mojzyk.

Szczególne wyró¿nione w katego-
rii "Spo³ecznik Roku" 2020 z r¹k
marsza³ka Zbigniewa Kubalañcy
przyj¹³ radny i so³tys Pawe³ Buczek
za ca³okszta³t swojej wieloletniej
dzia³alnoœci na rzecz mieszkañców
naszego regionu. Pan Pawe³ Buczek
od 20 lat zaanga¿owany jest w wiele
projektów prospo³ecznych i inicjatyw
na rzecz wsi Grobniki, miasta G³ub-
czyce oraz ca³ej gminy.
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Edward Wo³oszyn TMLiKPW:
Dziêkujemy za to wyró¿nienie. Cie-
szymy siê, ¿e zosta³o dostrze¿one to,
co robimy i ¿e to wyró¿nienie mieœci
siê w kategorii zespó³, ponie-
wa¿ w tej naszej dzia³alnoœci
kresowej dzia³amy w zespo-
le. Zespó³ umo¿liwi³ nam
osi¹gniêcie cennego i boga-
tego dorobku - g³ównie w po-
staci naszych publikacji.
Mo¿liwe to by³o równie¿
st¹d, ¿e w naszym œrodowi-
sku i otoczeniu mamy czwór-
kê m³odych naukowców:
dwoje doktorów historii -
Pani¹ Katarzynê Maler i Pana Arka-
diusza Szymczynê. Mamy równie¿

Pani¹ Barbarê Piechaczek, która jest
doktorem sztuki i Pani¹ Barbarê Gór-
nick¹-Naszkiewicz, która jest dokto-

rem humanistyki i kulturo-
znawstwa. Do pomocy
mamy tak¿e m³odego cz³o-
wieka, pracownika Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach
Pana Mateusza Kitkê, który
w znacz¹cym stopniu przy-
czyni³ siê do wydania na-
szych publikacji, szczegól-
nie tej ostatniej, najbardziej
okaza³ej, edytorsko cieka-

wie wydanej pierwszej czêœci „Albu-
mu g³ubczyckich rodzin kreso-
wych”.Druga czêœæ jest w przygoto-
waniu.

Chcê podziêkowaæ równie¿
wszystkim, którzy pomogli w wyda-

niu publikacji - naszym sa-
morz¹dowcom, sponsorom,
doceniaj¹cym nasze dzia³a-
nia w tym zakresie, bo bez
ich pomocy nie moglibyœmy
tych rzeczy zrealizowaæ,
zw³aszcza wydaæ w piêkny
sposób tych piêciu publika-
cji, które s¹ cennym dorob-
kiem naszego dzia³ania na
rzecz zachowania tradycji
kresowych i pamiêci o histo-

rii Kresów.
Jest to te¿ zas³ug¹ œrodowisk szkol-

nych. M³odzie¿ szkolna uczestniczy³a
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z sukcesami w wielu konkursach kre-
sowych i w³aœciwie od tych konkur-
sów siê to rozpoczê³o, poniewa¿ na-
st¹pi³o pewnego rodzaju „porusze-
nie” w œrodowiskach Kresowian
g³ubczyckich. A jak wiemy, powiat
g³ubczycki po II wojnie œwiatowej w
90% by³ zasiedlony przez ekspatrian-
tów w³aœnie z Kresów Wschodnich.

Jeœli chodzi o konkursy i zaanga-
¿owanie dzieci przedszkolnych i m³o-
dzie¿y w uroczystoœciach pañstwo-
wych i tych kresowych - jest to for-
ma przekazywania „pa³eczki” pamiê-
ci o historii Kresów, o pamiêci ludzi,
rodzin i miejscowoœci. Jest to histo-
ria naszego narodu i naszej pañstwo-
woœci. Bardzo wszystkim dziêkujê.

Pawe³ Buczek: W poniedzia³ek w
Filharmonii odby³o siê bardzo mi³e
wydarzenie, przede wszystkim dlate-
go, ¿e w jednym miejscu spotka³o siê
bardzo wielu wielkich ludzi. Ludzi,
którzy to, co robi¹, robi¹ przede
wszystkim dla innych. Dzia³aj¹ z
wielkim zaanga¿owaniem, bezintere-
sownie - zreszt¹ wielu z nich znam
osobiœcie i by³o mi niezmiernie mi³o
byæ w takim gronie.

Co do nagrody, to oczywiœcie czu-
jê siê bardzo dumny i cieszê siê, ¿e
zosta³em wyró¿niony, ale traktujê j¹
jako taki bardzo sympatyczny doda-

tek. Interpretujê to tak, ¿e Spo³ecz-
nik Roku 2020 jest to nagroda która
dostrzega akurat w 2020 r. kogoœ lub
coœ, co siê wydarzy³o - bo spo³eczni-
kiem jest siê ca³y czas. Robi siê na
bie¿¹co to, co trzeba. Raz siê udaje,
raz siê nie udaje. Cieszê siê, ¿e to, co
robiê, zosta³o dostrze¿one, ale nie
uwa¿am, ¿ebym akurat w 2020 r. zro-

bi³ coœ wyj¹tkowego. Myœlê, ¿e
to co robiê, dzieje siê na bie¿¹-
co.

TG: No w³aœnie Panie Paw-
le, nie dzia³a Pan od roku czy
dwóch - ale od blisko 20 lat.

PB: Takie mam hobby. W za-
sadzie tego czasu nie liczê, mam
nadziejê, ¿e zdrowie pozwoli
jeszcze d³ugo. Czasami nie da
siê te¿ usystematyzowaæ tego,

co siê dzieje - bo bycie spo³eczni-
kiem, czy praca na rzecz innych, to
nie s¹ zawody, to nie jest wyœcig, to
nie jest jakiœ tam plebiscyt. Po pro-
stu jeœli trzeba coœ zrobiæ, jeœli jest
mo¿liwoœæ, lub s¹ jakieœ sprzyjaj¹ce
okolicznoœci - to po prostu siê to robi,
nie patrz¹c na splendory. Takie hob-
by.

TG: Hobby jest jednak czymœ na-
turalnym, tu nie ma mowy o sztucz-
noœci. Ta 20-letnia próba czasu to rze-
czywiœcie - zupe³nie obiektywnie -
d³ugi okres. W przypadku Pana dzia-
³alnoœci prospo³ecznej t¹ próbê cza-
su zdecydowanie wytrzymuje. Mamy
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania, Zakon
Maltañski, Stowarzyszenie Inicjaty-
wa, Pa³ac Joannitów, a ostatnio tak¿e
kwestiê bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego w Grobnikach.

PB: O, to nawet nie ostatnio. To jest
permanentna kwestia. Mam wra¿enie,
¿e jest to taka „niekoñcz¹ca siê opo-
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wieœæ”. Tak jak wczeœniej powiedzia-
³em: jeœli s¹ jakieœ sprawy do zrobie-
nia, to staramy siê to wspólnie za³a-
twiæ. Raz siê udaje, a raz nie. Czasa-
mi wymaga to czasu i pracy organicz-
nej, pracy bez poddawania siê, wielu
lat d¹¿enia do celu, bo niektóre rze-
czy nie dziej¹ siê od razu. PóŸniej jest
satysfakcja z tych rzeczy, które siê
uda³y. Czasem przychodzi te¿ roz¿a-
lenie, czy trochê z³oœci z tego, co siê
nie uda³o, ale to mobilizuje, pozwala
nie odpuszczaæ i byæ konsekwent-
nym. Ale te wszystkie rzeczy nie s¹
robione w pojedynkê.

Spo³ecznik czy osoba, która chce
coœ zrobiæ dla innych, nie jest „Su-
permanem”, nie ma super mocy. Mu-
simy dzia³aæ wspólnie i ja siê cieszê,
¿e mam ko³o siebie takich ludzi, po-
cz¹wszy od moich najbli¿szych, mo-
jej rodziny, przez moich znajomych i
przyjació³. Mam równie¿ wokó³ sie-
bie cz³onków ro¿nych grup i stowa-
rzyszeñ, którzy podobnie myœl¹ i chc¹
podobnie dzia³aæ. Kiedy jest nas wiê-
cej, to po pierwsze jest ³atwiej, po
drugie trudniej odpuœciæ, a po trze-
cie zyskujemy dodatkow¹ motywacjê
i naprawdê bardzo cieszy, kiedy uda-
je siê wiêcej zrobiæ. Samemu to siê
nie uda.

Z tego, co wydarzy³o siê w Filhar-
monii najistotniejsze jest chyba to, ¿e
osób, które dzia³aj¹ na rzecz innych
jest wiele i to im wszystkim nale¿¹
siê gratulacje. Niezale¿nie od tego,
czy zostali nominowani, zauwa¿eni
czy nie - wszystkim, którzy dzia³aj¹,
nie myœl¹ tylko o sobie, nale¿¹ siê
wielkie gratulacje. To jest sens nasze-
go cz³owieczeñstwa. Niedawno s³y-
sza³em cytat, ¿e „jeœli s¹ takie osoby
na œwiecie, to znaczy, ¿e jeszcze je-
steœmy ludŸmi”.

To jest fajne, ¿e jeszcze ludziom
chce siê chcieæ. Dlatego gratulujê
wszystkim, którzy dzia³aj¹ spo³ecz-
nie.

Marsza³ek województwa opolskie-
go Andrzej Bu³a wspiera organizacje
spo³eczne i zaznacza, ¿e wszyscy
nagrodzeni wyró¿niaj¹ siê aktywno-
œci¹. - To jest gala aktywnych ludzi,
a najwa¿niejsze jest oddzia³ywanie
spo³eczne i anga¿owanie siê ludzi -
mówi marsza³ek.

Dodaje, ¿e zarz¹d województwa w
tym roku dla organizacji pozarz¹do-
wych przygotowa³ 43 konkursy z bu-
d¿etem 10 milionów z³otych. - Chce-
my pomagaæ równie¿ grupom niefor-
malnym. Przygotowujemy dla nich
specjalny program dotacyjny. Widzi-
my ogromne zainteresowanie tego
typu dotacjami.

Dyrektor Biura Dialogu Obywatel-
skiego UMWO Barbara Kamiñska
zaznacza, ¿e co roku nie brakuje zg³o-
szeñ, a zainteresowanie konkursami
jest bardzo du¿e. - Jest to pi¹ta gala.
Pokazujemy ludzi, którzy realizuj¹
swoje pasje w organizacjach spo³ecz-
nych. Do nagrody niezapominajek
zg³osi³o siê 16 organizacji. 10 nomi-
nacji wp³ynê³o do nagrody spo³ecz-
nika roku - opowiada Barbara Kamiñ-
ska

W trakcie gali zosta³y wrêczone
równie¿ nagrody w dziedzinie eko-
nomii spo³ecznej. W kategorii „rein-
tegracja” nagrodê odebra³o Centrum
Integracji Spo³ecznej CISPOL w Po-
lanowicach. W kategorii „zespó³”
Oddzia³ G³ubczyckiego Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich. Zaœ Stowarzy-
szeniu na rzecz rozwoju Wsi Suchy
Bór przypad³a nagroda w kategorii
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„lokalnoœæ”. Monitor Trzeciego Sek-
tora przyanza³ nagrodê specjaln¹ dla
przedsiêbiorcy spo³ecznego roku
Spó³dzielni Socjalnej UHP „Opole”.

Mateusz Kitka
•ród³a: wywiady w³asne redakcji

TwojeG³ubczyce,
www.opolskie.pl (Ka¿dego dnia

pomagaj¹ potrzebuj¹cym)

***
Opolska Niezapominajka to nagro-

da dla najlepszej organizacji pozarz¹-
dowej Województwa Opolskiego.
Celem konkursu jest wy³onienie naj-
lepszych, najefektywniej dzia³aj¹-
cych organizacji pozarz¹dowych w
naszym województwie, promocja
przedsiêwziêæ organizacji i wzmoc-
nienie ich wizerunku. Organizatorem
konkursu jest Marsza³ek Wojewódz-
twa Opolskiego i Zarz¹d Wojewódz-
twa. W tym roku by³a to ju¿ 13. edy-
cja konkursu. Podczas V Gali

„Opolszczyzna Aktywna Spo³ecznie”
w Filharmonii Opolskiej 18 paŸdzier-
nika uhonorowano tegorocznych
zwyciêzców konkursu. STOWARZY-
SZENIE PRZYJACIÓ£ HARCER-
STWA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
otrzyma³o wyró¿nienie i OPOLSK¥
NIEZAPOMINAJKÊ 2020. Jest to
dla nas niezwyk³a nagroda i zaszczyt.
ZnaleŸliœmy siê wœród najlepszych
organizacji pozarz¹dowych w woje-
wództwie opolskim za rok 2020 i je-
steœmy bardzo dumni. Jest to sukces
naszych g³ubczyckich instruktorów
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i
cz³onków stowarzyszenia. Mamy
wiele pomys³ów i planów na przy-
sz³oœæ. W dalszym ci¹gu pragniemy
realizowaæ zamierzone przedsiêwziê-
cia, integruj¹c nasz¹ g³ubczyck¹ spo-
³ecznoœæ, a otrzymanie tak zaszczyt-
nej nagrody na pewno doda³o nam
skrzyde³.

Prezes SPHZG Katarzyna Mojzyk
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Z£OTY
KRZY¯

ZAS£UGI

MARIA
FARASIEWICZ
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W poniedzia³ek, 18. paŸdziernika
2021 r. w Brzeskim Centrum Kultu-
ry  odby³y siê wojewódzkie obchody
Dnia Edukacji Narodowej, na które
zaproszenie otrzyma³a Pani Maria
Farasiewicz - nauczycielka jêzyka
polskiego w Zespole Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach. Podczas
uroczystej gali zosta³a uhono-
rowana  najwy¿szym cywil-
nym odznaczeniem pañstwo-
wym - Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi, nadanym przez Prezy-
denta RP - Andrzeja Dudê.
Celebracji odznaczenia doko-
na³ w imieniu g³owy pañstwa
wojewoda opolski - S³awomir
K³osowski. Pani Maria znala-
z³a siê w gronie trzynastu  na-
uczycieli  z ca³ego  kraju uho-
norowanych w³aœnie  Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Podczas ce-
remonii zabra³a g³os w imie-
niu odznaczonych, dziêkuj¹c za uczy-
niony zaszczyt. Nie mog³o te¿ zabrak-
n¹æ z jej strony refleksji o charakte-
rze uniwersalnym i ogólnoludzkim.

 Krzy¿ Zas³ugi, ustanowiony w
1923 r., nadawany jest osobom, któ-
re po³o¿y³y zas³ugi dla pañstwa lub
obywateli, spe³niaj¹c czyny  wykra-
czaj¹ce poza zakres ich zwyk³ych
obowi¹zków, a przynosz¹ce znaczn¹
korzyœæ pañstwu i obywatelom,
ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, spo-
³eczn¹, ofiarne  niesienie pomocy, a
tak¿e szerok¹ dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹.

Gratulujemy Pani Marii tego wy-
j¹tkowego odznaczenia, które jest nie
tylko nobilitacj¹ jej osoby, ale tak¿e
szko³y i naszej ziemi g³ubczyckiej.
¯yczymy zdrowia i wytrwa³oœci

Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI DLA MARII FARASIEWICZ
w podejmowaniu dalszych dzia³añ na
rzecz drugiego cz³owieka.

Warto przypomnieæ, ¿e Pani Ma-
ria Farasiewicz ma w swym dorobku
szereg nagród i wyró¿nieñ oœwiato-
wych, samorz¹dowych  spo³ecznych,
w dziedzinie kultury i innych. Wœród
nich m.in.: dwukrotnie Nagroda

Ministra Edukacji - 2009
i 2015, trzykrotnie Nagroda
Marsza³ka Województwa
Opolskiego (dla Animato-
rów i Twórców Kultury-
2000 oraz za Rozwój i Upo-
wszechnianie Oœwiaty -
2009  i 2018), Nagroda
Opolskiego Kuratora
Oœwiaty - 2012, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej-
2004,  Z³oty Herb G³ubczyc-
2000, Statuetka G³ubczyc-
kiego Lwa w kat. dzia³alnoœæ
spo³eczna i charytatywna-

2004,  dwukrotnie Nagroda Starosty-
2000 i 2007, Medal Srebrny za D³u-
goletni¹ S³u¿bê - 2013, Odznaka Ho-
norowa ,,Za Zas³ugi dla Wojewódz-
twa Opolskiego'' - 2014, Z³ota Od-
znaka ,,Za Zas³ugi dla Kresów'' -
2016, Krzy¿ Kresowy - 2017, Pozy-
tywista Roku - 2011, Cz³owiek Roku
Powiatu G³ubczyckiego - 2015, Cz³o-
wiek Roku Woj. Opolskiego w kat.
kultura - 2016, Spo³ecznik Roku
Opolszczyzny - 2018 , Kreator Kul-
tury - 2019  i inne. Ponadto mnóstwo
podziêkowañ, laudacji i listów gra-
tulacyjnych… Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
jest zwieñczeniem przytoczonych
osi¹gniêæ oraz ukoronowaniem pra-
cy zawodowej  i spo³ecznej Marii Fa-
rasiewicz, a tak¿e motywacj¹ do dal-
szej, aktywnej dzia³alnoœci.

Redakcja ZSM
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W dniu 18 paŸdziernika 2021r., podczas wojewódzkiej uroczystoœci Dnia
Edukacji Narodowej w Brze-
skim Centrum Kultury nauczy-
ciele i pracownicy oœwiaty z
Opolszczyzny odebrali nagrody
i wyró¿nienia za swoj¹ dotych-
czasow¹ pracê. Gala by³a jed-
nym z elementów obchodów te-
gorocznego Dnia Edukacji Na-
rodowej. Odznaczenia pañstwo-
we, medale i nagrody wrêczane
by³y przez Wojewodê Opolskie-
go - S³awomira K³osowskiego i
Opolskiego Kuratora Oœwiaty -
Micha³a Sieka. Wœród osób na-
grodzonych znalaz³a siê pani
Beata Señ - nauczycielka biolo-
gii w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w G³ubczycach,
która otrzyma³a nagrodê Mini-
stra Edukacji i Nauki za wybit-
ne osi¹gniêcia w pracy dydak-
tycznej i wychowawczej. Serdecznie gratulujemy pani Beacie, jednoczeœnie
¿ycz¹c spe³nienia marzeñ osobistych, wielu chwil zadowolenia, satysfakcji
zawodowej oraz poczucia g³êbokiego sensu pracy dla ukszta³towania nowych
pokoleñ.

ZSO

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
DLA BEATY SEÑ
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Nagroda Marsza³-
ka dla Animatorów i
Twórców Kultury to
bardzo presti¿owe
odznaczenie, które
trafia co roku do r¹k
ludzi zaanga¿owa-
nych w sfery tañca,

muzyki, plastyki, teatru, muzealnic-
twa, a tak¿e do dzia³aczy organizacji
pozarz¹dowych i pracowników insty-
tucji kultury. To dziêki zaanga¿owa-

niu tych ludzi mo¿emy uczestniczyæ
w spektaklach, koncertach, warszta-
tach i innych projektach kulturalnych.
Bardzo czêsto, dziêki ich dzia³aniom,
ma³e miejscowoœci staj¹ siê znane w
ca³ej Polsce.

W tym roku nagroda trafi³a do na-
szej kole¿anki - Moniki Komarnic-
kiej. Sk³adamy jej serdeczne gratu-
lacje i cieszymy siê, ¿e wieloletnia
praca i zaanga¿owanie na rzecz kul-
tury zosta³y zauwa¿one i docenione
przy jak¿e presti¿owym wydarzeniu.
Nagrodê w imieniu Pani Moniki ode-
bra³ dyr. Zbigniew Zió³ko, który pod-
sumowa³ tê okolicznoœæ kilkoma zda-
niami: „Sposobem na przyci¹gniêcie
ludzi do ma³ych miejscowoœci nie s¹

MONIKA KOMARNICKA LAUREATK¥ NAGRODY
MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DLA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY 2021

pieni¹dze, ale stworzenie kli-
matu i mo¿liwoœci. Mam na-
dziejê, ¿e doczekamy siê cza-
sów, ¿e bêd¹ oni finansowo bar-
dziej docenieni. Mamy du¿o

programów na remonty obiektów i or-
ganizacjê wydarzeñ kulturalnych”.

Monika Komarnicka - kierownik
Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ub-
czycach ³¹czy pracê ze wspó³prac¹ z
organizacjami pozarz¹dowymi, insty-
tucjami samorz¹dowymi i grupami
nieformalnymi, poszukuj¹c nowych
rozwi¹zañ i pomys³ów na wzbogace-
nie oferty kulturalnej. Jej dzia³ania
skupiaj¹ siê na budowaniu miêdzy-
pokoleniowych relacji spo³ecznych,
co potwierdzaj¹ liczne projekty, na-
pisane tak aby ³¹czyæ wszystkie po-
kolenia oraz narodowoœci.

Pracownicy MOK w G³ubczycach
Fot. z wrêczenia nagrody:

Archiwum UMWO
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Wy¿ej: korona na do¿ynki parafialne w G³ubczycach,
wykonana przez Joannê £ukaszczyk, so³ectwo Nowy Ro¿nów

Na dole: so³ectwo Pietrowice, koronê wykona³y
Krystyna i Agnieszka Mróz, zdjêcia - Agnieszka Mróz.



WSPÓ£CZESNOŒÆ

63

Do¿ynki to piêkny, symboliczny
moment dla mieszkañców wsi. I cho-
cia¿ w wiejskich spo³ecznoœciach
coraz mniej jest osób zwi¹zanych z
rolnictwem, to jednak tradycja do¿yn-
kowa ma siê dobrze i jest wci¹¿ kul-
tywowana i uroczyœcie obchodzona.

Tak te¿ dzieje siê w Grobnikach,
gdzie w niedzielê, 12 wrzeœnia uro-
czyœcie obchodziliœmy „Œwiêto Plo-
nów”. Tak naprawdê przygotowania
do tego œwiêta rozpoczê³y siê o wie-
le wczeœniej. Za tegoroczne Do¿ynki
odpowiedzialni byli mieszkañcy jed-
nej strony ulicy Szkolnej, a starosta-
mi byli Ma³gorzata i Dariusz Furma-
nowie oraz Krystyna i Ryszard Zio-

DO¯YNKI W GROBNIKACH - 12.09.2021

browscy i to oni równie¿ byli odpo-
wiedzialni za wszystkie przygotowa-
nia oraz za uplecenie Korony Do¿yn-
kowej.

W dniu Do¿ynek zarówno ul.
Szkolna jak ca³a wieœ prezentowa³a
siê wyj¹tkowo strojnie. Porz¹dek, de-
koracje i wyj¹tkowy wystrój dodawa-
³y splendoru œwiêtu. Uroczystoœci
rozpoczê³y siê korowodem do¿ynko-
wym spod domów starostów do Ko-
œcio³a Parafialnego. Najwa¿niejsz¹ i
najbardziej uroczyst¹ i podnios³¹ czê-
œci¹ Do¿ynek by³a Msza œw. dziêk-
czynna w intencji rolników. Bardzo
cenne by³y s³owa ksiêdza proboszcza,
który w uroczystej homilii podkreœla³,
aby mieszkañcy byki wspólnot¹, a w
takich dniach jak ten razem cieszyli
siê i œwiêtowali.

Do¿ynki to symboliczne podsumo-
wanie ca³orocznego trudu, ale te¿ roz-
poczêcie nastêpnego sezonu. I niech
ten nadchodz¹cy czas bêdzie dla nas
dobry, zdrowy, obfity. Doceñmy to co
mamy i to co otrzymamy, byœmy mo-
gli œwiêtowaæ przysz³oroczne Do¿yn-
ki.

Pawe³ Buczek
Obok korona do¿ynkowa z Grob-

nik, ni¿ej i na nastêpnej stronie: so-
³ectwo Chomi¹¿a, koronê wykona³a
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Angelika Witu³a, a dekoracje Regi-
na Pajêcka
Na dole: dekoracje do¿ynkowe so-
³ectwa  Klisino wykonane przez sta-
roœcinê i starostê do¿ynkowego oraz
Radê Parafialn¹
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Ju¿ lokaln¹ tradycj¹ i imprez¹, któ-
ra na sta³e wpisa³a siê w  kalendarz,
sta³y siê Targi Lokalnych Produktów
organizowane corocznie w Grobni-
kach przez Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej
INICJATYWA. Dziêki sprawnej or-
ganizacji oraz pomocy finansowej ze
strony Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego organiza-
torzy nieodp³atnie udostêpniaj¹ prze-
strzeñ lokalnym wytwórcom  do po-
kazania i sprzedawania swoich pro-
duktów i us³ug. Na scenie w trakcie
trwania targów wystêpuj¹ bardzo cie-
kawi i utalentowani artyœci oraz m³o-
dzie¿ z lokalnych szkól. Równolegle
trwaj¹ tak¿e panele dotycz¹ce lokal-
nej historii, tradycji czy te¿ Opolskie-
go Programu Odnowy Wsi, w którym
uczestniczy tak¿e nasza miejscowoœæ.
Impreza ta rokrocznie cieszy siê bar-

TARGI LOKALNYCH PRODUKTÓW
GROBNIKI - 12.09.2021

dzo du¿ym zainteresowaniem zarów-
no wœród mieszkañców, jak i goœci
odwiedzaj¹cych nasz¹ wieœ. Œmia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzyliœmy
ju¿ markê, która rozs³awia nasze
Grobniki.

Nie przypadkowo impreza ta od-
bywa siê w drug¹ niedzielê wrzeœnia,
czyli w terminie Grobnickich Do¿y-
nek. Daje to mieszkañcom i goœciom
- po zakoñczeniu koœcielnych uroczy-
stoœci Do¿ynkowych - na spotkanie
siê w swobodnej atmosferze, skorzy-
stanie z oferty wystawców lub po pro-
stu na mi³e spêdzenie ze sob¹ czasu
przy dobrej muzyce, zimnych napo-
jach i dobrym jedzeniu. Jest to tak¿e
impreza wielopokoleniowa i zarów-
no dzieci, m³odzie¿ jak i doroœli mog¹
znaleŸæ coœ dla siebie, a fakt, ¿e od-
bywa siê na Boisku Sportowym spra-
wia, ¿e nie ma wielu ograniczeñ prze-
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strzennych i nie jest uci¹¿liwa dla
mieszkañców. Nie nak³ada tak¿e na
mieszkañców dodatkowych kosztów
zwi¹zanych z organizacj¹ festynu,
poniewa¿ ca³a potrzebna infrastruk-
tura ju¿ jest zapewniona. Dziêki temu
ka¿dy  mo¿e uczestniczyæ we wspól-
nej zabawie, niezale¿nie od wieku,
zamo¿noœci czy miejsca zamieszka-
nia.

Chleb nasz powszedni… Dar Bo¿y.
Owoc pracy rolnika. Pracy w trudzie
i znoju. Od œwitu do zmierzchu. Dziœ,
niestety, niedocenianej i czêstokroæ
pogardzanej…

Rolnik. Jak¿e zatroskany o ¿niwo.
Egzystuje zgodnie z kalendarzem
czterech pór roku. Nie ma wolnych
sobót ani niedziel. Nie mo¿e wzi¹æ
urlopu czy L-4. Przypisany ziemi -
Matce. Na wy³¹cznoœæ… Sieje i zbie-
ra w pocie czo³a. Nie szczêdzi si³. Z
niepokojem spogl¹da w niebo, wy-
czekuj¹c pogody: to deszczu gdy po-
sucha, to znów upragnionego s³oñca,
by móc zebraæ ziarno. Ziarno na
chleb. A gdy ju¿ wym³óci i zwiezie
do spichlerza, raduje siê!

Chleb nasz powszedni… Czczony

Dekoracje dozynkowe przygotowane przez
 s. Ryszardê w kosciele parafialnym  w G³ubczycach

Tegoroczne Targi cieszy³y siê bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem i
wielk¹ radoœci¹ by³oby móc siê spo-
tkaæ znów za rok na kolejnych Tar-
gach Lokalnych Produktów w Grob-
nikach, na które ju¿ dziœ serdecznie
zapraszamy.

Pawe³ Buczek

CHLEB NASZ POWSZEDNI

przez naszych praojców niczym œwiê-
toœæ. Otoczony kultem. Podnoszony
z ziemi i ca³owany. Opiewany i sza-
nowany przez poetów. Cyprian Ka-
mil Norwid, têskni¹c daleko na ob-
czyŸnie, pisa³ w wierszu "Moja piosn-
ka":

"Do kraju tego, gdzie kruszynê
chleba Podnosz¹ z ziemi przez usza-
nowanie Dla darów nieba… Têskno
mi Panie(…)"

Chleb nasz powszedni… Dziœ po-
deptany, sponiewierany i profanowa-
ny wala siê po chodnikach, œmietni-
kach, wysypiskach, gdy tymczasem
na kuli ziemskiej ka¿dego dnia tysi¹-
ce ludzi umiera z g³odu. "Syty g³od-
nego nie zrozumie" - mówi porzeka-
d³o. Cz³owiek, który nigdy nie zazna³

foto J.Wac
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g³odu, nie poszanuje chleba i jego
wartoœci. Wszak chleb to dar Nieba,
którym trzeba siê dzieliæ. A mo¿e tu¿
obok jest ktoœ g³odny? Nie b¹dŸ wiêc
obojêtny!

Chleb nasz powszedni… Ten sam,
nad którym nasi rodzice kreœlili no-
¿em znak krzy¿a, dziêkuj¹c Bogu za
ten dar. Z modlitw¹ na ustach, by go
nigdy nie zabrak³o w domostwie.
Znak wiary. "Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj" -
szepcz¹  cicho wargi przy pacierzu.

Chleb nasz powszedni… Chleb
Kochanowskiego, Szymonowica,
Mickiewicza, Syrokomli, wspomnia-
nego Norwida, Konopnickiej, Rey-
monta i innych twórców. Motyw lite-
racki. Metafora. Pokarm duchowy.
Eucharystia Wieczernika. Cia³o
Chrystusa. Dla chrzeœcijan swoiste
credo.

Chleb nasz powszedni… Przynie-
siony przed o³tarz w do¿ynkowy
dzieñ wespó³ z wieñcem k³osianym
jako dziêkczynna ofiara rolnika za
zebrane plony. Ofiara dana z Bo¿ej
Opatrznoœci dla podtrzymania ¿ycia
fizycznego.

Maria Farasiewicz
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Czas lockdownu by³ trudny dla nas
wszystkich. Kiedy w koñcu siê skoñ-
czy³, ¿ycie powolutku zaczê³o wra-
caæ do normy. Dla nas norm¹ jest or-
ganizowanie koncertów
i wydarzeñ kulturalnych.
Dlatego, po tak d³ugiej
przerwie, byliœmy nie-
zmiernie szczêœliwi, mo-
g¹c zaprosiæ Pañstwa na
dwa czerwcowe wieczo-
ry teatralne.

Podczas pierwszego,
widzowie zobaczyli
spektakl pt. "Pokojów-
ki" wg Jeana Geuet. Na
scenie wyst¹pi³y dziew-
czyny zwi¹zane z na-
szym kó³kiem teatralnym. Anita Juz-
fiszyn, Julia Bociek oraz Oliwia Trze-
buniak, mimo swego m³odego wie-
ku, urzek³y nasz¹ publicznoœæ i do-
sta³y gromkie brawa. Na kolejnym
wieczorze teatralnym zaprezentowa-
ne zosta³y a¿ dwa spektakle. "Okno"
wg Ireneusza Iredyñskiego, w obsa-
dzie Inga Kaœków oraz Julia Kucze-
ra oraz "Wybór mê¿a" wg Adama
Mickiewicza z udzia³em Julii Kucze-
ry, Ingi Kaœków oraz Dominiki Za-
gwockiej. Oba spektakle zosta³y cie-
p³o przyjête przez publicznoœæ. Re-
¿yserem tych wieczorów teatralnych
by³ nasz instruktor - Waldemar Lan-
kauf.

Na pocz¹tku lipca, przy ratuszu
miejskim, odby³o siê bardzo cieka-
we wydarzenie. Takie, którego w
G³ubczycach jeszcze nie by³o. Mowa
tu o Holli, czyli œwiêcie kolorów.
Impreza przyci¹gnê³a t³umy i dostar-
czy³a mnóstwa radoœci wszystkim

WYDARZENIA ORGANIZOWANE
PRZEZ MOK W 2021 ROKU

uczestnikom. Z rozstawionej nieopo-
dal ratusza sceny p³ynê³a energiczna
muzyka, do której tañczy³y ca³e gru-
py du¿ych i ma³ych. O okreœlonych

godzinach, po odliczaniu ze sceny,
wszyscy, którzy mieli na to ochotê,
wyrzucali do góry kolorowe proszki,
obsypuj¹c siebie i wszystkich dooko-
³a. W zabawie bra³y udzia³ ma³e dzie-
ci, m³odzie¿ oraz ca³kiem s³usznego
wieku doroœli. Wszyscy doskonale siê
bawili, a nasze miasto, pe³ne by³o w
tym dniu uœmiechniêtych i koloro-
wych jak têcza ludzi. Ta impreza po-
kaza³a, jak bardzo brakowa³o nam
towarzystwa innych. By³o to potrzeb-
ne nam wszystkim, chwila restartu i
poczucie wiêzi. Poczucie, ¿e pomi-
mo bardzo trudnych i czasem samot-
nych miesiêcy, dalej jesteœmy ludŸ-
mi, którzy potrzebuj¹ siebie nawza-
jem. Pogoda równie¿ dopisa³a, wiêc
czego chcieæ wiêcej? No mo¿e jesz-
cze jakichœ ciekawych animacji dla
najm³odszych dzieci. Dlatego po
œwiêcie kolorów zaprosiliœmy do za-
bawy maluchy. By³y konkursy, zaba-
wy i tañce. Pojawi³y siê te¿ lubiane
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przez dzieci Weso³e Szczurki. Anima-
cje dla dzieci odby³y siê w ramach
projektu „Œl¹skie Portamento”.

W po³owie lipca zawita³ do nasze-
go miasteczka ludowy zespó³ „Per-

³a” z Ukraiñskiej Doliny. Jest to ze-
spó³ sk³adaj¹cy siê z dzieci pocho-
dz¹cych z rodzin o polskich korze-
niach. Prowadzony jest przy koœcie-
le w Dolinie, a utrzymu-
je siê jedynie z datków.
Podczas wystêpu dzieci
ubrane by³y w przepiêk-
ne stroje ludowe, które
idealnie wspó³gra³y z fol-
kowym repertuarem.
By³o du¿o œpiewu, tañca
i radoœci.

Wakacje to u nas czas
zajêæ dla dzieci. Tak jak
co roku, przygotowali-
œmy ofertê wakacyjn¹ dla
najm³odszych. Zaprosili-
œmy na zajêcia teatralne, prowadzo-
ne przez znanego i lubianego instruk-
tora Waldemara Lankaufa. Zajêcia
muzyczne prowadzi³a wybitna dyry-
gent i nauczycielka œpiewu Ewa Ma-
leñczyk. Pyszne dzie³a kulinarne po-
wsta³y na zajêciach kulinarnych pro-

wadzonych przez Magdalenê Dere-
weck¹.

We wrzeœniu goœciliœmy na sali
widowiskowej niezwykle utalento-
wanych, m³odych artystów. Wszyscy

s¹ studentami lub ab-
solwentami wydzia³u
jazzu Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.
By³ to kolejny koncert
zrealizowany dziêki
unijnym œrodkom, w
ramach projektu „Œl¹-
skie Portamento”. Przy
okazji koncertu na sce-
nie pojawi³ siê nieco-
dzienny instrument -
wibrafon. Jego brzmie-
nie sprawi³o, ¿e nie by³

to zwyk³y koncert jazzowy. Pierw-
szy wystêp nale¿a³ do Trio £ukasza
Ciesio³kiewicza - absolwenta opol-
skiej szko³y muzycznej, studenta

klasy wibrafonu Wydzia³u Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Bernarda
Maseli Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Potem na scenie pojawi³o
siê PMM Trio w sk³adzie: Mateusz
Lorenowicz - perkusista, absolwent
studiów magisterskich na Akademii
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Muzycznej w Katowicach na kierun-
ku Jazz i muzyka estradowa - instru-
mentalistyka jazzowa. Laureat wie-
lu konkursów, zarówno w kraju jak i
za granic¹. Interesuje go szeroko
pojêta muzyka jazzowa, udziela siê
w wielu projektach jazzowych.
Pawe³ Zwierzyñ-
ski-Pióro - kontra-
basista, gitarzysta
basowy. Absol-
went Wydzia³u
Jazzu ZPSM im.
Fryderyka Chopi-
na w Warszawie
oraz student AM
im. K. Szyma-
nowskiego w Ka-
towicach. Od kil-
ku lat wspó³pracu-
je z festiwalem
Voicingers. Mi-
cha³ Jakubczak -
pianista. Student Wydzia³u Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej w Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego Katowicach. Czynnie dzia³a-
j¹cy muzyk oraz cz³onek wielu pro-
jektów jazzowych i szeroko pojêtej
muzyki rozrywkowej. Swoje umie-

jêtnoœci szlifowa³ pod
okiem takich piani-
stów jak: Aaron Gold-
berg, Pawe³ Toma-
szewski, Wojciech
Niedziela, Piotr Wy-
le¿o³, Zbigniew Jaku-
bek. Laureat II nagro-
dy Tarnów Jazz Con-
test 2018, II nagrody
w ramach Novum
Jazz Festival oraz
Najlepszy instrumen-
talista festiwalu Rze-

szów Carpathia Festival 2016.
PaŸdziernik przywitaliœmy w nie-

zwyk³ych okolicznoœciach przyrody
- bo tak trzeba nazwaæ operetkê wy-
stawion¹ nad £abêdzim Stawem
w miejskim parku. Pod nazw¹ „Ope-
retka na wynos” kryli siê znakomici

œpiewacy: Liza Weso³owska, Tomasz
Maleszewski, Damian Domalewski
oraz tancerze baletu Teatru Scena Ka-
mienica. W repertuarze znalaz³o siê
12 najwiêkszych przebojów operet-
kowych takich twórców jak: Johann
Strauss, Emmerich Kalman, Franz
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Lehar, Jacques Offenbach. Publicz-
noœæ us³ysza³a m.in: „Wielka s³awa
to ¿art!”, „Usta milcz¹, dusza œpie-
wa”, a tak¿e czardasze, walce i fo-
xtrotty. Nie zabrak³o  licznych aneg-
dot w wydaniu prowadz¹cego - Ma-
cieja Micha³kowskiego. Na koniec
dzieci, które by³y na koncercie, otrzy-
ma³y kolorowanki „Pokoloruj operet-
kê”. Urokowi ca³emu wydarzeniu
dodawa³y kolorowe liœcie p³ywaj¹ce
w stawie. Publicznoœæ nie zawiod³a,
pojawi³a siê licznie i z entuzjazmem
powita³a muzyków z Wroc³awskiej
Operetki.

Od wrzeœnia powróci³o do nas wy-
czekiwane przez mieszkañców kino.
Zagraliœmy takie nowoœci jak: „Psi
patrol” - uwielbiana przez dzieci baj-
ka o sympatycznych psiakach, „Small
world” - kontrowersyjny film Patry-

ka Vegi o handlu ¿ywym towarem,
„Dziewczyny z Dubaju” - film o trud-
nej tematyce sprzeda¿y w³asnego cia-
³a, „Na rauszu” - film nagrodzony
Oscarem w 2020 roku, za najlepszy
film miêdzynarodowy.

Listopad przywitaliœmy œwietnym
wystêpem lubianego „Kabaretu M³o-
dych Panów”. Wydarzenie cieszy³o
siê wœród naszych mieszkañców bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem. Pano-
wie dali œwietny, przezabawny wy-
stêp. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e
sprostali oczekiwaniom widzów.

Serdecznie dziêkujemy naszej pu-
blicznoœci, która pomimo bardzo
trudnych czasów, nie zawodzi i two-
rzy razem z nami te sympatyczne
chwile.

Magdalena Derewecka
MOK G³ubczyce

WIOSNA

Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi - zachêca pachn¹ca;
Zielonymi barwy  jak¿e siê mieni,

Jaœnieje s³oñca z³ocistym promieniem.

Wiosna uœmiecha siê do cz³eka,
Napawa optymizmem i…urzeka;

Powiewem lekkiego wiatru powita,
Œwiergotem ptaków bujnie rozkwita.

P¹kiem na drzewie siê zarumieni,
Doda nam skrzyde³ i… rozweseli;

Pe³na radoœci otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali siê lepsi.

                               Maria Farasiewicz
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Tegoroczne Polsko-Czeskie Dni
Miasta ju¿ za nami. Cieszymy siê nie-
zmiernie, ¿e imprezê, na któr¹ cze-
ka³o bardzo wiele osób, uda³o siê nam
zrealizowaæ bez przeszkód. Jak za-
wsze, staraliœmy siê aby repertuar
obecny na œwiêcie naszego miasta,
atrakcyjny by³ dla ka¿dego. Na sce-
nie wyst¹pili nasi lokalni wykonaw-
cy oraz ogólnopolskie gwiazdy.

Pierwszy dzieñ Dni Miasta jest za-
zwyczaj bardziej taneczny. Tak by³o
i tym razem. Choæ rozpoczêcie by³o
raczej ³agodne, bo imprezê otworzy-
³y dzieci z Przedszkola nr 3 oraz ze-
spo³y prowadzone przez Józefa Ka-
niowskiego. Potem zaczê³a siê zaba-
wa w rytmie dance. Ch³opaki z ze-
spo³u Emotive dali czadu, a ich co-

ver piosenki „Mój jest ten kawa³ek
pod³ogi” wyrwa³ widowniê z butów.
Zespó³ Orion przeniós³ nas w klima-
tyczn¹ podró¿ do niedalekiej prze-
sz³oœci i rozgrza³ publicznoœæ przed
pojawieniem siê gwiazdy wieczoru.
„Skaner”, bo o tym zespole mowa, za-

DNI MIASTA 2021
œpiewa³ swoje najwiêksze przeboje
takie jak np. „Lody na patyku”.
Oprócz tego panowie œwietnie tañ-
czyli i zabawiali widowniê.

Sobotnie koncerty rozpoczêliœmy
recitalem Karoliny Zinko, która jest
podopieczn¹ naszej instruktorki Ewy
Maleñczyk. Karolina zaprezentowa-
³a siê w bardzo delikatnym i dziew-

czêcym repertuarze, czerpi¹cym spo-
ro z bardzo popularnej obecnie wo-
kalistki Sanah.

Nastêpnie, prosto z Meksyku, po-
jawi³o siê na naszej scenie Trio Ma-
riachi. Podczas tego koncertu zagra-
ne zosta³y w³aœciwie wszystkie stan-
dardy muzyki meksykañskiej i hisz-
pañskiej z „Guantanamer¹” na czele.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej kon-
certu, panowie przenieœli siê ze sce-
ny na Rynek. Œpiewali i grali poœród
publicznoœci, mo¿na sobie by³o zro-
biæ wtedy z nimi pami¹tkowe zdjê-
cie. Po latynoskim trio na scenê wkro-
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czy³ zespó³ Sweet Band z repertuarem
Maryli Rodowicz. Ciekawe aran¿a-
cje i piêkny wokal przyku³y uwagê
publicznoœci, co zaowocowa³o ca³-
kiem pokaŸn¹ grup¹ fanów pod
scen¹. Jedn¹ z gwiazd sobotniego
wieczoru by³a Magda Femme - pierw-
sza wokalistka grupy „Ich Tro-
je”.

Trzeba przyznaæ, ¿e potrafi-
³a bardzo fajnie wci¹gn¹æ wi-
dzów do zabawy. Po Magdzie
i jej lekko rockowym brzmie-
niu przyszed³ czas na druga
gwiazdê wieczoru - Goyê.
Magdalena Wójcik, bo tak na-
zywa siê ta wokalistka, wpro-
wadzi³a niezwyk³¹ atmosferê i
wyœpiewa³a wiele niezwyk³ych
metafor.

Ostatni dzieñ rozpocz¹³ Magik
Markus, który zaczarowa³ spor¹
grupkê dzieci, a jego asystentka stwo-
rzy³a dla nich niezwyk³e animacje
i zabawy. Nastêpnie zaproponowali-
œmy Pañstwu ostre, rockowe uderze-
nie w postaci wystêpu zespo³u Face

Rock. Ch³opaki wykonali stare, kla-
syczne numery, które zna ka¿dy fan
rocka. Potem na scenie pojawi³ siê
zespó³ Tequila Band, który gra³
polsk¹ muzykê taneczn¹. Smaku  ca-
³oœci dodawa³ znakomicie graj¹cy
saksofonista. Przyszed³ czas na

pierwsz¹ gwiazdê niedzielnego wie-
czoru, czyli Marcina Dañca. Jeszcze
przed rozpoczêciem jego wystêpu,
pod scen¹ zrobi³o siê bardzo ciasno.
Kabareciarz pokaza³ klasê i rozœmie-
szy³ publicznoœæ do ³ez. Po wielu la-
tach na scenie, dalej trzyma wysoki
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poziom i jest niezwykle profesjonal-
nym wykonawc¹. Nie dziwi zatem, ¿e
zebra³ najwiêksz¹ publicznoœæ.
Wspania³y show dali muzycy z ze-
spo³u „Leszcze” - druga gwiazda tego
wieczoru. Maciej Miecznikowski
swym wokalem zrobi³ piorunuj¹ce
wra¿enie. Jego g³êboki bas i œwietne
prowadzenie koncertu zapadnie w pa-
miêæ na d³ugo. Koledzy z zespo³u w
niczym mu nie ustêpowali. Grali fan-
tastycznie, w koñcu wszyscy cz³on-
kowie „Leszczy” to wysoce wykszta³-
ceni muzycy. Kiedy grali swoje naj-
wiêksze przeboje -
„Ta dziewczyna” oraz
„Kombinuj dziewczy-
no” - publicznoœæ
zaœpiewa³a razem
z nimi.

Jak zwykle, pod-
czas trwania ca³ych
Dni Miasta, dzia³a³o
weso³e miasteczko
oraz szeroko pojêta
gastronomia. Nowo-
œci¹ natomiast by³y

warsztaty grafiki dla najm³odszych w
Powiatowym Muzeum, mo¿liwoœæ
spisu powszechnego oraz szczepie-
nia przeciwko COVID-19 w sali Pod
Anio³em.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim
osobom, które zechcia³y wzi¹æ udzia³
w œwiêcie miasta. Za cierpliwoœæ
dziêkujemy natomiast wszystkim
mieszkañcom okolic Ratusza. Mamy
nadziejê, ¿e zobaczymy siê za rok!

Tekst i foto
  Magdalena Derewecka
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27 listopada w G³ub-
czycach w hali ZOKiS
mieliœmy wielk¹ przy-
jemnoœæ po raz pierwszy
goœciæ Reprezentacyjny
Zespó³ Artystyczny
Wojska Polskiego. Arty-
œci wojskowi wraz z or-
kiestr¹ stworzyli wspa-
nia³y i wyj¹tkowy spek-

takl estradowy, przenosz¹c g³ub-
czyck¹ publicznoœæ w zupe³nie inny
wymiar estetyczny - parkiet hali spor-
towej sta³ siê sal¹ widowiskow¹ przy-
wodz¹c¹ na myœl filharmoniê czy
nawet operê.

Reprezentacyjny Zespó³ Artystycz-
ny Wojska Polskiego jest najwiêksz¹
instytucj¹ artystyczn¹ w Wojsku Pol-
skim. Dyrektorem Zespo³u jest kmdr
ppor. Jaros³aw Rywalski, któremu
sk³adamy wyrazy g³êbokiego uznania
i podziêkowania za wystêp w naszym
mieœcie. Podziêkowania kierujemy
tak¿e do Pana Krystiana Isañskiego,
który pomóg³ w organizacji koncer-
tu. W G³ubczycach Zespo³owi towa-
rzyszy³a orkiestra wojskowa pod ba-
tut¹ Pana Tomasza Labunia.

KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPO£U
ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Zespó³ dziedziczy
ponad 100-letni¹
tradycjê grup te-
at ra lno-est rado-
wych dzia³aj¹cych
przy Domach ¯o³-
nierza Polskiego
w okresie II Rzecz-
pospolitej. G³ów-
nym nurtem dzia³al-
noœci artystycznej

Zespo³u jest prezentowanie progra-
mów okolicznoœciowych w formie
widowisk i koncertów oraz oprawa
muzyczna uroczystoœci pañstwowych
i wojskowych.

W repertuarze Zespo³u odnaleŸæ
mo¿na wszelkie gatunki i style mu-
zyczne, które zachwyc¹ najbardziej
wymagaj¹cych odbiorców - zarówno
tych starszych jak i m³odszych. W
sk³ad Zespo³u wchodz¹: soliœci, chór,
balet, orkiestra symfoniczna i orkie-
stra koncertowa. Aktualnie zatrudnio-
nych jest w Zespole ponad 150 arty-
stów: piosenkarzy, œpiewaków, muzy-
ków, tancerzy i artystów chóru.

W zaprezentowanym repertuarze
mogliœmy us³yszeæ i zobaczyæ wyko-
nania takich utworów jak „Kurdesz”,
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„Wiwat”, „Piosnkê Chor¹¿ego” czy
„Polonez As-dur” Fryderyka Chopi-
na. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ „Pieœni
Legionów D¹browskiego”, „Mazur-
ka 3-maja”, „Ró¿y i bzu”, „Snu o Vic-
torii” i wielu innych. W pamiêci s³u-
chaczy zapisa³ siê
bez w¹tpienia rewe-
lacyjnie zinterpreto-
wany utwór Grze-
gorza Tomczaka „Ja
to mam szczêœcie”
w wykonaniu solist-
ki, Pani Moniki
Chodyny.

S z c z e g ó l n y m
znakiem rozpo-
znawczym Repre-
zentacyjnego Ze-
spo³u Artystyczne-
go Wojska Polskiego s¹ kostiumy sce-
niczne, które w wiêkszoœci stanowi¹
kopie autentycznego umundurowania
historycznego: od wojów Mieszka I
poprzez „skrzydlat¹” husariê Jana III
Sobieskiego do czasów wspó³cze-
snych. Nie zabrak³o ich tak¿e w G³ub-
czycach. W magazynach zgromadzo-
no ponad 1200 kostiumów i rekwi-
zytów, których ró¿norodnoœæ, bogac-
two zdobieñ i kolorystyka zachwy-
caj¹ widzów. Kostiumy artystów do-
starczy³y naszej publicznoœci nieza-
pomnianych wra¿eñ estetycznych.

Wœród solistów w G³ubczycach
mieliœmy okazjê zobaczyæ i us³yszeæ:
Monikê Chodynê, El¿bietê Górnick¹,
Aleksandrê Okrasê-Wachowsk¹,
Mariusza Borzyszkowskiego, Jana
Kierdelewicza, Romana Koguta,
Wiktora Szymonowicza, Andrzeja
Wiœniewskiego. Konferansjerk¹ by³a
Pani Anna Bukowska.

Reprezentacyjny Zespó³ Artystycz-
ny Wojska Polskiego cieszy siê
ogromnym powodzeniem i uznaniem
w kraju i za granic¹. Zespó³ odby³
ponad 200 tournée, m.in. do Niemiec,
Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej

Brytanii, W³och, Hiszpanii, Szwecji,
Danii, S³owacji, Czech, Korei Po³u-
dniowej, Chin, Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Wystêpowa³ tak¿e
przed Janem Paw³em II na specjal-
nej audiencji w 1994 roku. W kraju
bra³ udzia³ w ponad 60 tys. koncer-
tów. Wszystkie wystêpy Zespo³u s¹
gor¹co oklaskiwane przez publicz-
noœæ i komplementowane przez kry-
tyków muzycznych za kunszt i ma-
estriê wykonania.

Koncert zorganizowany zosta³
przez Gminê G³ubczyce przy wspó³-
pracy z Miejskim Oœrodkiem Kultu-
ry, Zarz¹dem Oœwiaty Kultury i Spor-
tu, LKS Technik G³ubczyce, Zwi¹z-
kiem Kombatantów.

Wydarzenie bez w¹tpienia pozosta-
nie w pamiêci widzów na d³ugo. Cze-
kamy z niecierpliwoœci¹ na kolejny
wystêp.
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Tegoroczny Festiwal Kultury Po-
wiatowej mia³ wyj¹tkowy charakter.
Ze wzglêdu na obostrzenia, musieli-
œmy wszystkie dzia³ania z nim zwi¹-
zane przenieœæ do sieci. Zatem ca³a
procedura zg³oszeniowa odbywa³a
siê online. Jak zwykle natomiast,
g³ównym organizatorem wydarzenia

by³o Starostwo Powiatowe w G³ub-
czycach. Wspó³organizacj¹ zajê³y siê
gminy G³ubczyce, Kietrz, Baborów
oraz Branice.  Od marca do czerwca
Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczy-

XX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
cach przyjmowa³ zg³oszenia online w
7 kategoriach: konkurs literacki, fo-
tograficzny, plastyczny, teatralny, pio-
senki, recytatorski oraz Œwiat Dziec-
ka. W Festiwalu udzia³ mog³y wzi¹æ
dzieci zamieszka³e lub chodz¹ce do
szko³y na terenie naszego powiatu.
W konkursie fotograficznym i literac-

kim mog³y wzi¹æ udzia³ równie¿ oso-
by doros³e. £¹cznie wp³ynê³y do nas
124 prawid³owe zg³oszenia. W jury
znaleŸli siê specjaliœci zwi¹zani z
ka¿d¹ z dziedzin konkursowych.
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Jeszcze przed og³oszeniem wyników,
opublikowaliœmy w mediach spo³ecz-
noœciowych i na stronie internetowej,
filmowe prezentacje naszych uczest-
ników.  Pod koniec wrzeœnia og³osi-
liœmy d³ugo wyczekiwane przez dzie-
ci i rodziców wyniki.

Konkurs recytatorski - klasy I-IV:
I miejsce - nie przyznano, II miejsce
ex aequo - Martyna Sroka oraz Lena
Bednarz, III miejsce - Micha³ Polesz-
czuk; klasy V-VIII: I miejsce ex
aequo - Ksawery Nawara oraz Stani-
s³aw Karoñ, II miejsce - Mi³osz Kna-
pik, III miejsce - nie przyznano.

Konkurs piosenki - klasy I-IV: I
miejsce - Adriana Œmigowska, II
miejsce - Michalina Knapik, III miej-
sce - Miko³aj Miko³ajczyk; klasy V-
VIII: I miejsce - Maja Janczura, II
miejsce - Milena Ball, III miejsce -
Monika Gramatyka; szko³y œrednie:
I miejsce - nie przyznano, II miejsce
- Wiktoria Margiel, III miejsce -
Amelia Lipa. Kat. piosenki obcojê-
zycznej: I miejsce - Michalina Kali-
woda, II Miejsce - Wiktoria Margiel,
III miejsce - Marika Pawluœ.

Konkurs plastyczny - klasy I-IV: I
miejsce - Maja Czornobaj, II miej-
sce - Szymon Janocha, III miejsce -
Milena Walecka; klasy V-VIII: I miej-
sce - Julia Kopczyñska, II miejsce -
Kacper Stecko, III miejsce - Zuzan-
na Kulik.

Konkurs fotograficzny - kat. do 16
roku ¿ycia: I miejsce - Weronika Bo-
lechowska, II miejsce - Paulina Pi-
wek, III miejsce ex aequo - Wiktoria
M³ot oraz Oliwia S³abicka; kat. po-
wy¿ej 16 roku ¿ycia: I miejsce - nie
przyznano, II miejsce - Robert Lang,
III miejsce - Karolina Œwierkosz.

Konkurs literacki - I miejsce - Jan
Skoumal, II miejsce - Zuzanna Szkle-
niarz, III miejsce - Alicja Wójcik.

Œwiat Dziecka - w tej kategorii
otrzymaliœmy prezentacje filmowe
od: Przedszkola nr 1 z G³ubczyc,
Przedszkola z W³odzienina, Przed-
szkola z Grobnik, Przedszkola z Bra-
nic, Przedszkola nr 2 z G³ubczyc,
Przedszkola z Dzier¿ys³awia oraz
Przedszkola z Nowej Cerekwi.

Wszyscy laureaci mieli okazjê za-
prezentowaæ siê podczas uroczystej
Gali, która odby³a siê 22 paŸdzierni-
ka w Miejskim Oœrodku Kultury w
G³ubczycach. Podczas imprezy wrê-
czone zosta³y dyplomy i nagrody.
Nastêpnie laureaci konkursu piosen-
ki oraz recytacji wykonali na scenie
zwyciêskie utwory. Prace plastyczne
i fotograficzne zosta³y wyeksponowa-
ne na wystawie, któr¹ mo¿na by³o
podziwiaæ po koncercie. Utwory li-
terackie z kolei wyœwietlane by³y na
ekranie. Po zakoñczeniu oficjalnej
czêœci Gali, zaprosiliœmy wszystkich
uczestników wydarzenia na bankiet
w klubie „Na skrzy¿owaniu”.

Organizacja Festiwalu Kultury Po-
wiatowej online by³a dla nas nie lada
wyzwaniem. Mamy nadziejê, ¿e po-
do³aliœmy zadaniu i sprawiliœmy ra-
doœæ laureatom oraz ich rodzinom.
Cieszymy siê niezmiernie, ¿e sama
Gala Festiwalu mog³a odbyæ siê ju¿
w bardziej tradycyjny sposób. Dziê-
kujemy serdecznie wszystkim uczest-
nikom, rodzicom oraz nauczycielom
za zaanga¿owanie w ten projekt.

Magdalena Derewecka
MOK G³ubczyce
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W dniu 13 grudnia 2021 r., w 40.
rocznicê wprowadzenia przez gen. W.
Jaruzelskiego stanu wojennego, w
auli ZSO odby³ siê fina³ konkursu
zwi¹zanego z t¹ rocznic¹. Konkurs
zorganizowa³ Zespó³ Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych reprezentowany przez
nauczycielki historii - Katarzynê Ja-

siñsk¹ - Kaliwodê i Katarzynê Maler
oraz Miejsko - Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w G³ubczycach, reprezen-
towana przez jej kierowniczkê, Jolan-
tê Górak.

Uroczystoœæ rozdania nagród po-
prowadzili uczniowie: Wiktoria Juch-
no i Jakub Klim. Krótk¹ prezentacjê
na temat stanu wojennego przedsta-
wi³a Katarzyna Maler, a Paulina Ka-
liwoda z klasy III i zaœpiewa³a utwór
pt. „Ojczyzna”. Potem nast¹pi³o og³o-
szenie wyników i rozdanie nagród
ksi¹¿kowych ufundowanych przez
Miejsko - Gminn¹ Bibliotekê, piêk-

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
UPAMIÊTNIAJ¥CY 40-LECIE WPROWADZENIA

STANU WOJENNEGO
nych dyplomów, wykonanych przez
Les³awa Jab³oñskiego z M-GBP oraz
drobnych upominków od Urzêdu
Miasta w G³ubczycach. W kategorii
szkó³ podstawowych uczniowie mie-
li wykonaæ prace plastyczne upamiêt-
niaj¹ce stan wojenny. Oceni³a je ko-
misja w sk³adzie: Jolanta Górak, dy-

rektorka Powiatowego Muzeum Zie-
mi G³ubczyckiej Barbara Piechaczek
i nauczycielka plastyki i jêzyka an-
gielskiego Urszula Romanowicz.

Wyniki w tej kategorii by³y nastê-
puj¹ce: I miejsce - MA£GORZATA
CYKOWSKA z Zespo³u Szkolno -
Przedszkolnego w Baborowie, miej-
sce II - MARIA ŒWIERCZAK z tej
samej szko³y, miejsce III - ZUZAN-
NA CHALIÑSKA ze Szko³y Podsta-
wowej im. Marii D¹browskiej w Bra-
nicach, natomiast MARCIN GAJDA
ze szko³y w Baborowie otrzyma³ wy-
ró¿nienie. Uczestnikami konkursu
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byli równie¿ uczniowie ze
szkó³ œrednich, którzy musie-
li rozwi¹zaæ test wiedzy o po-
cz¹tkach „Solidarnoœci” i sta-
nie wojennym. W tej katego-
rii I miejsce zaj¹³ SEBA-
STIAN BEDNARCZYK
z Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w G³ubczycach,
II miejsce - ZDZIS£AW
MALCZEWSKI, równie¿ z
g³ubczyckiego liceum, III
miejsce - SZYMON OLEK-
SY z Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach,
a wyró¿niony zosta³ £UKASZ
BIERNACKI z ZSO w G³ub-
czycach. Nauczycielami lau-
reatów s¹: Bo¿ena Bensz
(ZSP w Baborowie), Zenobia
Majewska (SP w Branicach),
Andrzej Señ (ZSM w G³ub-
czycach) oraz Katarzyna Ja-
siñska - Kaliwoda i Katarzy-
na Maler z ZSO w G³ubczy-
cach.

Serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Maler
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STROFY O OJCZY•NIE…
…to nazwa Powiatowego Przegl¹du Recytatorskiego, który mia³ miejsce

25.listopada w auli Specjalnego  Oœrodka Szkolno-Wychowawczego. Mówi-
my tu o dorocznym konkursie, który ma ju¿ sw¹ wieloletni¹ tradycjê , cieszy
siê popularnoœci¹ oraz du¿ym zainteresowaniem w naszym lokalnym œrodo-
wisku. Reprezentanci ZSM od zarania bior¹ w nim udzia³.

W minionym roku, ze wzglêdu na pandemiê, nie doszed³ on do skutku, lecz
w tym¿e organizatorom, czyli Komendzie Hufca ZHP,
uda³o siê sfinalizowaæ to patriotyczne przedsiêwziêcie,
które bez w¹tpienia, poprzez sw¹ formê i treœæ, wzbudza
mi³oœæ do Ojczyzny.

W tegorocznej edycji nasz MECHANIK reprezento-
wa³ Szymon Kamiñski z klasy I AL, nowy ,,narybek'' re-
cytatorsko-aktorski w szkolnym teatrze TRADYCJA.
M³odzieniec, w zasadzie zg³oszony ad hoc, mimo prze-
ziêbienia znakomicie zadeklamowa³, ,,Inwokacjê'' z ,,Pana
Tadeusza'' Adama Mickiewicza, jak i wiersz Cypriana
Kamila Norwida ,,Samotnoœæ''.

Spokojny, nostalgiczno-sentymentalny tembr jego g³o-
su przyku³ uwagê jurorów i odbiorców, a tym samym sk³o-
ni³ do refleksji i zadumy nad utracon¹ Ojczyzn¹ i krajem

lat dziecinnych. A s³owa:,, (...)Tymczasem przenoœ moj¹ duszê utêsknion¹
(…)sta³y siê autentyczne i przekonywuj¹ce.

Interpretacja Szymona zo-
sta³a nagrodzona I miejscem
w kategorii IV-szkó³ œred-
nich, pami¹tkowym dyplo-
mem i …pluszakiem-misiem
pand¹. A nagrody zosta³y
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe.

Gratulujemy naszemu
uczniowi zwyciêstwa,
¿ycz¹c zdrowia,  dalszych
sukcesów  na niwie arty-
stycznej i oczywiœcie eduka-
cyjnej.

Wkrótce debiut aktorski
Szymona, ale o tym w sto-
sownym czasie.

Maria Farasiewicz
polonistka
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Taki w³aœnie tytu³ nosi spektakl, który 2 grudnia 2021 r. obejrza³a 50-oso-
bowa grupa uczniów g³ubczyckiego MECHANIKA, udaj¹c siê do Teatru im.
Jana Kochanowskiego w Opolu. M³odzie¿y oczywiœcie  towarzyszyli opieku-
nowie, a mianowicie organizuj¹ca ten wyjazd p. Ma³gorzata Wanicka,
p. Agnieszka Korczyñska, pedagog-p. Ewa Wyrwalec oraz moja osoba.

Wyre¿yserowana przez Norberta Rakowskiego sztuka wysoko zosta³a oce-
niona przez naszych podopiecznych, a jej przekaz, uniwersalny i ponadcza-
sowy,  w³aœciwie odebrany.

Spektakl, o którym tu mowa, to niejako kontynuacja g³oœnego filmu Krzysz-
tofa Kieœlowskiego z 1979 r. pt. ,,Amator'', nale¿¹cego do tzw. kina moralne-
go niepokoju. Fabu³a tego¿ dotyczy losów Filipa Mosza, zaopatrzeniowca
z ma³ego miasteczka, którego ¿ycie diametralnie siê zmienia po zakupie ama-
torskiej kamery. Chce on uwieczniæ kolejne etapy ¿ycia córeczki od samych
jej narodzin. Szczêœliwy, maj¹c tylko podstawowe oczekiwania , nagle od-
czuwa potrzebê czegoœ wiêcej, ni¿ tylko spokoju. Oddala siê od rodziny
i dokumentuje rzeczywistoœæ. Poszukuje prawdy, a to nie³atwe w dobie ko-
munizmu…

Treœæ ,,Amatora 2020'' dotyczy z kolei Filipa Mosza-juniora,40-letniego
filmowca, w którym budzi siê potrzeba, podobnie jak niegdyœ  u jego ojca,
poszukiwania prawdziwych sensów i wartoœci. Poprzez trudne wybory, z któ-
rymi zmaga siê na co dzieñ, poznaje cenê prawdy, uczciwoœci, wagê odpo-
wiedzialnoœci, jak i granice wolnoœci twórczej. Nie znaj¹c ojca, staje siê doñ
podobny.

W sztuce Rakowskiego, dotykaj¹cej wa¿nych problemów etyczno-moral-
nych, wyst¹pili nie tylko opolscy aktorzy, lecz goœcinnie artyœci Teatru Œl¹-
skiego im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Katowicach. Ich znakomite aktor-
stwo zosta³o nagrodzone przez odbiorców gromkimi brawami.

Kontakt z ¿ywym teatrem, w którym rzecz dzieje siê i powstaje na oczach
widza, szalenie ubogaca ducha, kszta³tuje osobowoœæ. Uwra¿liwia, otwiera
na œwiat i ludzi. Odbiorca doœwiadcza swoistego katharsis - oczyszczenia…Te-
atr pe³ni rolê kulturotwórcz¹…Siêga w g³¹b duszy ludzkiej…Wiele by tu
mówiæ o zaletach teatru i jego ró¿nych form dramatycznych… Wiêcej powie-
my sobie na zajêciach jêzyka polskiego…

Tymczasem nale¿a³oby przywo³aæ klasy, których mniejsze lub wiêksze re-
prezentacje, obejrza³y ,,Amatora 2020''.Oto i one: I AL,I i,  II A, II CD oraz
IV AL.

W dobie pandemii nie ³atwo zorganizowaæ grupowy wyjazd  z m³odzie¿¹.
Ten, przek³adany dwukrotnie, w koñcu doszed³ do skutku, z czego wszyscy
s¹ radzi. Kiedy minie czwarta fala pandemii, zapewne uda siê zorganizowaæ
kolejne wycieczki; tak do kina jak i teatru. Wszak chêtnych nie brakuje! Na-
sza m³odzie¿ chce siê rozwijaæ, a my, nauczyciele, przy wsparciu dyrekcji,
umo¿liwiamy  jej to….

Maria Farasiewicz

AMATOR'2020
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PRYMUS OPOLSZCZYZNY
W czwartek 28 paŸdziernika 2021

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w Opolu podczas Regionalnego Œwiêta
Edukacji wrêczono Nagrody Marsza³ka
Województwa Opolskiego Andrzeja
Bu³a w dziedzinie nauki i edukacji.

W gronie laureatów znalaz³a siê
uczennica Publicznej Szko³y Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyñskiego w Kli-
sinie, Judyta Palka. Nasza wychowanka
otrzyma³a dyplom i odznaczenie "Pry-
mus Opolszczyzny" w kategorii wiedza,
za wybitne osi¹gniêcia i sukcesy bêd¹-
ce wspania³¹ promocj¹ regionu.

Judyta jest osob¹ o wszechstronnych
zainteresowaniach. Lubi szczególnie
jazdê na rowerze, prace rysunkowe,
zw³aszcza anime.

W roku szkolnym 2020/2021 uczen-
nica bra³a udzia³ w wielu konkursach
przedmiotowych i artystycznych. Wœród
wielu sukcesów warto wspomnieæ o za-
jêciu I miejsca w polsko-czeskim kon-
kursie plastycznym "Jestem bezpieczny
na drodze" organizowanym przez Ko-
mendê Policji w G³ubczycach. Judyta
zajê³a ponadto 5 miejsce w ogólnopol-
skim konkursie z historii.

W dniu 19 paŸdziernika br. w Filhar-
monii Opolskiej odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów i nagród w kon-
kursie literackim "Op@lskie dla  podstawówek -
nauczanie zdalne zbli¿a!" w którym to Judyta zo-
sta³a finalistk¹ tego¿ konkursu.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szko-
³y Podstawowej w Klisinie sk³ada serdeczne po-
dziêkowania Judycie za to szczególne wyró¿nienie
dla Naszej placówki.

Uwa¿amy, ¿e dziœ „op³aca siê” byæ prymusem,
gdy¿ takie wyró¿nienie daje ogromn¹ satysfakcjê.
Oznacza to, ¿e to, co siê robi, ma jakiœ sens. I ktoœ
potrafi to dostrzec.

Dyrektor PSP w Klisinie mgr Magda Przybys³awska
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SUKCES AGATY ANTOSZCZYSZYN
Agata Antoszczyszyn jest uczennic¹ I klasy Pañstwowej Szko³y Muzycz-

nej I stopnia w G³ubczycach. Swoj¹ przygodê z fortepianem Agatka rozpo-
czê³a w G³ubczyckim Ognisku
Muzycznym. Od pocz¹tku
pracuje pod okiem Pani
Agnieszki Jagli - Kubów.

Pomimo ograniczeñ zwi¹-
zanych z pandemi¹, wraz ze
swoj¹ Pani¹ przygotowa³a siê
do udzia³u w miêdzynarodo-
wym konkursie „International
Online Festivals-Contest FU-
TURE STARS” we w³oskim
Riccione. Konkurs polega³ na
nagraniu przygotowanego
programu oraz umieszczeniu
go w serwisie YouTube. Link
do nagrania zosta³ wys³any do
organizatorów Konkursu. Po
przes³uchaniu przez Komisjê
Konkursow¹ wszystkich na-
des³anych zg³oszeñ, wyró¿-
nionym uczestnikom zosta³y
przyznane nagrody. I tu jak¿e
mi³a wiadomoœæ, uczennica g³ubczyckiej szko³y muzycznej zosta³a laureatk¹
II nagrody w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy Agatce i Jej Nauczycielce sukcesu i ¿yczymy dalszej wytrwa-
³oœci w tej wymagaj¹cej ale przepiêknej dziedzinie sztuki.

PSM I st.
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Drodzy Czytelnicy. Niniejszy arty-
ku³ poœwiêcamy postaci niezwyk³ej.
To g³ubczyczanka, z natury skrom-
na, która nie chwali siê sw¹ jak¿e
bogat¹ karier¹ artystyczn¹, dorob-
kiem zawodowym i osi¹gniêciami. A
mowa tu o Marcie Kitce. Prywatnie
jest ¿on¹ znanego w naszym lokal-
nym œrodowisku fotoreportera i w³a-
œciciela portalu twojeglubczyce.pl
Mateusza Kitki i mam¹ dwójki uro-
czych dzieci. Dziewiêcioletniej Uli i
dwuletniego Adasia. Piêkna, m³oda
kobieta, szalenie am-
bitna, zdolna, utalen-
towana, która umie-
jêtnie ³¹czy pasjê z
zawodem. Magister
sztuki, grafik kompu-
terowy, malarka i ilu-
stratorka.

Ale od pocz¹tku.
Bêd¹c uczennic¹
Szko³y Podstawowej
Nr 4 (dziœ ju¿ nieist-
niej¹cej), Marta -wte-
dy jeszcze Drapiew-
ska - zosta³a „odkryta” przez ów-
czesn¹ nauczycielkê plastyki-Urszu-
lê Romanowicz, która zauwa¿y³a pre-
dyspozycje dziewczynki do rysunku
i zaproponowa³a  uczestnictwo w
zajêciach kó³ka plastycznego w Miej-
skim Oœrodku Kultury. Tak te¿ siê
sta³o. Na zajêciach  Marta malowa³a
swoje pierwsze w ¿yciu wielkoforma-
towe martwe natury. W tzw. miêdzy-
czasie próbowa³a pierwszych kroków
w rysunku cyfrowym. W tamtych la-
tach do dyspozycji by³y tylko mysz-
ka komputerowa i program graficz-
ny- Deluxe Paint. Na nim to powsta-

   MARTA  KITKA - KARIERA  ARTYSTYCZNA
I  OSI¥GNIÊCIA

³a praca, która uzyska³a IV miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Rysun-
ku Cyfrowego. By³ to wiêc pierwszy
sukces Marty. Lata podstawówki to
czas, w którym  samodzielnie rozwi-
ja³a swoje pasje rysunkowe, inspiru-
j¹c siê kreskówkami, filmami przy-
godowymi czy ksi¹¿kami. To równie¿
lata pierwszych „zamówieñ” na drob-
ne karykatury. Warto podkreœliæ, ¿e
od najm³odszych lat  g³ównym ma-
rzeniem Marty by³a praca ilustrator-
ki. A to marzenie siê spe³ni³o! Talent,

upór, determinacja i ogromna praco-
witoœæ doprowadzi³y dziewczynê do
upragnionego celu…

Tymczasem kolejny etap edukacji.
Zachêcona przez wspomnian¹ wy¿ej
Urszulê Romanowicz,  15-letnia Mar-
ta postanowi³a zdawaæ egzaminy
wstêpne do Liceum Plastycznego w
Opolu. Musia³a wiêc samodzielnie
opanowaæ zakres wiedzy z historii
sztuki oraz przygotowaæ siê do egza-
minu, który do ³atwych nie nale¿a³.
Oprócz wiedzy z historii sztuki, ry-
sunku i malarstwa nale¿a³o wykazaæ
siê tak¿e znajomoœci¹ rzeŸby, zupe³-
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nie Marcie obcej. Lecz ta od razu sta-
³a siê jedn¹ z jej ulubionych dziedzin.

Czas edukacji we wspomnianym li-
ceum to okres wytê¿onej nauki. Za-
jêcia takie jak ceramika czy rzeŸba
pozwoli³y m³odej artystce rozwi-
n¹æ myœlenie przestrzenne, a lata
codziennych æwiczeñ z rysunku
i malarstwa szlifowaæ warsztat
malarski. To tu zetknê³a siê po
raz  pierwszy z profesjonalnymi
programami graficznymi takimi
jak Photoshop i Ilustrator. Jak siê
póŸniej okaza³o, dziêki znajo-
moœci tego drugiego mog³a pod-
j¹æ siê w przysz³oœci  powa¿nych
zleceñ. Lata liceum to równie¿
pierwsze  obrazy olejne, kopie obra-
zów oraz portrety malowane i sprze-
dawane na zamówienie. Przy okazji,
to w³aœnie w opolskim liceum pla-
stycznym pozna³a swojego przysz³e-
go mê¿a - Mateusza.

Miêdzy liceum a uczelni¹ wy¿sz¹
w ¿yciorysie Marty nast¹pi³a roczna
przerwa. W tym czasie rozpoczê³a
okresow¹ pracê w pracowni cera-
micznej Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej w G³ubczycach, przygotowuj¹c
jednoczeœnie, oczywiœcie poza prac¹,
,,teczkê” do egzaminu na Akademiê
Sztuk Piêknych we Wroc³awiu.

Pomyœlnie zdane egzaminy i nasza
g³ubczyczanka zostaje studentk¹ ASP
na wydziale „wzornictwo, pracownia
komunikacji wizualnej”. Studia na
tym praktycznym kierunku wzornic-
twa (czyli design) pozwoli³y Marcie
opanowaæ bardziej techniczne dzie-
dziny, czyli: perspektywê, rysunek
techniczny, prezentacje graficzne. Z
kolei, ze wzglêdu na specjalizacjê w
komunikacji wizualnej, mog³a rozwi-
jaæ umiejêtnoœci projektowania oraz

grafikê komputerow¹. Oprócz tego
oczywiœcie wielogodzinne zajêcia z
rysunku, malarstwa czy rzeŸby po-
zwala³y jej na sta³y rozwój warszta-
tu.

Na czwartym roku studiów, jako
wyró¿niaj¹ca siê studentka, Marta
wyjecha³a na roczne stypendium do
Turcji. Tamtejsza uczelnia - Uniwer-
sytet Anadolu - oferowa³a zajêcia naj-
zdolniejszym na bardzo wysokim
poziomie. Szczególnie projektowanie
graficzne oraz zajêcia z ilustracji. W
czasie trwania stypendium Marta za-
czê³a sprzedawaæ swoje pierwsze pra-
ce graficzne na stronach stockowych
i w ten sposób, w póŸniejszym cza-
sie, pozyska³a klientów miêdzyna-
rodowych. Poprzez sprzeda¿ tego
typu grafik nauczy³a siê równie¿ bar-
dziej przedsiêbiorczego i marketin-
gowego podejœcia do sztuki. W ostat-
nich latach edukacji na wy¿szej uczel-
ni stworzy³a równie¿ ma³e portfolio
online z ilustracjami, wykonanymi w
ramach zajêæ oraz prywatnie. Dziêki
temu w³aœnie portfolio dosta³a
pierwsz¹ propozycjê pracy od Wy-
dawnictw Szkolnych i Pedagogicz-
nych jako ilustratorka.

Po powrocie do Polski, bêd¹c  na
ostatnim roku studiów, Marta Kitka
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mia³a ju¿ sta³e zlecenia na ilustracje
do ksi¹¿ek, gier czy stron interneto-
wych. Po obronie dyplomu  i uzyska-
niu tytu³u magistra sztuki za³o¿y³a
firmê ilustratorsk¹. Dziêki sprzeda-
¿y prac na stronach stockowych po-
zyskiwa³a wielu klientów zagranicz-
nych, a w efekcie nawi¹za³a wielo-
letni¹ wspó³pracê z niemieck¹ firm¹

produkuj¹c¹ gry online.
Pozwoli³o jej to nabyæ
umiejêtnoœci tworzenia
ilustracji pod wymogi
stricte produkcyjne. Jed-
noczeœnie realizowa³a zle-
cenia na rêcznie malowa-
ne (g³ównie akwarel¹) ilu-
stracje do podrêczników
szkolnych, wiêc stale szli-
fowa³a umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
grafik¹ cyfrow¹, umiejêtnie ³¹cz¹c j¹
ze sztuk¹ tradycyjn¹.

Prowadz¹c i rozwijaj¹c od ponad
dziewiêciu lat swoj¹ firmê, Marta mia-
³a okazjê wspó³pracowaæ bezpoœred-
nio z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej przy tworzeniu ilustracji do ele-
mentarza rz¹dowego, do którego
zreszt¹ wykona³a wszystkie ok³adki.
Lecz to nie wszystko! Wspó³pracuje
tak¿e z  innymi wydawnictwami. S¹
wœród nich: WSIP, PWN, Wilga,
MAC, AWM, REA, Aksjomat. Zwi¹-

zana jest z  produkcj¹ podrêczników,
ksi¹¿ek oraz kolorowanek.

Przez kilka lat prowadzi³a te¿ za-
jêcia plastyczne w Miejskim Oœrod-
ku Kultury w G³ubczycach, zwieñ-
czone zreszt¹ jak¿e udanym wernisa-
¿em swoich i uczniów prac w Sali pod
Anio³em Miejskiego Ratusza. Kon-
tynuowa³a przy tym zlecenia ilustra-

cyjne.

Marta Kitka ma na swym koncie
szereg sukcesów artystycznych. Do
najwiêkszych zaliczyæ trzeba I miej-
sce w konkursie miêdzynarodowym
organizowanym przez „Proko”, w
którym oceniaj¹cym by³ sam James
Gurney- œwiatowej s³awy ilustrator i
artysta, twórca s³ynnej serii „Dinoto-
pia”. Nie tak dawno zdby³a równie¿
I miejsce w konkursie na ok³adkê
s³ynnej  ksi¹¿ki „Czarodziej z krainy
Oz”, a organizowanym przez SVSle-
arn (znana dla ilustratorów platfor-
ma).
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Obecnie nadal pracuje zawodowo
jako ilustrator, tworz¹c rysunki do
ksi¹¿ek dla dzieci, podrêczników
oraz dla bran¿y filmowej. Ponadto
prowadzi zajêcia z rysunku i malar-
stwa w Ognisku Artystycznym w
G³ubczycach, gdzie z przyjemnoœci¹
i radoœci¹ uczy wszystkich zaintere-
sowanych sztukami plastycznymi.
Prowadzi zajêcia dla dzieci, m³odzie-
¿y i doros³ych. Grupowe jak i indy-
widualne. Tak¿e prywatne lekcje on-
line. Czyni to z wielkim zami³owa-
niem, oddaniem i pasj¹. Wszak to
osoba ciep³a, ¿yczliwa, pe³na empa-
tii i zrozumienia. Zawsze uœmiechniê-
ta. Dla wielu m³odych jest swoist¹
inspiracj¹. Potrafi dostrzec talent i
zachêciæ do jego rozwoju…

Zwa¿ywszy na to, i¿ ostatnimi
czasy ogrom popularnoœci zyskuj¹

malarstwo i rysunek cyfrowy, w pla-
nach Marty na przysz³y rok s¹ za-
jêcia ze sztuki cyfrowej oraz warsz-
taty z akwareli dla doros³ych.
A wiêcej o dzia³alnoœci edukacyj-
nej naszej bohaterki mo¿na prze-
czytaæ na stronie www.ogniskopla-
styczneglubczyce.pl natomiast  jej
portfolio  mo¿na zobaczyæ na
www.martakitka.pl  Kariera zawo-
dowa, praca i osi¹gniêcia artystycz-
ne Marty Kitki niew¹tpliwie wzbu-
dzaj¹ nasz podziw. Jesteœmy pe³ni
uznania i dumni z g³ubczyczanki,
która tak wiele osi¹gnê³a. Jest
chlub¹ miasta i ca³ej ziemi g³ub-

czyckiej. Gratulujemy tak spektaku-
larnych sukcesów,  ¿ycz¹c przy tym
zdrowia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym i dalszych osi¹gniêæ. Po-
zdrawiamy serdecznie.

Maria Farasiewicz
- w imieniu lokalnej spo³ecznoœci

   foto Mateusz Kitka
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Tegoroczny przegl¹d zosta³ zorga-
nizowany w formie on - line ze wzglê-
du na ograniczenia covidowe i za-
miast na scenie  Miejskiego Oœrodka
Kultury jak dotychczas, dzieci zapre-
zentowa³y swoje talenty w salach
przedszkolnych, a na-
stêpnie szersza pu-
blicznoœæ mog³a je
obejrzeæ w Telewizji
Pogranicze.

Celem Przegl¹du
jest rozwijanie i pre-
zentowanie szerszej
publicznoœci artystycz-
nych talentów przed-
szkolaków: muzycz-
nych, wokalnych, ta-
necznych i teatralnych.

Corocznie przegl¹dy
ró¿ni¹ siê od siebie tematyk¹, w tym
roku jest to tematyka ekologiczna
„Przedszkolak ma³y i du¿y ochronie
przyrody s³u¿y”, która ma na celu ju¿
od najm³odszych lat rozwijanie u
dzieci œwiadomoœci i zachowañ pro-
ekologicznych.

W XV Gminnym Przegl¹dzie Ta-
lentów Przedszkolnych wziê³o udzia³
7 grup przedszkolnych  z miasta
i gminy  G³ubczyce.

Wystêpy by³y piêkne, profesjonal-
nie przygotowane, dopracowane w
detalach: scenografia, dekoracje, re-
kwizyty, stroje dzieci  -  wszystko to
zrobi³o du¿e wra¿enie. Dzieci zapre-
zentowa³y pe³en wachlarz swoich
umiejêtnoœci i uzdolnieñ w ró¿nych
formach przekazu: w monta¿u s³ow-
no -muzycznym z efektami specjal-
nymi, w œpiewie piosenek ilustracyj-

XV GMINNY PRZEGL¥D
TALENTÓW PRZEDSZKOLNYCH

zorganizowany przez Przedszkole nr 3 w G³ubczycach
nych, naœladowczych  z gr¹ na instru-
mentach melodycznych, w spektaklu
z elementami teatru cieni, w impro-
wizacji muzycznej do muzyki filmo-
wej i nowoczesnej

Nasi mali aktorzy: s³owem, œpie-
wem, tañcem, gr¹ wy-
razili przes³anie na-
szego przegl¹du ,, Zie-
mia w naszych rêkach
-  Kto jeœli nie my?,,.
Ta forma przekazu to
kszta³towanie postaw
proekologicznych,
które  w przedszko-
lach rozpoczynamy
ju¿  od najm³odszych
dzieci.

Gratulujemy talen-
tów i umiejêtnoœci ar-

tystycznych dzieciom, a tak¿e k³ania-
my siê w uznaniu talentów organiza-
cyjnych, artystycznych i wszelkich
innych nauczycielkom i innym oso-
bom zaanga¿owanym w przygotowa-
nie dzieci do wystêpów.

Serdecznie dziêkujemy  Burmi-
strzowi G³ubczyc Panu Adamowi
Krupie oraz Dyrektorowi Zarz¹du
Oœwiaty, Kultury i Sportu Panu Bar-
toszowi Dzie¿y, pod których patro-
natem ten konkurs siê odby³ i zosta³y
ufundowane nagrody dla ka¿dego
przedszkola - jarzêbinowe drzewko,
szklarenki do uprawy roœlinek oraz
puchary i dyplomy. Dziêkujemy rów-
nie¿ Panu Marianowi Pospiszelowi za
umo¿liwienie prezentacji przegl¹du
w lokalnej telewizji.

Anna Komplikowicz - Serwetnicka
Aldona Grzywna
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W ostatni weekend paŸdziernika
2021 w auli g³ubczyckiego liceum
odby³ siê koncert inauguruj¹cy dzia-
³anie G³ubczyckiej Szko³y Chóralnej
„Angelus Cantat” pod kierownic-
twem Pana Tadeusza Eckerta. Pod-
czas koncertu wyst¹pi³ chór z³o¿ony
z uczniów i absolwentów LO w G³ub-
czycach, oraz uczniów g³ubczyckich
szkó³ podstawowych. Projekt swoim
patronatem objê³y najwiêksze oœrod-
ki muzyczne na Œl¹sku.

Rozwój muzyczny dzieci m³o-
dzie¿y i doros³ych.

G³ównym za³o¿eniem powsta³ej
szko³y jest kszta³cenie dzieci, m³o-
dzie¿y i osób doros³ych w œpiewie
chóralnym poprzez prowadzone za-
jêcia i warsztaty. Grupa obecnie zrze-
sza oko³o siedemdziesiêciu osób, a
wœród uczestników koncertu (szcze-
gólnie tych m³odszych), da siê wy-
czuæ ogromny entuzjazm i chêæ do
pracy artystycznej. O swoich nadzie-
jach i oczekiwaniach zwi¹zanych z
projektem mówi jeden z m³odszych
chórzystów, Piotr Czy¿owicz: „Szko-
³a chóralna pozwoli mi i moim kole-
gom rozwijaæ siê wokalnie. Wszyscy
tu chcemy œpiewaæ jak najlepiej, ¿eby
dobrze wypaœæ na najbli¿szym kon-
cercie, a tak¿e na przysz³ych du¿ych

imprezach muzycznych. Projekt po-
zwoli te¿ na zawê¿enie wiêzi pomiê-
dzy chórzystami, a ich si³ê pokazali
dziœ absolwenci, œpiewaj¹cy z nami
na koncercie inauguruj¹cym. Pomi-
mo kilkunastu lat pracy, zmiany miej-
sca zamieszkania i wielu innych czyn-
ników, nadal s¹ dobrymi przyjació³-
mi, mam nadziejê, ¿e z naszym po-
koleniem bêdzie podobnie."

Koncert inauguracyjny
W dniu koncertu na scenie stanê³o

prawie szeœædziesiêciu chórzystów w
ró¿nym wieku. Najstarsi z nich to do-

œwiadczeni absolwenci pamiêtaj¹cy
pocz¹tki licealnego chóru sprzed 33
lat, a najm³odsi to uczniowie okolicz-
nych szkó³ podstawowych i liceum,
dopiero rozpoczynaj¹cy swoj¹ przy-
godê z muzyk¹. Pomimo du¿ych roz-
bie¿noœci wiekowych i ró¿nego do-
œwiadczenia muzyków, zespó³ zapre-
zentowa³ siê nienagannie wykonuj¹c
kilkanaœcie utworów o zró¿nicowanej
tematyce, rozpoczynaj¹c od powa¿-
nych i wymagaj¹cych pieœni F. Nowo-
wiejskiego czy te¿ J. Œwidra, koñcz¹c
na popularnych utworach rozrywko-
wych. Widownia zgromadzi³a ponad
setkê widzów w tym w³adze miasta
i gminy G³ubczyce i powiatu g³ub-
czyckiego oraz licznych patronów ar-

OTWARCIE G£UBCZYCKIEJ
SZKO£Y CHÓRALNEJ „ANGELUS CANTAT”
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tystycznych i medialnych. Koncert jak
te¿ ca³y projekt swoim honorowym
patronatem objê³y: Filharmonia Opol-
ska, Akademia Muzyczna im. Karola
Lipiñskiego we Wroc³awiu, Pani Prof.
dr hab. Krystyna Krzy¿anowska -
£oboda, dyrygentka Chóru Opery Œl¹-
skiej w Bytomiu oraz Radio Opole
i Telewizja Pogranicze.

Historia g³ubczyckiego chóru
Historia g³ubczyckiego liczy ju¿ 33

lata, kiedy to za³o¿ony zosta³ Chór
Mieszany przy Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. Adama Mickiewicza w
G³ubczycach. Zespó³ ju¿ w latach
dziewiêædziesi¹tych zacz¹³ zdobywaæ
pierwsze nagrody w ogólnopolskich
konkursach chóralnych. Du¿ym suk-
cesami grupy by³y tak¿e wystêp przed
papie¿em Janem Paw³em II w Rzy-
mie w 1998 roku i uczestnictwo w
licznych zagranicznych festiwalach
muzycznych. Przez ca³y ten czas dy-
rygentem chóru by³ Pan Tadeusz Ec-
kert, który jest tak¿e pomys³odawc¹
i za³o¿ycielem G³ubczyckiej Szko³y
Chóralnej „Angelus Cantat”.

£ukasz Biernacki

Sz. P. Dyrektorowi
Tadeuszowi Eckertowi

oraz wszystkim chórzystom
z okazji inauguracji

G³ubczyckiej Szko³y Chóralnej
„Angelus Cantat”

Za oknem jesieñ w rozkwicie,
W czerwieni i br¹zie tonie œwiat;
Eviva'larte chcê dziœ krzyczeæ,

Wszak szko³y chóralnej to czas.
Radoœæ niech w sercach zagoœci;

Oto marzeñ i pragnieñ duch
Unosi siê w barwach muzyki

Nowego przedsiêwziêcia trud.
Niechaj wiêc œpiew rozbrzmiewa,
A „Angelus Cantat” nam œpiewa,

Oczarowuje tembrem wielu g³osów
Spo³ecznoœæ G³ubczyc i goœci wokó³.

Œpiew chóralny, o którym mowa,
Przybrawszy dŸwiêki i kszta³ty mnogie,

Wyzwala w nas takie emocje,
Jakich nie doœwiadczamy na co dzieñ.

Dla serca i ducha radoœci,
Wra¿eniom zmys³owym aliœci

Ku wy¿ynom Parnasu prowadzi,
Byœmy mogli wszelako byæ radzi.

Dla melomanów to uczta duchowa;
U awangardy zaœ myœl nowa zrodzi siê,

Gdy chóralny wybrzmiewa g³os,
W kolorycie jesieni polifonii trzos.

Maria Farasiewicz
        30 paŸdziernika 2021
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I wiem jeszcze, ¿e w moje tony
równie wiele wk³ada³em mi³oœci
czy mnie s³ucha³ kot w k¹t wtulony,
czy rzesza publicznoœci.1

We wtorek, 9 listopada 2021 w
g³ubczyckim MOK-u Szko³a Mu-
zyczna mog³a ponownie celebrowaæ
swój Dzieñ z okazji Dnia Patrona.
Szkolne œwiêto to okazja do wyj¹t-
kowego spotkania i pos³uchania d³u-
go przygotowywanej muzyki. W tam-
tym roku byæ mo¿e wiele z uczniów
g³ubczyckiej PSM musia³o æwiczyæ
w tym czasie w domu, gra³o przed

rodzin¹, lub mo¿e te¿ dla kota czy
psa… Podczas tegorocznego koncer-
tu mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e wk³adali
w to du¿o serca, bo obfitowa³ on w
pozytywny przekaz. Co o tym œwiad-
czy?

Zebranych ju¿ od pierwszych mo-
mentów z³¹czy³a atmosfera radoœci z
muzykowania i spotkania. Szkicuj¹c

PAN PADEREWSKI, PANI KULTURA I PRZYJACIELE
czyli kilka s³ów o koncercie w dniu patrona Szko³y Muzycznej

naprêdce istotê tego nastroju, mo¿na
by przedstawiæ obraz tych licznych
rodziców wyci¹gaj¹cych telefony
komórkowe, aby uchwyciæ na filmie
swoje dziecko „graj¹ce na ¿ywo”…
Telefony wyci¹gane tylko po to i tyl-
ko przez nich, poniewa¿ ich pocie-
chy zajête by³y czymœ zgo³a wznio-
œlejszym, np. œpiewem w chórze (pod
kierunkiem Ewy Maleñczyk), wyko-
nywaniem na fortepianie „Hej Rek-
sio” (Liliana Klimczak), na klarnecie
„Kartki z Albumu” (Karolina Lipiñ-
ska), utworów gitarowych (Urszula
Kopyto, Daniel Leosz), walca na

skrzypcach (Kornelia Pirch), utwo-
rów na tr¹bkê i puzon (£ukasz Pazu-
rek, Oliwier Treœciñski), na saksofon
(Micha³ Lipiñski, Agata Hajda) utwo-
rów na instrumenty perkusyjne (Mar-
ta Tomaszewska, Dominik Kaczo-
rowski, Antoni Kopyto).

Na s³uchaczy czeka³y liczne nie-
spodzianki, zapowiedziane nawet na
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pocz¹tku przez dyrektora szko³y, p.
Adama Kopyto. Niekwestionowanym
zaskoczeniem by³ wystêp Jana We-
znera, nowego nauczyciela perkusji.
Wcieli³ siê on w muzyczn¹ rolê Jan-
kiela prezentuj¹c na cymba³ach wê-
gierskich znany utwór W. Kilara z fil-
mu „Pan Tadeusz”. Z jak¹ lekkoœci¹
i finezj¹ mo¿e brzmieæ dostojny po-
lonez… Efekt mi³ego zaskoczenia -
osi¹gniêty jak zapowiedziano!

Nowoœci¹ nie by³ mo¿e fakt, ¿e wy-
st¹pi dobrze nam ju¿ znany i lubiany
big-band „Gramy na czarno” pod
dyrekcj¹ Leszka Koœció³ka. Zachwy-
ci³o jednak to, i¿ po trudnym dla
uczniów i artystów czasie, zespó³ jest
w tak znakomitej kondycji.

Patrz¹c z kolei na aspekt pedago-
giczny, godnym docenienia jest spo-
sób, w jaki nauczyciele traktuj¹
i tworz¹ liczne okazje do wspólnego
muzykowania. Akompaniatorzy pod-
nosz¹ jakoœæ wykonañ i przyprawiaj¹
o dozê artyzmu. Czy jest to akompa-
niament fortepianowy (Agnieszka
Hautz, Agnieszka Jagla-Kubów, Igor
Bykhaletz), czy grupa nauczycieli

graj¹ca z uczniem (Antoni i Adam
Kopyto, Marcin Kaczorowski, Jan
Wezner w utworze „Macedonia”)-
m³ody solista mo¿e poczuæ siê jak
równy partner w wysoce kulturalnej
grze z doros³ym.

Gdyby w³aœciwym by³o porówna-
nie patrona szko³y do jej duchowego
„ojca”, to Ignacy Jan Paderewski
spe³nia³by t¹ rolê znakomicie. Inspi-
ruje on do muzykowania pe³nego
mi³oœci i pasji, w ka¿dym czasie
i miejscu. A jeœli mo¿na nazwaæ
„matk¹” Kulturê (a obi³o mi siê to
okreœlenie kr¹¿¹ce ju¿ w Internecie),
to pokuszê siê o skojarzenie, i¿ za-
dba³a ona pieczo³owicie, aby œwiêto
m³odych adeptów sztuki muzycznej
i osób zgromadzonych wokó³ nich,
odby³o siê w tym roku nader pomyœl-
nie.

Karolina Goniowska

1 Wojciech M³ynarki, fragm. wier-
sza „Odwiedzi³em starego muzyka”
, w: Od oddechu do oddechu, wyd.
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2017,
s. 200
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Styczeñ:
- Bal Karnawa³owy - kultywowanie
tradycji przedszkolnej;
- Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Po-
mocy - zbieranie pieniêdzy do pusz-
ki przekazanej do placówki.

Luty:
- Dzieñ Pizzy - poszerzanie wiedzy
dzieci na temat w³oskiej potrawy;
- Dzieñ Bezpiecznego Internetu - po-
znanie zalet i wad; TIK
- T³usty Czwartek;
- Walentynki dla ch³opczyka i dziew-
czynki;
- Dzieñ Kota - uwra¿liwianie dzieci
na potrzeby zwierz¹t;
- Teatrzyk interaktywny „Alicja w
krainie czarów”- wprowadzenie dzie-
ci w œwiat fantazji i wyobraŸni.

Marzec:
- Dzieñ Kobiet;
- Dzieñ Matematyki;
- Po¿egnanie zimy, Powitanie wiosny;
- Œwiatowy Dzieñ Wody - poznanie
ciekawostek na temat zasobów wody
w przyrodzie;
- Zbiórka artyku³ów papierniczych i
spo¿ywczych dla Franciszkañskiego
Oœrodka Pomocy Dzieciom;
- Konkurs plastyczny „Œwi¹teczna
Kartka dla Pensjonariusza”;
- Spotkanie z Wielkanocnym Zaj¹cz-
kiem.

Kwiecieñ:
- Dzieñ Ziemi - wdra¿anie dzieci do
zachowañ proekologicznych;
- Dzieñ zielony w przedszkolu;
- Konkurs kulinarny „Babka Wielka-
nocna”;

KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLA NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ W 2021 ROKU

- Konkurs plastyczny „Wielkanocna
kartka przedszkolaka”;
- Dzieñ Ksi¹¿ki - budzenie zaintere-
sowañ czytelnictwem;
- Dzieñ Flagi - kszta³towanie poprzez
ró¿norodne sytuacje edukacyjne po-
staw patriotycznych, recytacja wier-
szy.

Maj:
- Konkurs plastyczny „Twórczoœæ
Marii Konopnickiej”;
- Nagranie wystêpu ekologicznego
„Segregujê na 5”;
- Dzieñ Niezapominajki;
- Œwiatowy Dzieñ Pszczó³ - dzieñ
¿ó³ty w przedszkolu;
- Nagranie wystêpu z okazji Dnia
Matki.

Czerwiec:
- Dzieñ Dziecka - zabawy z animato-
rami firmy Foto - gama;
- Po¿egnanie przedszkola przez 6-lat-
ki;
- Udzia³ w challenge „Jesteœmy z
Wami niebieskimi motylami”.

Wrzesieñ:
- Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
- Dzieñ Kropki;
- Dzieñ Przedszkolaka - tañce i pl¹sy
przy muzyce, spotkanie z policjantk¹
i Policusiem - pogadanka na temat
bezpieczeñstwa;
- Dzieñ Ch³opca;
- bajka interaktywna „Baœniowe Trol-
le”,
- Dzieñ Jab³ka
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PaŸdziernik:
- Wycieczka do lasu - tworzenie kom-
pozycji „Las w s³oiku”;
- Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t;
- Udzia³ dzieci 6-letnich z grupy „S³o-
neczka” w projekcie Czesko - Pol-
skim „Obserwujemy Œwiat Techniki”.
Przyjazd dzieci z Czech do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mic-
kiewicza w G³ubczycach - uczestni-
czenie w warsztatach „Magiczne la-
boratorium”. Wyjazd dzieci z przed-
szkola nr 1 do Ostrawy i branie udzia-
³u w warsztatach „Królestwo Syme-
trionu”;
- Dzieñ Drzewa;
- Dzieñ Bezpiecznego Internetu;
- Dzieñ Edukacji Narodowej;
- Dzieñ bez skarpetek;
- Œwiatowy Dzieñ Makaronu;
- Wyjœcie do Miejskiego Oœrodka
Kultury w G³ubczycach na spektakl
ekologiczny „Dusza lasu”.

Listopad:
- Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci;
- Dzieñ Seniora - przekazanie senio-
rom na ulicy Dworcowej w G³ubczy-
cach owocowego poczêstunku
i ¿yczeñ;
- Dzieñ Praw Dziecka;
- Dzieñ ̄ yczliwoœci;
- Dzieñ Pluszowego Misia - misiowa
dyskoteka dla dzieci z ca³ego przed-
szkola, misiowe zabawy i konkursy,
kosztowanie przysmaków misiów,
uk³adanie misia na talerzu z pokro-
jonych owoców;
- Bajkowe Andrzejki - prezentowa-
nie strojów bajkowych, udzia³ we
wró¿bach andrzejkowych.

Grudzieñ:
- Miko³ajki;
- Œwi¹teczne warsztaty kulinarne
„Pieczemy pierniczki”;
- Wigilia w przedszkolu;
- zbiórka karmy dla schroniska;
- konkurs plastyczny „Œwi¹teczna
kartka dla pensjonariusza”.
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Mijaj¹cy 2021 rok... ach co to by³
za rok! Rok pe³en radoœci, uœmiechu
i ma³ego jubileuszu. Poniewa¿ minê-
³o kilka lat od chwili, gdy to siê wy-

darzy³o. Ksiê¿yc ju¿ tysi¹ce razy
wschodzi³ i zachodzi³, œwiat bardzo
siê zmieni³ i zmieni³o siê równie¿
miejsce, o którym napisano:

„Ju¿ od 10 lat w G³ubczy-
cach jest zak¹tek wyj¹tkowy

Pe³en gwaru, œmiechu, mi³o-
œci i prostej dzieciêcej radoœci.

Gdzie codziennie spotykaj¹
siê przyjaciele

I ka¿dego dnia dzieje siê tam
wiele.

Œpiewem, tañcem, zabaw¹ i
kolorami swymi dzieci wzywa

A to miejsce „Piccolino” siê
nazywa”.

Tak to ju¿ 10 lat minê³o od
momentu gdy tu, w G³ubczy-
cach, 1 wrzeœnia 2011 r. po raz
pierwszy otworzy³y siê drzwi
Klubu dzieciêcego i Punktu
przedszkolnego, a próg do ko-
lorowych sal przekroczy³o 13

JUBILEUSZ 10-LECIA „PICCOLINO”
dzieci oraz 2 uœmiechniête i kreatyw-
ne panie nauczycielki. To miejsce
wówczas by³o uzupe³nieniem i alter-
natyw¹ dla ograniczonej oferty mia-

sta w zakresie zapotrze-
bowania œrodowiska na
us³ugi opiekuñcze. Tak
by³o, a jak jest dzisiaj w
2021 r.?

Dziœ w ma³ym, przy-
granicznym miasteczku
funkcjonuje ¯³obek
i Niepubliczne Przed-
szkole, w których stwo-
rzono 100 miejsc dla
dzieci, które bawi¹ siê i
ucz¹ w kolorowych i no-

woczeœnie wyposa¿onych salach;
gdzie ka¿dego dnia nasi wychowan-
kowie odnosz¹ swoje ma³e i wiêksze
sukcesy poszerzaj¹c swoj¹ wiedzê i
zdobywaj¹c nowe umiejêtnoœci. W
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nich to oprócz codziennych zajêæ i
zabaw oferujemy naszym wychowan-
kom bogaty wachlarz zajêæ takich
jak: sensoplastyka, jêzyk angielski,
robotyka, szachy, logopedia, zajêcia
stymuluj¹ce rozwój kompetencji ma-
tematycznych, spo³eczno-emocjonal-
nych, myœlenia krytycznego.

W tym jubileuszowym roku wiele

siê u nas wydarzy³o. Wzbogacona
zosta³a baza dydaktyczna w sali star-
szaków. Do dyspozycji dzieci poja-
wi³o siê 5 stanowisk komputerowych
oraz interaktywny dywan edukacyj-
ny, który sprawi³, ¿e pod³oga w na-
szym przedszkolu równie¿ uczy i
bawi.

W tym roku ponownie aktywnie
uczestniczyliœmy w projekcie eduka-
cyjnym „Ma³y opolanin” w trakcie
którego uczymy siê patriotyzmu po-
znaj¹c historiê œl¹ska opolskiego i
Polski. Uzupe³nieniem tych treœci
by³o zamontowanie przed budynkiem
placówki i uroczyste wci¹gniêcie fla-
gi na przedszkolny maszt. Wszyscy
spotykamy siê wokó³ niego w wa¿-
nych dla naszego kraju dniach.

Niemniej wa¿nym wydarzeniem
by³o przyjêcie naszego przedszkola
do sieci placówek promuj¹cych zdro-
wie w ramach „Programu Przedszko-
le promuj¹ce zdrowie”. Przed nami
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du¿e wyzwanie, jakim jest zdobycie
wojewódzkiego certyfikatu Przed-
szkole Promuj¹ce Zdrowie.

Równie¿ w naszej „zielonej pra-
cowni” - w przedszkolnym ogrodzie
zasz³y zmiany. Pojawi³ siê tam bo-
wiem „hotel dla owadów” oraz mini
szklarnia, cenne pomoce pozwalaj¹-
ce dzieciakom poznawaæ i baczniej
podgl¹daæ ¿ycie otaczaj¹cej przyro-
dy.

Rozbudowana zosta³a tak¿e czêœæ
rekreacyjna. Przed g³ównym budyn-
kiem przedszkola powsta³a piaszczy-
sta wyspa, na której stanê³y indiañ-
skie tipi, kolorowe le¿aczki, bocianie
gniazdo i skrzynia pe³na skarbów - w
œwiecie piaskowych zabaw pobudza-
j¹ce wyobraŸniê, dostarczaj¹ce do-
datkowych doœwiadczeñ dla zmy-
s³ów, ucz¹ce dzielenia siê.

A dzieliæ siê te¿ potrafimy. W bie-
¿¹cym roku oprócz udzia³u w sta³ych
akcjach charytatywnych np. WOŒP,
„Góra grosza”, „Paka dla zwierzaka”
byliœmy równie¿ organizatorami na
terenie przedszkola akcji charytatyw-
nej wspomagaj¹cej osobê z naszej
lokalnej spo³ecznoœci. W paŸdzierni-
ku przed wejœciem do placówki sta-
nê³o ma³e czerwone serduszko, po-
jemnik na zbierane nakrêtki. To ser-
duszko to nie tylko symbol akcji „Na-
krêæ siê na pomaganie”, to równie¿
symbol tego, co ofiarujemy naszym
wychowankom ka¿dego dnia.

Wiele siê wydarzy³o w „Piccolino”,
a to wszystko dziêki „dobrym wró¿-
kom”, czyli moim zadowolonym
klientom, zatrudnionym pracowni-
kom, pozyskanym œrodkom z fundu-
szy europejskich.

Dziêkujê!
Mariola Paterek
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Dnia 5 marca w naszej szkolnej bi-

bliotece odby³o siê „Pasowanie na
czytelnika” uczniów klas pierwszych.
Moment pasowania poprzedzony by³

lekcj¹ biblioteczn¹, której celem by³o
zachêcenie najm³odszych do syste-
matycznego korzystania z biblioteki
szkolnej, a co za tym idzie, do rozwi-
jania umiejêtnoœci czytelniczych.
Podczas zajêæ bibliotecznych ucznio-
wie dowiedzieli siê, jak nale¿y dbaæ
o ksi¹¿ki oraz poznali regulamin bi-
blioteki i czytelni. Poznali uk³ad ksi¹-
¿ek  na pó³kach i dowiedzieli siê, cze-
go nie wolno robiæ podczas czytania.

NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W ROKU 2021

Nastêpnie kandydaci na czytelni-
ków z³o¿yli uroczyste przyrzeczenie,
¿e zawsze bêd¹ szanowaæ ksi¹¿ki.

Na zakoñczenie zajêæ ka¿dy uczeñ
zosta³ pasowany wielkim o³ówkiem

na czytelnika biblioteki.
Na pami¹tkê tego wyda-

rzenia m³odzi czytelnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my i zak³adki do ksi¹¿ek, a
tak¿e zostawili odcisk palca
w kronice szkolnej. I wresz-
cie przyszed³ czas na za³o¿e-
nie kart czytelniczych i wy-
po¿yczenie pierwszej ksi¹¿-
ki.

MAJOWE ŒWIÊTA
1V -  MIÊDZYNARODOWY

DZIEÑ PRACY
2V -  DZIEÑ FLAGI
3V - ROCZNICA UCHWALENIA

KONSTYTUCJI
 W naszej szkole wyra¿amy szacu-

nek do flagi polskiej i propagujemy
wiedzê o polskiej to¿samoœci i sym-
bolach narodowych. Na boisku szkol-
nym powiewa ogromna bia³o-czer-
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wona flaga, a na korytarzu szkolnym
- tematyczna gazetka przypomina o
wa¿nych datach.

DZIEÑ DZIECKA
„KIEDY ŒMIEJE SIÊ DZIECKO,

ŒMIEJE SIÊ CA£Y ŒWIAT”.
Janusz Korczak

1 czerwca dopisa³a nam pogoda,
humory i energia. Obchody Dnia
Dziecka rozpoczêliœmy od apelu, na
którym zosta³y wrêczone uczniom
dyplomy i nagrody rzeczowe. Pod-
czas apelu pani dyrektor szko³y Ewa
B³a¿ków z³o¿y³a wszystkim dzieciom
najserdeczniejsze ¿yczenia,  a Samo-
rz¹d Uczniowski czêstowa³ s³odko-
œciami.

Nastêpnie na boisku szkolnym
uczniowie klas 1-3 mieli okazjê obej-
rzeæ umiejêtnoœci psa policyjnego -
Cezara. Cezar zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami i g³askany chyba
przez wszystkich. Ci¹g dalszy obcho-
dów Dnia Dziecka przebiega³ ju¿ in-
dywidualnie w klasach. By³y wyjœcia

na lody, do pizzerii, na plac zabaw.
By³ te¿ piknik na naszej szkolnej
dzia³ce, tañce przy muzyce i grill z
pieczonymi kie³baskami.

Dzieñ Dziecka uczniowie uznali za
bardzo udany i pe³ni wra¿eñ wrócili
do szko³y. Kolejny taki dzieñ -  ju¿
za rok.

PRYMUS W SZKOLE
1 czerwca w naszej szkole odby³

siê apel, podczas którego pani Dyrek-
tor wrêczy³a najlepszym uczniom sta-
tuetki PRYMUSA za poprzedni rok
szkolny (2019/2020) oraz dyplomy
za wysokie miejsca w konkursach
przedmiotowych w bie¿¹cym roku
szkolnym.

Prymusem w roku szkolnym 2019/
2020 zostali: Anna Kubów (klasa 4),
Filip Kleczewski (klasa 5), Tomasz
Witek (klasa 6), Oliwia Rojek (klasa
7)

W gminnych eliminacjach WOJE-
WÓDZKICH KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH nasi ucznio-
wie zajêli nastêpuj¹ce miejsca: MI-
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CHA£ MICHALEWSKI: 1 miejsce
- geografia, 2 miejsce - historia, 2
miejsce - jêzyk polski, 3 miejsce -
chemia, OLIWIA ROJEK: 1 miejsce
- fizyka, 2 miejsce - jêzyk polski, 3
miejsce - matematyka, PAWE£ KO-
TWICA: 1 miejsce - jêzyk Polski, 1
miejsce - jêzyk angielski, FILIP KLE-
CZEWSKI: 2 miejsce - biologia,
OLIWIER TREŒCIÑSKI: 3 miejsce
- geografia, JAKUB SMAHA: 2
miejsce - jêzyk angielski, OLIWIA
HANZEL: 2 miejsce - jêzyk niemiec-
ki, JULIA WIERCIOCH: 3 miejsce -
jêzyk niemiecki.

STO£ÓWKA SZKOLNA
PO  LIFTINGU

Nasza sto³ówka szkolna zyska³a
nowy wygl¹d. Gruntowny remont
przyczyni³ siê do poprawy warunków,
w jakich dzieci spo¿ywaj¹ obiady. W
nowej jadalni uczniowie maj¹ zagwa-
rantowany komfort spo¿ywania po-
si³ków, a kolorowe meble i œciany
stwarzaj¹ przyjemn¹ atmosferê. Mo-
dernizacji poddana zosta³a ca³a sto-
³ówka szkolna, czyli kuchnia wraz z
zapleczem i jadalni¹.

Remont polega³ na wymianie po-
sadzek i po³o¿eniu kafli na pod³ogach
i œcianach. Wymieniono instalacjê
elektryczn¹ i hydrauliczn¹, zakupio-
no nowe wanny, armaturê, cedzaki
i elektryczne patelnie. Wyposa¿ono

kuchniê w nowoczesny sprzêt. W
nowych przestronnych szafach poja-
wi³y siê nowe garnki i naczynia. Na
œcianach po³o¿ono tynk mozaikowy,
a dope³nieniem nowej  ca³oœci s¹
wymienione  okna i drzwi. Do jadal-
ni zakupiono tak¿e  kolorowe sto³y i
krzes³a. Ca³oœæ jest bardzo ³adna i
estetyczna.

Mamy nadziejê, ¿e w  nowej sto-
³ówce, nasze pyszne obiady bêd¹
smakowa³y jeszcze lepiej!

WAKACJE TU¯, TU¯
W ostatnich dniach roku szkolne-

go 2020/2021 najm³odsi uczniowie
naszej szko³y nie mogli narzekaæ na
nudê. Dni te obfitowa³y w liczne
atrakcje.

Wszyscy uczniowie klas 1-3
uczestniczyli w akcji „Dzieñ Pustej
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Klasy”. W tym dniu opuœcili-
œmy szkolne mury, aby wyjœæ na
podwórko szkolne, na boisko,
na plac zabaw lub do parku.
Zajêcia odbywa³y siê w plene-
rze.

Inn¹ atrakcj¹, z której skorzy-
sta³y maluchy w ostatnich
dniach roku szkolnego, by³a
wycieczka do Powiatowego
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
Tam uczestniczyliœmy w bardzo
ciekawej lekcji muzealnej . Podczas
interdyscyplinarnych zajêæ poznali-
œmy specyfikê pracy archeologa, za-
g³êbiliœmy siê w historiê naszego re-
gionu, a tak¿e poznaliœmy tajniki pra-
cy w muzeum.

Ostatnie dni czerwca by³y ciep³e i
przyjemne, a to sprzyja³o organiza-
cji wycieczek na szkoln¹ dzia³kê. Na
szkolnej dzia³ce utworzyliœmy ³¹czki
kwiatowe, na których  sialiœmy mio-
dodajne roœliny.

Korzystaj¹c z pogody, wybraliœmy
siê te¿ na wycieczkê do jednego z
g³ubczyckich przedszkoli. Uczniowie
odwiedzili miejsca, w których jesz-
cze niedawno bawili siê wraz ze
swoj¹ grup¹ przedszkoln¹. Teraz oka-
za³o siê, ¿e sprzêty na placu zabaw
„skurczy³y siê”, i niektóre s¹ za ma³e,
aby z nich korzystaæ.

Tu¿ przed zakoñczeniem
roku szkolnego uczestniczyli-
œmy w spotkaniu z policjanta-
mi, którzy przypominali o za-
sadach bezpieczeñstwa, o któ-
rych powinniœmy pamiêtaæ
podczas wakacyjnego wypo-
czynku.

Kolejnego dnia maluchom
zapewniono  zabawy na dmu-
chanych zje¿d¿alniach i w

zamkach, które „wyros³y” na naszym
boisku,  a  w przerwie  by³a wizyta w
lodziarni i degustacja lodów.

Pogoda dopisa³a, humory te¿!
Radoœnie i aktywnie zakoñczyli-

œmy rok szkolny.

PIKNIK NA SZKOLNEJ
DZIA£CE

PIÊKNA POGODA + ŒWIETNA
ZABAWA + PYSZNE KIE£BASKI
=UDANY PIKNIK NA SZKOLNEJ
DZIA£CE

Plenerowa impreza uczniów klasy
3b, która odbywa siê na szkolnej
dzia³ce, na terenie Ogródków Dzia³-
kowych przy ul. Kochanowskiego,
ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kalendarz
tradycji klasowych.

Ka¿dy przynosi dobry nastrój,
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a wynosi  z dzia³ki niezapomniane
wra¿enia.

WIZYTA STRA¯AKÓW
15.09. najm³odsi uczniowie naszej

szko³y uczestniczyli w spotkaniu ze
stra¿akami z Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach.

Dzieci przygotowa³y siê do spotka-
nia, przynios³y zabawkowe wozy
stra¿ackie i stroje ma³ych stra¿aków.
Zaproszeni goœcie przeprowadzili
pokaz sprzêtu bêd¹cego na wyposa-
¿eniu samochodu po¿arniczego,
przedstawili zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej oraz

przypomnieli numery alarmowe wraz
z instrukta¿em prawid³owego infor-
mowania o zaistnia³ym zdarzeniu.

Spotkanie cieszy³o siê du¿ym za-
interesowaniem wœród uczniów, któ-
rzy zadawali wiele pytañ, a tak¿e
dzielili siê swoimi prze¿yciami i spo-
strze¿eniami.

Wizyta stra¿aków utrwali³a wiedzê
uczniów w zakresie bezpieczeñstwa
oraz zachêci³a najm³odszych do s³u¿-
by w stra¿y po¿arnej.

WYCIECZKA DO TVP OPOLE
18 wrzeœnia klasa 3 b odwiedzi³a

siedzibê TVP3 Opole. Opolski od-
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dzia³ TVP mieœci siê w
starej synagodze, któ-
ra powsta³a w 1840 r. i
przetrwa³a do naszych
czasów w niemal nie-
zmienionym kszta³cie.
Opolska Telewizja Re-
gionalna to przede
wszystkim bie¿¹ce in-
formacje z wojewódz-
twa, ale tak¿e publicy-
styka i programy tema-
tyczne.

Podczas wycieczki
uczniowie poznali ku-
lisy produkcji telewi-
zyjnej i spotkali dzien-
nikarzy TVP3 podczas
pracy. Dzieci przez
chwilê mog³y wcieliæ siê w rolê
dziennikarza i zapowiedzieæ Kurier
Opolski. Niektórzy próbowali swo-
ich si³ jako dziennikarze prowadz¹-
cy programy poranne.

Uczniowie zobaczyli, jak nagrywa
siê program w telewizji, odwiedzili re-
¿yserkê, garderobê i plan nagraniowy.

Podczas spotkania nie zabrak³o nie-
spodzianek i atrakcji. Panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich poczêstowa³y
wszystkich swojskimi wypiekami,  a
ca³emu wydarzeniu towarzyszy³a foto
- œcianka, na której mo¿na by³o wy-
konaæ  pami¹tkowe zdjêcie.

Wycieczka z pewnoœci¹ na d³ugo
zostanie w pamiêci dzieci, gdy¿ na
w³asne oczy zobaczy³y to, co dla wi-
dza na co dzieñ, jest niedostêpne.

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH
Po raz kolejny obchodziliœmy w

naszej szkole Europejski Dzieñ Jêzy-
ków Obcych, który formalnie przy-
pada na dzieñ 26 wrzeœnia.

W tym roku wszystkie klasy od 1
do 8 losowa³y nazwê pañstwa, w któ-
rego barwy mia³y nastêpnie przy-
ozdobiæ drzwi swojej klasy. Dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu uczniów
i wychowawców powsta³y piêkne
projekty, a w naszej szkole zrobi³o siê
kolorowo i miêdzynarodowo.

Dodatkowo w ramach Europejskie-
go Dnia Jêzyków Obcych nasi naj-
m³odsi uczniowie brali udzia³ w grach
i zabawach jêzykowych, œpiewali
oraz recytowali wierszyki w jêzyku
angielskim i niemieckim. Starsze kla-
sy zmierzy³y siê z quizem jêzyko-
wym, ogl¹da³y serial wspomagaj¹cy
naukê jêzyka niemieckiego „Ab nach
Berlin” oraz rozwi¹zywa³y zadania z
wykorzystaniem kodów QR.

Poza nauk¹ i zabaw¹ znaleŸliœmy
w tym dniu równie¿ czas na wykona-
nie pami¹tkowych zdjêæ na tle wyj¹t-
kowych dekoracji. Dziêkujemy
szczególnie nauczycielom jêzyków
obcych za wykonanie piêknych de-
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koracji i przygotowanie licznych
atrakcji w tym dniu.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z
PISARK¥ BARBAR¥ KO-
SMOWSK¥

23 wrzeœnia w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w G³ubczycach odby-
³o siê spotkanie z pisark¹ Barbar¹
Kosmowsk¹. Nasz¹ szko³ê
reprezentowa³y dwie klasy:
3b i 5a.

Barbara Kosmowska jest
autork¹ wielu ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
dla doros³ych. Pisarka w
niezwykle  ciekawy sposób
opowiada³a o pocz¹tkach
swojej kariery literackiej, a
tak¿e o ¿yciu osobistym. Mówi³a
równie¿ o bohaterach swoich ksi¹¿ek,
t³umacz¹c ich skomplikowane losy.
W dalszej czêœci spotkania, ucznio-
wie zadawali pytania, a pisarka w
bardzo ciekawy sposób na nie odpo-
wiada³a. M³odzi czytelnicy pytali,
sk¹d pani Barbara czerpie pomys³y
do swoich ksi¹¿ek. Okaza³o siê, ¿e
pomys³y pochodz¹ z ¿ycia, gdy¿ jest
bacznym obserwatorem i dobrym s³u-
chaczem.

Spotkanie zakoñczy³o siê podpisy-
waniem ksi¹¿ek dla czytelników, oraz
indywidualnymi rozmowami. Pani
Barbara zachwyci³a wszystkich nie-
zwyk³ym poczuciem humoru, otwar-
toœci¹, ciep³em i swobod¹ wypowie-
dzi. Ca³e spotkanie up³ynê³o w bar-
dzo przyjemnej atmosferze.

JESIENNE WARSZTATY
  W dniach 27 wrzeœnia oraz 5 paŸ-

dziernika uczniowie klas pierwszych
wziêli udzia³ w zajêciach otwartych
- jesiennych warsztatach plastycz-
nych.

Uczniowie klas pierwszych wraz z
trzecioklasistami wykonali urocze
wiewiórki. Celem zajêæ by³o kszta³-
towanie umiejêtnoœci wspó³pracy w
zespole oraz rozwijanie wyobraŸni,
twórczej postawy oraz ekspresji.
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WARSZTATY CZEKOLADY
27 paŸdziernika odby³y siê w na-

szej szkole bardzo ciekawe warszta-
ty czekolady.

Na wstêpie uczniowie poznali hi-
storiê czekolady. Nastêpnym punk-
tem programu by³a degustacja trzech
rodzajów czekolady. W dalszej czê-

œci zajêæ uczniowie wykonali, ozdo-
bili i w³asnorêcznie zapakowali w³a-
sne s³odkoœci. W foremce w kszta³-
cie serca rozprowadzali p³ynn¹ cze-
koladê, a nastêpnie ozdabiali wed³ug
w³asnego pomys³u.

Na zakoñczenie zajêæ ka¿dy zapa-
kowa³ gotowy ju¿ smako³yk w
ozdobn¹ torebkê.

Piêkne s³odkoœci powêdrowa³y do
domów, z zamiarem wrêczenia ich,
jako prezenty dla najbli¿szych.

S³odkie zajêcia sprawi³y ogromn¹
radoœæ wszystkim uczestnikom.

11 LISTOPADA
Dnia 8 listopada odby³a siê w na-

szej szkole popo³udniowa uroczy-
stoœæ dla rodziców i opiekunów z
okazji Œwiêta Odzyskania Niepodle-

g³oœci. Podczas spotkania istnia³a
mo¿liwoœæ zakupu cegie³ki i wspar-
cia projektu zamontowania klima-
tyzacji wraz z ozonowaniem klas
szkolnych. Patriotyczny charakter
uroczystoœci podkreœli³y kotyliony
w barwach narodowych, które by³y
wrêczane  zaproszonym goœciom.

Uczniowie klas 5a i 5b przygo-
towali wspania³y i wzruszaj¹cy
spektakl pt. „BY£AŒ - JESTEŒ -

BÊDZIESZ”. M³odzi aktorzy w bar-
dzo obrazowy sposób  przedstawili
drogê Polski do odzyskania niepod-
leg³oœci.  Podczas uroczystoœci przy-
pomniane zosta³y  lata niewoli Pol-
ski, pocz¹wszy od dnia, kiedy Pol-
ska jako niepodleg³e pañstwo prze-
sta³o istnieæ na mapie Europy, przez
dzieje narodu polskiego w okresie
zaborów, wype³nionego walk¹ o wy-
zwolenie a¿ do dnia, w którym wze-
sz³a jutrzenka wolnoœci. Przekazywa-
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ne treœci by³y przeplatane patriotycz-
nymi pieœniami w wykonaniu szkol-
nego chóru pod kierunkiem  W. Wal-
ków oraz recytacjami wierszy, co za-
pewne przyczyni³o siê do g³êbszego
prze¿ywania tych chwil. Nad ca³oœci¹
tego przedsiêwziêcia czuwa³y wycho-
wawczynie klas pi¹tych: M. Szym-
czyna i B. Konopnicka - Sarota.

W dalszej czêœci programu wyst¹-
pili uczniowie naszej szko³y z reper-
tuarem rozrywkowym - „RADOŒÆ
JEST W NAS”. Po raz pierwszy za-
prezentowa³ siê na scenie Szkolny
Zespó³ Tañca Ludowego. M³odzi tan-
cerze wykonali Krakowiaka. A Szkol-
ny Zespó³ Taneczny „Fiku Miku” za-
tañczy³ Pszczó³kê. Opiekunem zespo-
³ów tanecznych jest A. Michalewska.

Nastêpnie przyszed³ czas na wystê-
py m³odszych uczniów naszej szko-
³y. Uczniowie kl. 3 a pod kierunkiem
B. Liphardt,  wyst¹pili z rytmiczn¹
piosenk¹. PóŸniej uczennice naszej
szko³y, a zarazem uczennice Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I stopnia, za-
prezentowa³y swoje umiejêtnoœci gry
na instrumentach.

Nastêpnym punktem programu
by³a ciekawa prezentacja multime-
dialna spo³ecznoœci uczniowskiej pt.
„TACY JESTEŒMY”.

Na zakoñczenie spotkania zgroma-
dzona na widowni publicznoœæ wy-
s³ucha³a Koncertu Chóru Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach,
pod dyrekcj¹ T. Eckerta.

Publicznoœæ gromkimi brawami
oklaskiwa³a artystów, a dyrektor
szko³y E. B³a¿ków i przewodnicz¹cy
Rady Rodziców W. Wojnarski po-
dziêkowali za zaanga¿owanie w piêk-
ne  przedsiêwziêcie.

MIKO£AJKI
A ¿e w naszej szkole jest du¿o

grzecznych dzieci, to odwiedzi³ nas
niejeden Miko³aj, a kilku. Mieli bro-
dy, dzwonki i worki pe³ne prezentów.

6 grudnia nie trudno by³o spotkaæ
na korytarzu szkolnym Miko³aja, któ-
ry wywo³ywa³ uœmiech na twarzach
mniejszych i wiêkszych dzieci.

Robert Szkur³at
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Styczeñ
18 I - po  feriach wróciliœmy do

szko³y, naprawdê do nauki stacjonar-
nej powrócili  uczniowie klas 1-3,
czyli 7 oddzia³ów,  dwie klasy czwar-
te i dwie ósme pozostaj¹ na naucza-
niu zdalnym.

20 I - klasy trzecie rozpoczê³y za-
jêcia z podstaw programowania oraz
robotyki. Ka¿dy uczeñ, buduj¹c ro-
bota z klocków Lego, ma osobne sta-
nowisko pracy.

21 - 22 I - nasi uczniowie z m³od-
szych klas nie zapomnieli o ukocha-
nych babciach i dziadkach, przygo-
towali dla nich laurki, wiersze, pio-
senki. W tym roku przekazywali
¿yczenia za poœrednictwem ró¿nych
komunikatorów.

30 I - na stronie internetowej na-
szej szko³y ukaza³ siê ranking
uczniów z najwy¿szymi ocenami za
pierwsze pó³rocze.

Luty
Pierwsza po³owa miesi¹ca przebie-

ga³a pod has³em „Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych”, nasza
placówka  by³a miejscem przeprowa-
dzania eliminacji miejsko-gminnych.
Z wielk¹ radoœci¹  przyjêliœmy wia-
domoœæ, ¿e dwóch
naszych uczniów z
klasy 8b zakwalifi-
kowa³o siê do etapu
wojewódzkiego kon-
kursu z matematyki.

W tym miesi¹cu w
naszej szkole rów-
nie¿ realizowaliœmy
zadanie ze Szkolne-
go Programu Profi-

KARTKI Z KALENDARZA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 3 W G£UBCZYCACH - 2021 ROK

laktyki. Uczniowie przygotowali na-
prawdê wartoœciowe i ciekawe pre-
zentacje dotycz¹ce zdrowego trybu
¿ycia, z ich treœciami mogli zapoznaæ
siê nie tylko uczniowie i nauczycie-
le, ale i rodzice. Pani pedagog, która
czuwa nad ca³oœci¹, przes³a³a tak¿e
rodzicom dodatkowe materia³y.

Marzec
Nadesz³a d³ugo wyczekiwana

przez wszystkich wiosna. Uczniowie
klas 1-3 przywitali j¹ w ciekawy
i oryginalny sposób: przygotowali
ekologiczne marzanny, zaprezento-
wali wiosenny taniec oraz napisali z
tej okazji wiersze. Zaanga¿owanie
wszystkich oraz pomys³owoœæ zas³u-
¿y³a na gratulacje.

22 III - niestety, klasy m³odsze te¿
przesz³y na lekcje zdalne, a œwietlica
znów on-line, kopalnia œwietnych
pomys³ów dla dzieci i ich rodziców.
Na pocz¹tku jest optymizm, ale póŸ-
niej…

23 III - dowiedzieliœmy siê, ¿e
otrzymaliœmy laptopy z projektu
„Opolskie dla podstawówek - zdalne
nauczanie zbli¿a”.  Bardzo siê cieszy-
my, bo stare komputery naprawdê siê
ju¿ wys³u¿y³y. Szybkie procesory
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bêd¹ pomocne przy lekcjach na od-
leg³oœæ i w klasopracowni informa-
tycznej.

Kwiecieñ
Przed œwiêtami wielkanocnymi kla-

sy czwarte wziê³y udzia³ w cyklu za-
jêæ poœwiêconych teatrowi. Niestety,
w tym roku nie mogliœmy zorganizo-
waæ wyjazdu do prawdziwego teatru
ani nawet teatry objazdowe do nas nie
zawita³y. Musieliœmy poradziæ sobie
inaczej, ale te¿ ciekawie.

Uczniowie odbyli wirtualny spacer
po Teatrze im. Juliusza S³owackiego
w Krakowie. Po Teatrze Lalek we
Wroc³awiu „oprowadza³” (wirtual-
nie)  tamtejszy aktor - Marek Koziar-
czyk. Wziêli udzia³ w przyspieszo-
nych warsztatach teatralnych „Od
tekstu literackiego do spektaklu”.
By³y oczywiœcie warsztaty lalkarskie,
klasy pozna³y tajniki wykonania pa-
cynek i kukie³ek. Po tych przygoto-
waniach przyst¹pili do prac projek-
towych - wiedzê teoretyczn¹ zamie-
nili w praktyczn¹. Wystawiali frag-
menty baœni w teatrzyku kukie³ko-
wym (przed kamerkami). By³y to
spektakle jednoosobowe, chocia¿ nie-
którym uczniom dzielnie pomogli
cz³onkowie rodzin. Prezentowano
sceny z „Kopciuszka” (klasyczna
baœñ lub utwór Wandy Chotomskiej)
i z „Bajki o rybaku i rybce”.

17 IV - mamy dwóch laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego! Serdecznie gratulujemy
Piotrowi i Mi³oszowi, ¿yczymy im
dalszych sukcesów na niwie królowej
nauk. Œciskamy d³oñ tak¿e ich na-
uczycielce matematyki - pani Sylwii.

Maj
Œwiêta majowe uczciliœmy tak, jak

pozwoli³y nam warunki (nadal na-
uczanie zdalne). Zosta³a przygotowa-
na dla uczniów prezentacja „Twórcy
Konstytucji 3 Maja”, uczniowie za-
prezentowali na Dzieñ Flagi barwy
narodowe wg w³asnych pomys³ów i
uwiecznili to w galerii fotografii na-
szej szko³y.

Czy mo¿na po³¹czyæ matematykê
z plastyk¹ albo dokonaæ unii mate-
matyki z jêzykiem polskim?  Otó¿
tak. Uczniowie klas IV wziêli udzia³
w konkursach ³¹cz¹cych te tak odle-
g³e dziedziny. Powsta³y wspania³e
plakaty matematyczne. Limeryki,
fraszki i rymowanki o matematyce
zadziwi³y zarówno pani¹ Sylwiê (ma-
tematyka) jak i pani¹ Jolantê (jêzyk
polski) swoj¹ œwie¿oœci¹ i oryginal-
noœci¹. Poni¿ej jeden z wierszyków
naszych uczniów:

„Matematyka to nauk królowa,
wymagaj¹ca, ale odlotowa. Milionem
dzia³añ nas fascynuje i œwiat cyframi
czaruje. Matma nam daje du¿o rado-
œci, lecz przede wszystkim wielkie
mo¿liwoœci. Wiêc zapamiêtaj drogi
kolego, naukê p³yn¹c¹ z wierszyka
tego. Kto siê uczy liczyæ i rachowaæ,
ten ca³y œwiat mo¿e zawojowaæ!”

31 V - Hura! Wszyscy uczniowie
wracaj¹ do szko³y.

Czerwiec
Zgodnie z zaleceniami MEiN na-

uczyciele naszej szko³y w czerwcu
postawili na wzmacnianie relacji spo-
³ecznych uczniów, umiejêtnoœci by-
cia razem i pracy w grupie. Te ostat-
nie w roku szkolnym zajêcia starali-
œmy siê spêdzaæ poza murami szko-
³y, na œwie¿ym powietrzu, wiêc by³
piknik na murawie boiska szkolnego
z okazji Dnia Dziecka, posz³y w ruch
kolorowe kredy na jêzyku polskim,
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by wyczarowaæ dalsze przygody Kaj-
ka i Kokosza, a ostatni tydzieñ prze-
znaczyliœmy na aktywnoœæ sportow¹
w ramach „Tygodnia Szkolnego
Sportu”.

 23 VI - zakoñczyliœmy rok szkol-
ny.

Wrzesieñ
1 IX - rozpoczynamy kolejny rok

szkolny, nasza szko³a nadal jest nie-
pe³na, bo mamy klasy 1-5, po dwa
oddzia³y z czterech roczników i trzy
klasy drugie.

16 IX - tego dnia uczniowie klasy
IV a  i IV b zaopatrzeni w mapkê,
telefon ze skanerem QR kodów oraz
dobry humor wziêli  udzia³ w akcji
„B¹dŸ turyst¹ w swoim mieœcie”.
Wspólnie pod¹¿ali œladami g³ubczyc-
kich atrakcji, podziwiaj¹c piêkne za-
k¹tki naszej miejscowoœci.  Dziêku-
jemy Starostwu Powiatowemu w
G³ubczycach za mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w tak dobrej zabawie.

We wrzeœniu, uczniowie kl. V a
wziêli udzia³ w VI Konkursie Ekolo-
gicznym „Siej¹c kwiaty - pomagamy
pszczo³om” organizowanym przez
Szko³ê Podstawow¹ w Grobnikach.
Celem konkursu by³o kszta³towanie
i promowanie postaw sprzyjaj¹cych

trosce o œrodowisko. Zada-
nie, które wybrali nasi
uczniowie, to wykonanie
hoteli dla zapylaczy. Jak
widaæ, doskonale wiedz¹,
jak wa¿na jest praca psz-
czó³ dla œwiata przyrody i
ludzi.

PaŸdziernik
21 X - „Dzieñ planszó-

wek i ³amig³ówek w naszej
szkole” (realizacja Szkol-

nego Programu Wychowawczo-  Pro-
filaktycznego) - ide¹ tego dnia by³o
przekonanie uczniów, ¿e siêganie po
gry planszowe, zagadki i ³amig³ówki
to atrakcyjny sposób na nudê bez
korzystania z urz¹dzeñ cyfrowych, z
którymi wiêkszoœæ dzieci po szkole
praktycznie siê nie rozstaje . Ponad-
to taka zabawa mo¿e byæ równie¿
skutecznym sposobem na naukê ta-
bliczki mno¿enia, utrwalania zasad
ortograficznych, wa¿nych dat histo-
rycznych, rozwijania kompetencji
jêzykowych,  logicznego myœlenia,
itp. Tego dnia wiêc nie tylko bawili-
œmy siê, ale uczyliœmy siê przez za-
bawê, umacnialiœmy relacje kole¿eñ-
skie,  integruj¹c siê i tworz¹c przyja-
zny klimat szko³y.

Wyprawy, wycieczki, rajd…
Klasa I b jesieñ przywita³a wêdrówk¹
do lasu. S³uchali, o czym szumi¹
brzozy, buki, dêby, œwierki, sosny,
lipy i inne drzewa, które mijali. Wy-
patrywali leœnych zwierz¹t, wch³ania-
li wszystkimi zmys³ami zapachy lasu.
Wyczerpani obserwacj¹ posilili siê
przy ognisku, w³asnorêcznie upieczo-
nymi kie³baskami. Naprawdê by³o
wspaniale. Nasze zuchy ponownie
znalaz³y siê na harcerskim szlaku,
wziê³y udzia³ w XXXVI Rajdzie
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„Granicznym Szlakiem”. Wêdrówka
nie³atwa, niekrótka, ale pe³na przy-
gód i niezapomnianych wspomnieñ,
jak relacjonowa³a druhna Lila.
Klasy drugie wybra³y siê do Teatru
Lalki i Aktora w Opolu na spektakl
pt. „WIELKIE MI COŒ”. Klasy
czwarte i pi¹te równie¿ by³y w stoli-
cy naszego województwa, by poznaæ
tajniki pracy radiowej, zwiedziæ Mu-
zeum Piosenki Opolskiej i wejœæ na
Wie¿ê Piastowsk¹. Uczniowie têsk-
nili za wspólnymi wyjazdami i uda³o
siê zobaczyæ ciekawe miejsca.

Listopad
7 XI - to dzieñ urodzin naszej pa-

tronki - Marii Sk³odowskiej - Curie.
Uczciliœmy to œwiêto konkursem pla-
stycznym, wszystkie klasy przygoto-
wa³y  plakaty  prezentuj¹ce  ¿ycie i
dzia³alnoœæ naukow¹ Marii Sk³odow-
skiej-Curie.  Akademiê  w formie pre-
zentacji o naszej patronce przygoto-
wa³a klasa IV b. Uczniowie tej klasy
zabawili siê równie¿ w naukowców,
zrobili dla naszej spo³ecznoœci szkol-
nej pokaz eksperymentów chemicz-
nych.

10 XI - w przeddzieñ Œwiêta Nie-

podleg³oœci pragnêliœmy uroczyœcie
zaprezentowaæ nasz patriotyzm. Na-
sza szko³a w tym czasie pracowa³a
hybrydowo, wiêc zrobiliœmy to tak,
jak mogliœmy najlepiej w zaistnia³ej
sytuacji. Piêknie przygotowan¹ aka-
demiê nagrali nam uczniowie z klasy
II b i V b; na stronie internetowej
szko³y znalaz³y siê recytacje patrio-
tycznych utworów, m.in. Marii Ko-
nopnickiej, Jerzego Ficowskiego,
W³adys³awa Be³zy, zdjêcia uczniów
prezentuj¹cych siê na tle bieli i czer-
wieni.

26 XI - w naszej szkole mia³o miej-
sce wa¿ne wydarzenie - pasowanie
uczniów klas pierwszych. Z wielkim
zaanga¿owaniem dzieci recytowa³y
wiersze, œpiewa³y piosenki. Pierwsza-
kom ¿yczymy dobrego i spokojnego
roku szkolnego 2021/2022.

Grudzieñ
6 XII - do wszystkich naszych dzie-

ci i pracowników przyszed³ Miko³aj
ze s³odkimi upominkami. Cieszymy
siê bardzo, ¿e nied³ugo œwiêta, aby
tylko by³y weso³e, rodzinne i przede
wszystkim zdrowe.

Oprac. J.F.
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Od 2019 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w G³ubczycach uczniowie
uczêszczaj¹cy na lekcje informatyki
nie mog¹ narzekaæ na monotoniê i
brak impulsów pobudzaj¹cych ich
kreatywnoœæ. W trakcie
zajêæ wykorzystywane s¹
oprócz komputerów table-
ty, zestawy do robotyki
oraz gry interaktywne. Od
stycznia 2022 bêd¹ stoso-
wane równie¿ drukarki 3D.

W klasach I-II uczniowie
poznaj¹ tajniki pos³ugiwa-
nia siê tabletami oraz podstawy al-
gorytmiki w oparciu o gry interaktyw-
ne.

W klasach III uczniowie buduj¹ i
programuj¹ roboty Lego Boost`a ich

INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
prace prezentowane s¹ na stronie in-
ternetowej SP3.

Od 2021 roku w ramach kó³ka Cen-
trum Mistrzostwa Informatycznego
chêtni uczniowie z klas IV i V po-

znaj¹ metody programowania w
Scratch, C++ oraz Python, buduj¹ i
programuj¹ roboty m. in. Lego Edu-
cation SPIKE™ Prime, Mindstorms
Wynalazca Robotów.

Wspó³czesny œwiat jest
oparty na technologiach in-
formatycznych, a my stwa-
rzamy wszystkim uczniom
warunki do zdobywania
umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê nimi.

£ukasz Dzie¿a
Nauczyciel informatyki

w SP 3
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Placówka w Lisiêcicach to szko³a,
w której mimo pandemii, wiele siê
dzia³o. Praktycznie ka¿dy miesi¹c ob-
fitowa³ w wa¿ne i ciekawe wydarze-
nia, w które anga¿owali siê nie tylko
uczniowie i nauczyciele, ale tak¿e i
rodzice. Oto niektóre z nich:

Europejski Dzieñ Logopedy
6 marca 2021r. w naszej szkole by³

obchodzony Europejski Dzieñ Logo-
pedy. Dzieci  5 - 6 letnie bra³y udzia³
w logopedycznym konkursie pla-
stycznym „Jêzyczkiem malowane”.
Celem konkursu by³o upowszechnia-
nie wiedzy logopedycznej, troska o
poprawnoœæ jêzykow¹ oraz  rozwija-
nie wyobraŸni. Konkurs  pobudzi³
dzieci do kreatywnoœci.  Mog³y  za-
prezentowaæ swoje umiejêtnoœci i
zdolnoœci plastyczne.

Uczniowie klas I- III uczestniczyli
w logopedycznych konkurencjach.
Rozwi¹zywali ³amig³ówki, rebusy i
gry logopedyczne. Wykonywali  gim-
nastykê buzi i jêzyka. Wszyscy
uczestnicy wyœmienicie siê bawili, a
dodatkowo otrzymali dyplomy za
aktywne uczestnictwo w tym wyda-
rzeniu.

Wizyta policjantów i Policusia
16 wrzeœnia naszych przedszkola-

ków i uczniów klas I - III odwiedzili
policjanci z Komendy Powiatowej w
G³ubczycach. Wraz z nimi przyby³ do
naszych dzieci Policuœ - policyjna
maskotka. Policjanci z Policusiem
przypomnieli dzieciom najwa¿niejsze
zasady bezpiecznego poruszania siê
po drogach. Ka¿da grupa przedszkol-

KARTKI Z KALENDARZA - W SZKOLE
PODSTAWOWEJ Z ODDZIA£AMI PRZEDSZKOLNY-

MI W LISIÊCICACH - 2021 ROK
na i ka¿da klasa zosta³y obdarowane
odblaskami, planem lekcji i maskotk¹
Policusia. Atrakcj¹ by³o ogl¹danie
policyjnych radiowozów. Przytula-
niom Policusia nie by³o koñca.

Ogólnopolski Tydzieñ Szczêœcia
Tydzieñ Szczêœcia w naszej szkole

mia³  miejsce w dniach 20 -26 wrze-
œnia 2021r.

Jego celem by³o zwrócenie uwagi
na odczuwanie szczêœcie i jego
zwi¹zki z efektami kszta³cenia. Ba-
dania pokazuj¹, ¿e ludzie doœwiad-
czaj¹cy szczêœcia w szkole i w pracy
¿yj¹ zdrowiej, d³u¿ej, lepiej. Poczu-
cie szczêœcia sprzyja odpornoœci, kre-
atywnoœci, zaanga¿owaniu, budowa-
niu relacji, przyjaŸniom. To prawdzi-
wa profilaktyka zdrowia psychiczne-
go i fizycznego, szczególnie w tak
trudnym, pandemicznym czasie. Jest
to nam wszystkim bardzo potrzebne.
Wa¿ne, by o szczêœciu mówiæ g³oœno
i dos³ownie, pokazywaæ wiele jego
wymiarów.

W tygodniu tym pedagog i psycho-
log szkolny zaplanowa³y dla  uczniów
wiele aktywnoœci: konkurs - Najbar-
dziej ¿yczliwa osoba w mojej klasie,
Dzieñ mi³ych niespodzianek, konkurs
plastyczny: Moje Szczêœcie.

Projekt cieszy³ siê du¿ym zainte-
resowaniem wœród uczniów i wzbu-
dzi³ w nich wiele pozytywnych emo-
cji.

Akcja ogólnoszkolna „Tydzieñ
pisania listów”

9 paŸdziernika obchodzony jest
Miêdzynarodowy Dzieñ Pisania Li-
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stów. Uczniowie naszej
szko³y równie¿ siê do
niego przy³¹czyli i w
dniach 18 - 22 paŸdzier-
nika wziêli udzia³ w ak-
cji ogólnoszkolnej pod
tytu³em „Tydzieñ Pisa-
nia Listów”. Akcja mia-
³a na celu przypomnie-
nie uczniom o piêknej
tradycji pisania listów,
bo napisany odrêcznie
list zawsze bêdzie wy-
razem pozytywnych
uczuæ i szacunku, którym darzymy
adresata.

Wszyscy uczniowie bior¹cy udzia³
w akcji otrzymali rzeczowe nagrody.
Najciekawszy list, a zarazem popraw-
ny kompozycyjnie i jêzykowo, napi-
sa³a uczennica klasy IV Marta Za-
krzewska.

Wycieczka do Szko³y Magii i
Czarodziejstwa

19 paŸdziernika dzieci z klas I-III
uda³y siê na wycieczkê do Szko³y
Magii i Czarodziejstwa na zamku w
Mosznej. W wycieczce wziê³o udzia³
46 m³odych adeptów magii oraz fa-
nów przygód m³odego czarodzieja.
Dzieci mia³y okazjê wzi¹æ udzia³ w
walce „bezpiecznymi mieczami”, a za
pomoc¹ Tiary Przydzia³u zosta³y im
przydzielone szaty cz³onkowskie, w
których wyruszy³y w dalsz¹ czêœæ
magicznej przygody, zwiedzaj¹c
zamkowe komnaty. Wycieczka za-
koñczy³a siê ekscytuj¹c¹ lekcj¹ ma-
gii i eliksirów.

Po wyjœciu ze Szko³y Magii
uczniowie udali siê do Fabryki Ro-
botów w Mosznej, gdzie konstruowa-
ne s¹ ogromne stalowe roboty inspi-
rowane filmami Sci-fi. Materia³em,

który jest wykorzystywany do budo-
wy robotów jest z³om samochodowy
oraz inne odpady stalowe, które zo-
sta³y przeznaczone do recyklingu. Na
zwiedzaj¹cych czekali bohaterowie z
bajek i filmów, m.in. Minionki, Trans-
formers, Star Wars.

Wycieczka do Krasiejowa
20 listopada uczniowie klas I - III wziêli

udzia³ w wycieczce do Krasiejowa.
Zwiedzanie rozpoczê³o siê od

„podró¿y” przez Tunel Czasu. W re-
alistycznej scenerii po³¹czonej z osi¹-
gniêciami technologii multimedial-
nych uczniowie poznali kolejne eta-
py kszta³towania siê Ziemi i pierw-
szych form ¿ycia. Zajrzeli w g³êbiny
paleozoicznych mórz, podziwiali ich
mieszkañców, obejrzeli wêdrówki
kontynentów, zmiany klimatyczne i
najwiêksze w dziejach kataklizmy. Z
przewodnikiem przemierzyli trasê
zwiedzania i obserwowali rekon-
strukcje gadów i p³azów, liczne plan-
sze z fotografiami œrodowisk roœlin-
nych i zdjêciami s³ynnych miejsc od-
kryæ szcz¹tków dinozaurów. Zwie-
dzaj¹c Pawilon Paleontologiczny
uczniowie mogli zobaczyæ najwiêk-
sze w Europie skamienia³oœci triaso-
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wych p³azów i gadów, ogl¹daæ wy-
kopaliska przez przeszklon¹ pod³o-
gê. Mogli zobaczyæ rekonstrukcjê
szkieletu pradinozaura. Dziêki opo-
wieœciom przewodnika uczniowie
odkryli tajemnice zawarte w prezen-
towanych w tym pawilonie licznych
eksponatach. Ku uciesze wszystkich
mo¿na by³o poczuæ siê paleontolo-
giem i z pomoc¹ przygotowanych
narzêdzi odkrywaæ tajemnice na
przygotowanym dla uczniów stano-
wisku paleontologicznym.

W Prehistorycznym Oceanarium
dzieci mog³y zobaczyæ, jak wygl¹da-
³o podwodne ¿ycie tysi¹ce lat temu i
stan¹æ "oko w oko" z gatunkami, któ-
re wówczas ¿y³y. Masê doznañ i za-
strzyk ogromnej wiedzy o nich nas
samych; o tym, jak stali siê ludŸmi,
dzieci zdoby³y przekraczaj¹c próg
Parku Nauki i Ewolucji Cz³owieka.

Miêdzynarodowy Dzieñ Praw
Dziecka

22 listopada nasza szko³a i przed-
szkole w³¹czy³y siê do akcji maj¹cej
na celu obchody Miêdzynarodowego
Dnia Praw Dziecka. Tego dnia ucznio-
wie, nauczyciele i wszyscy pracowni-
cy przyszli ubrani na niebiesko. W ra-
mach obchodów zosta³y przeprowa-
dzone zajêcia z przedszkolakami oraz
z uczniami w oparciu o przygotowa-
ne przez UNICEF scenariusze.

Samorz¹d Uczniowski wykona³
gazetkê œcienn¹ o Prawach Dziecka.

Ponadto og³oszono szkolny kon-
kurs na projekt muralu œciennego,
prezentuj¹cego najwa¿niejsze prawa
dziecka. Wygrany projekt malowid³a
œciennego mo¿e bêdzie zdobiæ œcia-
nê znajduj¹c¹ siê na terenie naszej
placówki , dziêki czemu bêdzie ona
wizytówk¹ szko³y i wsi.

Powiatowy Przegl¹d Recytator-
ski "Strofy o OjczyŸnie"

25 listopada uczniowie naszej pla-
cówki uczestniczyli w Powiatowym
Przegl¹dzie Recytatorskim „Strofy o
OjczyŸnie”, którego organizatorem
jest Komenda Hufca Harcerstwa Pol-
skiego w G³ubczycach. Jego g³ów-
nym celem jest propagowanie poezji
i krzewienie kultury s³owa.

W tegorocznym przegl¹dzie nasz¹
szko³ê reprezentowa³o czworo
uczniów: uczeñ klasy III, Piotr Gór-
ka (II miejsce w kategorii klas I - III),
uczennica klasy II, Lena ¯e³udkow-
ska (wyró¿nienie w kategorii klas I -
III), uczeñ klasy VIII, Alex Chort ( II
miejsce w kategorii klas VII - VIII),
uczeñ klasy VIII, Kacper Steter (wy-
ró¿nienie w kategorii klas VII - VIII).

Do przegl¹du uczniów przygoto-
wa³y Panie: Izabella £ata, Urszula
Wojciechowska, Krystyna Hume-
niuk.

Tydzieñ nauki w szkole „Cieka-
wa biologia”, „Magiczna chemia”
i „Dzika fizyka”

Pod takimi has³ami odby³y siê ob-
chody tygodnia nauki w naszej szko-
le. Uczennice klas VII i VIII prezen-
towa³y m³odszym uczniom wystawy
z biologii, chemii i fizyki. By³o bar-
dzo ciekawie, uczniowie z ogromnym
zainteresowaniem odwiedzali przy-
gotowane wczeœniej prezentacje z
ró¿nych dzia³ów fizyki, chemii i bio-
logii. Uczniowie chêtnie s³uchali o
budowie ludzkiego cia³a, magnety-
zmie, optyce czy mieszaniu kwasów,
a jeszcze chêtniej uczestniczyli w
przygotowanych wczeœniej doœwiad-
czeniach.
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Mistrzostwa Województwa
Opolskiego w Halowej Pi³ce no¿-
nej

Ogromnym sukcesem naszych
uczennic by³o zdobycie  1 grudnia
br¹zowego medalu w Mistrzostwach
Województwa Opolskiego w Halo-
wej Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t.

Nasze zawodniczki brawurowo
przesz³y przez eliminacje gminne,
powiatowe i pó³fina³y wojewódzkie,
zdobywaj¹c III miejsce. Podkreœliæ
trzeba fakt, ¿e jesteœmy jedyna szko³¹
wiejsk¹, która tak wysoko siê upla-
sowa³a w tych mistrzostwach.

Organizatorem turnieju by³ Opol-
ski Szkolny Zwi¹zek Sportowy, a za-
wody mia³y miejsce na hali sporto-
wej w Cisku. Wyniki tego wydarze-
nia przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

I m - PSP 9 Kêdzierzyn KoŸle
II m - PSP 24 Opole
III m - SP Lisiêcice
IV m - PSP 6 Brzeg

Dzia³alnoœæ Samorz¹du
Uczniowskiego

W szkole bardzo prê¿nie dzia³a
Samorz¹d Szkolny oraz Rada Wolon-
tariatu , które organizuj¹ i anga¿uj¹

siê w ró¿-
ne akcje
wewn¹trz-
szkolne i
nie tylko,
promuj¹c
je tak¿e
w œ r ó d
spo³ecz-
noœci lo-
kalnej.

Co roku
ich dzia³a-
cze bior¹

udzia³ w akcjach  charytatywnych ta-
kich jak: Szlachetna Paczka, zbiórka
¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych, zbiór-
ka ¿ywnoœci do schroniska dla zwie-
rz¹t, Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy.

W ramach szkolnego programu re-
gularnie przeprowadzaj¹ akcje
„Dzieñ postaci z bajek” i „Starsi czy-
taj¹ m³odszym”, promuj¹c w ten spo-
sób czytelnictwo wœród najm³od-
szych uczniów oraz dzieci w wieku
przedszkolnym. Starsi uczniowie czy-
taj¹ bajki, opowiadania, wiersze i
baœnie dzieciom w przedszkolu i naj-
m³odszych klasach. Celem akcji jest
nie tylko propagowanie czytelnictwa
wœród dzieci, ale równie¿ integrowa-
nie uczniów starszych z dzieæmi
m³odszymi i przedszkolakami.

Popieraj¹ dzia³ania, które maj¹
walor edukacyjny , jak i wzbudzaj¹
pozytywne wra¿enia, dlatego zachê-
caj¹ wszystkich rodziców do czyta-
nia bajek swoim pociechom, a star-
szych do samodzielnego czytania

Gabriela Surma
Krystyna Humeniuk
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Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego im. W³adys³awa Szafera
w G³ubczycach jest jedn¹ z dwóch na
OpolszczyŸnie i jedn¹ ze 61 szkó³
tego typu prowadzonych przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

EDUKACJA
Uczniowie g³ubczyckiego Rolni-

czaka od kilku lat otrzymuj¹ stypen-
dia w ramach „Programu Stypendial-
nego Grupy Azoty ZAK S.A.” Sty-
pendia te przyznawane s¹ za bardzo
dobre wyniki w nauce i szczególne
osi¹gniêcia w olimpiadach lub kon-
kursach przedmiotowych. W roku
2021 otrzymali je: Katarzyna Ze-
mbol, Zygmunt Kusze, Kacper Su-
chiñski, Julia Ozimkowska, Wiktoria
Wtyk³o, Izabela Mincer oraz Emilia
Gu¿da.

W ramach szerokiej wspó³pracy z

 G£UBCZYCKI ROLNICZAK
NOWOCZESNA SZKO£A Z TRADYCJAMI

Opolskim Szkolnictwem Zawodo-
wym dla Rynku Pracy (koordynato-
rzy: Izabela Rudziñska i Ewa Cicho-
b³aziñska) uczniowie g³ubczyckiej
szko³y maj¹ mo¿liwoœæ m. in. skorzy-
stania ze sta¿u uczniowskiego w ra-

mach projektu „Opolskie Szkol-
nictwo Zawodowe dla Rynku
Pracy - 2”, w ramach którego
udaj¹ siê na miesiêczny sta¿, za
który otrzymuj¹ wynagrodzenie
i zdobywaj¹ doœwiadczenie za-
wodowe. Brali udzia³ równie¿ w
warsztatach z e-portfolio, na któ-
rych nauczyli siê, jak tworzyæ
nowoczesne sposoby prezentacji
w³asnej kariery w formie elektro-
nicznej i jak aktywnie uczestni-
czyæ w warsztatach w ramach
Laboratorium Bran¿owego, któ-
re odby³o siê w auli g³ubczyckiej
szko³y.

Wspó³praca z Ryback¹ Grup¹
Dzia³ania „Opolszczyzna” obfi-
towa³a w szkolenia i warsztaty
gastronomiczne m. in. z szefem
kuchni Kamilem Klekowskim

czy udzia³ w projekcie „Dzieñ ryby”,
w ramach którego przygotowywano
potrawy z karpia.

Uczniowie Rolniczaka bardzo
chêtnie i z powodzeniem uczestniczy-
li w kursach barmanów i baristów.

Szko³a na co dzieñ œciœle wspó³pra-
cuje z firmami, tak¿e prywatnymi i
instytucjami z terenu powiatu g³ub-
czyckiego, województwa i ca³ej Pol-
ski.

Wymiana dobrych praktyk w akcji
„M³odzie¿” (program ERASMUS+)
w ostatnich kilkudziesiêciu miesi¹-
cach realizowana by³a poprzez kilka
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projektów, tak¿e miêdzy-
narodowych: ze S³owacj¹
i Czechami. Nauczyciele
(koordynator projektu
„Etyka w komunikacji”
Ewa Cichob³aziñska) z
uczniami najbardziej za-
anga¿owali siê w³aœnie w
dzia³ania Klubów Etyki,
które s³u¿¹ samoedukacji
i rozwijaniu dobrych re-
lacji z innymi. Wspólne
warsztaty, prelekcje, wy-
cieczki i spotkania tematyczne za-
owocowa³y rozszerzeniem i wzmoc-
nieniem kontaktów miêdzynarodo-
wych, poznaniem kultury, historii,
przyrody i tradycji. Szczególnym cza-
sem dla uczestników projektu by³ nie-
zwykle atrakcyjny i twórczy tygo-
dniowy pobyt w sierpniu 2021 r. w
oœrodku „Z³oty Potok” w Pokrzyw-
nej.

WYCHOWANIE PATRIO-
TYCZNE I KULTURALNE

G³ubczycki Rolniczak anga¿uje siê
w wiele akcji promuj¹cych idee pa-
triotyczne, m. in. w akcje „Szko³a
pamiêta”, „Szko³a do hymnu”, w ra-
mach której uroczyœcie ca³a spo³ecz-
noœæ szkolna odœpiewa³a hymn pañ-
stwowy.

Od 2018 roku ZSCKR jest wspó³-
organizatorem akcji „Biegamy dla
Niepodleg³ej”. Mimo znanych ogra-
niczeñ tak¿e ta inicjatywa dosz³a do
skutku w 2021 roku, a jej fina³ mia³
miejsce w parkowym otoczeniu i in-
ternacie ZSCKR (prowadz¹cy Irene-
usz Wêgrzyn). Doroczny Bieg Tro-
pem Wilczym, zwi¹zany z obchoda-
mi Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³-
nierzy Wyklêtych, w 2021 roku wy-

j¹tkowo zosta³ zorganizowany nie w
marcu, a 15 sierpnia. Tym razem Rol-
niczak by³ miejscem startu, a fina³ z
koncertem plenerowym odby³ siê w
Królowem.

Rolniczak aktywnie w³¹czy³ siê w
obchody „Dni z Norwidem” z okazji
Roku Norwidowskiego - 200. rocz-
nicy urodzin C. K. Norwida. Zwieñ-
czeniem zajêæ dydaktycznych i przy-
gotowañ by³ wyj¹tkowy spektakl po-
etycko-muzyczny pt. „Jeszcze s³o-
wo”, który 4 paŸdziernika w wype³-
nionej po brzegi auli, z goœcinnym
udzia³em pani wicewojewody Tere-
sy Barañskiej, zaprezentowany zosta³
przez wybitnych artystów: aktora i
re¿ysera Dariusza Kowalskiego z
£odzi oraz multiinstrumentalisty i
kompozytora z Krakowa Joachima
Mencla. Spotkanie z artystami po
koncercie by³o dodatkow¹ okazj¹ do
poznania siê i wymiany myœli.

CZYTELNICTWO
Promocja czytelnictwa to jeden z

wiod¹cych kierunków pracy z m³o-
dzie¿¹ w tej szkole. Przyk³adowo ta-
kie akcje jak „Narodowe czytanie -
2021” - „Moralnoœæ pani Dulskiej”,
„CZYTAJ.PL” czy V Ogólnopolskie
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Czytanie „Je¿ycjady” Ma³gorzaty
Musierowicz na pewno s³u¿¹ promo-
cji czytelnictwa.

Klasa III K uczestniczy³a w konfe-
rencji naukowej online pt. „Zapolska
pod lup¹. Literacka emancypantka”.

Szko³a stale wzbogaca swoje zbio-
ry biblioteczne choæby poprzez reali-
zacjê Narodowego Programu Czytel-
nictwa. Kolejne kiermasze podrêcz-
ników te¿ s¹ sprawdzon¹ form¹ pro-
pagowania czytelnictwa.

AKCJE
CHARYTATYWNE
Szko³a aktywnie uczestniczy w

akcji „Szlachetna Paczka” oraz
materialnej pomocy mieszkañcom
Domu Samotnej Matki w Zopo-
wych. Dochód z kiermaszu œwi¹-
tecznego zosta³ przekazany na
rzecz leczenia ma³ego Dawidka.

Szko³a wspiera dzieci z auty-
zmem, w³¹czaj¹c siê w akcje-
#niebieskiemotyle2021 #chalen-
geniebieskiemotyle2021.
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SPORT
W Turnieju Tenisa Sto³owego o

Puchar Dyrektora Szko³y (organiza-
torzy:Ireneusz Wêgrzyn, ks. Zygmunt
Nagel) medalowe miejsca zajêli:

- w kategorii uczniów: 1. Seweryn
Gisal, 2. £ukasz Czarnuch, 3. Grze-
gorz Przyszlak;

- w kategorii uczennic: 1.
Katarzyna ¯akowska, 2.
Hanna Konarska, 3. Nicola
Sobel;

- w kategorii nauczycieli:
1. ks. Zygmunt Nagel, An-
drzej Korczyñski, 3. Arka-
diusz Witek.

Nauczycielka Karolina
S³odkowska zdobywa kolej-
ne laury w taekwon-do.
Ostatnie osi¹gniêcie to 3.
miejsce indywidualnie i 1.
miejsce dru¿ynowo w Mistrzostwach
Europy w Hiszpanii oraz 1. miejsce
indywidualnie w Pucharze Polski w
Nowej Rudzie.

KONKURSY i OLIMPIADY
W Mistrzostwach M³odych Mecha-

ników Maszyn Rolniczych Patryk
Liszka i Zygmunt Kusze zajêli 3.
miejsce (opiekun Izabela Korowiec-
ka). Z. Kusze znalaz³ siê w pierwszej
dziesi¹tce fina³u centralnego Olim-

piady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolni-
czych (blok - mechanizacja rolnic-
twa) w Bydgoszczy. Z. Kusze zosta³
te¿ laureatem 1. miejsca w elimina-
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cjach okrêgowych XLV Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych
we Wroc³awiu (blok - mechanizacja
rolnictwa). Prowadz¹c¹ uczniów by³a
Izabela Korowiecka.

W Ogólnopolskim Konkursie Wie-
dzy o Rolnictwie Ekologicznym w
Radomiu uczniowie g³ubczyckiego
Rolniczaka zajêli trzy pierwsze miej-
sca: 1. Kacper Suchiñski, 2. Jakub
Pata, 3. Mateusz Pilich.

Przeprowadzono szkolne elimina-
cje Ogólnopolskiego Konkursu Ka-
ligraficznego „Piórem i Pazurem”
(prowadz¹ca Renata Korus). Do eta-
pu wojewódzkiego zakwalifikowa³y
siê uczennice: Martyna K³ak, Nicola
Fuhs i Zuzanna Blicharz. Uczniowie
Rolniczaka swe recytatorskie umie-
jêtnoœci wykazali te¿ w 50. edycji
Konkursu Recytatorskiego "Poezja i
proza na wschód od Bugu" (prowa-
dz¹ce Renata Korus i Krystyna Ko-
ziara). W dorocznym Konkursie Re-
cytatorskim „Strofy o OjczyŸnie” (or-
ganizowanym przez Hufiec ZHP
G³ubczyce) w kategorii szkó³ ponad-
podstawowych laureatk¹ 2. miejsca
zosta³a Martyna K³ak.

PROFILAKTYKA
ZAWODOWA
Tydzieñ Uczniowskiej Supermocy,

który ma na celu wskazanie i wzmoc-
nienie mocnych stron, które posiadaj¹
dziœ nastolatkowie (prowadz¹ce Ju-
styna Zieliñska, Renata Korus).

Uczniowie wziêli udzia³ w w spo-
tkaniach „M³odzi - Kreatywni - Przed-
siêbiorczy w powiecie g³ubczyckim”
(prowadz¹ce Justyna Zieliñska, Izabe-
la Rudziñska) we wspó³pracy z Powia-
towym Urzêdem Pracy.

Klasy maturalne uczestniczy³y w
konferencji poœwiêconej kampanii

informacyjnej w sprawie pracy sezo-
nowej dla sieci EURES w Polsce -
organizatorzy: Wojewódzki i Powia-
towy Urz¹d Pracy. Informacje na te-
mat poszukiwania bezpiecznej pracy
w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Zachêta do skorzysta-
nia z us³ug sieci EURES jako Ÿród³a
bezpiecznej pracy oraz pozyskiwania
przydatnych informacji o warunkach
pracy.

W ramach wspó³pracy z oœrodkami
naukowymi spo³ecznoœæ szkolna
uczestniczy³a w bardzo ciekawym
wyk³adzie „Wolontariat w archeolo-
gii” dra Marka Bednarka z Wroc³awia
(organizator Stowarzyszenie Krótko-
falowców Pogórza Opawskiego).

GOSPODARKA
Szko³a zakupi³a ci¹gnik Zetor, sa-

moSchód do nauki jazdy oraz przy-
czepê do ci¹gnika, a tak¿e dwa siew-
niki uniwersalne, sadzarkê do ziem-
niaków, rozsiewacz do nawozów i
opryskiwacz zawieszany.
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Z inwestycji najwa¿niejsza to ter-
momodernizacja budynku internatu
na kwotê 600 tys. z³otych oraz remont
tego budynku na kwotê 200 tys. z³o-
tych. Doposa¿ono tak¿e bazê dydak-
tyczn¹ w sprzêt niezbêdny do prze-
prowadzania egzaminów i zajêæ prak-
tycznych.

SZKOLENIA
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia

Szefa Kuchni - 20 X po raz kolejny
Rolniczak wspó³organizowa³ akcjê
„Wojewódzki Dzieñ Szefa Kuchni”,
w której uczestniczy³o 11 szkó³ ga-

stronomicznych z terenu wojewódz-
twa opolskiego. Pokazy i konkursy
kulinarne by³y relacjonowane przez
TVP 3 Opole, Radio Opole i Now¹
Trybunê Opolsk¹ (prowadz¹cy: El¿-
bieta Juszczak, Ewa Wysocka, Ber-
nadeta Chrzanowicz-Wistuba, Justy-
na Zieliñska).

Szkolenie z zakresu wiedzy na te-
mat innowacyjnych rozwi¹zañ pobo-
ru ciep³a i energii elektrycznej oraz
odnawialnych Ÿróde³ energii zorgani-
zowa³ Rolniczak wespó³ z Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego w £osiowie
dla g³ubczyckiej m³odzie¿y.

Kolejny raz uczniowie Rolniczaka
uczestniczyli w konferencji on-line
pt. „Europejski Zielony £ad na
pol@ch w Polsce”, zorganizowanej
w ramach Krajowych Dni Pola 2021
w Minikowie. Konferencja przybli-
¿y³a przysz³ym rolnikom wiedzê na
temat tego, jak praca instytutów ba-
dawczych i wy¿szych uczelni prze-
k³ada siê na wdra¿anie innowacji w
rolnictwie i funkcjonowanie gospo-
darstw rolnych.

M³odzie¿ z Rolniczaka bra³a udzia³
w badaniu w³aœciwoœci chemicznych
gleb (ph, zasolenie, kwasowoœæ, azot

mineralny) oraz zawartoœci azotanów,
fosforanów w wodzie pitnej - to w
ramach projektu Opolskie Szkolnic-
two Zawodowe dla Rynku Pracy.

WYCIECZKI
Uczniowie Rolniczaka ze swymi

nauczycielami tak¿e w roku 2021
wyje¿d¿ali do Poznania na AGRO
SHOW. To bardzo cenne edukacyj-
nie doœwiadczenie i prze¿ycie.

Szko³a organizowa³a wielokrotne
wyjazdy poszczególnych klas do kin.

W ramach „Klubu Etyki” - program
ERASMUS „Etyka w komunikacji”
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uczniowie Rolniczaka byli
z edukacyjn¹ wizyt¹ u part-
nerów z Czech - „Moja.
Opava. Cz”. W Krnovie m.
in. zwiedzili synagogê i po-
znawali koszerne potrawy i
s³odkoœci czeskiej kuchni.

Kilkunastoosobowa gru-
pa nauczycieli uczestniczy-
³a w Sosnowcu w niezwy-
k³ym widowisku-koncercie
poœwiêconym s³udze Bo¿e-
mu ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Uczniowie klas maturalnych byli na
dorocznej pielgrzymce na Jasnej
Górze.

Dyrektor Bogus³aw Chochowski z
pocztem sztandarowym reprezento-
wa³ g³ubczyck¹ szko³ê na Centralnej
Inauguracji Roku Szkolnego placó-
wek prowadzonych przez MRiRW w
Studzieñcu, z udzia³em ministra
Grzegorza Pudy.

KONTAKTY
Z ABSOLWENTAMI
Po raz kolejny zorganizowano w

Rolniczaku spotkania absolwentów.
Tym razem w sympatycznych oko-

licznoœciach i kole¿eñskiej atmosfe-
rze prze¿ywali swe spotkanie po la-
tach absolwenci pierwszych roczni-
ków: 1959 i 1960.

WYRÓ¯NIENIA
DLA NAUCZYCIELI
Nagrodê Opolskiego Kuratora

Oœwiaty za rok 2020 otrzyma³a Ju-
styna Zieliñska, a za rok 2021 Irene-
usz Wêgrzyn. Laureatami Nagród
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
rok 2021 zostali: dyrektor Bogus³aw
Chochowski, wicedyrektor Dorota
Wierzba i kierownik praktycznej na-
uki zawodu Ewa Cichob³aziñska.
GRATULUJEMY!

oprac. zespó³ ZSCKR
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W okresie od 18 paŸdziernika 2020
do maja 2021 r., tak jak w innych pla-
cówkach oœwiatowych, z powodu
pandemii COVID-19, nauka w ZSO
by³a prowadzona w sposób zdalny.
Nie przeszkodzi³o to jednak w osi¹-
ganiu sukcesów, bowiem nasze
uczennice zajê³y wysokie miejsca w
Ponadprogramowej Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii
„Olimpus”. Martyna Pawlak zajê³a I
miejsce i otrzyma³a grawerowany
Dyplom Laureata i nagrodê ksi¹¿-

kow¹. Laureatkami zosta³y równie¿:
Gra¿yna Galara, Amelia Mikler, Anna
Jepiszko i Dominika Hamerla. Na-
uczycielk¹ laureatek jest mgr Julita
Stebnicka. Ponadto uczennica Maria
Artymiak z III b, otrzyma³a tytu³ fi-
nalistki w centralnym etapie jubile-
uszowej XXV Olimpiady Wiedzy o
¯ywieniu i ¯ywnoœci, a Dominika
Hamerla zosta³a finalistk¹ III Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mó-

WYDARZENIA Z ZESPO£U SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W G£UBCZYCACH

zgu. Nauczycielk¹ - opiekunk¹ obu
finalistek by³a nauczycielka biologii
mgr Beata Señ, która za szczególne

osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej,
otrzyma³a Nagrodê Opolskiego Ku-
ratora Oœwiaty, a nastêpnie - Nagro-
dê Ministra Edukacji i Nauki. Wyró¿-
nieni zostali równie¿: uczeñ Jan Sko-
umal - nagroda „Prymus Opolszczy-
zny” oraz nauczycielka matematyki i
doradca metodyczny mgr Bo¿ena
Ustrzycka - Nagroda Marsza³ka Woj.
Opolskiego za szczególne osi¹gniê-
cia w dziedzinie upowszechniania i
rozwoju edukacji.

Ju¿ w minionym roku szkolnym
szczególn¹ aktywnoœæ przejawia³
Samorz¹d Uczniowski ZSO, którego
przewodnicz¹c¹ jest Klaudia Komar-
nicka. W pierwszym pó³roczu roku
szkolnego 2021/2022, 16 wrzeœnia
2021 r., samorz¹d wraz z dyrektorem
mgr. Krzysztofem Tokarzem uda³ siê
do Sadów „Lech” w Grudyni Wiel-
kiej (ich gospodarzami s¹ Marta i
Arkadiusz Lechoszestowie) i przy-
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wieŸli do szko³y jab³ka, którymi mo-
gli siê poczêstowaæ uczniowie. Inn¹
akcj¹ samorz¹du by³o zebranie kar-
my dla Przytuliska dla Zwierz¹t w
G³ubczycach.

Jak co roku bibliotekarka szkolna
mgr Maria Oleksiejuk w ramach Na-
rodowego Czytania, zorganizowa³a
konkurs czytania „Moralnoœci pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, który
wygra³a uczennica klasy III Inga Kaœ-
ków, otrzymuj¹c tytu³ „Mistrzyni
piêknego czytania”.

W dniu 24 wrzeœnia 2021 r. odby³a
siê I Uczniowska Konferencja M³o-
dych Chemików, zorganizowana

przez Wydzia³ Chemii Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, pt.
„Chemia dla zrównowa¿onego
rozwoju”. ZSO reprezentowa-
³y Gra¿yna Galara i Amelia
Mikler pod opiek¹ mgr Julity
Stebnickiej. Przygotowa³y one
abstrakt i poster pt. „Nowocze-
sne technologie z wykorzysta-
niem odnawialnych Ÿróde³
energii oraz dzia³ania maj¹ce
na celu pomoc œrodowisku”.

Z kolei 13 grudnia 2021 r., w 40.

rocznicê og³oszenia stanu wojenne-
go, nauczycielki historii: mgr Kata-
rzyna Jasiñska - Kaliwoda i dr Kata-
rzyna Maler, wspólnie z Miejsko -
Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ repre-
zentowan¹ przez jej kierowniczkê Jo-
lantê Górak, zorganizowa³y konkurs
wiedzy o stanie wojennym i „Solidar-
noœci” dla uczniów szkó³ œrednich i
konkurs plastyczny dla uczniów szkó³
podstawowych. Konkurs wiedzy wy-
gra³ Sebastian Bednarczyk z ZSO,
wyprzedzaj¹c Zdzis³awa Malczew-
skiego (ZSO) i Szymona Oleksego
(ZSM). Wyró¿nienie otrzyma³
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£ukasz Biernacki z ZSO. Natomiast
w konkursie plastycznym zwyciê¿y-
³a Ma³gorzata Cykowska z Zespo³u
Szkolno - Przedszkolnego w Babo-
rowie. Drugie miejsce zajê³a Maria
Œwierczak (ZSP
Baborów), trzecie
Zuzanna Chaliñska
ze Szko³y Podsta-
wowej w Brani-
cach, a wyró¿niony
zosta³ Marcin Gaj-
da z ZSP w Babo-
rowie. Nagrody
ksi¹¿kowe ufundo-
wa³a biblioteka
miejska.

10 grudnia jest
obchodzony Miê-
d z y n a r o d o w y
Dzieñ Praw Cz³owieka. W zwi¹zku
z tym, 6 grudnia, na lekcjê wiedzy o
spo³eczeñstwie do mgr Stanis³awy
Wiciak przyby³ nasz absolwent Alek-
sander Sypniewski, który ukoñczy³
Wydzia³ Prawa i Administracji UO i
od 5 lat dzia³a w Europejskim Sto-
warzyszeniu Studentów Prawa ELSA
Opole. Przedstawi³ on uczniom kwe-
stie dotycz¹ce praw cz³owieka, na-
stêpnie klasa III d wziê³a udzia³ w

Maratonie Pisania Listów z Amne-
sty International (zosta³o napisanych
10 listów).

Przed przerw¹ œwi¹teczn¹, ucznio-
wie klasy III f (wychowawczyni -
mgr Bo¿ena Ustrzycka) i nauczycie-
le zebrali ¿ywnoœæ do paczek dla pol-
skich kombatantów ¿yj¹cych na Li-
twie (akcja zorganizowana przez
ZHR G³ubczyce i Stowarzyszenie
Odra - Niemen). Odby³a siê równie¿
czêœæ, prowadzonego przez polonist-
ki, Konkursu Mickiewiczowskiego
(przedstawienia).

Równie¿ w tym roku szkolnym, 15
grudnia 2021 r., musieliœmy przejœæ
na zdalne nauczanie, lecz jeszcze
przed tym uda³o siê osi¹gn¹æ kolejny
sukces. W eliminacjach okrêgowych

XXVI Olimpiady Wiedzy o ¯ywie-
niu i ¯ywnoœci, w Jeleniej Górze,
szko³ê reprezentowa³y uczennice kla-
sy III b (biologiczno - chemiczna) -
Dominika Hamerla i Amelia Mikler,
przygotowane przez mgr Beatê Señ.
Do etapu centralnego olimpiady prze-
sz³a Dominika, lecz etap ten odbêdzie
siê dopiero w nowym 2022 roku.

Informacje zebra³a:
Katarzyna Maler
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Klasztorek czyli Franciszkañski
Oœrodek Pomocy Dzieciom prowa-
dzi³ w roku 2020/2021 œwietlicê so-
cjoterapeutyczn¹ oraz Centrum Ak-
tywnoœci Dzieci i M³odzie¿y,
gdzie pomaga³ m³odym lu-
dziom aktywnie spêdzaæ czas
poprzez socjoterapiê, pomoc
w nauce, bezpieczne zabawy,
wyjazdy na basen, do kina,
wycieczki, spotkania i wypo-
czynek zimowy i letni. Dzie-
ci otrzymywa³y codziennie
ciep³y posi³ek oraz doœwiad-
cza³y wiele mi³oœci i sza-
cunku. Zajêcia odbywa-
³y siê w dniach nauki
szkolnej, od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz.
15.00 - 19.00 oraz w
czasie ferii i wakacji
podczas wspólnych wy-
jazdów. Realizowane za-
jêcia objête by³y harmo-
nogramem tygodnio-
wym i ubogacone ró¿ny-
mi imprezami okolicz-
noœciowymi i wyjazdami. Korzysta-
nie z zajêæ w Oœrodku jest bezp³atne,
a Oœrodek utrzymuje siê g³ównie
dziêki pomocy Gminy, Powiatu, zbió-
rek oraz ludziom dobrego serca. W
Oœrodku prowadzony jest autorski
program pedagogiczny, wspierany
Transkulturow¹ Psychoterapi¹ Pozy-
tywn¹ - „Pedagogia Mi³oœci”, prowa-
dzony przez dyrektora Oœrodka
o. mgr-lic. Urban Adam B¹ka OFM,
pedagoga, socjoterapeutê, terapeutê
uzale¿nieñ i psychoterapeutê - certy-
fikowanego konsultanta transkulturo-

FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM
„KLASZTOREK”

W ROKU SZKOLNO-PEDAGOGICZNYM 2020/2021
wej psychoterapii pozytywnej
(WAPP, Wiesbaden, Niemcy, w trak-
cie kursu mistrzowskiego).

We wrzeœniu 2020 roku mimo dal-

szej sytuacji pandemicz-
nej, obostrzeñ oraz zale-
ceñ, by dzia³aæ dalej w za-
mkniêciu, widz¹c jak bar-
dzo Klasztorek jest po-
trzebny naszym wycho-
wankom, wznowiliœmy
dzia³alnoœæ. Wymaga³o to
wdro¿enia pewnych zmian
i obostrzeñ oraz dodatko-

wej pracy przy zaadaptowaniu Oœrod-
ka na dzia³alnoœæ, dziêki czemu ju¿
od wrzeœnia mogliœmy znów funkcjo-
nowaæ jako jedna wielka rodzina. I
znów by³o weso³o, gwarno, radoœnie,
a pomoc edukacyjna, terapeutyczna,
rozwijaj¹ca zainteresowania i podno-
sz¹ca wartoœæ ka¿dego z nas, docie-
ra³a do naszych wychowanków.
Klasztorek by³ otwarty przez ca³y rok
szkolno-pedagogiczny jako jedyna
tego typu placówka w ca³ym woje-
wództwie opolskim. Nie brakowa³o
ludzi dobrego serca, którzy modlitew-
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nie, finansowo i materialnie wspierali
Oœrodek. Równie¿ w³adze Gminy i
Powiatu oraz ró¿ne firmy prywatne,
mocno wspomaga³y nas w tym cza-
sie, dziêki czemu mogliœmy funkcjo-
nowaæ w czasie pandemii, pozyski-
waæ nowe rzeczy oraz dokonywaæ re-
montów i stworzyæ nowe sale tera-
peutyczne, aby jak najlepiej wspie-
raæ naszych podopiecznych. Jako ¿e
Oœrodek dzia³a jako instytucja cha-

rytatywna prowadzona przez Zakon
Braci Mniejszych, nie mog³o zabrak-
n¹æ religijnego charakteru: kateche-
za - przygotowanie do sakramentów,
uczestnictwo w ró¿nych nabo¿eñ-

stwach koœcielnych czy Msza
szkolna. Wszystko w  wymiarze
adekwatnym do potrzeb dzieci i
pracy placówki. Ka¿dy dzieñ
mia³ swój konkretny temat, w za-
le¿noœci od harmonogramu zajêæ.
W minionym roku realizacja za-
dañ prowadzona by³a w nastêpu-
j¹cych formach:

- Zajêcia edukacyjne-wyrów-
nawcze: codzienna pomoc przy

odrabianiu lekcji, wspólna nauka, in-
dywidualne korepetycje, zajêcia re-

walidacyjne, codzienna nauka, nauka
jêzyków obcych, konkursy z ortogra-
fii, tabliczki mno¿enia, historii i ró¿-
nych przedmiotów lekcyjnych.

- Zajêcia terapeutyczne: codzien-
ne rozmowy grupowe i indywidual-
ne, wspólne rozmowy, specjalistycz-
na opieka psychologiczno-terapeu-
tyczna, wsparcie w ró¿nych sytu-
acjach ¿yciowych, organizowanie
ró¿nych zajêæ i szkoleñ profilaktycz-
nych, prowadzonych przez specjali-
stów, poruszaj¹ce takie zagadnienia
jak logopedia, „cyberprzemoc”, bez-
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pieczeñstwo czy ró¿nego rodzaju
u¿ywki, bajkoterapia, spotkanie z
„Misiem Zdzisiem”.

- Zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowa-
nia: uzdolnienia i talenty dzieci i m³o-
dzie¿y. Ka¿dego tygodnia, w zale¿-
noœci od danego planu dnia. prowa-
dzone by³y zajêcia artystyczne, pla-
styczne, muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne, sportowe, informatyczne czy
kulinarne.

- Zajêcia artystyczne i plastyczne
polega³y na samodzielnym wykony-
waniu przez dzieci dekoracji
pomieszczeñ Oœrodka na uro-
czystoœci odbywaj¹ce siê w
ci¹gu roku - m. in. dzieñ bab-
ci i dziadka, walentynki, dzieñ
dziecka, wakacje, imprezy an-
drzejkowe, miko³ajkowe, czy
wigilijne. Przygotowywali sa-
modzielnie kartki i stroiki
œwi¹teczne, ozdoby na stó³
oraz rysunki i plakaty okolicz-

noœciowe równie¿ prace plastyczne z
ró¿nych wyjazdów edukacyjnych i
kulturalnych.

- Zajêcia teatralne i muzyczne, to
poznawanie nowych piosenek zwi¹-
zanych z ró¿nymi okolicznoœciami,
przygotowania do wystêpów na spo-
tkaniach integracyjnych z osobami
niepe³nosprawnymi, imprezach oko-
licznoœciowych czy  akademiach od-
bywanych siê w Oœrodku.

- Zajêcia kulinarne polega³y na po-
mocy w przygotowywaniu przez
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dzieci - pod okiem opiekuna - posi³-
ku i nakryciu sto³u dla wszystkich
obecnych na zajêciach, oraz
posprz¹taniu po posi³ku,
który codziennie otrzymuj¹.
Ka¿dego dnia wyznaczane
s¹ do tych zajêæ inne oso-
by, by wszyscy mogli nabie-
raæ wprawy    w radzeniu
sobie w sytuacjach codzien-
nego ¿ycia.

- Zajêcia fotograficzne to
nauka robienia zdjêæ na
wspólnych wyprawach.
Dziêki temu poznajemy taj-
niki fotografii. Oœrodek po-
siada swoje mini studio fotograficz-
ne, gdzie podopieczni mog¹ rozwi-
jaæ swoje talenty.

- Zajêcia informatyczne to æwicze-

nie umiejêtnoœci w ko-
rzystaniu z komputera,
internetu czy konsoli.
S³u¿y temu specjalna
pracownia komputero-
wa. Zajêcia te k³ad¹ na-
cisk na roztropne i m¹-
dre korzystanie z wirtu-
alnej rzeczywistoœci.

- Zajêcia sportowe,
rozwijaj¹ce sprawnoœæ
fizyczn¹ i zdrowie dzie-
ci i m³odzie¿y s¹ reali-
zowane w specjalnie

przystosowanych salach Oœrodka: si-

³ownia i sala zabaw (tenis sto³owy, bi-
lard, cymbergaj, trampolina, automat
do koszykówki, unihokej, strzelnic-
two, zajêcia ruchowe) oraz na placach

zabaw, sali gimnastycznej i ba-
senie k¹pielowym.

- Wyjazdy i spotkania edu-
kacyjne, rekreacyjne i kultural-
ne: choæ pandemia troszkê
ograniczy³a nasze wyjazdy,
jednak uda³o nam siê wy-
je¿d¿aæ na jednodniowe wy-
cieczki krajoznawczo-eduka-
cyjne, nocowanie w klasztorku,
pó³kolonie czy wyjazdy waka-
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cyjne do Che³mska Œl., Karpacza,
Górê œw. Anny, Raciborza, Prudnika,
Opola, Krakowa, pielgrzymka do
Opawic i wiele innych ciekawych
miejsc. Odbywa³y siê
tak¿e wyjazdy integra-
cyjne z zaprzyjaŸnio-
nymi œwietlicami,
Oœrodkami, Domem
Dziecka, szko³ami czy
innymi instytucjami.
Dodatkowo w ka¿dym
tygodniu odbywa³y siê
zajêcia edukacyjno-
kulturalne oraz cy-
kliczne spotkania z
goœciem.

Przebywanie pod-
opiecznych na zajê-
ciach w Klasztorku z rówieœnikami
i opiekunami, którzy otaczaj¹ dzieci

¿yczliwoœci¹ i wsparciem po-
zwala na odreagowanie okre-
œlonych doœwiadczeñ trauma-
tycznych prze¿ywanych czasa-
mi w rodzinie i œrodowisku
oraz uczy rozumnie korzystaæ
z elektroniki i m¹drze spêdzaæ
czas. Oprócz realizacji zajêæ
opiekuñczo-wychowawczych
i terapeutycznych dzieci od-
bieraj¹ dobre wzorce i normy,
co zwiêksza ich bezpieczeñ-

stwo, podnosi aktywnoœæ i umiejêt-
noœæ odnalezienia siê w spo³eczeñ-
stwie. Du¿o by opowiadaæ, co

u nas sie dzia³o, strony nie s¹ w sta-
nie zapisaæ wszystkiego. Dlatego za-
praszamy na nasze strony interneto-

we, gdzie mo¿na dowie-
dzieæ siê o nas wiêcej, zo-
baczyæ zdjêcia, bo ka¿dy
dzieñ przynosi³ nam coœ
nowego, a tak¿e wspo-
móc nas w naszej dzia³al-
noœci:

www.klasztorek.edu.pl
www.facebook.com/

pomagajmydzieciakom.
mgr-lic. Urban Adam

B¹k OFM
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W sobotê, 19 czerwca 2022 roku
odby³a siê II dekanalno-powiatowa
pielgrzymka dzieci do Opawicy do
figurki „Pra•ského Jezulátka”. Pierw-
sza taka pielgrzymka odby³¹ siê przed
dwoma laty, w zesz³ym roku pande-
mia uniemo¿liwi³a pielgrzymowanie.
Figurkê „Pra•ského Jezulátka” przy-
nieœli do opawickiego koœcio³a piel-

grzymi z Czech. Jak notuje kronika
parafialna Opawicy, mia³a to byæ li-
cz¹ca nawet 5 tys. osób pielgrzymka
z samej Pragi. W ka¿dym razie po-
wodem by³a szerz¹ca siê epidemia
cholery, a pobo¿ni pielgrzymi przy-
byli z figurk¹ Praskiego Dzieci¹tka
do piêknego opawickiego koœcio³a,
by prosiæ o ³askê ocalenia od zarazy.
Pielgrzymkê rozpoczêliœmy o godz.
10.00 Msz¹ œwiêt¹, któr¹ celebrowa³
o. Urban B¹k OFM, dyrektor Fran-
ciszkañskiego Oœrodka Pomocy
Dzieciom, a koncelebrowa³ i S³owo
Bo¿e dla dzieci wyg³osi³ miejscowy
proboszcz ks. Mariusz Pe³echaty, któ-
ry otrzyma³ ¿yczenia i prezent z oka-

II DEKANALNO-POWIATOWA
PIELGRZYMKA DO OPAWIC

zji swoich urodzin. Msza zakoñczy-
³a siê indywidualnym b³ogos³awieñ-
stwem dla ka¿dego dziecka. Po Eu-
charystii udaliœmy sie na plac przy
plebani, gdzie odby³ sie tradycyjny
festyn - by³y œpiewy, tance, zabawy,
turniej w ping-pongA, grill i oczywi-
œcie popcorn i wata cukrowa. Dziê-
kujemy wszystkim obecnym dzie-

ciom i m³odzie¿y z Opawic, powiatu
g³ubczyckiego, podopiecznym Domu
Dziecka, Placówki Interwencyjnej
„Gniazdo”, Franciszkañskiego
Oœrodka Pomocy Dzieciom. Warto
dodaæ, ¿e tegoroczna pielgrzymka, z
powodu obostrzeñ sanitarnych odby-
³a siê w dwóch turach: 1 czerwca do
Opawic przyjecha³y szko³y z nasze-
go powiatu: Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w G³ubczy-
cach i Publiczna Szko³a Podstawowa
w Grobnikach, gdzie równie¿ po na-
bo¿eñstwie w koœciele odby³ siê pik-
nik po³¹czony z zabawami i konkur-
sami oraz 19 czerwca, gdzie by³y
dzieci i m³odzie¿ z ca³ego powiatu.

o. mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM
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Dnia 20 grudnia 2021 roku odby³o
siê coroczne spotkanie wigilijne wE
Franciszkañskim Oœrodku Pomocy
Dzieciom. Ze wzglêdu na obostrze-
nia sanitarne, odby³o sie w mniejszym
gronie, wœród najbli¿szych przyjació³

Oœrodka. Po przywitaniu zaproszo-
nych goœci, wœród których obecni byli
m. in. przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych, gminnych i powiato-
wych: starosta Piotr Soczyñski, wi-
cestarosta Anita Juchno, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Kazimierz Naum-
czyk; cz³onek Zarz¹du Powiatu i dy-
rektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach
Bogdan Kulik, Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Powiatu Maria Farasiewicz,
radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbi-
gniew Zió³ko, ludzie kultury, dyrek-
cja zaprzyjaŸnionych szkó³, szpitala,
domu dziecka, przedstawiciele orga-
nizacji i instytucji pañstwowych i
miejskich: dyrektor szpitala Adam
Jakubowski, dyrektor Muzeum Bar-

WIGILIA WE FRANCISZKAÑSKIM
OŒRODKU POMOCY DZIECIOM 2021

bara Piecha-
czek, kierow-
nik PCPR
Anna Bajor,
d y r e k t o r
SOSW To-

masz Kiszczyk, dyrektor PSM Adam
Kopyto, dyrektor SP nr 2 Mariusz
Kruk, kierownik chóru Ewa Maleñ-
czyk, komendant ZHP Katarzyna
Mojzyk, proboszcz parafii Opawice
ks. Mariusz Pe³echaty, cz³onek Zarz¹-
du Banku Spó³dzielczego Beata Sko-
wyra, prezes sklepu Intermarche Mo-
nika Lepuch, prezes firmy remonto-
wej Piotr Orlik, redaktor TV Pogra-
nicze Marian Pospiszyl,  wolontariu-
sze i podopieczni Oœrodka, przyszed³
czas wystêpy artystyczne. Tutaj tra-
dycyjnie podopieczni wystawili swo-
je jase³ka „na weso³o”, gdzie nie za-
brak³o braw, ale i by³o du¿o œmiechu.
Nastêpnie nast¹pi³o krótkie kolêdo-
wanie oraz przemowy, po czym har-
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cerze przekazali „œwiate³ko betlejem-
skie”. Nastêpnie  wszyscy odmówili-
œmy modlitwê i podzieliliœmy siê
op³atkiem, ¿ycz¹c sobie wiele dobra
i mi³oœci, po czym usiedliœmy do sto-
³u, aby spo¿yæ wspólnie wieczerzê.
Podczas podziêkowañ ka¿dy z zapro-
szonych goœci otrzyma³ prezent: opa-
skê silikonow¹ z dziesi¹tkiem ró¿añ-
ca oraz logo FOPD, Starostwa Powia-
towego i Franciszkañskiego Duszpa-
sterstwa z Góry œw. Anny. Wreszcie
nast¹pi³a d³ugo wyczekiwana przez
najm³odszych chwila - czas na pre-
zenty. Okaza³o siê, ¿e pod choink¹,
na ka¿dego podopiecznego czeka
du¿a paczka od Dzieci¹tka, która
przynios³a wiele radoœci. Dzieci
wczeœniej pisa³y listy do Miko³aja i
dziêki wielu ludziom z dobrymi ser-
cami, proœby zosta³y wys³uchane. Po
jak¿e radosnej, a zarazem g³oœnej

uroczystoœci wrêczania pre-
zentów dzieciom, nadesz³a
chwila na podziêkowania: oj-
ciec Urban w sposób szcze-
gólny dziêkowa³ wszystkim
przyjacio³om, dobrodziejom i
sponsorom Oœrodka, bez któ-
rych nie dane by nam by³o tak
dobrze funkcjonowaæ. Na-
stêpnie zostali zaproszeni wo-
lontariusze, którzy równie¿

oprócz s³ów wdziêcznoœci za poœwiê-
cany czas, otrzymali upominki. Na-
stêpnie s³owa podziêkowañ pad³y wo-
bec wszystkich pracowników, opie-
kunów, wolontariuszy i pomocników,
którzy ³¹cz¹ swoj¹ pracê zawodow¹
z pomoc¹ w Oœrodku, szczególnie p.
Anecie Hebdzie, p. Kasi Wac, p. An-
nie Kunickiej, p. Brygidzie Mleczko,
p. Wojciechowi Kunickiemu i nie-
obecnemu p. Wies³awowi B¹kowi,
tacie o. Urbana, który wiernie wspie-
ra nas w remontach. Po podziêkowa-
niach by³ czas na rozmowy i œpiewy,
gdzie wszyscy w radosnej atmosfe-
rze cieszyliœmy siê wspólnymi chwi-
lami oraz dziêkowaliœmy Bogu za ko-
lejny rok dzia³alnoœci Franciszkañ-
skiego Oœrodka Pomocy Dzieciom w
G³ubczycach.

o. mgr-lic. Urban Adam B¹k
OFM
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Nasz Klasztorek, bo tak potocznie
nazywamy Franciszkañski Oœrodek
Pomocy Dzieciom, który prowadzi
œwietlicê socjoterapeutyczn¹ i Cen-
trum Aktywnoœci Dzieci i M³odzie-
¿y, stara siê ka¿dego dnia zapewniæ

jak najwiêcej dobra swoim wycho-
wankom poprzez przestrzeganie za-
sad wspó³¿ycia spo³ecznego, kszta³-
towania w nich w³aœciwego stosunku
do nauki i pracy, podnosiæ poziom
kultury osobistej oraz eliminowaæ za-
burzenia zachowania. Nauce w³aœci-
wych postaw i zachowañ, s³u¿y re-
alizowany u nas autorski program
„Pedagogia Mi³oœci”, wspierana
Transkulturow¹ Psychoterapi¹ Pozy-
tywn¹, gdzie uczymy siê akceptowaæ
siebie i innych, nikogo nie odrzuca-
j¹c i nikim nie gardz¹c, koryguj¹c
przy okazji niew³aœciwe postawy.
Dlatego chcemy tworzyæ jedno

FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM
W ROKU 2021

wielk¹ rodzinê, gdzie zawsze mo¿e-
my byæ sob¹ i na siebie liczyæ. Chce-
my równie¿ jak najaktywniej spêdzaæ
czas, poznaj¹c nowe rzeczy, ucz¹c
siê, bawiæ i rozwijaæ.

STYCZEÑ
Pocz¹tek stycznia, ze wzglêdu na

sytuacje pandemii w naszej OjczyŸ-
nie, to czas ferii zimowych. Niestety
obostrzenia dotknê³y równie¿ nasz
Oœrodek - decyzj¹ premiera Mora-
wieckiego, wszystkie placówki
wsparcia dziennego mog³y pracowaæ
tylko zdalnie. Równie¿ obostrzenia
nie pozwala³y na zorganizowane wy-
jazdy, a pó³kolonie mog³y siê odby-
waæ tylko w szko³ach i to z limitem
osób i wieku, zwi¹zku z tym zmuszeni
byliœmy zmuszeni dzia³aæ w lekkim
„podziemiu”. Po przerwie œwi¹tecz-
nej i zimowej, znów rozpoczynamy
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zajêcia w naszym klasztorku. Korzy-
staj¹c z pogody oczywiœcie udaliœmy
sie na sanki - nie zabrak³o tez lepie-
nia ba³wana oraz bitwy na œnie¿ki. Po
powrocie czas na przepyszn¹ lazaniê
i oczywiœcie naukê... a przygl¹dali

nam sie redaktorzy z TVP3,
krêc¹c materia³ o Oœrodku. W
„Dzieñ Babci” i „Dzieñ
Dziadka” nie zabrak³o piêk-
nych laurek w naszym wyko-
naniu, które wrêczyliœmy na-
szym babciom i dziadkom.
Jak równie¿ pamiêtaliœmy o
wszystkich w naszej modli-
twie. Chocia¿ nie by³o nam
dane w tym roku wyjechaæ na zimo-
wisko, zorganizowaliœmy jego na-
miastkê w naszym klasztorku - po-
przez nocowanie. By³ czas na zaba-
wê, rysunki, karaoke, film, rozmowy,
modlitwy, pyszne jedzonko - robie-
nie sypialni, a przed wszystkim na
wspólny czas przebywania razem.
By³ to cudowny czas, który da³ nam
wiele radoœci - i choæ si³ zabrak³o, aby
pograæ w nocy w Fife, to jednak nie-

które rozmowy by³o s³uchaæ d³uuugo
w nocy. Kolejny nowy automat do
gier zawita³ w naszym Klasztorku -
tym razem automat do gry w koszy-
kówkê.

LUTY
Nowy rok - kolejny remont w na-

szym klasztorku, który rozpoczêliœmy
pocz¹tkiem lutego. Chcemy jak naj-
lepiej przygotowaæ nas klasztorek dla
naszych wychowanków, wiec nie re-
zygnuj¹c z zajêæ, przed i po nich re-
montujemy nasz Klasztorek. Uda³o
nam siê pozyskaæ nowe pomieszcze-
nia, do których ju¿ siê przebiliœmy,
teraz czeka kolejny gruntowny ich
remont, aby stworzyæ nowe sale spe-
cjalizacyjne, na æwiczenie socjotera-
pii, rozmowy terapeutyczne oraz

przeró¿ne warsztaty: taneczne, mu-
zyczne, fotograficzne, gimnastyczne,
sportowe i wiele, wiele innych - aby-
œmy jak najlepiej spêdzali czas oraz
redukowali niepotrzebne emocje i
radzili sobie z nimi. W Œwiêto Ofia-
rowania Pañskiego, mimo obostrzeñ
kolêdowych - w naszym klasztorku
odby³a sie kolêda - by³a wspólna
modlitwa i poœwiêcenie ca³ego
Oœrodka. zorganizowaliœmy pierwsze
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zawody w rzucaniu do ko-
sza na naszej nowej maszy-
nie. Musia³ przyjœæ ten
dzieñ...  Zaczêliœmy od gry
pojedynczej. Posi³ek pysz-
nymi kotletami schabowymi
mogli szybko je spaliæ rzu-
caj¹c pi³kami, a zawody tra-
dycyjnie odby³y sie z emo-
cjami i œwietna zabawa. W
naszym Klasztorku mieli-
œmy szkolenie z bezpieczeñ-
stwa w internecie, które
przeprowadzi³ nasz dyrektor o. Urban
- certyfikowany specjalista cyber-
przemocy. Zapraszamy do wspó³pra-
cy - bezpieczeñstwo przede wszyst-
kim. To szkolenie otwiera cykl szko-
leniem w naszym Oœrodku nt. cyber-
bezpieczeñstwa. Korzystaj¹c z prze-
piêknej pogody udaliœmy sie na pik-
nik do lasu „Marysieñka”, gdzie by³
czas na zabawê, podchody, chowane-

go, pogadanki i oczywiœcie piknik -
a nic tak nie smakuje jak jedzenie na
œwie¿ym powietrzu Dodatkowo od-

by³y siê mistrzostwa w pi³karzyki, w
grupie starszej i m³odszej, w parach.
Oj dzia³a³o sie, dzia³o... jak zawsze
nie zabrak³o emocji, wrzawy, dopin-
gu i oczywiœcie wspania³ej zabawy,
bo nie wa¿ny wynik, ale zabawa oraz
równie¿ gramy w przeró¿ne gry plan-
szowe, karciane i inne, które rozwi-
jaj¹ nasz umys³, zawody w  FIFÊ 21
czy filmy.

MARZEC
Przez ca³y marzec dalej kontynu-

ujemy remont naszego klasztoru, rê-
kami o. Urbana i jego taty Wies³awa.
Ju¿ nied³ugo bêd¹ nowe sale terapeu-
tyczne, sportowe i zabawowe oraz
oddzia³ internatowo-interwencyjny.
W "Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nie-
rzy Niez³omnych", udaliœmy sie do
koœcio³a gdzie o. Urban opowiada³
nam o ks. biskupie Antonim Adamiu-
ku, by³ te¿ czas na historie o œw. Jó-
zefie, a w klasztorku poznaliœmy hi-
storie „¯o³nierzy Wyklêtych”. W kon-
kursie wiedzy o ¯o³nierzach Wyklê-
tych organizowany przez IPN, Oliw-
ka zajê³a III miejsce, Ewelina V miej-
sce w kategorii szkó³ podstawowych,
a wolontariuszka Kornelia zajê³a III
miejsce w kat. szkó³ œrednich. Dzieñ
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Kobiet by³ w naszym
klasztorku bardzo œwiê-
towany. Piêknie obdarzy-
liœmy prezentami nasze
Panie i nie zabrak³o
oczywiœcie ¿yczeñ, lau-
rek, tulipanów i wspania-
³ych prezentów a na
œwiêtowanie jedliœmy
przepyszne gofry, przy-
gotowane przez nasze
Panie z pomoc¹ br. Artu-
ra (którego tego dnia go-
œciliœmy) oraz o. Urbana. W ramach
zajêæ radzenia sobie ze stresem i re-
dukcj¹ niepotrzebnych emocji, ka¿-
dego dnia mamy czas na trampolinê,
worek bokserski czy treningi na na-
szej si³owni. Gramy te¿ w nasz¹ ulu-
bion¹ grê z nagrodami - „bingo”,
gdzie jest mnóstwo emocji i nagród,

które sprawiaj¹ nam wiele radoœci i
nagród. Oprócz uk³adania puzzli, tre-
ningu na si³owni, chowanego i wiele
innych atrakcji organizowaliœmy so-
bie warsztaty kulinarne, gdzie piekli-
œmy pyszne ciasteczka. Sezon nar-
ciarski zawita³ do klasztorku: mogli-

œmy sie poczuæ jak Kamil Stoch,
Adam Ma³ysz i spó³ka, graj¹c na go-
glach VR w skoki narciarskie... W
marcu odwiedzi³a nas pani sier¿ant
Joanna Daszkiewicz z Komendy Po-
wiatowej Policji w G³ubczycach.
Pani Joasia zrobi³a dla nas prelekcjê
o bezpieczeñstwie w ruchu drogo-

wych oraz mieliœmy mo¿-
liwoœæ za³o¿enia alko-go-
gli. £¹cz¹c ekologiê, dobr¹
zabawê, pracê i po¿ytecz-
noœæ, za³o¿yliœmy w³asny
ogródek. Na razie wszyst-
ko w ziarenkach, ale mamy
nadzieje ¿e juz nied³ugo
bêdziemy mogli zajadaæ
w³asne wyroby, szczegól-
nie pizzê...

KWIECIEÑ
W Wielk¹ Sobotê  trady-

cyjnie œwiecimy pokarmy,
równie¿ w Klasztorku oby-

³o sie takie œwiecenie. Po œwieceniu
udaliœmy sie do koœcio³a na adoracje
Bo¿ego Grobu, a na zakoñczenie ka¿-
dy otrzyma³ s³odkiego „zaj¹czka”. Po
œwiêtach kontynuujemy remont w
naszym klasztorku, przed i po zajê-
ciach. Teraz uda³o siê zagipsowaæ
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œciany, pomalowaæ je i za-
kupiæ wyk³adziny na sale
terapeutyczne, sportowe,
zabawowe oraz oddzia³ in-
ternatowo-interwencyjny.
Odwiedzi³ nas o. Kamil z
Góry œw. Anny, co da³o
okazje do meczy w FIFA o.
Kamil - Klasztorek. O. Ka-
mil okaza³ sie mistrzem...
Œwiêtowaliœmy urodziny
naszego dyrektora - o.
Urbana. By³y wspania³e
prezenty, œpiewy, radoœci i wzrusze-
nia. Oprócz ¿yczeñ i tak¿e niespo-
dzianek dla dzieci od o. Urbana, ka¿-
dy dzisiaj zrobi³ sobie indywidualne
zdjêcie. Po kolacji przyszed³ czas na
s³odk¹ ucztê oraz grê w Bingo, gdzie
tradycyjnie ka¿dy wygra³ jakiœ fant.
Odwiedzi³ nas zastêp harcerzy, na-
szych przyjació³. Dlatego pamiêtaj¹-
cymi wczorajszym turnieju, zorgani-
zowaliœmy wspólny mecz Klasztorek
vs Harcerze. Graliœmy w pi³karzyki,
tenis sto³owy i koszykówkê. Nie wa¿-
ne by³y wyniki, wa¿na by³a wspólna
zabawa. W „Dzieñ Ziemi”, udaliœmy
sie do parku w okolice tê¿ni solan-
kowej, aby posprz¹taæ œmieci w na-
szym piêknym mieœcie. Dzieci stanê-
³y na wysokoœci zadania, chocia¿ na-

prawdê wstyd by³o widzieæ, ile i ja-
kie œmieci sprz¹taliœmy... a by³o tego
kilkanaœcie du¿ych worków... Rów-
nie¿ wykonaliœmy prace plastyczne
dotycz¹ce dbania o ziemiê. „Pedago-
gia Mi³oœci” realizowana w naszym
Oœrodku przypomina nam, ze ka¿dy
z nas jest wyj¹tkowy i obdarzony
wieloma talentami. Dlatego dzisiaj
zrobiliœmy sobie konkurs „Mam ta-
lent” - gdzie mogliœmy przedstawiæ i
podziwiaæ nasze talenty, a jest ich
naprawdê wiele. W kwietniu odwie-
dzi³ nas nadleœniczy Marek Kleczew-
ski wraz z dzia³aczami Stra¿y Ochro-
ny Przyrody, który opowiedzia³ nam
o lesie, zwierzêtach i zachowaniach,
które nale¿y przestrzegaæ. By³ to
wspania³y czas, gdzie równie¿ uk³a-

daliœmy puzzle z zwierzê-
tami, zadawaliœmy pyta-
nia oraz otrzymaliœmy
wspania³e prezenty. Ka¿-
dy z nas wielki talent ma
- to by³a dewiza naszego
kwietniowego konkursu,
gdzie ka¿dy recytowa³
lub czyta³ wiersz b¹dŸ
opowiadanie. Oprócz za-
bawy uczyliœmy sie prze-
mawiaæ, oswajaæ z wyst¹-
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pieniem, æwiczyliœmy pamiêæ i przed
wszystkim wzmacnialiœmy pewnoœæ
siebie! A w nagrodê czeka³y na nas
frytki.

MAJ
Wa¿ne s¹ dla nas postawy patrio-

tyczne, których uczymy siê w Klasz-
torku, dlatego odby³a siê uroczysta
Akademia oraz wykonaliœmy prace
plastyczne zwi¹zane z uchwaleniem
Konstytucji 3 maja.
W Klasztorku uczy-
my sie wszystkie-
go... dziœ wypad³o na
warsztaty kulinarne,
gdzie wszyscy mogli
poczuæ siê, jak praw-
dziwi kucharze i pie-
kliœmy przepyszne
gofry, które nastêp-
nie z najwiêksza ra-
doœci¹ zjedliœmy.
Maturzyœci zdaj¹ eg-
zamin dojrza³oœci, to
my nie mo¿emy byæ
gorsi... wspieraj¹c
maturzystów oraz
przygotowuj¹c sie
do powrotu do szkó³,
a szczególnie do na-
uki, zrobiliœmy sobie
klasztorkow¹ Matu-
rê, gdzie sprawdzali-
œmy nasz¹ wiedzê.
Oczywiœcie nie na
ocenê i bez stresu, ale z zabaw¹ - gdy¿
jak wiemy dziêki „Pedagogii Mi³o-
œci” - nie oceny s¹ najwa¿niejsze, ale
nasze podejœcie i zaanga¿owanie. W
G³ubczycach odby³ sie rajd samocho-
dowy, wiec dziœ zrobiliœmy swój...
najpierw wspólnie z³o¿yliœmy gokar-
ty, a potem szaleñstwom nie by³o koñ-

ca - œcigaliœmy sie na gokartach na-
pêdzanych si³¹ miêœni i odpaliliœmy
nasze gokarty na deskorolkach elek-
trycznych. Nikomu nic sie nie sta³o,
choæ jeden gokart musia³ zajechaæ do
PIT-stopu. odwiedzi³ nas p. Zbyszek
Serwetnicki, nauczyciel w-f, radny i
wielki pasjonat przyrody. Opowiada³
i pokaza³ nam o skarbach przyrody.
Odby³a sie zbiórka ¿ywnoœci w In-
termarche i Lidlu - wszystkim ofia-

rodawcom i dobrodziejom z serca
dziêkujemy, dziêki takim akcjom
mamy codzienne posi³ki i prezenty na
ró¿ne okazje. W maju udaliœmy sie
na spacer do Pañstwa Kasi i Jana Wa-
ców, aby zobaczyæ piêkne kwiaty i
roœliny, jakie maj¹ w swoim ogrodzie,
nazwanym przez nas ogrodem bota-
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nicznym. Nie oby³o sie bez ró¿nych
niespodzianek, takich jak lody. Spo-
tkanie z kolejnym goœciem - odwie-
dzi³a nas pani dietetyk Alina Babiñ-
ska. Pani Alina opowiedzia³a nam
bardzo ciekawie na temat zdrowej

¿ywnoœci, picia wody oraz przyrz¹-
dziliœmy wspólnie przepyszne koktaj-
le i batonik. Odwiedzili nas niesamo-
wici goœcie: ks. prof. dr hab. Piotr
Górecki oraz ks. mgr-lic. Grzegorz
Kopij. By³y wspólne rozmowy, zaba-
wy, œpiewy, wyjœcie na Msze szkol-
na, ping-pong i lody. Korzystaj¹c w
maju z pogody chodziliœmy na boisko
sportowe SP 2, gdzie graliœmy w pi³-
kê, badmintona i œwietnie spêdziliœmy
czas, by³y spotkania terapeutyczne z
„Misiem Zdzisiem”, zabawy z chust¹
czy sesja zdjêciowa.

CZERWIEC
1 czerwca to wielkie œwiêto i ra-

doœæ dla wszystkich dzieci, szczegól-
nie dla nas! Z tej okazji, odby³ siê
wielki festyn w naszym Klasztorku.
By³ popcorn, wata cukrowa, banki,
pizza (ufundowana przez pizzerie
„Baroko”), ciasto, s³odycze, a dzieñ

zakoñczyliœmy Msz¹ sw. w naszej in-
tencji. Do tego goœcie: starosta Piotr
Soczyñski, który tradycyjnie krêci³
watê, wicestarosta Anita Juchno, któ-
ra obdarzy³a naszych podopiecznych
cudownymi prezentami, glubczyccy
"harleyowcy" (dyrektor SOSW To-
masz Kiszczyk i Daniel Karson Bar-
tusik), wolontariusze, dzieci z s¹-
siedztwa, a wszystko sfilmowa³ i za-
szczyci³ nas sw¹ obecnoœci¹, nieza-
wodny TV Marian. Drugi dzieñ fe-
stynu to mecz, bañki mydlane, lody,
zapiekanki, badminton - czyli œwiet-
na zabawa. A wszystko zakoñczy³a
gra w „bingo”, gdzie wybieraliœmy
cudowne nagrody. Podczas Bo¿ego
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Cia³a tradycyjnie
w³¹czyliœmy sie w
budowanie naszego
o³tarza i uczestni-
czyliœmy we Mszy i
procesji. Bajkotera-
pia Misia Zdzisia o
odnajdowaniu swo-
ich mocnych stron -
uczestniczyliœmy w
niej interaktywnie,
bo ka¿dy z nas
otrzyma³ Kinder-
Niespodziankê i
mieliœmy znaleŸæ a
potem namalowaæ nasze mocne stro-
ny. Rozpoczynamy Euro 2020 - za-
graliœmy na nowym sprzêcie - dmu-
chanej tarczy, gdzie strzelaliœmy gole
oraz zagraliœmy w „dwa ognie”, a
mecze œledzimy w klasztorku przy
g³oœnym dopingu. Goœciliœmy w
czerwcu naszego przyjaciela, pana
Zbyszka Serwetnickiego, który przy-
wióz³ nam luki i tarcze i poprowadzi³
warsztaty sportowe z strzelania z ³uku
do tarczy. Oprócz œwietnej zabawy i
integracji, by³ tez czas na rozmowy
na temat szacunku. A po strzelaniu by³
czas na schabowe i lody. Odwiedzi³
nas tak¿e m³. asp. £ukasz Golinow-
ski - rzecznik g³ubczyckiej policji,
który przeprowadzi³ dla nas szkole-
nie „Bezpieczne wakacje”. Po szko-
leniu ka¿dy z nas wykona³ pracê pla-
styczn¹ dotycz¹c¹ wakacji - jak prze-
¿yæ je bezpiecznie, abyœmy we wrze-
œniu mogli wróciæ cali i zdrowi do
klasztorku. 18 czerwca odby³o siê ofi-
cjalne zakoñczenie 25 roku dydak-
tycznego w naszym Klasztorku. By³y
podziêkowania, dyplomy, nagrody,
zadania na wakacje i wiele wzru-
szeñ... Oczywiœcie by³ czas na wspól-

ne œwiêtowanie, bo przecie¿ nie roz-
stajemy siê - ju¿ nied³ugo wspólne
wakacje i wyjazdy. A ostatni tydzieñ
naszych zajêæ dydaktycznych up³yn¹³
nam na turnieju EURO FIFA. A dzieñ
póŸniej pielgrzymowaliœmy do Opa-
wicy do figurki Dzieci¹tka Jezus. Za-
czêliœmy Mszê œw. sprawowana w in-
tencji dzieci i m³odzie¿y naszego po-
wiatu oraz ks. Mariusza który nie-
dawno mia³ swoje urodziny, który
wyg³osi³ nam s³owo Bo¿e, a pod ko-
niec Mszy otrzyma³ ¿yczenia i pre-
zent. Po Mszy udaliœmy sie na p³ac
przy plebani, gdzie odby³ sie trady-
cyjny festyn - by³y œpiewy, tance, za-
bawy, ping-pong, grill i oczywiœcie
popcorn i wata cukrowa. To by³ wspa-
nia³y czas integracji, gdy¿ oprócz
nasz byli równie¿ wychowankowie
Domu Dziecka, Gniazda i m³odzie¿ i
dzieci z powiatu g³ubczyckiego. Mie-
si¹c koñczymy pielgrzymk¹ komu-
nijn¹ na Gore œw. Anny. Ci z nas, któ-
rzy mieli I Komunie w zesz³ym roku
i teraz, nie mieli niestety swojej piel-
grzymki komunijnej, dlatego udali-
œmy sie w³asnym sumptem odwiedziæ
œw. Annê. By³ to cudowny czas, piel-
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grzymka komunijna to nie tylko mo-
dlitwa, ale tez czas na œwietna zaba-
wa. By³ czas na lody, spacer, tor sa-
neczkowy, plac zabaw i... McDonald.

LIPIEC - SIERPIEÑ
Wakacje! W dniach 8-11.07 odby-

³a siê pierwsza tura koloni oœrodko-
wych „Wakacje z Bogiem w Che³m-
sku Œl¹skim”. Przez te dni zwiedza-
liœmy piêkne Che³msko i okolice, m.
in. Karpacz, Lubawkê, Wa³brzych,
Krzeszów, p³ywaliœmy w basenie,

zje¿d¿aliœmy na torze saneczkowym,
zwiedzaliœmy bazylikê krzeszowsk¹,
odwiedziliœmy domki tkaczy œl¹-
skich, uczestniczyliœmy w warszta-
tach tkackich, odwiedziliœmy parki
miniatur w Kowarach i K³odzku, gra-

liœmy w FIFÊ i wiele ró¿nych cieka-
wych rzeczy. W dniach 19-23.07
uczestniczyliœmy w XXV Œwiêcie
M³odzie¿y w Górze œw. Anny - naj-
wiêkszym spotkaniu m³odzie¿owym
na OpolszczyŸnie i jednym z najwiêk-
szych w Polsce. W dniach 17-20.08
odby³a siê druga tura koloni oœrod-
kowych „Wakacje z Bogiem w
Che³msku Œl.”. Przez te dni zwiedza-
liœmy piêkne Che³msko i okolice, m.
in. Karpacz, Lubawkê, Wa³brzych,
Krzeszów, p³ywaliœmy w basenie,

zje¿d¿aliœmy na torze
saneczkowym, zwiedza-
liœmy bazylikê krze-
szowsk¹, odwiedziliœmy
domki tkaczy œl¹skich,
uczestniczyliœmy w
warsztatach tkackich,
odwiedziliœmy park mi-
niatur w Kowarach, gra-
liœmy w FIFÊ, grillowa-
liœmy u cioci i wujka o.
Urbana oraz  robiliœmy
wiele ró¿nych cieka-
wych rzeczy.

WRZESIEÑ
Do 18 wrzeœnia trwa-

³y bie¿¹ce remonty i
przygotowanie Oœrodka
wg. norm sanitarnych
zwi¹zanych z COVID-
19. 23.09 wraz ze Spe-
cjalnym Oœrodkiem
Szkolno-Wychowaw-
czym w G³ubczycach

oraz Stowarzyszeniow¹ Szko³¹ Pod-
stawow¹ w Grobnikach udaliœmy siê
na sp³yw kajakowy. Pogoda dopisa-
³a, choæ nie oby³o siê bez ofiar i za-
mroczonych rzeczy. Po wspania³ej
zabawie w kajakach i wios³owaniu,
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prosiliœmy sie pysznymi kie³baskami
i pizza.

29.09 - w koñcu przyszed³ upra-
gniony dla nas dzieñ - rozpoczêliœmy
kolejny rok dzia³alnoœci. Pomimo
braku ca³ego sk³adu podopiecznych,
dzisiejszy dzieñ obfitowa³ w ro¿ny
zabawy, gry, byliœmy na Mszy
szkolnej w naszej intencji oraz
zajadaliœmy pyszne kie³baski i
lody. W „Dzieñ Ch³opaka” -
pamiêtamy o naszych ch³opa-
kach, którzy otrzymuj¹ ¿ycze-
nia i prezenty, ogl¹damy film
oraz zjadamy pyszny popcorn
z naszej maszyny.

PA•DZIERNIK
1.10 - odby³a sie premiera

Fify 22… oczywiœcie nie mog³o za-
brakn¹æ jej u nas i w ramach Dnia
Ch³opaka rozegraliœmy pierwsze
mecze. By³y zabawy, mêskie granie
w Fife ale równie¿ frytki, jab³uszka,
smako³yki i… ka¿dy otrzyma³ kolej-
ny prezent - opaskê na rêkê z logo
Klasztorku, Franciszkañskiego Dusz-
pasterstwa z Góry œw. Anny i Staro-
stwa Powiatowego w G³ubczycach.
4 paŸdziernik to uroczystoœæ œw.
Franciszka, naszego patrona. Dlate-

go po lekcjach by³ czas na
œwiêtowanie: ry¿ z jab³kiem,
rysunki, obejrzeliœmy film o
Biedaczynie z Asy¿u oraz
zajadaliœmy przepyszne fryt-
ki i lody. A wszystko to przy
akompaniamencie piosenek
o œw. Franciszku. Ojciec
Urban poprowadzi³ dla nas
warsztaty na temat „hejtu” i
agresji. Po wspólnych roz-
mawiaæ, prezentacji i filmie,
podzieleni na grupy wykona-

liœmy plakaty i prace o agresji s³ow-
nej, fizycznej, psychicznej i autoagre-
sji. Chcemy byæ dobrzy! Mówimy
NIE agresji i hejtowi! W ramach
warsztatów kulinarnych œwiêtowali-
œmy Dzieñ Krêconego Ziemniaka.
Ka¿dy mia³ okazje krêciæ samemu

ziemniaczkami, potem by³o sma¿enie
i… przepyszne zajadanie. Dzieñ Pa-
pieski - wykonaliœmy rysunki Papie-
¿a, obejrzeliœmy film i odby³ sie quiz
z nagrodami, gdzie tylko nasz Ali zna³
odpowiedŸ, jak mia³ na imiê zama-
chowiec na Jana Paw³a II...  Jesieñ
trwa w najlepsze, wiec korzystaj¹c z
dobrej pogody chodziliœmy na plac
zabaw, aby roz³adowaæ emocje, do-
brze sie bawiæ i podziwiaæ jesieñ.
Tradycyjnie na prze³omie paŸdzier-
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nika i listopada, organizujemy bal
Wszystkich Œwiêtych. Ka¿dy z nas
przebra³ sie za jednego œwiêtego i
dodatkowo opowiedzia³ nam jego
krótki ¿yciorys. Poznaliœmy dziœ
wielu œwiêtych a towarzyszy³ nam
obraz œw. Konrada z Parzham.
Dodatkowo w naszych przebra-
niach ucztowaliœmy i graliœmy w ro¿-
ne nasze gry i zabawy.

LISTOPAD
W  „Dzieñ Zaduszny” tradycyjnie

udaliœmy sie na grób na naszym ogro-
dzie pomodliæ siê za zmar³ych oraz
wykonaliœmy prace plastyczne doty-
cz¹ce uroczystoœci Wszystkich Œwiê-
tych i Dnia Zadusznego. A póŸniej
by³y warsztaty kulinarne. Odby³y nie-
typowe zawody: podzieleni na gru-
py, ka¿dy z nas bra³ udzia³ w konku-
rencjach: rzut pi³ka do tarczy, odbi-
janie pi³eczki ping-ponownej, recy-

tacja na czas „wrona bez ogo-
na” oraz pytania grupowe dla
wszystkich. Dodatkowo od-
wiedzi³ nasz ks. Mariusz - pro-
boszcz z Opawicy. Radoœci i
œmiechu by³o wiele, a ka¿dy
otrzyma³ „chipsow¹” nagrodê.
Jest juz tradycj¹, ¿e w roczni-
cê odzyskania niepodleg³oœci
organizujemy „Bieg dla Nie-
podleg³ej”. Tradycyjnie prze-
biegliœmy dystans 1918 me-
trów, tym razem z flagami w
d³oni. W Klasztorku du¿y na-
cisk k³adziemy na wychowa-
nie - szczególnie patriotyczne.
Dlatego dziœ odby³a sie u nas
Akademia z okazji 11 listopa-

da - by³ czas na historie, pieœni, mo-
dlitwê i wiele ciekawych inicjatyw.
Warsztaty kulinarne ciesz¹ sie u nas
zawsze wielkim zainteresowaniem -
w œrodê robiliœmy przepyszne ba-
beczki. Dziewczyny w³o¿y³y wiele si³
i serca, ale efekt by³ wart w³o¿onej
pracy - babeczki by³y przepyszne.
Lubimy ogl¹daæ filmy „Dziadek do
orzechów”, równie¿ wykonaliœmy
prace plastyczne i pisemne nt. znale-
zionych mora³ów w filmie - tego, ja-
kie rady wyci¹gnêliœmy dla siebie.
17.11 œwiêtowaliœmy urodziny pana
Wies³awa - taty ojca Urbana, który
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pomaga nam w remontach
Oœrodka. Po lekcjach i Mszy
szkolnej sprawowanej w  inten-
cji pana Wiesia by³ czas na
œwiêtowanie, lody, cukierki,
chipsy i zabawê. Odwiedzili nas
uczniowie klasy V wraz z pani¹
dyrektor z Szko³y Podstawowej
z Go³uszowic. Przyjechali na
spotkanie z „Ksi¹¿k¹”. Byliœmy
w koœciele, rozmawialiœmy o
ksi¹¿kach i ich historii oraz
wspólnie spêdzaliœmy czas. Ko-
rzystaj¹c z otwartych basenów,
udaliœmy sie na wycieczkê do
Raciborza do aquaparku. Zaba-
wa by³a niesamowita, wszyscy
siê wyszaleli i wymoczyli, a wy-
cieczkê koñczymy tradycyjnie
w McDonaldzie. Zaczêliœmy
pisanie listów do Œwiêtego Mi-
ko³aja, które wrzucaliœmy do specjal-
nej skrzynki. Kto wie, mo¿e znajd¹
siê dobrzy ludzie, którzy przeka¿¹ li-
sty Miko³ajowi i nawet pomog¹ mu
je zrealizowaæ… Nietypowe warsz-
taty - origami. Mogliœmy poznaæ sztu-
kê tworzenia z papieru i bajkê o „12
braciach”. Powsta³o wiele ciekawych
„dzie³ sztuki”, a celem by³o wycisze-
nie, æwiczenie dok³adnoœci, nie pod-
dawanie sie i terapia rêki. Andrzej-
ki… nie mog³o zabrakn¹æ ich i u nas.
By³y wspania³e zabawy andrzejkowe,
przygotowane przez dziewczyny,
by³y tañce, s³odkoœci, gry oraz… an-
drzejkowy turniej w Fife 22. Roz-
pocz¹³ siê równie¿ adwent, wiêc roz-
poczêliœmy roraty - rano o 6.30 spo-
tkaliœmy sie na Mszy roratniej, po-
tem by³o œniadanko w Klasztorku.
Nastêpnie w trakcie zajêæ wziêliœmy
nasze sanki i jab³uszka i udaliœmy siê
pozje¿d¿aæ z górek. A dzieñ zakoñ-

czyliœmy poœwieceniem wieñca ad-
wentowego, robieniem serduszek i
pierwszym adwentowym zadaniem.
W ostatni dzieñ listopada mieliœmy
wspania³ych goœci - odwiedzi³a nas
p. Hanna Honisz z TVP Opole, krê-
c¹c reporta¿ o naszym Oœrodku do
„Opolskie o poranku”. Lepiliœmy
wspólnie ba³wana, a potem odby³a siê
bitwa na œnie¿ki. Remonty trwaj¹ u
nas ca³y czas. W listopadzie zosta³a
po³o¿ona nowa wyk³adzina, zamon-
towana œciana wspinaczkowa i lustro
tworz¹ce now¹ salê terapeutyczn¹,
wspinaczkowo-taneczn¹. A jeszcze
wiele w niej atrakcji bêdzie…

GRUDZIEÑ
W grudniu „ochrzciliœmy” nasz¹

jeszcze nie do koñca wyremontowan¹
salê taneczn¹ na ró¿nych tañcach -
wygibañcach. Jak równie¿ mieliœmy
zajêcia z bajkoterapii, odkrywaj¹c
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kolejne mora³y i m¹droœæ. Socjote-
rapia jest jedna z naszych metod te-
rapeutycznych, które pomagaj¹ nam
lepiej funkcjonowaæ. Ojciec Urban
poprowadzi³ techniki relaksacyjne -
wyciszenia, gdzie przez muzykê,
wyciszenie, wyobraŸnie mogliœmy
zrównowa¿yæ emocje, odpocz¹æ, a
potem przez arteterapiê wykonaæ pra-
ce plastyczne dotycz¹ce naszych
emocji…

W naszych g³ubczyckich sklepach:
Lidl i Intermarche, dziêki uprzejmo-
œci w³aœcicieli i kierownictwu, odby-
³a sie tradycyjna zbiórka ¿ywnoœci.
W tym roku byliœmy baaardzo
grzeczni...(choæ lepiej nie pytaæ o to
o. Urbana...), dlatego tradycyjnie od-
wiedzi³ nas Œwiêty Miko³aj. Wyko-
naliœmy prace plastyczne o Miko³a-
ju, poœpiewaliœmy piosenki oraz ka¿-
dy otrzyma³ wspania³y prezent. Nie
odby³o sie oczywiœcie bez ró¿nych
pytañ i wspólnych zdjêæ.

Miko³aj, zabawy, prezenty… to
wszystko super, ale nie zapominamy
o nauce przez zabawê". Odby³ sie u
nas konkurs z Tabliczki Mno¿enia.
Grudzieñ to czas na nasze ulubione
warsztaty kulinarne… zrobiliœmy
swoj¹ pizzê. Ka¿dy sam zrobi³ cia-
sto (grube lub cienkie) i dobra³ takie
sk³adniki, jakie chcia³. Id¹ Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, wiec musza byæ
pierniczki. Efekt naszych wypieków
by³ niesamowity, a samo pieczenie
wielk¹ zabaw¹. Tradycyjnie w grud-
niu mieliœmy kiermasz bo¿onarodze-
niowy, gdzie po Mszach sprzedawa-
liœmy ro¿ne ozdoby œwi¹teczne i fran-
ciszkañskie pierniczki. Dnia 20 grud-
nia odby³a siê w naszym Oœrodku od-
by³a siê Wigilia. Tradycyjnie przyby-
³o na ni¹ wielu znakomitych goœci, m
in. z w³adz wojewódzkich, gminnych,
powiatowych, zaprzyjaŸnionych
szkó³, oœrodków, instytucji, harcerze
i wiele innych osób: s³owem -naszych
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przyjació³ i dobrodziejów. Naturalnie
nie zabrak³o naszych jase³ek „na we-
so³o”, kolêdowania, podsumowania
ca³ego roku, wspólnej wieczerzy i
oczywiœcie... wspania³ych i du¿ych
prezentów dla naszych podopiecz-
nych oraz goœci. By³ to wspania³y
dzieñ, który na d³ugo zostanie w na-

szych sercach i naszej pamiêci. Dziê-
kujemy wszystkim za przyjaŸñ i
wsparcie. W Wigilijny poranek za-
koñczyliœmy roraty. Msze by³y co-
dziennie o 6.30 rano, losowaniami
serduszka z nagrodami, potem by³y
œniadania, a na nich bu³eczki s³odkie,
zwykle, hot dogi po g³ubczycki, kie³-
baski, a nawet… pizza. By³ te¿ egza-
min z tabliczki mno¿enia, konkurs na
rysunek Anio³a i odwiedziny sw. Mi-
ko³aja. A ca³oœæ zakoñczyliœmy dzi-
siaj, w Wigilie - gdzie ka¿dy otrzy-
ma³ Extra nagrody za frekwencjê. W
„Œwiêto M³odzianków” jak co roku,
w naszym franciszkañskim koœciele

przy piêknej szopce, odby³a sie uro-
czysta Msza œw. w intencji wszystkich
dzieci w której uczestniczyliœmy, a na
koniec ka¿dy otrzyma³ indywidualne
b³ogos³awieñstwo.

Nie sposób opowiedzieæ wszyst-
kiego, co u nas sie dzia³o. Ka¿dego

miesi¹ca obchodziliœmy równie¿ uro-
dziny naszych podopiecznych, a pi¹t-
ki by³y zawsze wolne od lekcji, a
przeznaczone na wiêksz¹ aktywnoœæ
fizyczn¹, sportow¹ czy integracyjn¹.
Dlatego zapraszamy na nasze strony
internetowe, gdzie mo¿na dowiedzieæ
siê o nas wiêcej, zobaczyæ zdjêcia,
bo ka¿dy dzieñ przynosi³ nam coœ
nowego, a tak¿e wspomóc nas w na-
szej dzia³alnoœci: www.klaszto-
rek.edu.pl i www.facebook.com/po-
magajmydzieciakom.

o. mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM
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 I oto kreœlê kolejny rozdzia³ swej
opowieœci autobiograficznej. Doœæ
chaotycznej opowieœci- podkreœlam.
Czas i przestrzeñ wielu lat mojego
¿ycia. Rozbiegane myœli zatrzymujê
w ró¿nych momentach. Tyle siê
wszak wydarzy³o!

1 wrzeœnia 1992 r. Inauguracja roku
szkolnego. Jako œwie¿o upieczony
magister filologii polskiej Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego rozpoczynam pra-
cê w g³ubczyckim „Mechaniku”.

Ubrana w czerwon¹ garsonkê, z burz¹
m³odzieñczych loków na g³owie prze-
kraczam próg szko³y, nie wiedz¹c jesz-
cze, jak ogromny wp³yw mieæ bêdzie
na moje dalsze ¿ycie. Zespól Szkó³
Mechanicznych. Nowe wyzwania,
nowe obowi¹zki, nowe nadzieje, ale i
rozterki… Dyrektor Suchecki od razu
rzuca mnie na szerokie wody, powie-
rzaj¹c wychowawstwo w klasie 1L 4-
letniego liceum zawodowego obrób-
ki skrawaniem. Trzydziestu dwóch
uczniów, w tym tylko trzy dziewczy-
ny: Krysia, Sabina i Tereska.

Z TRADYCJ¥ I FANTAZJ¥ DO INTEGRACJI
Pe³na energii, ambicji i zapa³u za-

bieram siê do pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej. Solidnie przygotowujê
siê do zajêæ, piszê konspekty… Pani
wicedyrektor -Teresa Przyby³a - ni-
czym detektyw œledzi ka¿dy mój
krok. A ja bojê siê jej jak ognia! Star-
si, ¿yczliwi nauczyciele otaczaj¹ mnie
opiek¹ i s³u¿¹ rad¹. Zw³aszcza pani
Ania Dudek, pañstwo Kufalscy, Ho³-
dowie, Krysia Haremza (Szmuc), pan
Marian Paœciak, Lidzia Tichanów

(niestety ju¿ nie¿yj¹ca), Agnieszka
Topolska, Kasia Wac, Ula PoŸniak i
inni

Z m³odzie¿¹ nawi¹zujê dobre rela-
cje, wrêcz przyjacielskie. Tymczasem
dyrekcja zleca mi przygotowanie pro-
gramu artystycznego z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
Mój debiut re¿yserski. Zatem trzeba
wszystkich zaskoczyæ! Opracowujê
ambitny scenariusz, a spoœród wycho-
wanków wybieram ekipê do insceni-
zacji. Bartek, Maciek, Rafa³, dziew-
czêta… Anga¿ujê pó³ klasy. Szyjemy
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stroje, robimy dekoracjê a'
la Sejm Wielki i…

Przedstawienie podbija
serca nauczycieli i uczniów.
Po udanym wystêpie docho-
dzê do wniosku, ¿e trzeba
spo¿ytkowaæ i rozwijaæ ta-
lent podopiecznych. Powo-
³ujê wiêc do ¿ycia teatr. Po-
szukujê odpowiedniej na-
zwy. Pewnego razu wpadam
do Szkolnej Izby Regional-
nej pani Dudek i ju¿ wiem,
¿e mój teatr bêdzie siê zwa³
TRADYCJ¥, a jednym z
jego celów- kultywowanie i
popularyzowanie piêknej
polskiej tradycji z jej bogat¹
obrzêdowoœci¹ i zwycza-
jem. Ot i geneza szkolnego
teatru…

Kolejny rok szkolny. Gru-
pê teatraln¹ zasilaj¹ nowi
cz³onkowie. G³ównie m³o-
dzie¿ wiejska, zreszt¹ taka w wiêk-
szoœci uczêszcza do ZSM. Przydaj¹
siê teraz warsztaty teatralne z czasów
studenckich. Pojawiaj¹ siê znakomi-
ci recytatorzy: Kasia, Ania, Madzia,
Marta, Weronika i inni. Wyjazdy na
konkursy i pierwsze sukcesy w tej
dziedzinie.

Styczeñ 1995. Pierwszy powa¿ny
przegl¹d wojewódzki. HERODY w
Lewinie Brzeskim. Wyje¿d¿am z
TRADYCJ¥ poza G³ubczyce. Trze-
ba siê pokazaæ „w œwiecie” i zmie-
rzyæ z innymi. Zdobywamy III miej-
sce! Szok. Rok póŸniej Grand Prix i
g³ówna nagroda  -  Ber³o Heroda! I
tak wielokrotnie. Potem „Prosce-
nium” w Nysie, Brzeg, Opole, Wro-
c³aw i komedia ludowa „Skubaczki”
w s³ynnej Hali Ludowej - I miejsce

na Dolnoœl¹skich Targach Edukacyj-
nych.

TRADYCJA. Wiele ciekawych po-
staci siê przezeñ przewinê³o. Nie spo-
sób ich tu wszystkich wymieniæ. Po-
zwolê sobie jednak zaznaczyæ, ¿e
wszystkie nazwiska s¹ przywo³ane w
„Biuletynie informacyjnym”, który po-
wsta³ na okolicznoœæ 40-lecia ZSM
(wrzesieñ 2009) i 20-lecia teatru TRA-
DYCJA (2014).  Dopisujê kolejne…

Kinga Chuchla, niegdyœ aktorka i
akompaniatorka w szkolnym teatrze,
posz³a w moje œlady, staj¹c siê spo-
³ecznikiem - animatorem kultury. Jest
nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ w Bra-
nicach i organistk¹ w branickiej œwi¹-
tyni. Ma wiele kwalifikacji. Jestem  z
niej dumna.

Marek Nêdza. Mój Mareczek. Tak
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w³aœnie o nim mówiê. Dziœ ju¿ za-
wodowy aktor Teatru im. Jaracza w
£odzi.  Absolwent ³ódzkiej „filmów-
ki”, doktor sztuki i wyk³adowca
PWSTTviF w £odzi. Nagrodzony za
wiele znakomitych kreacji aktorskich.

Wrzesieñ 1999. Przychodzi do
mnie skromny i nieœmia³y, by zapi-
saæ siê do zespo³u teatralnego. Uczeñ
klasy I technikum. W³¹czam go do
TRADYCJI i otaczam opiek¹ arty-
styczn¹. Pamiêtam go z jakichœ wy-
stêpów w MOK, gdy jako dziecko
œpiewa³ „Balladê o œw. Wincentym”
Wiesia Janickiego. Ju¿ wtedy „wpad³
mi w oko”. Obieca³am sobie, ¿e gdy
podejmie naukê w „Mechaniku”,
wezmê go pod swoje skrzyd³a. Tak
te¿ siê sta³o. Piêæ lat wspó³pracy z
Markiem. Powierzam mu ma³¹ rolê
w „Koñskim nazwisku” Czechowa.
Gra s³u¿¹cego Pietkê. Wypowiada
raptem jedno zdanie: „Ju¿ siê robi
pani genera³owo” i zachwyca wszyst-
kich. Nigdy tego nie zapomnê. A po-
tem wszystkie g³ówne role.

We wspomnianych „Skubacz-
kach”, Herodach (Œmieræ, ¯yd, He-
rod…), widowisku plenerowym „Noc
Kupa³y- Noc Œwiêtojañska”, w kolej-
nych ods³onach „Zielonej Gêsi” Ga³-
czyñskiego i wielu innych. A ja jako
sufler za kulisami w ci¹g³ym stresie…
Przychodzi kolej na monodramy.
Najpierw „Xymena”. "Wewnêtrzne
dziecko" i wreszcie „Kameleon”, któ-
ry uczyni³ zeñ laureata szczebla cen-
tralnego w Zgorzelcu. W mej pamiê-
ci tkwi obraz z tego monodramu.
Marek jako bezdomny, obdarty wy-
chodzi z kartonu, w którym mieszka.
Wyci¹ga kanapkê z serem (sprzed ty-
godnia), której autentyczny smród
rozchodzi siê po ca³ej sali. Gryzie raz

i drugi. To siê nazywa poœwiêcenie
dla sztuki!

Na jego spektaklu dyplomowym
„Zmierzch” w Teatrze Studyjnym w
£odzi nie mogê ukryæ ³ez wzrusze-
nia. Owacje na stoj¹co… Dla mnie
to ci¹gle ten sam Marek.

Rok szkolny 1996/97. Obejmujê
wychowawstwo w klasie I „ekonomi-
ka”. Tym razem zdecydowan¹ wiêk-
szoœæ stanowi¹ dziewczyny. Przygo-
towujê, jak zwykle zreszt¹, akademiê
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zale¿y mi, by by³a wyj¹tkowa. Jak
mam uatrakcyjniæ uroczystoœæ?- py-
tam siebie w myœlach. Mo¿e wpro-
wadziæ taniec? By³oby to coœ nowe-
go. Tyle dziewcz¹t w grupie. Bêdzie
w czym wybraæ! Robiê wiêc casting,
w³¹czam muzykê i… rodzi siê FAN-
TAZJA, która przez kolejnych dzie-
wiêæ lat ubarwiaæ bêdzie liczne uro-
czystoœci szkolne i œrodowiskowe,
imprezy kulturalno-sportowe o zasiê-
gu krajowym i miêdzynarodowym, na
dobre wpisuj¹c siê w krajobraz zie-
mi g³ubczyckiej i ca³ej Opolszczyzny.
Wreszcie mogê wykorzystaæ swoje
umiejêtnoœci jako instruktor tañca.
Lecz nie ograniczam zespo³u, dajê
dziewczêtom wiele twórczej swobo-
dy. Mnie bli¿sze s¹ rytmy latynoame-
rykañskie, im taniec nowoczesny.
Idziemy na kompromis i ³¹czymy te
style. Uroda, wdziêk, poczucie rytmu
moich dziewcz¹t, piêkne stroje i nie-
samowite emocje! A' propos strojów.
Tu uk³on w stronê pani Broni Mruk
ze sklepu TEX-STYL, która wielo-
krotnie sponsorowa³a tkaninê, a ta,
zw³aszcza w rêkach pani Joli i Ma³-
gosi, przybiera³a niesamowite kszta³-
ty.

Ciekawe choreografie i czasem nie-
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mal akrobatyczne popisy szczególnie
w wykonaniu Amelki i Diany. No
w³aœnie. Ta pierwsza to rodzona sio-
stra wspomnianej wczeœniej Kingi.
Absolwentka AWF. Œwietna p³ywacz-
ka. Kobieta - guma.

Konkursy i przegl¹dy taneczne. Od
powiatowego po ogólnopolski. Fan-
tazjanki chlub¹ i wizytówk¹ nie tyl-

ko szko³y, ale i ca³ego miasta. Dyplo-
my zape³niaj¹ œciany.

Jesieñ' 96. Ojciec Jozafat - ówcze-
sny magister postulatu przy klaszto-
rze oo. Franciszkanów - proponuje mi
zajêcia z fonetyki pastoralnej dla
adeptów ¿ycia zakonnego. Dwa razy
w tygodniu. Z ochot¹ przyjmujê to
wyzwanie. Przekraczam mury klasz-
toru i mam wra¿enie, ¿e jestem w in-
nej epoce. Czytelnia klasztornej bi-
blioteki to miejsce magiczne; tu¿
obok stare ksiêgi, nastrój tajemniczo-
œci i niezwyk³oœci. W wolnych chwi-

lach zg³êbiam wiedzê na temat przed-
miotu, który stanowi dla mnie swo-
iste novum i brzmi tak dostojnie.
Chcê byæ praktyczna, wiêc æwiczê z
postulantami poprawn¹ artykulacjê,
dykcjê, intonacjê - coœ, co nie jest mi
obce. Ot, zajêcia warsztatowe. Lecz
tak naprawdê m³odzi, odizolowani od
œwiata zewnêtrznego ch³opcy chc¹

porozmawiaæ o
¿yciu, o codzienno-
œci. Lubi¹ po¿arto-
waæ. A wœród nich
g³ubczyczanin - To-
mek Brzyski. Dziœ
ju¿ ojciec Alan -
prowincja³ z Wro-
c³awia; doktor habi-
litowany. A mo¿e
ju¿ profesor? Pe³en
powagi i zadumy
nad œwiatem. ¯ycz-
liwy i dobry cz³o-
wiek. Poeta i inte-
lektualista. Cieszê
siê, ¿e go pozna³am.

  Mija rok i koñ-
czy siê moja wspó³-
pracy z postulanta-
mi. Muszê przy-

znaæ, ¿e zapach unosz¹cy siê z klasz-
tornej kuchni stawa³ siê dla mnie nie
do zniesienia, zw³aszcza ¿e by³am
wtedy przy nadziei. W paŸdzierniku
1997 r. zostajê mam¹ rozkosznego,
czarnow³osego Kamilka…

Rok 1999. Wraz z ówczesn¹ dyrek-
tork¹ przedszkola Nr 6 (dziœ Publicz-
ne Przedszkole Nr 2) zwracam siê do
Rady Miejskiej z propozycj¹ utwo-
rzenia oddzia³u integracyjnego w w/
w przedszkolu. Rada przychyla siê do
owej proœby i ju¿ w roku nastêpnym
powstaje w tej placówce pierwszy na
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ziemi g³ubczyckiej oddzia³ integra-
cyjny. W kolejnych latach w Szkole
Podstawowej Nr 1 i w Publicznym
Gimnazjum Nr 2, a po jego likwida-
cji w Gimnazjum Nr 1. To jak¿e wa¿-
ne przedsiêwziêcie umo¿liwia dzie-
ciom niepe³nosprawnym w³¹czenie
siê w nurt szko³y masowej, gdzie le-
piej mog¹ siê przygotowaæ do nor-
malnego ¿ycia w spo³eczeñstwie, na-
uczyæ samodzielnoœci. Maj¹ tak¿e
szansê udowodniæ, i¿ wespó³ z dzieæ-
mi zdrowymi mog¹ byæ razem w jed-
nej grupie przedszkolnej, klasie, w
jednym budynku; akceptowane i do-
wartoœciowane. Dzieci pe³nospraw-
ne zaœ przekonuj¹ siê, ¿e wœród nich
mo¿e znajdowaæ siê ktoœ, kto wpraw-
dzie ró¿ni siê sprawnoœci¹ fizyczn¹
czy intelektualn¹, ale mimo to nie jest
kimœ gorszym, chocia¿ innym. Inte-
gracja to trudne wyzwanie tak dla
w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych,
jak te¿ nauczycieli i rodziców. Wy-
maga zrozumienia problemu.

2002 rok. Z inicjatywy grupy zain-
teresowanych w przywo³anym powy-
¿ej przedszkolu powstaje Stowarzy-
szenie TACY SAMI zrzeszaj¹ce ro-
dziców, nauczycieli i sympatyków
dzieci specjalnej troski. Obdarzona
zaufaniem, zostajê prezesem organi-
zacji. Cele s¹ szczytne: integracja,
edukacja, rehabilitacja, wymiana do-
œwiadczeñ, uczestnictwo w ¿yciu  lo-
kalnego œrodowiska, etc..

Bardzo powa¿nie traktujê to nowe
spo³eczne zadanie i zabieram siê do
pracy. Organizujê festyny integracyj-
ne, spotkania ze specjalistami, prelek-
cje; tworzê i prowadzê autorski pro-
gram integracyjny BEZ BARIER,
który na sta³e wpisuje siê w kalendarz
G³ubczyckich Dni Kultury. Podkre-

œlam tym samym, ¿e wszyscy jeste-
œmy tacy sami, bez wzglêdu na cho-
robê, niepe³nosprawnoœæ, kolor skó-
ry, status spo³eczny, wykszta³cenie,
itd. Tworz¹c ten program chcê udo-
wodniæ, ¿e na scenie niepe³nospraw-
noœæ nie jest wad¹, a wartoœci¹, choæ
brzmi to paradoksalnie. Zgo³a inny
sposób poruszania siê czy wydawa-
nia dŸwiêku staje siê niejako towa-
rzyszem artystycznym. Tu wszyscy s¹
równi. BEZ BARIER traktujê jako
swoisty apel do spo³eczeñstwa, by do-
strzeg³o, ¿e dzieci i m³odzie¿ specjal-
nej troski s¹ wœród nas i nie potrze-
buj¹ litoœci, lecz zrozumienia, pomo-
cy i ¿yczliwoœci ludzkiej. To tak¿e
gest wdziêcznoœci w stronê tych, któ-
rzy na co dzieñ podejmuj¹ trud pra-
cy z tymi, dla których los nie by³
³askawy. To te¿ moje osobiste do-
œwiadczenie…

Mijaj¹ kolejne lata. Idea integracji
w naszym œrodowisku rozwija siê,
choæ ci¹gle jeszcze wiele jest do zro-
bienia na tej p³aszczyŸnie, zw³aszcza,
¿e dzieci dorastaj¹, koñcz¹ gimnazja i
tu zaczyna siê problem. Etap szko³y
ponadgimnazjalnej, gdzie nie ma, nie-
stety, klas integracyjnych; studia, gdzie
ci¹gle napotykaj¹ szereg trudnoœci, nie
mówi¹c ju¿ o pracy zawodowej, któ-
rej brak dla osób z niepe³nosprawno-
œci¹. A przecie¿ s¹ fachowcami! Su-
mienni, pracowici. Wiele by mogli daæ
spo³eczeñstwu, które, niestety, nie
stwarza im tej mo¿liwoœci. Nielicznym
siê to udaje. Jako „matka chrzestna”
idei integracji na ziemi g³ubczyckiej
ubolewam nad tym faktem.

Ka¿dego roku w pierwszej deka-
dzie listopada organizujê kolejne edy-
cje festiwalu BEZ BARIER. Oczy-
wiœcie w sali widowiskowej MOK w
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G³ubczycach. Przy tej okazji chcê po-
dziêkowaæ Zbyszkowi Zió³ko za
wspó³pracê i umo¿liwienie organiza-
cji ró¿norodnych imprez kulturalno-
oœwiatowych w jego instytucji.

Praca w szkole. Ka¿dy dzieñ inny,
jedyny w swoim rodzaju, niepowta-
rzalny. Odchodz¹cy i przychodz¹cy.
¯egnani i ¿egnaj¹cy. Nowi ucznio-
wie, nauczyciele, dyrektorzy. Pod¹-
¿am za m³odzie¿¹, jak¿e zmieniaj¹c¹
siê z roku na rok. Czêsto roszczenio-
wa i pretensjonalna, ale przecie¿ ko-
chana! I ci¹gle próbujê im odpowia-
daæ na pytanie: „Mieæ czy byæ?”,
zw³aszcza, gdy w tej m³odej g³owie
u zarania szko³y rodzi siê ju¿ perspek-
tywa wyjazdu do Holandii. Jak by tu
zatrzymaæ tych naszych m³odych,
wspania³ych ludzi? A¿ ¿al, a¿ ¿al...

Nie o tym jednak bêdê pisaæ! Po-
zwolê sobie na ma³¹ retrospekcjê i
przywo³am inne szko³y œrednie, w
których mog³am siê sprawdziæ! 1993/
1994. Moja przygoda z „Rolnicza-
kiem”. Pani Zdzis³awa Sza³agan -
dyrektor ZSRCKU- proponuje mi za-
stêpstwo za Jasiê •rebiec, wybiera-
j¹c¹ siê na urlop macierzyñski. Cze-
mu nie? Dostajê dwie klasy matural-
ne. Niewiele m³odsi ode mnie,
zw³aszcza ci z 3-letniego technikum
na podbudowie zawodówki. Ambit-
ne bestie. Omawiamy „Rozmowy z
katem”. Ca³a mêska czêœæ klasy zg³a-
sza siê do odpowiedzi, a ja nie nad¹-
¿am ze wstawianiem pi¹tek! Moj¹
uwagê przykuwa niewysoki blondyn,
który trzyma rêkê w górze, nim zd¹-
¿ê zadaæ pytanie. To Rysiu Gontar-
czyk. Po maturze wstêpuje do zgro-
madzenia oo. Werbistów i zostaje mi-
sjonarzem. Staje siê przyjacielem
mojej rodziny. Uczestniczê w jego

uroczystoœci prymicyjnej. Niezwyk³a
postaæ. Szalenie oczytany, inteligent-
ny, a przy tym skromny, pe³en poko-
ry i g³êbokiej wiary. Wiele wspólnie
przegadanych godzin…

Ma swoiste zaciêcie filozoficzno-
teologiczne. Œwietny plastyk. Opra-
cowa³ „Drogê Krzy¿ow¹”, ilustruj¹c
j¹ niezwyk³ymi obrazkami. Jako ka-
techeta przygotowuje swym uczniom
przedziwne pomoce dydaktyczne, tak
by zaciekawiæ lekcj¹ religii, trakto-
wan¹ trochê po macoszemu. Trzy lata
spêdzi³ na misji w Chorwacji…

Wrzesieñ'94. Dyrektor LO - pan
Edward Wo³oszyn- zatrudnia mnie na
4 godziny tygodniowo jako nauczy-
ciela dochodz¹cego za jedn¹ z polo-
nistek przebywaj¹c¹ na urlopie zdro-
wotnym. Powracam wiêc do swoje-
go „Ogólniaka”, gdzie nie tak dawno
pobiera³am nauki. Trochê onieœmie-
lona przechodzê na „ty” ze swoimi
profesorami. M.in. Ani¹ Szwal, œ.p.
Zbyszkiem Pakulskim, Basi¹ Paœciak.
To mi³o spotkaæ siê z nimi po drugiej
stronie barykady. Ju¿ bez stresu. Kur-
sujê w tê i we w tê. „Mechanik” -
„Ogólniak”, „Ogólniak”  "Mecha-
nik". Zdobywam nowe doœwiadcze-
nie. Podoba mi siê. Zw³aszcza owe
lekcje w formie dramy w klasie II A.
Ela Kufalska (Œmidoda) - obecnie po-
lonistka w ZSM czêsto wspomina z
sentymentem te zajêcia. Wtedy nie
przypuszcza³a, ¿e za kilka lat spotka
siê ze mn¹ w tej samej bran¿y... Pan
Wo³oszyn proponuje mi pracê na sta-
³e. Ja jednak grzecznie odmawiam, bo
zd¹¿y³am ju¿ pokochaæ swój „Me-
chanik”.

Luty 2004. W perspektywie nowa
matura. Czas na reformê. Zapisujê siê
wiêc na kurs egzaminatorów jêzyka
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polskiego, poœwiêcaj¹c temu ca³e nie-
mal ferie zimowe. Muszê przestawiæ
siebie i m³odzie¿ na nowe tory. Nie-
³atwe zadanie, ale do zrobienia.

Jesieñ'2004. Maestro Józef Ka-
niowski jako kierownik muzyczny
MOK tworzy Grupê Estradow¹ Na-
uczycieli. Powierza mi rolê solistki.

Przypadkiem wpada w moje rêce
„Dialog” z 2000 r. Znajdujê tam ora-
torium Bo¿onarodzeniowe E. Brylla
„Wo³aniem wo³am Ciê”. Przekazujê
Józefowi. Tworzy do tego znakomit¹
muzykê  i mamy udany debiut zespo-
³u nauczycielskiego. Nagranie TV G³-
ce w sali kominkowej kawiarni „U
Kurka”. Rzecz siê podoba. A potem
„Misterium Ogrójca”, programy pa-
pieskie, „Ró¿aniec poetycki”, „Ma-
jówka”, „Mêka pañska”, „Wioœnin”
Brylla i wiele innych kompozycji ma-
estro wyœpiewanych w koœcio³ach de-
kanatu g³ubczyckiego i poza nim. Tak-
¿e „Akatyst”. Nie³atwy zreszt¹ zbiór
pieœni ku czci Bogurodzicy, w stylu bi-
zantyjskim.

Ci¹gle powtarzam, ¿e, niestety, doba
ma tylko 24h. Wszak tyle rzeczy chcia-

³oby siê zrobiæ! Publicystyka te¿ le¿y
mi na sercu.  Myœlê nieraz, by zaj¹æ
siê pisaniem tak na serio. Ale kiedy? -
zapytujê. Czêsto  pisujê do „G³osu
G³ubczyc”, „Kalendarza G³ubczyckie-
go”, „Rzeczy Powiatowej” na stronê
internetow¹ ZSM. Moje kresowe tek-
sty znajduj¹ miejsce w ksi¹¿kach dr.

Arkadiusza Szymczyny i dr Katarzy-
ny Maler .To napiszê jakiœ scenariusz,
program okolicznoœciowy, wiersz, pio-
senkê, to znów skreœlê wspomnienia,
itd. A mo¿e powinnam to wszystko
wreszcie zebraæ i wydaæ? Mo¿e znaj-
dzie siê jakiœ „sponsor”? Trzeba
wreszcie coœ z tym zrobiæ…

2005 rok. Pora wreszcie pomyœleæ
o sobie i zrobiæ awans zawodowy na
nauczyciela dyplomowanego. Mijaj¹
bowiem dwa lata od realizacji planu
rozwoju zawodowego, a ja nie mam
czasu, by przysi¹œæ i opisaæ dokumen-
tacjê, której mam pe³ny stos.

W roku szkolnym mnóstwo zajêæ,
wiêc poœwiêcam temu wakacje. Ku
zdumieniu s¹siadów codziennie spê-
dzam kilka godzin na podwórku, pi-
sz¹c, pisz¹c i... pisz¹c na ogrodowym
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stoliku w asyœcie promieni s³onecz-
nych. Obok w piaskownicy bawi siê
Kamilek.

Od czasu do czasu podnosi g³ów-
kê, by sprawdziæ, czy tam jestem. Od-
wiedza mnie Viola Maciej - kole¿an-
ka. Tak¿e polonistka. Odrywa na

chwilê od intensywnej pracy. Przy fi-
li¿ance kawy rozprawiamy o tym i
owym. A'propos Violi. PrzyjaŸnimy
siê i pracujemy razem od wielu lat.
Pomagamy sobie wzajemnie. Gdy
proszê j¹ o zrobienie scenografii do
akademii czy spektaklu, nigdy nie
odmawia. Mi³a i ¿yczliwa.

Jeszcze tylko przepisaæ na kom-
puterze sprawozdania, pouk³adaæ
za³¹czniki i gotowe teczki jad¹ do
Kuratorium. Czekam na wezwanie.
Nadchodzi grudzieñ. Ma³y egzamin
i wreszcie uzyskujê stopieñ nauczy-
ciela dyplomowanego. Jaka ulga...
Pensum te¿ trochê wy¿sze.

2007 rok. Dyrektor Jan £ata moty-

wuje mnie, bym podjê³a siê napisa-
nia projektu ministerialnego. Próbu-
jê. To projekt przeznaczony dla m³o-
dzie¿y wiejskiej o nazwie „Warszta-
ty edukacji teatralnej”. Chcê zapew-
niæ moim uczniom jak najszerszy do-
stêp do kultury. Rzecz zostaje zaapro-

bowana przez ministerstwo. Hurra!
Od wrzeœnia do grudnia trwa realiza-
cja. Zabieram swoich podopiecznych
do stolicy Dolnego Œl¹ska. Chcê im
pokazaæ „mój” Wroc³aw w pe³nej
krasie, a wieczorem obowi¹zkowo
spektakl w Teatrze Wspó³czesnym.
Zainspirowana pierwszym, realizujê
kolejne, spo³eczne projekty eduka-
cyjne, np. Artyœci w szkole, Spotka-
nia z kultur¹...Moje autorskie…

Wracaj¹c do TRADYCJI i FAN-
TAZJI.  Spisujê dwa tomy kroniki
artystycznej ZSM. Zdjêcia, artyku³y
prasowe, kserokopie dyplomów, po-
dziêkowania, spis wydarzeñ, nazwi-
ska uczniów. 1994-2004. Koñczê na
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10-leciu teatru. Nie mam ju¿ ochoty
kontynuowaæ. Nie, nie. Nie zrywam
z teatrem! Jedynie z kronik¹. Oddajê
j¹ do Szkolnego Muzeum Regional-
nego. Prawdê mówi¹c, od kiedy apa-
raty cyfrowe zajê³y miejsca klasycz-
nym, nie mam ju¿ zdjêæ do wkleja-
nia. Oczywiœcie na bie¿¹co rejestru-
jê przedsiêwziêcia artystyczne, po
czym wrzucam je do komputera i na
stronê internetow¹ szko³y. To taka
wirtualna kronika...

Jest TRADYCJA, FANTAZJA i...
jest Mieciu. ¯ycie kulturalne ZSM
kwitnie. Liczne akademie szkolne,
œrodowiskowe, G³ubczyckie Dni Kul-
tury, Festiwal Kultury Powiatowej,
spotkania literackie, autorskie, wysta-
wy, koncerty, poezja œpiewana, kon-
kursy, przegl¹dy artystyczne od
szczebla powiatowego... po central-
ny. Wiele siê dzieje. A w tym wszyst-
kim m³ody cz³owiek, który mo¿e roz-
wijaæ swoje pasje i zainteresowania.
Tylko trzeba mu to umo¿liwiæ, po-
œwiêciæ swój czas, daæ siebie... Nie
patrz¹c na zegarek.

Ach te wyjazdy do przybytków kul-
tury i emocje z nimi zwi¹zane. Opo-
le, Racibórz, Gliwice, Rybnik, Wro-
c³aw, Kraków, Warszawa... Wiele by
tu wymieniaæ. A przy tym pan Olek -
kierowca, jak zwykle dowcipny, za-
ra¿aj¹cy swym œmiechem. Tysi¹ce ki-
lometrów przejechanych w jego nie-
zawodnym autokarze. Opera, operet-
ka, teatr... A wszystko po to, by
uwra¿liwiæ m³odego cz³owieka, w³¹-
czyæ w dzie³o tworzenia i odbioru

kultury, uczyniæ lepszym, m¹drzej-
szym. Wzbogaciæ ducha...

Wrzesieñ 2009. Po czterech latach
przerwy reaktywujê zespó³ taneczny.
Nowy narybek z klasy I A technikum
ekonomicznego, gdzie pe³niê rolê
wychowawcy, co zreszt¹ u³atwia
sprawê. Nowa FANTAZJA i jej uda-
ny debiut podczas obchodów jubile-
uszu 40-lecia szko³y. Jadzia zostaje
g³ównym choreografem. Ma do-
œwiadczenie w tañcu nowoczesnym.
Pozyskujê sponsorów, a pani Jola
szyje czerwone tuniki z liter¹ „F”.
Wygl¹daj¹ olœniewaj¹co!
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Mietek Zaj¹c. Ten Mieciu, wcze-
œniej wspomniany. Absolwent ZSM.
„Per³a” TRADYCJI. Aktor - amator,
ale jak¿e dojrza³y scenicznie. Od sze-
regu lat zwi¹zany z moim teatrem. Ma
na swym koncie wiele charaktery-
stycznych ról, zw³aszcza kabareto-
wych. Publicznoœæ wrêcz pêka ze
œmiechu, gdy pojawia siê na scenie.
Komizm s³owny, postaci, sytu-
acji…W monodramie „Sk¹d ta wra¿-
liwoœæ” kreuje postaæ mê¿czyzny po
przejœciach. Mieczys³aw to laureat
szczebla centralnego w S³upsku. Na
scenie autentyczny i przekonywuj¹-
cy, w ¿yciu trochê nieporadny. Ma
ch³opak talent i to coœ, co sprawia,
¿e chce siê go s³uchaæ i ogl¹daæ. Pra-
ca z nim daje mi wiele satysfakcji…

Kiedy cz³owiek rzuca siê w wir pra-
cy spo³ecznej, nie myœli o gratyfika-
cji, uznaniu, czy splendorze. Lecz
jak¿e buduj¹ce i motywuj¹ce jest to,
gdy owa praca zostaje dostrze¿ona.
Cieszê siê, ¿e zosta³y docenione owo-
ce mojej dzia³alnoœci na niwie kultu-
ralnej, edukacyjnej, spo³ecznej i cha-
rytatywnej. Uhonorowano mnie wie-
loma nagrodami i wyró¿nieniami tak
samorz¹dowymi, oœwiatowymi, w
dziedzinie kultury, czy innymi. Wœród
nich: Z³oty Herb G³ubczyc, Statuet-
ka G³ubczyckiego Lwa, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Nagroda
Opolskiego Kuratora Oœwiaty, dwu-
krotnie Nagroda Ministra Edukacji
Narodowej, Nagroda Marsza³ka dla
Animatorów i Twórców  Kultury,
dwukrotnie Nagroda  Marsza³ka za
Rozwój i Upowszechnianie Edukacji,
dwa razy Nagroda Starosty, wielo-

krotnie Nagroda Dyrektora Szko³y,
Pozytywista Roku w kat. Oœwiata ,
Krzy¿ Kresowy, Odznaka Honorowa
za Zas³ugi dla Województwa Opol-
skiego, Spo³ecznik Roku Wojewódz-
twa Opolskiego, Cz³owiek Roku Po-
wiatu G³ubczyckiego, Cz³owiek
Roku Województwa Opolskiego w
kat. Kultura (II miejsce, Kreator Kul-
tury, Odznaka Honorowa za Zas³ugi
na Rzecz Krwiodawstwa,   i inne…
A przy tym mnóstwo podziêkowañ.
To dowartoœciowuje, uskrzydla, do-
daje si³.

Czas koñczyæ tê „opowieœæ bez
koñca”. Wiele by tu mo¿na jeszcze
napisaæ. Muszê niestety pomin¹æ eg-
zaminy maturalne, studniówki, licz-
ne wycieczki,....Z kolei wspó³pracê z
lokalnym œrodowiskiem, w tym z
Miejskim Oœrodkiem Kultury, Fran-
ciszkañskim Oœrodkiem Pomocy
Dzieciom, G³ubczyck¹ Rad¹ Senio-
rów, Klubem Honorowych Dawców
Krwi PCK, Œrodowiskowym Do-
mem Samopomocy w Nowych Go-
³uszowicach, Stowarzyszeniem Mi-
³oœników Lwowa i Kresów P³d.-
Wsch. i innymi strukturami traktu-
jê jako materia³ na kolejne rozdzia-
³y mojej opowieœci. Nie chcê „za-
mêczyæ” czytelników tyloma wy-
wodami naraz.

A w perspektywie kolejna opo-
wieœæ autobiograficzna, obejmuj¹ca
ostatni¹ dekadê mojego ¿ycia. Oj,
bêdzie o czym pisaæ… Nowe wyzwa-
nia, obowi¹zki, tak¿e samorz¹do-
we…

Tymczasem dziêkuje za cierpli-
woœæ.

Maria Farasiewicz
(z kroniki wspomnieñ)
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„Cz³owiek jest tyle wart, ile uczy-
ni dobrego” - mówi stare, arabskie
przys³owie. Pod takim w³aœnie ha-
s³em przebiega³a miko³ajowa akcja
charytatywna zorganizowana w g³ub-
czyckim MECHANIKU na rzecz
Domu Samotnej Matki w Zopowych.

W tê szlachetn¹ ideê w³¹czy³o siê
szeœæ klas, a mianowicie:
I AL, I i, I g, II CD , II L-moi wycho-

wankowie oraz  kilka osób indywi-
dualnie. Tak siê sk³ada, ¿e ze wspo-
mnianymi spotykam siê na zajêciach
jêzyka polskiego, zatem ³atwiej o
motywacjê i wspó³pracê. Oczywiœcie
przy aprobacie i nadzorze dyrektora-
Jana £aty, zawsze otwartego na
wszelkie dzia³ania spo³eczne i cha-
rytatywne Zespo³u Szkó³ Mechanicz-
nych.

Ale do sedna sprawy. Ka¿dy z w/w
oddzia³ów przygotowa³ paczkê, w

MIKO£AJOWA  AKCJA CHARYTATYWNA

której znalaz³y siê s³odycze, œrodki
higieniczne, przybory szkolne, gry
edukacyjne, ksi¹¿eczki dla dzieci,
zabawki, etc.

Umieszczone w baga¿nikach mo-
jego  i p. dyrektora samochodu, bez-
piecznie dotar³y  6 grudnia , czyli we
wspomnienie œw. Miko³aja-biskupa,
do Zopowych. A towarzyszy³a nam
szeœcioosobowa reprezentacja m³o-

dzie¿y z klasy I technikum ekono-
miczno-logistycznego.

Przywitani ciep³ymi s³owy przez
pani¹ dyrektor placówki- Ilonê Ziê-
bê i jej podopiecznych, ofiarowali-
œmy zebrane dary. Gor¹ce podziêko-
wania oraz uœmiech na twarzach
mieszkañców przepe³ni³y nasze ser-
ca radoœci¹. Chcia³oby siê powie-
dzieæ: „Dla takich chwil warto ¿yæ!”.

By³ te¿ czas na rozmowê, zwiedza-
nie oœrodka i chwilê refleksji…Dla
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mnie ów zamek z
koñca XIX w., w
którym mieœci siê
Dom Samotnej
Matki,  to miej-
sce szczególne.
Wszak niegdyœ
by³o tam przed-
szkole, do które-
go uczêszcza³am.
Tak, tak. Zopowy
to wieœ mojego
b e z t r o s k i e g o
dzieciñstwa…I
wspania³a wy-
chowawczyni-
pani Basia Dawi-
dowicz, niestety,
nie¿yj¹ca ju¿…

Wróæmy jednak do tej miko³ajko-
wej wizyty, podczas której nie spo-
sób by³o nie dostrzec ogromu potrzeb
remontowych, egzystencjalnych i
materialnych w owym Domu.
Wprawdzie oœrodek radzi sobie, jak
mo¿e, to jednak potrzeby mieszkañ-
ców przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci. Stad
apel o realn¹ pomoc…Mo¿e wiêc
wiosn¹ uda siê zorganizowaæ dorocz-
ny koncert charytatywny OTWARTE
SERCA w³aœnie na rzecz tej placów-
ki? Jeœli oczywiœcie  bêdzie to mo¿-
liwe, zw³aszcza ¿e w warunkach pan-
demii wszelkie dzia³ania kulturalno-
spo³eczne s¹ ograniczone. Jesteœmy
jednak dobrej myœli i nie tracimy na-
dziei…

Tymczasem  pragnê serdecznie
podziêkowaæ tym wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w organizacjê miko³ajo-
wej akcji charytatywnej. Mam tu na
myœli naszych uczniów, ich rodziców
oraz wychowawców wymienionych
wczeœniej klas. A s¹ to: Ma³gorzata

Wanicka, Agnieszka Korczyñska,
Anna Kobeluch, Wiktor Simbiga,  jak
i dyrektor-Jan £ata.

Szczególne s³owa wdziêcznoœci
kierujê pod adresem absolwentki i
przyjaciela ZSM - Bogumi³y Kobe-
luch, która od lat wspiera wszelkie
nasze dzia³ania charytatywne, a jej
pomoc jest nieoceniona.

Przy okazji, nie mo¿emy te¿ zapo-
mnieæ o Franciszkañskim Oœrodku
Pomocy Dzieciom i Stowarzyszeniu
TACY SAMI, z którym wspó³pracu-
jemy od zarania. Przed œwiêtami
paczki dotr¹ i tam.

Ka¿da akcja charytatywna to dla
m³odego cz³owieka swoista lekcja
empatii, zrozumienia, wra¿liwoœci,
dobroci, otwarcia siê na potrzeby in-
nych, bêd¹cych w trudnej sytuacji
¿yciowej. To przede wszystkim lek-
cja mi³oœci, co te¿ czêstokroæ podkre-
œlam.

Z  pozdrowieniem
Maria Farasiewicz
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Skoro œwiêta to i czas na prezenty.
Trzeba wiêc z nimi dotrzeæ do orga-
nizacji, z którymi nasz MECHANIK
wspó³pracuje od wielu lat.

Jak ju¿ pisa³am wczeœniej, 6 grud-
nia odwiedziliœmy Dom Samotnej
Matki w Zopowych. Tymczasem w
œrodê, 15 grudnia, moi wychowanko-
wie z klasy II L wraz z dyrektorem
Janem £at¹ i moj¹ osob¹ udali siê do
Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy

Dzieciom, by obdarowaæ podopiecz-
nych tej placówki. A to niema³a gro-
madka - ponad trzydziestka dziecia-
ków, którzy radzi z naszego przyby-
cia, nie kry³y entuzjazmu i zadowo-
lenia. Wszak otrzyma³y siedem pa-
czek pokaŸnych rozmiarów. W nich
to s³odycze, zabawki, ksi¹¿ki, puzzle,
gry edukacyjne oraz produkty ¿yw-
noœciowe, lubiane przez najm³od-
szych. Dzieciom towarzyszy³ oczywi-
œcie o. Urban Adam B¹k - dyrektor

BY TRADYCJI STA£O SIÊ ZADOŒÆ

Oœrodka, pedagog i socjoterapeuta.
Nie szczêdzi³ pod adresem ZSM cie-
p³ych s³ów. Dobrodzieje, przyjacie-
le, darczyñcy - to jedne z wielu…
Jeszcze s³odki poczêstunek dla goœci
przy kawie i herbacie oraz sympa-
tyczne rozmowy i zabawy z dzieæmi,
które ju¿ zd¹¿y³y rozpakowaæ zabaw-
ki. Dziewczynki wrêcz nie mog³y
oderwaæ siê od zestawu Barbie. Mi³o
by³o patrzeæ…

A potem wraz z ca³a ekip¹ FOPDz
udaliœmy siê na plac przy Ratuszu,
gdzie o godz. 16 nast¹pi³o uroczyste
przekazanie przez harcerzy Hufca
ZHP Betlejemskiego Œwiate³ka Po-
koju. Rozpalone przy zapadaj¹cym
zmroku ognisko i blask œwiate³ek bi-
j¹cy z pobliskiej, ogromnej choinki
oraz lampiony z owym œwiêtym
ogniem wytworzy³y niepowtarzalny
nastrój. Symboliczny znak pokoju
zjednoczy³ zebranych… Ponad go-
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dzinê trwaliœmy w tej wyj¹tko-
wej atmosferze, czekaj¹c na
przyjazd rodziców moich wy-
chowanków.

Kolejny dzieñ, czyli 16 grud-
nia, tak¿e owocowa³ w dzia³a-
nia pomocowe. Wyjœcie klasy I
AL za zgod¹ dyrekcji na kier-
masz bo¿onarodzeniowy do
MOK przynios³o wsparcie dzia-
³alnoœci Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Go³u-
szowicach. Moi wychowanko-
wie pojawili siê tam na tzw.
„okienku”, a klasa III L do³¹czy-
³a po próbnych egzaminach za-
wodowych. By wieloletniej tra-
dycji sta³o siê zadoœæ, zakupili-
œmy tam ca³e mnóstwo ozdób i
stroików, z których dochód prze-
znaczony jest na œwi¹teczne paczki
dla pensjonariuszy tej placówki. Za-
nim wróciliœmy do szko³y, na FB zna-

laz³y siê zdjêcia z naszym udzia³em
jak i pe³en ciep³a oraz s³ów wdziêcz-
noœci komentarz pracowników ŒDS,

za który serdecznie dziêkuje-
my.

Ostatni przed zdalnym na-
uczaniem spo³ecznikowski
tydzieñ uda³o siê zamkn¹æ
wizyt¹ w Stowarzyszeniu Ro-
dziców Dzieci Niepe³no-
sprawnych TACY SAMI,
gdzie uda³am siê wraz z dy-
rektorem - Janem £at¹. By³
to pi¹tek, 17 grudnia. Ocze-
kiwani przez wiceprezesa -
Krzysztofa Hajdê - ofiarowa-
liœmy cztery paczki. S³ody-
cze, zabawki, puzzle, ksi¹-
¿eczki, przybory szkolne i
ogromnego pluszowego mi-
sia - przytulankê, który za-
pewne bêdzie s³u¿y³ do celów
terapeutycznych. Oprowa-
dzeni po budynku Stowarzy-
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szenia, dostrzegliœmy szereg zmian:
nowe, wyremontowane pomieszcze-
nia, profesjonalne wyposa¿enie, jak-
¿e potrzebne œrodki dydaktyczne i
materia³y edukacyjne,
salê rehabilitacyjn¹, od-
powiedni w niej sprzêt,
gabinety do pracy indy-
widualnej, etc. Nie kry-
liœmy zdumienia i swego
uznania. Widaæ tu ogrom
pracy i zaanga¿owanie
Zarz¹du w rozwój dzia-
³alnoœci organizacji, któ-
ra ma ju¿ sw¹ prawie 20-
letni¹ historiê. Organiza-
cjê tê darzê szczególnym
sentymentem… Obecnie
ok. 40-osobowa grupa
dzieci i m³odzie¿y z nie-
pe³nosprawnoœciami ko-
rzysta z ró¿norodnej te-
rapii w Stowarzyszeniu.
Oligofrenopedagogicznej, psycholo-
gicznej, logopedycznej, sensorycznej

i innych… Rola TA-
KICH SAMYCH w
naszym œrodowisku
jest nieoceniona…
Ju¿ nastêpnego dnia
na FB Stowarzyszenia
pojawi³y siê podziê-
kowania dla ZSM. To
mi³e… Przy okazji,
nie wróciliœmy z pu-
stymi rêkoma. Wice-
prezes przekaza³ nam
Kalendarze Stowarzy-
szenia na 2022 rok,
spor¹ iloœæ, które w
najbli¿szym czasie
r o z p r o w a d z i m y,
wspieraj¹c, choæ sym-
bolicznie, dzia³alnoœæ

TAKICH SAMYCH. Chêtnych ju¿
zapraszamy!

Koñcz¹c, pragnê przede wszystkim
wyraziæ sw¹ wdziêcznoœæ za dobre

serce i okazan¹ pomoc przy organi-
zacji kolejnej œwi¹tecznej akcji. Za-
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tem z ca³ego serca dziêkujê
dyrekcji szko³y - p. Janowi
£acie i p. Barbarze Pawluœ
za osobiste zaanga¿owanie
w przygotowanie prezentów,
nauczycielom - p. Ma³gorza-
cie i p. Arturowi Wanickim,
a zw³aszcza uczniom z klas:
I AL oraz II L. Wszak we
wspólnocie si³a i dzia³anie,
któremu przyœwieca fran-
ciszkañska maksyma: „Pax
et Bonum”, czyli „Pokój i
Dobro”.

Z noworocznym
pozdrowieniem,

Maria Farasiewicz
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Jak wiemy, rok 2021 og³oszony
zosta³ Rokiem Norwidowskim. Z tej
to okazji w naszej lokalnej spo³ecz-
noœci we wrzeœniu i paŸdzierniku

mia³y miejsce obchody upamiêtnia-
j¹ce wybitnego poetê doby romanty-
zmu, w dwusetn¹ rocznicê jego uro-
dzin.

Cyprian Kamil Norwid to obok
Mickiewicza, S³owackiego i Krasiñ-
skiego niezwyk³y twórca, wykracza-
j¹cy jakoby poza swoj¹ epokê. Wy-
obcowany i nierozumiany, wiêkszoœæ
¿ycia spêdzi³ na emigracji. Zmar³ w
biedzie i opuszczeniu w jednym z pa-
ryskich przytu³ków. Odkryty przez
Zenona Przesmyckiego w epoce M³o-
dej Polski, na sta³e wszed³ do pante-
onu wybitnych artystów. Wszak by³

SPOTKANIA Z NORWIDEM
nie tylko poet¹, ale tak¿e dramatur-
giem, prozaikiem, rysownikiem, rzeŸ-
biarzem… S³owem - artyst¹ wszech-
stronnym. W swej poezji podejmo-

wa³ trudne, ponadczaso-
we i uniwersalne tematy.
Podmiot liryczny wielu
jego utworów to piel-
grzym, tu³acz, samotnik,
emigrant… Mê¿czyzna
nieszczêœliwie zakochany
i odrzucony przez wy-
brankê serca… Szczegól-
ny ho³d sk³ada jednost-
kom wybitnym, które
wp³ynê³y na bieg historii.
Warto przywo³aæ tu takie
tytu³y jak: „W Weronie”,
„Coœ Ty Atenom zrobi³

Sokratesie”, „Klaskaniem maj¹c
obrzêk³e prawice”, „Do obywatela
Johna Browna”, „Bema pamiêci
¿a³obny rapsod”, „Burza”, „Samot-
noœæ” i inne.

Wraz z grup¹ m³odzie¿y z klasy II
CD, II A oraz I IU mia³am okazjê
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uczestniczyæ w prelekcji dr. Alfreda
Wolnego z Uniwersytetu Opolskiego,
zorganizowanej 6 paŸdziernika w
czytelni Miejskiej i Gminnej, a doty-
cz¹cej g³ównie jêzyka, jakim pos³u-
giwa³ siê Norwid w swej twórczoœci.
Najciekawsze okaza³y siê dygresje i
krótkie przerywniki myœlowe Wies³a-
wa Janickiego - pasjonaty i mi³oœni-
ka spuœcizny literackiej poety - emi-
granta. W kolejnym dniu,
czyli 7 paŸdziernika inna
grupa m³odych ochotni-
ków z „Mechanika” w
moim towarzystwie i w¹-
skiego grona odbiorców
mog³a obejrzeæ sfilmowa-
ny spektakl „Powrót Nor-
wida” w sali widowisko-
wej Miejskiego Oœrodka
Kultury w G³ubczycach.
Spektakl ten, wykonany
przez tarnowski teatr NIE
TERAZ, wyre¿yserowa³
Tomasz Antoni ̄ ak, który
wprowadzi³ nas w tematy-
kê przedstawienia. Po se-
ansie, uczestnicz¹c w spo-
tkaniu autorskim, mieli-
œmy wiêc okazjê pos³u-
chaæ jego jak¿e interesu-
j¹cej opowieœci o ¿yciu i
twórczoœci wielkiego Po-
laka. Mo¿na by³o zadaæ re¿yserowi
kilka pytañ i nawi¹zaæ swoisty dia-
log.

Spektakl ten pomaga zrozumieæ
Norwida i problematykê jego utwo-
rów, tak g³êboko osadzonych w kon-
tekœcie emigracji. Zreszt¹ przed trze-
ma laty ogl¹da³am go na ¿ywo w auli
„Ogólniaka”. Doskona³a obsada.
W³aœnie wtedy Norwid do mnie
„przemówi³”.

Skoro Rok Norwidowski, to nie
mo¿e zabrakn¹æ go w murach „Me-
chanika”. W auli szko³y mo¿na obej-
rzeæ interesuj¹c¹ wystawê autorstwa
polonistki - Violetty Maciej. Lecz to
nie wszystko! Planujemy przeprowa-
dziæ wœród m³odzie¿y naszej placów-
ki cztery konkursy w kategoriach:
recytacja, poezja œpiewana, prezen-
tacja multimedialna i plakat. Temat

oczywisty - ̄ ycie i twórczoœæ Cypria-
na Kamila Norwida. Laureaci owych
konkursów zaprezentuj¹ siê na uro-
czystej gali, jeœli oczywiœcie pande-
mia pozwoli.

Tymczasem pozdrawiam serdecz-
nie, zachêcaj¹c do lektury dzie³ Nor-
wida.

Maria Farasiewicz
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27 paŸdziernika 2021 r. rozpoczê-
liœmy uroczyste obchody Roku Nor-
widowskiego. A zainaugurowa³ je
sw¹ prelekcj¹ goœæ niecodzienny -
Wies³aw Janicki - absol-
went „Mechanika”, po-
lonista, animator kultu-
ry, poeta, muzyk, har-
cerz, sportowiec, a
przede wszystkim znaw-
ca i mi³oœnik poezji Cy-
priana Kamila Norwida.
Ten, któremu jest ona
szalenie bliska, bo wi-
doczna w jego w³asnej
twórczoœci, zw³aszcza w
piosenkach. Wspomniany goœæ przy-
by³ ze sw¹ gitar¹ - nieod³¹cznym atry-
butem, bo przecie¿ podczas spotka-
nia z m³odzie¿¹ nie mog³o zabrakn¹æ
œpiewu i dŸwiêków tego¿ instrumen-
tu.

W wydarzeniu wziêli udzia³
uczniowie z siedmiu klas (2A, 2CD,
2L, 2I, 3CI, 3L, 3BM) wraz z nauczy-
cielkami jêzyka polskiego, innych

OBCHODY ROKU NORWIDOWSKIEGO W ZSM
przedmiotów czy te¿ wychowawca-
mi. Towarzyszy³a im wicedyrektor -
Barbara Pawluœ. Moja osoba mia³a
przyjemnoœæ zaprosiæ i zaanonsowaæ

goœcia. Spotkanie w auli Jana Mruka
trwa³o li tylko 40 minut i by³o na-
prawdê interesuj¹ce, choæ niewiele w
nim samego Norwida. Wies³aw Janic-
ki nawi¹za³ do swego dzieciñstwa w
Kietrzu, sk¹d pochodzi, lat szkolnych
z Olg¹ Tokarczuk - noblistk¹, eduka-
cji w technikum, swych pasji i zain-
teresowañ, zwracaj¹c przy tym uwa-
gê na zwi¹zki z Norwidem. Opowia-
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da³ jêzykiem barwnym i ¿ywym.
Wzbudza³ ciekawoœæ w m³odym od-
biorcy. Cz³owiek wielu talentów. Z

sentymentem wspomina³ czasy „Me-
chanika”, nauczycieli, a i tych obec-
nych, których uczy³ w Szkole Pod-
stawowej nr 3 (dziœ nr 1) - „za p³o-
tem”.

A na zakoñczenie podziêkowanie,
piêkne kwiaty od klasy 2 L (moich
wychowanków) i gromkie brawa oraz
zapewnienie goœcia o kolejnym spo-
tkaniu w kontekœcie twórczoœci Nor-
wida. Cieszê siê, ¿e nasz prelegent by³
uprzejmy pozostaæ d³u¿ej i kontynu-
owaæ rozwa¿ania o Norwidzie na lek-
cjach jêzyka polskiego w klasie I i, 1
g oraz 2A. Tam bowiem mia³am za-
jêcia. By³a wiêc okazja zg³êbiæ i le-
piej zrozumieæ Norwida. Niestandar-
dowo o nim opowiada³, przytaczaj¹c
szereg cytatów i nieznanych nam cie-
kawostek. Wiele by tu mówiæ, ale
jedn¹ z nich pokrótce opowiem. Otó¿
Pan Wiesiu przywo³a³ postaæ zmar-

³ego w 1996 r. poety z Nysy - Jerze-
go Kozarzewskiego - prawnuka C. K.
Norwida. Mia³ te¿ przy sobie tomik

jego poezji „Dar codziennoœci”, któ-
ry rozpoczyna piêkny wiersz pt. „In-
wokacja do pradziada”. No i ta nie-
tuzinkowa interpretacja wiersza Nor-
wida „Pielgrzym”… Zas³uchana, pró-
bowa³am robiæ notatki…

Norwid. Jak¿e prawdziwy w tym,
co pisze. Z w³asnego doœwiadczenia.
Ciê¿kiego ¿ycia i losu pielgrzyma -
tu³acza - wygnañca, o czym mówi³am
ju¿ w tekœcie „Spotkanie z Norwi-
dem”. No w³aœnie, czy ktoœ czyta³?
Kontynuuj¹c myœl… Praca, piêkno,
dobro, zbawienie… „Bo piêkno na to
jest, by zachwyca³o do pracy - praca,
by siê zmartwychwsta³o…”. Albo:
„Odpowiednie daæ rzeczy s³owo” -
Norwidowska koncepcja poezji. I
wiele innych…

Odkrywajmy Norwida… Przypo-
minam te¿ o og³oszonych w ZSM
konkursach…

Maria Farasiewicz
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FLAGA  NARODOWA
Bia³o-czerwona symbolem patriotyzmu,
Bia³o-czerwona symbolem mêstwa;
Bia³o-czerwona symbolem ofiarnoœci,
Bia³o-czerwona symbolem zwyciêstwa.
Bia³o-czerwona symbolem walki,
Bia³o-czerwona symbolem braterstwa;
Bia³o-czerwona symbolem poœwiêcenia,
Bia³o-czerwona symbolem bohaterstwa.
Bia³o-czerwona symbolem wolnoœci,
Bia³o-czerwona symbolem cierpienia;
Bia³o-czerwona symbolem pokoju,
Bia³o-czerwona symbolem odrodzenia.
Bia³o-czerwona symbolem wspólnoty,
Bia³o-czerwona symbolem zjednoczenia;
Bia³o-czerwona symbolem to¿samoœci,
Bia³o-czerwona symbolem pojednania.
Bia³o-czerwona symbolem jarzma,
Bia³o-czerwona symbolem mêczeñstwa;
Bia³o-czerwona symbolem historii,
Bia³o-czerwona symbolem dostojeñstwa.
Bia³o-czerwona symbolem dumy,
Bia³o-czerwona symbolem godnoœci;
Bia³o-czerwona symbolem powstañców,
Bia³o-czerwona   symbolem niepodleg³oœci.
Bia³o-czerwona symbolem wiary,
Bia³o-czerwona symbolem polskoœci;
Bia³o-czerwona symbolem nadziei,
Bia³o-czerwona symbolem mi³oœci!
Maria Farasiewicz
2 maja 2021 r.

Fot. K. Mojzyk
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Komenda Hufca ZHP G³ubczyce
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przy-
jació³ Harcerstwa Ziemi G³ubczyc-

kiej by³a organizatorem wypoczynku
dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gmi-
ny G³ubczyce i terenu dzia³ania Huf-
ca ZHP G³ubczyce w terminie od 28
czerwca do 29 sierpnia. W ramach
Harcerskiej Akcji Letniej 2021 zor-
ganizowaliœmy dwutygodniowy obóz
harcerski pod namiotami w Sudetach
w Miêdzygórzu, pó³koloniê harcersk¹
na bazie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych i Stanicy w Œciborzycach
Ma³ych oraz trzy turnusy kolonii har-
cerskich nad morzem w Dar³ówku
Wschodnim.

Organizacja wypoczynku mia³a na
celu integracjê dzieci i m³odzie¿y

WAKACJE 2021 - HARCERSKA AKCJA LETNIA
oraz stworzenie im mo¿liwoœci bez-
piecznego i aktywnego wypoczynku
podczas wakacji. Ponadto staraliœmy

siê do³o¿yæ wszelkich starañ, by na-
sza akcja mia³a pozytywny wp³yw na
wszechstronny rozwój m³odego po-
kolenia w sferze emocjonalno - ru-
chowej, rozwijanie samodzielnoœci,
kreatywnoœci i asertywnoœci, krze-
wienie zdrowego stylu ¿ycia i kultu-
ry fizycznej poprzez rozgrywki spor-
towe, turystykê piesz¹, rozwijanie za-
interesowañ. Uczestnicy, oprócz
mo¿liwoœci wyjazdu na wakacje, mo-
gli liczyæ na zajêcia prowadzone me-
todyk¹ harcersk¹ zgodnie z zasada-
mi skautingu, aby w pe³ni mogli wy-
korzystaæ swoje mo¿liwoœci ducho-
we, intelektualne, spo³eczne, fizycz-
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ne. Podczas wypoczynku prowadzo-
ne by³y gry zespo³owe, rozgrywki
sportowe, wspólne marsze, gry tere-
nowe, zajêcia teatralne i muzyczne,
konkursy. M³odzie¿ harcerska zdoby-
wa³a stopnie i sprawnoœci, wiedzê na
temat terenoznawstwa i ochro-
ny œrodowiska. Dziêki œrodkom
finansowym pozyskanym z kon-
kursów ofert zadañ publicznych
z gminy G³ubczyce oraz Kura-
torium Oœwiaty w Opolu nasi
podopieczni mieli wiele dodat-
kowych atrakcji takich jak wy-
cieczki autokarowe, rejsy po
Ba³tyku, zwiedzanie latarni,
wystaw i muzeum, parków roz-
rywki, kino czy park wodny i li-
nowy.

Obóz pod namiotami w Miê-
dzygórzu zaczyna³ nasz¹ har-
cersk¹ wakacyjn¹ przygodê.
Budowaliœmy samodzielnie in-
frastrukturê obozow¹, sami przygo-
towywaliœmy posi³ki na kuchni polo-
wej, nie mieliœmy energii elektrycz-
nej i organizowaliœmy siê jako indiañ-
skie plemiona. Nieoceniony, bezpo-
œredni kontakt z przyrod¹, harcerskie
ogniska, harcerska piosenka, budo-
wanie sza³asów, gry terenowe, wê-
drówki górskie i nocne wyprawy w

gronie przyjació³ to niezapomniane
prze¿ycia i kszta³towanie swojego
charakteru. Tego roku nie ominê³a nas
burza. Bezpiecznie przetrwaliœmy bu-
rzow¹ noc pe³n¹ emocji.

Program pó³kolonii k³ad³ nacisk na

aktywnoœæ fizyczn¹. Wspinaliœmy siê
na Biskupi¹ Kopê, zwiedziliœmy Górê
Œw. Anny, wêdrowaliœmy po parkach
w G³ogówku i G³ubczycach, organi-
zowaliœmy zajêcia sportowe, tory
przeszkód i gry miejskie.

Trzy turnusy kolonii w Dar³ówku
Wschodnim umo¿liwi³y dzieciom
wypocz¹æ nad morzem, korzystaæ z
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uroków tego piêknego miejsca, jak
równie¿ z wielu przygotowanych
atrakcji opisanych powy¿ej. Najwiê-
cej  wra¿eñ dostarczy³y kolo-
nistom rejsy statkiem i wizyty
w parkach wodnych, linowych,
w Leonardii oraz œwieczkowi-
ska na pla¿y przy zachodzie
s³oñca.

Naszej kadrze instruktor-
skiej zale¿a³o, by integracja
uczestników poprzez wymia-
nê pomys³ów i doœwiadczeñ,
umacnianie przyjaŸni i aktywi-
zacjê dru¿yn, zastêpów harcer-
skich i m³odzie¿y podczas Harcer-
skiej Akcji Letniej mia³o pozytywne
efekty zarówno dla samych uczestni-

ków jak i dla naszego lokalnego œro-
dowiska. M³odzie¿ zaktywizowana
do pracy wolontariackiej i s³u¿by har-
cerskiej przy Hufcu ZHP G³ubczyce
bêdzie wzorowym przyk³adem dla
swoich rówieœników oraz wsparciem
dla osób, którym to wsparcie bêdzie
potrzebne.

W Harcerskiej Akcji Letniej udzia³
wziê³o 200 osób. Dostosowaliœmy
organizacjê wypoczynku letniego  do
wymogów zwi¹zanych ze stanem

pandemii. W po³owie trwania na-
szych kolonii sanepid zamkn¹³ k¹pie-
lisko nr 2 w Dar³ówku Wschodnim
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ze wzglêdu na zanieczyszczenie
mikrobiologiczne - przekroczone
dopuszczalne stê¿enie enteroko-
ków. Mimo pewnych niedogod-
nieñ i czasami sztormowej pogo-
dy, realizowaliœmy niestrudzeni
nasz program, wyzwalaj¹c dodat-
kowe pok³ady energii i kreatyw-
noœci naszych kolonistów. Wypo-
czynek przebieg³ bezpiecznie.
Mamy nadziejê, ¿e wspomnienia
wakacyjne zostan¹ na d³ugo w
pamiêci naszych podopiecznych.

K. Mojzyk



WSPÓ£CZESNOŒÆ

179

WOŒP 2021
29. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy mia³ odbyæ siê 10 stycz-

nia 2021 roku. Ze wzglêdu na sytuacjê zwi¹zan¹ ze stanem pandemii zo-
sta³ przeniesiony na 31 stycznia. Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego w G³ubczycach  i tego roku wziê³a czynny udzia³ w kwestowaniu
na rzecz WOŒP ze sztabem nr 3836 - M³odzie¿owym Domem Kultury w
Opolu.

„Fina³ z g³ow¹” to has³o przewodnie tegorocznej akcji, a zebrane œrodki
tym razem zostan¹ przeznaczone na zakup sprzêtu dla laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki g³owy. Siedziba naszego sztabu mieœci³a siê w Komen-
dzie Hufca ZHP w G³ubczycach. Do
tegorocznej akcji w³¹czy³o siê ponad
dwudziestu wolontariuszy, wspiera-
nych przez liczne grono osób   z tere-
nu gminy G³ubczyce, gminy Kietrz i
gminy Branice. W przeprowadzenie
akcji WOŒP oprócz zuchów, harce-
rzy i instruktorów w³¹czy³y siê tak¿e
nasze w³adze samorz¹dowe, przed-
szkola, szko³y podstawowe i ponad-
podstawowe z terenu powiatu g³ub-
czyckiego oraz stra¿acy z jednostek
OSP. Powiat G³ubczycki przekaza³ 10
egzemplarzy „Albumu G³ubczyckich
Rodzin Kresowych” na aukcje internetowe WOŒP.

Ze wzglêdu na stan epidemii i obowi¹zuj¹ce obostrzenia 29. Fina³ WOŒP
w G³ubczycach nie móg³ mieæ przebiegu z przytupem, jak w roku ubieg³ym,
gdzie nasze œrodowisko, zgromadzone przy Ratuszu Miejskim, czynnie uczest-
niczy³o w przedsiêwziêciach na rzecz orkiestry. Liczba wolontariuszy WOŒP
w tym roku  by³a te¿ o po³owê mniejsza. Jednak im bli¿ej by³o do fina³u, tym
coraz wiêcej osób i placówek wyra¿a³o chêæ pomocy w kwestowaniu. Mimo
wszystkich przeciwnoœci losu, uda³o siê nam akcjê przeprowadziæ tak, jak
tylko mogliœmy najlepiej. Hojnoœæ naszych mieszkañców by³a nieoceniona.
Wiele osób zasila³o puszki banknotami. Zebrana kwota to blisko 43 000 z³o-
tych, która zosta³a przekazana w godzinach wieczornych, w asyœcie Stra¿y
Miejskiej do sztabu w Opolu. Zdajemy sobie sprawê równie¿ z tego, ¿e sporo
osób zasili³o konto orkiestry on-line poprzez indywidualne wp³aty, e-skar-
bonki, udzia³ w aukcjach czy smsy. Jednak nie mamy dostêpu do danych, aby
okreœliæ sumê przekazanych œrodków przez mieszkañców naszego powiatu.

Serdecznie dziêkujemy naszym mieszkañcom za wsparcie tegorocznej or-
kiestry. Ponadto sk³adamy podziêkowania wszystkim wolontariuszom i oso-
bom zaanga¿owanym w kwestowanie na rzecz orkiestry w tym trudnym cza-
sie.

                                                              Kom. KH ZHP K. Mojzyk
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XXXVII RAJD JESIENNY
„GRANICZNYM SZLAKIEM”

W dniach 8-10 paŸdziernika zuchy i harcerze z Hufca G³ubczyce uczestni-
czyli w kolejnej edycji jesiennego rajdu harcerskiego. Trasa ca³ego rajdu li-
czy³a blisko 30 km. Patrole rajdowe startowa³y przy Pomniku Krzy¿a Harcer-
skiego w G³ubczycach i maszerowa³y do Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach, gdzie
mieœci³a siê nasza baza rajdowo-noclegowa.

W kolejny dzieñ uczestnicy udali siê do Parku Biskupa Adamiuka, patrona
naszego hufca, a z soboty na niedzielê harcerze starsi przebywali w Stanicy w
Œciborzycach Ma³ych, gdzie zakoñczyli swoje rajdowe zmagania. W czasie
pokonywania trasy rajdowej patrole bra³y udzia³ w rywalizacji, maj¹c do wy-
konania szereg zadañ wymagaj¹cych zarówno wiedzy, jak i sprawnoœci fi-
zycznej, a tak¿e orientacji w terenie. Nie zabrak³o równie¿ niespodzianek i
zdrowych przek¹sek. W trakcie rajdowego wyzwania przy wieczornym har-
cerskim ognisku nasze zuchy z³o¿y³y Obietnicê Zuchow¹, a harcerze Przy-
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rzeczenie Harcerskie. Na uroczystym apelu Kazimierz Bedryj uhonorowa³
patrol „Pozytywki” z Kietrza pucharem Burmistrza, puchar Dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ w Pietrowicach Bogdan Kulig wrêczy³ gromadzie zuchowej
„Iskierki” z G³ubczyc, natomiast puchar Komendanta Hufca ZHP G³ubczyce
trafi³ w rêce patrolu „Tropicieli” z G³ubczyc. Pozosta³e patrole otrzyma³y
pami¹tkowe puchary, a wszystkim uczestnikom wrêczono pami¹tkowe d³u-
gopisy z logo jesiennego rajdu. Pogoda nam dopisa³a, frekwencja by³a wzo-
rowa. W rajdzie wziê³y udzia³ wszystkie jednostki naszego hufca, które su-
miennie wykonywa³y przygotowane zadania. Sztab rajdu spisa³ siê na medal,
jak równie¿ niezawodni instruktorzy z naszego hufca, na których zawsze
mo¿na polegaæ!

K. Mojzyk
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G³ubczyckie œrodowisko Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej ma za
sob¹ osiem lat zaszczytnej s³u¿by
Bogu, Polsce i bliŸnim. Dzia³alnoœæ
g³ubczyckiego ZHR rozci¹gnê³a siê
na po³udniow¹ Opolszczyznê two-
rz¹c Podsudecki Zwi¹zek Dru¿yn
Harcerek ZHR i Podsudecki Zwi¹zek
Dru¿yn Harcerzy ZHR. W nawi¹za-
niu do tradycyjnego harcerstwa

przedwojennego, gdzie mê¿czyzna
ma byæ wzorem dla ch³opców, a ko-
bieta dla dziewcz¹t,  jednostki ZHR
dzia³aj¹ w sposób niekoedukacyjny.
Podstaw¹ wychowania harcerskiego
jest przyk³ad w³asny instruktorów i
samodzielna praca w ma³ych grupach
- zastêpach.

W 2020 i 2021 r. zmuszeni byli-
œmy stawiaæ czo³a obostrzeniom sa-
nitarnym, co mocno utrudnia³o pracê
harcersk¹, ale tak¿e otwiera³o nowe i

S£U¯¥ BOGU, POLSCE I BLI•NIM.
DZIA£ANIA ŒRODOWISKA ZHR G£UBCZYCE

wa¿ne pola s³u¿by. W ramach Pogo-
towia Harcerek i Harcerzy druhny i
druhowie oraz ich rodzice i bliscy
uszyli w sumie 1500 maseczek
ochronnych. Opiek¹ otoczyliœmy za-
przyjaŸnione œrodowiska kombatan-
cie. Kilkakrotnie kolportowaliœmy
paczki z pakietami ochronnymi, ¿yw-
noœci¹ i chemi¹ gospodarcz¹. Wielu
spoœród seniorów otrzymywa³o przez

okres kilku miesiêcy obiady przyno-
szone przez harcerzy. Nasze œrodo-
wisko koordynowa³o tê s³u¿ê na polu
ca³ej Opolszczyzny.

W styczniu przypomnieliœmy o ks.
bp. Antonim Adamiuku, wspó³twór-
cy harcerstwa na ziemi g³ubczyckiej.
Na wzgórzu nieopodal Braciszowa,
w Parku Jego imienia stanê³y dwie
tablice edukacyjne. Treœæ opracowa³
Marcin ̄ ukowski. W monta¿ na miej-
scu zaanga¿owali siê Jakub Ratuœ i

Majowy Rajd Wiosna. Harcerki na Górze œw. Anny
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ks. Kamil Sowada. Okazj¹
do przygotowania tablic
by³a rocznica œmierci ka-
p³ana oraz 40. rocznica po-
wstania NSZZ „Solidar-
noœæ”. Biskup Adamiuk by³
kapelanem opolskiej „S” i
opiekunem represjonowa-
nych przez re¿ym komuni-
styczny.

W czasie ferii zimowych,
zamiast tradycyjnych wy-
jazdów na Zaolzie - nasze
kresy po³udniowe, odby³y
siê ca³odzienne cykle zbiórek harcer-
skich. Coœ na kszta³t pó³kolonii. Star-
sze druhny i druhowie, w wieku co
najmniej 16 lat, wziêli udzia³ w Zi-
mowej Watrze Wêdrowniczej. Ten zi-
mowy biwak pod namiotami, zorga-
nizowany w tamtej edycji w Beski-
dzie ¯ywieckim, ma na celu przede
wszystkim naukê pokory. Wspomina
siê tam partyzantów, którzy spêdzili
w leœnych bunkrach niejedn¹ zimê.
Taki punkt odniesienia pokazuje, ¿e
jedna zimowa noc w puchowym œpi-
worze to ¿aden wyczyn.

Wa¿nym dla nas miejscem jest
m³yn w Królowem. Tam w 1947 r.
ukrywa³ siê mjr Zygmunt Szendzie-
larz "£upaszka", dowódca partyzant-
ki w czasie II wojny œwiatowej i pod-
czas powstania antykomunistyczne-
go. Major jest patronem 5. G³ubczyc-
kiej Dru¿yny Harcerzy „Wilczy Bór”.
Okazj¹ do spotkania w tamtym wy-
j¹tkowym miejscu by³a 60. rocznica
mordu s¹dowego na majorze i gru-
pie oficerów wileñskiej Armii Krajo-
wej. W plenerowej uroczystoœci
wziê³a udzia³ liczna grupa g³ubczy-
czan. Goœæmi honorowymi byli pre-
zes IPN dr Jaros³aw Szarek i dyrek-

tor Teatru Nie Teraz Tomasz A. ¯ak.
Tamto wydarzenie zbieg³o siê to w
czasie z miesiêcznic¹ œmierci Lidii
Lwow-Eberle ps. „Lala”, oficera 5.
Wileñskiej Brygady AK i towarzysz-
ki ¿ycia „£upaszki”. „Lala” zmar³a 5
stycznia 2021 r. w wieku 100 lat.
Delegacja g³ubczyckiego ZHR by³a
w Warszawie na jej pogrzebie.

Pozostaj¹c przy sprawach powo-
jennej partyzantki, nale¿y wspomnieæ
o Opolskim Teœcie Wiedzy o ̄ o³nier-
zach Wyklêtych. Ka¿dego roku pod-
sudeckim harcerzom udaje siê zajmo-
waæ miejsca na podium. W minionej
VII edycji by³o podobnie. Karol Do-
browolski zaj¹³ II miejsce w katego-
rii szkó³ podstawowych. Wœród lice-
alistów najlepszy by³ Micha³ Jurczyk,
a trzecie miejsce zajê³a Kornelia
Ripa.

W maju harcerski naszego œrodo-
wiska spêdzi³y 3 dni na rajdzie wio-
sennym. Baz¹ wypadow¹ by³ Dom
Pielgrzyma na Górze Œwiêtej Anny.
W 100. lecie III powstania œl¹skiego
motyw przewodni wêdrówki musia³
dotyczyæ zmagañ œl¹zaków o przy³¹-
czenie Œl¹ska do Polski.

Po raz pierwszy zorganizowaliœmy

Druhny z pani¹ Ameli¹ Mamczar
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dwa osobne i samodzielne obozy har-
cerskie. Czêœæ œrodowiska podsudec-
kiego obozowa³a na Fajkówce na
zboczach Baraniej Góry. Komen-
dantk¹ zgrupowania by³a phm. Nata-
lia Koz³owska. Jej zastêpc¹ pwd.
Bart³omiej Biernacki HR. Druga
czêœæ œrodowiska
wyjecha³a na dwa
tygodnie nad jezio-
ro Czarne £okaje
na Litwê. Grupa li-
czy³a 40 osób i roz-
bi³a wspólne zgru-
powanie z 100 har-
cerzy ze Zwi¹zku
Harcerstwa Rze-
czypospolitej na Li-
twie. Komendan-
tem polskiej czêœci
zgrupowania by³
hm. Marcin ̄ ukow-
ski. Wileñska czêœæ
obozowiczów by³a
pod komend¹ na-
czelnika ZHPnL phm. Artura Ko³o-
szewskiego. Serdecznie dziêkujemy
druhnie phm. Katarzynie Mojzyk,
komendantce Hufca ZHP G³ubczyce,
za okazane wsparcie logistyczne.

Kresy i wspó³praca z Polakami
mieszkaj¹cymi na dawnych ziemiach
polskich to bardzo wa¿ny fragment
naszej harcerskiej s³u¿by. Tradycyj-
nie organizowaliœmy akcjê "Rodacy-
Bohaterom", w ramach ka¿dego roku
przygotowujemy 500-600 paczek
œwi¹teczno-noworocznych. Wiêk-
szoœæ z nich trafia na Wileñszczyznê.
Czêœæ udaje siê przekazaæ na Kresy
po³udniowo-wschodnie. Zbiórka ma
charakter ogólnopolski i jest prowa-
dzona przez Stowarzyszenie Odra-
Niemen. Na naszych ramionach spo-
czywa³a koordynacja w regionie.

Wspieraliœmy w tym Oddzia³ Opol-
ski SON. Koordynatorami regional-
nymi byli instruktorzy ZHR z G³ub-
czyc:  edycja 2020/2021 - hm. Mar-
cin ¯ukowski;  edycja 2021/2022 -
pwd. Katarzyna Ziomko.

W sierpniu przez 2 tygodnie goœci-

liœmy w Polsce grupê harcerzy ze
Lwowa i Wileñszczyzny. Kilkanaœcie
m³odych kresowiaków wziê³o udzia³
w kursach dru¿ynowych organizowa-
nych przez Górnoœl¹sk¹ Chor¹giew
Harcerek „Ad fontes” i œl¹skie cho-
r¹gwie harcerzy. W kursach uczest-
niczyli równie¿ nasi reprezentanci -
szkolenia metodyczne ukoñczy³o 3
przysz³ych dru¿ynowych z Podsude-
cia. PóŸniej grupa ponad 20 kreso-
wiaków uczestniczy³a w g³ubczyckiej
edycji Biegu Pamiêci ̄ o³nierzy Wy-
klêtych „Tropem Wilczym”, gdzie
m³odzi spotkali siê z weteranem kre-
sowej Armii Krajowej. Pobyt zwieñ-
czy³ wyjazd z harcerzami z Podsu-
decia do Zwardonia na rajd œladami
¿o³nierzy kpt. Henryka Flamego ps.
„Bartek”. Pobyt m³odych Polaków

Kpt. Marian Markiewicz w otoczeniu harcerzy
 z WIleñszczyzny,

Tropem Wilczym, Królowe, sierpieñ 2021
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by³ mo¿liwy dziêki projektowi nasze-
go Ko³a Przyjació³ Harcerstwa - Pod-
sudeckiego Stowarzyszenia z Poko-
lenia na Pokolenie. Zadanie  wspó³-
finansowano z dotacji Stowarzysze-
nia Odra-Niemen pochodz¹cej ze
œrodków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, w ramach programu „Po-
moc Polonii i Polakom za granic¹ w
2021”. Wsparcie okaza³a równie¿
Delegatura IPN w Opolu.

Wspomniany Bieg Pamiêci ̄ o³nie-
rzy Wyklêtych „Tropem Wilczym” to
ju¿ g³ubczycka tradycja. Z powodu
ograniczeñ sanitarnych wydarzenie
zosta³o przeniesione z prze³omu lu-
tego i marca na sierpieñ. Tym razem
uczestnicy nie musieli zmagaæ siê z
mrozem i wiatrem, a z afrykañskim
upa³em. W wydarzeniu udzia³ wziê-
³o 150 uczestników. Przygotowaliœmy
dwa dystanse 1963 m oraz 13 km.
Uczestnicy mogli spotkaæ siê z kpt.
Marianem Markiewiczem ps. Maryl
- weteranem AK z okrêgu nowo-
gródzkiego, jednym z 4 patronów
ogólnopolskich minionej edycji bie-
gu, wys³uchaæ koncertu rockowego
Grupy „Bartka”, obejrzeæ filmy przy-

gotowane przez IPN oraz otrzymaæ
darmowe publikacje historyczne.
G³ównym organizatorem g³ubczyc-
kiego biegu by³o Stowarzyszenie
Odra-Niemen Oddzia³ Opolski
wspó³tworzony przez podsudeckie
œrodowisko ZHR.

Jesieni¹ grono instruktorskie obu
podsudeckich zwi¹zków dru¿yn wy-
bra³o nowych komendantów. Funkcjê
komendantki harcerek przejê³a od

ustêpuj¹cej phm. Wiole-
ty ̄ ukowskiej phm. Aga-
ta Janicka. Wodzem u
harcerzy zosta³ pwd. Bar-
t³omiej Biernacki w miej-
sce ustêpuj¹cego hm.
Marcina ̄ ukowskiego.

Równie¿ jesieni¹
odby³ siê kurs wspinacz-
ki ska³kowej dla dru¿y-
nowych z mêskiej czêœci
œrodowiska. Szeœciu dru-
hów spêdzi³o kilka dni na
Jurze Krakowsko-Czê-
stochowskiej, gdzie na-
uczyli siê zasad wspi-

naczki, asekuracji i bezpiecznej za-
bawy z wykorzystaniem lin. Zdobyta
wiedza urozmaicaniu pracy dru¿yn i
przekazywania nowych umiejêtnoœci.
Druhowie uczestniczyli w szkoleniu
dziêki dotacji z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, któr¹ pozyska³ Bar-
t³omiej Biernacki.

W listopadzie grupa harcerzy w
wieku wêdrowniczym (16+) odwie-
dzi³a polskie miejsca pamiêci na Za-
olziu. Na tych najbli¿szych nam i
naj³atwiej dostêpnych kresach spo-
czywaj¹ m.in. ¿o³nierze i cywile po-
legli w czasie agresji czeskiej z 1919
r., ¿o³nierze beskidzkich oddzia³ów
AK, ¿o³nierze NSZ - podkomendni
kpt. „Bartka”, górnicy zmarli w 1985

Przekazanie funkcji komendanta zwiazku
dru¿yn. Prudnik Las, wrzesieñ 2021
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r. podczas katastrofy w karwiñskiej
kopalni. Dbamy o ich groby i zachê-

camy do odkrywania zachodniej czê-
œci Œl¹ska Cieszyñskiego.

W 2021 r. przypada³a 40. rocznica
œmierci ks. Micha³a Norka. Mieliœmy
swój udzia³ w przypomnieniu tego
odwa¿nego kap³ana podczas uroczy-
stoœci zorganizowa-
nej w miejscu, gdzie
jest pochowany.  Ini-
cjatorem sprawy by³
by³y instruktor ZHR
Piotr Moroz. Przed-
siêwziêciu sprzyja³
proboszcz Klisina, a
zarazem dawny kape-
lan harcerski, instruk-
tor ZHR ks. phm. An-
drzej Majcherek.
Ksi¹dz Norek urodzi³
siê w USA, a wycho-
wa³ na Kresach. By³
przyjacielem z lat
gimnazjalnych i semi-
naryjnych Antoniego Adamiuka, póŸ-
niejszego biskupa. Ksi¹dz Micha³
otwarcie krytykowa³ komunizm, za
co zosta³ aresztowany przez UB w
1948 r. Spêdzi³ ponad 4 lata w naj-
ciê¿szych stalinowskich zak³adach

karnych, we Wronkach i na Œwiêtym
Krzy¿u. Po wyjœciu z wiêzienia by³

przez krótki czas pro-
boszczem w Zawiszy-
cach. PóŸniej zamkniêto
ksiêdza w szpitalu psy-
chiatrycznym w Brani-
cach, a nastêpnie trafi³ do
DPS w Klisinie. Zmar³
25 grudnia 1981 r. Zosta³
pochowany przy tamtej-
szym koœciele.

W drugiej po³owie
grudnia w³¹czyliœmy siê
w rozprowadzanie Betle-
jemskiego Œwiat³a Poko-

ju. Stra¿nikiem tej tradycji jest phm.
Wies³aw Janicki. Poza tym, ¿e ka¿-
dego roku w wigilijne przedpo³udnie
obje¿d¿a ca³e pogranicze umo¿liwia-
j¹c mieszkañcom takich miejscowo-
œci jak Radynia, Opawica czy Pietro-

wice zabranie ognia z Groty Narodze-
nia Pañskiego do swych domów, to
za jego spraw¹ do katedry opolskiej
trafi³ ogieñ przekazany przez skau-
tów czeskich z O³omuñca. Tam zo-
sta³ po³¹czony z p³omieniem przywie-

Pogrzeb Lidii Lwow-Eberle, Warszawa 2021

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju, Opole
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zionym przez ZHP od S³owaków. Te
dwa p³omienie odpali³y knot œwiecy
wrêczonej bp. Rudolfowi Pierskale.
£¹czenie dwóch p³omieni, „czeskie-
go” i „s³owackiego”,  to zwyczaj, któ-
ry zapocz¹tkowaliœmy kilka lat temu.

Druhny i druhowie wspieraj¹ dzia-
³ania innych lokalnych organizacji. W
ramach s³u¿by bliŸnim wspó³dzia³a-
my ze Stowarzyszeniem Rodziców
Dzieci Niepe³nosprawnych "Tacy

Sami" i Franciszkañskim Oœrodkiem
Pomocy Dzieciom.

Powy¿sze to tylko czêœæ naszych
dzia³añ. Zawsze podstaw¹ pracy har-
cerskiej jest œródroczna praca wycho-
wawcza prowadzona w dru¿ynach
poprzez dzia³ania w zastêpach. Nie
sposób wspomnieæ tutaj o ka¿dej
zbiórce. Od 2014 r. uda³o siê wyko-
naæ bardzo du¿o cennej pracy, o któ-
rej niech œwiadcz¹ owoce. Dziœ funk-
cjonuje ³¹cznie 7 samodzielnych jed-

nostek - dru¿yn i gromad. Ka¿da z
nich zrzesza ok. 20 osób. Korpus in-
struktorski sk³ada siê z 8 instrukto-
rów i 6 instruktorek, z czego 7 osób
to m³oda kadra wykszta³cona w ra-
mach pracy naszego œrodowiska.
Kadra podsudecka jest zaanga¿owa-
na nie tylko na polu lokalnym, ale tak-
¿e regionalnym, a nawet ogólno-
zwi¹zkowym, m.in. organizujemy
kursy instruktorskie, szkolimy m³o-

dych funkcyjnych w
ramach samodzielnych
kursów zastêpowych,
mamy swojego przed-
stawiciela w Komisji
Harcmistrzowskiej Or-
ganizacji Harcerzy,
pe³nimy funkcje na
polu chor¹gwi, wspó³-
organizujemy ogólno-
polskie pielgrzymki
ZHR na Jasn¹ Górê.

Stan osobowy kadry
œrodowiska w styczniu
2022 r.:

Instruktorzy: phm.
Bart³omiej Biernacki
HR - komendant, hm.

Marcin ̄ ukowski HR, phm. Wies³aw
Janicki HR, pwd. Damian Dobrowol-
ski HR, pwd. Dominik Skibiñski HO,
pwd. £ukasz Biernacki HR, pwd.
£ukasz Kêpa HO, pwd. Jakub Henel
HO;

Instruktorki: phm. Agata Janicka
HR, phm. Barbara Janicka HR, phm.
Wioleta ¯ukowska HR, phm. Nata-
lia Koz³owska HR, pwd. Katarzyna
Ziomko wêdr., pwd. Marta Gerlicka
wêdr.

hm. Marcin ¯ukowski HR

Jakub Ratuœ i Micha³ Jurczyk.
Porz¹dkowanie mogi³y 20 legionistów.

Zaozlie, Stonawa, listopada 2021
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Rekonstrukcja wjazdu gen. Le Ronda do Opola.
Podsudeccy harcerze w roli ¿o³nierzy w³oskich.

Opole, czerwiec 2021

Kpt. Marian Markiewicz w otoczeniu harcerzy z Wileñszczyzny i Lwowa,
Tropem Wilczym, Królowe, sierpieñ 2021
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Od 11.09. do 18.09.2021 roku grupa 57 osób (niepe³nosprawni uczestnicy
ŒDS w Nowych Go³uszowicach wraz z opiekunami) przebywa³a nad morzem
w miejscowoœci £eba. Wyjazd ten
by³ mo¿liwy dziêki realizacji IV
Modu³u programu „Pomoc osobom
niepe³nosprawnym poszkodowanym
w wyniku ¿ywio³u lub sytuacji kry-
zysowych wywo³anych chorobami

zakaŸnymi”. Podczas pobytu odby-
wa³y siê zajêcia z  teatroterapii oraz
psychoterapii, a tak¿e zajêcia spor-
towe. Jednak przede wszystkim sku-
piliœmy siê na integracji oraz wspie-
raniu siebie nawzajem. Takie by³o za-

³o¿enie projektu. Podczas zwiedzania, zabawy, spacerów i zajêæ byliœmy ra-
zem, a o to nam chodzi³o. Po d³ugotrwa³ych „zawieszeniach dzia³alnoœci”
naszej placówki z powodu panuj¹cej pandemii, czêsto pozostawaliœmy w do-
mach sami. Stêskniliœmy siê za sob¹. Wspólny wyjazd pozwoli³ nam na rado-
sne przebywanie razem, poznawanie siebie na nowo, odkrywanie w sobie
nowych umiejêtnoœci i przypominanie tych, których ju¿ wczeœniej siê nauczy-
liœmy. Pobyt nad morzem przelecia³ z prêdkoœci¹ nadmorskiego wiatru, dni
by³y wype³nione atrakcjami po brzegi. Chcemy tam wróciæ za rok, a mo¿e
uda siê szybciej…?

                                                                            Ewa Bartusik

ŒDS Z NOWYCH GO£USZOWIC NAD MORZEM
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W dniach 18-23 lipca 2021 Stowa-
rzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³-
nosprawnych „Tacy Sami” zorgani-
zowa³o w Pietrowickim Oœrodku Wy-
poczynkowym turnus rehabilitacyj-
no-wypoczynkowy, ju¿ po raz dzie-
wi¹ty. Podopieczni stowarzyszenia w
trakcie turnusu mieli zapewnion¹
kompleksow¹ rehabilitacjê od godzin
porannych do póŸnych godzin popo-
³udniowych, a wieczorami ciekawe
spotkania. Podopieczni bezp³atnie
skorzystali z takich terapii jak: logo-
pedia, neurologopedia, psychologia,
artroterapia, fizjoterapia, terapia rêki,

DZIEWI¥TY TURNUS TACY SAMI

terapia dzieci autystycznych i zespo-
³em Aspergera czy terapia SI. W trak-
cie turnusu odwiedzili obozowiczów,
policjanci, stra¿ po¿arna z OSP Zo-
powy i pracownik sanepidu z bardzo
ciekawymi wyk³adami i pokazami.
Opiekunowie podopiecznych i ro-
dzeñstwo mieli szansê na bardzo po-
uczaj¹ce wyk³ady i warsztaty z ad-
wokatem dr. Olgierdem Pankiewi-
czem, który przyjecha³ w asyœcie stu-
dentów prawa: Krzysztofem Górec-
kim i Bart³omiejem Biernackim. Pani
Anna Kozielska wyst¹pi³a z dwudnio-
wymi warsztatami z psychologii,
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a Pan Marcin Isañski z warsztatami z
ratownictwa medycznego. Dzieciom
i opiekunom czas umili³ równie¿ DJ
Bartosz Kostyrka, który nieodp³atnie
zorganizowa³ dyskotekê. Turnus ju¿
po raz czwarty zakoñczy³a Olimpia-
da turnusowa i wystêpy rodziców.
Turnus i planowany wyjazd wypo-
czynkowy do Karpacza to jeden wiel-

ki projekt, który nie móg³by zostaæ
zorganizowany, gdyby nie œrodki po-
zyskane w ramach projektów z Gmi-
ny G³ubczyce, PCPR-u, PZU i dziê-
ki wsparciu firmy Top Farms G³ub-
czyce. Wielkie podziêkowania rów-
nie¿ nale¿¹ siê wolontariuszkom, któ-
re pomaga³y w trakcie turnusu, a by³y
to Kornelia, Kasia, Nicola i Julia.

Krzysztof Hajda

Dnia pierwszego czerwca siedzibê
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych „Tacy Sami” w
G³ubczycach odwiedzi³ przedstawi-
ciel Wojewody Opolskiego Dyrektor

wydzia³u polityki spo³ecznej i zdro-
wotnej Mieczys³aw Wojtaszek.

Dyrektor Mieczyslaw Wojtaszek
wraz z Krzysztofem Tkaczem - dy-
rektorem ds. finansowo - administra-
cyjnych firmy Top Farms G³ubczyce
(która jest w³aœcicielem siedziby Sto-
warzyszenia), z³o¿yli ¿yczenia pod-
opiecznym z okazji Dnia Dziecka.
Pan Dyrektor Wojtaszek w imieniu

PIERWSZY CZERWCA W STOWARZYSZENIU
„TACY SAMI”

Wojewody Opolskiego S³awomira
K³osowskiego na rêce wiceprezesa
Stowarzyszenia Krzysztofa Hajdy
przekaza³ dzieciom ogromny kosz
s³odkoœci, jak równie¿ tak istotne w

czasie pandemii œrodki bezpieczeñ-
stwa w postaci p³ynów dezynfekuj¹-
cych, rêkawiczek jednorazowych i
maseczek ochronnych. Pan Dyrektor
powiedzia³, ¿e Pan Wojewoda bardzo
bacznie przygl¹da siê naszej dzia³al-
noœci, podziwia osi¹gniêcia, jak rów-
nie¿ wyra¿a chêæ wspó³pracy i wspie-
rania Stowarzyszenia „Tacy Sami”.
Bardzo dziêkujemy za zauwa¿enie
naszego, wydawa³o siê bardzo lokal-
nego przedsiêwziêcia, jakim jest dzia-
³alnoœæ Stowarzyszenia „Tacy Sami”.

  Krzysztof Hajda
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Matki
- Niektóre dziewczyny maj¹ takie

historie... Milena ma 21 lat, Justyna
23 lata. Historie jak ze scenariusza
albo jakiegoœ programu typu „Spra-
wy”, opartego na dziennikarstwie in-
terwencyjnym. To s¹ takie historie, ¿e

siê zastanawiasz i myœlisz „Matko
Boska...”.

By³a Pani, która chowa³a garnki i
talerze po szafach. Jad³a w pokoju.
Ona nie znios³a talerza, nie przeszka-
dza³ jej smród... ¿e tam w tej szafie
ju¿ zaczyna³o pe³zaæ itd. Dostawia³a
talerze. Trzeba by³o pilnowaæ, ¿eby...

- ...takich zachowañ nie by³o. A
sk¹d te dziewczyny tutaj s¹?

- Z ca³ej Polski.
- Czyli nie ma rejonizacji?
- Domy Samotnej Matki, patrz¹c na

przepisy, porównuj¹c je, powinne byæ
podobne do tych, wg których przyj-
muje siê do DPS-ów. OPS (Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej) powinien
wspó³pracowaæ z PCPR-em (Powia-

DOM SAMOTNEJ MATKI W ZOPOWYCH
towe Centrum Pomocy Rodzinie).
A to ró¿nie bywa...

OPS jako OPS nie mo¿e skierowaæ
kogoœ do Domu Samotnej Matki.
Musi to zrobiæ PCPR, daj¹c zlecenie
OPS-owi. Wtedy OPS wydaje decy-
zjê o finansowaniu Oœrodka.

To nie tak, ¿e wszystkie dziewczyny
nie p³ac¹ za Oœrodek.

Angelika
- Przyk³ad. Angelika z 4. dzieci.

Op³aca ca³y koszt pobytu tutaj ze
swoich œrodków. Wiêc jeœli ktoœ by
powiedzia³ o niej, ¿e jest nieuczciwa,
to przed nim stanê i bêdê j¹ broniæ.
Dziewczyna cudem odzyska³a dzieci
po terapii odwykowej, bo by³a uza-
le¿niona od amfetaminy itd. Andzia
jest tu od kwietnia lub maja 2017 i
mogê powiedzieæ, ¿e jest najbardziej
ogarniêt¹ dziewczyn¹ w tym domu.
Ma 4. dzieci, w tym jedno urodzi³a
tutaj, pó³roczne. Ona jest naprawdê
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ogarniêta, dzieci s¹ czyste, zadbane,
w pokoju ma porz¹dek. Jeœli coœ siê
dzieje - od razu zg³asza. Wszystkie
swoje sprawy ma za³atwiane. Zawsze
siê pyta, no i dobrze. Lepiej konsul-

towaæ sprawy. Sp³aca zad³u¿enie ko-
mornicze z dziwnych czasów co na-
bra³a, tak wiêc wiesz...

...to jest takie „œwiate³ko
w tunelu”, które daje

nadziejê, ¿e mo¿na coœ z
tymi ludŸmi wypracowaæ.

Ania
Druga Andzia jest tutaj

drugi albo trzeci raz. Z trze-
cim dzieckiem w ci¹¿y. W
tym przypadku nie ma mo¿e
jakiœ wielkich sukcesów, ale
widaæ kroki, ¿e coœ, czego kiedyœ nie
robi³a, z czym kiedyœ by³ wieczny
problem, po prostu ju¿ tego proble-
mu nie ma. Siedz¹c na dy¿urach 48h,
nie ma si³y aby kamuflowa³y siê na
tyle skutecznie. To po prostu wszyst-

ko widaæ. Ta praca ma du¿o wyzwañ.
Kwestia telewizji. Ustali³am, ¿e

dzieci maj¹ na ni¹ czas od 13. Dzieci
tego nie ogl¹daj¹, traktuj¹ na zasa-
dzie „coœ sobie buczy”. Co w takiej
sytuacji lepiej zrobiæ? No w³¹czyæ
radio. Dziewczyny, zróbcie coœ dla
dzieci, jakieœ prace, ³añcuchy na cho-
inkê, ozdoby, plastelina, coœ do jedze-
nia wspólnie. Nie siedŸcie na kana-
pach. Niestety, dziewczyny nie potra-
fi¹ zainteresowaæ dzieci, nie zaba-
wiaj¹ ich. Trzeba si¹œæ z nimi i na-
uczyæ je tego. Trzeba pokazaæ, jak siê
rysuje, jakieœ kwiatki, literki. To jest
ca³kiem inne podejœcie.

Ja wiem, ¿e dziecko nie bêdzie tego
robi³o przez 8 godzin. Ale tak na-
prawdê jest 1000  mo¿liwoœci, które
one nie wykorzystuj¹. Zw³aszcza, ¿e
teraz œwiêta. To jest taki okres, ¿e tu-
taj wszystko „zje¿d¿a” oprócz ¿yw-
noœci suchej oczywiœcie [jedna z
g³ównych potrzeb oœrodka - przyp.
red.], s³odyczy by³a ca³a masa. Z Kê-
dzierzyna przywióz³ pewien pan
paczki dla dzieci i doros³ych, które

przy tej iloœci ³akoci zdecydowaliœmy
rozdysponowaæ dopiero na Sylwe-
stra. Tak wiêc s¹ ludzie, którzy po-
magaj¹.
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Pomoc
- Uda³o siê, ¿e wymieni¹ nam po-

zosta³oœæ okien, które s¹ do wymia-
ny. Tak wiêc na holu w tym momen-
cie bêdzie ju¿ cieplej. Od lutego ru-
szamy z projektem z UE.

- Co to za projekt?
- Chodzi o przysposobienie dziew-

czyn w umiejêtnoœci zawodowe. Edu-
kacja, kursy np. z gotowania, takich
w³aœnie rzeczy. Projekt bêdzie reali-
zowany z oœrodkiem w Zbicku pod
Opolem i Góra¿d¿ami. Przyjedzie
tak¿e ekipa budowlana, która bêdzie
remontowaæ pewne rzeczy w oœrod-
ku.

S¹ to projekty ³¹czone, partnerskie
na zasadzie wspó³pracy i wymiany.
W projektach bior¹ udzia³ osoby
sprawdzone, takie, po których wie-
my czego siê spodziewaæ. Do nas
przyjecha³y dwie dziewczyny ze
Zbicka do pomocy. Przez tydzieñ zro-
bi³yœmy naprawdê du¿o. Taki uk³ad
ma pewien znacz¹cy plus, mianowi-
cie taki, ¿e osoby te potrafi¹ napraw-
dê zmotywowaæ do pracy ca³¹ gru-
pê. Wystarcz¹ dwie osoby, które maj¹
si³ê i chêæ do tego, ¿e potrafi¹ zmo-
bilizowaæ resztê.

Problemy
- Zawsze jest podziemie. Jak przy-

jedzie kierownik, s¹ inne, gdy jeste-
œmy we dwójkê - one s¹ ca³kiem inne,
a przy psychologu jeszcze inaczej.
Pozostaje kwestia tego czy wy³apiesz
te zmiany, czy nie.

Mówiê im otwarcie, ¿e wiem o tym,
¿e rzucaj¹ na mnie czasami „miê-
sem”. Ale ja im to wybaczam. Dla-
czego? Bo mo¿e kiedyœ mi za to po-
dziêkuj¹.

Kaza³am jednej Oli kiedyœ malo-

waæ œciany. Odœwie¿a³yœmy jedno
pomieszczenie na magazyn. Mia³am
jeszcze farbê... Ola by³a na mnie
wœciek³a! Ale posz³am i pokaza³am,
jak to siê robi. Potem przyzna³a, ¿e
klê³a na mnie, ale w sumie to jest
wdziêczna, bo nie zostawi³am jej z
tym sam¹. Ona te¿ ju¿ ma zdobyt¹
pewn¹ umiejêtnoœæ. To na takiej za-
sadzie po prostu dzia³a.

Jedzenie. Temat surówki. Mówiê:
ona nie musi byæ krojona na 3 cm.
Spróbujcie cieniej. Bêdzie lepiej sma-
kowaæ. Zróbcie sosy, vinegret. Do
tego nie potrzebujesz wiele. Jak
œmierdzi pralka, to przetrzyj octem.
Rzeczy, które s¹ dla ciebie normalne
- a one nie maj¹ o tym zielonego po-
jêcia.

- Dlaczego tak jest?
- Dom. To wszystko jest dom i wy-

chowanie. One nie s¹ tego nauczone.

Wszystko zaczyna siê od pod-
szewki. Ca³y czas powtarzam. Jak
wychowacie swoje dzieci - takie

one bêd¹.

Patrzcie siê na siebie, nauczcie siê
kontrolowaæ. Dzieci was obserwuj¹,
bêd¹ robiæ i powtarzaæ takie a nie
inne s³owa, zachowania. Je¿eli nie re-
agujesz, jak Krzysiek szarpie Wikto-
riê, to znaczy, ¿e tak mo¿na. Skoro
nikt nie reaguje, to dlaczego one maj¹
tak nie robiæ?

- Wróæmy do tematów finanso-
wania Domu Samotnej Matki.
Wspomnia³aœ o OPS-ie, o tym, ¿e
niektóre dziewczyny same siê
utrzymuj¹. Czy one gdzieœ pra-
cuj¹?

- Nie. Nie pracuj¹. Maj¹ pieni¹dze
ze œwiadczeñ. OPS mo¿e im sfinan-
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sowaæ pobyt tutaj. Oprócz tego maj¹
500+, rodzinne, alimenty. W zale¿-
noœci, co siê której nale¿y. Ale s¹ ta-
kie, które maj¹ tylko 500+ i rodzinne
i tylko z tych pieniêdzy op³acaj¹ swój

pobyt. Kupuj¹ mleko, pampersy dla
dzieci. My te rzeczy mamy, choæ nie
zawsze. Na pocz¹tku by³o tak, ¿e któ-
ra chcia³a, to dawa³am, jednak zmie-
niliœmy to. Chodzi o przeœwiadcze-
nie, ¿e jeœli dostaj¹ pieni¹dze na dzie-
ci (500+) to musz¹ wydaæ te pieni¹-
dze na dzieci.

Tu, w Domu Samotnej Matki
macie wy¿ywienie,

wodê, gaz, pr¹d. Co wiêcej?

OPS przez przepisy ma zwi¹zane
rêce. Oni „³ataj¹” te dziury, nie po-
wiem, zw³aszcza ¿e staram siê patro-
lowaæ to wszystko. S¹ panie, które
maj¹ problem z zatrzymaniem na d³u-
¿ej pieniêdzy. Z jedn¹ z nich posz³am
do sklepu. Zada³am pytanie „A po co
ci to? Czy tobie jest to potrzebne?

Przecie¿ masz to w domu. Po co wy-
dajesz pieni¹dze, które za chwilê
mog¹ ci siê przydaæ na coœ innego?”
Albo kupowanie s³odyczy. Po co ku-
powaæ górê s³odyczy? Dzieci ow-

szem, przeszczêœliwe. Sk¹d siê to bie-
rze? Jest to przeœwiadczenie tego, ¿e
„na dzieciach siê nie oszczêdza” i
„nie zabroniê dziecku jeœæ s³odyczy”.
Dziecko chce, wiêc jak mu nie daæ?

Ja mówiê no dobrze, ale mo¿na to
dozowaæ. Daj mu to w ramach np.
nagrody, ale ustal „dzieñ s³odyczy”.
Poma³u zaczyna to dzia³aæ.

- Jak by³o kiedyœ w DSM, a jak
jest dzisiaj?

- No wiêc powiem tak... Gdy po-
chwali³am siê w domu, ¿e jadê tutaj
na rozmowê o pracê, to mi tato po-
wiedzia³ „gdzie ty dziecko jedziesz?!
Przecie¿ tam jest smród, syf. Same
baby, faceci, nic tylko pal¹ i pij¹.”

Gdyby by³ rzeczywiœcie taki stan
rzeczy, to pewnie nie przysz³abym

tu do pracy.
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By³o ju¿ inaczej ni¿ kiedyœ. Tym
bardziej, ¿e zwracam szczególn¹
uwagê na kuchniê, jadalniê. „Ryne-
czek” ma byæ zawsze czysty. Nie ma
tak, ¿e na holu tu kurteczka, tam swe-
terek, papeæ itd. Ma byæ porz¹dek.

Kierownik pokazywa³ mi zdjêcia
po dezynsekcji... normalnie kupka
robali. Tu naprawdê musia³o byæ nie

za ciekawie. Wiem, ¿e tu bardzo du¿o
ludzi pomaga³o, a przez taki stan rze-
czy spora czêœæ z nich odwróci³a siê.
Kiedyœ rozmawia³am z panem, który
regularnie przywozi³ tu warzywa.
Mówi³, ¿e któregoœ razu postawi³
auto na chwilê i poszed³ do biura, a
oni w tym czasie przerzucali te rze-
czy na drugie auto... na handel.

Zawsze zaznaczam przy takich
okazjach, ¿e w pierwszej kolejnoœci

tu panów ¿adnych ju¿ nie ma.
Same panie z dzieæmi.

Ludzie, którzy tu byli, byli osoba-
mi, które nie chcia³y nad sob¹ praco-

waæ. Oni mieli tu tak naprawdê prze-
chowalniê. Urodzi³o siê tu parê dzie-
ci. Do tej pory firmy windykacyjne
pytaj¹ siê, czy takie a takie osoby tu
s¹, czy przebywa³y. Zawsze zazna-
czam przy takich okazjach, ¿e w
pierwszej kolejnoœci tu panów ¿ad-
nych ju¿ nie ma. Same panie z dzieæ-
mi.

Kiedyœ korzysta³am z alkomatów,
testów na narkotyki. Dziœ ju¿ nie ma
takiej potrzeby. Jest taka zasada, ¿e
jak ktoœ dostaje paczkê lub list pry-
watny, to zawsze sprawdzamy czy nie
ma narkotyków.

Nie ma problemów z tym, ¿e mu-
sisz wyszarpywaæ te paczki „bo wy-
lecisz”. Nie. One same przynosz¹ do
sprawdzenia bez kombinacji.

- Jaki jest regulamin, jakie s¹
bezwzglêdne zasady, które trzeba
przestrzegaæ?

- Zakazy alkoholu, narkotyków,
przemocy s³ownej, przemocy fizycz-
nej. To s¹ jedne z najwa¿niejszych
punktów. Gdy przychodzi nowa oso-
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ba do Oœrodka, sprawdzana jest te¿
czystoœæ. Niestety, mamy tak¹
„³atkê”. To ju¿ jest przesz³oœæ. W
Oœrodku jest czysto.

Jesteœmy tu praktycznie ca³y ty-
dzieñ, tak¿e widzimy, czy dzieci s¹
k¹pane, czy w³osy s¹ myte itd. Wi-
dzimy to. Nieraz pomaga³am mamom
przy k¹pieli, aby pokazaæ matkom, ¿e
pewne rzeczy mo¿na inaczej, lepiej
zrobiæ.

Niektóre osoby s³abo czytaj¹, s³a-
bo pisz¹. Mamy tak¹ Andziê, która
jednak stara siê to opanowaæ, próbu-
je, æwiczy. Mo¿e nie jest jeszcze ide-
a³em, ale nie mogê powiedzieæ, ¿e nic
nie robi w kierunku, ¿eby by³o lepiej.
S¹ to ma³e, ale jednak postêpy.

Dzieci s¹ dopilnowane, nie lataj¹
„samopas”. Matki nie siedz¹ same,

zamkniête w pokojach a dzieci
„lataj¹”. Nie ma tu ju¿ czegoœ

takiego.

Nie ma te¿ dzieci w kuchni. Abso-
lutnie. T³umaczê dziewczynom, ¿e to
nie przez z³oœliwoœæ, ale ze wzglêdów
bezpieczeñstwa. Nie daj Bo¿e ktoœ siê
potknie, dziecko wejdzie pod nogi,
ró¿nie bywa. Gor¹ca woda, gaz. Nie
widzê dzieci w kuchni.

S¹ te¿ dy¿ury. Dwie osoby s¹ te¿
zawsze na bawialni, do 15:00 s¹ za-
jêcia z dzieæmi w czasie, gdy inne
dwie sprz¹taj¹ hol, dwie kuchnê.
Trzeba drzewo por¹baæ, piec przypil-
nowaæ. Piec musi byæ czysty. Tego
typu rzeczy trzeba jednak dogl¹daæ.
Jedna radzi sobie lepiej, inna gorzej.

Ciê¿ko jest je nauczyæ wsparcia,
aby nie by³o to na zasadzie rozlicza-
nia, „bo ty mia³aœ to zrobiæ”. Trzeba
tak¿e szczegó³owo okreœliæ, co maj¹

robiæ. Wszystko to, o co mi chodzi,
tak aby potem nie by³o niedomówieñ.
Przyk³ad z piecem. Wprowadzi³am
grafik. Ka¿da osoba, która przejmu-
je obowi¹zki z piecem, ma podpisaæ,
¿e odebra³a tej, która mia³a dzieñ
wczeœniej, ¿e jest czysto, nie ma po-
pio³u i ¿adnego problemu.

- Czy jest jakiœ plan dnia, które-
go trzyma siê dom?

- Tak, jest. W normalnym, nieœwi¹-
tecznym czasie œniadanie jest o 7:00.
W œwiêta mog¹ pospaæ do 9:00. PóŸ-
niej dzieci s¹ odprowadzane do szkó³
i przedszkoli. Zostaj¹ te najm³odsze
„pampersiaki”, które jeszcze do
przedszkola nie chodz¹. Ko³o 13:00,
gdy dzieci wracaj¹ jest zupa. Potem
po 15:00 jest drugie danie i do tej
godziny dziewczyny maj¹ porozk³a-
dane dy¿ury, tak by ka¿da mia³a za-
jêcie na rzecz domu.

W tym roku za³o¿yliœmy tak¿e
ogródek. Mieliœmy buraczki, ogórki
i inne warzywa.

Praca z cz³owiekiem
- Sprawdzi³o siê?
- Nie do koñca. Mnie nie interesu-

je to, ¿e któraœ przyjdzie i powie, ¿e
zrobi to czy tamto. To, co mnie inte-
resuje, to aby posz³a i to najpierw
zrobi³a, a dopiero potem przysz³a i
powiedzia³a. Dziewczyny funkcjo-
nuj¹ na zasadzie „wszystko ja” a gdy
przyjdzie do roboty, to... gorzej.

Ze szko³y z D³ugomi³owic Panie
przywioz³y sadzonki kwiatów, do
warzywniaka te¿. Dziewczyny mog³y
sadziæ, potem utrzymywaæ to, plewiæ.

Jest warzywniak, gdzie trzymamy
warzywa. Kiedyœ by³ problem, by to
utrzymaæ, wykorzystywaæ. To jest je-
dzenie, które mo¿e siê zepsuæ. Trze-
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ba zaszczepiæ myœle-
nie typu - aha, mam
ogórki. Ogórki postoj¹
mi tyle a tyle. Z pomi-
dorem zaczyna siê coœ
dziaæ, jest obity. Trze-
ba go zu¿yæ do czegoœ.
Do czego? Mo¿na zro-
biæ kanapki, mo¿na
dodaæ do sosu, mo¿na
zrobiæ pomidorow¹,
mo¿na zrobiæ 1000
rzeczy. Na tej zasadzie, ¿eby nauczy-
³y siê wykorzystywaæ TO, CO MAJ¥.

Wiemy, czego ju¿ nie robiæ, bo siê
po prostu nie sprawdza. Wiemy, w
jaki sposób wymagaæ od nich pew-
nych rzeczy i nie chodzi tu o „nasko-
czenie” czy „st³amszenie”. Nie chce-
my, by kobiety czu³y siê zdeptane, tyl-
ko trzeba je zmobilizowaæ, ¿eby one
zmieni³y pewne nawyki i zaczê³y
dzia³aæ.

[...] ceniê osoby, które mówi¹
prawdê [...]

Przyk³ad Oli, która te¿ mia³a pew-
ne zaburzenia psychiczne, pozostanie
do koñca ¿ycia na lekach. Ola póŸno
reagowa³a. Do niej dociera³o to, co
do niej mówi³eœ dopiero po pó³ go-
dzinie. Wiêc by³o tak, ¿e najpierw na
mnie „naszczeka³a”, a po pó³ godzi-
nie przysz³a porozmawiaæ, bo dopie-
ro do niej dotar³o, co do niej mówi-
³am. Ola mia³a te¿ jedn¹ ciekaw¹ ce-
chê - nie k³ama³a. Potrafi³a mówiæ
prosto z mostu, co myœli. I to jest
przyk³ad, dziewczynom te¿ o tym mó-
wiê, mamy tu spo³ecznoœæ o 21:00 -
takie podsumowanie dnia. Dziewczy-
ny np. dziêkuj¹ sobie za okazan¹ po-
moc, albo mówi¹, co im nie pasuje,

rozwi¹zujemy wspólnie problemy.
Do czego zmierzam. Zmierzam do
tego, ¿e ceniê osoby, które mówi¹
prawdê, ¿e potrafi¹ siê w ten spo-
sób wypowiedzieæ. Dlaczego? By-
wa³o tak, ¿e dziewczyny na pocz¹t-
ku ba³y siê odezwaæ, powiedzieæ, ¿e
coœ im siê nie podoba w czyimœ za-
chowaniu. Ja te¿ im mówiê, ¿e nie
jesteœmy w stanie byæ w jednym cza-
sie w wielu miejscach, reagowaæ i
jeszcze prowadziæ biuro, a z tego s¹
np. pieni¹dze na projekty.

Sprawdzamy te¿ ludzi. Gdy przy-
chodzi nowa osoba, mówi, ¿e by³a
bita itd., to nie znaczy ¿e np. ta oso-
ba nie stosowa³a przemocy wobec
innych. Mo¿e byæ taka sytuacja.
Dzwonimy do instytucji, pracowni-
ków socjalnych, kuratorów, asysten-
tów - zale¿y co kto ma przydzielone-
go. Chodzi o to, by mieæ jak¹œ histo-
riê tej osoby.

Mieliœmy tu te¿ pani¹ ze zdiagno-
zowan¹ schizofreni¹, która by³a na le-
kach. By³am w sta³ym kontakcie z
siostr¹ tej pani. Niestety, kobieta ta
co innego mówi³a do siostry, co in-
nego do mnie, a jeszcze co innego tak
naprawdê robi³a. Niektóre osoby bar-
dzo ciê¿ko nauczyæ tej szczeroœci, bo
niektóre osoby po prostu graj¹. Na
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zasadzie, ¿eby siê nie czepiaæ. S¹ to
osoby starsze ode mnie. Funkcjonu-
je wtedy myœlenie: „przyjdzie do
mnie jakaœ tam siksa i bêdzie dawa³a
papierki pod nos”.

tu jest bardzo du¿o pracy, trzeba
mieæ równie du¿o

cierpliwoœci i wiary w to, co tak
naprawdê siê robi.

- Wspomnia³aœ o dy¿urach psy-
chologa. Jak czêsto tutaj przy-
je¿d¿a?

- Generalnie jak przyje¿d¿a nowa
osoba, zawsze ma wtedy rozmowê.
Psycholog wychwyci te¿ takie proble-
my, których ja nie zauwa¿ê. Gdy wy-
mieniamy informacje, s¹ spostrze¿e-
nia, które widzê ja i które widzi ktoœ
inny. Daje to pewn¹ ca³oœæ, obraz
cz³owieka, w czym mo¿e mieæ pro-
blem. Ktoœ coœ ukrywa, czegoœ nie
chce pokazaæ. Jesteœmy ludŸmi. Przy
mnie ktoœ mo¿e siê nie otworzyæ, przy
psychologu ju¿ tak.

Nale¿y k³aœæ nacisk na komuni-
kacjê.

Czyst¹, prost¹ komunikacjê.

Oœrodek
- Jakim terenem dysponuje Oœro-

dek?
- Dzier¿awimy teren od Agencji

Rynku Rolnego. Generalnie mamy
ten budynek, magazyny z boku i te-
ren do tych drzew dalej. Podobno
by³a tam œcie¿ka, taka parkowa,
³aweczki. Kiedyœ by³o tu bardzo piêk-
nie.

- To by³ dawniej dworek? Zabu-
dowa folwarczna?

- Tu by³ PGR. GS mia³ tu swoje

biuro. Potem przej¹³ to MONAR.
Sz³o to w dobrym kierunku, ale po-
tem... wiadomo, cele. Ktoœ prowadzi
interes aby zarobiæ, to bêd¹ takie, a
nie inne efekty na zewn¹trz.

Jest tu aktualnie pani, która by³a
tutaj w Oœrodku w tamtych czasach.
Wytrzyma³a tu tylko kilka dni. Po-
dobno, z tego, co mówi³a, pokoje by³y
przeœcierad³ami poprzedzielane, a w
oknach by³y ko³dry, bo nie by³o szyb.
Nie by³o bawialki dla dzieci, by³ tam
magazyn.

Przyjecha³ te¿ pewien pan repero-
waæ nam zmywarkê. I mówi, ¿e kie-
dyœ dawa³ nam rzeczy, ale gdy pew-
nego razu przyjecha³ i zobaczy³, ¿e z
tego sprzêtu, jaki przekaza³, nie ma
nic...

- Ludzie odwracaj¹ siê, gdy coœ
takiego widz¹. Nie ma wtedy sensu
pomagaæ.

- Ja dziewczynom t³umaczê. Kupiê
wam papier z moich w³asnych pieniê-
dzy. Ale je¿eli widzê, ¿e wy rzucicie
ten papier, dzieci bêd¹ go dar³y i nic
z tym nie robicie, to ja wam wiêcej
tego papieru nie kupiê. Ten papier nie
jest wtedy wykorzystany. Jest po pro-
stu zniszczony.

Wspó³praca
- Nie znam poprzedniego kierow-

nictwa. Pewnie nie chcia³abym nawet
poznaæ. Aktualny kierownik, Krzysz-
tof, spe³nia siê w tej roli bardzo do-
brze. Mamy wspó³pracê z Oœrodkiem
w Zbicku pod Opolem, wychowan-
kowie przyje¿d¿aj¹ do nas w okresie
wakacyjnym, kobiety, wychowanki
oœrodka. Niektóre studiuj¹. Nie boj¹
siê opowiedzieæ swojej historii, po-
trafi¹ siê otworzyæ. Rozmawia³y z
dziewczynami, pokazywa³y, ¿e mo¿-
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na siê zmieniæ, by by³o po prostu le-
piej. Mo¿na tego dokonaæ, tylko trze-
ba chcieæ, w³o¿yæ trochê wysi³ku i
energii.

To, ¿e ja bêdê chcia³a, aby one
coœ zrobi³y, to niestety za ma³o. To

one musz¹ tego chcieæ.

Jakie s¹ potrzeby oœrodka?
- Potrzeby oœrodka s¹ ogromne.

Tak naprawdê przyda³aby siê tu-
taj jeszcze jedna osoba - aczkolwiek
oœrodka na to nie staæ. Sam zakup
opa³u na zimê to koszt ogromny, na
ogrzewanie idzie ok. 20 ton wêgla.
Drzewo na rozpa³kê, tu nam pomaga
Pan Galara, przywozi œcinki z tarta-
ku. W lecie dziewczyny pal¹ na ciep³¹
wodê.

Musimy zrobiæ now¹ instalacjê
CO, nie do wszystkich pokoi docho-
dzi ciep³o, tak jak powinno dojœæ. Ma
byæ poprawiona instalacja elektrycz-
na. Trzeba poprawiæ ³azienki. Mamy
3 ³azienki, z czego czynna jest tylko
jedna. Najpotrzebniejsze s¹ remon-

ty, myœlê tu o pokojach, ale prioryte-
tem s¹ ³azienki.

Mamy ca³odobowy monitoring.
To kwestie bezpieczeñstwa i spraw
regulaminowych. Zdarzy³ siê przy-
padek, gdzie kierownik wyrzuci³ z
domu kobietê, która mia³a na tyle
siln¹ osobowoœæ, ¿e wspó³lokatorki
jej nie „wysypa³y”, a dziewczyna
tworzy³a „podziemie”. Tego robiæ u
nas nie mo¿na.

Zapraszam do nas latem. Jest tu
bardzo przyjemnie. Nie chce siê po
prostu wracaæ do domu. Kosi³yœmy
trawê, pracowa³yœmy na klombach,
rabatach, w ogrodzie. Dzieci maj¹
du¿o miejsca do zabawy. To jest na-
prawdê bardzo urokliwe miejsce.

Apteka Pañstwa Schmidt z G³ub-
czyc przygotowa³a ostatnio paczkê
leków pod k¹tem zdrowia dzieci,
typu „na gor¹czkê”, pampersy itp.
Apteka „Kolorowa” zawsze daje
nam rabat. To jest realna forma
pomocy dla Domu Samotnej Mat-
ki. Dziêkujemy!

Potrzeby s¹ jednak du¿e. Czasami
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rzeczywiœcie brakuje na lekarstwa.
Trafiaj¹ tu czêsto osoby zupe³nie bez
pieniêdzy.

Ca³kowity koszt wy¿ywienia, do-
bowy to 25 z³ od osoby. Na dzieñ
dzisiejszy jest nas 19 osób, w tym
jedna ciê¿arna. W zesz³ym miesi¹cu
mieliœmy 33 osoby. S¹ dwa typy lu-
dzi, którzy do nas przychodz¹. Albo
tacy, którzy chc¹ coœ zmieniæ w ¿yciu
- albo ci, co przed czymœ uciekaj¹,
traktuj¹ dom jak „przechowalniê”, ¿e
jakoœ to bêdzie. Jednego dnia mo¿e
tu przyjechaæ ktoœ, aby nastêpnego
wyjechaæ. A my te¿ nie trzymamy tu-
taj nikogo na si³ê, chyba ¿e ma nakaz
s¹dowy pozostania w Oœrodku.

Wspó³pracujemy ze Szko³¹ Podsta-
wow¹ w Pietrowicach i Przedszkolem
w Zopowych. Wspó³praca ta jest na-
prawdê bardzo dobra. Dzieci maj¹ siê
gdzie uczyæ i rzeczywiœcie to robi¹.
To jest obowi¹zek, stawiam na to
wyraŸny nacisk.

Jak sobie wyobra¿asz oœrodek za
rok?

- Je¿eli bêdzie sz³o wszystko w ta-
kim kierunku jak jest, bêdzie du¿o
lepiej. Przystêpujemy do projektu

unijnego, gdzie bêdziemy anga¿owaæ
rezydentki do pracy. Wymieni¹ nam
okna, mamy drewno. Ksi¹dz w ko-
œciele w Pruszkowie zorganizowa³
zbiórkê na opa³. Z ka¿dym rokiem
jest lepiej i bêdzie lepiej.

Zapraszam do odwiedzin naszego
oœrodka.

- Oœrodek jest w bardzo dobrych
rêkach. Jestem pewny, ¿e z roku na
rok bêdzie coraz lepiej.

Z Dyrektorem Domu Samotnej
Matki Ilon¹ Ziêb¹

rozmawia³ Mateusz Kitka

* * *

Kontakt do DSM w Zopowych:

731 561 660
dsmzopowy@onet.eu

ul. Zamkowa 1, Zopowy 48-100 G³ubczyce
Stowarzyszenie Monar
Dom dla Samotnych Matek z Dzieæmi Markot w Zopowych
NIP 748-14-95-124

Santander Bank o. G³ubczyce 40 1090 2154 0000 0001 0068 0008
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Dzia³alnoœæ G³ubczyckiej Rady Se-
niorów w roku 2021 tak jak i w roku
poprzednim 2020 by³a bardzo ogra-
niczona z powodu panuj¹cej pande-
mii COVID-19 i zwi¹zanych z ni¹
obostrzeñ, do których nale¿a³o siê
bezwzglêdnie dostosowaæ. By³y za-
tem zasadne obawy, czy uda siê zre-
alizowaæ plany jeszcze z wiosny ubie-
g³ego roku (2020 r.).

Najtrudniejszym do realizacji by³
projekt obywatelski „Aktywizacja
seniorów na wsi w gminie G³ubczy-
ce”, który mia³ byæ realizowany do
koñca 2020 r. Z wiadomych przyczyn
projekt zosta³ prze³o¿ony w czasie.
Dopiero pod koniec sierpnia 2021 r.
pojawi³o siê „okienko covidowe”,
umo¿liwiaj¹ce jego kontynuacjê.

G£UBCZYCKA RADA SENIORÓW PODSUMOWUJE
DZIA£ALNOŒÆ WŒRÓD SENIORÓW ZA ROK 2021

Aktywizacja seniorów na wsi w
gminie G³ubczyce

Dziêki wspó³pracy Burmistrza
G³ubczyc z Urzêdem Marsza³kow-
skim w osobach Pani kierownik
Domu Dziennego Pobytu (DDP - jed-
nostka organizacyjna gminy G³ubczy-
ce) - nasza sekretarz GRS, podjê³a siê
realizacji zadania razem z Monik¹
Komarnick¹, cz³onkini¹ Rady Senio-

rów. Zorganizowa³y wspólnie projekt
„Aktywizacja seniorów na wsi w
gminie G³ubczyce” w ramach III edy-
cji Obywatelskiego Bud¿etu Marsza³-
kowskiego Samorz¹du Województwa
Opolskiego.

Spotkania seniorów, na których re-
alizowana by³a terapia zajêciowa,
prowadzone by³y w 16 wsiach naszej
Gminy. Tyle bowiem wiosek zg³osi-
³o chêæ udzia³u w projekcie. By³y to
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wioski: Debrzyca, Równe, G³ubczy-
ce Sady, Grobniki, Dobieszów, Kli-
sino, Widok, Bogdanowice, Zubrzy-
ce, Bernacice Górne, Zopowy, Zopo-
wy Osiedle, Opawica, Pietrowice,
Mokre Wieœ i Chomi¹¿a.

Do realizacji zadania zatrudniono
na umowê zlecenie trzech terapeutów
zajêciowych, którzy prowadzili w
œwietlicach wiejskich zajêcia zgodnie
z potrzebami seniorów. Ka¿da wieœ
preferuje swoj¹, wybran¹ przez wiêk-
szoœæ ludzi aktywnoœæ. Jedni kochaj¹
œpiewaæ, wiêc spotykaliœmy siê na
spotkaniach „œpiewaczych”. Inni
lubi¹ kulinaria, przygotowywali wiêc
wspólnie pierogi, placki ziemniacza-
ne i piekli znakomite ciasta. Jeszcze
inni kochaj¹ ruch - uczestniczyli w
gimnastyce zdrowotnej, uprawiali
nordic walking. Wykonywali ozdob-
ne prace, robili stroiki œwi¹teczne i
ró¿nego rodzaju ozdoby.

Realizacja tego projektu umo¿li-
wia³a seniorom mieszkaj¹cym na wsi
korzystanie z takich samych zajêæ jak
seniorom w mieœcie. Seniorzy wyszli
ze swoich domów, nie byli ju¿ osa-
motnieni, spêdzali mile i aktywnie
czas w gronie znajomych osób. Nie
by³o nudy, bo wykonywali to, co naj-
bardziej lubi¹. By³ to milowy krok w
kierunku wyrównywania ró¿nic miê-
dzy wsi¹ a miastem.

Marzeniem autorek tego projektu
by³o doprowadzenie do sytuacji, w
której seniorzy obu œrodowisk wspól-
nie uczestniczyli w dzia³aniach, wy-
darzeniach i kreowaniu ¿ycia spo-
³eczno-kulturalnego gminy G³ubczy-
ce. Na zakoñczenie zorganizowano
galê podsumowuj¹c¹. W œrodê 8
grudnia 2021 r. w Miejskim Oœrodku
Kultury mia³ miejsce koncert, gdzie
w bardzo sympatycznej atmosferze
mogliœmy podziwiaæ nowy chór Pana
Józefa Kaniowskiego i wys³uchaæ
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jak¿e ciep³ych i ¿yczliwych s³ów po-
dziêkowania oraz ¿yczeñ kierowa-
nych do aktywistów wiejskich od
przedstawicieli w³adz Sejmiku Wo-
jewódzkiego i naszej gminy.

Forum Seniorów Samorz¹du
Województwa Opolskiego

Kolejnym zaplanowanym przez
GRS zadaniem na rok 2020 by³o
przyjêcie Forum Seniorów Samorz¹-
du Województwa Opolskiego w

dniach 5-6 maja 2021 r.
na Rynku, na planowanej
imprezie kresowej. Nie-
stety COVID-19 i zwi¹-
zane z nim obostrzenia
doprowadzi³y do odwo-
³ania obu tych wydarzeñ.
Dopiero jesieni¹ 2021 r.
mogliœmy wróciæ do re-
alizacji zadania, które
prowadzi zaprzyjaŸnione z nami Wo-
jewódzkie Zrzeszenie Ludowych Ze-
spo³ów Sportowych. Uzgodniony ter-
min 27 paŸdziernika przyjêliœmy do
wspólnej realizacji. G³ówne obowi¹z-
ki organizacyjne przejê³a G³ubczyc-
ka Rada Seniorów.

Przebieg spotkania z uczestnika-
mi Forum

Wizytê Forum Seniorów Samorz¹-
du Województwa Opolskiego rozpo-
czêliœmy po krótkim powitaniu ca³ej
grupy czterdziestu osób na g³ubczyc-
kim Rynku przy Ratuszem. W tzw.
„re¿imie sanitarnym” podzieliliœmy
siê na dwie grupy. Pierwsza grupa
uformowana przez nasz¹ przewodni-
cz¹c¹ FSSWO Pani¹ Leokadiê Ku-
balañcê, ruszy³a na schody ratuszo-

wej wie¿y widokowej i sukien-
nice z makiet¹ historycznego
miasta. Druga grupa w tym
czasie wesz³a do Powiatowe-
go Muzeum Ziemi G³ubczyc-
kiej, gdzie zostali przyjêci
przez gospodarza tego obiek-
tu, Pani¹ dyrektor dr Barbarê
Piechaczek. Wszyscy uczest-

nicy byli bardzo zadowoleni z pozna-
nia historii naszego regionu oraz po-
ruszeni wielk¹ dba³oœci¹ o ekspona-
ty muzealne. Uczestnicy, którzy wy-
brali siê na wie¿ê widokow¹ przy tak
piêknej pogodzie, jaka nam towarzy-
szy³a, byli pod wra¿eniem widoków
jakie mogli podziwiaæ z wysoka.
Mamy wspania³¹ okolicê!
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Po zwiedzaniu Ratusza i Muzeum
przeszliœmy z ca³¹ grup¹ zwiedzaj¹-
cych pod pomnik Jana Paw³a II.
Uczestnicy mieli okazje poznaæ czêœæ
historii koœcio³a pw. Narodzenia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny oraz pomni-
ka, przy którym siê zatrzymaliœmy. W
Miejskim Oœrodku Kultury zaplano-
waliœmy krótkie spotkanie G³ubczyc-
kiej Rady Seniorów z Forum Senio-
rów. W „Klubie na Skrzy¿owaniu”
nasz¹ grupê seniorów przyjê³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w No-
wej Wsi G³ubczyckiej, które poda³y
symboliczny poczêstunek w postaci
pysznego domowego ciasta i kawy.
W naszym spotkaniu wziêli udzia³ Pa-
nowie: Zbigniew Zió³ko - dyrektor
MOK i radny Sejmiku Wojewódzkie-
go, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk oraz zastêpca
burmistrza Kazimierz Bedryj.

Dyskusjê otworzy³a przewodnicz¹-
ca FSSWO kole¿anka Leokadia Ku-
balañca, która w zwiêz³y sposób
przedstawi³a problemy, z którymi

pracuje wojewódzkie gremium senio-
rów. Odnios³a siê tak¿e do naszej
g³ubczyckiej, dobrej wspó³pracy
w³adz terenowych z organizacjami
senioralnymi. Szerzej o naszej wspó³-
pracy wypowiedzieli siê w³odarze
gminy, doceniaj¹c dorobek i zaanga-
¿owanie G³ubczyckiej Rady Senio-
rów i innych organizacji senioral-
nych.

Cittaslow
Podsumowuj¹c 2021 r. nale¿y

wspomnieæ tak¿e o naszej miejskiej i
gminnej, aktywnej przynale¿noœci do
miêdzynarodowej sieci miast „Citta-
slow” - miast dobrego ¿ycia. To jed-
na z wa¿nych inicjatyw GRS. Nowo
wyremontowana sala widowiskowa
MOK w G³ubczycach sprzyja orga-
nizowaniu przedsiêwziêæ wpisuj¹-
cych siê w idee „Cittaslow”. Wiele
optymizmu ze zrealizowanych ju¿
zadañ i nowych, inspiruj¹cych pla-
nów na przysz³oœæ przedstawi³ nam
dyrektor MOK Pan Zbigniew Zió³-
ko, znany ze swoich anegdot i z³o-
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tych myœli. Pozwolê sobie przytoczyæ
tu jedn¹ z nich: „Dzisiaj, po general-
nym remoncie MOK-u, w³aœnie ten
obiekt kultury, w którym jesteœmy -
jest dla nas w G³ubczycach tak wa¿-

ny, jak pa³ac kultury wa¿ny jest w
Warszawie”. I rzeczywiœcie, nie mija
siê to z prawd¹. Miejski Oœrodek Kul-
tury skupia bowiem w sobie grono
osób aktywnych i ¿yczliwych, które
daj¹ nam, seniorom, mo¿liwoœci re-
alizacji idei spo³ecznych, kultural-
nych i wspólnotowych. Zgodzê siê,
¿e w ten sposób G³ubczyce zbli¿y³y
siê w pewien sposób do Warszawy
czy innych wiêkszych miast Polski.

Obiad
Nasz plan wizyty goœci z Opola by³

„skrojony” pod wymogi sanitarne i
tak wykonywany, abyœmy w pomiesz-
czeniach zamkniêtych przebywali
maksymalnie do jednej godziny. W
konsekwencji przyszed³ czas na
obiad, który serwowa³a nam restau-
racja pañstwa Peszków, z prezentacj¹
dobrych smaków w piêknych po-
mieszczeniach i przyjaznej atmosfe-
rze.

Wizyta w Browarze G³ubczyce SA
Nastêpnym punktem programu

by³a niespodzianka w postaci zwie-
dzania zas³u¿onego od lat w promo-
cji naszego miasta „Browaru G³ub-

czyce SA”.
Uzyskanie zgo-

dy na mo¿liwoœæ
zwiedzania zak³a-
du w czasie pro-
dukcji nie by³o
takie proste, ale
jak siê okaza³o,
mo¿liwe do zre-
alizowania dziêki
przychylnoœc i
g³ównego specja-
listy ds. produkcji
Piotra Róga oraz
dyrektora Rado-
s³awa Forystka,

którzy poinstruowali uczestników
spotkania o panuj¹cych w zak³adzie
warunkach re¿imu sanitarnego, nie-
zbêdnego do spe³nienia w czasie
zwiedzania.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chêæ
zwiedzania zak³adu, aby móc poznaæ
tajniki produkcji piwa - trunku, który
od wieków zwi¹zany jest z G³ubczy-
cami. Pan Piotr do³o¿y³ wszelkich sta-
rañ, aby w mo¿liwie zwiêz³y i jasny
sposób udzielaæ odpowiedzi na po-
jawiaj¹ce siê pytania. Pierwszym
wra¿eniem, które da³o siê wyczuæ po
przekroczeniu progów hal produkcyj-
nych by³ przyjemny „karmelkowy”
zapach powstaj¹cy w procesie goto-
wania jêczmienia. Panowie pytali,
czy zdrowsze jest piwo butelkowane
czy w puszkach? Okaza³o siê, ¿e w
puszkach. Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni i usatysfakcjonowani z
wizyty w Browarze.
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Nasz Browar i jego dobre smaki w
swej dzia³alnoœci produkcji piwa do-
skonale wpisuj¹ siê w charakter idei
miast „Cittaslow”. Zadaniem sieci
miast „Cittaslow” jest promowanie
regionalnej historii, kultury, profilak-
tyki zdrowia, a przy tym dobrych
smaków, zapachów i tego wszystkie-
go, co dobrze s³u¿y naszym odczu-
ciom, emocjom. Miasta dobrego
¿ycia to miasta, w których „chce siê
¿yæ, zostaæ albo wspominaæ”. Byæ
mo¿e uda siê wypromowaæ ideê, logo
„Cittaslow” i nasz produkt regional-
ny na butelkach i puszkach piwa Bro-
waru G³ubczyce? Kto wie?! Browar
jest otwarty na wspó³pracê z samo-
rz¹dem w kontekœcie wszelkich or-
ganizowanych imprez.

Nadmieniam, ¿e w czasie trwania
pandemii zachorowañ na COVID-19,
organizowanie wszelkiego rodzaju
imprez czy spotkañ jest nad wyraz

utrudnione i nie chodzi tu o obawy
czy odwagê w organizacji przedsiê-
wziêæ, ale o odpowiedzialnoœæ za
drug¹ osobê - szczególnie gdy spoty-
kamy siê ze starszymi osobami. Mam
do nich wielki szacunek i pragnê z³o-
¿yæ serdeczne podziêkowanie za dys-
cyplinê i odpowiednie podejœcie do
tej wyj¹tkowej sytuacji, w której
wszyscy siê znaleŸliœmy. Do zasad sa-
nitarnych seniorzy podchodzili odpo-
wiedzialnie i z humorem oraz pew-
nym dystansem do siebie, maj¹c czê-
sto na ustach powiedzenie „gray po-
wer” (siwa si³a) - aby zawsze m¹dra
by³a".

Uczestników Forum Seniorów Sa-
morz¹du Województwa Opolskiego
po¿egnaliœmy spod Ratusza, bêd¹c
pe³ni nadziei na kolejne spotkania w
nadchodz¹cym 2022 r.

Janusz Peczkis, przewodnicz¹cy
G³ubczyckiej Rady Seniorów
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Ostatnia niedziela czerwca 2021 r.
wpisa³a siê znacz¹co w kronikê wy-
darzeñ Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich.  Delegacjê  polsk¹  re-
prezentowali przedstawiciele
TMLiKPW w osobach Edwarda Wo-

³oszyna - prezesa TMLiKPW oraz
Zbigniewa Œwidziñskiego - cz³.
TMLiKPW. Obecne by³y tak¿e: Mo-
nika Komarnicka - kierownik MOK
w G³ubczycach, przedstawiciel Urzê-
du Miejskiego Mateusz Kitka. Stro-
nê czesk¹ reprezentowali Dagmar
Dohnálková - przewodnicz¹ca mo-
rawsko-œl¹skiego regionu SÈVP, Sta-

SPOTKANIE WO£YNIAN Z POLSKI I CZECH
nislav Sobol - koordynator projektu
„Volyòské koøeny”, ma³¿eñstwo Anna
i Václav Vyhlídalovi, Ludmila Èaja-
nová oraz Libuše Gebauerová -
cz³onkowie morawsko-œl¹skiego re-
gionu SÈVP.

Wizyta rozpoczê³a siê od Mszy Œw.

w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej na Cvilinie w Krnovie
celebrowanej przez o. Sebastian
Gruca - kustosza sanktuarium.

Po Mszy Œw. delegacje uda³y
siê na oficjalne spotkanie. Stro-
na polska mia³a okazjê przeka-
zaæ na rêce przewodnicz¹cej
morawsko-œl¹skiego regionu

SÈVP Dagmarze Dohnálkovej boga-
to ilustrowany  „Album g³ubczyckich
rodzin kresowych” wydany staraniem
TMLiKPW oraz Powiatu G³ubczyc-
kiego ale nie tylko. Przekazano tak-
¿e ksi¹¿ki „G³ubczyccy Kresowianie
i Sybiracy” opisuj¹ce losy rodzin cze-
skich Wo³ynian zamieszka³ych w
okolicach Osoblahy.
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Spotkanie przebiega³o w bardzo
mi³ej, przyjaznej atmosferze. Wspó³-
praca œrodowisk Kresowian wpisuje
siê w dzia³anie kultywowania trady-
cji pokoleñ zamieszka³ych na tych
terenach po II wojnie œwiatowej. To¿-
samoœæ kulturowa mieszkañców,

przesiedleñców, pielêgnowanie pa-
miêci o minionych pokoleniach s¹
wartoœciami ponadczasowymi, o któ-
re nale¿y zabiegaæ i je chroniæ. Pla-
nowana jest rewizyta grupy czeskiej
w Polsce.

Mateusz Kitka
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Dzieñ Kresowy, jak¿e wyczekiwa-
ny, zapisuje kolejn¹ kartê dzia³alno-

œci g³ubczyckiego Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich…

24 wrzeœnia 2021 r. w sali ba-
lowej hotelu Domino mia³y miej-
sce uroczyste obchody VIII Dnia
Kresowego, a zorganizowane
przez wspomniane wy¿ej Towa-
rzystwo przy wspó³pracy z Miej-
skim Oœrodkiem Kultury i koor-
dynatork¹ Monik¹ Komarnick¹
oraz Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej w ramach projektu
„Œl¹skie Portamento”. W roku ubie-
g³ym spotkanie to nie mog³o siê od-
byæ z powodu pandemii, lecz w tym-
¿e przy obostrzeniach i œrodkach
ostro¿noœci z ograniczon¹ iloœci¹
uczestników.

Oryginaln¹ scenografiê wydarzenia
i jego wa¿ny element stanowi³a wy-
stawa dr. Arkadiusza Szymczyny za-
tytu³owana „Kresowi mieszkañcy zie-
mi g³ubczyckiej”. Powsta³a na bazie
„Albumu g³ubczyckich rodzin kreso-
wych” w/w naukowca oraz jego i dr
Katarzyny Maler publikacji, budzi³a
powszechne zainteresowanie uczest-
ników. Du¿y wk³ad w jej organizacjê
wnios³o PMZG, TMLiKPd-Wsch

VIII DZIEÑ KRESOWY
oraz MOK w G³ubczycach. Na wer-
nisa¿u mo¿na te¿ by³o obejrzeæ foto-
grafie czeskich wo³ynian, o których
poni¿ej.

Na doroczn¹ uroczystoœæ, o której
tu mowa, przybyli liczni goœcie, re-
prezentanci œrodowisk kresowych z
kraju o grupa w/w czeskich wo³ynian
okrêgu albrechticko-krnovskiego na
czele z pani¹ prezes Zwi¹zku - Lud-
mi³¹ Czajanov¹ z Krnova. Zacnych

goœci zaanonsowa³ i przywita³ prezes
Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich -
Edward Wo³oszyn. Bogaty program
Dnia Kresowego, który mia³am przy-
jemnoœæ prowadziæ, rozpocz¹³ siê w
czêœci oficjalnej od okolicznoœcio-
wych przemówieñ. Tu g³os zabra³
m.in. starosta g³ubczycki - Piotr So-
czyñski, nawi¹zuj¹cy w swym wyst¹-
pieniu wspomnianego „Albumu...”
dr. A. Szymczyny, a wydanego w mi-
nionym roku staraniem Powiatu.

Podnios³ym momentem spotkania
by³o wrêczenie odznaczeñ. Burmistrz
Adam Krupa oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
zostali uhonorowani Krzy¿em Czy-
nu Zbrojnego Polskiej Samoobrony
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na Kresach Wschodnich Rzeczpo-
spolitej Polskiej. To zaszczyt-
ne odznaczenie otrzymali za
popularyzacjê i utrwalanie pa-
miêci o Kresach II RP oraz
krzewienie tradycji i kultury
kresowej na ziemi g³ubczyc-
kiej. Aktu nadania i wrêczenia
Krzy¿a w imieniu Kapitu³y

dokona³ przedstawiciel Krajowej
Rady Œrodowisk Kresowych w War-
szawie Pan Edward Bieñ.

Kolejny punkt programu stanowi-
³y prelekcje. Najpierw arcyciekawy
wyk³ad prof. Stanis³awa S³awomira
Niciei nawi¹zuj¹cy do kolejnych to-
mów s³ynnej „Kresowej Atlantydy”
jego autorstwa, po czym szalenie in-
teresuj¹ca opowieœæ Tomasza Kuby
Koz³owskiego - reprezentanta Domu
Spotkañ z Histori¹ w Warszawie, pa-
sjonaty i kolekcjonera najwiêkszego
w kraju zbioru pami¹tek kresowych.

Jego wyst¹pienie nawi¹zywa³o do
problematyki czeskich wo³ynian i
ich bogatego dziedzictwa kulturo-
wego. Lecz to nie wszystko! Po
obiedzie, ju¿ przy kawie i ciastku,
nast¹pi³a druga czêœæ obchodów.
Dynamiczna biesiada „Na kresow¹
nutê” w mojej re¿yserii z udzia³em
goœcia specjalnego, kresowianki „z
krwi i koœci” - Krystyny Koziary

(z domu Bielak) oraz lwowskiego ba-

tiara - Mietka Zaj¹ca - aktora
Teatru TRADYCJA ZSM.
¯ywio³owo reaguj¹ca publicz-
noœæ wraz z wystêpuj¹cymi
œpiewa³a kresowe pieœni. O
oprawê muzyczn¹ programu
zadba³ zespó³ muzyczny RE-
MEDIUM pod kier. Kazimie-

rza £ankowskiego. „Hej soko³y” za-
koñczy³y wystêp. Nie mog³o te¿ za-
brakn¹æ tañca. Kresowe rytmy po-
rwa³y goœci na parkiet.

Ciep³e s³owa uznania i serdeczne
podziêkowania ze strony prezesa
Edwarda Wo³oszyna sta³y siê swo-
istym podsumowaniem jak¿e udane-
go, kolejnego Dnia Kresowego i za-
proszeniem na nastêpny.

Maria Farasiewicz
Kresowianka z dziada pradziada
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TABLICE UPAMIÊTNIAJ¥ BISKUPA ADAMIUKA
Poœwiêcono je w parku jego imie-

nia, za³o¿onym dwie dekady temu w
Braciszowie, w 21. rocznicê jego
œmierci.

Tablice poœwiêci³ ks. Kamil Sowa-
da, wikariusz g³ubczyckiej parafii

Pierwsza z tablic mówi o ¿yciu bi-
skupa pomocniczego, przybli¿a jego
sylwetkê, narodziny w Pensylwanii,
dorastanie na Podolu, wreszcie pobyt
na ziemi g³ubczyckiej i pos³ugê w die-
cezji. Druga jest poœwiêcona jego
dzia³alnoœci jako kapelana œrodowisk
opozycyjnych w okresie PRL-u. Tu
okazj¹ do przypomnienia zas³ug by³o
œwiêtowane jeszcze 40-lecie opol-
skiej „Solidarnoœci”. Na tej tablicy
znalaz³y siê dwa cytaty ze wspomnieñ
Sióstr Szkolnych de Notre Dame, cy-
towane przez A. Maziarza (Studia
Teologiczno-Historyczne Œl¹ska
Opolskiego 37, 2017). Wspomniano
w nich m.in., ¿e towarzyszy³ on, czê-
sto jako jedyny, oskar¿anym opozy-
cjonistom na sali s¹dowej.

- By³ on odwa¿nym polskim pa-
triot¹ i o tym miêdzy innymi przypo-
mina treœæ naszych plansz edukacyj-
nych - podkreœla³ Marcin ¯ukowski

z opolskiej delegatury IPN. Doda³, ¿e
pomys³, by przedstawiæ ¿ycie i zas³u-
gi bp. Adamiuka w takiej przystêp-
nej formie pojawi³ siê ponad rok temu
podczas jednego z odprawianych tu
nabo¿eñstw fatimskich.

Tablice znajduj¹ siê na wzgórzu, w
parku im. biskupa Antoniego Ada-
miuka w gminie G³ubczyce, we
wschodniej czêœci Gór Opawskich.
Sam park powsta³ 20 lat temu, po
œmierci biskupa, z inicjatywy ówcze-
snego proboszcza, ks. Norberta Mi-
klera. Wtedy mieszkañcy posadzili
tam 238 drzew odpowiadaj¹cych licz-
bie dzieci urodzonych w 2000 roku
w powiecie g³ubczyckim.

– Cieszê siê ogromnie, ¿e powsta-
³y te tablice, ¿e to miejsce ma szansê
o¿ywienia, ¿e znajdzie siê na szlaku
turystycznym – mówi³ ks. Norbert
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Mikler, ciesz¹c siê, ¿e to piêkne miej-
sce nadal bêdzie przypominaæ o bp.
Adamiuku, zw³aszcza m³odemu po-
koleniu. – On bardzo przys³u¿y³ siê
tej ziemi - podkreœla³ kap³an.

Obecni na poœwiêce-
niu tablic wspominali sil-
ne zwi¹zki biskupa z zie-
mi¹ g³ubczyck¹, to, jak
bardzo jest jeszcze pa-
miêtany i szanowany
oraz jak wiele zrobi³ dla
tej czêœci regionu. To on
wspó³tworzy³ g³ubczyc-
kie liceum ogólnokszta³-
c¹ce, wspiera³ harcerstwo, uczy³ re-
ligii, a przez pó³ roku by³ nawet pro-
boszczem parafii œw. Jana Nepomu-
cena w Braciszowie. Jedna z obec-
nych, Barbara Klusik, opowiada³a o
tym, jak wspiera³ modlitw¹ i poma-
ga³ w trudnych chwilach, gdy ona
by³a w zaawansowanej ci¹¿y, a jej
mê¿a aresztowano, a potem noworo-
dek ciê¿ko chorowa³.

W spotkaniu wziêli udzia³ przed-
stawiciele samorz¹du gminy G³ub-

czyce, Narodowego Banku Polskie-
go o/ Opole, który ufundowa³ tabli-
ce, NSZZ „Solidarnoœæ”, opolskiego
oddzia³u Stowarzyszenia Odra-Nie-
men, ks. Norbert Mikler, harcerze

ZHR, cz³onkowie Bractwo Œw. Józe-
fa oraz mieszkañcy G³ubczyc, Braci-
szowa i okolicznych miejscowoœci.

W planie jest, by to miejsce sta³o
siê jednym z punktów na szlakach tu-
rystycznych wiod¹cych przez Góry
Opawskie.

Karina Grytz-Jurkowska /Foto
Goœæ Niedzielny

Przedruk za zgod¹ Goœcia
Niedzielnego
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„Ogrodnik Drzewa ¯ycia” to ho-
norowy tytu³ nadawany od 2019 r.
przez  Stowarzyszenie "Ambasada
Sukcesu" osobom, które w sposób
poœredni dzia³aj¹ na rzecz wsparcia
i integracji œrodowiska lokalnej spo-
³ecznoœci, a przede wszystkim na
rzecz osób niesamodzielnych, nie-
pe³nosprawnych, rodziny i dziecka.

30 czerwca 2021 r. honorowy tytu³
„Ogrodnika Drzewa ¯ycia” otrzy-
ma³ równie¿ Pawe³ Buczek, so³tys,
grobniczanin, Radny Rady Miejskiej
w G³ubczycach. Tytu³ ten nadawa-
ny jest przez Stowarzyszenie „Am-
basada Sukcesu”.

Panie Pawle, zosta³ Pan ogrod-
nikiem i to niezwyczajnym, bo
„Ogrodnikiem Drzewa ¯ycia”.

To prawda. Du¿e zaskoczenie. W
œrodê, 30 czerwca, w Pa³acu w Izbic-

„RODZINA TO DOBRO, A NASIONKIEM
STWORZONYM PRZEZ RODZINÊ S¥ DZIECI”

ku zosta³em uhonorowany tytu³em
„Ogrodnik Drzewa ̄ ycia”.

Z jednej strony, zupe³nie nie czujê
siê jakoœ specjalnie zas³u¿onym aby
otrzymywaæ takie wyró¿nienia i to w
tak zacnym gronie. Z drugiej jednak,
jest mi oczywiœcie bardzo mi³o i czujê
siê dumny, ¿e to, co robiê, zosta³o do-
strze¿one i docenione.

Tego typu wyró¿nienia chcia³bym
w ¿yciu otrzymywaæ: szczere, nie ko-
niunkturalne, nie lobbowane, bez gra-
tyfikacji, w tak mi³ej atmosferze, a
przede wszystkim od osób, które s¹
dla mnie prawdziwymi autorytetami
i same zas³uguj¹ na najwy¿sze uzna-
nie i laury. Bardzo, bardzo dziêkujê.

Jak wiemy „Ogrodnik Drzewa
¯ycia” to honorowy tytu³ nadawany
osobom, które dzia³aj¹ na rzecz
wsparcia i integracji œrodowiska lo-
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kalnej spo³ecznoœci, a przede wszyst-
kim na rzecz osób niesamodzielnych,
niepe³nosprawnych, szczególnie
dzieci. Grobniki s¹ piêkn¹ miejsco-
woœci¹ powi¹zan¹ œciœle z histori¹
Zakonu Maltañskiego, a zakon ten
dzia³a w tym samym obszarze - opie-
ki nad dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Jak to wszystko jest powi¹zane z
Pana postaci¹?

Jest to dla mnie naturalne, ¿e w tej
dziedzinie podejmujê dzia³ania. My-
œlê tu o eventach dla ludzi niesamo-
dzielnych - i coraz wiêcej takich dzia-
³añ robimy. Prywatnie jestem tak¿e
wolontariuszem Zakonu Maltañskie-
go. Staram siê przy ka¿dej mo¿liwej
okazji kontynuowaæ myœl Zakonu
Maltañskiego, który jest rodzimy w
Grobnikach. Trzeba o tym mówiæ,
popularyzowaæ i tak te¿ siê    u nas
dzieje. To jest myœlê przyczyna, dla
której tytu³ „Ogrodnika Drzewa
¯ycia” zosta³ mi, a de facto nam,
grobniczanom w mojej osobie przy-
znany. To nasz wspólny sukces. Hi-
storia Grobnik jest grobniczanom
znana, ale jest te¿ znana szerzej. W
Grobnikach coraz czêœciej widzê oso-
by spoza naszej miejscowoœci, z od-
leg³ych stron, które przyje¿d¿aj¹ z
w³asnej woli. Gdzieœ tam o nas us³y-
szeli, chcieliby dowiedzieæ siê jesz-
cze czegoœ wiêcej, poznaæ nasz¹ hi-
storiê. Taki „brand maltañski”, który
budujemy w Grobnikach jest ju¿ roz-
poznawalny. I wa¿ne jest, by o tym
dzia³aniu mówiæ, o tej idei „maltañ-
skoœci” i bezinteresownego dzia³ania
dla innych osób, ale równie wa¿nym
jest by wdra¿aæ to dzia³anie w ¿ycie.
Dopiero takie podejœcie przynosi za-
mierzony efekt. I tak robimy w Grob-
nikach.

Realizuje Pan ca³e mnóstwo
przedsiêwziêæ. Sk¹d bierze Pan na
nie pomys³y?

Myœlê, ¿e z ¿ycia. ̄ ycie samo pod-
powiada. Niektóre sobie podgl¹dam
u innych, a niektóre sam wymyœlam.
Ale bardzo czêsto to w³aœnie sytuacja
bie¿¹ca jest inspiracj¹. Czasem
„samo siê dzieje” tak mówi¹c kolo-
kwialnie, spontanicznie. ¯ycie uczy
wyci¹gaæ wnioski, trzeba mieæ otwar-
te oczy na ludzkie potrzeby.

Jak to jest byæ so³tysem Panie
Pawle?

Jak to jest byæ so³tysem? Pytanie
proste, ale bardzo szerokie. Byæ so³-
tysem to tak jak w rodzinie lub fir-
mie. Trzeba byæ gotowym na podej-
mowanie wyzwañ. Trzeba umieæ za-
rz¹dzaæ i ludŸmi i zasobami. Trzeba
byæ te¿ gotowym na krytykê, pora¿-
ki. Czasami przychodz¹ momenty
sukcesów, innym razem jest trochê
trudniej. Wa¿ne, aby siê nie za³amy-
waæ i iœæ do przodu, robiæ swoje i re-
agowaæ na to, co akurat jest potrzeb-
ne i co trzeba zrobiæ.

Niewdziêczna funkcja, ale para-
doksalnie daj¹ca wiele satysfakcji.

Trafia Pan w gusta ludzi?
Myœlê, ¿e so³tysowanie nie polega

na trafianiu w gusta ludzi. Myœlê, ¿e
fakt, i¿ jestem nadal so³tysem, pole-
ga na tym, ¿e wiêcej jest osób prze-
konanych do tego, co robiê od tych
nieprzekonanych. Bo tacy te¿ s¹ i w
ich gusta, myœlê, ¿e ani ja, ani ¿aden
inny so³tys by nie trafi³. Nie mo¿na
te¿ popadaæ w drug¹ skrajnoœæ. Na
pewno nie mo¿na nikogo dyskrymi-
nowaæ, ze wszystkimi trzeba rozma-
wiaæ, wszystkich trzeba s³uchaæ. Ale
podejmowaæ te¿ decyzje autonomicz-
ne, podejmowaæ decyzje takie, które
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wed³ug mnie i wg wiêkszoœci s¹ po-
zytywne i niestety, nadstawiaæ drugi
policzek i byæ gotowym na dezapro-
batê tych niezadowolonych.

Spoœród przedsiêwziêæ do tej pory
realizowanych, jakie sprawi³o Panu
najwiêcej trudnoœci?

Najtrudniejsze przedsiêwziêcie
ca³y czas jest i trwa. Mam tu na my-
œli remont komturii, termomoderni-
zacjê zamku joannickiego. Jego pro-
ces realizacji na etapie dokumentacji
jest mocno zaawansowany. Pierwsza
umowa na dofinansowanie zosta³a
w³aœnie podpisana na kwotê ok. 3 000
000 z³. Chodzi o przebudowê i ter-
momodernizacjê obiektu. Mamy ju¿

pozwolenie na budowê i wszystkie
dokumenty formalne. To by³o praw-
dziwe wyzwanie. Myœlê, ¿e do tej
pory ten projekt by³ najpowa¿niejsz¹
moj¹ misj¹. Ale takich ró¿nych misji
jest wiêcej, bo s¹ te¿ spo³eczne, do-
tycz¹ce samych mieszkañców. W
dzia³aniach, jakie inicjujê, chodzi mi
o to, ¿eby ludzie w Grobnikach czuli
siê ze sob¹ zwi¹zani, zintegrowani,
¿eby czuli „wiêŸ” z t¹ miejscowoœci¹
z innymi wspó³mieszkañcami. Dziej¹
siê ró¿ne rzeczy na wielu p³aszczy-
znach.

Kiedy rusz¹ prace nad zamkiem?
Chcia³bym, aby prace ruszy³y jak

najszybciej. Niestety nie zale¿y to ju¿
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ode mnie. Prace nad termomoderni-
zacj¹ podzielono na 2 etapy: 2021 i
2022.

Zna Pan grobniczan? Jakie maj¹
potrzeby?

Jestem rodowitym grobniczani-
nem. Wielu mieszkañców tak¿e uro-
dzi³o siê tutaj. Grobniczanie to ok.
700 osób. Znamy siê wszyscy. Z jed-
nymi lepiej, z drugimi gorzej. W
Grobnikach chodzi³em do szko³y,
by³em ministrantem, bawi³em siê tu-
taj, gra³em w pi³kê. Jestem zwi¹zany
z t¹ miejscowoœci¹ od urodzenia. Za-
uwa¿am od pewnego czasu nap³yw
nowych osób, czêsto z daleka. S¹ te¿
osoby z G³ubczyc, które siê tutaj
przeprowadzaj¹. Potrzeby, jakimi
kieruj¹ siê grobniczanie s¹ ró¿ne i
trudno jest je wskazaæ wprost jako
wiod¹ce, bo dla ka¿dego mo¿e byæ
to zupe³nie coœ innego. Jednak jeœli
mia³bym podaæ przyk³ad, to przede
wszystkim bardzo dobra atmosfera
miejsca, w którym siê mieszka i ak-
tywnoœæ spo³eczna ludzi. Grobniki s¹
tak¿e piêknie po³o¿one, mamy na-
prawdê wspania³e okolice, centrum,
zabytki, bogat¹ historiê.

Jakie ma Pan plany na przysz³oœæ
zwi¹zane z so³tysowaniem?

Przede wszystkim kontynuowaæ
przedsiêwziêcia do tej pory realizo-
wane. W nastêpnej kolejnoœci byæ
otwartym na nowe pomys³y i realiza-
cje. Wszystko to mo¿na zebraæ w

pewien wspólny
mianownik „per-
manentny rozwój
Grobnik”. Kiedyœ,
ktoœ zada³ mi pyta-
nie - kiedy ju¿ bê-
dzie taki moment w
Grobnikach, gdzie
wszystko bêdzie
zrobione? Ja mam
nadziejê, ¿e nigdy
nie bêdzie takiego
momentu, bo to jest

chyba idea, tego co chcê robiæ. Jeœli
coœ uda siê zrobiæ, to nie mo¿na za-
raz potem spocz¹æ na laurach. Trze-
ba mieæ perspektywê do robienia ko-
lejnych rzeczy. Gdyby pojawi³ siê taki
moment w moim so³tysowaniu, gdzie
uzna³bym, ¿e ju¿ jest wszystko zro-
bione - to chyba zrzek³bym siê tego
stanowiska.

Jest Pan znany lokalnej spo³ecz-
noœci, nie tylko w Grobnikach, ale
tak¿e w G³ubczycach. Jest Pan Rad-
nym Rady Miejskiej w G³ubczycach.
Wspó³pracuje Pan z Lokaln¹ Grup¹
Dzia³ania, jest Pan cz³onkiem Sto-
warzyszenia „Inicjatywa”, uczestni-
czy w wielu projektach. Jak Pan
znajduje czas na te wszystkie przed-
siêwziêcia? Ma Pan przecie¿ rodzi-
nê.

Przyznam siê, ¿e nie wiem. Jakoœ
to trzeba robiæ. Czasami lepiej, cza-
sami gorzej. Kiedyœ poproszono
mnie, abym zrobi³ takie resume tego,
co zrobi³em do projektu. By³o tego
naprawdê sporo, a¿ sam siê zdziwi-
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³em. Dobrze, ¿e mam taki charakter
swojej pracy prywatnej, która pozwa-
la mi przesuwaæ, dopasowywaæ czas
do tych spo³ecznych spraw. Czêsto do
godzin wrêcz nocnych. Ale wydaje mi
siê, ¿e na razie siê to udaje, choæ nie
na wszystko jest czas. Zawsze mo¿-
na robiæ lepiej, efektywniej.

Kiedy Pan odpoczywa?
Wychodzi na to, ¿e gdy odpoczy-

wam, to so³tysujê. Tak to chyba jest.
Jeœlibym tego nie lubi³, jeœli nie trak-
towa³bym tego trochê jako moje hob-
by, to bym tego nie robi³. Czasami tak
nawet zauwa¿am, ¿e jeœli coœ mi ciê¿-
ko idzie, np. w tych sprawach zawo-
dowych, czy w sprawach urzêdowych
- bo to siê czêsto zdarza... procedury,
jakieœ problemy z dokumentami, coœ
nie idzie tak jak powinno - to w³a-
œnie ¿eby odreagowaæ, zajmujê siê
sprawami takimi so³eckimi, spo³ecz-
nymi. I to rzeczywiœcie dzia³a w jedn¹
jak i w drug¹ stronê.

Panie Pawle, jakie marzenia ma
so³tys Grobnik, a jakie Pawe³ Buczek
prywatnie?

Marzenia owszem s¹, takie przy-
ziemne. Wydaje mi siê, ¿e jeœli si³ i
zdrowia wystarczy, to ¿yczy³bym so-
bie, aby wszystkie plany siê realizo-
wa³y, aby by³o mniej problemów.
Oczywiœcie s¹ te¿ marzenia prywat-
ne, ale nie mam punktu docelowego,
topowego marzenia, do którego za
wszelk¹ cenê chcê d¹¿yæ. Po prostu
chcia³bym, aby w ¿yciu dobrze siê
uk³ada³o.

Budowa obwodnicy Grobnik w
harmonogramie GDDKiA widnia³a
jeszcze niedawno (2018) w planach
na lata 2024-2026 r. Aktualnie jest
na liœcie rezerwowej rz¹dowego pla-
nu budowy 100 obwodnic. Wszyst-

ko w perspektywie na lata 2020-
2030. A wiêc niepokoj¹co temat
przesuwa siê poza rok 2030. Kiedy
uda siê wybudowaæ obwodnicê?

Niestety, nie znam odpowiedzi na
to pytanie i nie zale¿y ona ode mnie.
Jeœliby to zale¿a³o ode mnie, to ju¿
by mo¿na by³o ni¹ jeŸdziæ. Ale oczy-
wiœcie jestem w tej kwestii raczej
optymist¹. Czasami niektórzy zasta-
nawiaj¹ siê, dlaczego jestem taki po-
zytywnie nastawiony do œwiata. Ale
to chyba po to, by zachowaæ zdrowie
psychiczne. Myœlê, ¿e obwodnica
prêdzej czy póŸniej bêdzie, bo ka¿-
dy zdroworozs¹dkowo podchodz¹cy
do tej materii decydent, bêdzie mu-
sia³ podj¹æ decyzjê. Dlaczego? Bo to
jest zwyczajnie kwestia cywilizacyj-
na. Ta sytuacja d³ugo nie mo¿e trwaæ
w zawieszeniu. Ja tylko bardzo siê
martwiê, ¿e nie zd¹¿ymy z obwod-
nic¹ przed jak¹œ tragedi¹ czy przed
jakimiœ wielkimi k³opotami dla
mieszkañców Grobnik. Nie chcia³-
bym, ¿ebyœmy byli m¹drzy po szko-
dzie. Robiê wszystko, co w mojej
mocy, aby by³a jak najszybciej. Zo-
baczymy. Nie poddajê siê. Czasami
zarzuca mi siê, ¿e „po co ja siê tak
tam wydurniam z protestami”, z ja-
kimiœ akcjami w tym temacie. Ale my-
œlê, ¿e ma to sens bo nie pozwalamy
o sobie zapomnieæ. Nie mo¿na na to
pozwoliæ.

My te¿ tak¹ nadziejê mamy. Ze
swojej strony ¿yczymy Panu powo-
dzenia w realizacji przedsiêwziêæ
maltañskich, a zaraz po nich przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z obwodnic¹ i
komturi¹ joannick¹. Jeszcze raz gra-
tulujemy Panu wyró¿nienia.

Mateusz Kitka
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Rozmowa z so³tysem Grobnik
Paw³em Buczkiem (ze strony TG)

Twoje G³ubczyce: So³ectwo
Grobniki stara³o siê wykorzystaæ bu-
dynek Pa³acu pod dzia³ania zwi¹za-
ne z szeroko rozumian¹ kultur¹, t¹
grobnick¹, ale te¿ nie tylko. I ostat-
nimi czasy uda³o siê dopi¹æ kolejny
etap prac zwi¹zanych z tym przedsiê-
wziêciem, tematem. Goœciem naszym
jest Pan Pawe³ Buczek, so³tys Grob-
nik. Dzieñ dobry.

Pawe³ Buczek: Dzieñ dobry, wi-
tam.

TG: No wiêc proszê powiedzieæ
parê s³ów na temat Pa³acu w Grobni-
kach. Na czym stanê³y prace, b¹dŸ te¿
nie. Jak to ruszy³o, na jakim etapie
jesteœmy aktualnie?

PB: No, chcia³oby siê powiedzieæ,
¿e kolejny etap formalny za nami.
Mianowicie z³o¿yliœmy dokumenta-
cjê do starostwa z wnioskiem o po-
zwolenie na budowê. Czyli komplet
dokumentacji uzupe³niony, popra-
wiony ju¿ - wielokrotnie zreszt¹ -
uda³o siê nam z³o¿yæ. Mówiê „nam”,
poniewa¿ wnioskodawc¹ jest gmina
G³ubczyce czyli burmistrz, a ja jestem
pe³nomocnikiem burmistrza w tej
sprawie. Tak¿e dzia³amy tutaj wspól-
nie. Uda³o siê tê dokumentacjê, tak
jak powiedzia³em skompletowaæ i w
komplecie z³o¿yæ, tak¿e czekamy na
pozytywn¹ decyzjê na budowê. I to
jest ten taki "formalny" etap, który
jest nieodzowny i potrzebny do roz-
poczêcia przedsiêwziêcia. A sk¹din¹d
ju¿ te¿ równolegle, dostaliœmy po-
twierdzenie z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, gdzie Fundusz
potwierdza, ¿e dostaliœmy dotacjê na

TERMOMODERNIZACJA
 ZAMKU JOANNITÓW W GROBNIKACH

ten cel. Tak¿e kwota ok. 3 mln z³ zo-
sta³a przeznaczona i zabezpieczona
na ten cel, tak¿e te sprawy formalne
myœlê, ¿e ju¿ mamy za sob¹ i teraz
tylko nastêpnym etapem bêdzie og³o-
szenie przetargu na to przedsiêwziê-
cie.

TG: Co takiego siê zmieni jeœli
chodzi o Pa³ac, jego wygl¹d, przezna-
czenie?

PB: Zmiany bêd¹ du¿e i niedu¿e.
Niedu¿e tzn. zamek bêdzie w tym
miejscu, w którym jest. Mniej wiêcej
w tej samej bryle. Pamiêtajmy, ¿e piê-
tra zamku zmienia³y siê z biegiem
czasu. W tym remoncie d¹¿ymy do
stanu z XIX w., a mianowicie trzeba
w zwi¹zku z tym dobudowaæ jedno
piêtro dachowe, czyli wymieniæ ca³y
dach na nowy, w którym bêdzie jesz-
cze jedno a w zasadzie pó³tora kon-
dygnacji. I taki obiekt jest zaplano-
wany, taka jest dokumentacja. Dzisiaj
w zamku istniej¹ 2 piêtra. Parter
i 1 piêtro z du¿¹ sal¹ balow¹ na gó-
rze. A po remoncie pojawi siê jesz-
cze jedno piêtro, takie mieszkalne, w
dachu.

Zmieni siê tak¿e funkcjonalnoœæ
przedsiêwziêcia. Kiedy zastanawia-
liœmy siê nad wnioskowaniem i po-
zyskiwaniem œrodków na ten cel, to
te¿ zastanawialiœmy siê nad funkcj¹
tego miejsca, jak bêdzie wykorzysty-
wany zamek w przysz³oœci. Dlatego
dzisiaj ca³a akcja, ca³a inicjatywa i
te¿ tytu³ projektu budowlanego nosi
nazwê „Dom Pracy Twórczej”. I taka
jest nasza idea, moja i burmistrza,
¿eby ten budynek w przysz³oœci s³u-
¿y³ wszystkim, którzy chcieliby pro-
wadziæ tam jakiekolwiek zajêcia.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

222

I takie powiedzmy najmniejsze, po-
cz¹wszy od zebrañ wiejskich, od ta-
kich spotkañ lokalnych po warsztaty
i zajêcia grup du¿ych, nawet ponad
100-osobowych, które bêd¹ mog³y
tutaj przyjechaæ, zakwaterowaæ siê,
wype³niæ te cele, z jakimi przyjecha-
³y. Czyli np. bêdzie mo¿na rehabili-
towaæ osoby niepe³nosprawne, bêdzie
mo¿na przeprowadzaæ warsztaty ar-
tystyczne, teatralne, muzyczne, co tyl-
ko komu bêdzie potrzebne - ponie-
wa¿ funkcjonalnoœæ tych pomiesz-
czeñ bêdzie bardzo du¿a.

Na parterze s¹ i takie bêd¹, dwie
du¿e sale: Sala Rycerska i sala obok,
które s¹ du¿ymi, otwartymi przestrze-
niami i bêdzie mo¿na tam dowolnie
aran¿owaæ zale¿nie od tego, co bê-
dzie akurat komuœ do czego potrzeb-
ne. Na pierwszym piêtrze zostanie te¿
ta du¿a sala balowa, która funkcjo-
nuje dzisiaj. Tak¿e praktycznie 1/3
powierzchni piêtra to jest sala, która
bêdzie jeszcze bardziej funkcjonal-
na. Bêdzie tam mo¿na przeprowa-
dzaæ naprawdê bardzo du¿e przedsiê-
wziêcia. W³¹cznie z pokazami, kon-
certami, z tego typu przedsiêwziêcia-
mi. Myœlê, ¿e formu³a jest na tyle
otwarta, ¿e kiedy ten budynek osi¹-
gnie ju¿ swoj¹ œwietnoœæ, a pamiê-
tajmy, ¿e jeszcze kilka dobrych lat
musi potrwaæ zanim to bêdzie, to na
pewno bêdzie on móg³ byæ wykorzy-
stywany na wiele ró¿nych sposobów.

TG: Do kogo nale¿y  siê zwracaæ,
jeœli chodzi o chêæ zorganizowania
jakiegoœ wydarzenia?

PB: O, to jest d³uga perspektywa.
Myœlê, ¿e te formalnoœci na pewno
zostan¹ przez burmistrza i przez
Urz¹d Miejski usystematyzowane.
Pamiêtajmy, ¿e dzisiaj jesteœmy na

pierwszym etapie przedsiêwziêcia.
Pierwszy etap polega na g³êbokiej ter-
momodernizacji. Tak siê nazywa
wniosek, z którego dostaliœmy dofi-
nansowanie. Przypominam, ¿e jest to
ok. 3 mln z³ w 95% dofinansowane -
czyli bardzo fajne, bardzo dogodne
warunki. Aczkolwiek nie „za³atwiaj¹”
mówi¹c kolokwialnie, ca³oœci potrzeb
tego przedsiêwziêcia. W tym etapie
zostanie wymieniony dach, zostanie
wymienione Ÿród³o ciep³a na pompy
ciep³a. Zostan¹ zrobione tynki, zosta-
nie wymieniona stolarka okienno-
drzwiowa, no i oœwietlenie, izolacja,
pomniejsze rzeczy zwi¹zane z termo-
modernizacj¹. I to jest ten pierwszy
etap.

Ju¿ poczyniliœmy starania i ju¿ wie-
dz¹c, ¿e dostaniemy dofinansowanie
na ten pierwszy etap, przygotowuje-
my siê do nastêpnego etapu, który
bêdzie polega³ na wykoñczeniu i wy-
posa¿eniu tego budynku i to bêd¹
nastêpne miliony z³, które bêd¹ po-
trzebne na dokoñczenie tego przed-
siêwziêcia.

I w ostatnim etapie czeka nas te¿
zagospodarowanie terenu wokó³
zamku, czyli park zabytkowy równie¿
i bardzo ciekawa infrastruktura przy-
rodnicza dooko³a zamku. I to jest
przysz³oœæ, która jest jeszcze nieokre-
œlona. Tu bêdziemy jeszcze wniosko-
waæ o jakieœ dofinansowania, jeœli
bêd¹ tylko mo¿liwe. A wówczas, kie-
dy ju¿ obiekt bêdzie dokoñczony, na
pewno te kwestie formalne bêd¹ te¿
ujednolicone i myœlê, ¿e tutaj bur-
mistrz, wspólnie ze mn¹, wymyœli
tak¹ formu³ê, która bêdzie najlepsza
dla nas wszystkich.

TG: No có¿. Pozostaje ¿yczyæ
w takim razie jak najszybszej reali-
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zacji etapów tego projektu i tego
przedsiêwziêcia. Mam nadziejê, ¿e
ju¿ nied³ugo Grobniki stan¹ siê takim
centrum kulturalnym i œwietnym
przyk³adem na to, ¿e równie¿ so³ec-
two mo¿e wieœæ prym, jeœli chodzi
o kulturê w regionie.

PB - No mo¿na by nawet powie-
dzieæ, ¿e wracamy do Ÿróde³, bo XII-
XIII w. kiedy Zakon Maltañski osiedli³
siê w Grobnikach, i tam, w³aœnie, bu-
dynku w zamku stworzy³ swoj¹ kom-
turiê, swoisty oœrodek kulturalny. Oœro-
dek rozwoju tych terenów by³ w³aœnie
w Grobnikach i myœlê, ¿e tak trochê
z przymru¿eniem oka, wracamy do tych
korzeni maltañskich.

Ale tak powa¿nie mówi¹c, oczywi-
œcie nie bêdziemy siê tutaj przeœci-
gaæ w prymie kulturalnym. Myœlê, ¿e
w ogóle G³ubczyce i obszar P³asko-
wy¿u G³ubczyckiego jest bardzo bo-
gaty w takie miejsca i takie oœrodki
kultury. Ale te¿ mam œwiadomoœæ, ¿e
to przedsiêwziêcie to jest kolejny
etap, który dzisiaj koñczymy - auto-
matycznie rozpoczynamy nastêpny,
wiedz¹c, ¿e jeszcze przede mn¹
i przed nami wiele problemów, wiele
zagadkowych tematów do rozwi¹za-
nia. Mam te¿ w pamiêci to, co do tej
pory uda³o siê zrobiæ i te problemy,
które czasami znik¹d siê mno¿y³y,
czasami gdzieœ tam powstawa³y nowe
tematy, ale to tylko po to, ¿eby je roz-
wi¹zaæ i ¿eby siê z nimi mierzyæ. Jak
najbardziej nie mo¿na siê poddawaæ.

Tutaj te¿ od razu, ca³y czas z ty³u
g³owy mam fakt, ¿e w zasadzie bar-
dzo wiele czynników wskazywa³o na
to, ¿e ta inwestycja nie ma prawa
powodzenia. Bardzo du¿o by³o ta-
kich, powiedzmy przeszkód prawie

nie do udŸwigniêcia. W³¹cznie z tym,
¿e musieliœmy drugi raz tworzyæ do-
kumentacjê budowlan¹, poniewa¿ ju¿
na etapie ukoñczonej dokumentacji
okaza³o siê, ¿e musieliœmy zmieniæ
bry³ê dachu, co w zasadzie przebu-
dowa³o ca³¹ dokumentacjê. I tutaj
wielkie, wielkie podziêkowania i dla
burmistrza i dla urzêdników i w ogó-
le dla wszystkich, którzy wspó³pra-
cowali w tym projekcie, ¿e uda³o siê
jakby drugi raz na nowo tê dokumen-
tacjê zrobiæ. Tak trzeba powiedzieæ.

Cieszê siê, ¿e siê, nie poddaliœmy
i ¿e doprowadziliœmy ten etap do koñ-
ca i myœlê, ¿e z nastêpnymi etapami
tego przedsiêwziêcia, które tak ogól-
nie mo¿na nazwaæ jako tak¹ pe³n¹ re-
witalizacjê zamku, uda siê w najbli¿-
szych kilku latach dokoñczyæ.

TG: Panie Pawle. Pozostaje z³o¿yæ
gratulacje jeœli chodzi o wytrwa³oœæ
w realizacji tego projektu, ale rów-
nie¿ powodzenia na dalsz¹ czêœæ.
Niech to siê wszystko bardzo fajnie
zakoñczy i zacznie funkcjonowaæ.

PB- I na pewno jeszcze nieraz bê-
dziemy siê spotykaæ w tych tematach
oko³o zamkowych i bêdziemy sobie
tutaj za poœrednictwem portalu czy za
poœrednictwem mediów opowiadaæ
i przekazywaæ mieszkañcom G³ub-
czyc i okolic, jak siê te prace maj¹.
Mam nadziejê, ¿e niebawem uda siê
pochwaliæ nastêpnym, jakimœ cieka-
wym przedsiêwziêciem.

TG: Dziêkujê za rozmowê.
PB: Dziêkujê równie¿.
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REMONT BASENU MIEJSKIEGO
Gmina G³ubczyce reprezentowana przez ZOKiS w osobie dyrektora pla-

cówki Bartosza Dzie¿y podpisa³a umowê na remont basenu miejskiego w
G³ubczycach.

Umowa podpisana zosta³a 10 listopada 2021 r. Wy³oniona w drodze prze-
targu firma „DER-POL” Fir-
ma Remontowo-Budowlana
Dariusz Cieœlik ma 210 dni
na wykonanie I etapu remon-
tu.

Gmina G³ubczyce uzyska-
³a wsparcie ze œrodków fi-
nansowych dla gmin gór-
skich w ramach wsparcia re-
alizacji zadañ inwestycyj-
nych realizowanych przez
jst., w obszarze turystyki w wysokoœci 3 814 996,40 z³.

Wartoœæ umowy wynosi 7 373 862,75 z³.
Pozosta³e 3 558 866,35 z³ zostanie sfinansowane ze œrodków bud¿etu gmi-

ny G³ubczyce.
Œrodki zostan¹ przeznaczone na przebudowê basenu miejskiego w G³ub-

czycach - Etap I. Wysokoœæ dofinansowania wynosi 40% œredniorocznych
wartoœci wydatków na inwestycje w latach 2016-2020. Jest to znacz¹ce wspar-
cie dla naszego samorz¹du.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przebudowê basenu œrod-
kowego, przebudowê brodzika, instalacjê zamku wodnego oraz wykonanie
wodnego placu zabaw. Powstanie dwusegmentowa zje¿d¿alnia sk³adaj¹ca siê
ze zje¿d¿alni rodzinnej oraz zje¿d¿alni rurowej otwartej. Pojawi siê tak¿e
nowa infrastruktura na basenie.

Œrodki z tego programu trafi¹ tak¿e do Prudnika i G³ucho³az na realizacjê
zadañ tak¿e zwi¹zanych z obszarem turystyki.
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Wielu z nas, doros³ych ma zwyczaj
porównywaæ chwile swojego dzieciñ-
stwa z czasami, w których przysz³o
¿yæ ich dzieciom czy te¿ wnukom.
Czêsto narzekamy, ¿e dzisiaj m³odzi
ludzie nie maj¹ tak du¿ej iloœci obo-
wi¹zków, jakie mieli ich rówieœnicy
dawniej. Czy to jest prawd¹? Co do
takiego stanowiska mam w¹tpliwoœci,
bo nie nale¿y myliæ pró¿noœci z za-
baw¹. Otó¿ drodzy Doroœli, to my
dzisiejszym dzieciom planujemy
ka¿d¹ chwilê: korepetycje z jêzyków
obcych i niemal¿e z ka¿dego istnie-
j¹cego szkolnego przedmiotu, sekcje
sportowe, szko³ê muzyczn¹, harcer-
stwo, ministranturê, zajêcia artystycz-
ne, kó³ka naukowe i wiele innych. My
zaœ, tak zwani Doroœli, mieliœmy obo-
wi¹zki domowe i szkolne, i… tyle
czasu, ile uda³o siê „urwaæ” na zaba-

MURAL „KOÑ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ”
W „STAJNI NA WARSZAWSKIEJ”

Warsztaty artystyczne zrealizowane w dniach 10-14.08.2020 r. w
G³ubczycach przy ul. Warszawskiej 15 w „Stajni na Warszawskiej”

wê. Rzec by mo¿na by³o, ¿e by³ to
czas wyj¹tkowo kreatywny, bo goto-
wych przedmiotów s³u¿¹cych zaba-
wie by³o niewiele.

Wiosn¹ 2020 roku kilkoro z takich
Doros³ych przyjació³, usiad³o na po-
dwórku „Stajni na Warszawskiej” i
wyobrazi³o sobie mural, malowid³o
na ca³¹ œcianê, a na nim motyw koni
nawi¹zuj¹cy tematem do miejsca1. W
kilka chwil powsta³a koncepcja ma-
lowid³a i plan zaanga¿owania w dzie-
³o miejscowych dzieci. Dalsza dys-
kusja Doros³ych skupi³a siê ju¿ na
problemach natury technicznej, czy-
li: kto mo¿e to wykonaæ, jakie bêd¹
koszty zadania i jak sobie z nimi po-
radziæ? Gdy jedni mówili o przeszko-
dach, inni szukali rozwi¹zañ. Konse-
kwencj¹ jednej takiej chwili spokoju
- chwili pró¿noœci - by³y warsztaty

Mural - fot.J.SmaŸ
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18.11.2021
Rozdanie nagród

Marsza³ka
woj. Opolskiego,

fot. J. SmaŸ
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plastyczne, które odby³y siê
latem 2020 roku w Stajni na
Warszawskiej, w trakcie
których wykonano mural pt.
„Koñ w przestrzeni miej-
skiej”.

18 listopada 2021 r. mu-
ral otrzyma³ Nagrodê Mar-
sza³ka Województwa Opol-
skiego w kategorii: Wyda-
rzenia Muzealne roku 2020.

Zatem pozwólmy naszym
dzieciom odrobinê ponu-
dziæ siê, by mia³y czas siêgn¹æ do
swojej wyobraŸni - miejsca kreacji,
oczywiœcie i tutaj zalecany jest umiar.
Znalezienie z³otego œrodka pomiêdzy

prac¹ (a ni¹ jest tak¿e nauka) i odpo-
czynkiem m³odych ludzi to g³ówne
zadanie nas - Doros³ych. Rola trud-
na, lecz nikt nie powiedzia³, ¿e bê-
dzie ³atwo. To my jesteœmy Doroœli.

Kalendarium warsztatów:
1. W dniu 3.08.2020 r. zawarto

„Umowê wspó³pracy przy realizacji
projektu artystycznego” pomiêdzy
w³aœcicielami „Stajni na Warszaw-
skiej”, Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej i zawodowymi artysta-
mi: prof. Zdzis³awem Wiatrem i prof.
Zbigniewem Gorlakiem, która za-
wiera³a podzia³ czynnoœci i obowi¹z-
ków poszczególnych partnerów.

2. W dniach 3.08-6.08.2020 r.
dzieci wykona³y prace plastyczne pt.
„Koñ w przestrzeni miejskiej”, któ-
re zawieraæ mia³y miêdzy motyw
konia i elementy miasta G³ubczyce2.
Nastêpnie wykonano skany prac
dzieci, poniewa¿ by³y podstaw¹ do
opracowania koncepcji muralu i
przes³ano je wspomnianym arty-
stom. W tym czasie w³aœciciele stad-
niny przygotowali powierzchniê
muru pod malowid³o i zgromadzili
podstawowe przybory.

3. 10-14.08.2020 r. wykonano mu-
ral na przygotowanej do tego œcia-

nie.
4. 15.08. 2021 r. na muralu doma-

lowano szczury, które w symbolicz-
ny sposób nawi¹zywaæ mia³y do pa-
nuj¹cej pandemii COVID 19.

Prof. Z.Gorlak i prof. Z.Wiatr, fot. Sz. Wiatr

Prof. Wiatr i Zuzia odbij¹ szablon,
fot.Sz.Wiatr
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Proces twórczy muralu
Profesorowie Zdzis³aw Wiatr i Zbi-

gniew Gorlak, inspirowani pracami
wykonanymi przez dzieci, przenieœli
na œcianê g³ówne motywy kompozy-
cji (4 konie) przy pomocy rzutnika.
Kontury koni na murze stanowi³y
bazê do umieszczenia pozosta³ych
elementów muralu. Zawodowi arty-
œci naszkicowali na powierzchni
muru sylwety motywów architekto-
nicznych zwi¹zanych z miastem, któ-
re w swoich pracach zaprojektowa³y
dzieci: ratusz w oku konia, wie¿ê ra-
tuszow¹, koœció³ parafialny na tle
anielskich skrzyde³. Tak powsta³ po-
kaŸnych rozmiarów szkic (9mx3m),
który poddano dzia³aniom artystycz-
nym dzieci przy wsparciu prof. Wia-
tra, prof. Gorlaka, dr. Barbary Piecha-
czek i Szymona Wiatra. Dzie³o po-
wsta³o przy zastosowaniu ró¿nych
technik plastycznych (odbijania z sza-
blonu, frota¿u, technik malarskich -
malowania pêdzlami i sprejami).
Klacz Luna pierwotnie zosta³a pokry-
ta ró¿norodnymi przedstawieniami
sportów konnych odbitych przy po-
mocy szablonów (przygotowanych
wczeœniej), a efekt przestrzenny uzy-
skano, stosuj¹c ró¿ne techniki malar-
skie. Drugi od lewej koñ uzyska³
„barwê sierœci” (maœæ) w formie hi-
storycznego planu miasta, który prze-
rysowano w dwóch odrêbnych czê-
œciach. Kolejny koñ, nazwany przez
dzieci "maltañskim", pokryto roœlin-
nym frota¿em (wykorzystano liœcie
mieczyków, piwonii i innych kwiatów
rosn¹cych przy murze, które odbito
za pomoc¹ gumowego wa³ka). Wy-
konany przez Gabrysiê, Martynê i
Felka koñ by³ dla nich ma³o interesu-
j¹cy, wiêc uzgodniono, ¿e umieszcz¹

na jego ³opatce krzy¿ maltañski. Wy-
obraŸnia m³odych artystów by³a du¿o
wiêksza ni¿ zak³ada³ pierwotny szkic
konia. Po namalowaniu symbolu jo-
annitów, jego grzywie nadano fanta-
styczn¹ formê z³o¿on¹ z sylwet przy-
pominaj¹cych konia zatrzymanego w
galopie. Œwiadectwem zadowolenia
z osi¹gniêcia przez dzieci zamys³u
artystycznego by³y ich okrzyki i…
nieco „szelmowskie” uœmieszki.
Moim zdaniem by³a to jedna z pierw-
szych prób sprawdzaj¹cych wyobraŸ-
niê Doros³ych (mo¿e trochê „Wapnia-
ków”), taka trochê prowokacja. Na
przyk³ad, czy nad¹¿ymy za ich m³o-
doœci¹, ¿ywio³owoœci¹ i specyficz-
nym postrzeganiem œwiata? Ostatnie-
go z koni pokryto sylwetami zasto-
sowanymi w klaczy Luna i pomalo-
wano sprejami, a na tym umieszczo-
no fragmenty 2 smoków, które nada-
³y dynamiki ca³ej kompozycji. W oku
tego konia „odbija siê” g³ubczycki
ratusz, który samodzielnie namalowa³
Aleks. Wiernym towarzyszem na-
szych dzia³añ by³ pies w³aœcicieli,
Majki, który ka¿dego ranka wita³ nas,
merdaj¹c ogonem, a po zakoñczonej
pracy odprowadza³ do furtki posesji.
W trakcie prac krêci³ siê nam pod
nogami i musieliœmy uwa¿aæ, by go
nie pobrudziæ farb¹. Majki mia³ zwy-
czaj siadania w pobli¿u wizerunku
Luny, dlatego jego podobiznê nama-
lowano w pobli¿u wspomnianego
konia. Gabrysia zaproponowa³a jesz-
cze namalowanie kuli armatniej z ele-
wacji wie¿y koœcielnej. Po jej wyko-
naniu wydawa³o nam siê, ¿e mural
jest prawie skoñczony, poniewa¿ po-
zosta³o do namalowania tylko s³oñ-
ce. Gdy nabraliœmy do naszej pracy
dystansu, Aleks zasugerowa³, ¿e wy-
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soko nad miastem móg³by unosiæ siê
smok. Pomys³ ten bardzo mi siê
spodoba³. Potwierdzi³am, ¿e smok
wystêpuje w jednej z legend s¹sied-
nich Go³uszowic i powinien nadlaty-
waæ od strony zachodniej. Wymyœle-
nie sylwety smoka powierzono jego
pomys³odawcy. Aleks
na kartonie namalowa³
pierwowzór gada. Szkic
ten skorygowa³ profesor
Wiatr, wykona³ szablon
i odbi³ smoka wysoko na
œcianie. 14 sierpnia 2020
r. prace malarskie przy
muralu dobieg³y koñca.
Pozosta³o jedynie pod-
pisanie dzie³a, co plano-
wa³ zrobiæ samodzielnie
Zdzis³aw Wiatr nastêp-
nego dnia. Zadowoleni z
efektu i trochê zaskocze-
ni ogromem wykonanej pracy rozsta-
liœmy siê w dobrej atmosferze, z na-
dziej¹ na dalsz¹ twórcz¹ wspó³pracê.

Nastêpnego dnia po zakoñczeniu
pracy zorientowaliœmy siê, ¿e na
chwilê uda³o nam siê zapomnieæ o
panuj¹cej w Polsce i na œwiecie pan-
demii COVID 19. I tak zrodzi³ siê

pomys³ umieszczenia na
muralu motywu szczura,
który jest symbolem za-
razy (d¿umy). Profesor
Wiatr podpisa³ dzie³o i
namalowa³ wspomniane
szczury.

Czas dzieciñstwa to
czas wytê¿onej pracy
i zabawy. Nasi m³odzi
artyœci ka¿dego dnia po
zakoñczonej pracy mie-
li trochê czasu na zaba-
wê. Wraz z up³ywem ko-

lejnych dni stadnina odkrywa³a przed
nimi swoje zaczarowane miejsca, a
by³o ich wiele. Nad t¹ przyrodzon¹
m³odzieñcz¹ ciekawoœci¹ stara³a siê
zapanowaæ pisz¹ca te s³owa.

Szymon Wiatr, niczym pisarz z apa-
ratem w rêku w miejsce pióra, zapi-

sa³ wszelkie nasze dzia³ania i atmos-
ferê panuj¹ca w trakcie warsztatów.

Opis ikonograficzny muralu
Rozwój motoryzacji spowodowa³,

¿e tak wa¿ny dla ¿ycia w mieœcie koñ
znikn¹³ bezpowrotnie z jego prze-
strzeni. Z tego powodu w³aœnie to

Aleks maluje plan starych G³ubczyc na tu³owiu
konia, fot. Szymon Wiatr

B.Piechaczek udziela korekty Martynie i Gabrysi,
fot. Sz. Wiatr
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piêkne zwierzê zosta³o wybrane na
g³ównego bohatera naszego malowi-
d³a. Jego postaæ dodatkowo bezpo-
œrednio nawi¹zuje do miejsca lokali-
zacji muralu - stadniny „Stajni na
Warszawskiej” (która
znajduje siê na terenie hi-
storycznego przedmieœcia
G³ubczyc o charakterze
rolniczym, przy ul. War-
szawskiej 15).

Pierwszy koñ od lewej
to sylweta klaczy o imie-
niu Luna wykonana w
skali 1:1 z wie¿¹ ratu-

szow¹ na ciemieniu (wygl¹dem przy-
pomina jednoro¿ca) - pomys³ z rysun-
ku Gabrysi. Przy nim sportretowano
biegn¹cego psa w³aœcicieli - Majkie-
go.

Drugi koñ to motyw z pracy Zuzi.
W miejscu siod³a niesie on uskrzy-
dlony koœció³ parafialny (s¹ to skrzy-

d³a anio³a z herbu G³ubczyc) - pomys³
Felka. U do³u, przed koniem umiesz-
czono kulê armatni¹, która (jak po-
daje tradycja) utkwi³a w murze ko-
œcio³a w czasie ostrza³u miasta przez

Szwedów w 1645r. Na tu³owiu konia
narysowano 2 du¿e fragmenty planu
G³ubczyc z okresu œredniowiecza. W
pobli¿u obu koni, u do³u, czaj¹ siê
szczury, które poœrednio nawi¹zuj¹
do panuj¹cej w 2020r. pandemii CO-
VID19, a bezpoœrednio odwo³uj¹ do
istniej¹cej G³ubczycach w XVI w.
d¿umy.

Trzeci koñ, ozdobiony odbitymi
liœæmi kwiatów, przypomina trochê
zebrê (to klasyczny artystyczny przy-
padek, kiedy efekt fascynuje twórcê,
choæ ca³oœæ wydaje siê byæ nieco eg-
zotyczna). Na jego ³opatce umiesz-
czono krzy¿ rycerzy maltañskich
(dawniej mieszkaj¹cych w dworze po
przeciwnej stronie koœcio³a parafial-
nego - obecnie plac z pomnikiem Jana
Paw³a II) w formie kamienia symbo-
lizuj¹cego „Szlak joannitów na
OpolszczyŸnie” i upamiêtniaj¹cego
ich obecnoœæ na ziemi g³ubczyckiej.
Grzywa, spokojnego z pozoru mal-
tañskiego konia (tak zosta³ przez nas

Felek maluje psa Majkiego

Gabrysia i Martyna maluj¹ konia
maltañskiego technika frota¿u
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nazwany), to wzburzone staj¹ce dêba
wizerunki koni, które nada³y mu nie-
co dynamizmu.

W oku czwartego konia odbija siê
g³ubczycki ratusz.

U góry kompozycji umieszczono

smoka, który wy³ania siê z
nieco fantastycznego s³oñ-
ca. Dwa kolejne smoki na-
malowane na tle tu³owia
czwartego konia zdaj¹ siê
go goniæ. Motyw smoka
nawi¹zuje do legendarne-
go smoka z pobliskich Go-
³uszowic. Wygl¹d s³oñca i
smoka przypomina trochê
postaci ze sgrafitto w ksi¹-
¿êcym zamku w pobliskim
Krnovie.

Na zakoñczenie - wieczorem 14
sierpnia, podobnie jak wiosn¹ tego
roku, usiad³o w stadninie przed do-
mem kilkoro przyjació³ („Doro-
s³ych”) zadowolonych z siebie, ¿e
uda³o siê im urzeczywistniæ marze-
nia. Siedz¹c tak, snuli nowe plany. Z
t¹ ró¿nic¹, ¿e owe plany by³y ju¿
œmielsze, a z niektórych twarzy
znikn¹³ grymas lêku (co da³o siê

wczeœniej zauwa¿yæ). Okaza³o siê, ¿e
martwi³a ich trudnoœæ pogodzenia
charakterystycznego dla dziecka ry-
sunku z warsztatem profesjonalisty,
w taki sposób, by ka¿de z nich nie
straci³o na swojej wartoœci. W opinii

wielu z nas to siê uda³o.
Jestem ciekawa, co Pañ-
stwo o tym s¹dzicie?

Barbara Piechaczek

1 Doroœli: Mariusz Mielnik
(Stajnia na Warszawskiej),
Barbara Piechaczek (dy-
rektor Powiatowego Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej),
Zdzis³aw Wiatr (wyk³a-
dowca Uniwersytetu Jana
D³ugosza w Czêstocho-
wie), Szymon Wiatr (re-

porta¿ fotograficzny), Joanna i Jaro-
s³aw Zagwoccy (Stajnia na Warszaw-
skiej) i zaproszony do wspó³pracy
Zbigniew Gorlak (Akademia sztuk
Piêknych w Gdañsku).
2 Zuzia (lat 6), Gabrysia (lat 10),
Martyna (lat 12), Felek (lat 7), Aleks
(lat 12).

Prof. Z.Wiatr i Aleks odbijaj¹ konie
od szablonu, fot. Sz. Wiatr

Prof. Z.Wiatr i Felek, fot. Sz. Wiatr
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Rozdanie Nagród Marsza³ka Woj. Opolskiego (od lewej: Mariusz Mielnik,
Aleks Ko³odziejczyk, Felek Ko³odziejczyk, Gabrysia SmaŸ, Barbara

Piechaczek), fot. J.SmaŸ
Ni¿ej: twórcy muralu, fot. J. SmaŸ
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PLENER MALARSKI  £¥CZ¥CY POKOLENIA
Miêdzypokoleniowy plener malarski to kolejna inicjatywa realizowana przez

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Aktywni”. Ple-
ner odby³ siê 10 wrzeœnia 2021 roku przy Stawie £abêdzim, w naszym piêk-
nym parku miejskim w G³ubczycach. G³ównym za³o¿eniem wydarzenia by³o
stworzenie wspólnej przestrzeni
dla ludzi starszych i m³odszych
do integracji miêdzypokolenio-
wej, wzajemnego poznania siê i
wspó³pracy. Chcieliœmy zorgani-
zowaæ wydarzenie, które bêdzie
integrowa³o nie tylko nasze po-
kolenia, ale tak¿e mieszkañców

ca³ego powiatu. I to nam siê uda-
³o, goœciliœmy przyjació³ w ró¿nym wieku, dzieci, m³odzie¿, ca³e rodziny z
dzieæmi, dziadków z wnukami, a tak¿e lokalnych artystów. Odwiedzili nas
tak¿e mieszkañcy, jak¿e piêknego miasta Wroc³awia, który jest bliski nasze-
mu sercu. Cieszy bardzo du¿e zainteresowanie plenerem. Gdy spotykaj¹ siê
ludzie pe³ni pasji, jest moc.

Podczas pleneru powsta³y przepiêkne prace. Mamy bardzo uzdolnionych
mieszkañców.  Prace by³y tworzone z wykorzystaniem ró¿nych technik ma-
larskich. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas równie¿ goœæ specjalny, nasza kra-
janka a tak¿e zbara¿anka Pani Stefania Kostyk, artystka, malarka, uczestnicz-
ka ponad 40 plenerów ogólnopolskich i miêdzynarodowych. By³a to bardzo
mi³a niespodzianka. Efekt koñcowy zostanie zaprezentowany na specjalnie
przygotowanej wystawie.

By³o to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie w tak zacnym gronie.
Planujemy ju¿ kolejne wydarzenia dla naszych mieszkañców, na które bardzo
serdecznie zapraszamy. Bo robimy to dla Was. Chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim, którzy byli z nami i uczestniczyli w plenerze.  Szczególne podziê-
kowania nale¿¹ siê firmie Top Farms G³ubczyce za okazane wsparcie finan-
sowe oraz Panu Józefowi za przekazane sztalugi. Macie wielkie serce.

Marcin Grabuñczyk
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia „Aktywni”
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Trwaj¹ prace maj¹ce na celu utwo-
rzenie inteligentnej pasieki edukacyj-
nej dzia³aj¹cej w trybie online na te-
renie ujêcia wody „Powstañców”. To
kolejny proekologiczny projekt reali-
zowany przez spó³kê G³ubczyckie
Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o.o. Na
pocz¹tek pasieka bêdzie liczy³a 4 ule,
które bêd¹ zamieszkiwane przez psz-
czo³y. Ule zostan¹ postawione na
przygotowanym terenie, na którym
planowane jest tak¿e zasianie roœlin
miododajnych, co bêdzie rozszerze-
niem realizowanej w bie¿¹cym roku
przez spó³kê inicjatywy „Stwórz
przystanie dla owadów”. Ujêcie
wody jest terenem specyficznym, pod
którym znajduj¹ siê skomplikowane
instalacje technologiczne, wiêc dziê-
ki temu terenów zielonych jest pod
dostatkiem. Na terenie ujêcia roœnie
bardzo du¿o miododajnych krzewów
i drzew.

Pasieka edukacyjna, która zostanie
utworzona, bêdzie pasiek¹ innowa-
cyjn¹. Pasieka bêdzie monitorowana
przez 24 godziny na dobê 7 dni w ty-
godniu. Na ulach zostan¹ bowiem
zamontowane urz¹dzenia pomiarowe
oraz kamery. Kamery zostan¹ zain-
stalowane zarówno na zewn¹trz jak i
wewn¹trz ula. Ca³odobowy monito-
ring pozwali na wizualizacjê parame-
trów panuj¹cych w ulu, takich jak np.
temperatura, wilgotnoœæ, waga, czê-
stotliwoœæ dŸwiêku, lokalizacja jaj i
wiele innych. Monitoring ula pozwoli
na sprawdzanie stanu rodziny pszcze-
lej bez otwierania ula, w tym równie¿
umo¿liwi wykrywanie anomalii i cho-
rób pszczó³ we wczesnym stadium.
Urz¹dzenia bêd¹ posiadaæ detektor
wandalizmu, który uaktywnia siê w
momencie naruszenia ula. Dodatko-

INTELIGENTA PASIEKA EDUKACYJNA ONLINE
wo aplikacja i analiza danych u³atwia
wykrywanie chorób, rójki, przepro-
wadzanie inspekcji ula, planowanie
zadañ, a tak¿e prowadzenie notatek
dotycz¹cych pszczelich rodzin.

Do projektu zostan¹ zaproszone
szko³y oraz lokalne instytucje. Inter-
fejs umo¿liwiaj¹cy podgl¹d pasieki
zostanie udostêpniony mieszkañcom,
szko³om oraz instytucjom na specjal-
nie przygotowanej zak³adce znajdu-
j¹cej siê na stronie spó³ki. Pasiaka
edukacyjna umo¿liwi prowadzenie
lekcji edukacji ekologicznej bez wy-
chodzenia poza teren szko³y, co jest
istotne szczególnie w czasach, w któ-
rych ¿yjemy, zwi¹zanych z pandemi¹
koronawirusa Covid-19. Ka¿dy, kto
odwiedzi pasiekê edukacyjn¹, dowie
siê jak wa¿ne s¹ dla nas pszczo³y, jak
o nie dbaæ i szanowaæ.

Szczególne podziêkowania kieru-
jê na rêce Pana Edwarda Wo³oszyna,
wieloletniego pszczelarza aktywnie
dzia³aj¹cego w œrodowisku lokalnym,
który jest niezwykle zaanga¿owany
w prace projektu i wspomaga nas
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Je-
stem niezmiernie wdziêczny, bo dziê-
ki prowadzonym wielogodzinnym
dyskusjom nad projektem, rodz¹ siê
coraz to nowe pomys³y i zakres prac
siê nieustanie rozszerza, z korzyœci¹
dla prowadzonego przedsiêwziêcia.
Jeszcze wiele spotkañ i pracy przed
nami, a wizja efektu koñcowego ca³y
czas nas ogromnie motywuje.

Zakoñczenie prac i uruchomienie
pe³nego zakresu projektu planowane
jest na wiosnê 2022 roku. Spowodo-
wane to jest m.in. panuj¹cymi warun-
kami atmosferycznymi oraz utrudnie-
niami w dostawie sprzêtu elektronicz-
nego, co wszyscy odczuwamy w rów-
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nym stopniu w naszym ¿yciu codzien-
nym. Jesteœmy przekonani, ¿e pasie-
ka edukacyjna przyniesie wiele udo-
godnieñ szczególnie dla szkó³ i bê-
dzie stanowiæ znacz¹cy walor eduka-
cyjny naszych dzieci i m³odzie¿y.

Marcin Grabuñczyk

Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i
Kanalizacja do³¹czy³a do ogólnopol-
skiej akcji Fundacji „Ró¿owa skrzy-
neczka”, która zosta³a stworzona
przez wroc³awianki Adê Klima-
szewsk¹ i Bo¿enê Powagê. Ide¹ ró-
¿owej skrzyneczki jest has³o „weŸ,
jeœli potrzebujesz, zostaw, jeœli masz
nadmiar”. Spo³eczna inicjatywa po-
lega na zapewnieniu kobietom dostê-
pu do bezp³atnych œrodków higieny
osobistej na czas menstruacji. Skrzy-
neczki zosta³y zamontowane w sie-
dzibie spó³ki przy ul. Powstañców
oraz na oczyszczalni œcie-
ków przy ulicy Koperni-
ka w G³ubczycach.

- Chcieliœmy pokazaæ,
¿e w takiej ma³ej miejsco-
woœci nie jesteœmy ode-
rwani od ogólnopolskich
akcji i te¿ mo¿emy sku-
tecznie dzia³aæ - mówi
Marcin Grabuñczyk, ini-
cjator przedsiêwziêcia.

- Chcieliœmy stworzyæ
wspóln¹ przestrzeñ, w której ka¿dy
bêdzie siê czuæ bezpiecznie i kom-
fortowo. Skrzyneczki bêd¹ dostêpne
dla wszystkich. Niezale¿nie od tego,
czy panie s¹ naszymi pracownicami,
czy klientkami. Zamontowaliœmy je
w siedzibie spó³ki przy ul. Powstañ-

 „RÓ¯OWA SKRZYNECZKA” - WE•, JEŒLI
POTRZEBUJESZ, ZOSTAW, JEŒLI MASZ NADMIAR!

ców Œl. oraz przy oczyszczalni œcie-
ków przy ul. Kopernika. Szczególnie
ta nasza lokalizacja przy Powstañ-
ców, która znajduje siê blisko parku,
powoduje, ¿e ka¿da mieszkanka bê-
d¹c na spacerze mo¿e podejœæ i sko-
rzystaæ z rzeczy, które s¹ ogólnodo-
stêpne. Skrzynka bêdzie zamontowa-
na w takim miejscu, ¿eby korzystaj¹-
ce osoby czu³y siê komfortowo - do-
daje Marcin Grabuñczyk.

W ca³ej Polsce do akcji w³¹czaj¹
siê kolejne miasta - Warszawa, Wro-
c³aw, Gdañsk, Olsztyn, Legnica, Go-

golin to tylko niektóre z nich. Akcjê
wspieraj¹ spo³ecznoœci lokalne i or-
ganizacje pozarz¹dowe. Cieszy nas,
¿e w naszym mieœcie tak¿e dzia³aj¹
organizacje, firmy, osoby, które s¹
odpowiedzialne spo³ecznie oraz po-
mimo wielu trudnoœci, dzia³aj¹ dla
naszego wspólnego dobra. Oby by³o
wiêcej takich osób, którym siê chce i
realizuj¹ kolejne wyzwania. Nie za-
wsze liczy siê wielkoœæ akcji, a gest,
bo wbrew pozorom, te ma³e inicjaty-
wy s¹ najtrudniejsze.

Redakcja G³osu G³ubczyc

Dokoñczenie „Inteligentna pasieka”
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Zosta³y uruchomione pierwsze
czujniki jakoœci powietrza w naszej
gminie G³ubczyce. Pomys³odawc¹
akcji jest Marcin Grabuñczyk. Urz¹-
dzenia bêd¹ informowa³y o stê¿eniu
py³ów zawieszonych PM 1, PM 2.5 i
PM 10 (odpowiadaj¹cych za tzw.
smog), a tak¿e o temperaturze powie-
trza, wilgotnoœci oraz ciœnienia at-
mosferycznego. Pierwszy czujnik

zosta³ zamontowany w siedzibie spó³-
ki GWiK przy ul. Powstañców w
G³ubczycach, która przy³¹czy³a siê
do akcji jako pierwsza. Dziêki przy-
st¹pieniu do inicjatywy Burmistrza
G³ubczyc Adama Krupy oraz Dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Bogdano-
wicach Aleksandry Bobkier zosta³y
zamontowane kolejne czujniki na
budynku Urzêdu Miejskiego przy ul.
Niepodleg³oœci w G³ubczycach, bu-
dynku Szko³y Podstawowej z Od-
dzia³ami Przedszkolnymi w Bogda-
nowicach oraz na budynku Œwietlicy
Wiejskiej w Bogdanowicach.

Cieszy niezmiernie fakt, i¿ kolejne
instytucje przy³¹czaj¹ siê do akcji
„Oddychaj czystym powietrzem”.
Niezmiernie wa¿ne jest, aby mieæ
œwiadomoœæ, jak z³y stan powietrza
wp³ywa na nasze ¿ycie i zdrowie, ja-

CZUJNIKI JAKOŒCI POWIETRZA

kie niesie ze sob¹ konsekwencje. Nie
od dziœ wiadomo, ¿e szkodliwe dzia-
³anie smogu dotyka ka¿dego, a w
szczególnoœci dzieci, m³odzie¿, se-
niorów, kobiety w ci¹¿y oraz osoby
przewlekle chore. W wyniku smogu
cierpi¹ przede wszystkim uk³ady:
oddechowy, krwionoœny i nerwowy.
Szacuje siê, ¿e gdyby nie zanieczysz-
czenia powietrza Polacy mogliby ¿yæ

d³u¿ej o oko³o 9 miesiêcy. Warto wiêc
wiedzieæ jak uchroniæ siê przed z³y-
mi skutkami smogu oraz jak z nim
walczyæ. Zachêcam do polubienia
strony „Oddychaj czystym powie-
trzem” na Facebooku, aby zwiêkszaæ
swoj¹ wiedzê na temat wp³ywu jako-
œci powietrza na nasze zdrowie -
mówi Marcin Grabuñczyk.

Wyniki pomiarów bêd¹ aktualizo-
wane na stronie co 15 minut, bêdzie
to zatem odczyt rzeczywisty online
za pomoc¹ technologii GSM. Wyni-
ki pomiarów bêdzie mo¿na œledziæ na
stronach internetowych spó³ki GWiK,
Gminy G³ubczyce oraz w mediach
spo³ecznoœciowych. Wyniki mo¿na
tak¿e œledziæ na ogólnopolskim ser-
wisie firmy Smog Control (https://
smogcontrol.eu zak³adka MAPA),
gdzie s¹ zestawione wszystkie czuj-
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niki jakoœci powietrza tej firmy
- mówi Marcin Grabuñczyk.

Bie¿¹ca wiedza o stanie zanie-
czyszczeñ i jakoœci powietrza
jest bardzo wa¿na i pozwala na
œwiadome podjêcie decyzji o
pobycie na zewn¹trz budynków
osób szczególnie nara¿onych na
dzia³anie smogu, tj. dzieci, osób
starszych, kobiet w ci¹¿y czy
osób z chorobami uk³adu odde-
chowego (szczególnie w dobie
pandemii COVID-19) a tak¿e
wszystkim, którzy spêdzaj¹ swój
wolny czas na zewn¹trz podczas
spacerów lub innej aktywnoœci
fizycznej albo po prostu prze-
mieszczaj¹ siê po mieœcie pieszo
lub rowerem.

Budowa sieci czujników jako-
œci powietrza bêdzie mia³a
przede wszystkim charakter pre-
wencyjny i edukacyjny, uœwiadamia-
j¹c nam, jak z³a jakoœæ powietrza
wp³ywa na nasze ¿ycie i zdrowie, jak
mo¿emy temu przeciwdzia³aæ i co ma
na to wp³yw. Je¿eli mamy trudnoœci
w oddychaniu, mêcz¹cy kaszel,
swêdz¹ nas spojówki, mamy podra¿-
nione gard³o czy zapalenie tchawicy,

cierpimy na chro-
niczne zmêczenie,
k³opoty z koncen-
tracj¹, bóle g³owy
czy serca, to mo¿e
oznaczaæ, ¿e jest
to skutek przeby-
wania w zanie-
czyszczonym po-
wietrzu. Powinni-
œmy temu prze-
ciwdzia³aæ.

Zachêcam do przy³¹czenia siê do
inicjatywy, razem mo¿emy wiêcej.
Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych
bliskich, a szczególnie o najm³odsze
pokolenie. - dodaje Marcin Grabuñ-
czyk.

GG



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

238

Po raz pierwszy na placu Armii Krajowej pojawi³y siê 4 piêknie ozdobione
choinki, a to wszystko za spraw¹ naszych milusiñskich z g³ubczyckich przed-
szkoli!

W grudniu w ramach inicjatywy
spo³ecznej Stowarzyszenie OKOG
przy wspó³pracy z Gmin¹ G³ubczy-
ce zaprosi³o przedszkolaków do
wykonania ozdób choinkowych oraz
ozdobienia specjalnie do tego przy-
gotowanych choinek w pobli¿u po-
mnika Jana Paw³a II. Ka¿da z ozdób
zosta³a wykonana w³asnorêcznie
przez dzieci. Widaæ w nie w³o¿one
ca³e serduszko oraz wysi³ek.

Gwar, radoœæ, dŸwiêk gitary oraz
œpiew œwi¹tecznych piosenek wpro-
wadzi³y wszystkich obecnych w
œwi¹teczny, grudniowy klimat. Na
przedszkolaków czeka³a ciep³a her-
bata i pyszne pierniczki, które znik-
nê³y w oka mgnieniu.

Niema³¹ niespodziank¹ i zaskoczeniem okaza³a siê wizyta Elfa z kucykiem
oraz przygotowane dla
dzieci prezenty.

Dziêkujemy przede
wszystkim MA£YM
SPECJALISTOM od
ubierania drzewek, harce-
rzom na czele z komen-
dant phm. Katarzyn¹ Moj-
zyk, Paniom Dyrektor-
kom oraz Paniom Przed-
szkolankom z g³ubczyc-
kich przedszkoli, Mariu-
szowi Mielnikowi, który
przyby³ wraz z Elfem oraz
Us³ugom Komunalnym w
G³ubczycach za udzia³ w
tej piêknej inicjatywie.
Mamy nadziejê, ¿e za rok
spotkamy siê ponownie.

Marcin Grabuñczyk

4 PRZEDSZKOLA, 4 CHOINKI
I MNÓSTWO RADOŒCI!
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Stukot koœci po blacie, wybuchy ra-
doœci z wygranej, przyjacielskie roz-
mowy - te dŸwiêki towarzyszy³y nam
podczas miêdzypokoleniowych spo-
tkañ z planszówkami w ramach akcji
„Gry bez pr¹du”, które odby³y siê w
Miejskim Oœrodku Kultury w G³ub-
czycach, Powiatowym Muzeum Zie-
mi G³ubczyckiej czy te¿ w Domu
Dziennego Pobytu.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwo-
ju Spo³ecznoœci Lokalnej „Aktywni”
zainicjowa³o akcjê spêdzania wolne-
go czasu offline przy grach planszo-
wych. Dziêki pozyskanemu wspar-
ciu finansowemu z bud¿etu gminy
G³ubczyce w ramach inicjatywy za-
kupiono wiele ciekawych gier dosto-
sowanych do ró¿nych przedzia³ów
wiekowych - od maluszka do senio-
ra, tak aby ka¿dy znalaz³ coœ dla sie-
bie. Wœród gier s¹ takie, które wy-
magaj¹ od gracza refleksu, jak i ta-
kie, które sprawdzaj¹ wiedzê oraz
znajomoœæ s³ówek. Nie brakuje rów-
nie¿ gier strategicznych, polegaj¹-
cych na przewidywaniu ruchów prze-
ciwnika i planowaniu swoich dzia³añ.

Naszym celem by³o pokazanie, ¿e
gry planszowe s¹ równie atrakcyjn¹
metod¹ spêdzania wolnego czasu z
przyjació³mi lub rodzin¹. Nie od dziœ
wiadomo, ¿e gry planszowe nie tyl-
ko bawi¹, ale te¿ ucz¹ kreatywnoœci,
rozwi¹zywania problemów i poma-
gaj¹ w nawi¹zywaniu kontaktów, co
w obecnych czasach ma ogromne
znaczenie, aby nie zamykaæ siê na
drugiego cz³owieka. Spotkania akty-
wizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ s¹ bar-
dzo wa¿ne. Mamy nadziejê, ¿e te oso-
by, które ju¿ uczestniczy³y w naszych

MIÊDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE
Z PLANSZÓWKAMI W G£UBCZYCACH

spotkaniach, odwiedz¹ nas ponownie,
a mo¿e nawet przyprowadz¹ kolej-
nych znajomych, którzy równie¿ bêd¹
siê dobrze bawiæ przy planszówkach.
Wœród wielu niespodzianek, które
przygotowaliœmy, bêdzie gra w sza-
chy w wersji XXL w parku przy ul.
Sobieskiego w G³ubczycach, gdzie
jest do tego celu specjalnie przygo-
towana nawierzchnia z plansz¹.

Dziêkujemy wszystkim, którzy ak-
tywnie zaanga¿owali siê w realizacjê
tej inicjatywy i poœwiêcili mnóstwo
swojego wolnego czasu, aby te spo-
tkanie mog³y siê odbyæ.

Zapraszamy wszystkich chêtnych
do podjêcia wyzwania przy plan-
szówkach. Zabierzcie babciê, dziad-
ka, wnuków, rodziców, dzieci, s¹sia-
dów. Wstêp na spotkania zawsze jest
bezp³atny a mi³a atmosfera gwaran-
towana! Spotkania bêd¹ odbywa³y siê
cyklicznie, raz w miesi¹cu. Pamiêtaj-
cie, ¿e tutaj nie liczy siê wiek, a po-
goda ducha i chêæ spêdzenia wspól-
nego czasu z najbli¿szymi. Bez tele-
wizora, komputera czy smartfona te¿
mo¿na siê œwietnie bawiæ.

Joanna Grabuñczyk
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju

Spo³ecznoœci Lokalnej „AKTYWNI”
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W ramach kampanii spo³ecznej
„Bezpiecznie i twórczo w Internecie”
w dniu 16 czerwca 2021 r. odby³o siê
szkolenie „Bezpieczeñstwo finanso-
we w sieci”, które przeprowadzi³
Marcin Grabuñczyk, Prezes Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rozwoju Spo-
³ecznoœci Lokalnej „Aktywni”. Bez-
pieczeñstwo oraz ochrona naszej
to¿samoœci nabra³a nowego znacze-
nia w czasach trwaj¹cej pandemii ko-
ronawirusa COVID-19. Wzros³a
znacz¹co liczba dokonywanych ata-
ków z wykorzystaniem coraz to now-
szych technik. Najpopularniejsze
ataki polega³y na zainstalowaniu z³o-
œliwego oprogramowania przez nie-
œwiadomych u¿ytkowników, podszy-
waniu siê pod znane marki, wysy³a-
niu maili phishingowych, kradzie¿y
kont pocztowych, a tak¿e szanta¿u.

Powinniœmy dbaæ o bezpieczeñ-
stwo naszych hase³ i ich niepowta-
rzalnoœæ, a co najistotniejsze nigdy
ich nie zapisujmy oraz nie przeka-
zujmy osobom trzecim.

Jest to najwa¿niejsza i podstawo-
wa zasada bezpiecznego korzystania
z zasobów cyfrowych w tym banko-
woœci internetowej. Has³o powinno
byæ d³ugie, unikalne i bezpieczne.
Dobr¹ praktyk¹ jest stosowanie kom-
binacji sk³adaj¹cej siê z du¿ych i
ma³ych liter, cyfr oraz znaków spe-
cjalnych. Przy tworzeniu has³a uni-
kajmy znacz¹cych dat, imion i nazw,
nie zapisujmy ich w przegl¹darce, a
tak¿e nie u¿ywajmy hase³ popular-
nych, takich jak np. 12345678 czy
qwerty, które plasuj¹ siê w czo³ów-
kach rankingów najczêœciej stosowa-
nych hase³. Równie dobrym sposo-
bem na zapamiêtywanie skompliko-

BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE W SIECI
wanych ci¹gów znaków jest mnemo-
technika - mówi Marcin Grabuñczyk.

Podczas spotkania dyskutowano,
jak najskuteczniej ochroniæ nasze
dane osobowe i finanse w sieci. Pro-
wadz¹cy spotkanie przedstawi³

i omówi³ zasady bezpiecznego korzy-
stania z bankowoœci internetowej.
Zaprezentowa³ wady i zalety ka¿dej
z najpopularniejszych metod p³atno-
œci - karty p³atniczej, p³atnoœci za
pobraniem, PayPal, Pay-By-Link
oraz Blik.

W ostatnim czasie zakupy online
ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹, ich udzia³ procentowy w rynku
roœnie. Powinniœmy w zwi¹zku z tym
pamiêtaæ o podstawowych zasadach
bezpieczeñstwa. Stosujmy prost¹ za-
sadê ograniczonego zaufania. Spraw-
dzajmy, czy sklep podaje swoje dane
adresowe i kontaktowe. Sprawdzaj-
my komentarze o sprzedawcy. Brak
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komentarzy pozytywnych oraz ich
niewielka liczba powinna wzbudziæ
nasz¹ szczególn¹ czujnoœæ. Najbez-

pieczniejsz¹ metod¹ p³atnoœci w sie-
ci jest p³atnoœæ kart¹ kredytow¹,
szczególnie, ¿e posiada ona mecha-
nizm reklamacji chargeback  - mówi
Marcin Grabuñczyk.

Na spotkaniu prowadz¹cy zapozna³
uczestników równie¿ z atakami cy-
bernetycznymi, z którymi spotykamy
siê na co dzieñ. Udzia³ w szkoleniu
by³ doskona³¹ okazj¹ do czynnego
uczestnictwa w dyskusji poœwiêconej
aktualnym wyzwaniom zwi¹zanych
ze skuteczn¹ ochron¹ naszych finan-
sów w sieci, szczególnie w kontek-
œcie wspó³czesnego rozwoju gospo-
darki cyfrowej.

W ostatnim czasie obserwujemy
ataki z wykorzystaniem fa³szywych
smsów od dostawców pr¹du, Tarcza
Covid-19, ataki na mandaty karne,
popularne serwisy zakupowe czy tak-
¿e otrzymujemy smsy informuj¹ce o

koniecznoœci dop³aty do przesy³ki
czy rachunku za pr¹d. Rodzaje ata-
ków siê mno¿¹ i nie jesteœmy w sta-

nie ich wszyst-
kich przewi-
dzieæ. B¹dŸmy
czujni. - dodaje
Marcin Grabuñ-
czyk.

Pigu³ka uni-
wersalnych za-
sad, o których
powinniœmy pa-
miêtaæ przy ko-
rzystaniu z zaso-
bów cyfrowych
szczególnie z
bankowoœci in-
ternetowej:

1. Surfuj¹c po Internecie b¹dŸ czuj-
ny.

2. Zabezpieczaj komputer progra-
mem antywirusowym, antyszpiegow-
skim i Firewallem.

3. Korzystaj tylko z legalnego sys-
temu operacyjnego.

4. System operacyjny, oprogramo-
wanie antywirusowe i antyszpiegow-
skie trzeba systematycznie aktualizo-
waæ.

5. Dok³adnie przygl¹daj siê stro-
nom banków, z których korzystasz za
poœrednictwem Internetu.

6. Nikomu nie podawaj numerów
kart p³atniczych oraz kodów PIN.

7. Nie otwieraj maili od nieznanych
adresatów, a tym bardziej nie u¿ywaj
linków rozsy³anych w niechcianej
poczcie oraz przez komunikatory.

Marcin Grabuñczyk
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Czy prawdziwe przywództwo ist-
nieje, czy menad¿er mo¿e byæ lide-
rem? O tym i o innych kwestiach po-
rozmawiamy z Marcinem Grabuñ-
czykiem, prelegentem na konferen-
cjach, pasjonatem tematyki zarz¹-
dzania, œwiadomego przywództwa,
coachingu.

Jak to jest dzisiaj z prawdziwym
przywództwem, czy istnieje, jacy s¹
dzisiejsi menad¿erowie?

Wielu dzisiejszych menad¿erów
nie idzie z duchem czasu, tkwi¹c g³ê-
boko w tradycyjnych modelach per-
sonalnych, charakterystycznych dla
koñca XIX i pocz¹tku XX wieku, któ-
re w du¿ej mierze opieraj¹ siê na po-
dziale pracy, produktywnoœci, kontro-
li, bodŸcach finansowych i dyscypli-
nie. Dzisiaj, w procesie globalizacji,
zmieniaj¹cych siê warunkach rynko-
wych, przy wchodzeniu na rynek ko-
lejnych pokoleñ, szczególnie „Y” i
„Z” niezbêdne jest dokonanie prze-
budowania stylów zarz¹dzania w
aspekcie personalnym i przyjêcia no-
wych modeli opartych na kreatywno-
œci, innowacyjnoœci, rozwoju organi-
zacji i personelu opartego na wiedzy.
Na znaczeniu zyska³y kompetencje
miêkkie. Bowiem kompetencje twar-
de mo¿na nabyæ poprzez udzia³ w
szkoleniach, kursach natomiast do-
piero miêkkie pokazuj¹ umiejêtnoœci
interpersonalne. Menad¿erowie po-
winni staæ siê prawdziwymi liderami,
id¹cymi z duchem czasu. Niestety,
spotykam siê jeszcze z negowaniem
kwestii koniecznoœci podnoszenia
kompetencji. Szkolenia traktowane s¹
jako zbêdny wydatek dla organizacji,

CZY PRAWDZIWE PRZYWÓDZTWO ISTNIEJE,
CZY MENAD¯ER MO¯E BYÆ LIDEREM?

a nie jako inwestycja, która posiada
okreœlon¹ wysok¹ stopê zwrotu. In-
westycja w pracownika nale¿y do in-
westycji najbardziej op³acalnych,
bezspornych, nie wymagaj¹cych
wiêkszego zastanawia siê nad ich za-
sadnoœci¹. Menad¿erowie, którzy
uwa¿aj¹ szkolenia za zbêdny wyda-
tek, powinni poddaæ siê samo reflek-
sji. Menad¿er powinien zastanowiæ
siê na swoim stylem zarz¹dzania i nad
swoj¹ drog¹ kariery. Liderem trzeba
byæ. A zachowanie „zapobiegawcze-
go” statusu quo jak najd³u¿ej, byle
trwaæ, szkodzi organizacji i jej pra-
cownikom.

A z czego to wynika, dlaczego me-
nad¿erowie tak boj¹ siê zmian?

Wynika to g³ównie z niskich kom-
petencji, strachu przed zmianami, ni-
skiej kultury organizacyjnej, niskiej
œwiadomoœci i braku w³asnego stylu
zarz¹dzania. Wielu menad¿erów na-
wet nie czuje osobistej potrzeby wy-
myœlania innowacji strategicznych,
co osobiœcie przyjmujê ze sporym
zdziwieniem. Aby grupa sta³a siê ze-
spo³em, potrzebne jest wzajemne zro-
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zumienie, dzielenie odpowiedzialno-
œci i wspó³zale¿noœæ. Organizacja to
zespó³, a zespó³ to ludzie. Niestety,
tego brakuje. Skuteczni menad¿ero-
wie modyfikuj¹ swoje zachowania
adekwatnie do zmieniaj¹cych siê
warunków otoczenia. Menad¿er czê-
sto jest uwik³any w sieæ pog³osek,
czêsto te¿ jest ich inicjatorem. Nato-
miast nie powinien bezrefleksyjnie,
spontanicznie komunikowaæ siê w
organizacji, poniewa¿ komunikacja
nieformalna zniekszta³ca informacje,
powoduj¹c dezorganizacje pozytyw-
nych relacji a tak¿e powoduje pene-
tracjê tajemnic organizacji. Zmiany
s¹ konieczne, pozwalaj¹ liderowi na
troszczenie siê o pracowników, kon-
centracji na usuwaniu przeszkód i
budowaniu work life balanse. Szcze-
gólnie teraz, w czasach pandemii ko-
ronawirusa COVID-19.

Czy ka¿dy mo¿e zostaæ menad¿e-
rem, niezale¿nie od tego, co do tej
pory robi³?

Doœwiadczenie z ró¿nych organi-
zacji pokazuje, ¿e nie ka¿dy mo¿e
zostaæ dobrym menad¿erem. Tak
samo nie ka¿dy dobry specjalista po-
siada predyspozycje menad¿erskie.
Awansuj¹c tak¹ osobê na stanowisko
menad¿era, robimy mu tylko krzyw-
dê. Wynika to z tego, ¿e zarówno spe-
cjalistê jak i menad¿era cechuje inny
zestaw cech osobowoœciowych. Spe-
cjalistê najczêœciej cechuje du¿a po-
trzeba koncentracji, skupianie siê na
w¹skim zakresie obowi¹zków oraz
pewna doza introwertyzmu. Nato-
miast menad¿er powinien przede
wszystkim skupiæ siê na delegowaniu
i nadzorowaniu terminowego wyko-
nywania celów organizacji. Ustalaæ
jej wizjê i misjê. Równie¿ jego do-

men¹ jest rozwi¹zywanie konfliktów
zaistnia³ych pomiêdzy pracownika-
mi, do czego niezbêdne jest posiada-
nie empatii oraz umiejêtnoœci komu-
nikowania oraz otwartoœci na zmia-
ny. Wp³ywa to na wizerunek organi-
zacji. Menad¿erem trzeba chcieæ byæ,
poniewa¿ wymaga to pe³nego zaan-
ga¿owania a tak¿e wielu wyrzeczeñ,
musimy byæ do tego przekonani. Li-
der wy³ania siê z pasji.

Jak menad¿erowie podeszli do
COVID-19, czy podejœcie jest jed-
no czy spotykamy siê z ró¿nym
spojrzeniem na ten problem oraz
czy pracownicy mog¹ czuæ siê bez-
piecznie?

Pandemia zmieni³a oczekiwania
pracowników wobec menad¿erów.
Pracownicy chc¹ siê czuæ bezpiecz-
ni, a to wymaga podjêcia przez prze-
³o¿onych odpowiednich dzia³añ, po-
czynaj¹c od wdro¿enia procedur jak
powinni postêpowaæ pracownicy w
odpowiednich sytuacjach, poprzez
zabezpieczenie niezbêdnych œrodków
ochronnych, od takich prostych jak
maseczki i p³yny do dezynfekcji  a¿
do œrodków technicznych, umo¿li-
wiaj¹cych pracê hybrydow¹. Nieste-
ty, wielu menad¿erów posiada jesz-
cze lekcewa¿¹cy stosunek do pande-
mii koronawirusa COVID-19. Zaob-
serwowa³em, ¿e g³ównie taki stosu-
nek prezentuj¹ Ci, którzy albo nie
przeszli zara¿enia COVID-19 lub nie
mieli z nim stycznoœci w najbli¿szej
rodzinnie. Niestety, dodatkowo tacy
menad¿erowie podsycaj¹ atmosferê
w pracy, poprzez wyœmiewanie siê z
tych pracowników którzy maj¹ oba-
wy o swoje zdrowie i ¿ycie. Jest to
karygodne. Nara¿aj¹ bowiem zdro-
wie i ¿ycie pracowników. Menad¿er
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powinien zrobiæ wszystko, aby ochro-
niæ swoich pracowników a nie dodat-
kowo nara¿aæ na hejt od innych.
Funkcjonuje wiele organizacji NGO
wspieraj¹cych obywateli i pracowni-
ków, w tym Warszawskie Seminarium
Aksjologii Administracji „Admini-
stracja Pod Kontrol¹”. Nie obawiaj-
my siê reagowaæ, poniewa¿ to mena-
d¿erowi, który nara¿a zdrowie swo-
ich pracowników, powinno byæ
wstyd, a nie pracownikom, którzy
tylko obawiaj¹ siê o ¿ycie swoje i
swoich bliskich.

Czego jeszcze oczekuj¹ pracow-
nicy od menad¿erów, nie tylko w
kontekœcie pandemii?

Pracownicy oczekuj¹ od menad¿e-
rów podejmowania dzia³añ maj¹cych
na celu doskonalenie funkcjonowa-
nia zespo³u, w³¹czania ich w cieka-
we projekty, a tak¿e wsparcia w przej-
œciu przez proces zmian, szczególnie
w tak trudnym okresie, z jakim przy-
sz³o nam siê teraz zmierzyæ. Pracow-
nicy chc¹ te¿ byæ informowani o tym
co siê dzieje, jakie organizacja ma
cele, jak chce jej realizowaæ. Jednym
s³owem pracownicy oczekuj¹ podej-
mowania przemyœlanych dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji
firmy. Najnowsze badania pokazuj¹,
¿e to, co kiedyœ wydawa³o siê nie do
pomyœlenia, dzisiaj sta³o siê faktem.
Pracownicy w ponad 49% chc¹ nie
podwy¿ki a odejœcia kiepskiego me-
nad¿era. Œwiadczy to o ich dojrza³o-
œci oraz o przejawianiu wiêkszej tro-
ski o organizacjê ni¿ przez samych
menad¿erów. Pomimo, ¿e to mena-
d¿erowie wziêli na siebie trud zarz¹-
dzania i chêæ przejawiania troski o or-
ganizacjê oraz jej pracowników. Nie-
zmiernie mnie to cieszy, bo zmiana,
zgodna z moimi przekonaniami, sta-

je siê faktem i dokonuje siê na na-
szych oczach.

A jak wygl¹da kwestia motywa-
cji pracowników oraz ich wynagra-
dzania, czy jest to istotne?

Musimy zawsze pamiêtaæ, ¿e pra-
cownicy stanowi¹ najistotniejszy za-
sób organizacji. To z pracownikami
wi¹¿e siê bezpoœrednio know-how
oraz fundament rozwoju organizacji.
Pracownicy stanowi¹ si³ê napêdow¹,
dlatego nale¿y o nich dbaæ. Podkre-
œlenia wymaga fakt, ¿e to nie pracow-
nik jest dla organizacji ale organiza-
cja dla pracownika. Organizacji nie
staæ na odejœcia dobrych specjalistów.
Oni szybk¹ znajd¹ pracê na rynku, a
organizacja zostanie z chaosem. Bar-
dzo jestem uwra¿liwiony na stwier-
dzenia, ¿e pracownicy powinni siê
cieszyæ, ¿e pracuj¹, a jak im siê coœ
nie podoba to przecie¿ mog¹ siê
zwolniæ, a je¿eli ma³o zarabiaj¹ to
maj¹ sobie sami z tym radziæ. My-
œlenie niegodne Lidera. A gdzie w tym
wszystkim jest work life balans, em-
patia? Takie zachowanie menad¿era
tak¿e wp³ywa na szerzenie siê nega-
tywnych zjawisk w organizacji,
³ami¹cych zasady etyki. Ale to temat
na oddzielne rozwa¿anie. Je¿eli ju¿
zeszliœmy na temat wynagradzania,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wzrost wynagro-
dzeñ œwiadczy o rozwoju organiza-
cji. Je¿eli wynagrodzenia nie rosn¹
zauwa¿alnie, przewy¿szaj¹c co naj-
mniej realn¹ wartoœæ inflacji, a nawet
malej¹ to jest sygna³, ¿e coœ siê dzie-
je niedobrego w organizacji. Powo-
dy mog¹ byæ ró¿ne, menad¿er nie ma
pomys³u na rozwój, nie inwestuje w
innowacje i nowe technologie, czy te¿
próbuje przetrwaæ jak najd³u¿ej za-
chowuj¹c taki stan rzeczy. Nale¿a³o-
by siê zastanowiæ nad wdro¿eniem
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odpowiednich mechanizmów, aby
menad¿er by³ odpowiedzialny bar-
dziej za dobro pracowników i orga-
nizacji, a tak¿e bra³ na siebie odpo-
wiedzialnoœæ za wartoœæ utraconych
korzyœci, je¿eli to wynika z jego za-
niechania oraz braku decyzyjnoœci.
Niestety, spotykamy siê albo z bra-
kiem mechanizmów, albo ich nieprze-
strzeganiem. Na znaczeniu zyskuj¹
niezale¿ne instytucje kontrolne, któ-
re podejmuj¹ siê trudu kontroli i nad-
zoru nad zasadnoœci¹ podejmowa-
nych decyzji i stoj¹ na stra¿y prze-
strzegania podstawowych wartoœci
etycznych wobec pracowników i lo-
kalnej spo³ecznoœci. Nale¿y zawsze
w pierwszej kolejnoœci pamiêtaæ o
pracownikach, poniewa¿ dziêki nim
organizacja mo¿e funkcjonowaæ i siê
rozwijaæ.

Jakie podejœcie w biznesie jest
istotne dla Ciebie, jak starasz siê
budowaæ swoje nastawienie do ota-
czaj¹cego œwiata?

Ceniê sobie unikaln¹ filozofiê po-
dejœcia do biznesu, dostosowan¹ do
danej organizacji i wynikaj¹cej z ana-
lizy zachodz¹cych w niej procesów.
Bez poznania i zrozumienia celu, dla
jakiego organizacja zosta³a powo³a-
na, bez wg³êbienia siê w jej misjê,
wizjê oraz strategiê rozwoju, nie
mo¿na mówiæ o zarz¹dzaniu, a jedy-
nie o rozpaczliwej próbie przetrwa-
nia za wszelk¹ cenê, powoduj¹c wy-
niszczanie organizacji i pracuj¹cych
w niej ludzi. Niestety, wielu menad¿e-
rów nie ma celu, misji oraz wizji, a
ju¿ nie wspomnê o strategii. Ale to
siê na szczêœcie zmienia, poniewa¿
rynek staje siê coraz bardziej konku-
rencyjny i wycina z rynku us³ugi, któ-
re wydawa³y siê do tej pory nie do
ruszenia. Stawiam przed sob¹ coraz

to nowe wyzwania, wychodz¹c przy
tym ze swojej sfery komfortu. Uœwia-
damiaj¹c sobie na nowo, jak rozwi-
jaæ siebie i organizacjê w warunkach
zmiennoœci, czerpi¹c z doœwiadczeñ
i wiedzy opartej na case study orga-
nizacji i osób, którym uda³o siê za-
projektowaæ odpowiednie procesy
biznesowe zakoñczone sukcesem.
Ka¿da rozmowa, udzia³ w konferen-
cji stanowi dla mnie szansê na na³a-
dowanie g³owy nowymi pomys³ami i
odzyskanie œwie¿oœci. Lider wyró¿-
nia siê umiejêtnoœci¹ wszechstronno-
œci, potrafi¹c korzystaæ z ró¿nych,
adekwatnych zachowañ, niezale¿nie
od rodzaju i skali prze¿ywanych emo-
cji. Ka¿d¹ woln¹ chwilê staram siê
poœwiêcaæ pog³êbianiu wiedzy i roz-
wijaniu zainteresowañ, szczególnie z
tematyki œwiadomego zarz¹dzania
sob¹ i organizacj¹, samorozwoju,
przywództwa. Menad¿er powinien
staæ siê swego rodzaju coachem,
mentorem, nauczycielem. Zarówno
pozytywne jak i negatywne zmiany
w organizacji zawsze zale¿¹ jedynie
od menad¿era. To, czy normy etycz-
ne i zasady s¹ przestrzegane, jest po-
chodn¹ tego, czy menad¿er nimi ¿yje
na co dzieñ, bo je¿eli nie, to nie ma
moralnego prawa ¿¹daæ tego o swo-
ich pracowników. Zawsze zaczynaj-
my od siebie, a nie od innych. Ka¿da
zmiana zaczyna siê w³aœnie od naj-
mniejszych kroków.

Czy ka¿dy menad¿er mo¿e staæ
siê liderem, czy destrukcyjni dla or-
ganizacji menad¿erowie jeszcze ist-
niej¹?

Ka¿dy menad¿er, je¿eli ju¿ nim
zostanie, mo¿e staæ siê liderem, na
swoj¹ miarê. Mo¿e nie ka¿dy stanie
siê Stevem Jobsem, ale ka¿dy mo¿e
do tego d¹¿yæ. Lider powinien pod-
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nosiæ swoje umiejêtnoœci, tak, aby
aktywnie wspieraæ zachodz¹ce pro-
cesy, inwestycje oraz pracowników w
organizacji. Stosuj¹c praktyki œwia-
towych liderów, staraj¹c siê przy tym
je zrozumieæ, a nie tylko bezmyœlnie
powielaæ, lider znacznie zwiêkszy
swoj¹ efektywnoœæ i zdolnoœæ do two-
rzenia wygrywaj¹cych innowacji. Co
jest zadziwiaj¹ce, w wielu firmach,
sukcesy zawodowe nie s¹ wystarcza-
j¹cym warunkiem do awansu. Nie s¹
brane pod uwagê kompetencje, oso-
biste cechy i zdolnoœci. A co wiêcej,
tacy pracownicy s¹ blokowani, ponie-
wa¿ stanowi¹ zagro¿enie dla mena-
d¿erów, ale podkreœlê, s³abych me-
nad¿erów, którzy nie maj¹ odpowied-
nich umiejêtnoœci oraz reputacji. By-
cie liderem to balansowanie pomiê-
dzy elementami pragmatyzmu, aksjo-
logii, a tak¿e etyki. S³aby menad¿er
przewa¿nie wykszta³ci³ umiejêtnoœæ
pozytywnego wra¿enia i budowania
wizerunku. Natomiast prawdziwy,
mocny lider nie szuka winnych, a je-
dynie rozwi¹zania problemu, jest pe-
³en empatii i bierze odpowiedzialnoœæ
za zespó³, wystawiaj¹c siê przy tym
na pierwsz¹ liniê walki. Zaufanie to
podstawa, a zaufanie wg. Ch. Han-
dy'ego - nie jest œlepe, ma ogranicze-
nia, wymaga ci¹g³ej nauki, jest bez-
litosne, potrzebuje wiêzi, potrzebuje
kontaktu osobistego, na zaufanie trze-
ba zas³u¿yæ. W dzisiejszych czasach,
czasach pandemii COVID-19 najle-
piej sprawdza siê styl demokratycz-
ny w modelu elastycznym. W tym
modelu menad¿erowie koncentruj¹
siê na coachingu i rozwoju ludzi, li-
derzy s¹ oceniani pod wzglêdem
zwinnoœci, kreatywnoœci oraz zdolno-
œci do kierowania i ³¹czenia zespo-
³ów, a tak¿e na podstawie wdra¿ania

kultury organizacyjnej opartej na
empatii i zrozumieniu. Natomiast pra-
cownicy ucz¹ siê przez ca³y czas,
posiadaj¹c przy tym szerokie upraw-
nienia i uczestnicz¹c w procesie po-
dejmowania decyzji.

Jak dokonaæ przemiany, staæ siê
liderem, prawdziwym, wyra¿aj¹-
cym siebie?

Chc¹c dokonaæ przemiany, nale¿y
zacz¹æ od poznania siebie, swoich
emocji i przejœæ od transformacji
emocjonalnej poprzez wzmacnianie
przysz³oœci, transformacjê struktu-
raln¹, a¿ do uznania przysz³oœci. Mu-
simy przekszta³caæ relacje, odkrywaæ
to¿samoœæ i prze³amywaæ emocjonal-
ne bariery. Poznaj¹c prawdê o sobie,
wyzwalamy swoj¹ ukryt¹ moc. Lider
powinien otworzyæ siê na szczere i
rzeczowe opinie na swój temat.
Prawd¹ jest, ¿e niewielu pracowni-
ków odwa¿y siê na wskazanie b³êdu
szefowi albo nie udzieli mu wskazó-
wek, ale czas to zmieniæ. W wiêkszo-
œci menad¿er przyjmie uwagi agre-
sywnie, jako atak na swoj¹ osobê i
pozycjê. Jego wewnêtrzne psyche
próbuje krytycznie zaatakowaæ jego
„ja”. Musimy nauczyæ siê odcinaæ od
toksycznych ludzi, bowiem zak³ócaj¹
nasz¹ wewnêtrzn¹ harmoniê. Tylko
lider, który chce siê rozwijaæ, potrze-
buje oceny swoich mocnych, s³abych
stron i z otwartoœci¹ przyjmie kryty-
kê od swoich wspó³pracowników.
Bez tego nie jesteœmy w stanie zwe-
ryfikowaæ swojej samooceny. Nie
bójmy siê, oczekujmy i zachêcajmy
do wspó³pracy, b¹dŸmy otwarci na
sugestie i s³uchajmy innych. Podno-
œmy jakoœæ przywództwa. Prawdzi-
we przywództwo opiera siê na zdol-
noœci dzia³ania w trudnych sytuacjach
¿ycia zawodowego i osobistego, a nie
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na idealnej wyimaginowanej rzeczy-
wistoœci, w której wszyscy darz¹ siê
szacunkiem, zachowuj¹c siê etycznie
i racjonalnie. ̄ yjemy w rzeczywisto-
œci pe³nej wyzwañ. B¹dŸmy lidera-
mi, dzia³aj¹cymi dla wysoko posta-
wionych celów, realizuj¹c przy tym
odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹. Mahat-
ma Gandhi powiedzia³ kiedyœ „Cz³o-
wiek, który nie protestuje i nie zwal-
cza tyrana, który jest u w³adzy, wspie-
ra tego tyrana”. Niech ta nauka po-
zwoli nam na wyci¹gniêcie wniosków
i ¿ycie w pe³ni oraz realizacjê przy
tym swoich marzeñ i ambicji.

Na zakoñczenie proszê powie-
dzieæ, jak to jest z liderem a pew-
noœci¹ siebie, jak nale¿y j¹ rozu-
mieæ?

Pewnoœæ siebie to œwiadome i sku-
teczne zarz¹dzanie systemem ró¿-
nych czêœci naszej psyche, to te¿ by-
cie autentycznym. W zale¿noœci, w
jakiej sferze funkcjonujemy, czy to w
domu, biznesie, szkole, to uaktywnia
nam siê dana czêœæ wewnêtrznego
„ja”. Pewnoœæ siebie zale¿y od wielu
czynników, które kszta³tuj¹ nas przez
ca³e nasze ¿ycie. Od tego, gdzie siê
urodziliœmy, w jakim konkretnie ¿yje-
my spo³eczeñstwie, rodzinie, do ja-
kiej grupy przynale¿ymy czy to spo-
³ecznej, etnicznej, kulturowej. Pew-
noœæ siebie w sposób profesjonalny
przedstawi³ dr Mateusz Grzesiak w
swoich publikacjach, które z pe³n¹
œwiadomoœci¹ polecam i z których
czerpiê wiedzê i inspiracjê. Pewnie
wielu z nas napotka³o w ¿yciu ró¿-
nych ludzi, którzy wyra¿ali siebie w
odmienny sposób. Ich zachowanie
wynika z faktu, ¿e ich psyche ukszta³-
towa³o siê w danym œrodowisku, mie-
li inne wzorce, przebywali z innymi

ludŸmi. Gdy ktoœ traktuje nas niespra-
wiedliwie, kiedy czujemy siê po-
krzywdzeni, ktoœ nam podcina skrzy-
d³a, to zaczynamy w¹tpiæ w swoj¹
wartoœæ. To jest ten moment, aby po-
kazaæ pazury. To jest ten moment, kie-
dy przekraczamy kolejne granice
swojego rozwoju i kariery, gdzie inni
„krytycy” nie s¹ w stanie nas dogo-
niæ i czegoœ osi¹gn¹æ. Sukces to ciê¿-
ka praca i pokora. Miejmy odwagê
byæ kimœ innym, nie idŸmy za stadem,
a chodŸmy swoimi indywidulanymi
œcie¿kami rozwoju. Spokój, w danej
sytuacji œwiadczy o wysokiej kultu-
rze i o wielkiej samoœwiadomoœci, o
swojej sile i przynale¿noœci do gru-
py, która prezentuje sob¹ pewne war-
toœci. Pewnoœæ siebie nie zale¿y od
stanu materialnego, a od tego kim je-
steœmy, co sob¹ prezentujemy, jakie
pielêgnujemy wartoœci i tradycje. Czy
fakt posiadania lepszego samochodu
œwiadczy o pewnoœci siebie? Je¿eli
tak ktoœ uwa¿a, to znajduje siê w g³ê-
bokim b³êdzie. Bo czy jak utracimy
samochód to jesteœmy mniej pewny-
mi siebie? Je¿eli tak uwa¿amy, to ni-
gdy prawdopodobnie nie mieliœmy
pewnoœci siebie.

Dziêkujê Panu Redaktorowi za roz-
mowê i ¿yczê nam, abyœmy potrafili
byæ autentyczni, odrzucili baga¿e,
które na nas ci¹¿¹, nie boj¹c siê spe³-
niaæ swoich marzeñ.  Zmiany pozwa-
laj¹ nam na stawanie siê coraz lep-
szymi, ka¿dego dnia, osi¹gaj¹c przy
tym wewnêtrzny spokój. ¯yczê
wszystkim nam, abyœmy wspó³praco-
wali jedynie z autentycznymi mena-
d¿erami, pe³nymi pasji oraz posiada-
j¹cymi w³asne zdanie i niezale¿noœæ.

Rozmowê prowadzi³
Mateusz Kitka
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W 2021 LKS Sparta G³ubczyce i
Pietrowice bra³ udzia³ na arenach kra-
jowych i miêdzynarodowych. Najlep-
si zawodnicy zostali wyró¿nieni sty-
pendium i nagrod¹ Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego, które otrzyma-
li: Paulina Szpak, Micha³ Jano oraz
stypendium i nagrod¹ Burmistrza
G³ubczyc: Karolina S³od-
kowska, Paulina Szpak, Olga
Jab³oñska, Daria Baran, Kin-
ga Sztucka, Bartosz S³od-
kowski, Micha³ Jano i Jakub
Brewus. Nasi zawodnicy
uczestniczyli w osmiu zgru-
powaniach sportowych. Do
najlepszych wyników w 2021
roku nale¿¹:

5 medali z Mistrzostw Europy
Taekwondo - La Nucia Hiszpania

W dniach 23.11-28.11.2021 r. w La
Nucia Hiszpania odby³y siê XXXV
Mistrzostwa Europy Taekwon-do.
Zawodnicy Ludowego Klubu Spor-
towego Sparta G³ubczyce i Pietrowi-
ce Karolina S³odkowska i Bartosz
S³odkowski przed zawodami treno-
wali na Zgrupowaniu Kadry Narodo-
wej w Centralnym Oœrodku Sorto-

LKS SPARTA G£UBCZYCE I PIETROWICE
TAEKWON-DO W 2021 ROKU

wym w Spale. Bardzo dobrze wystar-
towa³a Karoliny S³odkowska, która
zdoby³a I miejsce w walkach dru¿y-
nowych, II miejsce w dru¿ynowych
testach si³y i III miejsce w walkach
do 62 kg oraz Bartosz S³odkowski
zdobywaj¹c I miejsce w najciê¿szej
kategorii wagowej + 85 kg, II m w

dru¿ynowych testach si³y. Nasi za-
wodnicy zdobyli 5 medali, w tym: 2
medal z³oty, 2 srebrnych i 1 br¹zo-
wy.

Otwarty Puchar Europy Ta-
ekwon-do 2021

W dniach od 25.04-05.05.2021
odby³ siê Otwarty Puchar Europy
Taekwon-do w konkurencjach tech-
nicznych. W zawodach zg³oszonych
by³o 33 pañstwa i wystartowa³o po-

nad 920 zawodników.
Klub Sparta G³ubczy-
ce i Pietrowice repre-
zentowa³o 14 zawod-
ników: Olga Jab³oñ-
ska, Daria Baran, Mar-
tyna Bernaœ, Zuzanna
S³odkowska, Wiktoria
Wróbel, Karolina
Wojtkowska, Karolina
Szymañsk, Nicola
Brewus, Zuzanna Puk,
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Maja Niedojad, Micha³ Jano, Tomasz
Witek, Pawe³ Popczyk i Filip Kle-
czewski. Wspania³y wynik osi¹gn¹³
Micha³ Jano zajmuj¹c I miejsce w
uk³adach w kategorii seniorów oraz
Daria Baran zajmuj¹c 5-8 miejsce
uk³ady przegrywaj¹c o strefê meda-
low¹ minimalnie wynikiem 3-2. Bar-
dzo dobrze wystartowali juniorzy
zdobywaj¹c trzy medale: Zuzanna
Puk II miejsce uk³ady, Zuzanna S³od-
kowska III miejsce uk³ady i Filip Kle-
czewski III miejsce uk³ady.

„Mazovia Masters Cup” Mie-
dzynarodowy Puchar Taekwondo
2021

W dniach 22-24.10.2021 w Ciecha-
nowie odby³ siê miêdzynarodowy
puchar taekwon-do
„Mazovia Masters
Cup”. W zawodach wy-
startowa³o prawie pó³
tysi¹ca zawodników.
LKS Sparta G³ubczyce
i Pietrowice reprezento-
wa³ 9 osobowy zespó³.
Zdobyliœmy 3 z³ote, 3
srebrne i 4 br¹zowe me-
dale. Wyniki Naszych
zawodników: Micha³
Jano I m uk³ady i I miej-

sce walki, Filip Kleczewski I m uk³a-
dy i III m techniki specjalne, Wikto-
ria Wróbel II m walki, Julia Koby-
lañska II m uk³ady, Tomasz Witek II
m techniki specjalne i III m walki,
Martyna Bernaœ III m walki i Maja
Niedojad III m uk³ady. Nad zespo-
³em opiekê sprawowali Daria Baran
i Daniel Jano.

Mistrzostwa Polski Taekwon-do
Seniorów 2021 G³ubczyce

W dniach 11.06 -13.06.20021 r w
G³ubczycach odby³y siê XXXIV Mi-
strzostwa Polski Taekwon-do Senio-
rów. W Mistrzostwach wziê³o udzia³
oko³o 150 zawodników. G³ównym
organizatorem Mistrzostw by³ Ludo-
wy Klub Sportowy Sparta G³ubczy-
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ce i Pietrowice przy wspó³pracy z
Polskim Zwi¹zkiem Taekwon-Do.

Patronat honorowy nad tegoroczn¹
imprez¹ objêli: Adam Krupa - Bur-
mistrz Miasta G³ubczyce i Piotr So-
czyñski - Starosta Powiatu G³ubczyc-
kiego oraz TVP 3 Opole. Na uroczy-
ste otwarcie przybyli Zbigniew Zió³-
ko radny Sejmiku Wojewódzkiego
reprezentuj¹cy Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego, Piotr Soczyñ-
ski Starosta Powiatu G³ubczyckiego,

Kazimierz Bedryj Wiceburmistrz
Gminy G³ubczyce, Jerzy Treffon
Wójt Gminy Paw³owiczki, Kazimierz
Naumczyk Przewodnicz¹cy Rady
Gminy G³ubczyce, Jan Domek Wi-
ceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego
Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych oraz Radni Gminy G³ub-
czyce.

Zawodnicy LKS Sparta G³ubczy-
ce i Pietrowice zdobyli: 3 medale z³o-
te, 3 medale srebrne i 5 medali br¹-
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zowych. Wyniki naszych zawodni-
ków: Patrycja Piworun I m testy si³y
i II m walki, Karolina S³odkowska I
m walki, Daria Baran I m uk³ady,
Kinga Sztucka III m uk³ady, Bartosz
S³odkowski II m walki i II m testy
si³y, Micha³ Jano III m uk³ady i Woj-
ciech ¯³obicki III m walki, dru¿yna
kobiet w sk³adzie: Karolina S³odkow-
ska, Kamila Ciechanowska, Olga Ja-
b³oñska, Daria Baran, Kinga Sztuc-
ka, Martyna Bernaœ i Aleksandra
Dudzik zdobywaj¹c III m w uk³adach

dru¿ynowych i dru¿yna mê¿czyzn w
sk³adzie Bartosz S³odkowski, Woj-
ciech Nylec, Micha³ Jano, Jakub Bre-
wus i Wojciech ̄ ³obicki wywalczy³a
III m w walkach dru¿ynowych.

Serdeczne podziêkowania sk³ada-
my za pomoc w dofinansowaniu za-
wodów dla Burmistrza G³ubczyc
Adama Krupy, Starosty Powiatu
G³ubczyckiego  Piotra Soczyñskiego
oraz Marsza³ka Województwa Opol-
skiego  Andrzeja Bu³y. Dziêkujemy
równie¿ wszystkim zaanga¿owanym
w organizacjê tych Mistrzostw.

Mistrzostwa Polski Juniorów i
M³odzie¿owców Taekwondo - By-
strzyca 2021

W dniach 11-13.05.2021 roku w
Bystrzycy odby³y siê Mistrzostwa
Polski Juniorów i M³odzie¿owców
Taekwon-do. Reprezentacja LKS
Sparta G³ubczyce i ZS w Pietrowi-
cach z mistrzostw przywioz³a 3 kr¹¿-
ki z³ote i 1 br¹zowy.

Medale zdoby³y: Daria Baran I
miejsce uk³ady, Patrycja Piworun I
miejsce walki i I miejsce testy si³y i

Kinga Sztucka III miejsce walki.
Aleksandra Dudzik zajê³a 5 miejsce
w walkach i 5 miejsce testach si³y
oraz Martyna Bernaœ 5 miejsce w
walkach.

Grand Prix Polski Taekwon-do
2021

W dniach 19.03-21.03.2020 roku
w Pruszczu Gdañskim odby³y siê
Grand Prix Polski Taekwon-do Se-
niorów. Jest to turniej kwalifikacyj-
ny do Mistrzostw Polski i Kadry Na-
rodowej. Reprezentacja Ludowego
Klubu Sportowego Sparta G³ubczy-
ce i Pietrowice przywioz³a z Pucha-
ru 3 z³ote medal.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

252

Nasz Klub reprezentowali:
Karolina S³odkowska, Olga Ja-
b³oñska, Daria Baran, Bartosz
S³odkowski, Micha³ Jano i tre-
ner Daniel Jano. Wyniki na-
szych zawodników: z³ote meda-
le wywalczyli: Karolina S³od-
kowska w walkach, Bartosz
S³odkowski w walkach i Micha³
Jano w uk³adach.

Puchar Polski Taekwon-do
2021

W dniach 08-10.10.2021
roku w Nowej Rudzie odby³y
siê Puchar Polski Taekwon-do
Seniorów i Juniorów. Jest to tur-
niej kwalifikacyjny do Kadry
Narodowej. Reprezentacja Lu-
dowego Klubu Sportowego Sparta
G³ubczyce i Pietrowicach przywioz³a
z Pucharu 3 z³ote i 4 br¹zowy medal.

Wyniki naszych zawodników: Ka-
rolina S³odkowska I miejsce walki,
Kinga Sztucka I miejsce uk³ady, Bar-
tosz S³odkowski I miejsce walki,
Daria Baran III miejsce uk³ady, Alek-
sandra Dudzik III miejsce walki, Mi-
cha³ Jano III miejsce walki i III miej-
sce uk³ady.

Miêdzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Taekwon-do Miêkinia 2021

W dniu 16.10.2021 r. w Miêkini
ko³o Wroc³awia odby³y siê Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-
do M³odzików. W zawodach wystar-
towa³o ponad 200 zawodników z klu-
bów województwa dolnoœl¹skiego i
opolskiego. Ludowy Klub Sportowy
Sparta G³ubczyce i Pietrowicach re-
prezentowa³a 29 osobowa ekipa spor-



WSPÓ£CZESNOŒÆ

253

towa. W roli sêdziów reprezentowali
nas Olga Jab³oñska. Opiekê nad spor-
towcami sprawowali Daria Baran,
Micha³ Jano i Daniel Jano. £¹cznie
zdobyliœmy 3 z³ote, 2 srebrne i 3 br¹-
zowych medale. Wyniki naszych za-
wodników: Oliwia Wêgrzyn I m uk³a-
dy, Filip Kleczewski I m uk³ady, Mi-
³osz Gaw³owski I m uk³ady, Milena

Tokarczyk II m uk³ady, Adam Kon-
drak II m uk³ady, Anna Kapij III m
uk³ady, Oskar Zapotoczny III m, uk³a-
dy i Jakub ¯³obicki III m uk³ady. W
rankingu Systemu Sportu M³odzie¿o-
wego nasi zawodnicy wywalczyli 31
punktów.

Nagrody Marsza³ka dla G³ub-
czyckiego Taekwondo

W dniu 27.09.2021 r. w Opolu od-
by³o siê spotkanie Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego z medalistami
Mistrzostw i Pucharu Europy i Œwia-
ta oraz medalistami i uczestnikami
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wœród
nich tak¿e dwoje z³otych medalistów
tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w
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Tokio. Za zawody sportowe na are-
nach europejskich i œwiatowych me-
daliœci otrzymali podziêkowania, li-
sty gratulacyjne i nagrody. Jednymi
z bohaterów spotkania z Opolskimi
Sportowcami byli zawodnicy i trener
LKS Sparta w G³ubczycach i Pietro-
wicach osi¹gaj¹cy sukcesy na arenach

miêdzynarodowych. Z LKS Sparta
G³ubczyce i Pietrowice nagrodami
wyró¿nieni zostali Paulina Szpak,
Micha³ Jano, oraz trener Daniel Jano.

Listy gratulacyjne i nagrody wrêczy³
Marsza³ek Województwa Opolskie-
go Andrzej Bu³a i Wicemarsza³ek
Województwa Opolskiego Zbigniew
Kubalañca.

53. edycja Plebiscytu Sportowiec
Roku Opolszczyzny

Plebiscyt Sportowy
Opolszczyzny to najstarszy
i najbardziej presti¿owy
ranking sportowy w na-
szym regionie. W tym roku
nagrody dla najpopular-
niejszych sportowców, tre-
nerów i dru¿yny zosta³y
przyznane ju¿ po raz 53.
Od kilku lat plebiscyt jest
prowadzony w szerokiej
formule, w której g³osami
naszych Czytelników na-
gradzani s¹ nie tylko za-
wodnicy, lecz tak¿e trene-
rzy, dru¿yny i ludzie spor-
tu wszystkich dyscyplin i

wszystkich szczebli.
5.03.2021 odby³a siê gala online,

w czasie której pokazano zwyciêz-
ców g³osowania czytelników w kate-
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goriach Sportowiec Dekady - osob-
no wœród kobiet i mê¿czyzn, Trener
Dekady i Dru¿yna Dekady, Dzia³acz
Dekady i Sportowy Talent.

Do œcis³ego fina³u plebi-
scytu dziêki g³osom kibi-
ców dostali siê przedstawi-
ciele Ludowego Klubu
Sportowego Sparta G³ub-
czyce i Pietrowice.

Wœród Pañ w kategorii
„Sportowiec Dekady” try-
umfowa³a Karolina S³od-
kowska wygrywaj¹c w po-
wiecie g³ubczyckim i za-
kwalifikowa³a siê do fina³u
wojewódzkiego. Karolina
jest aktualn¹ Mistrzyni¹
Œwiata w Taekwon-do z In-
zell, wygra³a tak¿e Puchar
Œwiata w Sydney, Mistrzostwa Euro-
py i Puchar Europy. Wielokrotnie
zosta³a nagrodza Nagrod¹ Ministra
Sportu i Turystyki, Nagrod¹ i Stypen-
dium Marsza³ka Województwa Opol-
skiego oraz Stypendium Burmistrza
G³ubczyc.

W kategorii „Sportowiec Dekady”
Bartosz S³odkowski zaj¹³ pierwsze
miejsce w powiecie g³ubczyckim oraz

zaj¹³ bardzo wysokie dru-
gie miejsce w finale woje-
wódzkim. Bartosz jest ak-
tualnym Wicemistrzem
Œwiata z Inzell oraz wygra³
Mistrzostwa Europy w Sa-
rajewie i Puchar Europy w
Soczi. Czterokrotnie sta-
wa³ na najwy¿szym stopniu
podium Naszego Konty-
nentu. Wielokrotnie zosta³
nagrodzony Nagrod¹ Mi-
nistra Sportu i Turystyki i
otrzyma³ Stypendium i

Nagrodê Marsza³ka Województwa
Opolskiego oraz Stypendium Burmi-
strza G³ubczyc.

W kategorii „Trener Dekady” Da-

niel Jano zaj¹³ pierwsze miejsce w
powiecie g³ubczycki i zakwalifikowa³
siê do fina³u wojewódzkiego. Wielo-
krotnie zasta³ wyró¿niony Nagrod¹
Ministra Sportu i Turystyki oraz Na-
grod¹ Marsza³ka Województwa
Opolskiego.

W kategorii „Dru¿yna Dekady”
LKS Spart G³ubczyce i Pietrowice
zaj¹³ pierwsze miejsce w powiecie
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g³ubczyckim i zakwalifikowa³a siê do
fina³u wojewódzkiego. LKS Sparta
wygra³ klasyfikacjê medalow¹ Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Ta-
ekwondo Seniorów oraz czterokrot-
nie tryumfowa³ w klasyfikacji meda-
lowej klubów na Pucharze Europy. W
ostatniej dekadzie zawodnicy Sparty
zdobyli na Mistrzostwach Œwiata Ta-
ekwon-do: 5 z³otych, 4 srebrne i 6
br¹zowych medali, na Pucharze
Œwiata Taekwon-do: 9 z³otych, 8

srebrnych i 4 br¹zowe medale, na Mi-
strzostwa Europy: 16 z³otych, 12
srebrne i 5 br¹zowych medali, na
Pucharze Europy: 25 z³otych, 17
srebrnych i 19 br¹zowych medali,
Mistrzostwa Polski: 58 z³otych, 40
srebrnych i 53 br¹zowych medali. By³
to wspania³y okres Naszego Klubu.

Wszystkim kibicom bardzo dziêku-
jemy za oddane g³osy a nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.

Daniel Jano
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LZS KARATE-DO G£UBCZYCE

Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce w 2021 roku bra³
udzia³ w wielu zawodach i przedsiê-
wziêciach, nale¿a³y do nich m.in.:

XX CENTRAL EUROPE OPEN
KARATE WKF-GRAND PRIX
POMORZA I KUJAW

W dniach 06-07marca 2021 r. w
Bydgoszczy odbyly siê rankingowe
XX  Central Europe Open Karate
WKF-Grand Prix Pomorza i Kujaw.
W zawodach startowa³o 716 zawod-
ników w 1065 osobo konkurencjach
z 67 klubów z Polski, Azerbejd¿anu,
Czech,Niemiec i Norwegii.

Ludowy Zespó³ Sportow Karate-
Do G³ubczyce  reprezentowali: Ma-
ciej Kowalczyk, który w kata U21
zdoby³ z³oty medal a w kata  junior
zdoby³ br¹zowy medal, Szymon Cie-
œlik, który w kata U21 zdoby³ srebr-
ny medal a w kata senior zdoby³ br¹-
zowy medal, Jakub Patryjach, który
w kata junior zaj¹³ 5 miejsce, Julia
Hac , która nie dosta³a siê do strefy
medalowej.

XI GRAND PRIX  ŒL¥SKA
POLSKO -CZESKIEGO W KA-
RATE  WKF

15 maja 2021r w Hali ZOKIS-
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Technik G³ubczyce odby³y siê XI
Grand Prix Œl¹ska Polsko-Czeskiego
w karate WKF /Œwiatowej Federacji
Karate/. W zawodach startowa³o 160
zawodników z 16 klubówa z Polski i
Czech.

Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce reprezentowali: Jakub

Patryjach który w kata junior zdoby³
z³oty medal,  £ucja Wysoczañska  w
para kata zdoby³a z³oty medal a jej
brat  srebrny. Sêdziowie zdecywali sie
jednak uznaæ  rodzeñstwo remisem,
a oklaski widowni, trenerów i sê-
dziów okaza³y wspania³y gest przy-
jaŸni, dru¿yna kata 14 -17 lat w sk³a-
dzie Julia Szuszkowska, Natalia
Szuszkowska oraz Michalina Kali-
woda zdoby³y z³oty medal, Julia Hac,
w kata junior  srebrny medal, Klau-
diusz Leliñski,  w kata  junior  br¹zo-
wy medal,  Julia Szuszkowska w kata

kadet br¹zowy medal, Julia Szusz-
kowska, w kata  junior  br¹zowy me-
dal, Wojciech Reichel w kata 10 lat
br¹zowy medal, Wojciech Patryjach,
w kata 11 lat  br¹zowy medal, Woj-
ciech Patryjach, w kata 12-13 lat  br¹-
zowy medal.

Natalia Szuszkowska w kat, zajê³a

5. miejsce, Marta Fiet zajê³a 7.miej-
sce, Emilia Klein  9 miejsce, 11 miej-
sce Milena Kozie³. Na 16 dru¿yn na-
sza zajê³a 9 m. medalowe. Zawody
odby³y siê na bardzo wysokim pozio-
mie wykonanym przez zawodników
oraz profesjonalych sêdziów.

Serdeczne podziêkowania sk³adam
za wsparcie Urzêdowi Miejskiemuw
Glubczycach, Top Farms G³ubczyce,
Firmie Pozytyw, LKS Technik G³ub-
czyce, ZOKIS G³ubczyce, rodzicom
i  zawodnikom, którzy wsparli nas w
organizacji zawodów.
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ZAWODY  KARATE 7TH CEN-
TRAL POLAND OPEN

W dniach 5-6 czerwca 2021 r. w
Pleszewie odby³y siê zawody rankin-
gowe.  W zawodach startowa³o 512
zawodników, 63 kluby z Polski, Fran-
cji, Niemiec i Rosji. Ludowy Zespó³
Sportowy Karate-Do G³ubczyce re-
pezentowali: Szymon Cieœlik, który
w kata U21 zdoby³ z³oty medal, Ma-
ciej Kowalczyk, który w kata U21
zdoby³ br¹zowy medal, Jakub Patry-
jach, który w kata junior zaj¹³ 7 miej-

sce, Julia Szuszkowska, debiutantka,
w tak wa¿nych zawodach w kata ka-
det, zajê³a 13. miejsce, Natalia Szusz-
kowska, równie¿ debiutantka, startu-
j¹ca w wy¿szej kategorii, w kata ka-
det zajê³a 15 miejsce, Julia Hac, w
kata kadet odpad³a z dalszych rozgry-
wek w eliminacjach. Sk³adamy ser-
deczne gratulacje dla wszystkim za-
wodnikom, poniewa¿ startowali z naj-
lepszymi polskimi i zagranicznymi
zawodnikami.

Janusz Ho³da
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Klubu LKS Technik G³ubczyce w
roku 2021 uczestniczy³ ³¹cznie w kil-
kudziesiêciu turniejach badmintona.
By³y to wojewódzkie turnieje dla
dzieci, ogólnopolskie turnieje Grand
w ró¿nych kategorii wiekowych i tur-
nieje miêdzynarodowe rangi Interna-
tional. Klub uczestniczy³ równie¿ w
Indywidualnych i Dru¿ynowych Mi-
strzostwach Polski.

Ogó³em zawodnicy Technik G³ub-
czyce zdobyli ³¹cznie w tych turnie-
jach kilkadziesi¹t medali kategoriach
wiekowych (¿acy m³odsi U9, ¿acy
U11, m³odzicy m³odsi U13, m³odzi-
cy U15, juniorzy m³odsi U17, junio-
rzy U19 i elicie). W tym na Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski w
kategoriach M³odzików M³odszych,
M³odzików i Elicie zdobyli ³¹cznie
14 medali (5 z³otych, 4 srebrne i 5
br¹zowych) i na Dru¿ynowych Klu-
bowych Mistrzostwach Polski zdoby-
li dru¿ynowo 3 medale (z³oty w m³o-
dziczkach dziewcz¹t i 2 srebrne w
m³odzikach i juniorach m³odszych
ch³opców).

Indywidualnie w kategorii m³odzi-
ków m³odszych U13 2 z³ote medale
zdoby³ Pawe³ Kiszczyk w grze poje-
dynczej i podwójnej, srebrne medale
zdobyli Maja Naumczyk w grze mie-
szanej i Piotr Adamów w grze po-
dwójnej oraz br¹zowe medale zdo-
byli Maja Naumczyk i Anna Paru-
szewska w grze podwójnej oraz Piotr
Adamów i Anna Paruszewska w grze

SUKCESY KLUBU LKS TECHNIK G£UBCZYCE
W 2021 R.

mieszanej. W kategorii m³odzików
U15 indywidualnie z³oty medal zdo-
by³ Mateusz Golas w grze pojedyn-
czej i mieszanej i Maja Janko w grze
pojedynczej oraz srebrny w grze mie-
szanej. W kategorii elita indywidual-
nie br¹zowy medal zdoby³a w grze
podwójnej Aneta Skwarczy³o-Wojt-
kowska.

Sukcesy odnosiliœmy równie¿ na
arenie miêdzynarodowej w kategorii
juniorów m³odszych U17, gdzie za-
wodnicy: Maja Janko zdoby³a 8 me-
dali (4 z³ote, 1 srebrny i 3 br¹zowe)
odpowiednio w Miêdzynarodowych
Mistrzostwach Polski, Austrii, S³owa-
cji i £otwy oraz Mateusz Golas, któ-
ry zdoby³ srebrny medal w Miêdzy-
narodowych Mistrzostwach £otwy.

Ponadto w 2021 r. roku w dniach
29.04-02.05 klub by³ organizatorem
Indywidualnych Mistrzostw Polski
M³odzików na starcie którego stanê-
³o oko³o 120 zawodników i zawod-
niczek z ponad 40 klubów ca³ego kra-
ju. Zawody sta³y na bardzo wysokim
poziomie sportowym i organizacyj-
nym. W ci¹gu czterodniowej rywali-
zacji zawodnicy rozegrali ok. 170
pojedynków w grach pojedynczych,
podwójnych i mieszanych.

Jaros³aw B¹k

Na kolejnych stronach opisy i zdjê-
cia z wystêpów zawodników LKS
Technik G³ubczyce
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TECHNIK G£UBCZYCE
SUKCESY BADMINTONISTÓW

Zawodnicy Technika G³ubczyce w
poprzednim roku brali udzia³ w wie-
lu zawodach i przedsiêwziêciach, na-
le¿a³y do nich m.in.:

KLUBOWE MISTRZOSTWA
POLSKI DRU¯YN MIESZA-
NYCH

W dniach 18-20.12.2020r. w Bia-
³ymstoku odby³y siê Klubowe Mi-
strzostwa Polski Dru¿yn Mieszanych
w Badmintonie, w których uczestni-
czy³o 25 klubowych dru¿yn  z ca³ego
kraju. Klub LKS Technik G³ubczyce
reprezentowany by³ przez dwie dru-
¿yny wystêpuj¹ce w dwóch katego-
riach wiekowych.  M³odzi-
ków M³odszych U13 i
M³odzików U15. Nasi
m³odzi zawodnicy spisali
siê bardzo dobrze zdoby-
waj¹c  dru¿ynowo 2 meda-
le, z³oty w M³odzikach
M³odszych i srebrny medal
w M³odzikach.

W sk³adzie M³odzików
M³odszych wyst¹pili:
Anna Paruszewska, Maja

Naumczyk, Julia Krawiec, Maria
Czy¿owicz, Pawe³ Kiszczyk, Piotr
Adamów, Dawid Serafin i Oliwier
Gacki,  a w sk³adzie M³odzików wy-
st¹pili: Maja Janko, Oliwia Zieliñska,
Anna Ga³aszkiewicz, Dominika Wi-
ciak, Mateusz Golas, Rafa³ Mielnik,
Jakub Ga³¹zka i Dominik Lenarto-
wicz.

MIÊDZYNARODOWY TUR-
NIEJ BADMINTONA POLISH
INTERNATIONAL U17

W dniach 19-21.03.2021r. w Bie-
runiu odby³ siê Miêdzynarodowy
Turniej Badmintona Polish Interna-
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tional U17. W turnieju uczestniczy³o
ok. 120 zawodników i zawodniczek
z 11 krajów Europy w kategorii wie-
kowej junior m³odszy 17 lat. Klubu
LKS Technik G³ubczyce reprezento-
wa³o trzech m³odych zawodników,
Maja Janko i Rafa³ Mielnik lat 14
oraz Mateusz Golas lat 15. Œwietnie
spisa³a siê Maja Janko, która mimo
m³odego wieku zdoby³a z³oty me-
dal w grze mieszanej graj¹c w parze
z Janem Frañczakiem z klubu UKS
Hubal Bia³ystok i br¹zowy medal w
grze pojedynczej.

GRAND PRIX POLSKI
W dniach 19-21.04.2021 w Bieru-

ñiu i Imielinie odby³y siê turnieje
badmintona Grand Prix Polski Junio-
rów, Juniorów M³odszych, M³odzi-
ków i M³odzików M³odszych. Za-
wodnicy Technika G³ubczyce spisali
siê bardzo dobrze zdobywaj¹c ³¹cznie
8 medali (3 z³ote, 3 srebrne i 2 br¹-
zowe). Na podium stanêli:
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Gra pojedyncza juniorek m³od-
szych - 1 miejsce - Maja Janko

Gra pojedynczej m³odziczek - 2
miejsce - Oliwia Zieliñska

Gra pojedyncza m³odzików
m³odszych - 1 miejsce - Pawe³ Kisz-
czyk

Gra podwójna m³odzików m³od-
szych - 1 miejsce - Pawe³ Kiszczyk/
Damian Perkowski UKS Hubal Bia-
³ystok, 2 miejsce - Piotr Adamów/
Maciej Zmarz UKS Beninca Feniks
K- KoŸle.

Gra podwójna m³odziczek m³od-
szych - 3 miejsce- Anna Paruszew-
ska/ Maja Naumczyk.

Gra mieszana m³odzików m³od-
szych - 2 miejsce- Piotr Adamów/
Anna Paruszewska, 3 miejsce - Maja
Naumczyk / Miko³aj Krystek UKS
Orbitek Straszêcin.

IMP M£ODZIKÓW
   W dniach 29.04.- 02.05.2021 r.

w G³ubczycach odby³y siê Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski M³odzików
U15 w Badmintonie. Mistrzostwa

by³y Wspó³finansowane przez Samo-
rz¹d Województwa Opolskiego. Na
starcie Mistrzostw stanê³o ok. 130 za-
wodników z ponad 30 klubów ca³e-
go kraju. Klub LKS Technik G³ub-
czyce reprezentowali zawodnicy:
Maja Janko, Oliwia Zieliñska, Domi-
nika Wiciak, Anna Ga³aszkiewicz,
Mateusz Golas, Rafa³ Mielnik, Jakub
Ga³¹zka, Dominik Lenartowicz i
Konrad Zdeb. Zawodnicy Technika
zdominowali Mistrzostwa zdobywa-
j¹c ³¹cznie 6 medali w tym (3 z³ote, 2
srebrne i 1 br¹zowy). Z³ote medale
zdobyli w grach pojedynczych:
dziewcz¹t, Maja Janko i ch³opców,
Mateusz Golas. Mateusz zdoby³ jesz-
cze z³oty medal w grze mieszanej gra-
j¹c w parze z Juli¹ Wójcik zawod-
niczk¹  Beninca UKS Feniks K-KoŸ-
le pokonuj¹c w finale zawodniczkê
klubow¹ Majê Janko, która w parze
z Micha³em Melaniukiem z klubu
Milenium Warszawa tym samym zdo-
by³a srebrny medal. Srebrny medal
zdoby³ równie¿ Rafa³ Mielnik w grze
podwójnej ch³opców w parze z Woj-



WSPÓ£CZESNOŒÆ

267

ciechem Budnym zawodnikiem z klu-
bu Beninca UKS Feniks K-KoŸle.
Medal br¹zowy natomiast zdoby³a
jeszcze w grze pojedynczej dziewcz¹t
Oliwia Zieliñska.

 IMP M£ODZIKÓW M£OD-
SZYCH U13

W dniach 20-23.05.2021r. w Su-
chedniowie odby³y siê Indywidualne
Mistrzostwa Polski M³odzików
M³odszych U13 w Badmintonie.
Œwietnie spisali siê badmintoniœci
Technika G³ubczyce, którzy zdobyli
³¹cznie 8 medali  (2 z³ote, 2 srebrne i
4 br¹zowe). Klub LKS Technik G³ub-
czyce reprezentowali: Maja Naum-
czyk, Julia Krawiec, Anna Paruszew-
ska, Maria Czy¿owicz, Pawe³ Kisz-
czyk, Piotr Adamów, Dawid Serafin
i Oliwier Gacki. Podwójnym Mi-

strzem Polski zosta³ Pawe³ Kiszczyk,
który zdoby³ z³oty medal w grze po-
jedynczej i grze podwójnej ch³opców
graj¹c w parze z Damianem Perkow-
skim z klubu UKS Hubal Bia³ystok.
Wicemistrzami Polski zdobywaj¹c
srebrne medale zostali Maja Naum-

czyk w grze mieszanej graj¹c w pa-
rze z Miko³ajem Krystkiem z klubu
Orbitek Straszêcin i Piotr Adamów w
grze podwójnej ch³opców graj¹c w
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parze z Maciejem Zmarz z klubu
Beninca UKS Feniks K-KoŸle. Br¹-
zowymi medalistami zostali nato-
miast w grze podwójnej dziewcz¹t
para deblowa Maja Naumczyk i Anna
Paruszewska i w grze mieszanej para
mikstowa Piotr Adamów i Anna Pa-
ruszewska.

MIÊDZYNARODOWY TUR-
NIEJ BADMINTONA SERBIAN
U17 & YOUTH INTERNATIO-
NAL

W dniach 25-27.06.2021r. w Ser-
bii w miejscowoœci NOVISAD
odby³ siê du¿y Miêdzynarodowy
Turniej Badmintona Serbian U17 &
Youth International. W turnieju wziê-
³o udzia³ ok. 300 zawodników z 15
krajów ca³ej Europy. W sk³adzie
Polskiej Ekipy znalaz³a siê zawod-
niczka Technika G³ubczyce Maja

Janko. Maja odnios³a du¿y sukces
zdobywaj¹c w kategorii U15 dwa me-
dale, z³oty w grze pojedynczej poko-
nuj¹c w finale reprezentantkê Ukra-
iny i srebrny medal w grze mieszanej
graj¹c w parze z koleg¹ z ekipy Mi-
ko³ajem Morawskim ulegaj¹c jedy-
nie w finale parze mieszanej z Ru-
munii. Maja w tym turnieju wyst¹pi-
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³a równie¿ w wy¿szej kategorii wie-
kowej U17, gdzie tak¿e spisa³a siê
bardzo dobrze zajmuj¹c pi¹te miej-
sce w grze pojedynczej przegrywa-
j¹c w walce o pó³fina³ z reprezen-
tantk¹ Bu³gariii i pi¹te miejsce w grze
mieszanej tym razem graj¹c w parze
z Sebastianem Pinkowiczem ulegaj¹c
w walce o pó³fina³ parze mieszanej z
Turcji. Serdecznie gratulujemy naszej
zawodniczce.

W dniach 1.- 3.10.2021r. w miej-
scowoœci Trencin na S³owacji odby³
siê Miêdzynarodowy Turniej Bad-
mintona w kategorii Juniorów M³od-
szych Slovak Youth U17. W turnieju
tym wystartowa³a zawodniczka klu-
bu LKS Technik G³ubczyce Maja
Janko odnosz¹c du¿y sukces. Maja
wywalczy³a dwa medale; srebrny w
grze pojedynczej oraz zloty w grze
podwójnej w parze z Juli¹ Wójcik z
Beninca UKS Feniks K- KoŸle.

YONEX LATVIA U17 INTER-
NATIONAL 2021

W dniach 29-31.07.2021r. na
£otwie w miejscowoœci Sigulda
odby³ siê miêdzynarodowy turniej
badmintona w kategorii Juniorów

M³odszych U17 „Yonex Latvia U17
International 2021”. Na starcie tur-
nieju stanê³o ok. 100 zawodników z
kilkunastu krajów Europy.

Duzy sukces odnieœli m³odzi za-
wodnicy Technika G³ubczyce Maja
Janko i Mateusz Golas zdobywaj¹c
³¹cznie trzy medale. Maja zdoby³a
dwa medale; z³oty w grze podwójnej
graj¹c w parze z kole¿ank¹ z repre-
zentacji z Juli¹ Stankiewicz oraz br¹-
zowy w grze pojedynczej. Mateusz
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natomiast wywalczy³ srebrny medal
w grze pojedynczej.

OTWARTE GRAND PRIX JU-
NIORÓW M£ODSZYCH U17 I
M£ODZIKÓW M£ODSZYCH
U13

W dniach 17-19.09.2021r. w
Imielinie odby³ siê w nowym sezo-
nie 2021/2022 pierwszy ogólnopol-
ski turniej badmintona Otwarte
Grand Prix Juniorów M³odszych
U17 i M³odzików M³odszych U13.
Zawodnicy Technika G³ubczycese-
zon rozpoczêli z przytupem. Œwiet-
nie spisali siê w kategorii Juniorów
M³odszych  Maja Janko i Mateusz
Golas zdobywaj¹c ³¹cznie 5 meda-
li. Mateusz Golas zdoby³ trzy me-
dale; z³oty medal w grze pojedyn-
czej i w grze mieszanej w parze z
Juli¹ Wójcik (Beninca UKS Feniks
Kêdzierzyn KoŸle) oraz srebrny
medal w grze podwójnej w parze z
Igorem Jasek (równie¿ z Beninca

UKS Feniks Kêdzierzyn-KoŸle) na-
tomiast Maja Janko zdoby³a dwa me-
dale; z³oty w grze podwójnej w pa-
rze z Juli¹ Wójcik (Beninca Kêdzie-
rzyn- KoŸle) oraz br¹zowy medal w
grze pojedynczej.
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OTWARTE GRAND PRIX JU-
NIORÓW I M£ODZIKÓW W
BADMINTONIE

Udany wystêp zawodników LKS
Technik G³ubczyce w Grand Prix Ju-
niorów i M³odzików w Sianowie w
dniach 1 - 3.10.2021r. W kategorii ju-
niorów br¹zowy medal dla Technika
w grze podwójnej zdoby³ Mateusz
Golas w parze  z Igorem Jaskiem (Be-
ninca UKS Feniks K-K). W katego-

rii m³odzików zawodnicy Technika
zdobyli ³¹cznie 5 medali; dwa meda-
le dla Oliwi Zieliñskiej, z³oty w grze
podwójnej wraz z Alicj¹ Syrek (Unia



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

272

Bieruñ) i br¹zowy w grze pojedyn-
czej,  br¹zowy medal zdoby³ rów-
nie¿ Pawe³ Kiszczyk w grze poje-
dynczej i Rafa³ Mielnik / Wojciech
Budny (Feniks K-K) w grze po-
dwójnej oraz srebrny medal w grze
podwójnej zdoby³ Jakub Ga³¹zka/
Tymoteusz Cybulski (Feniks K-K)

KLUBOWE MISTRZOSTWA
POLSKI DRUZYN CH£OPCÓW
I DZIEWCZ¥T

W dniach 17-19.12.2021 r. w Bia-
³ymstoku odby³y siê Klubowe Mi-
strzostwa Polski Druzyn Ch³op-
ców i Dziewcz¹t w Badmintonie.
Klub LKS Technik G³ubczyce
zdoby³ w tych Mistrzostwach dru-
zynowo trzy medale. W katego-
rii m³odzików dziewcz¹t zdoby-
liœmy Mistrzostwo Polski w sk³a-
dzie: Maja Janko, Oliwia Zieliñ-
ska, Maja Naumczyk, Anna Pa-
ruszewska i Maria Czy¿owicz. W
kategorii m³odzików ch³opców

wywalczyliœmy srebrny medal w sk³a-
dzie: Rafa³ Mielnik, Pawe³ Kiszczyk,
Jakub Ga³¹zka i Piotr Adamów i w
kategorii juniorów m³odszych ch³op-
ców równie¿ wywalczyliœmy srebrny
medal w sk³adzie: Mateusz Golas,
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Rafa³ Mielnik, Pawe³ Kiszczyk,
Jakub Ga³¹zka i Piotr Adamów.

Serdecznie gratulujemy!!!

Technik G³ubczyce
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XIII OPOLSKI TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH

12 paŸdziernika 2021 roku w sali gimnastycznej Specjalnego Oœrodka Szkol-
no - Wychowawczego odby³ siê XIII Opolski Turniej Tenisa Sto³owego Olim-
piad Specjalnych. Przed zawodami sportowcy wypowiadaj¹ s³owa przysiêgi
Olimpiad Specjalnych: „Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê-
¿yæ, niech bêdê dzielny w swym wysi³ku”.

W zawodach wziê³o udzia³ 33 zawodników  z 6 klubów: Strzyg³y - Strzelce
Opolskie, Mix Team Soko³y - Nowe Go³uszowice, Pantery - Czarnow¹sy,
Promyk - G³ogówek, Leœne Skrzaty - Zawadzkie oraz gospodarze Je¿yk -
G³ubczyce.

Kluby Olimpiad Specjalnych
dzia³aj¹ na terenie województwa
opolskiego przy Zespo³ach Szkó³
Specjalnych, Œrodowiskowych
Domach Samopomocy, Domach
Pomocy Spo³ecznej, Warsztatach
Terapii Zajêciowej.

Sprawny przebieg imprezy
mo¿liwy by³ dziêki pomocy wo-
lontariuszom z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z G³ubczyc, za co
organizatorzy bardzo dziêkuj¹.

Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej walce zawodnicy z G³ubczyc zajêli nastêpuj¹ce
miejsca: w kategorii ch³opców 12-15 lat - I miejsce Jan Bo³dys, IV miejsce
Józef Marcinek, V miejsce Mieczys³aw Marcinek; w kategorii ch³opców 16-
21 lat - I miejsce Jakub Bielski, II miejsce Szymon Noszczyk, IV miejsce
Andrzej Kopczyñski; w kategorii ch³opców 22 lata i wiêcej - IV miejsce
Mateusz Jacheæ; w kategorii kobiety 16-21 lat - III miejsce Maria Cieœla; w
kategorii Kobiety 22 lata i wiêcej - III miejsce Marzena Kawa.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz kosmetyki. Zawody prowadzo-
ne by³y przez nauczycieli wychowania fizycznego: Dariusza Sza³agana oraz
Zbigniewa Serwetnickiego.

Dariusz Sza³agan
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IX OPOLSKI MITYNG W KOLARSTWIE OLIMPIAD
SPECJALNYCH

22 wrzeœnia 2021 roku na stadionie miejskim Polonii G³ubczyce odby³ siê
IX Opolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych. Organizatorem za-
wodów by³ Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w G³ubczycach. W
zawodach wziê³o udzia³ 34 zawodników z 6 klubów: Opola, Strzelec Opol-
skich, Zawadzkiego, Kup, Czarnow¹s oraz G³ubczyc.

W ceremonii otwarcia wzi¹³ udzia³ Dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkol-
no - Wychowawczego w G³ubczycach Tomasz
Kiszczyk.

Zawodnicy startowali w konkurencjach na
500 i 1000 metrów.

Nasz oœrodek reprezentowali: Jan Bo³dys - I
miejsce na 1000 m w kategorii 12-15 lat, Julia
Machowska - I miejsce na 1000 m w kategorii
12-15 lat, Maria Cieœla - III miejsce na 1000 m w kategorii 12-15 lat, Szymon
Noszczyk - I miejsce na 1000 m w kategorii 16-21 lat, Mateusz Jacheæ - IV
miejsce na 1000 m w kategorii 22 lata i wiêcej, Kamil Sad³o - II miejsce na
500 m - rowery trzyko³owe, Przemys³aw Pasternak - III miejsce na 500 m -
rowery trzyko³owe.

Po tak udanych startach mamy nadziejê, ¿e bêdziemy reprezentowaæ woje-
wództwo opolskie na zawodach ogólnopolskich.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wolontariuszom z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w G³ubczycach za pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz
prezesowi klubu Polonia G³ubczyce Panu Markowi Cury³o za umo¿liwienie
przeprowadzenia zawodów.

Dariusz Sza³agan
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¯YCIE POZAGROBOWE

I oto kres ziemskiej wêdrówki,
Brama wiecznoœci siê otwiera;
Dusza staje przed obliczem Stwórcy,
Z przera¿enia dr¿y i…zamiera.

Pan Bóg-sêdzia sprawiedliwy-
Wyci¹ga doñ Sw¹ ojcowsk¹ d³oñ;
Mi³osierny i dobrotliwy Jezus
Zaprasza przed boski tron.

Dobro czynione tu na ziemi
K³adzie na szali potêgi mi³oœci;
Dusza, z  pokor¹  i  bojaŸni¹,
Chce czyœcca w swej niedoskona³oœci.

A potem, w pe³ni oczyszczona,
Za¿ywa wiekuistej szczêœliwoœci;
Do³¹cza do grona wszystkich œwiêtych
W chwale  niebieskiej œwiat³oœci.
                                Maria Farasiewicz
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Ojciec Hubert Malek OFM urodzi³
siê 5 paŸdziernika 1934 roku w Gli-
wicach, w rodzinie Walentego i Mar-
ty z domu Tchorz. Ochrzczony zosta³
14 paŸdziernika 1934 roku w koœcie-
le parafialnym pw. Wszystkich Œwiê-
tych w Gliwicach. Na chrzcie nada-
no mu imiona Norbert Maria. W 1941
roku rozpocz¹³
naukê w pierw-
szej klasie nie-
mieckiej szko³y
powszechnej w
Kolonowskiem,
któr¹ przerwa³
w grudniu 1944
roku, gdy¿ mu-
sia³ wraz z ro-
dzin¹ uciekaæ
przed frontem
wschodnim, co
skutkowa³o wy-
jazdem w stycz-
niu 1945 roku
do Nieder-Lin-
dewiese (Li-
pová-láznì w
C z e c h a c h ) ,
sk¹d powróci³
w paŸdzierniku. Po powrocie z po-
wodu s³abej znajomoœci jêzyka pol-
skiego, dopiero we wrzeœniu 1946
roku poszed³ do polskiej szko³y po-
wszechnej w Dobrodzieniu, gdzie
kontynuowa³ naukê od klasy szóstej,
a z powodu problemów jêzykowych,
ukoñczy³ j¹ dopiero w czerwcu 1949
roku. Po ukoñczeniu szko³y po-
wszechnej z³o¿y³ podanie do Colle-
gium Seraphicum we Wroc³awiu-Kar-
³owicach, prowadzonego przez Za-
kon Braci Mniejszych Prowincji œw.
Jadwigi, aby kontynuowaæ w nim na-

POGRZEB OJCA HUBERTA
ukê. Poniewa¿ uczyni³ to za póŸno,
nie zosta³ w danym roku przyjêty, dla-
tego przez rok uczêszcza³ do ósmej
klasy w Szkole Ogólnokszta³c¹cej w
Zawadzkiem. W 1950 roku uda³o mu
siê dostaæ do Ni¿szego Seminarium
Duchownego, które rozpocz¹³ we
Wroc³awiu, a ukoñczy³ w 1952 roku

ju¿ w Nysie,
gdy¿ w roku
s z k o l n y m
1951/1952
ca³e Semina-
rium powró-
ci³o do Nysy.
Dnia 18
maja 1952
roku, czuj¹c
powo³anie
do ¿ycia za-
konnego, na-
pisa³ proœbê
od ówcze-
snego Pro-
w i n c j a ³ a
ojca Ambro-
¿ego Lubika:
„Chc¹c po-
œwiêciæ siê

s³u¿bie Bo¿ej jako kap³an w zakonie
œw. Franciszka, chcia³bym prosiæ Naj-
przewielebniejszego Ojca Prowincja-
³a o przyjêcie mnie do nowicjatu. Pro-
szê przyj¹æ wyrazy najg³êbszej czci i
powa¿ania”. Ka¿dy kandydat do
¿ycia zakonnego, musi przedstawiæ
równie¿ opiniê swego proboszcza.
Takowe œwiadectwo moralnoœci, wy-
stawi³ m³odemu Norbertowi Malko-
wi ks. Emil Cebula, dziekan i pro-
boszcz w Staniszczach Wielkich.
Dnia 22 maja 1952 roku napisa³:
Opatrznoœæ Boska pozwoli³a Norber-
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towi Malkowi, z Fosowskiego szczê-
œliwie studia gimnazjalne zakoñczyæ,
by wst¹piæ do nowicjatu OO. Fran-
ciszkanów. Znam kandydata od jego
m³odoœci. By³ wzorowym studentem
i budowa³ parafie dobrym przyk³a-
dem. Mam nadziejê,  ¿e bêdzie ka-
p³anem wed³ug Serca Bo¿ego. ̄ yczê
naszemu kandydatowi pomyœlnoœci i
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalsz¹
drogê ¿ycia. Dnia 15 czerwca przy-
by³ do klasztoru w Borkach Wielkich,
gdzie wraz z dziesiêcioma wspó³braæ-
mi rozpocz¹³ rekolekcje, a dnia 25
czerwca 1952 roku zosta³ przyjêty do
nowicjatu i otrzyma³ habit zakonny z
r¹k o. Walentego Tytko, wydelegowa-
nego przez ojca Prowincja³a Ambro-
¿ego na tê uroczystoœæ. W czasie no-
wicjatu przyj¹³ sakrament bierzmo-
wania dnia 22 stycznia 1953 roku w
franciszkañskiej parafii œw. Antonie-
go we Wroc³awiu-Kar³owicach z r¹k
ks. infu³ata Karola Milika, admini-
stratora apostolskiego Dolnego Œl¹-
ska. Po rocznej próbie nowicjatu, zo-
sta³ dopuszczony do pierwszej pro-
fesji zakonnej, któr¹ z³o¿y³ 29 czerw-
ca 1953 roku. Nastêpnie rozpocz¹³
studia w Wy¿szym Seminarium Du-
chownym we Wroc³awiu, które po

kasacie klasztoru wro-
c³awskiego kontynuowa³
w K³odzku. W czasach
kleryckich oprócz nauki
rozwija³ równie¿ swoje
zdolnoœci muzyczne, na-
le¿a³ m. in. do orkiestry
seminaryjnej, gdzie gra³
na puzonie. Dnia 19 lip-
ca 1956 roku z³o¿y³ œluby
wieczyste i ju¿ na zawsze
zwi¹za³ swoje ¿ycie z Za-
konem Braci Mniejszych,

a po dwóch latach, po otrzymaniu
dyspensy od ks. kard. Stefana Wy-
szyñskiego spowodowanej zbyt m³o-
dym wiekiem - mia³ bowiem zaled-
wie 24 lata, a wymagane wg. prawa

kanonicznego by³o 25 lat - dnia 27
lipca 1958 roku w kaplicy biskupiej
we Wroc³awiu, przyj¹³ œwiêcenia ka-
p³añskie. Szafarzem œwiêceñ by³ ks.
bp Boles³aw Kominek, ordynariusz
archidiecezji wroc³awskiej. Mszê
prymicyjn¹ w swojej rodzinnej para-
fii œw. Karola Boromeusza w Stanisz-
czach Wielkich odprawi³ 3 sierpnia
1958 roku. Po œwiêceniach kap³añ-
skich zosta³ skierowany do klasztoru
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w Prudniku (1958-
1961), gdzie jako dusz-
pasterz g³osi³ odpusty i
rekolekcje. Nastêpnie
zosta³ przeniesiony do
Borek Wielkich (1961-
1964), gdzie kontynu-
owa³ poslugê duszpaste-
rza. Prze³o¿eni docenia-
j¹c jego talent kazno-
dziejski, mianowali go
misjonarzem ludowym,
gdzie w tym charakterze
podj¹³ siê pos³ugi w klasztorze na
Górze Œwiêtej Anny (1964-1967). Na
Kapitule Prowincjalnej w roku 1967
zosta³ mianowany gwardianem klasz-
toru w Prudniku, gdzie przebywa³
jedn¹ kadencjê. Nastêpnie zosta³
skierowany w roku 1970 do G³ub-
czyc, gdzie spêdzi³ wiekszoœæ swego
¿ycia kap³añskiego i zakonnego. Naj-
pierw przez trzy lata pe³ni³ pos³ugê
misjonarza ludowego, w latach 1973-
1979 dodatkowo jako wikariusz
domu, a od 1979 do 1985 roku jako
gwardian g³ubczyckiego klasztoru.
Na Kapitule w  1985 roku zosta³ wy-
brany do zarz¹du prowincji na trzy-
letni¹ kadencjê definitora oraz zosta³
mianowany dyrektorem Domu Piel-
grzyma na Górze Œwiêtej Anny
(1985-1991). Nastêpnie zosta³ mia-
nowany gwardianem w klasztorze w
Raciborzu, na jedn¹ kadencjê (1991-
1994). a w latach 1994-2000 przeby-
wa³ w klasztorze w Prudniku, pe³ni¹c
pos³ugê wikarego domu i misjonarza
ludowego. W roku 2000 ponownie
wróci³ do umi³owanego klasztoru w
G³ubczycach, gdzie jako ju¿ jubilat i
misjonarz ludowy, dalej nie szczê-
dz¹c si³ i zdrowia g³osi³ kazania, od-
pusty, rekolekcje i misje, czêsto rów-

nie¿ zastêpuj¹c okolicznych kap³a-
nów, gdzie udawa³ siê swoim charak-
terystycznym bia³ym volkswagenem
golfem. Od roku 2019 stan jego zdro-
wia zacz¹³ siê powoli pogarszaæ, tak-
¿e z czasem przesta³ g³osiæ kazania,
nie bra³ zastêpstw, a od roku 2020
Msze œw. odprawia³ ju¿ nie w koœcie-
le, tylko w kaplicy. W tym czasie w
szczególny sposób oprócz pomocy
wspó³braci w klasztorze, opiekê nad
o. Hubertem sprawowa³a rodzina
pañstwa Gaudów. Dnia 29 maja 2021
roku, w godzinach popo³udniowych,
po wspólnej modlitwie w celi zakon-
nej, po przyjêciu sakramentu namasz-
czenia chorych, o. Hubert zmar³.

Uroczystoœci pogrzebowe odby³y
siê  7 czerwca 2021 roku. O godz.
10.30 zmówiono ró¿aniec w intencji
o. Huberta, a o godz. 11.00 odby³a
siê Msza œw., której przewodniczy³
Minister Prowincjalny o. Alan Brzy-
ski, okolicznoœciowe kazanie wyg³o-
si³ ojciec B³a¿ej Kurowski, a Mszê
œw. koncelebrowa³o ok. 50 kap³anów
zakonnych i diecezjalnych. Cia³o o.
Huberta zosta³o z³o¿one zgodnie z
jego proœb¹, w krypcie koœcio³a.

Ojciec Hubert ¿y³  87 lat, w Zako-
nie 69, w kap³añstwie 63.
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Do Pana odszed³ niespodziewanie,
1. lutego w Domu Zakonnym misjo-
narzy oblatów w Kêdzierzynie -KoŸ-
lu.

O. Marian
Nowak ur. siê 8.
grudnia  1955r.
w K-KoŸlu, w
rodzinie Stefa-
na i Leokadii.
Ukoñczy³ Tech-
nikum Che-
miczne w Azo-
tach, nastêpnie
wst¹pi³ do
Zgromadzenia
Misjonarzy Ob-
latów MN.
Pierwsze œluby
zakonne z³o¿y³ 8.wrzeœnia 1977r.. a
profesjê wieczyst¹ - 6. wrzeœnia
1981r. w Kodniu. Œwiêceñ prezbite-
ratu udzieli³ mu 12. czerwca 1983r.
bp Zdzis³aw Fortuniak w Obrze.

Pierwsz¹ placówk¹ o. Mariana by³
Lubliniec, gdzie pos³ugiwa³ jako wi-
kariusz parafii (1983-1984), nastêp-
nie zosta³ skierowany w takim samym
charakterze do Kodnia (1984-1988).
W latach 1988-1992 mieszka³ w
klasztorze w Gdañsku , gdzie by³ spo-
wiednikiem i pracowa³ z osobami
uzale¿nionymi w Bolszewie. Od 1992
r. rozpocz¹³ pos³ugê kapelana wiê-
ziennego we Wroc³awiu .Po roku zo-
sta³ skierowany do Grotnik  w cha-
rakterze misjonarza ludowego, na-
stêpnie w 1994r. -  do domu zakon-
nego na Sw. Krzy¿u, równie¿ jako mi-
sjonarz ludowy.

 ŒP. O. MARIAN NOWAK
O. MARIAN NOWAK PRZEZ 18 LAT BYL DUSZPASTERZEM

W  REPUBLICE CZESKIEJ
Od 1995r. pos³ugiwa³ duszpaster-

sko w Republice Czeskiej.
Jednoczesnie od 2010r. prawnie

nale¿a³ do wspólnoty w Bodzanowie.
Za Czechami têskni³ do koñca ¿ycia.

W 2013r. powróci³ do Polski,  naj-
pierw zosta³ skierowany do pomocy
duszpasterskiej w Katowicach, a od
lipca 2014r. by³ misjonarzem ludo-
wym w K-KoŸlu.

Uroczystoœci ¿a³obne odby³y siê w
K-KoŸlu i Lubliñcu. 3. lutego w kê-
dzierzyñskim koœciele œw. Eugeniu-
sza de Mazenoda odprawiona zosta-
³a Msza œw. ¿a³obna. Dzieñ póŸniej
w koœciele œw. S. Kostki w Lubliñcu
odby³a siê ceremonia pogrzebowa.

O. Marian Nowak zosta³ pochowa-
ny w oblackiej kwaterze na cmenta-
rzu w Lubliñcu.

(Goœæ Niedzielny nr 6 rok XCVIII
14. 02 2021), przeduk za zgod¹

Goœcia Niedzielnego
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Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci o. Mariana Nowa-
ka. Przez 7 lat pos³ugi  kap³añskiej w parafiach Rudoltice, Hrozova,  Rusin i
Bohusov sta³ siê nie tylko naszym ulubionym ksiêdzem, ale tak¿e serdecz-
nym przyjacielem i wspó³pracownikiem we wszystkich naszych dzia³aniach.
Zw³aszcza podczas pielgrzymek w Rusinie i Hrozovej, ale tak¿e w ramach
spotkañ Stowarzyszenia Obywatelskiego, a tak¿e polsko-czeskich spotkañ.

Dni niemieckie nadawa³y
wymiar duchowy w dzia³a-
niach œwieckich i spo³ecz-
nych. Razem odnawialiœmy
kilka tablic pami¹tkowych
kard. Tomaska, tablicê jubi-
leuszow¹ w Rusinie, figurê
Madonny Hrozovskiej, orga-
ny CD z Osoblazska, odre-
staurowanie kaplicy Bo¿ego
Cia³a w Hrozovej i wspólnie

z polskimi s¹siadami
tablicy dot. kryzysu gra-
nicznego oraz tablicy
ku czci Jana Paw³a II.
By³y te¿ wspólne spo-
tkania wo³yñskich Cze-
chów w Krnovie, gdzie
ojciec Marian wspomi-
na³ , ¿e jego przodko-
wie równie¿ pochodzili
z Kresów Wschodnich.
Do Koœcio³a w Bohuso-
vie zosta³a zaproszona dzieciêca grupa teatralna z Bogdanowic na czele z ks.
Adamem Szubk¹ i tam przedstawi³a tradycyjne kresowe jase³ka. Jako pierw-
szy kap³an po upadku komunizmu organizowa³ niezapomniane cotygodnio-
we  misje dla ca³ej swojej parafii w Bohusovie z polskim misjonarzem. Prze-
¿ywa³ z nami radosne momenty kiedy przygotowa³ dla nas tradycyjny polski
bigos, ale tak¿e smutne chwile po¿egnania naszych zmar³ych. Ojciec Marian
na zawsze pozostanie g³êboko w naszych sercach.

                                                                 Ludmila Æajanova
Na zdjêciach:
Msza œw. sprawowana w kaplicy przez o. Mariana Nowaka (strona obok)
Widok na kaplicê odbudowan¹ na wzgórzu nad Rusinem
O. M. Nowak z grup¹ pielgrzymów z Polski

                                                                               foto Jan Wac
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O ŒP. JÓZEFIE KAMIÑSKIM WSPOMNIENIE
1 czerwca 2021 r. Pan Józef Ka-

miñski opuœci³ sw¹ doczesna ojczy-
znê, by zamieszkaæ w wiecznej.
Wieœæ o jego œmierci jeszcze tego sa-
mego dnia lotem b³yskawicy rozesz³a
siê w lokalnym œrodowisku. I odszed³
do wiecznoœci, skoñczywszy lat 70.
Mê¿czyzna w sile wieku! Odszed³ po
d³ugiej i jak¿e nierównej walce

z  nieuleczaln¹ chorob¹. Odszed³, by
stan¹æ przed obliczem Pana.

Œp. Józef Kamiñski. Powszechnie
znany, lubiany i szanowany. Troskli-
wy i kochaj¹cy m¹¿, ojciec, teœæ i
dziadek.

Urodzi³ siê 5 grudnia 1950 r. w
Prudniku. Tam spêdzi³ dzieciñstwo,
po czym w 1964 r. wraz z rodzicami,
Mari¹ i W³adys³awem, przyby³ do
G³ubczyc i osiad³ na sta³e. Pokocha³
to miasto! Tu ukoñczy³ Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce, gdzie te¿ spotka³ sw¹
wielk¹ mi³oœæ - Halinê Szybiñsk¹,
któr¹ poœlubi³ 26 grudnia 1970 r.
Wkrótce na œwiat przyszed³ ich syn
Adam, dziœ ojciec Natalii i Micha³a.

Œp. Józef Kamiñski. Nie tak daw-
no obchodzi³ wraz z ma³¿onk¹ z³ote
gody ma³¿eñskie, planowa³ wielk¹ uro-
czystoœæ dla rodziny i znajomych, lecz
pandemia pokrzy¿owa³a plany. Z kolei
pogorszenie stanu zdrowia nie pozwo-
li³o mu odebraæ osobiœcie 27 maja w
USC Medalu nadanego przez Prezy-
denta za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-

skie. Tego w³aœnie dnia trafi³ do szpita-
la, sk¹d ju¿ nie powróci³…

Œp. Józef Kamiñski. Mistrz cu-
kiernictwa, rzemieœlnik, przedsiêbior-
ca. Tu¿ po ukoñczeniu szko³y œred-
niej podj¹³ pracê w administracji pañ-
stwowej, lecz na krótko. Bli¿sze mu
bowiem by³y tradycje rodzinne. Po
ojcu przej¹³ dobrze prosperuj¹c¹ pie-
karniê przy ul. Warszawskiej, gdzie
zreszt¹ mieszka³, a któr¹ przebran¿o-
wi³ w znakomit¹ cukierniê. Rozbudo-
wa³ firmê, pracowa³ bez wytchnienia,
dawa³ ludziom zatrudnienie. Szalenie
pracowity, dnie i noce spêdza³ w
swym zak³adzie. Niewiele odpoczy-
wa³… Zg³êbia³ technologiê cukier-



WSPÓ£CZESNOŒÆ

283

nictwa. Jego dro¿d¿ówki i serniki nie
mia³y sobie równych! Eksperymen-
towa³… „Kamiñski” to do dziœ mar-
ka i jakoœæ.

Œp. Józef Kamiñski. Postaæ nie-
tuzinkowa. W „Historii rzemios³a na
Œl¹sku Opolskim” na str. 230 czyta-
my o nim: W³aœciciel zak³adu cukier-
niczego w G³ubczycach, mistrz szko-
l¹cy, aktywny rzemieœlnik w samorz¹-
dzie gospodarczym rzemios³a. Od
1999 r. pe³ni³ funkcjê Starszego Ce-
chu Rzemios³ Ró¿nych w G³ubczy-
cach. Od 2005 r. sekretarz Prezydium
Zarz¹du w Izbie Rzemieœlniczej w
Opolu. Od roku 2003 cz³onek Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego przy Wojewodzie Opolskim, a
od 2008 r. wiceprzewodnicz¹cy Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia dzia³a-
j¹cej przy Staroœcie Powiatu Opol-
skiego. Odznaczony Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi, Szabl¹ Kiliñskiego, Z³o-
tym Medalem im. Jana Kiliñskiego
oraz Kordzikiem Izby Rzemieœlniczej
w Opolu.

Przejmuj¹ca dedykacja we wspo-
mnianej tu ksiêdze stawia zmar³ego w
panteonie zas³u¿onych rzemieœlników.
Oto i ona: „Tym, którzy pracuj¹ tu od
pokoleñ i tym, którzy przybyli”.

Œp. Józef Kamiñski. Pracodawca,
nauczyciel praktycznej nauki zawo-
du, wychowawca m³odzie¿y. Wy-
kszta³ci³ rzesze cukierników, którzy
pod jego czujnym okiem zg³êbiali
tajniki zawodu. Uczy³ fachu. Lecz to
nie wszystko! Zaanga¿owany w pra-
cê cechu, nadzorowa³ i organizowa³
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
Znajdowa³ zatrudnienie m³odym rze-
mieœlnikom. Pe³en empatii i zrozu-
mienia troszczy³ siê o swych pod-
opiecznych.

Œp. Józef Kamiñski. Cz³owiek
szlachetny, prawy, jak¿e ¿yczliwy.
Mi³y, sympatyczny, a przede wszyst-
kim dobry. Zawsze uœmiechniêty.
Pe³en nadziei i optymizmu. Nigdy nie
narzeka³, nie skar¿y³ siê. Nawet w
chorobie. Postawiona przed dziesiê-
ciu laty diagnoza nie za³ama³a go.
Walczy³ i z ufnoœci¹ patrzy³ w przy-
sz³oœæ, wierz¹c w wyzdrowienie…
Tryska³ humorem! Dowcipny, przy-
tacza³ anegdoty stosowne do sytuacji.
Oczytany, elokwentny, typ gawêdzia-
rza. Operowa³ barwn¹, wysublimo-
wan¹ polszczyzn¹. Chcia³o siê go s³u-
chaæ…

Œp. Józef Kamiñski. Wieloletni
przyjaciel g³ubczyckiego „Mechani-
ka”. Czêsto goœci³ w murach ZSM.
Bywa³ na akademiach okolicznoœcio-
wych, dniach otwartych, zawsze ser-
decznie witany. Wrêcza³ wyró¿niaj¹-
cym siê uczniom klas zawodowych
nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy. Anga-
¿owa³ w sprawy szko³y i jej rozwój.
Czêstokroæ przemawia³, nie szczê-
dz¹c ciep³ych s³ów pod adresem pla-
cówki. Promowa³ „Mechanik”. Mo-
tywowa³ m³odych do podnoszenia
kwalifikacji, pokonywania s³aboœci.
Dodawa³ wiary we w³asne si³y i mo¿-
liwoœci. ¯ywi³ wielki szacunek dla
ludzi pracy. M¹dry i pragmatyczny.
Pozytywista. Niczym Wokulski z
„Lalki” B. Prusa. Wspó³pracowa³ z
kolejnymi dyrektorami i kadr¹ na-
uczycielsk¹. Czêstokroæ spotyka³am
go w gabinecie dyrektora Jana £aty,
gdzie prowadzili d³ugie i konstruktyw-
ne rozmowy na temat przysz³oœci
kszta³cenia zawodowego. PrzyjaŸnili
siê. Pod jego mistrzowskim nadzorem
uczniowie ZSM realizowali prak-
tyczn¹ naukê zawodu. A i mnie jako
wychowawcy zdarza³o siê prosiæ go o
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pomoc w znalezieniu praktyki dla
uczniów, czy pracy dla absolwentów.
Nie by³o dlañ rzeczy niemo¿liwych.
A przecie¿ nie tak dawno, bo w paŸ-
dzierniku 2019 r. wspólnie celebrowa-
liœmy jubileusz 50-lecia szko³y. Z tej
okazji upiek³ olbrzymi tort, którym
czêstowano goœci…

Œp. Józef Kamiñski. Mistrz nad
mistrzami - mo¿na rzec o nim. Akty-
wista i cz³owiek czynu, jak¿e zaanga-
¿owany w ¿ycie spo³eczne miasta i
powiatu. Baczny obserwator i komen-
tator otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Od
m³odoœci zwi¹zany z licznymi orga-
nizacjami m³odzie¿owymi. Jego
owocna wspó³praca z Komendantem
Hufca ZHP Ryszardem Kañtochem i
Ochotniczym Hufcem Pracy da³a mo¿-
liwoœæ przyuczenia do zawodu m³o-
dzie¿y trudnej, z problemami. Orga-
nizowa³ dlañ wespó³ z Hufcem wyjaz-
dy zarobkowe w kraju i za granic¹.

Œp. Józef Kamiñski. Sprawiedli-
wy i uczciwy. Prawdomówny i rze-
czowy. W³aœciwy cz³owiek na w³aœci-
wym miejscu. Godnie reprezentowa³
Cech Rzemios³ Ró¿nych. Z dum¹
nosi³ charakterystyczny, oficjalny
strój: czarn¹ togê z bia³ym ko³nie-
rzem i z³oty ³añcuch oraz nietypow¹
czapkê. Kostium jakby z innej epoki
- renesansu. Zak³ada³ go na uroczy-
stoœci pañstwowe i religijne, w któ-
rych zawsze uczestniczy³. Apropo's.
Trzy tygodnie przed œmierci¹ wraz ze
swym zastêpc¹ Micha³em Janem
Gaw³owskim uda³ siê do Prudnika, by
zamówiæ now¹ togê, a w³aœciwie
przerobiæ star¹, bo by³a ju¿ za szero-
ka. Traci³ na wadze… Ju¿ jej nie zd¹-
¿y³ odebraæ. Uczyni³ to pan Jan w
dniu jego œmierci, co ma niejako wy-
miar symboliczny…

Œp. Józef Kamiñski. Cz³owiek wie-
lu pasji i talentów. Doskonale gra³ na
perkusji. W latach 70. by³ kierowni-
kiem zespo³u muzycznego "Bractwo",
który zreszt¹ za³o¿y³. Ju¿ w liceum
grywa³ na akademiach szkolnych. Po-
tem by³y zabawy, wesela, festyny,
Wiosna G³ubczycka i s³ynny teletur-
niej telewizyjny "Bank Miast" w 1977
r., w którym jego zespó³ zwyciê¿y³ w
konkurencji muzycznej G³ubczyce-
Busko Zdrój. Informacje te uzyska³am
od ówczesnego wokalisty tego zespo-
³u - pana Zdzis³awa Zygmunta. Nasz
mistrz kocha³ muzykê. Zw³aszcza re-
tro. Niejednokrotnie widywa³am go z
ma³¿onk¹ na koncertach G³ubczyckich
Dni Kultury w MOK-u, a tu¿ przed
pandemi¹ na spotkaniach Klubu Wi-
nylowego Kr¹¿ka Mariana Pospisze-
la. Z zapa³em s³ucha³ nagrañ Czes³a-
wa Niemena, Krzysztofa Klenczona i
innych twórców. Porywa³ go
rock&roll! A rêk¹ wybija³ rytm muzy-
ki, jakoby gra³ na perkusji… Siedzia-
³am naprzeciw i obserwowa³am… Z
zachwytem…Jeœli zaœ idzie o zami³o-
wania sportowe to wierny kibic pi³ki
no¿nej i naszego klubu sportowego
„Polonia”. Niegdyœ mi³oœnik marszo-
biegu i p³ywania…

Œp. Józef Kamiñski.
Kole¿eñski i towarzyski. Od m³odo-

œci po kres swych dni pielêgnowa³ i
podtrzymywa³ dawne przyjaŸnie. Z
Witkiem Sochackim, wspomnianym
Rysiem Kañtochem, Antonim Jaku-
bowskim, Krzysiem P³otkiem, Andrze-
jem Walczakiem i innymi stanowili
zgran¹ paczkê. Spotykali siê, zaprasza-
li, wspólnie obchodzili uroczystoœci
rodzinne, okolicznoœciowe, urodziny,
imieniny, etc… Przed laty czêsto ba-
wili siê na dancingach w Ogrodowej
czy Centralnej. JeŸdzili na wycieczki.
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A pan Józef zawsze w centrum uwa-
gi… Trwali przy sobie w zdrowiu i cho-
robie… Szanowali tê przyjaŸñ…

To w³aœnie  Witek i Rysiek - wspo-
minani koledzy - przekazali mi wiele
ciekawych faktów z ¿ycia zmar³ego.

Œp. Józef Kamiñski. Doskona³y
organizator. Zawsze dyspozycyjny i
gotowy do dzia³ania. Pro publico
bono. Kreatywny i twórczy. Pomys³o-
wy. Umia³ zjednywaæ sobie ludzi.
Roztropny, wzbudza³ zaufanie. Mia³
szereg kontaktów! Wspó³pracowa³  z
samorz¹dem gminy, powiatu, woje-
wództwa, licznymi organizacjami i
stowarzyszeniami, instytucjami, za-
k³adami pracy, innymi rzemieœlnika-
mi, szko³ami i lokaln¹ spo³ecznoœci¹.
Odwiedza³ burmistrzów i starostów.
Z wszystkimi sympatyzowa³      i ¿y³
w zgodzie. Ceniony w œrodowisku,
stanowi³ jego integraln¹ czêœæ.

Œp. Józef Kamiñski. Charyzma-
tyczny, szarmancki, taktowny   i kul-
turalny. Zawsze w przyciemnionych,
stylowych okularach. I ten charakte-
rystyczny w¹s…

Z ¿on¹ Halin¹ stanowili piêkn¹
parê i zgrany duet. W pracy, ¿yciu
osobistym i rodzinnym. A syn Adam,
z ma³¿onk¹ Danusi¹ u swego boku,
podtrzymuje rodzinn¹ tradycjê, kon-
tynuuj¹c cukiernicze zami³owania
ojca. Wszak nie mog³o byæ inaczej!
Wnuczka Natalia to z kolei mgr tech-
nologii ¿ywnoœci i ¿ywienia, a wnuk
Micha³ - jeszcze nastolatek - byæ
mo¿e w przysz³oœci pójdzie w œlady
swych przodków…

Œp. Józef Kamiñski. Darczyñca,
sponsor, ofiarodawca. Spo³ecznik.
Zatroskany o los ubogich i potrzebu-
j¹cych. Anonimowo wspieraj¹cy ak-
cje dobroczynne i koncerty charyta-
tywne OTWARTE SERCA…Mówi

siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych.
Ale to nieprawda! Pana Józefa nie da
siê zast¹piæ…

Œp. Józef Kamiñski.
Przychodzi mi dziœ go ¿egnaæ, a

przecie¿ chcia³abym go móc wkrót-
ce powitaæ w "Mechaniku" na uro-
czystej akademii zakoñczenia roku
szkolnego, gdzie jako persona grata
¿egna³by absolwentów szko³y bran-
¿owej. Przychodzi mi pisaæ wspo-
mnienie o nim, a przecie¿ chcia³abym
napisaæ wierszowan¹ laudacjê na jego
czeœæ z okazji zbli¿aj¹cego siê jubi-
leuszu 75-lecia Cechu Rzemios³ Ró¿-
nych w G³ubczycach, który to ju¿ za
rok! Niestety, jako memoria³…

Œp. Józef Kamiñski.
 Jego nieoczekiwana œmieræ to nie-

powetowana strata nie tylko dla ro-
dziny i bliskich, ale tak¿e ca³ego lo-
kalnego œrodowiska i ziemi g³ubczyc-
kiej, do rozwoju której niew¹tpliwie siê
przyczyni³.

Œp. Józef Kamiñski.
Chcia³by dziœ powiedzieæ za Hora-

cym „Non omnis moriar” (Nie wszy-
stek umrê). Bo oto ¿yæ bêdzie w dziele
swego ¿ycia, w naszych sercach i umy-
s³ach. W modlitwie…

Œp. Józef Kamiñski.
8 czerwca 2021 r. odprowadzony

t³umnie na miejsce wiecznego spo-
czynku. Najpierw uroczysta Msza
Œw. w koœciele parafialnym NNMP
koncelebrowana pod przewodnic-
twem ks. Kamila Sowady z udzia³em
o. Urbana Adama B¹ka i wiele cie-
p³ych s³ów pod adresem zmar³ego. A
potem przejœcie na cmentarz komu-
nalny i ostatnie po¿egnanie…

Maria Farasiewicz - w imieniu w³adz
samorz¹dowych gminy, powiatu i

województwa,Rady Miejskiej, Rady
Powiatu oraz lokalnej spo³ecznoœci

G³ubczyce, 8 czerwca 2021 r.
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OSTATNIE PO¯EGNANIE
Naszemu Koledze z Liceum Ogólnokszta³c¹cegoim. Adama Mickiewicza w

G³ubczycach - Œ.P. Józkowi Kamiñskiemu - w imieniu absolwentów z 1968 r.
- krótka refleksja

Mówimy: ostatnie po¿egnanie,
Lecz faktycznie ¿egnamy wspomnienia,

To co by³o i to, co zostanie,
I z pamiêci wy³oni siê cienia.

Ten, kto wierzy w ¿ycia zmartwychwstanie
Chyba ³atwiej sobie wyt³umaczy,
¯e to tylko chwilowe rozstanie,
I ¿e nie ma powodu rozpaczy.

Cz³owiek jednak fizycznym jest bytem,
Zaspokaja cielesne potrzeby,

Które zawsze ³¹czy z dobrobytem,
I pracuj¹c chroni siê od biedy.

A gdy w swojej zjawi œwiadomoœci
G³os wewnêtrzny, zwany duchowoœci¹,

To d¹¿enie do doskona³oœci
Na swej drodze zaznaczy mi³oœci¹.

Mi³oœæ rodzi siê w g³êbokiej ciszy,
Jej jêzykiem staje siê milczenie,
To ten jêzyk nasz Kolega s³yszy,

Gdy przybywa na nasze wspomnienie.

Niby pustka i cisza nastanie,
Jego g³os ju¿ zaniknie powoli,

Takie w³aœnie jest to po¿egnanie,
¯e najbardziej to dusza dziœ boli.

A ja wierzê, ¿e owoc mi³oœci,
Gdy dojrzeje do owocowania,

To przerodzi w kszta³t nieœmiertelnoœci
I nadziejê ¿ycia zmartwychwstania.

 Wroc³aw, 8 czerwca 2021 r.
Józef  Inorowicz, absolwent LO

im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach,
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Œ.P. BARBARA DAWIDOWICZ

„Odesz³aœ cicho, bez s³ów po¿egnania,
(…) tak jakbyœ nie chcia³a,
swym odejœciem smuciæ...
(…) tak jakbyœ wierzy³a w godzinê rozstania,
¿e masz niebawem z dobr¹ wieœci¹ wróciæ”

ks. J. Twardowski

W dniu 07.04.2021 roku zmar³a nasza kole¿an-
ka Œ. P. Barbara Dawidowicz. Prze¿y³a niespe³-
na 72 lata.

 Pochowana w dniu 9 kwietnia 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w
G³ubczycach. ¯adne s³owa nie s¹ w stanie wyraziæ tego, co teraz czujemy,
jesteœmy wstrz¹œniêci...

Tak trudno uwierzyæ w to, ¿e Ciebie ju¿ nie ma...
 Basia by³a skromn¹, pe³n¹ ciep³a i ¿yczliwoœci osob¹. Pe³ni¹c funkcjê za-

stêpcy przewodnicz¹cej Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w G³ubczycach, da³a siê poznaæ jako osoba  pracowita, rzetelna, pe³na
empatii dla wspó³pracowników i cz³onków naszego Zwi¹zku. Basieñko ode-
sz³aœ zbyt wczeœnie i niespodziewanie, ale na zawsze zostaniesz  w naszych
sercach i pamiêci. ¯egnaj¹c Ciê, dziêkujemy za Twoj¹ obecnoœæ wœród nas,
za Twoj¹ przyjaŸñ, za Twój uœmiech, ¿yczliwoœæ i za Twoj¹ oddan¹ pracê na
rzecz spo³ecznoœci naszego Zwi¹zku.

Mê¿owi i ca³ej rodzinie sk³adamy wyrazy gêbokiego wspó³czucia.
Kole¿anki i koledzy

Œ.P. JERZY DUDEK

Pani Zofii Dudek i ca³ej rodzinie
Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia z po-

wodu œmierci mê¿a Wilhelma JERZEGO DUD-
KA sk³adaj¹ absolwenci Technikum Rolnicze-
go w G³ubczycach, rocznik 1967.

Pan Wilhelm Jerzy Dudek by³ nauczycielem
hodowli w Technikum Rolniczym w latach
1959-1979. Wystêpowa³ przez wiele lat w chó-
rze „Pochodnia”. By³ harcerzem Szarych Sze-
regów Armii Krajowej, ¿o³nierzem niez³omnym.

Zmar³ 29.08.2021 r. w wieku 92 lat. Spocz¹³
31.08.2021 r. na cmentarzu w Mielcu.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych"
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Œ.P. W£ADYS£AW OLEJNIK

Po¿egnaliœmy naszego kolegê,
cz³onka ZKRPiBWP w G³ubczy-
cach. Wspania³ego mê¿a, ojca,
dziadka i pradziadka, który po d³u-
gim i nie³atwym ¿yciu odszed³ na
wieczn¹ wartê.

W³adys³aw Olejnik urodzi³ siê 30
grudnia 1923 r. w Ka-
puœciñcach pow. Zba-
ra¿, woj. tarnopolskie
na Kresach Wschod-
nich II RP w rodzinie
ch³opskiej. Do szko³y
podstawowej uczêsz-
cza³ w Kapuœciñcach,
gdzie ukoñczy³ 4 kla-
sy. Nastêpnie uczêsz-
cza³ do szko³y po-
wszechnej w Zbara¿u.
Ukoñczy³ tam 7 klas.
Podczas okupacji nie-
mieckiej nie móg³ kontynuowaæ dal-
szej nauki, pracowa³ w gospodarstwie
rodziców. Jako m³odego ch³opca,
Niemcy zabrali W³adys³awa do przy-
musowego obozu pracy w Tarnopo-
lu, a nastêpnie do Rudnika nad Sa-
nem, gdzie musia³ ciê¿ko pracowaæ
pod nadzorem essesmanów za bardzo
ma³¹ porcjê ¿ywnoœci. W marcu 1944
r., kiedy Armia Sowiecka wkroczy³a
na te tereny, pan Olejnik zosta³ zaan-
ga¿owany do naprawy i poszerzenia
torów kolejowych dla potrzeb frontu
transportu zaopatrzenia. 22 marca
1944 r. zosta³ zmobilizowany do I Ar-
mii Wojska Polskiego i przydzielony
do 3. Brygady 11 Pu³ku Artylerii Hau-
bic. Po krótkim przeszkoleniu zostaje
przeniesiony w rejon Kursko-Sarny. Z
jednostk¹ wyruszy³ na front. Bra³
czynny udzia³ w wyzwoleniu ojczyzny
z okupacji hitlerowskiej.

Przeszed³ ca³y szlak bojowy przez
rzekê Zbrucz, miasta: Kowel, Che³m,
Lublin, Pu³awy, Dêblin, Praga - War-
szawa, Jab³onna, Legionowo, Byd-
goszcz, Pi³ê, Z³otów, Wa³cz, Wa³ Po-
morski, Ko³obrzeg, rejony nadmor-
skie, forsowanie Odry w walkach o

Berlin a¿ do rzeki £aby.
Tam 9 maja 1945 r. na-
st¹pi³o zakoñczenie
wojny. Po powrocie do
kraju zostaje wytypowa-
ny i przeniesiony przez
Dowództwo Jednostki
10 lipca 1945 r. do szko-
³y oficerskiej artylerii 1-
szej OSA. Z uwagi na
stan zdrowia, ze szko³y
oficerskiej       w stopniu
kaprala zostaje przenie-
siony 2 lutego 1946 r. do

1-go Berliñskiego PAHL, a nastêp-
nie w rejon Siekierki nad Odr¹ do
pracy przy ekshumacji cmentarza I
Armii Wojska Polskiego.

Z wojska zostaje zdemobilizowa-
ny dnia 12 lutego 1947 r. Przybywa
do powiatu g³ubczyckiego i zamiesz-
kuje we wsi Zawiszyce, podejmuj¹c
pracê w cukrowni „Baborów” w Ba-
borowie.

W 1948 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z Mari¹ Kozyr¹, zamieszkuj¹c u
teœciów w Zawiszycach.

W 1952 r. Pan Olejnik zmieni³ pra-
cê i zacz¹³ pracowaæ w GS Lisiêcice.
W 1960 r. zostaje przeniesiony do
PZGS w G³ubczycach, gdzie pe³ni³
funkcjê instruktora do spraw ubezpie-
czeñ i inwentaryzacji. Od 1972-1973
r. pe³ni³ funkcjê jako cz³onek Zarz¹-
du Okrêgu ZZPiS w Opolu.

Od 1 stycznia 1974 r. wraca na
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dawne stanowisko instruktora w
PZGS w G³ubczycach. Od 16 czerw-
ca 1975 r. za porozumieniem stron
zostaje przeniesiony do Spó³dzielni
Transportu Wiejskiego na stanowisko
ds BHP i p. po¿. W 1983 r. przeszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê. Pan W³ady-
s³aw chêtnie udziela³ siê
w pracach na rzecz swojego œrodo-
wiska. By³ bardzo aktywnym cz³on-
kiem ZKRPiBWP od momentu jego
powstania. Zawsze by³ obecny na
wszystkich uroczystoœciach z okazji
œwi¹t pañstwowych w koœciele i pod
pomnikiem Czynu Zbrojnego.

Pan W³adys³aw i Pani Maria wy-
chowali czwórkê dzieci. Doczekali
siê 5 wnuków i 2 prawnuków. Wspól-
nie prze¿yli 73 lata.

Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
zostali odznaczeni medalem przez
Prezydenta RP.

Ostatnio stan zdrowia W³adys³awa
Olejnika znacznie siê pogorszy³. 27
lutego 2021 r. odszed³ na wieczn¹
wartê.

Za dzia³alnoœæ wojenn¹ otrzyma³
odznaczenia:
1. S³u¿bê wojenn¹ i wojskow¹ zakoñ-
czy³ w stopniu kaprala
2. Medal za udzia³ w walkach o Ber-
lin
3. Medal za wyzwolenie Warszawy
4. Medal 30-lecia Polski Ludowej
5. Medal 60 lat w wojnie
6. Krzy¿ Czynu Frontowego I i II
Armii Wojska Polskiego 1943-1945
7. Kombatancki Krzy¿ Pami¹tkowy
„Zwyciêzcom -Obroñcom i Wyzwo-
licielom Ojczyzny”
8. Patent nr 51192. Tytu³: Weteran
Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Oj-
czyzny
9. Minister Obrony Narodowej mia-
nowa³ W³adys³awa Olejnika na sto-
pieñ porucznika z dniem 11 marca
2005 r.

¯egnaj Kolego, spoczywaj w po-
koju.Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie.

Prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku
Kombatantów RPi By³ych WiêŸniów
Politycznych w G³ubczycach

Amelia Mamczar

Œ.P. JULIAN TO£PA
¯egnamy dziœ naszego kolegê -

Sybiraka, cz³onka ZIWRP w G³ub-
czycach. Wspania³ego mê¿a, ojca,
dziadka i pradziadka, Juliana To³-
pê, który po d³ugim i nie³atwym
¿yciu odszed³ na wieczn¹ wartê.

Julian To³pa urodzi³ siê 15 lipca
1936 r. w Henrykówce w pow. Gró-
dek Jagielloñski, woj. lwowskie na
Kresach Wschodnich II RP, w rodzi-
nie ch³opskiej. By³ synem Józefa i
Michaliny. Prowadzili spokojne
¿ycie. Zajmowali siê wychowaniem
czwórki dzieci i prac¹ we w³asnym

gospodarstwie, które prowadzili
wspólnie z rodzicami, aby utrzymaæ
rodzinê.

¯ycie rodzinne To³pów do wybu-
chu wojny by³o bardzo szczêœliwe.
Wszystko skoñczy³o siê z chwil¹
wkroczenia na te tereny Armii Czer-
wonej 17 wrzeœnia 1939 r. Okrutny
los spotka³ wszystkie rodziny kreso-
we, które masowo zsy³ano przez
NKWD na Syberiê i do Kazachsta-
nu. Deportacje na „nieludzk¹ ziemiê”
sta³y siê piek³em ich ¿ycia i objê³y
setki tysiêcy Polaków.
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W 1997 r. Pan Julian przeszed³ na
emeryturê. Chêtnie udziela³ siê w pra-
cach na rzecz koœcio³a i swojego œro-
dowiska. By³ aktywnym cz³onkiem
Zwi¹zku Sybiraków i ZIWRP. Za-
wsze by³ obecny na uroczystoœciach
z okazji œwi¹t pañstwowych w koœcie-
le i pod pomnikiem „Sybiraków” i
„Kresowiaków” w G³ubczycach.

Ostatnio stan zdrowia Juliana To³py
zdecydowanie siê pogorszy³.

3 czerwca 2021 r. w œwiêto „Bo¿ego
Cia³a” odszed³  na wieczn¹ wartê.

¯egnaj Kolego,
spoczywaj w pokoju.
 Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie.

 Prezes ZIWRP w G³ubczycach
Amelia Mamczar

W ten w³aœnie sposób 4-letni Ju-
lian To³pa jego rodzeñstwo, matka
i dziadkowie, w lutym 1940 r. zo-
stali za³adowani do bydlêcych wa-
gonów. Bez ogrzewania, przy -40'C
mrozie,      w nieludzkich warun-
kach zostali wywiezieni na Sybe-
riê. Ojciec Juliana zosta³ zabrany
do niewoli. Klimat syberyjski bar-
dzo im dokucza³. Latem tempera-
tura dochodzi³a do +40oC, aby zim¹
spadaæ tyle samo poni¿ej zera.

Choroby, zimno i g³odowe racje
¿ywnoœci by³y ich najwiêksz¹
zmor¹. Dla dziadków - najstarszych
z rodziny - to by³o zbyt wiele. Nie
wytrzymali klimatu i warunków, w
których musieli ¿yæ. Po tygodniu
zmarli.

Syberyjska gehenna Juliana z
matk¹ i rodzeñstwem trwa³a 6 lat.
Ma³y Julian z zimna zachorowa³ na
gard³o i uszy, mia³ uszkodzone stru-
ny g³osowe i do koñca swoich dni mia³
problemy z g³osem.

W 1946 r. Julian z matk¹ i rodzeñ-
stwem wrócili do Polski do pow.
g³ubczyckiego. Osiedlili siê w Nowej
Cerekwi. Nied³ugo po tym czasie z
niewoli wróci³ ojciec Juliana.

Julian chodzi³ do szko³y i prowa-
dzi³ wraz z rodzicami gospodarstwo.
Po osi¹gniêciu pe³noletnoœci praco-
wa³ w kamienio³omie w Nowej Cere-
kwi. Nastêpnie otworzy³ zak³ad produk-
cji dachówek. Posiada³ te¿ w³asne go-
spodarstwo rolne. W miêdzyczasie po-
zna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Agnieszkê, z
któr¹ w 1957 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski. Pan Julian i Pani Agnieszka wycho-
wali szeœcioro dzieci. Doczekali siê 11
wnuków i 11 prawnuków. Wspólnie
prze¿yli 63 lata.
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa w G³ubczycach

Ho, ho, ho-ma ju¿ swoje latka;
Szeœædziesi¹t lat jej wkrótce minie-

Diamentowa Pani Jubilatka.
Przy ulicy Krêtej dziesiêæ, obok Floriana,

Mieœci siê jej wieloletnia siedziba;
A w niej zarz¹d, ksiêgowoœæ, administracja,

Zreszt¹-wszystko, co trzeba.
Ponad dwa tysi¹ce czterysta cz³onków,

Szeœædziesi¹t jeden mieszkalnych budynków;
Czterdzieœci dwa lokale do dyspozycji

Ku zadowoleniu u¿ytkowników.
G³ubczyce, Kietrz, Baborów wszak¿e

To piêkne miasta wspólnoty owej;
Lecz s¹ te¿ inne miejscowoœci:

Branice, Bliszczyce, Dzier¿kowice-dopowiem.
Zarz¹dzanie, gospodarka, eksploatacja,

Us³ugi, gie³dy, przetargi, remonty…
Ca³a gama przedsiêwziêæ wszelakich,

By poprawiæ ¿ycia komfort.
Renata Kulik w powa¿nej roli prezesa
Próbuje sprostaæ nie³atwemu zadaniu;

Dwoi siê i troi aktywne dziewczê,
Szereg inwestycji i nowe wyzwania…
Skoro jubileusz, musz¹ byæ ¿yczenia

Dla ca³ej ekipy Spó³dzielni;
Mieszkañcom niech ¿yje siê dobrze,
W zdrowiu, szczêœciu i spe³nieniu!
                      Maria Farasiewicz

                       21 lipca 2021 r.
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6 czerwca 1996 roku ówczesna
Rada Miejska w G³ubczycach powo-
³a³a do istnienia Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Nowych Go³uszowi-
cach. By³a to wówczas jedna z trzech
tego typu placówek dzia³aj¹cych na
teranie województwa opolskiego.
G³ównym za-
d a n i e m
Domu jest
d z i e n n e
wsparcie dla
osób niepe³-
nosprawnych
z terenu po-
wiatu g³ub-
czyckiego.
Na pocz¹tku
dzia³alnoœci
o œ r o d e k
wspiera³ 15
osób niepe³-

nosprawnych tylko z gminy G³ubczy-
ce. Dziœ jest ich 67 z ca³ego powiatu,
a przez ca³y okres funkcjonowania
Dom wspar³ ok. 200 osób.

Oœrodek jest czynny przez 5 dni w
tygodniu (pn-pt) w godzinach 8:00 do
16:00. Uczestnicy s¹ codziennie przy-
wo¿eni na zajêcia w godzinach poran-
nych, by po po³udniu powróciæ do

25 LAT ŒRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W NOWYCH GO£USZOWICACH

swoich domów. Ide¹  powstania oœrod-
ka by³o przywrócenie osób niepe³no-

sprawnych do spo³eczeñstwa,
tak, aby mogli ¿yæ w swoim
œrodowisku, swojej rodzinie, a
jednoczeœnie stworzyæ swoj¹
ma³¹ spo³ecznoœæ integruj¹c¹
siê z otoczeniem. Jak pisa³ dr
Piotr Sikora Dom to miejsce
przyjazne, daj¹ce pomoc i opar-
cie, ale z drugiej strony œrodo-

wiskowy, czyli œciœle powi¹zany z po-
trzebami okreœlonej spo³ecznoœci lo-
kalnej, maj¹cy na celu w³¹czenie pod-
opiecznego w ¿ycie tej spo³ecznoœci
i wreszcie samopomocy, czyli stara-
j¹cy siê wyrobiæ umiejêtnoœci wzajem-
nej pomocy, inspiruj¹cy powstawanie
grup wsparcia dla osób bêd¹cych w
domu, jak i ich rodzin.
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I tak od 25 lat codziennie spêdza-
my razem czas: bawimy siê, uczymy,
podró¿ujemy, æwiczymy, wspieramy
siê nawzajem. Chocia¿ bywa,
¿e zwyczajne czynnoœci wy-
magaj¹ od niektórych z nas
wiêcej umiejêtnoœci ni¿ od
innych, to pomagamy sobie
nawzajem, tak, aby ka¿dy
przy pomocy innych nauczy³
siê pokonywaæ swoje s³abo-
œci, uwierzy³ w siebie i swoje
mo¿liwoœci.

Podczas ostatniego æwieræ-
wiecza zorganizowaliœmy sze-
reg imprez integracyjnych,
wycieczek i spektakli teatralnych.
Braliœmy udzia³ w zawodach sporto-
wych i spotkaniach integracyjnych w
ca³ej Polsce. Od samego pocz¹tku
istnienia placówki co roku, w czerw-
cu organizujemy Turniej Sportowy
Œrodowiskowych Domów Samopo-
mocy Województwa Opolskiego o
puchar Burmistrza G³ubczyc (kilka
razy uda³o nam siê go zdobyæ). Od
10 lat w czerwcu lub wrzeœniu wraz
ze Stowarzyszeniem Centrum Roz-
woju Spo³eczno – Zawodowego „Na-
przeciw” zapraszamy mieszkañców
naszego powiatu na Piknik Integra-
cyjny, który zawsze jest po³¹czony ze

zbiórk¹ publiczn¹ na rzecz
chorego dziecka. Przy oka-
zji Œwi¹t Wielkanocnych
oraz Bo¿ego Narodzenia
zapraszamy do siebie ro-
dziny naszych uczestników
oraz wielu ¿yczliwych nam
ludzi i wspólnie spêdzamy
czas przy œwi¹tecznym sto-
le.

Niestety, ze wzglêdu na
panuj¹c¹ pandemiê nie mo-
gliœmy obchodziæ naszego
jubileuszu tak hucznie, jak

byœmy chcieli , ale spêdziliœmy ten czas
razem, przy wspólnym, uroczystym

obiedzie. Nie zabrak³o mi³ych wspo-
mnieñ i rozmów, radoœci i uœmiechów.

Trudno uj¹æ w jednym artykule 25
lat ¿ycia tak wielu osób, które zetknê-
³y siê chocia¿ na chwilê z naszym Do-
mem. Wszystkim naszym uczestni-
kom, pracownikom, rodzinom (za-
równo uczestników, jak i pracowni-
ków), przyjacio³om, sponsorom i
¿yczliwym nam ludziom sk³adamy
serdeczne, wielkie, ogromne podziê-
kowania za wszystko dobro, które nas
spotka³o przez te æwieræ wieku.

Ewa Bartusik
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Z£OTE GODY MA£¯ENSKIE
W Urzêdzie Miejskim

27.05.2021 odby³a siê uroczystoœæ
Z³otych Godów Ma³¿eñskich.
Otwieraj¹c mi³e spotkanie,
kierownik USC Pani Beata
Grochalska  przywita³a  Pana
Burmistrza Adama Krupê
oraz  przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Pana Kazimierza
Naumczyka, a  szczególnie
serdecznie Jubilatów: Teresê
i Czes³awa Jaroszów, Mariê  i
Stanis³awa  Mas³owskich
(Maria by³a nieobecna), Hali-
nê i Kazimierza Nawrotów, Józefê
i Jerzego  Szter, W³adys³awê  i W³a-

dys³awa Tomczyszynów, Kazimie-
rê i W³adys³awa Wac, Mariê  i Je-
rzêgo  Wosiów, pary które mia³y
równie¿ œwiêtowaæ lecz nie
mog³y przybyæ to: Krysty-
na i Zygmunt Go³¹biowie,
Krystyna i Edward P¹czko,
Halina i Józef Kamiñscy  -
pomimo, ¿e nie mogli
uczestniczyæ, ufundowali
tort  i s³odkoœci na tê oka-
zjê. Zwracaj¹c siê do Jubila-
tów  Pani Beata Grochalska -
powiedzia³a:

50 prze¿ytych lat to: czas pracy
zawodowej, czas wychowania dzie-
ci, czas wielu trosk i k³opotów, ale

dziêki wzajemnemu zaufaniu, wspar-
ciu i determinacji zdo³aliœcie  to

wszystko pokonaæ,   dbaj¹c o
dobro rodziny. Rodzina to jed-
na z najwiêkszych wartoœci
cz³owieka,  ka¿dego spo³e-
czeñstwa. Œwiadczy o tym
fakt, ¿e Prezydent Polski przy-
znaje medal parom,  które w
jednym zwi¹zku prze¿y³y 50
lat.  ̄ yczê Pañstwu du¿o zdro-
wia,  ¿ebyœcie ze sob¹ byli
jeszcze jak najwiêcej lat.

Nastêpnie g³os zabra³  Bur-
mistrz Adam Krupa:

Cieszê siê, ¿e mogliœmy siê spo-
tkaæ. Medale by³y przyznane wcze-
œniej, ale ze wzglêdu na pandemiê
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mo¿emy zrobiæ to dopiero dzisiaj,
mam nadziejê, ¿e wszyscy jesteœmy
zaszczepieni i bêdziemy mogli siê
spotykaæ. Nasza Gmina
wraca do normalnoœci i
to spotkanie o tym
œwiadczy.  Spotykamy
siê z naszymi seniorami,
ludŸmi, którzy otrzymali
tak zaszczytne odzna-
czenie przyznawane
przez Prezydenta Polski.
Uwa¿am, ¿e jest to naj-
wa¿niejsze odznacze-
nie, to jest takie ciche
bohaterstwo. 50 lat w
jednym zwi¹zku, pa-
trz¹c na to, co dzisiaj siê dzieje, jak
m³odzi podchodz¹ do zwi¹zków, to
Wy jesteœcie przyk³adem, na którym
mo¿emy opieraæ pracê wycho-

wawcz¹ z  m³odzie¿¹.  Mo-
¿emy przedstawiæ m³od-
szym pokoleniom, jak ¿yæ,
by  przetrwaæ w zwi¹z-
kach. Wychowaliœcie  dzie-
ci i dlatego, to jest takie
wa¿ne.  Bardzo siê cieszê,
¿e mogliœmy siê dzisiaj
spotkaæ, tu mi przychodzi
taka refleksja,  ¿e z panem
przewodnicz¹cym te¿ nie-
d³ugo bêdziemy w takiej
sytuacji, jak Pañstwo i oby

tak by³o. Sk³adam  Pañstwu jak naj-
lepsze ¿yczenia. Przede wszystkim na
nastêpne lata  ¿yczê zdrowia, ¿eby siê

da³o w tych waszych zwi¹zkach prze-
¿yæ jak najd³u¿ej  i mieæ radoœæ z ca-
³ej rodziny, dzieci i wnuków. Wspól-
nie razem, ¿ebyœcie mogli spêdziæ ten

czas.Wszystkiego najlepszego”.
Kazimierz Naumczyk: „Prowa-

dzê ró¿nego rodzaju spotkania, to
jest jedno z  takich najmilszych.
Macie jeden z wielkich sukcesów,
50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. By-
liœcie przyk³adem dla m³odych,
którzy tak samo siê zakochuj¹ z
tym tylko,  ¿e m³odzi nie wytrzy-
muj¹ tego, co pañstwo wytrzyma-
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li,  s¹ tu z nami tacy,  któ-
rzy maj¹ ju¿ 51 lat ma³¿eñ-
stwa. B¹dŸcie szczêœliwi,
miejcie radoœæ z dzieci,
wnuków,  prawnuków, jak
najd³u¿ej b¹dŸcie razem.

Nastêpnie Burmistrz
Adam Krupa udekorowa³
Jubilatów „Medalami za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³-
¿eñskie” nadanymi przez
Prezydenta RP, Pani kie-
rownik USC wrêczy³a upo-

minki, a przewodnicz¹cy
wi¹zanki kwiatów. Uroczy-
stoœci dope³ni³a lamka szam-
pana   i  tort. By³y tu te¿
obecne lokane media
TVPogranicze i GG.  Za
ich poœrednictwem Bur-
mistrz z³o¿y³ ¿yczenia nie-
obecnym, a szczególnie
podziêkowa³ Pañstwu Ka-
miñskim za tort i ciasta.

 Z wywiadu dla TV Po-
granicze  Mariana Pospi-
szela dowiedzieliœmy siê,
¿e wszystkie ma³zeñstwa s¹
zgodne, opanowane, ¿yj¹
spokojnie z wzajemnym

szacunkiem. Razem jest
im dobrze ze sob¹. Zapo-
znali siê na zabawie, w
pracy lub na weselu. S¹
emerytami, maj¹ dzieci,
wnuki, a nawet prawnuki,
które ich szanuj¹,  powa-
¿aj¹ i odwiedzaj¹.  ̄ yczy-
li wszystkim zdrowia i
dziêkowali za zorganizo-
wanie tej uroczystoœci.

Jan Wac
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Informacja  dla przysz³ych Jubilatów:
Aby otrzymamaæ Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, przyszli

jubilaci lub ich bliscy powinni ten fakt wczeœniej zg³osiæ w Urzêdzie Stanu
Cywilnego. Po uzyskaniu tej informacji USC wystêpuje

z wnioskiem o nadanie  medalu do Prezydenta.
Procedura ta trwa ponad pó³ roku.
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100 LAT PANI GERTRUD JAKIMEC
Gertrud Jakimec z domu Heiligtag urodzona 1.01.1921 roku w miejscowo-

œci Klisino. Rodzice Gertrud to Karl i Agnes Heiligtag. Gertrud mia³a trzy
siostry (Tilhen, Agnes i Anna) i czterech braci (Kall, Paul, Walter i Alfons).
Dom rodzinny Gertrud Jakimec sta³ w samym œrodku miejscowoœci Klisino,
gdzie obecnie jest skrzy¿owanie dróg (obok koœcio³a). Od narodzin po dzieñ
dzisiejszy Gertrud  Jakimec mieszka w Klisinie. Jako panna pracowa³a u go-
spodarzy, a po wyjœciu za m¹¿  zamieszka³a z mê¿em i pracowa³a na ich
wspólnej gospodarce. Gertrud wychowa³a syna i córkê. W swoim ¿yciu do-
czeka³a siê trzech wnuków i trzy wnuczki oraz piêciu prawnuków i trzy pra-
wnuczki. 1.01.2021roku Gertrud Jakimec ukoñczy³a 100 lat.

Z tej okazji z ¿yczeniami Jubilatkê odwiedzili: Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Gro-
chalska, Sylwia Jaku³a  (foto B. Grochalska)
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O KRASIE HVARU
Hvar - chorwacka wyspa na Adriatyku;
Hvar - malowniczy krajobraz, który urzeka.
Hvar - po³udniowa roœlinnoœæ: oliwki, granaty;
Hvar - krzewy wawrzynu i rozmaite zapachy.
Hvar - turkusowe morze, ciep³a woda;
Hvar - Raj na ziemi, niezwyk³a przygoda.
Hvar - Stary Grad i 2500 lat historii;
Hvar - antyczna zabudowa, czas miniony.
Hvar - woko³o lawendowe pola i ³¹ki;
Hvar - luksusowe jachty, œwiat bajki.
Hvar - potêga, majestat i cud natury;
Hvar - wybrze¿e, monumentalne góry.
Hvar - odpoczynek, relaks , regeneracja;
Hvar - topograficznie-dolna Dalmacja.
Hvar - piêkno otaczaj¹cego œwiata;
Hvar - opalenizna i urok Chorwata.
Hvar - swojska rakija i wino gronowe;
Hvar  -regionalne suweniry, nietypowe.
Hvar - wakacje marzeñ, mi³e wspomnienia;
Hvar - powróciæ tam - to moje pragnienie!

         Maria Farasiewicz
                                       22.sierpnia 2021r.
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         WO£YÑ '43
Nad Wo³yniem czarne chmury,
Nad Wo³yniem ³una krwawa;
Nad Wo³yniem cieñ Bandery,
Nad Wo³yniem rezunów zgraja.
Na Wo³yniu mordów jêki,
Na Wo³yniu œmierci pêtla;
Na Wo³yniu strach i po¿oga,
Na Wo³yniu oprawcy rêka.
Wo³yñ dziœ wo³a o pamiêæ,
Wo³yñ dziœ wo³a o prawdê;
Wo³yñ dziœ wo³a o sprawiedliwoœæ,
Wo³yñ dziœ wo³a o œwiêt¹ sprawê.
Wo³yñ symbolem polskoœci,
Wo³yñ symbolem okrucieñstwa;
Wo³yñ symbolem cierpienia,
Wo³yñ symbolem mêczeñstwa.
Wo³yñ w traumie ekspatriantów,
Wo³yñ w sercu potomków Kresowian;
Wo³yñ w rocznicê ludobójstwa,
Wo³yñ we wspomnieniach pokoleñ…
                        Maria Farasiewicz
                           11 lipca 2021 r.

Zdjêcia z  uroczystoœci upamiêtnia-
j¹cej 78. Rocznicê Mordu Ludnoœci
Polskiej na Wo³yniu - 12.07. 2021r.
przed Pomnikiem Sybiraków  i "Ka-
mieniem Pamiêci" na Cmentarzu Ko-
munalnym w G³ubczycach

Jan Wac
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  100-lecie odzyskania niepodle-
g³oœci przez nasz kraj jest okazj¹
do przypomnienia, jak wa¿n¹ rolê
dla polskiej gospodarki i kultury
odgrywa³y przed 1945 r. Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej.

Losy naszych rodaków, którzy od
pokoleñ ¿yli i gospodarowali na
wschodzie zosta³y poddane    w XX
wieku wielu próbom przetrwania.
Okupacje, pacyfikacje miast i wsi,
przymusowe deportacje  na Sybir i
do Kazachstanu, ludobójstwo,

uchodŸstwo na inne kontynenty, po-
zostawi³y traumê wœród tych, którzy
doœwiadczyli okropnoœci wojny oraz
wielk¹ zadrê wspó³czesnym, tkwi¹c¹
od lat w naszym spo³eczeñstwie.

Jednym z kierunków badañ podjê-
tych przez g³ubczyckich historyków
s¹ szeroko rozumiane Kresy Wschod-
nie Rzeczpospolitej, które od poko-
leñ fascynuj¹ swoim naturalnym piêk-
nem, dorobkiem intelektualnym, ma-
terialnym oraz kultur¹.

ALBUM G£UBCZYCKICH RODZIN KRESOWYCH
Od wielu lat zbierane s¹ relacje, do-

kumenty i fotografie opisuj¹ce losy
rodzin przesiedlonych na teren po-
wiatu g³ubczyckiego. Dziêki wspo-
mnieniom powojennych osadników
zabu¿añskich oraz ich krewnych i
s¹siadów mo¿emy odtworzyæ ¿ycie
codzienne rodzin kresowych.

Prezentowany Pañstwu „Album
g³ubczyckich rodzin kresowych” jest
kontynuacj¹ podjêtej tematyki, jak¹
zapocz¹tkowali w swoich trzech
wczeœniejszych publikacjach g³ub-

czyccy historycy - dr Arkadiusz
Szymczyna i dr Katarzyna Maler. Ze-
brali w nich relacje od osób urodzo-
nych na Kresach Wschodnich Rzecz-
pospolitej.

Album wydrukowano dziêki pomo-
cy finansowej Powiatu G³ubczyckie-
go i wsparciu technicznemu Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach. Publika-
cja jest przede wszystkim zbiorem
starych fotografii dokumentuj¹cych
¿ycie codzienne Zabu¿an, ich udzia³
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w uroczystoœciach koœcielnych i pañ-
stwowych, imprezach kulturalnych,
czy te¿ s³u¿bie w jednostkach woj-
skowych Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Jest równie¿ Ÿród³em utrwalaj¹-
cym wspania³¹ kulturê materialn¹,
odebran¹ Polakom i pozostawion¹ za
wschodni¹ granic¹. Czêœæ zebranej
dokumentacji fotograficznej ekspa-
triantów pochodzi z okresu powojen-
nego, kiedy to z trudem musieli siê
przystosowaæ do nowych warunków
¿ycia spo³eczno-politycznego na te-
renie powiatu g³ubczyckiego. Ksi¹¿-
ka zawiera 458 stron, na których wy-
eksponowano ok. 900 fotografii i
dokumentów.

Publikacja zbiega siê równie¿ z 10.
rocznic¹ powstania Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich Oddzia³ w
G³ubczycach, którego prezesem jest
Edward Wo³oszyn. Dzia³alnoœæ orga-
nizacji jest okazj¹ do przypomnienia,
jak wa¿n¹ rolê odegrali i nadal od-
grywaj¹ osadnicy zabu¿añscy w po-
wojennej historii ziemi g³ubczyckiej
i jak cenne wartoœci patriotyczno-
wychowawcze kultywuje lokalne œro-
dowisko kresowe. Od chwili zareje-
strowania organizacja prowadzi dzia-
³alnoœæ o charakterze kulturalnym i
edukacyjnym. Dziêki podjêtym ini-
cjatywom cz³onkowie TMLiKP-W
Oddzia³ w G³ubczycach bior¹ czyn-
ny udzia³ w uroczystoœciach roczni-
cowych, spotkaniach op³atkowych,
prelekcjach, konkursach, pokazach
kulinarnych, wystawach, prezenta-
cjach i imprezach kulturalnych. Od
10 lat organizacja podtrzymuje oraz
upowszechnia tradycje    i obyczaje
narodowe, organizuje wycieczki, a
tak¿e pielêgnuje pamiêæ o Polakach

pomordowanych na Kresach
Wschodnich. Notatki i fotografie
wzbogac¹ dodatkowo archiwum To-
warzystwa i przyczyni¹ siê do zacho-
wania wspomnieñ o rodzinach zabu-
¿añskich, które po II wojnie œwiato-
wej osiedli³y siê na terenie powiatu
g³ubczyckiego.

„Album g³ubczyckich rodzin kre-
sowych” jest fotograficznym Ÿró-
d³em utrwalaj¹cym wspania³¹ kultu-
rê materialn¹, odebran¹ Polakom i
pozostawion¹ za wschodni¹ granic¹.
Jego publikacja ma na celu ocalenie
od zapomnienia wizerunku rodzin
kresowych, ich dziedzictwa wielopo-
koleniowego kultywowanego na
wschodnich rubie¿ach Polski.

Pierwsz¹ czêœæ albumu wype³-
niaj¹ liczne artyku³y osób, które przez
lata wspó³pracowa³y z g³ubczyckim
oddzia³em TMLiKP-W. Ich oryginal-
ne spojrzenie na dzia³alnoœæ Towa-
rzystwa oraz osobiste wynurzenia
sprawiaj¹, ¿e rodziny zabu¿añskie
poczuj¹ niezwyk³¹ wiêŸ z miejscem
swojego urodzenia, rodzim¹ ziemi¹
od Wileñszczyzny, poprzez Nowo-
gródczyznê, Polesie, Wo³yñ, Podole,
Pokucie, a¿ po Lwowszczyznê. Przy-
pomn¹ sobie jak przebiega³ powojen-
ny proces asymilacji kulturowej prze-
siedleñców kresowych z autochtona-
mi na Œl¹sku Opolskim.

Wœród autorów tekstów, którzy ze-
chcieli podzieliæ siê swoimi odczu-
ciami s¹: prof. Maria Kalczyñska -
kierownik Katedry Badañ nad Komu-
nikacj¹ i Spo³eczeñstwem Wielokul-
turowym Politechniki Opolskiej,
prof. Mieczys³aw Szustakowski z Po-
litechniki Wroc³awskiej - autor wie-
lu publikacji opisuj¹cych historiê
Zbara¿a, dr Katarzyna Maler - ba-
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daczka dziejów ziemi g³ubczyckiej i
wspó³autorka ksi¹¿ek o Kresach
Wschodnich, dr Barbara Górnicka-
Naszkiewicz - badaczka kulturo-
znawstwa subregionu g³ubczyckiego,
Ludmila Èajanova z Karniowa ze
Zwi¹zku Czeskich Wo³ynian, Amelia
Mamczar - prezes Zwi¹zku Komba-
tantów Rzeczpospolitej Polskiej i
By³ych WiêŸniów Politycznych w
G³ubczycach oraz prezes Zwi¹zku
Inwalidów Wojennych Rzeczypospo-
litej Polskiej w G³ubczycach, Piotr
Kopczyk - prezes Stowarzyszenia
Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ub-
czyckiej, Jan Wac - redaktor "Kalen-
darza G³ubczyckiego" i "G³osu G³ub-
czyc" oraz Maria Farasiewicz - wi-
ceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
G³ubczyckiego i animatorka kultury
kresowej.

Drug¹ czêœæ albumu wype³niaj¹
stare dokumenty i fotografie. Kartki
tej czêœci ksi¹¿ki mo¿na przegl¹daæ
z uwzglêdnieniem uk³adu chronolo-
giczno-problemowego.

I tak, dziêki zbiorom Powiatowe-
go Muzeum Ziemi G³ubczyckiej oraz
osób prywatnych wykorzystano foto-
grafie z prze³omu XIX i XX wieku,
okresu I wojny œwiatowej, miêdzy-
wojnia, czasu okupacji niemieckiej i
sowieckiej oraz tu³aczki Kresowian
po kontynentach, a tak¿e ¿ycia pierw-
szych powojennych osadników na
ziemi g³ubczyckiej.

Kolejn¹ propozycj¹ jest przegl¹da-
nie albumu jako Ÿród³a zmieniaj¹cej
siê mody. Koneserzy starych fotogra-
fii bêd¹ mogli ogl¹daæ wspania³e suk-
nie i kapelusze kobiet z okresu prze³o-
mu wieków, mundury ¿o³nierzy z ró¿-
nych formacji wojskowych z lat 1914-
1945, stroje dzieci pierwszokomunij-

nych, par zawieraj¹cych zwi¹zek ma³-
¿eñski, stroje regionalne, suknie balo-
we i karnawa³owe.

Inny klucz przegl¹dania albumowej
galerii fotograficznej zwi¹zany jest z
wykonywanym zawodem lub miej-
scem uroczystoœci o charakterze pa-
triotycznym, koœcielnym lub rodzin-
nym. Tu wykorzystano zdjêcia z okre-
su s³u¿by w jednostkach wojskowych,
uroczystoœci weselnych, komunij-
nych, œwi¹tecznych, z pielgrzymek,
zabaw i balów maskowych, imprez,
wycieczek i uroczystoœci szkolnych,
zebrañ kó³ zainteresowañ, towa-
rzystw, stowarzyszeñ i urzêdów oraz
pracy na gospodarstwie i w zak³adach
produkcyjnych.

Tê czêœæ ksi¹¿ki koñcz¹ piosenki
kresowe w aran¿acji Józefa Kaniow-
skiego oraz fotografie eksponatów
pozyskanych od ekspatriantów z na-
szego powiatu przez Powiatowe Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej. Zbiory
stanowi¹ piêkn¹ kolekcjê i s¹ dowo-
dem materialnym wspania³ej kultury
zabu¿añskiej.

Trzeci¹ czeœæ albumu wype³niaj¹
mapy pogl¹dowe, tabele i wykresy,
które s¹ ze sob¹ powi¹zane w taki
sposób, aby u³atwiæ czytelnikowi lep-
sze zrozumienie problematyki prze-
siedleñ, deportacji, eksterminacji
oraz kierunków migracji naszych ro-
daków z Kresów Wschodnich. Z tej
propozycji skorzysta przede wszyst-
kim m³odzie¿ szkolna, która w syn-
tetyczny sposób bêdzie mog³a zapo-
znaæ siê z losami Polaków z terenu
powiatu g³ubczyckiego. Materia³y
udostêpnione przez Centrum Karto-
grafii w Warszawie bazuj¹ na starych,
przedwojennych mapach Eugeniusza
Romera.
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Kolejn¹ czêœæ albumu wype³niaj¹
wspó³czesne fotografie z zebrañ, spo-
tkañ, wycieczek oraz uroczystoœci
rocznicowych, w których udzia³ bra-
li przedstawiciele œrodowiska kreso-
wego ziemi g³ubczyckiej. Wœród ze-
branych materia³ów znalaz³y siê m.in.
zdjêcia z ods³onienia Kamienia Pa-
miêci, uroczystoœci rocznicowych
ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, z
cyklicznie obchodzonych Dni Kultu-
ry Kresowej w Bogdanowicach i
G³ubczycach, ze spotkañ popularyzu-
j¹cych dorobek kulturalny Kresów
Wschodnich w czytelni biblioteki w
G³ubczycach, a tak¿e oœrodkach kul-
tury w Kietrzu i Baborowie, z pro-
mocji ksi¹¿ek, wystaw, konkursów
szkolnych, biesiad i spotkañ Kreso-
wian w Chomi¹¿y oraz Œwiatowego
Zjazdu Wicynian w Nowej Wsi, wi-
zyt przedstawicieli lokalnych w³adz
w Czechach i na Ukrainie oraz wielu
innym ciekawym inicjatywom utrwa-
laj¹cym dorobek 10-lecia istnienia
g³ubczyckiego oddzia³u TMLiKP-W.

Dziêki pomocy Powiatu G³ubczyc-
kiego oraz poœrednictwie we wspó³-
pracy autora z wieloma instytucjami
oraz organizacjami, w tym m.in.: z
Bibliotek¹ Muzeum Polskiego w
Ameryce mieszcz¹cego siê w Chica-
go, promuj¹c¹ od lat polsk¹ kulturê
wœród rodaków osiedlonych w USA,
z Kuri¹ Metropolitarn¹ Obrz¹dku
£aciñskiego we Lwowie i osobistym

zaanga¿owaniem abpa Mieczys³awa
Mokrzyckiego, ze Zwi¹zkiem Cze-
skich Wo³ynian z oœrodkami w Pra-
dze i Ostrawie, którego przedstawi-
ciele mieszkaj¹ tak¿e na ziemi al-
brechticko-karniowskiej, z Polskim
Towarzystwem Ludoznawczym z sie-
dzib¹ we Wroc³awiu, promuj¹cym
kulturoznawstwo i folklorystykê, z
Kresowym Serwisem Informacyj-
nym, organem medialnym „Porozu-
mienia Pokoleñ Kresowych” i jed-
nym z najwiêkszych portali tematycz-
nych opisuj¹cych dziedzictwo i ¿ycie
Polaków na Kresach Wschodnich, z
lokalnymi urzêdami, stowarzyszenia-
mi, towarzystwami, bibliotekami,
szko³ami i mediami - pasjonaci histo-
rii oraz sympatycy œrodowisk kreso-
wych bêd¹ mogli rozszerzyæ kontak-
ty poza regionalne granice swojej
dzia³alnoœci i promowaæ polsk¹ kul-
turê poza granicami naszego kraju.

„Album g³ubczyckich rodzin kre-
sowych” pomo¿e zrozumieæ przede
wszystkim m³odzie¿y szkolnej, jak
wa¿ne jest dziedzictwo naszych
przodków pozostawione za wschod-
ni¹ granic¹ i to¿samoœæ narodowa
Polaków mieszkaj¹cych obecnie na
Ukrainie, Bia³orusi i Litwie.

Wydawca ksi¹¿ki ma nadziejê, ¿e
dla wielu z nas, pozostanie ona wy-
j¹tkowym Ÿród³em wiedzy, do które-
go bêdziemy siêgaæ niejednokrotnie.

Arkadiusz Szymczyna
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Ks. bp. Antoniemu Adamiukowi
w 21. rocznicê œmierci, mojemu
dziadkowi W³adys³awowi Wiœliñ-
skiemu w  77.  rocznicê œmierci    i
wszystkim ofiarom ludobójstwa na
Kresach P³d.-Wsch. dawnej RP de-
dykujê…

  Œp. ks. bp Antoni Adamiuk. Jego
postaæ, wci¹¿ ¿ywa w mej pamiêci,
przywo³uje wspomnienie rodzinnych
stron i Kresów Po³udniowo-Wschod-
nich. Ziemi Praojców. Moich ko-
rzeni. Polski.

Busk. Oœmiotysiêczne, powiato-
we  miasto w województwie tar-
nopolskim. To tu   1 wrzeœnia 1939
r. (data jak¿e wymowna!) m³ody,
dopiero co wyœwiêcony we Lwo-
wie ksi¹dz Antoni W³adys³aw Ada-
miuk, podejmuje pos³ugê kap³ana.
Do parafii œw. Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika, gdzie zostaje skie-
rowany, nale¿y dziewiêtnaœcie wio-
sek  z czterema koœcio³ami filial-
nymi: w ¯uratynie, Pietryczach,
Grabowej oraz Maziarni Wawrz-
kowej, oddalonej   o 15 km od
Buska. Tej Maziarni, z której wywodzi
siê mój ród . Tej, któr¹ znam
z opowiadañ nie¿yj¹cej ju¿ babci - Ma-
rii Hamzik  (z domu Terlecka). Wspo-
mnieñ, które s¹ dla mnie œwiêtoœci¹.
Wspomnieñ jak¿e bolesnych.

Oto pojawia siê m³ody, postawny,
a przy tym bardzo skromny, pe³en
rozwagi, zadumy i g³êbokiej wiary
ksi¹dz Adamiuk. Szybko zyskuje
sympatiê licznej rzeszy parafian,  a
zw³aszcza mojego pradziadka - Jó-
zefa Terleckiego pe³ni¹cego od lat
funkcjê koœcielnego w ma³ym, drew-
nianym koœció³ku w Maziarni. Pra-

    KSI¥DZ BP ADAMIUK,
KRESY  I  MOJA RODZINA

dziadek ¿yje z ziemi i dla ziemi. Jako
cz³owiek pobo¿ny, stateczny, m¹dry
i roztropny cieszy siê we wsi du¿ym
autorytetem. Niczym Boryna w
„Ch³opach” Reymonta. W ka¿d¹ nie-
dzielê zaprzêga konie i udaje siê do
Buska, by przywieŸæ i odwieŸæ ksiê-
dza wikarego. Na wozie, tak po pro-
stu. Bez wygód. Zim¹ zaœ wyci¹ga
sanie, wyœciela je sianem, a prabab-
cia Tekla (z domu Œwiês) otula nogi

ksiêdza grubym kocem z bukli, by ten
nie zmarz³ w podró¿y, w koñcu to  15
km w jedn¹ stronê. Lecz nie tylko na
niedzieln¹ mszê i spowiedŸ przyby-
wa wikary do wsi. Tak¿e w tygodniu,
z pos³ug¹ do chorego i konaj¹cego.
Wtedy pradziadek gna czym prêdzej,
pogania konie, a ksi¹dz Antoni … tuli
wiatyk do piersi.

Wielkim szacunkiem darzy koœciel-
ny ks. wikarego. Pokonuj¹c trasê
Busk - Maziarnia kap³an zazwyczaj
milczy. Modli siê „w duchu” przed
Msz¹ Œwiêt¹, któr¹ traktuje z wiel-
kim namaszczeniem.
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Czasem bywa w domu pradziad-
ków. Z uœmiechem na twarzy obser-
wuje rozkwitaj¹ce uczucie miêdzy
Marysi¹ a W³adziem, który do niej
zachodzi z pobliskiej leœniczówki.

Józef  Terlecki jest praw¹ rêk¹
ksiêdza Adamiuka. Pod jego nie-
obecnoœæ pilnuje spraw wiernych,

dba o szaty liturgiczne. Przed Msz¹
ubiera kap³ana. To swoiste wyró¿-
nienie, napawa pradziadka dum¹.

Odwiedziny wikariusza w domu
koœcielnego nie trwaj¹ d³ugo. Wypi-
je garnuszek mleka, zje pajdê  swoj-
skiego chleba i ju¿ musi wracaæ, bo
w Grabowej albo w innej wsi  cze-
kaj¹ go.

Po œmierci pradziadka koœciel-
nym zostaje mój dziadek - W³ady-
s³aw Wiœliñski - z zawodu leœniczy.
Na krótko jednak.  Tu warto wspo-
mnieæ, ¿e po napaœci Armii Czer-
wonej (17. wrzeœnia 1939 r.) uczest-
niczy w obronie wschodnich granic
Rzeczypospolitej.

Wiosn¹ 1941 roku moi dziadko-
wie, czyli Maria Terlecka i w/w W³a-

dys³aw Wiœliñski staj¹ na œlubnym
kobiercu. Sakramentu ma³¿eñstwa
udziela im ks. Antoni, zaproszony na
uroczystoœæ weseln¹ jako goœæ. M³o-
dzi stawiaj¹ dom. Murowany. Id¹ na
swoje. Po dwu latach na œwiat przy-
chodzi moja mamusia (Stanis³awa
Wierzba z domu Wiœliñska). Ksi¹dz
Adamiuk chrzci dzieciê.

Ma³¿eñska i rodzinna idylla nie
trwa jednak d³ugo. Tu¿ po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej  dziadek
zostaje zes³any na przymusowe robo-
ty do III Rzeszy. Powraca dopiero na
chrzest córki, by… wkrótce zgin¹æ !
Ironia losu. Bo oto w nocy z 24. na
25 marca 1944 r. ukraiñscy nacjona-
liœci zwani banderowcami napadaj¹
Maziarniê. Morduj¹ czêœæ mieszkañ-
ców, a wieœ puszczaj¹ z dymem. Wi-
dz¹c przez okno ³unê ognia i s³ysz¹c
przera¿aj¹ce krzyki, dziadek powia-
da: „Oj Mynciu, ju¿ po naszym
¿yciu”. Chwyta œpi¹c¹ córeczkê, ca-
³uje mocno i tuli do piersi. Po raz
ostatni. W pierwsz¹ rocznicê jej uro-
dzin. Paradoks. Po godzinie ju¿ nie
¿yje, trafiony kul¹ w g³owê i brzuch,
gdy wyprowadza konie ze stajni, by
je uchroniæ przed spaleniem. Ukryta
w sadzie babcia z dzieckiem na rêku,
dr¿¹c ze strachu i zimna, w jednej
chwili zostaje wdow¹. Nazajutrz szwa-
gier babci - W³adys³aw Woronowski -
zbija z kilku niedopalonych desek
trumnê. Skromny pogrzeb, bez ksiê-
dza Adamiuka, który ju¿ nie mo¿e
przyjechaæ do Maziarni. Grozi mu nie-
bezpieczeñstwo. I dla katolickich ksiê-
¿y banderowcy nie maj¹ litoœci ! A
potem swoista „Golgota”. Poniewier-
ka na Zachód, podró¿ w bydlêcych
wagonach… Tu³aczka samotnej ko-
biety z dzieckiem, która podzieli los
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setek tysiêcy wypêdzonych ze swej
macierzy Polaków. Okrutny los. Po-
tem przyjazd w Krakowskie.  Nastêp-
nie s¹ G³ubczyce i wieœ Zopowy.
Ostatnia przystañ. Powtórne zam¹¿-
pójœcie i ciê¿ka praca na roli…

A w kufrze podziurawionym od
œmiertelnej kuli p³aszcz mê¿a. Ten,
którym okry³a dziecko w ow¹
straszn¹ „czerwon¹ noc”, która na
zawsze zmieni³a jej ¿ycie. Przecho-
wywany i czczony niczym relikwia,
przetrwa do lat siedemdziesi¹tych.

Przypomnia³ mi o tym mój brat
Wiesiek, który, jako pierwszy recen-
zent jeszcze surowego tekstu, do-
strzeg³ w nim pewne luki i uzupe³ni³
o kilka faktów. Miêdzy innymi przy-
wo³a³ postaæ Stasia Terleckiego - bra-
ta babci, który, wcielony do armii
austro-wêgierskiej, bra³ udzia³ w I
wojnie œwiatowej. Zmar³ zaraz po jej
zakoñczeniu, maj¹c zaledwie 18 lat.
Trudy wojenne i choroby zniszczy³y
jego m³ody organizm. Gdy wróci³

resztkami si³ do domu, nogi mia³ tak
spuchniête, ¿e nie móg³ zdj¹æ ¿o³nier-
skich  butów. Ojciec musia³ je poroz-
cinaæ. Babcia zna³a swego brata li
tylko z opowieœci rodziców. Przysz³a
na œwiat zaledwie rok przed jego
œmierci¹. Jakie to smutne…

Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraiñskich na Polakach
w województwie tarnopolskim w la-
tach 1939-1946 opisane jest skrupu-
latnie w obszernej monografii pod
tym samym tytu³em. To dzie³o autor-
stwa Henryka Komañskiego i Szcze-
pana Siekierki. Od dziesiêciu lat  na
rynku wydawniczym. ̄ a³ujê, ¿e bab-
cia nie doczeka³a jego wydania. Otar-
³oby mo¿e jej ³zê, wyp³ywaj¹c¹ nie-
mal ka¿dego dnia. Sokoro mowa o
monografii. Trafi³ na  ni¹ mój brat Mi-
rek, poszukuj¹cy w internecie infor-
macji na temat zamordowanego
dziadka W³adys³awa. Ponadto prze-

czyta³ ksi¹¿kê Szeremety pt. „Wata¿-
ka”, z której to wynika, ¿e na Maziar-
niê i pobliskie wsie napad³a banda
oprawcy o nazwisku Kupiak. Ów
Kupiak (prowodyr SB-UPA) to bli-
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ski wspó³pracownik Stiepana Bande-
ry - przywódcy ukraiñskich nacjona-
listów (OUN). A'propos Mirka. W
2010 r., udaj¹c siê s³u¿bowo w pod-
ró¿ na Ukrainê wraz z wójtem gminy
Bierawa, by podpisaæ umowê o
wspó³pracy, tak zaplanowa³ trasê, by
znaleŸæ siê jak najbli¿ej ziemi Praoj-
ców. Serce mu mocniej zabi³o, gdy
w czasie podró¿y zobaczy³ drogo-
wskaz „Busk”. Zatrzyma³ siê. Uca-
³owa³ te ziemiê, która sp³ynê³a krwi¹
mêczeñsk¹. Nabra³ jej w woreczek i
przywióz³ do kraju. Na pami¹tkê, by
otoczyæ swoistym kultem. Kamer¹
zarejestrowa³ krajobraz: pola, pagór-
ki, las w oddali. Ten las… Babcia
by³aby wzruszona. Mimo têsknoty za
rodzinnymi stronami, nie chcia³a je-
chaæ na Wschód, choæby  w  odwie-
dziny. Bolesne wspomnienia, cierpie-
nie i doznane krzywdy budzi³y strach
i przera¿enie. Tyle w ¿yciu przesz³a,
lecz pozosta³a osob¹ pogodn¹, mi³¹,
ciep³¹, ¿yczliw¹ i dobr¹. Zmar³a w
1995 r. Jak¿e mi jej brak…

Do Buska wraz z uczestnikami bie-
gu pielgrzymkowego G³ubczyce - Ki-
jów „szlakiem œw. Jacka” dotar³ mój brat
Wies³aw  (2007 r.). Chcia³ wejœæ do
koœcio³a, w którym niegdyœ pos³ugi-
wa³ ksi¹dz Adamiuk, lecz œwi¹tynia
ta by³a zamkniêta. Pyta³ mieszkañców
o Maziarniê, lecz  nie byli  w stanie
okreœliæ nawet miejsca jej po³o¿enia.
Nikt o niej nie pamiêta³, nikt jej nie
zna³…

Ksiêga o ludobójstwie na Kresach.
Siêgam doñ, bo jest dla mnie œwiadec-
twem. Przewracaj¹c  jej karty, studiu-
jê martyrologiê narodu polskiego.
Trwam w nieutulonym ¿alu. A na stro-
nie 216. odnajdujê Maziarniê, opis jej
zag³ady, zaœ pod numerem 26., na li-

œcie pomordowanych imiê i nazwisko
dziadka - W³adys³aw Wiœliñski. £zy
cisn¹ siê do oczu … .

Dziadek mia³ jednak to „szczê-
œcie”, ¿e zgin¹³ od kuli. Wielu sp³o-
nê³o ¿ywcem lub skona³o  w mêkach
okrutnych. Bo oto oprawcy - bande-
rowcy wymyœlili 265 sposobów

uœmiercania „Lachów” (Polaków).
Œmieræ mia³a byæ d³uga i bolesna. Jest
o tym mowa w w/w ksiêdze, która li-
czy 1185 stron. Œmieræ za bycie Po-
lakiem. Nieprawdopodobne. Dzie-
si¹tki spalonych wsi, dwieœcie, a
mo¿e  trzysta tysiêcy pomordowa-
nych. Przera¿aj¹ca statystyka… Ma-
ziarnia Wawrzkowa ju¿ nie istnieje.
Dziœ roœnie tam g³uchy las, na skraju
którego kuzyn babci - W³adys³aw
Œwiês - postawi³ symboliczny
krzy¿…

„Nie o zemstê, ale o pamiêæ wo-
³aj¹ ofiary” - powie ks. Tadeusz Isa-
kowicz - Zaleski  w swej wstrz¹saj¹-
cej ksi¹¿ce „Przemilczane ludobój-
stwo na Kresach”. I powtórzê za nim
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te s³owa wyryte na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.

Wróæmy do ks. bp. Antoniego Ada-
miuka. I w jego losy wpisane s¹ tra-
giczne dzieje naszego narodu. W mo-
nografii Komañskiego i Siekierki na
stronach 723. i 724. czytamy jego
zeznanie:

„By³em œwiadkiem. Jesieni¹
1943 r. zaczê³y siê pierwsze mor-
dy dokonane przez Ukraiñców na
Polakach. By³y one inspirowane
przez Niemców, a sowiecka par-
tyzantka w stosunku do band ban-
derowskich zachowywa³a siê neu-
tralnie. Z ka¿dym tygodniem wzra-
sta³o zagro¿enie. Ukraiñcy z Bu-
ska zachowywali siê prócz kilku,
raczej spokojnie. Ostrzegali nawet
Polaków. Sami Ukraiñcy mówili,
¿e nie mog¹ robiæ krzywdy Pola-
kom, bo przecie¿ ksi¹dz z Polski
wyœwiadczy³ im tyle dobrego,
ucz¹c ich dzieci za czasów sowiec-
kich i zaopatruj¹c chorych podczas
epidemii tyfusu.

Najtragiczniejsze chwile prze¿y-
waliœmy w styczniu i lutym 1944 r.
Ukraiñcy zamordowali w tym czasie
ponad 100 Polaków, m.in. w Grabo-
wej wszystkich pracowników leœnic-
twa i tartaku. Nied³ugo potem spalo-
no Polsk¹ wieœ Maziarniê wraz z
drewnianym koœcio³em. Na oko³o
400 mieszkañców zginê³o 35 osób.
W tym czasie zosta³o zamordowa-
nych w okolicy kilku polskich ksiê-
¿y, w Soko³ówce ks. Wiœniewski, w
Toporowie ks. Jan Kuszyñski, ko³o
Krasnego zosta³ wyrzucony przez
okno z poci¹gu i zgin¹³ ks. Klaka.
Wzmagaj¹ce siê mordy zmusi³y Po-
laków do wyjazdów do Polski cen-
tralnej. Od lutego do czerwca 1944 r.

wyjechali niemal wszyscy. Zbli¿a³ siê
front. Polaków by³o ju¿ niewielu.

Kiedy zabrak³o ukraiñskich ksiê¿y
- Ukraiñcy zaczêli siê garn¹æ do ko-
œcio³a i polskich kap³anów. Wiele
razy s³ysza³em, jak Ukraiñcy narze-
kali i przeklinali swoich ksiê¿y, za to
¿e zamiast zajmowaæ siê sprawami
Bo¿ymi, trudnili siê polityk¹, a kie-
dy zbli¿y³ siê  front, to pouciekali. To
oni byli g³ównymi szerzycielami nie-
nawiœci do Polaków. Zdarzali siê jed-
nak i wœród nich dobrzy kap³ani, jak
np. ks. proboszcz z Ucieszkowa, ks.
Wanio czy proboszcz z Buska ks. Ko-
³yniewicz. W tym czasie spowiadali-
œmy po 12 i 14 godzin na dobê. W
ka¿dej chwili grozi³a œmieræ. Zdarza-
³o siê, ¿e w bia³y dzieñ, na przedmie-
œciach, dokonywano morderstw. W
tym okresie, a by³o to chyba w maju
1944 r., mia³em takie zdarzenie: Kie-
dy rano wyszed³em z wikarówki, zo-
baczy³em przed koœcio³em jednego z
banderowskich prowodyrów.  By³ dy-
rektorem m³yna w Busku, mieszka³
w Kupczu, wsi oddalonej od Buska
o 5 km. Odezwa³ siê do mnie po pol-
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sku (mówiono, ¿e nigdy nie u¿ywa³
jêzyka polskiego). Nazywa³ siê Sikor-
ski. Powiedzia³, ¿e jego matka jest
ciê¿ko chora, a ksi¹dz uciek³. Prosi³,
bym do niej pojecha³, bo chce siê wy-
spowiadaæ. Myœla³em wtedy, ¿e to
podstêp, aby mnie wywabiæ poza
miasto, bo w szkole obok
wikarówki stacjonowali
¿o³nierze niemieccy. Ale z
drugiej strony nie chcia³em
odmówiæ, jeœli rzeczywi-
œcie chora o to prosi³a.
Pojecha³em. Okaza³o siê,
¿e by³a ciê¿ko chora. Za-
opatrzy³em chor¹ w œwiê-
ty sakrament, a jej syn od-
wióz³ mnie z powrotem   i
bardzo dziêkowa³. Dowie-
dzia³em siê, ¿e bardzo ko-
cha³ matkê - widaæ by³o, ¿e
w nim coœ jeszcze ludzkie-
go zosta³o…”

Ksi¹dz bp. Antoni Ada-
miuk i jego œwiadectwo.
Œwiadectwo genocidu, tra-
gedii, która te¿ jest jego
doœwiadczeniem.  O Kre-
sach nigdy nie zapomni.
Ju¿ jako biskup pomocni-
czy  w Opolskiej Kurii bê-
dzie niós³ pomoc rodakom
pozosta³ym  w Busku i in-
nych rejonach dziœ   w gra-
nicach Ukrainy.

Ma³a retrospekcja. Po
wojnie los rzuca ks. Antoniego na zie-
miê g³ubczyck¹.  To chyba przezna-
czenie. Ma byæ poœród tych, którzy
w wiêkszoœci przybyli tu z Kresów,
z jego stron. Ma im pos³ugiwaæ jako
ksi¹dz, katecheta, duszpasterz. Po-
móc odnaleŸæ siê       w nowej rzeczy-
wistoœci tym, którzy do lat szeœædzie-

si¹tych wierzyli w powrót na ojcowi-
znê. Przybywa wiêc do G³ubczyc
jako orêdownik wiary, nadziei i mi-
³oœci w nie³atwym momencie prze-
mian spo³eczno-politycznych i znie-
wolenia komunistycznego. Naucza
religii z wielkim zaanga¿owaniem.

„Rozkrêca” naukê w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym zwanym wtedy jesz-
cze Gimnazjum. Pos³uguje w koœciele
parafialnym i okolicznych wsiach.
Stoi na stra¿y patriotyzmu, ojczyste-
go jêzyka, jego historii i kultury. Pa-
miêta o swoich korzeniach. Ceni
piêkno otaczaj¹cego œwiata. A Kre-
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sowiacy, prze¿ywszy swoist¹ „drogê
przez mêkê”, ciesz¹ siê, ¿e maj¹ go
znowu przy sobie. Staje siê ich przy-
wódc¹ duchowym.

Ale lata mijaj¹. Ksi¹dz Antoni
przyjmuje sakrê biskupi¹ i wyje¿d¿a
z G³ubczyc do Opola. Nowe wyzwa-
nia, nowe obowi¹zki. To wyk³ady w
Wy¿szym Seminarium duchownym,
to znów praca w Kurii, wizytacje, etc.

Jest czerwiec 1977 r. Jego Eminen-
cja ks. bp Adamiuk przyje¿d¿a do wsi
Zopowy. Wsi mego dzieciñstwa.
Wielkie poruszenie. Dla mieszkañ-
ców wioski to swoista nobilitacja !

Bo oto przybywa. Persona grata.
We mnie, ma³ej dziewczynce, budzi
strach i radoœæ jednoczeœnie. Wszak
po raz pierwszy widzê takiego dostoj-
nika. Wysoki mê¿czyzna w z³ocistej
szacie, z lask¹ i nietypow¹ czapk¹,
jawi siê niczym Œwiêty Miko³aj.
Udziela Sakramentu Bierzmowania w
koœciele p.w. Œw. Micha³a Archanio-
³a m³odzie¿y Zopowy i Zubrzyc. W
tym tak¿e moim braciom - Wiesiowi i
Mirusiowi. Po ceremonii wraz  z ma-
musi¹ i babci¹ podchodzê do bisku-
pa, by poca³owaæ go w rêkê. Bojê siê.
On, widz¹c mój strach, uœmiecha siê
serdecznie i czyni na mym czole znak
krzy¿a. Ile¿ w nim ciep³a i dobroci!
Wszystkie trzy ca³ujemy Jego Eminen-
cjê w pierœcieñ biskupi. To ogromne
prze¿ycie, zw³aszcza dla dziecka.
Babcia zapytuje o zdrowie, wspomi-
na Maziarniê, Busk i krwawe mordy
banderowców. Biskup jest wzruszony.
Kobiety p³acz¹. Œciska ich d³onie i po-
wiada: „Pamiêtam. Wszystko pamiê-
tam. Pan  Bóg dopuœci, ale nie opu-
œci”.

To moje pierwsze, ale nie ostatnie
spotkanie z ks. bp. Antonim Adamiu-

kiem. Jako uczestniczka rekolekcji
dla m³odzie¿y na Górze Œw. Anny
pod koniec lat 80. mia³am okazjê s³u-
chaæ m¹droœci S³owa Bo¿ego p³yn¹-
cego z jego ust. Potem jeszcze spo-
tkanie  z nim w czasie studiów w
Katedrze Wroc³awskiej na konferen-
cji dla m³odych, gdzie wespó³ z  in-
nymi dostojnikami koœcielnymi za-
biera³ g³os (1990). Ks. bp. Antoni
Adamiuk. Od 21. lat w wiecznoœci.
W Domu Pana. „Œwiêty biskup” -
chcia³oby siê rzec. Ikona g³êbokiej
wiary i pokory. Tablica wmurowana
w œcianê œwi¹tyni NNMP w G³ubczy-
cach, a jemu poœwiêcona, jest tego
wyrazem. Pomnik prawdy i pokoju.

Œp. ks. bp. Antoni Adamiuk wpisa-
ny w losy mojej rodziny…

Maria Farasiewicz
(z domu Wierzba)

Ps. Pe³na wersja opowieœci zawarta
jest w obszernej publikacji dr. Arka-
diusza Szymczyny i dr Katarzyny
Maler, „G³ubczyccy Kresowianie i
Sybiracy”- 2015, s. 543-553  oraz w
„Kalendarzu G³ubczyckim 2014”, s.
242-248
foto 1  Zdjêcie z ksi¹¿ki „Pos³any by
g³osiæ prawdê”  - Bp Jan Kopiec
foto 2- Józef  Terlecki - koœcielny (mój
pradziadek)
foto 3 - W³adys³aw Wiœliñski (mój
dziadek)
foto 4 - Maria Wiœliñska - Hamzik z
domu. Terlecka (1917-1995) w 1945r.
foto 5 - Maria Wiœliñska Hamzik z
córk¹ Stasi¹ w 1948r. (S. WIerzba)
foto 6 - W³adys³aw Wiœliñski (1914 -
1944) na koniu
foto 7 -  W³adys³aw Wiœliñski
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W Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej w sierpniu  i  wrze-
œniu mo¿na ogl¹daæ now¹ wystawê
czasow¹ „Graficzne kontrasty”
prezentuj¹c¹ cykl rycin wzorowa-
nych na ikonografii przedwojen-
nych G³ubczyc.

Co by³o inspiracj¹ do stworzenia
prac oraz w jakich technikach po-
wstawa³y grafiki opowiada ich au-
torka - Patrycja Wêgrzyn.

Powiatowe Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej:

Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e
swoj¹ pierwsz¹ indywidualn¹ wysta-
wê prezentujesz w Powiatowym Mu-
zeum ziemi g³ubczyckiej. Jej prze-
wodnim tematem s¹ G³ubczyce - te
minione, przedwojenne. To jest nie-
zwyk³a podró¿ w czasie. Na Twoich
grafikach widzimy zabudowania i
dzie³a architektoniczne, które na
przestrzeni lat zosta³y bardzo zmie-
nione lub zupe³nie zniknê³y z pejza-
¿u naszego miasta. Jak zrodzi³ siê ten
pomys³ i jakie materia³y pos³u¿y³y  Ci
do rekonstruowania obrazu dawnych
G³ubczyc?

JAK WYGL¥DA£Y DAWNE G£UBCZYCE?

Patrycja Wêgrzyn:
G³ówn¹ inspiracj¹ do stworzenia

grafik by³y stare niemieckie ksi¹¿-
ki, które mia³am okazjê poznaæ pod-
czas pisania mojej pierwszej pracy
licencjackiej na filologii germañ-
skiej pod tytu³em „Geschichte der

Stadt Leobschütz”. Najwa¿niejsz¹ z
nich by³a praca z 1911 roku autorstwa
Roberta Hofrichtera, „Heimatkunde
des Kreises Leobschütz”. To w³aœnie
w niej mog³am podziwiaæ piêkne ilu-
stracje autorstwa L. Fernbacha z Bo-
les³awca, które prezentowa³y zabyt-
ki oraz najwa¿niejsze budynki w
G³ubczycach. Równie inspiruj¹cy by³
miedzioryt z 1. po³owy XVIII wie-
ku, ukazuj¹cy panoramê miasta od
strony po³udniowej, widzian¹ ocza-
mi znanego œl¹skiego rysownika Frie-
dricha Bernharda Wernera. Ciekawe
motywy znajdowa³am tak¿e na przed-
wojennych pocztówkach. Wszystkie
te zachowane przekazy ikonograficz-
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ne s¹ niezwykle cennym Ÿród³em wie-
dzy o dawnym wygl¹dzie G³ubczyc.
To na ich podstawie stara³am siê przy-
wo³aæ pamiêæ budynków, ulic, pla-
ców, czy te¿ pomników, których ju¿
nie ma.

PMZG: Na wystawie prezentowa-
nych jest oko³o 30 Twoich prac. Ja-
kie dok³adnie obiek-
ty i miejsca sk³adaj¹
siê na stworzony
przez Ciebie graficz-
ny portret miasta?

PW: Wœród
pierwszoplanowych
bohaterów ekspozy-
cji jest Ratusz. Jego
wie¿a tworzy³a wy-
razisty akcent w
uk³adzie funkcjonal-
no-przestrzennym
miasta. Ratusz by³
chyba najlepiej za-
dokumentowan¹ bu-
dowl¹ G³ubczyc.
Zachowa³o siê wiele
zdjêæ i dokumentów,
na podstawie któ-
rych mo¿na odtworzyæ poszczegól-
ne etapy jego przebudowy. Reprezen-
tatywny by³ równie¿ sam Rynek z pie-
rzejami kamienic oraz Kolumna Ma-
ryjna. Wa¿nymi punktami na archi-
tektonicznej mapie miasta by³y tak¿e
koœcio³y - parafialny, ewangelicki i
Œwiêtej Trójcy, jak i klasztor francisz-
kanów, synagoga oraz oczywiœcie
mury miejskie. Na wystawie mo¿na
zobaczyæ tak¿e ilustracje nieistniej¹-
cych ju¿ dziœ dwóch pomników: feld-
marsza³ka Remusa von Woyrsch
(„¯elaznego Woyrscha”) oraz hrabie-
go Friedricha Wilhelma von Götzen.
Atmosferê dawnych G³ubczyc stara-

³am siê dope³niæ przedstawieniami z
Lasu Miejskiego, w tym m.in. gospo-
dy leœnej „Waldschänke”, winiarni
„Münzerei” oraz przystanku kolejo-
wego „Leobschütz Haltestelle Stadt-
forst”.

PMZG: Na kilku grafikach mo¿-
na zaobserwowaæ, jak wielowiekowa

historia miasta
wp³ywa³a na jego
przestrzenny roz-
wój i kszta³t urba-
nistyczny.

PW: Tak. Za-
praszam widzów
do odbycia podró-
¿y planistycznej
przez niemal 300
lat rozwoju G³ub-
czyc. Zaczynamy
od wspomnianej
wczeœniej XVIII-
wiecznej panora-
my miasta autor-
stwa Wernera.
Kolejne grafiki
odwzorowuj¹ hi-
storyczne plany

miasta z 1800 i 1910 roku. ̄ eby jesz-
cze lepiej zilustrowaæ rozbudowê i
przeobra¿enia struktury miejskiej,
„stworzy³am” plan G³ubczyc z 2010
roku. W dok³adnym rozrysowaniu
wspó³czesnej siatki ulic i lokalizacji
budynków pomog³y mi satelitarne
mapy Google Earth.

PMZG: Oprócz niew¹tpliwych
walorów dokumentacyjnych Twoje
prace maj¹ niepowtarzalny klimat.
Przybieraj¹ one formê czarno-bia³ych
obrazów. Jedne grafiki s¹ niezwykle
wyraziste, inne z kolei bardziej pla-
styczne. Jak uzyska³aœ te efekty?



316

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

PW: Prace powsta³y w dwóch ró¿-
nych technikach graficznych. Sucho-
ryt to technika druku wklês³ego, po-
zwala na wykonanie bardzo szczegó-
³owego rysunku i uzyskanie bogate-
go miêkkiego œwiat³ocienia. Z kolei
linoryt to technika druku wypuk³ego,
dziêki której uzyskuje siê bardzo wy-
raŸny rysunek, bez skali pó³tonów.
Suchoryt tworzy obraz cieniem, na-
tomiast w linorycie to œwiat³o buduje
wra¿enie g³êbi. To s¹ w³aœnie te tytu-
³owe „graficzne kontrasty”.

PMZG: Czy mog³abyœ opisaæ pro-
ces powstawania grafik?

PW: Oczywiœcie. Jak sama nazwa
wskazuje w technice linorytu matryc¹
jest linoleum. Ja pracujê na specjal-
nych p³ytach dla plastyków. Mo¿na
te¿ wykorzystaæ zwyk³e linoleum
pod³ogowe, ale wówczas musi byæ to
starszy model wyk³adziny, nie pod-
bity g¹bk¹. ̄ ³obienia wykonuje siê
w ró¿nych kierunkach za pomoc¹
specjalnych d³ut, zazwyczaj U- i V-
kszta³tnych. Gotow¹ matrycê za po-
moc¹ gumowego wa³ka pokrywam
farb¹ drukarsk¹, a nastêpnie odbi-
jam na papierze za pomoc¹ prasy
graficznej.

Suchoryt zwany jest inaczej "such¹
ig³¹", gdy¿ w tej technice rysunek po-
wstaje zazwyczaj za pomoc¹ meta-
lowej ig³y oraz nie wymaga procesu
trawienia. Ja u¿ywam dwóch najzwy-
klejszych igie³ do szycia. Ig³ami o
ostrym szpicu rysujê g³êbokie rowki.
Ig³y o grubym zaokr¹glonym koñcu
pozwalaj¹ mi natomiast uzyskaæ bar-
dzo subtelne cieniowanie rysunku.
Jednak, gdy chcê uzyskaæ wyj¹tko-
wo delikatny zarys, za pomoc¹
³y¿eczki do herbaty jeszcze wyg³a-
dzam rowki, co sprawia, ¿e podczas

wcierania farby, nie wchodzi ona g³ê-
boko, pozwalaj¹c na uzyskanie deli-
katnego rozmycia. Technika sucho-
rytu zrodzi³a siê prawdopodobnie w
Niemczech w XV wieku, ale du¿¹ po-
pularnoœæ zyska³a dopiero w XIX
wieku. Do wytwarzania matryc sto-
sowano pocz¹tkowo blachy z miedzi,
cyny, mosi¹dzu, obecnie najczêœciej
wykorzystuje siê p³yty z pleksi. Far-
bê graficzn¹ na bazie oleju wcieram
do momentu, a¿ pozostanie ona tyl-
ko w rowkach. Jej nadmiar usuwam
za pomoc¹ miêkkiego papieru. Do
tego celu najlepiej sprawdzaj¹ mi siê
kartki ze starych ksi¹¿ek telefonicz-
nych. Na sam koniec przecieram ma-
trycê bardzo miêkk¹, bawe³nian¹
œciereczk¹, aby pozbyæ siê wszelkich
smug. Matryce odbija³am na uprzed-
nio lekko zmoczonym, specjalnym
papierze bezkwasowym. Nastêpnie
matrycê z papierem uk³adam na bla-
cie prasy graficznej i po nakryciu jej
filcem odbija³am. Gotowe odbitki od-
k³ada³am do wyschniêcia.

PMZG: Obie techniki wymagaj¹
du¿ego nak³adu pracy.

Która z nich jest bardziej czaso-
ch³onna?

PW: W moim przypadku zdecydo-
wanie bardziej czasoch³onn¹ technik¹
jest suchoryt, gdy¿ jestem wtedy w
stanie na ma³ym formacie zawrzeæ
bardzo du¿o szczegó³ów. Wykonanie
ig³¹ rysunku na matrycy formatu A4
potrafi zaj¹æ mi nawet miesi¹c. Dla
porównania, na wykonanie podobnej
wielkoœci grafiki w technice linorytu
potrzebujê oko³o tygodnia.

PMZG: Twoje prace s¹ wiernym
odwzorowaniem dawnej ikonografii
G³ubczyc?

PW: Na rysunkach stara³am siê
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wiernie odwzorowaæ wybrane miej-
sca dawnej zabudowy miasta. Tech-
nika suchorytu i linorytu da³a mi mo¿-
liwoœæ dowolnej ingerencji w matry-
cê. Najczêstsz¹ zmian¹ jak¹ wprowa-
dza³am w grafikach by³o ogranicze-
nie zieleni, która to niekiedy przys³a-
nia³a g³ówny obiekt. Bardzo czêsto
korzysta³am równie¿ z innych ujêæ,
a je¿eli budynek nadal istnieje bar-
dzo czêsto chodzi³am go obserwo-
waæ, aby jak najdok³adniej móc
przedstawiæ wszystkie detale archi-
tektoniczne.

PMZG: Jak w dobie wszechobec-
nej dzisiaj grafiki komputerowej wy-
gl¹da zastosowanie suchorytu i lino-
rytu?

PW: Dawniej grafika warsztatowa
mia³a zastosowanie u¿ytkowe        i
artystyczne. Jednak rozwój technolo-
giczny sprawi³, ¿e grafika kompute-
rowa wypar³a grafikê warsztatow¹ z
tego zadania. Moim zdaniem sucho-
ryt    i linoryt s¹ obecnie grafikami
typowo artystycznymi. Obie techni-
ki s¹ bardzo wymagaj¹ce. Oprócz
umiejêtnoœci plastycznych niezbêdne
s¹ tak¿e odpowiednie materia³y          i
sprzêt. Proces twórczy jest wieloza-
daniowy. Najpierw tworzê projekt
grafiki, któr¹ nastêpnie przenoszê na
matrycê - precyzyjne wyrysowujê ig³¹
b¹dŸ ¿³obiê d³utem, a na koniec
ostro¿nie wykonujê odbitkê. Warto
dodaæ, ¿e w przypadku suchorytu ma-
tryce maj¹ swój czas "¿ywotnoœci".
Z jednej matrycy mo¿na wykonaæ do
20 dobrych odbitek, a ka¿da w ten spo-
sób powsta³a rycina jest praca orygi-
naln¹ i nale¿y j¹ traktowaæ jak indywi-
dualne dzie³o sztuki.

PMZG: Na potrzeby ekspozycji
zaaran¿owa³aœ tak¿e w naszym Mu-
zeum warsztat artysty tworz¹cego w

technice suchorytu i linorytu. Jakie
narzêdzia i materia³y pokaza³aœ?

PW: Zwiedzaj¹cy mog¹ zobaczyæ
m.in. u¿ywane przez mnie d³uta do
linorytu oraz ig³y do rysowania. Pre-
zentowane s¹ tak¿e same matryce.
Mo¿na dotkn¹æ próbek specjalnego
papieru, na którym wykonano odbit-
ki. Wystawê wzbogacaj¹ ponadto
oryginalne przedstawienia i ilustracje,
które by³y pierwowzorami do wyko-
nywania grafik.

PMZG: Czy masz ju¿ pomys³ na
kolejny prace?

PW: Na pewno jeszcze przez pew-
nie czas pozostanê w tematyce G³ub-
czyc. Moj¹ wyobraŸniê pobudzi³y
ksi¹¿kowe opisy niektórych wyda-
rzeñ z dziejów miasta i powiatu.
Chcia³abym niektóre z nich zilustro-
waæ.

PMZG: Na zakoñczenie chcia³a-
bym Ci serdecznie pogratulowaæ
pierwszej autorskiej wystawy. Dziê-
kujê za rozmowê i ¿yczê realizacji
wszystkich artystycznych projektów.

PW: Bardzo dziêkujê.
Rozmowê przeprowadzi³a Izabela

Szter
Patrycja Wêgrzyn (ur. 1994 r.) - ab-

solwentka filologii germañskiej w
Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawo-
dowej w Nysie oraz edukacji arty-
stycznej w Instytucie Architektury w
Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawo-
dowej w Raciborzu. Pochodzi z Ra-
dyni. Mi³oœniczka Ziemi G³ubczyc-
kiej. Ikonografii dawnych G³ubczyc
poœwiêci³a pracê dyplomow¹ obro-
nion¹ w 2020 roku. Jej rozwiniêcie
stanowi wystawa "Graficzne kontra-
sty", któr¹ od 3 sierpnia do 30 wrze-
œnia 2021 roku mo¿na by³o ogl¹daæ
w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej.
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Zakon rycerski Szpitala Najœwiêt-
szej Marii Panny Domu Niemieckie-
go w Jerozolimie, zwany Krzy¿aka-
mi, wywodzi siê z bractwa szpitalne-
go, które powsta³o podczas III wy-
prawy krzy¿owej (1189-1192) i ob-
lê¿enia Akki przez krzy¿owców. Jego
symbolem sta³ siê czarny krzy¿ na

bia³ym polu. Zadaniem zakonu by³y:
walka z niewiernymi, opieka nad cho-
rymi i pielgrzymami. Twórc¹ potêgi
zakonu krzy¿ackiego by³ wielki
mistrz Hermann von Salza (1209-
1239). W 1204r. margrabia Moraw
W³adys³aw Henryk wraz ze swoim
bratem, królem Czech Przemys³em
Ottokarem I z dynastii Przemyœlidów,
podarowa³ Krzy¿akom maj¹tek w
Opawie.

 W roku 1222 wroc³awski ksi¹¿ê
Henryk I Brodaty (m¹¿ œwiêtej Jadwi-
gi Œl¹skiej) sprowadzi³ do siebie
Krzy¿aków nadaj¹c im wieœ £asuci-
ce k.Namys³owa. W 1226r. ksi¹¿ê
Konrad Mazowiecki sprowadza za-
kon krzy¿acki w celu obrony ziem
przed atakami pruskimi i nadaje im
we w³adanie ziemiê che³miñsk¹.

SZLAK KRZY¯ACKI NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
26 sierpnia 1222r. Ottokar I za-

twierdzi³ mistrzowi Hermannowi von
Salza prawo do posiadania wszyst-
kich maj¹tków zakonnych w Cze-
chach, na Morawach oraz w innych
prowincjach Królestwa Czeskiego.

Z dokumentu króla Wac³awa I z 12
maja 1237r. dowiadujemy siê, ¿e do

zakonu krzy¿ackiego
poza Opaw¹ nale¿a³o 6
wsi, wœród nich Go³u-
szowice, Gadzowice i
Krzy¿owice na ziemi
g³ubczyckiej. Od 1809r.
do chwili obecnej sie-
dzib¹ Wielkiego Mi-
strza Zakonu jest Wie-
deñ (Austria) a komtu-

rie znajduj¹ siê w Opawie i Bruntalu
(Czechy).

W 1810r. pañstwo pruskie dokonu-
je konfiskaty maj¹tków klasztornych,
które przechodz¹ na skarb pañstwa.
Jednak maj¹tki krzy¿ackie, by nie
uraziæ dworu wiedeñskiego, pozosta-
wiono ówczesnemu wielkiemu mi-
strzowi arcyksiêciu Antoniemu Vic-
torowi.

WIEŒ GO£USZOWICE
Wieœ po³o¿ona 3 km na zachód od

G³ubczyc. Zosta³a za³o¿ona przez
zakon krzy¿acki, do którego nale¿a-
³a ju¿ w 1237r. W dokumentach wy-
stêpowa³a pod nazwami: Holaspiz,
Holussowic, od 1377r. Creutzger-
dorff i do 1945r.  Kreuzendorf (wieœ
krzy¿acka). Posiadana pieczêæ mia³a
w œrodku krzy¿ krzy¿acki.

Koœció³ parafialny pw. œw. Marci-
na.  Koœció³ zbudowali Krzy¿acy.
Miêdzy 1671r. a 1692r. kamienny
koœció³ z drewnian¹ wie¿¹ i trzema
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dzwonami mia³ tylko 1 o³tarz. Pleba-
nia by³a drewniana, kryta strzech¹, a
przy niej znajdowa³ siê du¿y ogród,
³an pola i ma³a ³¹ka. W 1702r. zosta-
³y za³o¿one ksiêgi metrykalne. Filia-
mi parafii Go³uszowice by³y: Równe
z Dobieszowem (1653-1668), Bog-
danowice z Now¹ Wsi¹ (1670-1719)
oraz Krzy¿owice. W 1718r. zosta³a
zburzona drewniana wie¿a i zbudo-
wano now¹ z kamienia i ceg³y. W la-
tach 1837-1938 koœció³ trzeba by³o
powiêkszyæ, poniewa¿ sta³ siê za
ma³y. Powiêkszono go na wschód.
Stara czêœæ zatrzyma³a p³aski sufit,
nowa (prezbiterium) otrzyma³a skle-
pienie i trzy du¿e okna. W tym sa-
mym roku wraz z wie¿¹ czêœciowo
pokryto dach gontem, a po stronie po-
³udniowej zbudowano now¹ zakrystiê
z oratorium. Ponadto zosta³y napra-
wione organy z 8 rejestrami i za-
opatrzone w peda³y. W 1841r.
postawiono nowy, poz³acany o³-
tarz g³ówny i zaopatrzono w ob-
raz œw. Marcina autorstwa Karla
Rothe z Wroc³awia (nie zacho-
wa³ siê), a w 1844r. powsta³y dwa
nowe o³tarze boczne - Matki Bo-
skiej Bolesnej i œw. Józefa. W

1895r. nad wejœciem
do chóru zawieszono
herb krzy¿acki, który
od 1718r. do 1895r.
wisia³ nad drzwiami.
Organy dla go³uszo-
wickiego koœcio³a zbu-
dowa³ w 1874r. mistrz
Haas z G³ubczyc.
Obecnie oryginalny
herb krzy¿acki wisi na
po³udniowej œcianie
koœcio³a.

Rysunek go³uszowickiej pieczêci

WIEŒ GADZOWICE
Pierwsza wzmianka o Gadzowi-

cach pochodzi z 1237r. i nazywa³y siê
Smidesdorf a do 1945r Schmeisdorf.
Od za³o¿enia wsi znajdowa³ siê tu
krzy¿acki folwark. Wieœ nale¿y do
parafii Go³uszowice i nie posiada ko-
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œcio³a. Pieczêæ wsi mia³a w œrodku
krzy¿ krzy¿acki. Prawdopodobnie w
folwarku m.in. by³y krzy¿ackie kuŸ-
nie i pracowali tam kowale.

W zachodnim krañcu wsi sta³ wia-
trak. Ch³opi z Go³uszowic i z Krzy-
¿owic odrabiali pañszczyznê w ma-
j¹tku w Gadzowicach.

WIEŒ KRZY¯OWICE
Wieœ w 1237r. nosi³a nazwê Cru-

cerdorf, nawi¹zuj¹c¹ do posiadaj¹ce-
go j¹ zakonu krzy¿ackiego, którego
komtur rezydowa³ w Opawie. W
1377r. Crisowitz, nastêpnie do 1945r.
Kreisewitz. Dobra Krzy¿aków ci¹-
gnê³y siê po obu stronach drogi ³¹cz¹-
cej Go³uszowice z Krzy¿owicami.
Wieœ mia³a w³asn¹ pieczêæ z krzy¿em
krzy¿ackim.

Koœció³ pw. Nawiedzenia Naj-
œwiêtszej Marii Panny. Wieœ nale¿y
do parafii Go³uszowice. Nie wiado-
mo, w którym roku zbudowano miej-
scowy koœció³, który sta³ na obmuro-
wanym cmentarzu. Miêdzy 1672r. a
1691r. kamienny koœció³ by³ bardzo

zniszczony, mia³ tylko 1 o³tarz,
chrzcielnicê, ma³¹ zakrystiê oraz trzy
dzwony w tym jeden z dat¹ roczn¹
1512.

W 1782r. zosta³ wyremontowany.
Drewniana wie¿yczka otrzyma³a
nowe pokrycie, a koœció³ w 1842r.
otrzyma³ now¹ Drogê Krzy¿ow¹. W
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I po³owie XIXw. poza o³tarzem g³ów-
nym istnia³ tylko jeden o³tarz boczny
œw. Jana Chrzciciela. W 1897r. wy-
burzono stary kamienny koœció³ i zbu-
dowano dzisiejszy neogotycki cegla-
ny koœció³ pw. Nawiedzenia NMP. W
1943r. w³adze hitlerowskie skonfi-
skowa³y dzwon z 1512r. Po wojnie
znalaz³ siê w Hamburgu i otrzyma³a
go w depozyt parafia Nesslbach w
Bawarii. Dziêki wspó³pracy polsko-
niemieckiej dzwon ten zosta³ przy-
wieziony do Polski i 18.06.2009r.
uroczyœcie wniesiony do krzy¿owic-
kiego koœcio³a jako Dzwon Pojedna-
nia. W poœwiêceniu wziêli udzia³ za-
proszeni krzy¿accy kap³ani z Opawy
i Bruntala.

WIEŒ ZOPOWY
Wieœ po³o¿ona nad rzek¹ Troj¹. W

swojej historii wieœ zmienia³a swoj¹
nazwê. Pierwotna nazwa brzmia³a
Sopow, w 1377r. nosi³a nazwê Sop-
po, w 1434r. - Soffo, w 1461r. - Sop-
pow, w 1462r. Zoppow , a do 1945 -
Soppau. W 1682. Julia Maria Kon-
stancja von Wengersky sprzeda³a
wieœ Zopowy zakonowi krzy¿ackie-
mu za 17 tys. reñskich guldenów. Pie-

czêæ gminna mia-
³a w œrodku krzy¿
krzy¿acki. W
1725r.do znajdu-
j¹cego siê tu fol-
warku, poza po-
lami i ogrodami,
nale¿a³ browar,
stawy rybne,
m³yn wodny i
trzy wiatraki.

Rysunek zopowskiej pieczêci
Dwór maj¹tkowy Krzy¿acy wznie-

œli oko³o 1760r. By³ to jednopiêtro-
wy budynek z potê¿nym mansardo-
wym dachem, a na trójk¹tnym naczó³-
ku na elewacji frontowej by³y przy-
twierdzone trzy herby. Wewn¹trz bu-
dynku nad hallem i klatk¹ schodow¹
zbudowali sklepienie krzy¿owe.
Dwór zosta³ odnowiony w 1853r. Wi-
sia³ tam du¿y portret olejny wielkie-
go mistrza Maksymiliana von Oester-
reich-Este. W 1945r. dwór zosta³ spa-
lony. Nastêpnie zosta³ odbudowany
z zatraceniem cech stylowych. Nie
odbudowano mansardowego dachu,
zastêpuj¹c go dachem czterospado-
wym. Obecnie w mieœci siê tam Dom
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Samotnej Matki.
Koœció³ pw.

Œw. Archanio³a
Micha³a  nale¿y
do parafii Zu-
brzyce. Nie wia-
domo, w którym
roku zbudowano
miejscowy ko-
œció³. By³ ma³y
nie mia³ wie¿y.
W 1613r. pan
maj¹tku Fryde-
ryk Tschammer
dobudowa³ i
sklepi³ prezbite-
rium, podczas
gdy sufit starego
koœcio³a pozosta³
p³aski. W 1762r.
koœció³ by³ w
z³ym stanie tech-
nicznym. W
1784r. sklepiono
nawê koœcio³a, który mia³ dwa o³ta-
rze, chrzcielnicê oraz dwa dzwony i
zbudowano wie¿ê. W 1804r. za
spraw¹ zakonu krzy¿ackiego Zopo-
wy sta³y siê parafi¹. W 1810r. pod-
czas procesji wokó³ koœcio³a, w cza-
sie dzwonienia oderwa³o siê serce
dzwonu i zabi³o naczelnika urzêdu.

W 1863r. w koœciele znajdowa³ siê
o³tarz g³ówny, poœwiêcony patrono-
wi oraz jeden o³tarz boczny pw. Po-
mocy Marii. Spoœród trzech ma³ych
dzwonów najciê¿szy zosta³ odlany w
1613r. Ksiêgi metrykalne zosta³y za-
³o¿one w 1715r. Po zniszczeniach
wojennych koœció³ odbudowano w
latach 1957-1960.

Na podstawie materia³ów: dr Ka-
tarzyny Maler, dra Mieczys³awa ̄ eli-
gina, dra Micha³a Smolorza i Jana
Mruka

tekst opracowa³ Piotr Kopczyk

Rekonesansu szlaku krzy¿ackiego
dokonali 29.09.2021r. cz³onkowie
Stowarzyszenia Mi³oœników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej:

Piotr Kopczyk - prezes SMMiZG,
Andrzej Kurcoñ - cz³onek zarz¹du

SMMiZG,
Mateusz Kitka - zdjêcia, portal

www.twojeg³ubczyce.pl
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SZLAK KRZY¯ACKI NA
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
(Koœció³ w Go³uszowicach, Dom

samotnej matki i koœció³ - Zopowy,
spichlerz - Gadzowice, koœció³ w

Krzy¿owicach)



325

HISTORIA



326

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

Sytuacja Polaków na terenie Ukra-
iñskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej zaraz po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej nie sprzyja³a rozwo-
jowi ¿ycia narodowego. W³adze ra-
dzieckie szybko wycofa³y siê z obiet-
nic i ustêpstw deklarowanych w cza-
sie wojny, tym samym oszukuj¹c spo-
³eczeñstwo, co do swoich prawdzi-
wych zamiarów. Najwa¿niejszymi
kwestiami podjêtymi przez komuni-
stów by³o ograniczenie autonomii
mniejszoœciom narodowym oraz po-
wolna likwidacja Koœcio³a katolickie-
go i laicyzacja spo³eczeñstwa.

W myœl porozumienia ja³tañskiego
oraz poczdamskiego rozpoczêto
przesiedlenia, które swoim zasiêgiem
objê³y równie¿ Polaków z terenów
województwa stanis³awowskiego,
wo³yñskiego, tarnopolskiego i lwow-
skiego wchodz¹cych przed II wojn¹
œwiatow¹ w sk³ad Rzeczypospolitej,
a tak¿e naszych rodaków ze wschod-
niej Ukrainy. Propaganda g³osi³a te¿
pogl¹d, ¿e tzw. kwestia polska na
Ukrainie Radzieckiej nie istnieje,
gdy¿ w latach 1944-1947 nast¹pi³a
wymiana ludnoœci, a nieliczni Pola-
cy, którzy tam pozostali nie odczu-
waj¹ silnych wiêzi narodowych.

W efekcie prowadzonej akcji prze-
siedleñczej tylko w pierwszym okre-
sie (do po³owy 1946 r.) z dawnych
województw po³udniowo-wschod-
nich i Wo³ynia wyjecha³o do Polski
752,2 tys. Polaków (269,5 z woj.
lwowskiego, 251,5 z woj. tarnopol-
skiego, 133,9 z woj. wo³yñskiego i
97,3 z woj. stanis³awowskiego).
£¹cznie do koñca tzw. pierwszej fali
repatriacyjnej zachodni¹ Ukrainê

POLACY NA UKRAINIE RADZIECKIEJ
W OKRESIE STALINOWSKIM

opuœci³o 772 564 osób, tj. 23,6%
Polaków deklaruj¹cych na tych tere-
nach w 1931 r. jêzyk polski jako oj-
czysty (3.271,9 tys. osób).

Jeszcze bardziej tragicznie przed-
stawia³a siê struktura spo³eczna Po-
laków na wschodniej Ukrainie, któ-
rzy w zdecydowanej wiêkszoœci byli
spo³ecznoœci¹ ch³opsk¹. Wprawdzie
wielu rodzinom uda³o siê w 1945 r.
wróciæ z Kazachstanu, ale ju¿ w 1948
r. rozpoczê³y siê tam nowe deporta-
cje. W oparciu o dekret Prezydium
Rady Najwy¿szej ZSRR z dnia 12
lutego 1948 r. „O wysiedleniu z Ukra-
iñskiej SRR osób uchylaj¹cych siê od
pracy w rolnictwie i prowadz¹cych
antyspo³eczny, paso¿ytniczy tryb
¿ycia” do 1952 r. wysiedlono z 16
wschodnich obwodów Ukrainy na
Syberiê, kieruj¹c do najciê¿szych
prac (g³ównie w kopalniach) kilkana-
œcie tysiêcy ko³choŸników, wœród któ-
rych czêœæ stanowili Polacy.

Po uwzglêdnieniu strat wojennych,
ludobójczej dzia³alnoœci nacjonali-
stów ukraiñskich oraz przymusowej
migracji na inne kontynenty w okre-
sie najwiêkszych powojennych stali-
nowskich represji na obszarze USRR
pozosta³o ok. 9,6% obywatel narodo-
woœci polskiej.

Najwiêkszym skupiskiem Polaków
wci¹¿ pozostawa³ Lwów, gdzie pod
koniec lat czterdziestych i na pocz¹t-
ku piêædziesi¹tych mieszka³o ok. 30
tys. Polaków. Ten trzeci co do wiel-
koœci przedwojenny oœrodek polski
(po Warszawie i £odzi), wolnymi kro-
kami zatraca³ polski charakter. W³a-
dze radzieckie „uderzy³y” przede
wszystkim w dwa najwa¿niejsze
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oœrodki nauki i myœli pol-
skiej – Uniwersytet im. Jana
Kazimierza oraz Politechni-
kê Lwowsk¹. Utrudniano
dostêp do nauki, a wszelkie
formy aktywizacji kultury
polskiej ogranczano do mi-
nimum lub zd³awiano w za-
rodku. W latach stalinow-
skiego wojennego i powo-
jennego terroru, podczas za-
cierania obecnoœci kulturo-
wej Polaków na Kresach i
reorganizacji ¿ycia miej-
skiego i kulturalnego Lwo-
wa, z biblioteki obu uczelni
ukradziono, wyniesiono lub
zniszczono wiele cennych
eksponatów, g³ównie staro-
druków, rêkopisów, ksi¹¿ek
i pami¹tek.

Wspania³e zbiory wolu-
minów Zak³adu Narodowe-
go im. Ossoliñskich zosta³y
znacjonalizowane, a sam
zak³ad zosta³ wch³oniêty
przez Akademiê Nauk
ZSRR. Zarekwirowano tak-
¿e polskie depozyty przed-
miotowe z³ota i srebra
umieszczone tutaj przez
polsk¹ arystokracjê i zie-
miañstwo. Rozpoczêto tzw.
„akcjê oczyszczania zbiorów muze-
alnych i bibliotecznych z dzie³ szko-
dliwych”, któr¹ kierowali Ukraiñcy
z Muzeum Sztuki Ukraiñskiej. Akcja
to polega³a na zacieraniu wielowie-
kowej obecnoœci kultury polskiej na
tych ziemiach, poprzez gromadzenie
ró¿nego rodzaju zbiorów i ekspona-
tów „niepoprawnych ideologicznie”.
Po wojnie uda³o siê przewieœæ do
Wroc³awia jedynie trzeci¹ czêœæ cen-
nych narodowych zbiorów.

Podobna sytuacja mia³a miejsce z
dwoma najwiêkszymi nekropoliami –
Cmentarzem £yczakowskim i Cmen-
tarzem Orl¹t Lwowskich. Zacieranie
œladów polskoœci by³o przez w³adze
radzieckie prowadzone w sposób
œwiadomy i barbarzyñski. Sprzyja³y
temu równie¿ krêgi ukraiñskich ko-
munistów, którzy pamiêtali lata woj-
ny polsko-ukrasiñskiej i polsko-bol-
szewickiej.

Od góry: Uniwersytet Lwowski,
Politechnika Lwowska, Zak³ad Narodowy

im. Ossoliñskich we Lwowie
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Znacz¹c¹ spo³ecznoœæ
miejsk¹, bo licz¹c¹ ok. 2 tys.
osób, stanowili tak¿e Polacy w
Stanis³awowie. Zacieranie œla-
dów polskoœci w mieœcie mia³o
podobny przebieg jak w innych
oœrodkach i skupiskach Pola-
ków. Zlikwidowano np. najstar-
szy polski cmentarz na Kresach
Wschodnich przy ul. Sapie¿yñ-
skiej (z 1782 r.). Groby wielu
wybitnych Polaków zosta³y wy-
burzone buldo¿erami, a na ich
miejscu wybudowano hotel
„Ukraina”, szko³ê partyjn¹, te-
atr i budynek mieszkalny. Z po-
zosta³ej czêœci cmentarza urz¹-
dzono park miejski. Pozamyka-
no i ograbiono wszystkie ko-
œcio³y. Szczególnej profanacji
dozna³a najstarsza budowla sa-
kralna – kolegiata stanis³awow-
ska, jako najbardziej znacz¹cy
obiekt polskiej pamiêci narodo-
wej. Bogate i bezcenne wypo-
sa¿enie œwi¹tyni, w tym o³tarz
g³ówny i 12 o³tarzy bocznych
zosta³o przez komunistów ukra-
iñskich por¹banych i wyrzuco-
nych na miejscowe wysypisko
œmieci. Szcz¹tki twórców œwiet-
noœci Stanis³awowa i dobro-
czyñców miasta zosta³y sprofa-
nowane i wyrzucone z krypt rodo-
wych. Z wie¿ usuniêto rzymskokato-
lickie krzy¿e, z których jeden przez
wiele lat le¿a³ w przedsionku koœcio-
³a. Po zbezczeszczeniu œwi¹tyni urz¹-
dzono w jej murach Muzeum Nafty i
Gazu, a obecnie mieœci siê w nim
ukraiñskie pañstwowe Muzeum Sztu-
ki Sakralnej.

W £ucku, przed wojn¹, na 35,5 tys.
mieszkañców, prawie trzeci¹ jego

czêœæ stanowi³a ludnoœæ narodowo-
œci polskiej (ok. 11 tys. osób). Po
1945 r. liczba Polaków uleg³a gwa³-
townemu uszczupleniu. Straty wojen-
ne, masowa wywózka w g³¹b ZSRR,
ludobójcza dzia³alnoœæ nacjonalistów
ukraiñskich z OUN-UPA, a tak¿e
powojenne przesiedlenia mia³y
ogromny wp³yw na zanik polskiej
kultury i wiêzi Wo³ynian z ojcowizn¹.
Ich sytuacja w okresie stalinowskich

Stanis³awów, od góry: widok ogólny,
Urz¹d Wojewódzki, Teatr
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represji jeszcze bardziej pog³êbi³a
proces wynarodowienia. Sekularyza-
cja koœcio³ów, grabie¿e, bezprawne
odbieranie mienia, niechêæ do zatrud-
niania Polaków na stanowiskach
urzêdniczych i zastêpowanie ich oso-
bami lojalnymi i wspó³pracuj¹cymi z
aparatem represji stali-
nowskich – NKWD,
by³y powszechnie sto-
sowane. Inwigilacja
spo³ecznoœci polskiej
mia³a zaplanowany
przebieg i wpisywa³a
siê w ogólny nurt dzia-
³añ w³adz radzieckich.
W tym okresie na ca-
³ym Wo³yniu relikty
„pañskiej Polski”, a
wiêc g³ównie uwa¿ane
za takie pa³ace, dwory
i koœcio³y zosta³y b¹dŸ
zburzone i rozebrane do fundamen-
tów, b¹dŸ opuszczone, zdewastowa-
ne i zrujnowane, b¹dŸ barbarzyñsko
przerobione na potrzeby w³adz ra-
dzieckich. Na szczêœcie w samym
£ucku ocala³ m.in. zespó³ XVII i
XVIII-wiecznych œwi¹tyñ i klaszto-
rów: katedra rzymskokatolicka i
klasztor jezuitów, klasztory domini-

kanów, bernardynów, boni-
fratrów, trynitarzy i brygi-
dek, a tak¿e XIV-wieczny
zamek Lubarta. Cenne zbio-
ry malarstwa i rzeŸb, które
ju¿ czêœciowo zosta³y wy-
wiezione przez Niemców
podczas wojny, trafi³y do
muzeów i wiêkszych oœrod-
ków na terytorium ZSRR.

W 1931 r. w Tarnopolu
mieszka³o ponad 33,9 tys.
osób, w tym ponad po³owê

stanowili Polacy. Dzia³ania wojenne
doprowadzi³y do ogromnego wylud-
nienia miasta (do ok. 12 tys. osób)
przede wszystkim z ludnoœci ¿ydow-
skiej i polskiej. Po 1945 r. w³adze ra-
dzieckie chcia³y jak najszybciej za-
ludniæ miasto, a pozostawione pusto-

stany po ̄ ydach i Polakach zasiedliæ
ludnoœci¹ migruj¹c¹ z innych miast i
okolic, najlepiej lojaln¹ wobec ra-
dzieckiego aparatu politycznego.
NKWD prowadzi³o dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do podporz¹dkowania insty-
tucji ¿ycia publicznego wszechobec-
nej ideologii stalinowskiej. Kult Sta-
lina by³ widoczny na ka¿dym kroku.

Most Kraœnieñski na rzece Styr w £ucku

Rynek  w Tarnopolu
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Zmieniano nazwy ulic, które od wie-
ków podkreœla³y polskie korzenie w
tym mieœcie, likwidowano pomniki
upamiêtniaj¹ce wielkie postacie z hi-
storii polski oraz wydarzenia roczni-
cowe, w urzêdach zawieszano portre-
ty osób nale¿¹cych do kierownictwa
KP KPZR, a sprzeciwiaj¹cych siê za-
rz¹dzeniom NKWD Polaków osadza-
no w wiêzieniach lub zsy³ano do sy-
beryjskich ³agrów.

W³adze radzieckie demonstracyj-
nie pozbywa³y siê równie¿ obiektów
sakralnych, chc¹c podkreœliæ materia-
listyczny œwiatopogl¹d powojennego
pañstwa. Jedn¹ z najpiêkniejszych i
najcenniejszych budowli miasta by³
koœció³ parafialny pw. NMP Nieusta-
j¹cej Pomocy. Po aneksji Tarnopola
wraz z reszt¹ Ma³opolski Wschodniej
przez ZSRR koœció³ w 1946 r. za-
mkniêto dla wiernych, a jego wnêtrza
zmieniono na sto³ówkê robotnicz¹.
Ostatecznie zosta³ przez komunistów
wyburzony w 1954 r. Na jego miej-
scu wybudowano Centralnyj Unie-
wiermag – g³ówny dom towarowy.
Podczas bombardowania w 1944 r.
niszczono te¿ XVII-wieczn¹ synago-
gê, jedn¹ z najokazalszych na Podo-
lu. Po wojnie pozosta³oœci budowli
wykorzystano do odbudowy miasta.
W 1945 r. niszczeniu uleg³ te¿ koœció³
Jezuitów po³o¿ony w centrum mia-
sta przy ul. P. Skargi. Po wojnie znisz-
czono okaza³e wie¿e, a zabudowania
przebudowano na potrzeby fabryki
w³ókienniczej.

Niepokoj¹cym zjawiskiem zaraz
po wojnie by³ gwa³towny odp³yw
m³odych ze wsi do miasta i ubo¿enie
spo³eczeñstwa. W gospodarce nast¹-
pi³ powrót do centralnego planowa-
nia. Wiêkszoœæ bud¿etu radzieckiego

przeznaczano na przemys³ ciê¿ki, a
ludzi kierowano do pracy w fabry-
kach i zak³adach produkcyjnych. Na
wsi nadal obowi¹zywa³a kolektywi-
zacja, a narzucane ch³opom zobowi¹-
zania powodowa³y, ¿e w rzeczywisto-
œci pracowali za darmo. W efekcie,
kiedy nastêpowa³y klêski ¿ywio³owe,
wieœ g³odowa³a. Przymusowa kolek-
tywizacja doprowdzi³a do utraty wie-
lu dobrze prosperuj¹cch polskich
gospodarstw rolnych. Do ko³chozów
i sowchozów przystêpowali tylko nie-
liczni gospodarze, z których wiêk-
szoœæ stanowili b¹dŸ nisko wykwali-
fikowani robotnicy, b¹dŸ dawni
przedwojenni ch³opi. Do przekazy-
wania w³adzom informacji o ¿yciu
s¹siadów zobowi¹zywano dzia³aczy
partyjnych i komsomolskich. Podob-
nie te¿ nakazywano „czuwanie” nad
stanem „proletariackiej œwiadomo-
œci”, do którego zmuszano niejedno-
krotnie szantarzem prze³o¿onych w
ko³chozach i zak³adach pracy.

Sowietyzacji i wynarodowieniu
spo³ecznoœci polskiej na obszarze
USRR sprzyja³a prowadzona na sze-
rok¹ skalê polityka ateizacji. Wiêk-
szoœæ ¿yj¹cych przed wojn¹ na tym
obszarze stanowili grekokatolicy,
prawos³awni i katolicy. Najwiêkszy
jednak problem mia³y osoby wyzna-
nia rzymskokatolickiego, których
³¹cznie w 1931 r. na terenach woje-
wództw po³udniowo-wschodnich i
Wo³ynia zarejestrowano 5 875,6 tys.
(2 753 tys. w woj. lwowskim, 1 458,6
tys. w woj. tarnopolskim, 1 325 tys.
w woj. stanis³awowskim i 339 tys. w
woj. wo³yñskim). W³adze terenowe,
chc¹c wykazaæ siê aktywnoœci¹ wo-
bec kierownictwa KC KPZR, podjê-
³y zdecydowane kroki w stosunku do
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duszpasterstwa rzymskokatolickiego.
W maju 1945 r. spoœród 782 zamkniê-
tych na terenie republiki œwi¹tyñ 391
stanowi³y koœcio³y rzymskokatolic-
kie. Niektórzy z kap³anów otrzymy-
wali urzêdowe zakazy sprawowania
funkcji duszpasterskich. Ca³kowicie
zlikwidowano mo¿liwoœæ kszta³cenia
duchowieñstwa oraz zabroniono
wszelkich kontaktów ze Stolic¹ Apo-
stolsk¹ i Koœcio³ami katolickimi w
innych krajach. Nie mog³a te¿ wycho-
dziæ, ani byæ sprowadzana z zagrani-
cy ¿adna literatura religijna.

Wraz z przesiedleniami gwa³tow-
nie kurczy³a siê iloœæ parafi rzymsko-
katolickich. Z oko³o 400 parafi archi-
diecezji lwowskiej, 140 w diecezji
³uckiej i 75 w przemyskiej funkcjo-
nuj¹cych jeszcze w 1945 r., w latach
nastêpnych pozosta³o niewiele ponad
40. Niektóre z nich pod koniec lat
czterdziestych i na pocz¹tku piêædzie-
si¹tych zamkniêto. W samym Lwo-
wie z 32 œwi¹tyñ rzymskokatolickich
pozosta³o cztery.

W 1946 r. zachodnich obwodach
Ukrainy przyst¹piono do wyelimino-
wania tamtejszego Koœcio³a rzymsko-
katolickiego z ¿ycia publicznego oraz
materialnych podstaw bytu. Upañ-
stwowiono maj¹tek koœcielny, zlikwi-
dowano katolickie instytucje i organi-
zacje spo³eczne, a w roku nastêpnym
oficjalnie zakazano religijnego wycho-
wywania dzieci i m³odzie¿y. Do upo-
wszechnienia œwiatopogl¹du materia-
listycznego zobowi¹zano nie tylko
nauczycieli i wychowawców, ale tak-
¿e rodziców. Masowo zamykano ko-
œcio³y i cerkwie. W przypadku spo-
³ecznoœci polskiej korzystano z faktu,
¿e z wiêkszoœci miejscowoœci Polacy
wyjechali na tzw. Ziemie Odzyskane

lub decydowali siê na pozostanie w
niewielkich grupach. W przejmowa-
nych œwi¹tyniach i obiektach poko-
œcielnych zak³adano i lokowano insty-
tucje pañstwowe, oœwiatowe, kultural-
ne i rozrywkowe. Dotyczy³o to zw³asz-
cza ma³ych miasteczek i wsi. Przejête
obiekty sakralne przeznaczano na
magazyny, zak³ady przemys³owe, ale
tak¿e je niszczono lub rozbierano w
celu pozyskania budulca (pod koniec
lat czterdziestych i w latach piêædzie-
si¹tych zrównano z ziemia ponad 200
koœcio³ów).

W pierwszym rzêdzie pozbawiono
koœció³ rzymskokatolicki jego hierar-
chów. Po wytyczeniu nowej, poja³tañ-
skiej granicy po stronie ukraiñskiej zna-
laz³a siê w ca³oœci diecezja ³ucka, nie-
mal¿e w ca³oœci archidiecezja lwowska
i w jednej trzeciej przemyska.

Koœció³ katolicki obrz¹dku ³aciñ-
skiego na terenie przedwojennego
województwa lwowskiego by³ repre-
zentowany przez 81 parafii i admini-
stratur rozproszonych w 8 dekana-
tach. Pracowa³a tu znaczna liczba
duchowieñstwa diecezjalnego i za-
konnego. By³a tu równie¿ rozbudo-
wana sieæ domów zakonnych i ¿eñ-
skich zgromadzeñ zakonnych. Z tej
liczby 21 parafii z dekanatów luba-
czowskiego i be³zkiego pozosta³o w
granicach Polski. Pocz¹tkowo te¿, do
1951 r., w granicach Polski pozosta-
wa³y parafie z dekanatu Be³z: Be³z,
Krystynopol, Ostrów i Uhnów. Po
1951 r. parafie od³¹czono od Polski
w ramach tzw. korekty granic. W
okresie powojennym w granicach
województwa lwowskiego znalaz³y
siê parafie z dawnych dekanatów:
Stryj (woj. stanis³awowskie) i Z³o-
czów (woj. tarnopolskie).
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W samym Lwowie, w kwietniu
1946 r. zamkniêto dwa koœcio³y:
koœció³ i klasztor franciszkanów
oraz koœció³ i klasztor bernardy-
nów. W maju zamkniêto kolejne
piêæ: œw. El¿biety oraz koœcio³y i
klasztor benedyktynek, karmelitów
trzewiczkowych, dominikanów i
œw. Kazimierza oraz Zak³ad Mi³o-
sierdzia sióstr szarytek. W czerw-
cu zmuszono do wyjazdu siostry
sakramentki i zamkniêto koœcio³y
œw. Anny, œw. Zofii oraz Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej. Równie¿ w
tym samym roku wyjecha³ ze Lwo-
wa do Polski abp Eugeniusz Ba-
ziak.

Pod koniec 1946 roku we Lwo-
wie funkcjonowa³y zaledwie 4
œwi¹tynie: Matki Bo¿ej Œnie¿nej,
œw. Marii Magdaleny, œw. Antoniego
i katedra pw. Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Pracowa³o tu
6 kap³anów, a po trzech latach pozo-
stawa³o ich zaledwie trzech. Zanik
Koœcio³a rzymskokatolickiego na ob-
szarze Stanis³awowszczyzny roz-
pocz¹³ siê jeszcze w 1945 r., kiedy
tereny te opuœci³a wiêkszoœæ ducho-
wieñstwa diecezjalnego i zakonnego.
Wraz z wkroczeniem na ten obszar
wojsk sowieckich pozostawa³y czyn-
ne 92 wspólnoty ze 131 koœcio³ami.
Liczba ta 6 lipca 1945 uleg³a zmniej-
szeniu do 53 koœcio³ów. Natomiast 1
sierpnia 1946 r. czynnymi by³y zale-
dwie 4 œwi¹tynie. Proces zeœwieccze-
nia terenów przyœpieszano poprzez
strach wynikaj¹cy z aresztowañ inte-
ligencji i duchowieñstwa. Ksiê¿y i za-
konników zsy³ano na Syberiê do ciê¿-
kich prac, zamykano w stalinowskich
³agrach i zmuszano do rezygnacji ze
stanu duchownego. Rok przed œmier-

ci¹ Stalina rozpoczêto redukcjê czyn-
nych koœcio³ów, których dzia³alnoœæ
ograniczono ostatecznie do 3 œwi¹-
tyñ. Taka sytuacja pozostawa³a nie-
zmienna a¿ do 1960 r., kiedy to Ko-
œció³ rzymskokatolicki na tej ziemi
oficjalnie przesta³ istnieæ.

Z dawnej diecezji przemyskiej do
ZSRR wcielono po 1945 r. 74 parafii
z 7 dekanatów: Dobromil, Sambor,
S¹dowa Wisznia, Jaworów, Moœci-
ska, Rudki oraz Drohobycz z prze-
sz³o 88 tys. katolików, którzy w na-
stêpnych latach w znacznej liczbie
wyjechali na Ziemie Odzyskane. Bi-
skup Franciszek Barda robi³ wszyst-
ko, aby ksiê¿a i wierni obrz¹dku
rzymskokatolickiego jak najmniej
ucierpieli w tych powojennych nie-
spokojnych czasach.

Przyk³adem stalinowskich dzia³añ
represyjnych na tym terenie jest sy-
tuacja wiernych miasta Drohobycz,
którzy gromadzili siê w koœciele na

Bp Eugeniusz Baziak
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modlitwê bez udzia³u kap³ana do po-
³owy 1949 r. W³adze, widz¹c
upór parafian, proponowa³y
wspólnocie otwarcie jednej z
mniejszych œwi¹tyñ na obrze-
¿ach Drohobycza, jednak para-
fianie postanowili trwaæ przy
swojej parafii. Apogeum kon-
fliktu nast¹pi³o w uroczystoœæ
œwiêtych Aposto³ów Piotra i
Paw³a 26 czerwca 1949 r., kie-
dy to w czasie jednego z nabo-
¿eñstw do koœcio³a wkroczy³a
milicja. Wiernych wypêdzono,
a koœció³ zamkniêto. To wyda-
rzenie w Drohobyczu da³o w³a-
dzom motywacjê do dalszych
dzia³añ zmierzaj¹cych do ca³-
kowitego unicestwienia Ko-
œcio³a katolickiego. W tej te¿
sytuacji rozpoczêto gromadze-
nie materia³ów na temat ksiê¿y
oraz poszczególnych wspólnot
wierz¹cych. Mimo aresztowañ
ksiê¿y religijnoœæ wiernych na
tym terenie nie os³ab³a. By³ to
m.in. efekt dzia³alnoœci daw-
nych Ró¿ Ró¿añcowych. W œwiêta lu-
dzie w wielu koœcio³ach sami groma-
dzili siê na msze œw., a nabo¿eñstwa

by³y prowadzone przez
miejscowych liderów.

Na terenie przedwojenne-
go województwa tarnopol-
skiego funkcjonowa³o 209
parafii i administratur para-
fialnych, zrzeszonych w 14
dekanatach. Jednak do 1946
r. opustosza³a wiêkszoœæ ko-
œcio³ów i klasztorów na tym
terenie ze wzglêdu na pro-
wadzon¹ masow¹ akcjê
przesiedleñcz¹. Przyczyn
wyjazdu zdecydowanej

wiêkszoœci polskiego spo³eczeñstwa

nale¿y upatrywaæ w efektywnej pra-
cy s³u¿b NKWD oraz pospolitym
strachu ludnoœci przed przysz³oœci¹.

Bp Franciszek Barda (drugi z lewej)

Koœció³ parafialny w Tarnopolu
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Zamykano te¿ œwi¹tynie po-
przez zwyk³e niedope³nienie
formalnoœci kancelaryjnych,
jak to mia³o miejsce w Zba-
ra¿u, gdzie znacznie przy-
œpieszono proces eksmisji za-
konników. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
polskiego z nadziej¹ oczeki-
wa³a zakoñczenia wojny w
miejscu zamieszkania, nie
chc¹c dobrowolnie opusz-
czaæ swojej w³asnoœci, bêd¹-
cej dorobkiem ca³ego ¿ycia.
Wielu te¿ uwa¿a³o wyjazd za
zdradê narodow¹ i swego ro-
dzaju tchórzostwo.

Komuniœci radzieccy wraz
z funkcjonariuszami NKWD
uprzykrzali ¿ycie katolikom
w ró¿ny sposób. Poprzez
ustawodawstwo wewnêtrzne,
a tak¿e ró¿ne dyrektywy po-
lityczne nie maj¹ce ¿adnego umoco-
wania prawnego starano siê doprowa-
dziæ do ca³kowitej likwidacji ¿ycia re-
ligijnego. Jednym z przyk³adów prak-
tycznie uniemo¿liwiaj¹cym funkcjo-
nowanie parafii by³y przepisy stano-
wi¹ce, ¿e do rejestracji ich wymaga-
ne by³o zebranie deklaracji co naj-
mniej 1000 wiernych, co przy wspo-
mnianym rozproszeniu Polaków i
panuj¹cym terrorze by³o praktycznie
niemo¿liwe. Pozosta³y wiêc parafie
w liczniejszych skupiskach katolic-
kich. W 1949 r. pozostawa³o zareje-
strowanych 10 œwi¹tyñ i 6 kap³anów.
Ponowne uszczuplenia iloœci œwi¹tyñ
nast¹pi³y w 1950 r., kiedy to infor-
mowano o 8 funkcjonuj¹cych œwi¹-
tyniach. Po 1953 r. pracowa³o ju¿ 5
kap³anów na 8 istniej¹cych wspólnot.

Po wojnie ogromne straty odnotowa-
no na obszarze diecezji ³uckiej. Z 254
kap³anów, 188 zosta³o represjonowa-
nych, 51 ksiê¿y zginê³o podczas woj-
ny, 41 ksiê¿y by³o internowanych w
obozach koncentracyjnych, aresztów
i tortur dozna³o 16 kap³anów, a 79
by³o zmuszonych do opuszczenia die-
cezji.

Ostatnim biskupem rzymskokato-
lickim w £ucku by³ Adolf Piotr Sze-
l¹¿ek. Po aresztowaniu w 1945 r. i
przetrzymywaniu przez pó³tora roku
w kijowskim wiêzieniu (mia³ on
wtenczas 80 lat) biskup zosta³ depor-
towany do Polski. £ucka stolica bi-
skupia, mimo ¿e nigdy nie zosta³a
kanonicznie likwidowana, pozosta-
wa³a opuszczona. W latach 1945-
1949 wszystkie œwi¹tynie zosta³y

Bp Adolf Piotr Szel¹¿ek
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przez komunistów odebrane wier-
nym. Wiele koœcio³ów, w tym tak¿e
zabytkowych zosta³o zburzonych.
Pozosta³e z kolei wykorzystywane
by³y na magazyny, budynki gospodar-
cze lub tzw. domy kultury. W ³uckim
koœciele katedralnym urz¹dzono pla-
netarium i muzeum ateizmu. Efektem
dzia³añ by³a utrata wielu cennych
rzeŸb, obrazów oraz innych zabytków
sztuki sakralnej. Kap³ani, którzy pod-
jêli decyzjê pozostania w diecezji,
musieli prowadziæ skryt¹ dzia³alnoœæ
duszpastersk¹, gdy¿ byli ³apani,
aresztowani i wtr¹cani do wiêzienia.
Wielu z nich zosta³o skazanych na
wieloletni¹ tu³aczkê na Syberiê, a ich
powrót móg³ nast¹piæ dopiero po
1953 r., czyli œmierci Stalina.

Dzia³alnoœæ duszpasterska ksiê¿y,
którzy zdecydowali siê na pozosta-
nie lub nie mogli z ró¿nych przyczyn
wyjechaæ do nowej, poja³tañskiej
Polski, ogranicza³a siê do udzielania
sakramentów œwiêtych i odprawiania
mszy œw. w trudnych warunkach.
Uroczystoœci religijne ograniczano

do œrodowiska domowego. Katolicy
wiele praktyk religijnych odprawiali
bez udzia³u kap³ana. W domu
chrzczono dzieci, a zmar³ych po
wspólnej modlitwie po cichu odpro-
wadzano na cmentarz. W wiêkszoœci
regionów zamieszka³ych przez Pola-
ków o praktykach religijnych nie
mog³o byæ mowy. W³adze stara³y siê
wytworzyæ poczucie ci¹g³ego stra-
chu. Jednym ze sposobów by³o po-
zyskanie jak najwiêkszej liczby do-
nosicieli. Wielu wiernych obrz¹dku
rzymskokatolickiego korzysta³a tak-
¿e z mo¿liwoœci uczestnictwa we
mszy œw. w cerkwi, które by³y przez
stalinowskie w³adze nieco ³agodniej
traktowane. NKWD wykorzystywa-
³o ka¿dy sposób, aby z³amaæ opór
duchowieñstwa i wiernych, wydaj¹c
coraz to nowsze zarz¹dzenia i dekre-
ty. W latach 1949-1953 r. aktywnoœæ
duszpasterstwa diecezji ³uckiej by³
bardzo s³aba i praktycznie ca³kowi-
cie ograniczona przez komunistycz-
ny aparat bezpieczeñstwa.

Nie mniej skomplikowana sytuacja

Katolickie Seminarium Duchowne w £ucku
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panowa³a w szkolnictwie. Z 17 pol-
skich szkó³ funkcjonuj¹cych we Lwo-
wie jeszcze w roku szkolnym 1945/
1946 i w latach nastêpnych pozosta-
³o tylko trzy oraz jedna w Stanis³a-
wowie. Ograniczenia w szkolnictwie
doprowadzi³y do zaniku jêzyka pol-
skiego w wielu rejonach USRR. M³o-
dzie¿ mia³a problemy z dostêpem do
podrêczników i literatury polskiej.
Nauczyciele prowadzili lekcje w jê-
zyku rosyjskim, a program naucza-
nia by³ zwi¹zany z kultem Stalina
oraz radzieck¹ ekspansj¹ ideolo-
giczn¹ i systemem gospodarki plano-
wanej. Likwidowano ksi¹¿ki, które
opisywa³y naszych narodowych
wieszczów lub polityków. Krytyce
poddawano m.in. postacie Mickiewi-
cza, S³owackiego, Konopnickiej, Pi³-
sudskiego, Dmowskiego, Witosa czy
Andersa. Umiejêtnie podsycano pol-
sko-ukraiñskie zasz³oœci historyczne.
W propagandzie masowej i w pod-
rêcznikach szkolnych ukazywano
Polaków jako wiecznych ciemiê¿y-
cieli narodu ukraiñskiego. Historia
narodu polskiego by³a na co dzieñ
zak³amywana. Pomijano w niej ludo-
bójcz¹ dzia³alnoœæ stalinowskiego
aparatu bezpieczeñstwa NKWD (np.
zbrodniê katyñsk¹, przymusowe de-
portacje na Syberiê i do Kazachsta-
nu, masowe mordy w wiêzieniach).
W zamian za to kolportowano bro-
szury i drukowano ksi¹¿ki, w których
opisywano radziecki komunizm jako
przysz³oœæ obywateli ca³ego œwiata.
W szko³ach m³odzie¿ agitowano do
organizacji podporz¹dkowanych ide-

ologii marksistowskiej (Komsomo³).
Na piedesta³ wynoszono dobro-

czynn¹ dzia³alnoœæ partii. Dowodzo-
no, ¿e g³ównymi wrogami Polski i
polskoœci byli Niemcy, natomiast
ZSRR zawsze s³u¿y³a pomocn¹ d³o-
ni¹.

Równoczeœnie starano siê wpoiæ
nienawiœæ do wszystkiego, co nieko-
munistyczne. W tym celu pos³ugiwa-
no siê has³ami tj. „wróg klasowy”,
„pacho³ki imperializmu”, „ku³ak”,
„zdrajca” czy „prowokator”. Z ca³¹
surowoœci¹ œcigano „niewygodnych”
kolaborantów rzekomo wspó³pracu-
j¹cych z Niemcami. Gwa³townej kry-
tyce poddano równie¿ dotychcza-
sow¹ twórczoœæ artystyczn¹, która
mia³a byæ ska¿ona ideologi¹ bur¿u-
azyjn¹. Od tej pory sztuka mia³a pe³-
niæ przed wszystkim rolê edukacyjn¹,
przekazuj¹c odpowiednie, jedynie
prawid³owe treœci.

Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o
likwidacji gazet polskojêzycznych i
zast¹pienie ich rosyjskojêzycznymi.

Obecnie na Ukrainie ¿yje wg ró¿-
nych Ÿróde³ od 144 tys. do 900 tys.
Polaków (wg nieoficjalnych danych
nawet 2 mln.), którzy oczekuj¹ wspar-
cia i pomocy pañstwa polskiego.

Arkadiusz Szymczyna

W tekœcie wykorzystano fragmenty
artyku³ów Mariana Skowyry pisz¹ce-
go dla „Kuriera Galicyjskiego oraz
Stanis³awa Stêpnia z Po³udniowo-
Wschodniego Instytutu Naukowego w
Przemyœlu.
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W dniu 18 maja 1870 r. w G³ub-
czycach zmar³ Josef Weiss pierwszy
producent we³ny leœnej. Jego, ju¿ nie-
istniej¹cy nagrobek na starym cmen-
tarzu przy dzisiejszej ul. Sobieskie-
go znaleŸli w 1938 r.: nauczyciel gim-
nazjalny Ernst Bednara oraz krajo-
znawca i autor ksi¹¿ek o tematyce re-
gionalnej, Robert Hofrichter. Napis
na nagrobku brzmia³:

„Pan
Jos. Weiss,

Fabrykant papieru i we³ny leœnej
Ur. 25. 10. 1787

Zm. 18. 05. 1870 r.”

JOSEF WEISS
PIERWSZY PRODUCENT WE£NY LEŒNEJ

(ur. w 1787 r. w Dlouhej Louèce ko³o O³omuñca,
zm. w 1870 r. w G³ubczycach)

Josef Weiss uro-
dzi³ siê w 1787 r. w
Dlouhej Louèce
(wówczas Langen-
dorf) ko³o O³omuñ-
ca jako syn tamtej-
szego w³aœciciela
papierni Franza An-
tona Weissa.

Uczêszcza³ do
szko³y w Unièovie
(Mähr. Neustadt), a
w 1800 r. uda³ siê na
naukê do gimnazjum
w O³omuñcu. Nie
uda³o mu siê jednak
jej ukoñczyæ, ponie-
wa¿ w 1805 r. do
O³omuñca zbli¿y³y
siê wojska napoleoñ-
skie i wszyscy
uczniowie musieli
opuœciæ to miasto.

Sam Josef Weiss wróci³ do domu ro-
dzinnego i zaj¹³ siê samokszta³ce-
niem w zakresie fizyki. Samodziel-
nie skonstruowa³ sobie maszynê elek-
tryczn¹, z pomoc¹ której przeprowa-
dza³ eksperymenty. Z powodu panu-
j¹cej epidemii tyfusu nie wróci³ do
O³omuñca, lecz podj¹³ pracê jako pi-
sarz w maj¹tku krzy¿ackim Sovinec
(Eulenberg). W 1806 r. zda³ egzamin
i w 1807 r. zosta³ przyjêty do prywat-
nego liceum w O³omuñcu, gdzie roz-
pocz¹³ naukê w zakresie prawa. Dziê-
ki swojemu kuzynowi, powa¿anemu
w tym mieœcie adwokatowi, Weiss
pozna³ o³omunieckie krêgi inteligenc-
kie. Jesieni¹ 1810 r. podj¹³ naukê na
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Uniwersytecie Wiedeñskim (do 1813
r. studiowa³ tam nauki przyrodnicze).
W 1814 r. poœlubi³ córkê opawskie-
go fabrykanta papieru Pompejusa,
Annê. Dwa tygodnie przed œlubem
zosta³ w³aœcicielem papierni jej zmar-
³ego ojca w Zlatych Horach. Anna
zmar³a w 1816 r. 24 stycznia 1818 r.
zawar³ drugi zwi¹zek ma³¿eñski z

Johann¹ Proske (zm. w 1847 r.), córk¹
pochodz¹cego z Grobnik sêdziego
dziedzicznego, taksatora i radnego
powiatowego w G³ubczycach, Jose-
fa Proske. Mia³ z ni¹ 2 córki i 3 sy-
nów. Poniewa¿ rz¹d pruski wprowa-
dzi³ wysokie c³o na papier, Weiss po-
stanowi³ znaleŸæ sobie inne Ÿród³o
dochodu. Zacz¹³ eksperymentowaæ z
igliwiem sosnowym, z którego uda³o
mu siê pozyskaæ w³ókna ró¿nej gru-
boœci. Nazwa³ je we³n¹ leœn¹ (Wal-
dwolle) i opatentowa³. U¿ywa³ jej do
wype³niania materacy, poduszek i

ko³der. W 1840 r. przekszta³ci³ swoj¹
papierniê w fabrykê we³ny leœnej. W
1841 r. otrzyma³ wy³¹cznoœæ na jej
produkcjê w monarchii habsburskiej.
Zmontowa³ tak¹ maszynê parow¹,
która poza w³óknem, pozwala³a mu
pozyskiwaæ równie¿ sosnowy olejek
eteryczny. W 1842 r. otrzyma³ oby-
watelstwo pruskie i wy³¹cznoœæ na

produkcjê we³ny leœnej w Prusach, a
w 1843 r. - w Bawarii. Weiss za po-
œrednictwem nadleœniczego barona
von Pannewitz wys³a³ wype³nione
we³n¹ leœn¹ 2 ko³dry jedwabne i po-
duszki królowi pruskiemu, za co ten
poleci³ mu podziêkowaæ i po¿yczyæ
sukcesów. Niepowodzeniem skoñ-
czy³y siê zabiegi Weissa w Wiedniu,
gdzie jego wynalazek nie zdoby³
wiêkszego zainteresowania. Jedynie
jeden z tamtejszych szpitali zamówi³
u niego 500, pachn¹cych igliwiem
ko³der. Za³o¿yciel uzdrowiska w Je-

Fabryka w KuŸniczysku
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seniku Vincenz Pries-
snitz, po otrzymaniu ta-
kiej ko³dry wyrazi³ siê
pochlebnie o we³nie le-
œnej. W 1843 r., na spo-
tkaniu niemieckich rolni-
ków i leœników w Alten-
burgu, Weiss otrzyma³
Srebrny Medal Zas³ugi, a
w 1844 r. - medal br¹zo-
wy na wystawie rzemieœl-
niczej w Berlinie. Ponad-
to w 1848 r. dosta³ medal
z br¹zu, który poleci³
wybiæ król pruski na
czeœæ przyrodnika, pod-
ró¿nika i jednego z twór-
ców nowoczesnej geo-
grafii Aleksandra von
Humboldta.

¯eby lepiej wykorzy-
staæ we³nê leœn¹, Weiss
przeprowadzi³ siê do
Wroc³awia. Ubi³ interes z
zamo¿nym kupcem
Scharfem i dziêki temu w
1845 r. powsta³a spó³ka
akcyjna i fabryka we³ny leœnej w
KuŸniczysku (Polnisch Hammer)
ko³o Trzebnicy oraz zak³ad k¹pielo-
wy „Kiefernadel - Badeanstalt Hum-
boldts - Au” (zgody na u¿ycie nazwi-
ska udzieli³ Weissowi sam Aleksan-
der von Humboldt). Ponadto powsta-
³a tam te¿ restauracja i budynek
mieszkalny dla kuracjuszy. Fabryka
we³ny dobrze prosperowa³a. Poza ni¹
wytwarzano tam równie¿ chroni¹ce
przez zimnem i wilgoci¹ wk³adki do
butów, ekstrakt i olejek sosnowy, po-
lecany m.in. do leczenia reumatyzmu,
nerwic czy hemoroidów. Za zbyt to-
warów odpowiada³a firma Fabian we
Wroc³awiu, która mia³a filie w Berli-

nie i Lipsku. Wyroby fabryki zdoby-
wa³y uznanie na wystawach przemy-
s³owych w Berlinie, Wiedniu i Lon-
dynie. W zak³adzie k¹pielowym ku-
racjusze za¿ywali k¹pieli eterycznych
i inhalacji. Niestety, po kilku latach
(po 1850 r.) ktoœ podpali³ zak³ady w
KuŸniczysku i ca³e przedsiêbiorstwo
przesta³o istnieæ.

Josef Weiss zaanga¿owa³ siê rów-
nie¿ w politykê podczas burzliwego
okresu Wiosny Ludów (1848 - 1849)
w monarchii habsburskiej i znalaz³ siê
w centrum wydarzeñ w samym Wied-
niu. Zosta³ pos³em do parlamentu
ogólnoaustriackiego (Reichstag) z
okrêgu Vrbno i by³ nim od 10 lipca

Nagrobek Josefa Weissa
na cmentarzu œw. Anny

w G³ubczycach
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1848 do 7 marca 1849 r. Jako wice-
przewodnicz¹cy - senior otworzy³
jego obrady. By³ jednym z 11 depu-
towanych (jako przedstawiciel Mo-
raw i Œl¹ska austriackiego), którzy
udali siê do Innsbrucka, ¿eby namó-
wiæ cesarza do powrotu do Wiednia.
19 paŸdziernika 1848 r., zbulwerso-
wany brutaln¹ walk¹ polityczn¹ opu-
œci³ Wiedeñ, lecz w Zlatych Horach,
do których przyjecha³, zradykalizo-
wani mieszkañcy zaplanowali udaæ
siê pod jego dom, podburzani przez
studenta Wernera, który okreœli³ go
serwilist¹ wobec dworu cesarskiego
i pod¿ega³ do wych³ostania go. Pe-
wien farbiarz nawo³ywa³ nawet do
powieszenia Weissa, dlatego uciek³
on do G³ucho³az, a stamt¹d dotar³ do
O³omuñca, sk¹d skierowa³ do miesz-
kañców Zlatych Hor apel, ¿eby im
wyjaœniæ swoje przekonania politycz-
ne. 1 listopada powróci³ do Wiednia,
a po przeniesieniu siê parlamentu do
Kromiery¿a, znalaz³ siê równie¿ w
tym mieœcie i przebywa³ w nim do
koñca rewolucji. Gdy wróci³ do Zla-
tych Hor, mieszkañcy, mimo wcze-
œniejszego, agresywnego wobec nie-
go zachowania, powitali go jako swo-
jego mê¿a zaufania. Po po¿arze fa-
bryki Weiss przeprowadzi³ siê do
G³ubczyc, do swojego ziêcia Franza
Engela, który kupi³ jego posiad³oœæ
w Zlatych Horach i przekaza³ j¹ Kar-
lowi Weissowi z Brna. W G³ubczy-
cach Josef Weiss spisa³ swoje wspo-

mnienia, które wed³ug H. Welzla w
1889 r. posiada³ Karl Weiss. Zmar³
w 1870 r. W okresie miêdzywojen-
nym, wspomniany nauczyciel Ernst
Bednara, podczas zbiórki makulatu-
ry w g³ubczyckim ratuszu, znalaz³ te
zapiski z 1852 r. i na ich podstawie w
1938 r. napisa³ artyku³ o Josefie We-
issie. Dziêki temu mieszkañcy mia-
sta mogli poznaæ jego interesuj¹cy
¿yciorys.

Katarzyna Maler

•Źród³a:
- Pierer`s Universal - Lexikon, Bd.
18, Altenburg 1864.
- „Leipziger Illustrirter Zeitung” z 9
sierpnia 1851r., nr 423.
- H. WELZL, Josef Weiss, der Erfin-
der der Waldwolle, „Notizen - Blatt,
historisch - statistischen Section des
kais. Königl. märisch - schlesischen
Gesellschaft zur Beförderung des
Ackerbaues, der natur - und Lande-
skunde, nr 11 z 1889 r.
- E. BEDNARA, Ein vergessener Er-
finder, „Der Oberschlesische Wande-
rer” 1938, nr 271 i 278.
- http://www.parlament.gv.at/WWER/
PARL/J1848/Wei%C3%9F_2...
Ilustracje przedstawiaj¹ce Josefa
Weissa i fabrykê we³ny leœnej w KuŸ-
niczysku, pochodz¹ z „Leipziger Il-
lustrirter Zeitung” z 9 sierpnia 1851
r., natomiast fotografia nagrobka
Weissa, z „Der Oberschlesische Wan-
derer” 1938, nr 271.
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Zakonnik „gorszy od diab³a” - tak
o pochodz¹cym z G³ubczyc ojcu Au-
gustynie Franciszku Graulu, cyster-
sie w Rudach Raciborskich, pisa³ w
1788 roku o. Stanis³aw Misura, któ-
remu dane by³o ¿yæ z o. Augustynem
w jednym klasztorze. Ale zacznijmy
od pocz¹tku...

W roku 1753, opatem klasztoru cy-
stersów w Rudach Raciborskich zo-
sta³ ojciec Augustyn Renner z Szy-
wa³du (dzisiejszy Bojków, dzielnica
Gliwic). Rok póŸniej do klasztoru
zg³osi³ siê dwudziestoletni m³odzie-
niec Franciszek Graul z G³ubczyc,
wyra¿aj¹cy chêæ zostania kap³anem.
Niestety, po kilku tygodniach zosta³
wypêdzony z klasztoru w niewyja-
œnionych okolicznoœciach, prawdo-
podobnie przez brak pokory i z³e po-
stêpowanie. Po interwencji rodziców
Graula oraz wyra¿onej skrusze, zo-
sta³ ponownie przyjêty do klasztoru,
gdzie 2 lutego 1755 roku rozpocz¹³
nowicjat, przyjmuj¹c imiê Augustyn.
Profesjê zakonn¹ z³o¿y³ w roku 1757,
³¹cz¹c swoje losy na zawsze z rudz-
kim klasztorem. Po ukoñczeniu stu-
diów, otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
W tym¿e klasztorze od jakiegoœ cza-
su zaczê³y gin¹æ ró¿ne cenny przed-
mioty oraz spore sumy pieniê¿ne. W
toku wewnêtrznego œledztwa wysz³o
na jaw, ¿e winny jest temu któryœ z
braci. Sprawc¹ okaza³ siê o. Augu-
styn Graul, który dorobi³ klucz zakon-
ny, tzw. „klauzurkê”, umo¿liwiaj¹c¹
mu dostêp do wszystkich pomiesz-
czeñ klasztornych. Zdaj¹c sobie spra-
wê z powagi sytuacji oraz licz¹c na
kolejne kosztownoœci, ojciec Augu-

AUGUSTYN GRAUL - ZAKONNIK TRUCICIEL
RODEM Z G£UBCZYC

styn postanowi³ wymordowaæ swoich
wspó³braci. Poda³ ojcu opatowi Au-
gustynowi i innym wspó³braciom her-
batê oraz piwo zatrute arszenikiem.
Opat w porê zorientowa³ siê w czym
rzecz i wyla³ zatrut¹ herbatê, jednak
niektórzy z braci cystersów wypili
herbaty lub piwo z arszenikiem. Cier-
pieli okrutnie, wymiotowali, skrêcali
siê z bólu oraz mieli okropne bóle
g³owy. Jednak ³aska Bo¿a czuwa³a
nad braæmi - arszenik by³ zwietrza³y
i nie spowodoa³ œmieci braci. W tej
sytuacji oczywiœcie ojciec Augustyn
zosta³ pochwycony i uwiêziony. Jed-
nak, nie chc¹c wyraziæ swojej skru-
chy i ¿alu, zbieg³ z klasztoru i uda³
siê do Tarnowskich Gór, gdzie przy-
³¹czy³ siê do wspólnoty protestanc-
kiej. Chc¹c wybieliæ swoje imiê,
szkalowa³ opata i oskar¿y³ klasztor
cystersów w Rudach Raciborskich o
przestêpstwa podatkowe, jakoby cy-
stersi mieli, mimo zakazu obowi¹zu-
j¹cego od 1 czerwca 1754 roku, przy-
woziæ austriackie i wêgierskie wina
oraz nie opodatkowany tytoñ. Z tego
tytu³u powo³ano specjaln¹ komisjê.
Gdyby zarzuty okaza³y siê prawdzi-
we, klasztor musia³by zap³aciæ po-
tê¿n¹ karê finansow¹. Jednak komi-
sja zarzuty oddali³a, a ojciec Augu-
styn zosta³ zmuszony do powrotu do
klasztoru, gdzie zacz¹³ odbywaæ karê
za kradzie¿e, próbê otrucia opata, fa³-
szywe oskar¿enia, szkalowanie do-
brego imienia opactwa oraz za próbê
apostazji. Kar¹ by³o zamkniêcie na
zawsze w murach klasztoru - w za-
murowanej celi, gdzie bracia dono-
sili mu jedynie posi³ki. Jednak dalej
próbowa³ zmieniæ swój los i po trzy-
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nastu latach spêdzonych w uwiêzie-
niu, zwróci³ sie do króla Prus Fryde-
ryka Wilhelma II, twierdz¹c ¿e jest
niewinny i nielegalnie wiêziony. Król
przekaza³ zbadanie ca³ej sprawy ad-
ministratorowi pruskiej czêœci
diecezji wroc³awskiej biskupowi su-
fraganowi wroc³awskiemu Antonowi
Ferdynandowi von Rothkirchowi und
Panten. Biskup sprawê dok³adnie
zbada³ i karê do¿ywotniego wiêzie-
nia poprzez zamurowanie w ciemni-
cy klasztornej utrzyma³ w mocy. I tak
do¿y³by swych lat w celi zakonnej
ojciec Augustyn, na nic zda³yby siê
kolejne odwo³ania,  gdyby nie chichot
losu. 30 paŸdziernika 1810 r. wszed³
sekularyzacyjny dekret królewski,
który kasowa³ na rzecz pañstwa pra-
wie wszystkie katolickie klasztory w
Prusach, w tym równie¿ klasztory
cysterskie. 14 listopada 1810 r. spo-
rz¹dzono obszerny dokument, zaty-
tu³owany: „Generall Protocoll über
das Kloster Rauden”. 26 listopada
komisarz Korn wraz z referendarzem
Wittkem z Wroc³awia przybyli do
klasztoru w Rudach, weszli ostenta-
cyjnie do kaplicy i w czasie sprawo-
wanych nieszporów za¿¹dali, aby
wszyscy zakonnicy udali siê do re-
fektarza. Tam odczytano im doku-
ment sekularyzacyjny. W klasztorze
tego dnia by³o 32 zakonników (w tym
wiêziony ojciec Augustyn). Na miej-
scu pozwolono zostaæ tylko tym, któ-
rzy opiekowali siê chorymi w lazare-
cie, uczyli w gimnazjum lub duszpa-
sterzowali w parafii (w sumie 10 cy-

stersom). Pozostali zakonnicy mieli
zdj¹æ zakonne szaty i mogli udaæ siê
w dowolne miejsce. Zakonnicy, któ-
rzy byli kap³anami mogli przejœæ w
szeregi duchowieñstwa diecezjalne-
go albo wróciæ „do œwiata”. Sekula-
ryzacja, tak bardzo bolesna i niespra-
wiedliwa dla klasztorów katolickich,
okaza³a siê szczêœliw¹ dla ojca Au-
gustyna - otó¿ z powodu likwidacji
klasztoru zosta³ uwolniony i darowa-
no mu stare kary. Widywano go jesz-
cze przez kilka lat w Rudach, Zwo-
nowicach czy na Winnej Górze, gdzie
zmar³ zaopatrzony œwiêtymi sakra-
mentami 15 marca 1815 roku (wg.
Nowacka) b¹dŸ 14 marca 1816 roku
(wg. Potthasta).

o. mgr-lic.  Urban Adam B¹k OFM
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Kambod¿a, 1993.04.28

Kiedy kolumna z³adowanych po
brzegi ciê¿arówek rusza³a w drogê,
w przycupniêtych przy drodze zagro-
dach budzi³o siê
¿ycie. Kobiety goto-
wa³y w vocach usta-
wionych na glinia-
nych paleniskach
ry¿, mê¿czyŸni do-
konywali rannej toa-
lety, myj¹c twarze w
niewielkich misecz-
kach, gromadki skur-
czonych  i zbitych w
kupki dzieci wpatry-
wa³y siê niecierpli-
wymi oczami kierun-
ku glinianego paleni-
ska, czekaj¹c na po-
rann¹ porcjê ry¿u. W tym miejscu
nale¿y siê wyjaœnienie:  ¿ycie na kam-
bod¿añskiej wsi  toczy siê na podwór-
kach  wed³ug czasu odmierzanego ze-
garem biologicznym. A drewniane
chaty na palach s³u¿¹ za sypialnie i
schronienie przed deszczem. W ka¿-
dej zagrodzie obrazek by³ podobny,
jedynie mo¿e dzieci zachowywa³y siê
odmiennie. Zagrody s¹ pe³ne Ÿle
ubranych, umorusanych dzieci.

Z GROBNIK DO KAMBOD¯Y
Z Pamiêtnika Peacekeepera -Zielona Droga

Khmerze ogromnej biedzie przeciw-
stawiaj¹ p³odn¹ witalnoœæ, nie trosz-
cz¹c siê zbytnio o wychowanie po-
tomstwa. Czêstym widokiem s¹ ma³e
dziewczynki dŸwigaj¹ce m³odsze ro-
dzeñstwo. Szum i kurz samochodów
zwabi³ je bli¿ej drogi. Bia³e samocho-
dy z napisami „UN” ciesz¹ siê w œród
dzieci du¿ym zainteresowaniem.
Wczeœniej rozwo¿ono nimi ry¿ i
ubrania rozdawane przez katolick¹
organizacjê „CARE”. Dzieci zapa-
miêta³y samochody i ka¿de pojawie-
nie siê samochodu wojskowego wi-
tane jest przez gromadki dzieci okrzy-

kami „Mister”. Dzisiaj podobnie ma-
cha³y chudymi r¹czkami, wykrzyku-
j¹c jedyne znane, angielskie s³owo
licz¹c, ¿e któryœ z ¿o³nierzy rzuci im
paczkê sucharów. ̄ egnani gromadk¹
dzieci, opuszczamy nasz¹ dotychcza-
sow¹ bazê w Pursat. Konwój rusza,
szybko mijaj¹c ma³e wioski rozloko-
wane po obu stronach drogi. Po go-
dzinie jazdy konwój przemierza  ide-
alnie g³adk¹ równinê pokryt¹ jedynie

Autor z koleg¹ z sekcji technicznej PITF
we wsi le¿¹cej na obrze¿ach lasu tropikalnego
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traw¹ i krzakami zdzicza³ej papai.
Kolor trawy zmienia siê w zale¿no-
œci od pory roku od jasnozielonej w
porze deszczowej po kolor s³omy w
porze suchej. Patrz¹c na tê równinê
s³owa zawarte w Genesis „...i rzek³
Bóg: rozmna¿ajcie siê i nape³niajcie
ziemiê, czyñcie j¹ sobie poddan¹”
nabieraj¹ szczególnie karykaturalnej
wymowy. Ziemia ta, niegdyœ p³odna
dziêki dzia³alnoœci cz³owieka sta³a siê
ja³owym stepem. A to za spraw¹ upra-
wy ry¿u metod¹ „Ray”. Stosowanie
tego systemu sprowadzi³o erozjê na
jedn¹ trzeci¹ obszaru kraju. Obecnie
prowadzone s¹ prace przez WORD
FOOD PROGRAM, w jaki sposób
zatrzymaæ dalsz¹ degradacjê ziemi.
Praca specjalistów z tej organizacji,
mimo du¿ego zaanga¿owania, nie na-
le¿y do naj³atwiejszych. System iry-
gacyjny podczas rewolucji i rz¹dów
Czerwonych Khmerów zosta³ zanie-
dbany. Wszêdzie mo¿na natkn¹æ siê
na miny. Rozminowanie mo¿e po-
trwaæ kilka lat. Pola minowe ustawia-
ne by³y bez dokumentacji. Nikt nie
jest w stanie wskazaæ, gdzie i w ja-

kim systemie s¹ one
ustawione. S³oñce jest
ju¿ wysoko, konwój
porusza siê w tuma-
nach kurzu .Czerwony
py³ laterytu, którym
naprawiana by³a dro-
ga, dostaje siê do ka-
biny, pokrywa wszyst-
ko, wciska siê do
oczu, p³uc, zakleja
twarz. Wymieszany z
potem powoduje, ¿e
przypominamy bry³y
czerwonego b³ota. Na
szczêœcie na horyzon-

cie widoczne s¹ kontury gór, co ozna-
cza, ¿e bêdzie trochê cienia. Samo-
chody mkn¹ szybko, kierowcy wpra-
wieni w ponad pó³rocznej jeŸdzie po
bezdro¿ach radz¹ sobie tutejsz¹
drog¹ dobrze. Dopadamy pierwszych
zaroœli - jest trochê cienia. Droga pro-
wadzi w¹wozem pomiêdzy pasemka-
mi nie wysokich gór, pokrytych zie-
leni¹. Na szczycie prawego zbocza
króluje bunkier wyposa¿ony w kara-
biny maszynowe. Bunkier jest tak
usytuowany, ¿e umo¿liwia niewiel-
kiej za³odze kontrolê ca³ego w¹wo-
zu.  Niestety, pasemko gór by³o nie-
wielkie, droga znów prowadzi ¿ó³tym
stepem poszatkowanym ma³ymi
rzeczkami. Wiêkszoœæ z nich o tej po-
rze roku pokazuje spêkane, b³otniste
dno, inne pokryte s¹ niewielk¹ iloœci¹
wody koloru kawy z mlekiem. Tam,
gdzie woda jeszcze jest, mo¿na za-
obserwowaæ taplaj¹ce siê wo³y, któ-
re po porannym wypasie wypoczy-
waj¹ w b³otnistej cieczy. Wreszcie
docieramy do Kampong-Chanang -
stolicy prowincji znanej z tego, ¿e
znajduje siê tu lotnisko o œwiatowych

 Autor przed bram¹ wjazdow¹ Bazy
Polskiej In¿ynieryjnej Grupy Zadaniowej
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standardach, zbudowane przez Chiñ-
czyków na zlecenie ksiêcia Norodo-
ma Sihanouka. Dziœ, pozbawione
przez Czerwonych Khmerów infra-
struktury jest wykorzystywane jako
lotnisko dla helikopterów. Po krótkiej
przerwie ruszamy w drogê w kierun-
ku przeprawy na Tonle Sap. Jest to
du¿a rzeka, wyp³ywaj¹ca z wielkie-
go jeziora o tej samej nazwie. Rzece
tej natura powierzy³a wa¿n¹ misjê.
Jest ona ³¹cznikiem pomiêdzy naj-
wiêksz¹ rzek¹
Kambod¿y Mekon-
giem a jeziorem
Tonle Sap. W okre-
sie pory deszczo-
wej napór wody w
Mekongu jest tak
du¿y, ¿e nastêpuje
niezwyk³e zjawi-
sko odwrócenia
pr¹du w rzece Ton-
le Sap. Nadmiar
wody wlewa siê do
jeziora, chroni¹c
ca³e obszary przed
powodzi¹. Jezioro
odgrywa rolê naturalnego zbiornika
retencyjnego, ³agodz¹cego skutki po-
wodzi. Kambod¿anie zdaj¹ sobie
sprawê ze znaczenia tego systemu
wodnego (irygacyjnego) dla ich kra-
ju. Od niepamiêtnych czasów, w dniu
kiedy wody Tonle Sap wracaj¹ do
swego normalnego biegu obchodz¹
„Œwiêto wód”. Przeprawa na Tonle
Sap znajduje siê oko³o 30 km drogi
od stolicy kraju Phnom Penh. Prze-
prawê osi¹gamy oko³o godz. 18-tej.
Po op³aceniu przejazdu, ³adujemy siê
na dwa zdezolowane samobie¿ne
promy i w szeœciu rzutach osi¹gamy
lewy brzeg. Po ustawieniu i spraw-

dzeniu kolumny ruszamy w dalsz¹
drogê. Asfaltowa, nieŸle utrzymana
jak na  tutejsze warunki droga wybu-
dowana  jeszcze przez Francuzów
prowadzi w¹skim nasypem. Po obu
rozci¹ga siê depresja, teraz poroœniê-
ta ma³ymi krzewami. W okresie pory
deszczowej wype³nia siê nadmiarem
wody przelewaj¹cej siê z Tonle Sap.
Droga ta wœród cz³onków misji nie
cieszy siê najlepsz¹ opini¹, a to za
spraw¹ Czerwonych Khmerów, któ-

rzy j¹ kontroluj¹. Z³¹ s³aw¹ okry³a siê
w dniu, kiedy ¿o³nierze z czerwony-
mi kokardkami na karabinach ka³asz-
nikowa zatrzymali trzech polskich
¿o³nierzy i kazali im przygl¹daæ siê
egzekucji na cywilach. Drogi w Kam-
bod¿y na kontrolowanych obie stro-
nach terenach s¹ mocno obsadzone
posterunkami. W dzieñ, za³ogi poste-
runków aby ustrzec siê wtargniêcia
przeciwnika, kontroluj¹ wszystkie
pojazdy, a o zmierzchu zak³adaj¹
pu³apki z min, które zdejmuj¹ o œwi-
cie. Z dusz¹ na ramieniu, skoncentro-
wani na w¹skiej p³aszczyŸnie asfal-
tu, wypatruj¹c m.in. i ¿o³nierzy Pol-

Namioty ¿o³nierskie typu Rap HoLL w Kratie
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Pota, przemierzamy ostatni w dniu
dzisiejszym etap podró¿y. Wreszcie
docieramy do Kampong Cham -miej-
sca postoju 3. Kompanii Wsparcia
Logistycznego. Korzystaj¹c  z go-
œcinnoœci ¿o³nierzy tej kompanii, mo-
¿emy siê wyk¹paæ i odpocz¹æ w przy-
zwoitych warunkach.

Kambod¿a: 29kwiecieñ 1993
Budzi siê dzieñ. Czerwona kula s³o-

neczna unosi siê bez pospiechu rzu-
caj¹c w ko³o z³ociste promyki. Przy-
stanê³a w³aœnie nad nastroszonym
pióropuszem  stoj¹cej poœrodku pla-
cu palmy, kiedy da³em sygna³ do wy-

marszu. Przyznam, ¿e musia³em w
tym momencie siêgn¹æ do g³êbszych
pok³adów mojej odwagi. Na wschód
od Mekongu teren jest bardziej dzie-
wiczy i ma³o rozpoznany. Do dyspo-
zycji mam jedynie niewielk¹ mapkê
turystyczn¹ kupion¹ na bazarze w
Kielcach. Mapa jest wiernym odwzo-
rowaniem map francuskich czasów
kolonialnych. Naniesione na ni¹ dro-
gi w latach trzydziestych s¹  nieaktu-

alne.  A o czêœæ z nich upomnia³a siê
przyroda, zaœ te, które istniej¹, s¹
mocno nadgryzione zêbem czasu i nie
zawsze s¹ przejezdne. Droga, któr¹
mamy pod¹¿aæ, prowadzi lasem tro-
pikalnym, a przejezdna jest tylko w
porze suchej. Zdecydowani stawiæ
czo³a nowemu wezwaniu, krêtymi
uliczkami Kanpong Cham zd¹¿amy
do przepraw na Mekongu.

Mekong - najwiêksza rzeka Kam-
bod¿y, której brunatne wody dziel¹
kraj na dwie czêœci odegra³ ogromn¹
rolê w czasach tworzenia siê Pó³wy-
spu Indochiñskiego. ¥ obszar stano-
wi¹cy dzisiejsz¹ Kambod¿ê wype³-

nia³y wody Zatoki
Morza Po³udniowo-
Chiñskiego. Rzeka,
wpadaj¹c do zatoki,
wype³ni³a ja mu³em.
Tak ze powsta³y ba-
gna, które z czasem
przeistoczy³y siê w
sta³y l¹d. Mekong,
który stworzy³ t¹ ni-
zinê, wywiera i dziœ
ogromny wp³yw na
jej charakter. Obfite
deszcze w porze
monsunowej wype³-
niaj¹ podwójne ko-
ryto rzeki. Gwa³tow-

ny przybór wód jest tak wielki, ¿e
koryto rzeki nie mo¿e pomieœciæ
wci¹¿ nap³ywaj¹cej wody i wystêpu-
je z brzegów. Wody w porze suchej
ustêpuj¹, pozostawiaj¹  ¿yzny mu³.
Rzeka jest miejscem spotkania tubyl-
ców. Stanowi oœ spo³ecznego ¿ycia.
Ludzie przychodz¹ tu, aby zrobiæ pra-
nie, wykapaæ siê czy te¿ umyæ popu-
larny w tym kraju motorower. Jest te¿
wa¿nym szlakiem komunikacyjnym,

Wjazd do bazy Polskiej In¿ynieryjnej
Grupy Zadaniowej w Kratie
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a w porze deszczowej, gdy drogi s¹
nieprzejezdne jedynym szlakiem
³¹cz¹cym ze sob¹ ma³e miasteczka i
wioski. Têdy ma³ymi, p³askodenny-
mi barkami  transportuje siê do stoli-
cy z rejonów
zielonych p³o-
dy rolne i
owoce, a w
drodze po-
wrotnej arty-
ku³y  technicz-
ne. Teraz Me-
kong jest w
swoim pier-
wotnym kory-
cie, dlatego
aby dotrzeæ,
musimy poko-
naæ oko³o
piêædziesiêciu
metrów pla¿y
wtórnego koryta rzeki. £adujemy siê
sprawnie na dwa promy i po czterech
zajazdach jesteœmy na drugim brze-
gu. Tu¿ za przepraw¹ docieramy do
granicy z Kochinchin¹.  Œlady  przy-
nale¿noœci tego obszaru do tej fran-
cuskiej kolonii to uprawa kauczukow-
ca. Uprawa jest pociêt¹, w¹skimi
dró¿kami na kwarta³y. Ka¿dy kwar-
ta³ oznaczony jest tabliczk¹ z infor-
macj¹ o dacie posadzenia drzew oraz
dacie rozpoczêcia zbioru. Powoli
drzewa kauczukowca staj¹ siê coraz
rzadsze. Droga mknie po nagrzanych
s³oñcem zielonych zboczach, niekie-
dy opada w niewielkie doliny, aby
znów pi¹æ siê w górê. Przed nami las
tropikalnej d¿ungli. Droga pnie siê
ci¹gle w górê, staje siê coraz wê¿sza,
a¿ wreszcie jej szerokoœæ ogranicza
tropikalny las. Po obu stronach ci¹gn¹
siê œciany zieleni. Nie jest to jednak

œciana jednolitej zieleni ,lecz coœ w
rodzaju nieregularnej mozaiki z³o¿o-
nej z ró¿nych skupisk drzew i krze-
wów. Co jakiœ czas mozaika otwiera
siê i ukazuj¹ siê plamy zwrotnikowe-

go nieba. Zawsze wyobra¿a³em so-
bie, ¿e tropikalny las têtni kakofoni¹
dŸwiêków, niestety przywita³a nas
g³ucha cisza, któr¹ zak³óca³ jedynie
warkot poruszaj¹cej siê kolumny.
Kiedy kolumna zatrzyma³a siê na
krótki postój, kiedy silniki przesta³y
pracowaæ, a gwar ludzki ucich³, pa-
nuj¹ca cisza przywiod³a mi na myœl
rozwa¿ania Alexanrdre Dumas'a, za-
stanawiaj¹cego siê;  czy w panuj¹cej
ciszy bia³ych nocy podró¿ny „s³yszy
œpiew anio³ów czy g³os Boga”. Ru-
szamy. Droga w czasie pory deszczo-
wej jest nieprzyjezdna. Mo¿na  po-
konaæ j¹ jedynie teraz, choæ nie jest
to ³atwe. Poziome wy¿³obienia i wy-
boje s¹ tak du¿e, ze czasami chowa
siê w nich samochód. Po prawie
trzech godzinach jazdy przeje¿d¿amy
zaledwie 40 km, a ja czujê ka¿dy
miêsieñ swojego cia³a. Wydaje mi siê,

Park Samochodowy w Bazie PITF Pursat
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¿e ta droga nigdy siê nie skoñczy. Po
oœmiu godzinach tej piekielnej drogi
docieramy do ma³ej osady, której
mieszkañcy zajmuj¹ siê wyrobem
wêgla drzewnego. Osada sk³ada siê
z kilku cha³up osadzonych na palach.
Cha³upy ustawione s¹ pó³kolem
wokó³ niewielkiego placu, na którym
pas³y siê ³aciate œwinie i baraszkowa-
³y pó³nagie dzieci. Teraz przerwa³y
dotychczasowe zajêcie i wyba³uszo-
nymi oczami wpatrywa³y siê w jad¹c¹
kolumnê. To pierwsze istoty ¿ywe,
które spotkaliœmy od momentu prze-
prawy na Mekongu. Mijamy osadê i
po piêtnastu minutach drogi dociera-
my do  przygranicznej miejscowoœci
Snoul. Jest to miasteczko po³o¿one u
podnó¿a niewielkich gór. Miastecz-
ko to poznaje siê od razu-pagoda,
centralny plac przez typowy azjatyc-
ki bazar, do którego prowadz¹ w¹skie
uliczki zabudowane jednopiêtrowym
domami. To graniczne miasteczko,
le¿¹ce pomiêdzy Kambod¿¹ a Wiet-
namem, jest bardzo ruchliwe a to za
spraw¹ po³o¿enia (le¿y ko³o 70km od
stolicy Po³udniowego Wietnamu Ho-
Chi-Min).Têdy wêdruje kontrabanda
przemycaj¹ca towary z Tajlandii. Po
nied³ugim postoju ruszamy w dalsz¹
drogê. Po dziesiêciu kilometrach dro-
gi marsz kierujemy na pó³noc. Na
horyzoncie ciemna plama lasu tropi-
kalnego oblana czerwieni¹ zachodz¹-
cego s³oñca. Po obu stronach ci¹gn¹
siê kêpy krzewów, które staj¹ siê co-
raz gêstsze w miarê ubywania drogi,
aby wkrótce zmieniæ siê gêstwinê tro-
pikalnej d¿ungli. W momencie, kie-
dy wbijamy siê w w¹sk¹ drogê tropi-
kalnego lasu robi siê ciemno. W œwie-
tle reflektorów widaæ jedynie pas w¹-
skiej drogi. Teren jest mocno pociêty

rzeczkami i kana³ami, które s¹ teraz
suche. Du¿a iloœæ prymitywnych mo-
stów sk³adaj¹cych siê niejednokrot-
nie z przerzuconych grubych bali,
mocno opóŸnia marsz. Droga wci¹¿
prowadzi w ciemnym tunelu lasu.
Oczy piek¹ od ci¹g³ego œledzenia
drogi oœwietlonej jedynie smug¹ re-
flektorów i md³ym ksiê¿ycem. Kie-
rowca nacisn¹³ raptownie peda³ ha-
mulca i zapyta³ : „Czy pan widzi to
co ja?” A¿ musia³em siê uszczypn¹æ
w ucho. Trzyprzês³owy, wysokowod-
ny most drewniany, którym w³aœnie
mamy siê przeprawiaæ, z³amany jest
w trzech miejscach. Wygl¹dem przy-
pomina znak Rod³a. W czasie oglê-
dzin okaza³o siê, ¿e pomiêdzy dru-
gim a trzecim przês³em jest ró¿nica
oko³o dwudziestu centymetrów. Most
prawdopodobnie chciano wysadziæ,
ale Ÿle dobrano ³adunki wybuchowe.
Niedostateczna wartoœæ ³adunków
wybuchowych spowodowa³a jedynie
wykrzywienie mostu i nadpalenie nie-
których przêse³.  Pozostawione dzie-
³o z³ej saperskiej roboty mimo niety-
powego kszta³tu  wydawa³o siê byæ
mocne i przejezdne. W czasie gdy ja
dokonywa³em sprawdzenia mostu, ja-
d¹cy na koñcu kolumny kapitan W³o-
dek S³awuta  wyruszy³ z czêœci¹ kie-
rowców na poszukiwanie objazdu.
Poszukiwania te okaza³y siê bez-
owocne. Wobec tego byliœmy zmu-
szeni podj¹æ ryzyko przeprawy przez
most. Powoli, aby nie wywo³aæ rezo-
nansu. Przy wtórze ³oskotu i trzasków
przeprowadzaliœmy kolejno ka¿dy
samochód na drugi brzeg. Oko³o go-
dziny 2.00 ostatni samochód dotkn¹³
drugiego brzegu, Ruszyliœmy dalej,
ufni ¿e nie bêdzie dalszych emocji.
Po godzinie drogi od niefortunnej
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przeprawy kolumna mknê³a przez
niewielk¹ wieœ, a w widmowej po-
œwiacie ksiê¿yca majaczy³y œlepe
kambod¿añskie chaty. Kiedy minêli-
œmy ostatni¹  zagrodê, droga prowa-
dzi³a szerok¹ alej¹ palmow¹. Pomiê-
dzy pniami drzew  zauwa¿yliœmy roz-
piête zielone, p³ócienne hamaki, w
których odpoczywali ¿o³nierze Pol-
Pota. Warkot siników zbudzi³ œpi¹-
cych w hamakach ¿o³nierzy. Wynu-
rzyli g³owy z hamaków, patrzyli na
nas zaskoczeni i przera¿eni, nie ro-
zumiej¹c, sk¹d w nocy w samym
œrodku  wziê³a siê pêdz¹ca kolumna
bia³ych samochodów z d³ugonosym
barbarzyñcami. Zaskoczenie ubez-
w³asnowolni³o ich tak, ¿e byli zdolni
jedynie do patrzenia. Kierowcy in-
stynktownie przyspieszyli, tak ¿e bar-
dzo szybko wcisnêliœmy siê w szcze-
linê tropikalnego lasu. Zaskoczenie i
instynkt - te dwa czynniki nie zawsze
chodz¹ce w parze, pozwoli³y nam

unikn¹æ wiêkszych k³opotów. Droga
bieg³a coraz rzadszym lasem, który
przekszta³ci³ siê w step. To widomy
znak, ¿e zbli¿amy siê do wiêkszych
skupisk ludzkich. Mijamy pojedyn-
cze zagrody i ma³e wioski roz³o¿one
po obu stronach drogi. Gdy œwiat³o
jutrzenki oddziela³o niebo od ziemi i
rzuca³o z³otoczerwone promienie na
kawowo mleczn¹ wstêgê Mekongu,
dotarliœmy do rogatek Kratie -celu
naszej podró¿y.

Autor jest emerytowanym oficerem
Wojsk In¿ynieryjnych, uczestnik mi-
sji pokojowych:

UNEF II-Egipt lata 1975/1976
UNTAG- Kambod¿a 1992/1993

Mapa Kambod¿y- Podrêczny Lek-
sykon pañstw œwiata, Wyd. RTW, W-
wa, 1997,s173, zdjêcia z prywatnych
zbiorów autora.

Marian Alfred Or³owski

Typowa wieœ Kambod¿añska



350

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

SPIS TREŒCI

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022……………………..........................1
¯YCZENIA…………………................................................……………3
DRODZY CZYTELNICY…………….................................…………….4
PODZIÊKOWANIA REDAKCJI……...............................................6
KALENDARIUM………………......................................……………..8
WYWIAD Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥………..........32
LISTA NIEODP£ATNEGO PORADNICTWA............................…………38
INFORMATOR MIEJSKI - KONTAKTY...................................................41

KALENDARZ - WSPÓ£CZESNOŒÆ…......................................43
HEJ KOLÊDA, KOLÊDA……………………..............................................44
G£UBCZYCKIE LWY 2022 ROZDANE…..............…………………….45
G£UBCZYCKI LEW DLA A. FRANKÓW-¯ELAZNY…………..……49
"OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA" I "SPO£ECZNIK ROKU"....................53
Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI………..............................................………58
NAGRODA MEN DLA BEATY SEÑ…………...........................………60
M. KOMARNICKA LAUREATK¥ NAGRODY MARSZA£KA…...61
DO¯YNKI W GROBNIKACH……………..................................................63
TARGI LOKALNYCH PRODUKTÓW……………….............................65
CHLEB NASZ POWSZEDNI.............................................……………..67
WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MOK...............................68
WIOSNA……………………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
DNI MIASTA 2021……………..................................................………..72
KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPO£U WP....................……75
XX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ…………....................……78
POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY………………..............…..80
STROFY O OJCZYŹNIE…..........................................................………..82
AMATOR 2022……........................................................………………83
PRYMUS OPOLSZCZYZNY..............................................……………..84
SUKCES AGATY ANTOSZCZYSZYN……............................……………85
MARTA KITKA - KARIERA ARTYSTYCZNA....................................86
XV GMINNY PRZEGL¥D TALENTÓW................................................90
OTWARCIE G£UBCZYCKIEJ SZKO£Y CHÓRALNEJ............………92
KONCERT SZKO£Y MUZYCZNEJ……………….......................……….94
KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLA NR 1......................................…98
JUBILEUSZ 10-LECIA "PICCOLINO"…………………........................100
NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA W SZKOLE PODST. NR 2....103
KARTKI Z KALENDARZA SZKO£Y PODST. NR 3…………………..112
INFORMATYKA W SZKOLE NR 3………………...........................116
KARTKI Z KALENDARZA SZKO£Y PODST. W LISIÊCICACH..........117
G£UBCZYCKI ROLNICZAK………………………….......................121
WYDARZENIA Z ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH.....128
FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM....................131



351

HISTORIA

PIELGRZYMKA DO OPAWIC...................................................137
WIGILIA W FOPD...........................................................138
FOPD W 2021 ROKU........................................................................140
Z TRADYCJ¥ I FANTAZJ¥ DO INTEGRACJI….......................154
MIKO£AJOWA  AKCJA CHARYTATYWNA........................................164
BY TRADYCJI STA£O SIÊ ZADOŒÆ...........................................166
SPOTKANIA Z NORWIDEM.........................................................170
OBCHODY ROKU NORWIDOWSKIEGO W ZSM............................172
FLAGA NARODOWA…………………………………................174
WAKACJE 2021 - HARCERSKA AKCJA LETNIA…...........................175
WOŒP 2021…………………………………………...............……179
XXXVII RAJD JESIENNY "GRANICZNYM SZLAKIEM”...........180
S£U¯¥ BOGU, POLSCE I BLIŹNIM………………………….........182
EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY………………………….........190
ŒDS Z NOWYCH GO£USZOWIC NAD MORZEM…………191
DZIEWI¥TY TURNUS "TACY SAMI"………………………….192
PIERWSZY CZERWCA W STOWARZYSZENIU "TACY SAMI"…193
DOM SAMOTNEJ MATKI W ZOPOWYCH………………….......194
G£UBCZYCKA RADA SENIORÓW……………………….....…204
SPOTKANIE WO£YNIAN Z POLSKI I CZECH………………210
VIII DZIEÑ KRESOWY……………………….....................…212
TABLICE UPAMIÊTNIAJ¥ BISKUPA ADAMIUKA………...........…214
RODZINA TO DOBRO………………….................................216
TERMOMODERNIZACJA ZAMKU JOANNITÓW...................221
REMONT BASENU MIEJSKIEGO………………………...….224
MURAL "KOÑ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ"............................225
PLENER MALARSKI £¥CZ¥CY POKOLENIA……………….…..233
INTELIGENTA PASIEKA EDUKACYJNA ONLINE...................234
"RÓ¯OWA SKRZYNECZKA"......................................................235
CZUJNIKI JAKOŒCI POWIETRZA..............................................236
4 PRZEDSZKOLA, 4 CHOINKI............................................................238
MIÊDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE Z PLANSZÓWKAMI.....239
BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE W SIECI....................................240
CZY PRAWDZIWE PRZYWÓDZTWO ISTNIEJE.....................242
LKS SPARTA G£UBCZYCE I PIETROWICE.......................………248
LZS KARATE-DO G£UBCZYCE.....................……………..………..258
SUKCESY KLUBU LKS TECHNIK G£UBCZYCE W 2021 R.............261
TECHNIK G£UBCZYCE SUKCESY BADMINTONISTÓW.......262
OPOLSKI TURNIEJ TENISA STO£OWEGO…………………………274
OPOLSKI MITYNG W KOLARSTWIE………………………………275
¯YCIE POZAGROBOWE…………….................……………….276
POGRZEB OJCA HUBERTA……………...............……………..277
Œ.P. O. MARIAN NOWAK……………….................…………….280
O Œ.P. JÓZEFIE KAMIÑSKIM WSPOMNIENIE………………………282
OSTATNIE PO¯EGNANIE…...............................………………..286



352

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2022

Œ.P. BARBARA DAWIDOWICZ………....................………………..287
Œ.P. JERZY DUDEK………………........................………………287
Œ.P. W£ADYS£AW OLEJNIK…………………...........……………..288
Œ.P. JULIAN TO£PA………………….........................……………289

KALENDARZ - JUBILEUSZE…………………………................….291
JUBILEUSZ……………….........................................………….292
25 LAT ŒRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY…………293
Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE……………………………....………..295
100 LAT PANI GERTRUD JAKIMIEC………………….......……….299
O KRASIE HVARU……………………….....................................…..300

KALENDARZ - HISTORIA………………………………............…301
WO£YÑ '43……………………………………........................……..302
ALBUM G£UBCZYCKICH RODZIN KRESOWYCH…………303
KSI¥DZ BISKUP ADAMIUK………………………………...........307
JAK WYGL¥DA£Y DAWNE G£UBCZYCE……………….………….314
SZLAK KRZY¯ACKI NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ……………..319
POLACY NA UKRAINIE RADZIECKIEJ…………………………326
JOSEF WEISS……………………….............................................337
AUGUSTYN GRAUL - ZAKONNIK TRUCICIEL...................................341
Z GROBNIK DO KAMBOD¯Y……………………………………...…343



 


	KG2022m.pdf
	0.pdf
	D__0 KG2022_1kalendarium.pdf
	D__0 KG2022_2wspolczesnosc.pdf

	D__0 KG2022_3jubileusz.pdf
	D__0 KG2022_4historia.pdf
	5.pdf



