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Z największym żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp. Jana Waca, wieloletniego 
radnego I, II i III kadencji samorządu terytorialnego, 
redaktora „Kalendarza Głubczyckiego” 
oraz biuletynu informacyjnego „Głos Głubczyc”.
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Burmistrz

Z największym żalem i smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jana 
Waca, wieloletniego radnego I, II i III 
kadencji samorządu terytorialnego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej, 

odznaczonego za ofiarną działalność publicz-
ną prezydenckim Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
redaktora „Kalendarza Głubczyckiego” oraz 
biuletynu informacyjnego „Głos Głubczyc”, na-
uczyciela Liceum oraz wicedyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych, przedsiębiorcy, członka 
Stowarzyszenia OKOG.

 Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i wiel-
kich zasług. Odszedł człowiek szczególny, wyjątko-
wo i wszechstronnie utalentowany, zaangażowany 
i pracowity. Społecznik o wielkiej pasji i oddaniu 
sprawom, których się  podejmował – a  przy tym 
niezwykle ciepły, przyjacielski i życzliwy, służący 
zawsze swym doświadczeniem i dobrą radą. Wspa-
niały mąż, kochający ojciec i dziadek, zasłużony 
obywatel naszego miasta.

Pan Jan swoje życie z Głubczycami związał już 
w  1958  r. przeprowadzając się  jako młody chło-
pak z Pomorza, z rodzinnego Poledna. Uczęszczał 
do  naszego Liceum, studiował w  Opolu. Po  stu-
diach podjął pracę jako nauczyciel w głubczyckim 
Liceum (1968) oraz w Zespole Szkół Mechanicznych 
(1969). Tam poznał swoją przyszłą małżonkę Kata-
rzynę. W 1982 r. założył gospodarstwo ogrodnicze. 
W 1990 r. w I i II wyborach samorządowych został 
wybrany Radnym Rady Miejskiej, jednocześnie 

obejmując jej przewodnictwo. Funkcję radego 
(powiat) pełnił także w III kadencji. W latach 90. 
zaangażował się w działalność wydawniczą „Kalen-
darza Głubczyckiego” oraz „Głosu Głubczyc” będąc 
jej inicjatorem, pełniąc m.in. funkcję redaktora 
naczelnego biuletynu. W 2009 r. przeszedł na eme-
ryturę, kontynuując jednocześnie działalność re-
daktorską do 2022 r. Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Pan Jan Wac zo-
stał odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. To tyl-
ko fragment z jego bogatego życiorysu.

Jego śmierć jest wielkim ciosem i bólem dla nas 
wszystkich. W  naszej pamięci pozostanie na-
uczycielem, radnym, wspaniałym ogrodnikiem 
i redaktorem zawsze obecnym na wydarzeniach 
z towarzyszącym mu nierozłącznie aparatem fo-
tograficznym.

Drogi Janie! Będzie nam Cię brakowało! Odsze-
dłeś, ale pozostajesz w naszej pamięci. Jednak nie 
tylko w niej. Wpisałeś się przecież na trwałe w kar-
ty historii naszego miasta.

W  imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej 
w Głubczycach, pracowników Urzędu Miejskiego 
i podległych samorządowi jednostek, składam ro-
dzinie i najbliższym zmarłego najszczersze wyrazy 
współczucia.

Burmistrz Głubczyc 
Adam Krupa



3MARZEC 2022

www.glosglubczyc.pl      Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce Pożegnianie

Śp. Jan Wac
we wspomnieniach
Marii Farasiewicz

Dnia 9 lutego 2022  r. o  godz. 
22:30 Jan Wac zakończył swą 
ziemską pielgrzymkę. Odszedł 

do wieczności, przeżywszy 78 lat. Od-
szedł, by zamieszkać w  domu Pana. 
Odszedł po siedmiu miesiącach walki 
z nieuleczalną chorobą. Odszedł, przy-
gotowany na spotkanie z Wszechmo-
gącym. Odszedł w otoczeniu bliskich, 
w  domowym zaciszu, trzymając 

w ręku zapaloną gromnicę. Odszedł 
w trakcie modlitwy różańcowej. Od-
szedł człowiek wyjątkowy.

Śp. Jan Wac. Powszechnie znany, 
lubiany i  szanowany. Człowiek szla-
chetny i prawy. Pobożny i bogobojny. 
Skromny i pokorny. Mądry i roztropny. 
A przy tym dowcipny, wesoły, towarzy-
ski. Zawsze uśmiechnięty. Błyskotliwy 

i inteligentny. Życzliwy i dobry. Pełen 
humoru i dystansu do siebie. Jakże po-
godny…

Śp. Jan Wac. Przyszedł na  świat 
21 sierpnia 1943 r. w Polednie nieopo-
dal Świecia nad Wisłą. Tam spędził 
dzieciństwo i  wczesne lata szkolne. 
Lecz w 1958 r. wraz z rodziną przybył 
do Gołuszowic na tzw. ziemie odzyska-

Mowa pogrzebowa wygłoszona w kościele pw. NNMP

Spotkanie opłatkowe OKOG. 
Fot. z 14 grudnia 2017 r.

Maria Farasiewicz
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ne, gdzie też wcześniej osiedlił się jego 
starszy brat Henryk. W  pobliskich 
Głubczycach ukończył Liceum Ogólno-
kształcące, w którym zresztą za kilka 
lat stanął po drugiej stronie katedry. 
Przez rok pracował w  kierownictwie 
Raciborskiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego filia Głubczyce, by potem 
podjąć studia na wydziale fizyki Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

Śp. Jan Wac. Nauczyciel-wychowaw-
ca-wicedyrektor Technikum Mecha-
nicznego w Głubczycach, późniejszego 
ZSM. Tuż po studiach rozpoczął pracę 
w  Liceum Ogólnokształcącym, gdzie 
zresztą do  niedawna pobierał nauki, 
a dowiedziawszy się o budowie nowe-
go kompleksu szkolnego, swe kroki 
skierował do  budowniczego i  dyrek-
tora „Mechanika” – Jana Mruka, wtedy 
jeszcze polonisty w LO. Tak oto został 
pierwszym nauczycielem zatrudnio-
nym w Technikum, w którym rozpo-
czął pracę 1 września 1969 r. Uczył nie 
tylko fizyki, ale także chemii, elektro-
techniki, automatyki i  towaroznaw-
stwa. Jego wychowankowie spędzali 
z Nim, jak sam powiadał, po 10 godzin 
tygodniowo. Był świetnym pedago-
giem. Z charyzmą. Wzbudzał respekt 
i posłuch. Niekwestionowany autory-
tet. Tak wśród uczniów, rodziców jak 
i braci nauczycielskiej.

Umiał zainteresować przedmiotem. 
Ciekawie opowiadał. Typ gawędziarza. 
Mój brat, Mirek Wierzba – jego niegdy-
siejszy uczeń – ciepłymi słowy wspomi-
na profesora Waca, mówiąc o Nim jako 
o szalenie kulturalnym i taktownym 

człowieku. Sprawiedliwym i  uczci-
wym. Przyzwoitym. Sam, będąc w la-
tach 90. przez dekadę nauczycielem 
fizyki i wicedyrektorem w I LO w K-Koź-
lu, czerpał ze  wzorca swego mistrza 
i mentora. Ten był dlań wzorem.

Pan Jan Wac wychował rzesze ab-
solwentów, wspaniałych ludzi róż-
nych zawodów i profesji, zajmujących 
dziś ważne stanowiska i  pełniących 
zaszczytne funkcje społeczne, samo-
rządowe i  państwowe. Profesor Wac, 
obdarzony zaufaniem dyrektora Mru-
ka, będąc jego „prawą ręką”, pełnił też 
funkcję wicedyrektora. Do 1 września 
1983 r., czyli swego pożegnania z „Me-

chanikiem”. Niezwykle zaangażowany, 
współorganizował proces edukacyjny 
w pierwszej w powiecie głubczyckim 
szkole zawodowej.

Śp. Jan Wac. Kochający mąż, ojciec 
i dziadek. W 1970 r. poznał swą wielką 
miłość – Katarzynę Lygę z  Popielowa 
w powiecie opolskim. Młodą i ambitną 
matematyczkę zatrudnioną w naszym 
Technikum. Od razu wpadła Mu w oko. 
W 1973 r. stanęli na ślubnym kobiercu. 
Po  roku na  świat przyszła ich córka 
Alicja. Trzy lata później powitali syna 
Andrzeja, a  w  1986  r. urodziło się  ich 
najmłodsze dziecię – syn Paweł. Z Ka-
sią stworzył wspaniałą i  szczęśliwą 
rodzinę, osadzoną na  fundamentach 
dekalogu i  głębokiej wiary. Darzyli 
się zaufaniem, wspierali, trwali „na do-
bre i  na  złe, w  zdrowiu i  chorobie”… 
Do  końca… Zgodne małżeństwo… 
W przyszłym roku (2023) obchodziliby 
złote gody…

Ich dzieci, wychowane w duchu war-
tości religijnych, patriotycznych i ro-
dzinnych, w poszanowaniu pracy i dru-
giego człowieka, zawsze były chlubą 
i podporą obojga rodziców. Osiągając 
sukcesy edukacyjne, ukończyły studia 
i realizują się w wybranych branżach. 
Z  kolei mieszkające w  Bielsku-Białej 
wnuczęta, dziś 13-letni Wojtek i 11-let-
nia Małgosia, stały się oczkiem w gło-
wie dziadków. Kiedy się  pojawiły 
na świecie, dziadek Jan oszalał na ich 
punkcie, rozpieszczał… To  właśnie 
dla nich w 2020 r. napisał książkę „Zapi-
ski dziadka dla dzieci i wnuków”. Wła-
śnie teraz, po  jego śmierci, nabierają 
one szczególnego znaczenia. Opatrzo-
ne wartościowym tekstem z drzewem 
genealogicznym i rodzinnymi fotogra-
fiami, stanowią bezcenną pamiątkę. 
A’propos – publikacja ta została wyróż-
niona w ogólnopolskim konkursie pt. 
„Moja pamiątka” i trafiła do Muzeum 
Historii Polski, a jej autor otrzymał po-
dziękowania i  gratulacje od  samego 
premiera – Mateusza Morawieckiego 
i dyrektora wspomnianego muzeum.

Śp. Jan Wac. Jakże doświadczony 
przez los. Jako trzyletnie dziecko stra-
cił ojca, który, przeżywszy gehennę 
obozu koncentracyjnego w  Stutthof, 
zmarł w 1946 r. na gruźlicę. Następnym 
traumatycznym przeżyciem dla mło-
dego Janka była śmierć Jego siostry 
Heleny w 1957 r., dziewięć lat od niego 
starszej. Kolejny dramat dotknął rodzi-
nę Waców, gdy w październiku 1981 r. 
w  niewyjaśnionych okolicznościach 
zginął jego umiłowany brat Henryk, 

Jan Wac, Agnieszka, Ania. 1953 r. 
Fot. z archiwum rodziny Wac

Wykład lekcji z fizyki w ZSM, 1974 r. 
Fot. z archiwum rodziny Wac
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rocznik 1932. Ze  śmiercią swych bli-
skich nigdy się  nie pogodził. Często 
wspominał… Dociekał…

Śp. Jan Wac. Ogrodnik i  przedsię-
biorca. Dobry gospodarz. Człek nie-
zwykle pracowity i zaradny. Energicz-
ny. Nie było dlań rzeczy niemożliwych! 
W 1982 r. założył gospodarstwo ogrod-
nicze w  rodzinnej wsi Gołuszowice. 
Dokończył rozpoczętą przez brata bu-
dowę szklarni i  całkowicie się  „prze-
branżowił”. Zatem, nie mogąc już po-
godzić pracy w szkole z ogrodnictwem, 
w  roku 1983 zrezygnował z  zawodu 
nauczyciela, do  którego zresztą miał 
powołanie. Wpływ na tę decyzję miała 
niewątpliwie nieoczekiwana śmierć 
brata. Postanowił kontynuować jego 
dzieło. Tak więc rozpoczął działalność 
gospodarczą. Poświęcił się  ogrodnic-
twu w  duchu ekologii. Uzyskał też 
stosowne kwalifikacje w  tej dziedzi-
nie, zdając eksternistycznie egzami-
ny. Uprawiał ogórki, a  jako jesienny 
poplon koperek i  rzodkiewkę. Potem 
pomidory, które nie miały sobie rów-
nych. Ich smak i zapach czuję do dziś… 
A  do  miejscowych kwiaciarń dostar-
czał asparagus. I tak przez wiele lat…

Śp. Jan Wac. Kochał przyrodę; kwia-
ty, drzewa i krzewy. Owocowe i ozdob-
ne. Otaczał się  nimi. Pielęgnował je. 
Eksperymentował. Miał do nich „rękę”. 
Wystarczy tylko spojrzeć na  obejście 
Jego domu przy ul. Skłodowskiej-Curie 
w  Głubczycach. Ileż tam niespotyka-
nych gatunków roślin?! Przechodniom 
nieobcy był widok Pana Jana plewią-
cego chwasty, podlewającego kwiaty 
i  grabiącego liście. Chętnych do  mi-
łej pogawędki z  właścicielem posesji 
nie brakowało. Ja  także, zmierzając 
w kierunku szpitala, ze staropolskim 
„szczęść Boże!” na  ustach, zatrzymy-
wałam się przy płocie, aby pogawędzić 
z  Nim. Przypominał mi gospodarza 
z „Żywota człowieka poczciwego” Mi-
kołaja Reja. Egzystował zgodnie z ka-
lendarzem czterech pór roku i rytmem 
natury.

Śp. Jan Wac. Rozważny samorzą-
dowiec. W  1990  r. włączył się  w  nurt 
działalności publicznej. Obdarzony 
społecznym zaufaniem, został rad-
nym w „wolnej” Polsce. Najpierw dwie 
kadencje w  Radzie Gminy w  latach 
1990-1998, gdzie pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Z kolei 
w latach 1998-2002 jako radny powia-
towy w roli przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. War-
to przypomnieć, że był pomysłodawcą 

wielu inicjatyw samorządowych, które 
przetrwały do dziś i stanowią lokalną 
tradycję. Jedną z  nich jest chociażby 
„Herb Głubczyc” – najwyższa nagroda 
Rady Miejskiej za działalność społecz-
ną. Inne to konkurs na najestetyczniej-
szą posesję na terenie miasta i gminy. 
Powołał też komisję ds. ustalenia in-
sygniów samorządowych. Wiele by tu 
wymieniać…

Śp. Jan Wac. Społecznik, zawsze od-
dany sprawie. Zaangażowany w dzia-
łalność szeregu organizacji i  stowa-
rzyszeń. Jest ich wiele, więc nie sposób 
wszystkich przytoczyć. Wśród nich: 

Fundacja Dializoterapii i Transplanto-
logii, Towarzystwo Wspierania Chóru 
LO, Towarzystwo Miłośników Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej, Stowarzyszenie 
Miast Partnerskich Głubczyce Saint-
-Rémy oraz Głubczyce Rockenhausen, 
Komitet „Pomóżmy Lidii”, Stowarzy-
szenie Obywatelski Komitet Głubczyc 
(OKOG), Rada Parafialna i inne.

Śp. Jan Wac. Barwna postać w  ga-
lerii pasjonatów. Człowiek szerokich 
horyzontów i wielu talentów. Inicjator 
i redaktor naczelny biuletynu informa-
cyjnego „Głos Głubczyc” i książkowego 
„Kalendarza Głubczyckiego”. Bez mała 
trzy dekady związany z  pracą redak-
cyjną, pełną wyrzeczeń i  poświęceń. 

Zdjęcie ślubne z małżonką Katarzyną. 
15 lipca 1973 r. Fot. z archiwum rodziny Wac
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Żmudną ale  satysfakcjonującą „ku 
pożytku dobra wspólnego” – jak mówi 
poeta. Twórca publikacji, które od za-
rania docierają do odbiorców nie tylko 
w kraju, ale i za granicą. Drogą trady-
cyjną, ale także elektroniczną, o co za-
dbał Pan Jan.

Wydawany regularnie nakładem 
Urzędu Miejskiego miesięcznik „Głos 
Głubczyc” (od  października 1992  r.) 
i  „Kalendarz Głubczycki” (od  1994  r.) 
to  niejako „potomstwo” redaktora 
Waca. On sam nawet nie przypuszczał, 
że tak długo przetrwają. Nie tylko prze-
trwały, ale cieszą się nadal olbrzymią 
popularnością w środowisku, a w wie-
lu domach stanowią lekturę podstawo-
wą. Wszak mamy tu historię, kulturę, 
oświatę, sport, jubileusze, samorząd 
i  bieżące sprawy dotyczące Głubczyc 
i okolic – naszej Małej Ojczyzny. Przy-
wołując ważne postaci i  wydarzenia, 
pan Jan ocalił je  od  zapomnienia. 
Oficjalnie w  roku 2009 przeszedł 
na emeryturę, lecz tak naprawdę swą 
redakcyjną działalność kontynuował 
do końca swych dni…

Redaktor Wac. Kronikarz. Z  wy-
kształcenia wprawdzie fizyk, ale z za-
miłowania – historyk. Nie tylko utrwa-

lił na  papierze historię Głubczyc, 
ale sam się w nią wpisał. Jesteśmy Mu 
za to niezmiernie wdzięczni. Za cało-
kształt… Za to, że był…

Tak naprawdę to  od  kilku lat za-
nosił się  z  zaprzestaniem pracy pu-
blicystycznej, zwłaszcza że  miał już 
„swoje” lata. Częstokroć powtarzał, 
że to na pewno „ostatni” Kalendarz. Mi-
jał rok i… wydawał kolejny. Aż do 29., 
którego nie doczekał – jest w  druku 
i wkrótce się ukaże. Widział go jedynie 
w wersji „roboczej”. A tak chciał jeszcze 
dotrwać do 30. wydania, jubileuszowe-
go. Stwórca zdecydował inaczej… Jubi-
leusz oczywiście się odbędzie, ale już 
bez Pana Jana, jako memoriał…

W lutowym numerze „Głosu Głub-
czyc” redaktor Wac zdążył się jeszcze 
pożegnać z  czytelnikami i  współpra-
cownikami, przeczuwając jakoby swe 
odejście. Skierował do odbiorców przej-
mujące i wzruszające słowa, dziękując 
za życzliwość i wierność. Nie mógł za-
pomnieć też o  swojej rodzinie od  lat 
wspierającej Go  w  tym niełatwym 
i  czasochłonnym przedsięwzięciu. 
To właśnie żona Kasia, córka i synowie 
pomagali Mu w składaniu w/w publi-
kacji, bo to i sił z wiekiem ubywało…

Skoro mowa o publikacjach, to war-
to wspomnieć, że Pan Jan współpraco-
wał z redakcjami wielu znakomitych 
czasopism. W tym z „Gościem Niedziel-
nym”. Lecz to  nie wszystko. Był  auto-
rem szeregu ciekawych rozpraw histo-
rycznych, przemówień, szkiców, m.in. 
o  prof. Kazimierzu Czarnieckim czy 
Władysławie Zarembie. Ale to materiał 
na oddzielny rozdział. Jak dziś pamię-
tam jego prelekcję jako gościa honoro-
wego Akademii Myśli i Słowa w Liceum 
Ogólnokształcącym. Był to chyba rok 
2009…

Śp. Jan Wac. Uczestnik wszelkich 
wydarzeń, uroczystości sakralnych 
i  świeckich, spotkań, jubileuszy, im-
prez okolicznościowych, etc… A było 
ich bez liku! Zawsze mile i życzliwie wi-
tany, pojawiał się ze swym nieodłącz-
nym atrybutem – aparatem fotogra-
ficznym, już tradycyjnie „pstrykając” 
zdjęcie w momencie przywitania Jego 
osoby… Zawsze w pierwszym rzędzie 
sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Śp. Jan Wac. Człowiek kreatywny 
i twórczy. Doskonały obserwator ota-
czającej rzeczywistości. Elokwentny 
i  oczytany. Chętny do  czynu i  działa-

Otwarcie nowo wybudowanego ratusza.  
Czerwiec 2008 r. Fot. z archiwum rodziny Wac
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nia. Często przemawiał. Dzielił się swą 
wiedzą i  doświadczeniem. Wszak 
to  właśnie On  ponad ćwierć wieku 
temu zainspirował mnie i  zmotywo-
wał do współpracy na niwie redakcyj-
nej. Zachęcił doń słowami: „Pani Mario, 
ma pani lekkie pióro, proszę pisać!”. 
I tak się zaczęło. Moje domorosłe teksty 
(wiersze, piosenki, opowieści, reporta-
że, wspomnienia, etc.) zaczęły trafiać 
do „Głosu Głubczyc”, a potem do „Ka-
lendarza Głubczyckiego”, znajdując 
tam swoje stałe miejsce i wiernych czy-
telników. Przed laty powierzył mi ko-
rektę „Kalendarza…”, ufając mojemu 
polonistycznemu zmysłowi. I tak przez 
te wszystkie lata trwaliśmy w owocnej 
współpracy i przyjaźni, darząc się sza-
cunkiem, zaufaniem, sympatią… 

Śp. Jan Wac. Człowiek otwarty 
na świat i otaczającą rzeczywistość. Ce-
niony przez włodarzy, współpracował 
z samorządem gminy i powiatu. Z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury, Powiato-
wym Muzeum, różnymi instytucjami, 
wszystkimi szkołami, przedszkolami, 
klubami sportowymi, organizacjami 
pozarządowymi i  niemal całym śro-
dowiskiem. Któż Go nie znał?! Często 
gościł u burmistrzów, wszak to z nimi 
najczęściej przeprowadzał wywiady, 
dopytując o bieżące sprawy dotyczące 

teraźniejszości, a  tak-
że przyszłości mia-
sta i  gminy. Spotykał 
się z ciekawymi ludźmi, 
co niewątpliwie ułatwia-
ła Mu działalność publi-
cystyczna. Znał wybitnych 
profesorów, historyków, ar-
tystów, przedstawicieli świa-
ta nauki i  sztuki, hierarchów 
kościelnych, polityków…

Szczególna nić współ-
pracy łączyła go  z  wła-
ścicielem TV Pogranicze 
– Marianem Pospiszelem. 
Tworzyli wspólne progra-
my, wymieniali newsy. 
Nie krył też swej radości, 
gdy w powiecie pojawiły 
się inne gazety, o szerszym 
terytorialnie zakresie: „Rzecz 
Powiatowa” czy „Głubczyce. Podaj da-
lej”. Zawsze podkreślał: „Rzetelnej in-
formacji nigdy dość”.

Wyjątkową sympatią darzył Mate-
usza Kitkę – grafika komputerowego 
i  fotoreportera, informatyka pasjo-
naty, twórcę i  prowadzącego portal 
twojeglubczyce.pl, pracownika działu 
promocji Urzędu Miejskiego w  Głub-
czycach. Dostrzegł w  nim niezwykły 

t a lent ,  pracow itość 
i  umiejętność współ-
pracy z  ludźmi. Zawsze 
mógł liczyć na  pomoc 
ze strony Mateusza. Pra-

gnął, by kontynuował 
Jego redakcyjne dziedzic-

two.

Śp. Jan Wac. Zasłużony 
mieszkaniec ziemi głubczyc-

kiej, do rozwoju której nie-
wątpliwie się przyczynił. 

Wielokrotnie nagradza-
ny i  odznaczany. Jego 

domow y gabinet zdo-
bią dwa Medale Komisji 
Edukacji Narodowej 
za  szczególne zasługi 

dla  oświaty i  wychowa-
nia oraz działalność edu-

kacyjną w  „Głosie Głubczyc”, 
Złota Odznaka Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, srebrny Herb Głubczyc 
„Za szczególne osiągnięcia dla rozwo-
ju miasta i gminy Głubczyce”, odznaka 
„Zasłużony dla Harcerstwa i Chorągwi 
Opolskiej”, Odznaka Honorowa „Za za-
sługi dla  województwa opolskiego”, 
Srebrny Medal „Opiekun Miejsc Pa-
mięci Narodowej”, Nagroda Marszałka 
„Za szczególne zaangażowanie w dzie-
ło tworzenia dorobku kulturowego 

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi w imieniu prezydenta RP 
przez wojewodę opolskiego Adriana Czubaka. 
Marzec  2019 r. Fot. Mateusz Kitka
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Śląska Opolskiego”, statuetka Głub-
czyckiego Lwa w kat. „samorządność”, 
Złota Odznaka „Za zasługi dla Kresów”, 
cy wilne odznaczenie państwowe 
Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez 
Prezydenta RP i  wiele innych. Przy 
tym mnóstwo podziękowań, laudacji, 
listów gratulacyjnych…

Śp. Jan Wac. Współorganizator 
i uczestnik kolejnych jubileuszy ZSM, 
LO i Zjazdów Absolwentów. Jakże zaan-
gażowany w ich organizację. Gość ho-
norowy. Łącznik między przeszłością 
a teraźniejszością. Przyjaciel „Mecha-
nika”. Zawsze z kroniką szkoły w ręku, 
cytujący jej pierwsze strony… Autor 
i współredaktor ksiąg pamiątkowych 
Zjazdu Absolwentów. Widoczny na sta-
rych fotografiach w tablo…

Jubileusz 50-lecia ZSM, obchodzo-
ny uroczyście w październiku 2019 r., 
był dlań ostatnim. Humorystycznie 
nazywał siebie „żywym eksponatem”. 
Przytaczał trafne anegdoty, snuł re-
fleksje, wspominał początki, otoczony 
tłumnie przez absolwentów… Chciało 
się Go słuchać bez końca…

W „Mechaniku” często bywał. Z uwa-
gą śledził rozwój i  spektakle mojego 
teatru TRADYCJA. A i tańcząca niegdyś 
FANTAZJA robiła na nim wrażenie…

Śp. Jan Wac. Kresowiak z dziada pra-
dziada. Wielki patriota. W swych wspo-
mnieniach sięga do dziadków – Marii 
i  Michała oraz rodziców – Agnieszki 

i Marcina. Ich pierwszą Ojczyzną były 
Kresy II RP, a dokładnie wieś Czukiew, 
powiat Sambor, woj. lwowskie. Jeszcze 
przed II wojną światową dziadkowie 
p. Jana opuścili rodzinne strony, by 
udać się na Pomorze. Miłość do ziemi 
praojców sprawiła, że kultywował i po-
pularyzował w swej działalności redak-
cyjnej tradycję i kulturę kresową. Zbie-
rał pamiątki. Czcił pamięć bestialsko 
pomordowanych przez banderowców. 
Angażował się  w  działania Głubczyc-
kiego Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa. Kresy zawsze były bliskie Jego ser-
cu. Stąd udział w licznych wyprawach 
na „Wschód”…

Śp. Jan Wac. Lubił podróżować. Wraz 
z  żoną odwiedził wiele ciekawych 
miejsc w kraju i poza jego granicami, 
czemu zresztą dał wyraz w swych re-
portażach. Był w Rosji, na Litwie, Ukra-
inie, w Czechach, Austrii, we Włoszech, 
w  Albanii, Chorwacji, Czarnogórze, 
na Słowacji, w Grecji, Turcji, Hiszpanii, 
Portugalii, Francji, Niemczech, Bułga-
rii, Danii, Izraelu i Egipcie. Podróżował 
do miejsc świętych…

Śp. Jan Wac. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia odwiedziłam 
Go w domu. Leżał już przykuty do łóż-
ka w  otoczeniu zatroskanej rodziny. 
Z  pokorą, głęboką wiarą i  ufnością 
znosił swe cierpienie. Było to  moje 
ostatnie z Nim spotkanie. W pewnym 
sensie pożegnanie. Złożyłam Mu świą-
teczne życzenia, łamiąc się symbolicz-

nym opłatkiem. Zamieniliśmy parę 
słów, wspominając stare, dobre czasy. 
Chwyciłam Jego dłoń, a  wtedy rzekł: 
„Pani Mario, ot, przeminęło z  wia-
trem”. Po  jego twarzy spłynęła łza… 
Wzruszyłam się.

Kiedy 31 stycznia w yjeżdżałam 
na tydzień do kurortu w Mariańskich 
Łaźniach na  południu Czech, byłam 
pełna obaw. Stan zdrowia drogiego 
Pana Waca był już krytyczny. Nie chcia-
łam, by zgasł bez mojego pożegnania, 
bez wspomnień, których napisanie 
obiecałam Mu jeszcze w  2013  r., tuż 
po pogrzebie dyrektora Mruka. Zresz-
tą taka była Jego wola. Ale On poczekał 
na mnie…

Śp. Jan Wac. Człowiek spełniony 
na  każdej płaszczyźnie. Zawodowo, 
samorządowo, społecznie i rodzinnie. 
Oddany swym bliskim i  bliźniemu. 
Jego barwny i bogaty życiorys mógłby 
posłużyć za materiał do kilku filmów 
biograficznych. A  dopełnia go  refren 
piosenki zespołu „Kombi”, do  której 
tekst napisał Jacek Cygan. Pan Jan czę-
sto cytował te słowa, charakteryzując 
i  podsumowując tym samym swoje 
życie.

Bo oto:

„Każde pokolenie ma własny czas 
Każde pokolenie chce zmienić świat 

Każde pokolenie odejdzie w cień 
A nasze nie…

Jan Wac z wnukami w szklarni przy wyhodowanym przez siebie drzewku brzoskwiniowym – lipiec 2015 r. 
Fot. z archiwum rodziny Wac
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Każde pokolenie ma własny głos 
Każde pokolenie chce wierzyć w coś 

Każde pokolenie rozwieje się 
A nasze nie…”

Śp. Jan Wac. Człowiek – legenda. 
Za Horacym mógłby powiedzieć „non 
omnis moriar” (nie wszystek umrę). 
Bowiem żył będzie nie tylko w naszych 
sercach, ale w całym dorobku zawodo-
wym, samorządowym i  społecznym, 
a  zwłaszcza w  swojej spuściźnie re-
dakcyjnej. W każdym numerze „Głosu 
Głubczyc” i  w  każdym „Kalendarzu 
Głubczyckim”. „Exegi monumentum” 
– pozostawia po sobie pomnik tward-
szy niż ze spiżu.

Śp. Jan Wac. Żegnany przez tłumy. 
Odprowadzony na miejsce wiecznego 
spoczynku w sobotę 12 lutego 2022 r. 
po  uroczystej Mszy Św. koncelebro-
wanej przez ks. Zygmunta i o. Urbana 
w kościele parafialnym NNMP w Głub-
czycach, oprawionej pieśniami chóru 
absolwentów LO pod kier. Tadeusza 
Eckerta i niniejszym wspomnieniem, 
choć w wersji nieco skróconej. Pocho-
wany na cmentarzu w Gołuszowicach 
obok swych bliskich. W morzu kwia-
tów i zniczy…

Śp. Jan Wac…

 ■ Maria Farasiewicz – w  imieniu 
władz samorządowych gminy i powia-
tu, Rady Miejskiej, Rady Powiatu, dy-
rekcji i społeczności szkolnej ZSM oraz 

lokalnego środowiska

Z małżonką Katarzyną. Lato 2021 r. 
Fot. z archiwum rodziny Wac

Maria Farasiewicz podczas przemowy 
pogrzebowej 12 lutego 2022 r. 
Fot. Mateusz Kitka



10 MARZEC 2022

Pożegnanie Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.pl

Redaktor Wac
o swoim życiu
PODSUMOWANIE z "Zapisków dziadka dla dzieci i wnuków" 2020

Podsumowując swój żywot (3/4 
wieku) z satysfakcją mogę napi-
sać potomnym, że nigdy nie na-

leżałem do  żadnej partii politycznej, 
a  mimo to  zajmowałem stanowisko 
zastępcy dyr. Zespołu Szkół Mechanicz-
nych (do czasu rezygnacji) i pełniłem 
funkcję przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Głubczycach przez dwie kaden-
cje, potem przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Ra-
dzie Powiatu. Funkcje te  nie pocho-
dziły z  namaszczenia politycznego, 
nie byłem też kandydatem przywie-
zionym w teczce lub wyjętym z kape-
lusz, a pochodziły z demokratycznych 
wyborów społeczeństwa w którym ży-
łem i pracowałem. Niektórym i to było 
"solą w oku", dlatego zapewne brakło 
w  następnej kadencji dla  mnie miej-
sca na  liście kandydatów na radnych 
do Rady Miejskiej, a z nastaniem epoki 
PIS zaginął w Urzędzie Wojewódzkim 
nadany mi na  wniosek Burmistrza 
Adama Krupy przez Prezydenta RP B. 
Komorowskiego "Srebrny Krzyż Zasłu-
gi", odnaleziony i wręczony po trzech 
latach. Przypominało mi to  blokadę 
przez Komitet PZPR mojego awansu 
na z-cę dyr. w ZSM. 

Czas upły wał "rok za  rokiem", 
otoczenie polityczne zmieniało się, 
ja  pozostawałem sobą, nie pogrąża-
łem się  w  odmętach politycznych. 
Wiry polityczne nie pochłonęły mnie, 
ale i tak "ktoś" uchodzący za autorytet 
niepolityczny po wygranych przez PIS 
wyborach zapytał mnie publicznie, 
po  uroczystości kościelnej "czy nie 
wstyd Panu". Znać, że  i  jego politycz-
ny amok sprawił, że nie kojarzył mnie 
jako apolitycznego. On był zwolenni-

kiem PIS-u do którego ja nie należałem. 
Zdarzenie to długo trawiłem, tym bar-
dziej, że dla lepszego efektu wykorzy-
stał moment i obecność zgromadzonej 
grupy harcerzy ZHR. Poczułem się jak 
za  komuny, kiedy argument przeciw 
mojemu awansowi na z-cę dyr. brzmiał 
"Wac, ten klerykał, mowy nie ma". Nie 
czyniłem z tego afery, uznałem, że le-
piej tego uniknąć przymykając oczy 
albo wierzyć, że sprawiedliwości sta-
nie się zadość, to tylko kwestia czasu, 
a  wsparcia trzeba szukać w  rodzinie 
i  to  własnej. Dumny jestem z  dzieci, 
choć teraz mieszkają daleko od siebie 
(Głubczyce, Bielsko-Biała, Wrocław) ko-
chają się, rozumieją, nawzajem wspie-
rają. Wiem, że możemy na nich liczyć, 
a radość czerpię szczególnie z wnucząt. 
Dzieciom i wnukom życzę by trzyma-
ły się Boga, z niego czerpały moc i żyły 
dekalogiem.

Pełniąc różne funkcje korzystałem 
z okazji dokształcania się, nie zawsze 
bezinteresownie, np.  na  pierwszym 
szkoleniu dla przewodniczących Rad 
Gmin prowadząca zajęcia zapropono-
wała mi szkolenie na  agentów ubez-
pieczeniowych firmy Amplico Life. 
Ubezpieczenia "na  życie i  dożycie", 
które były nowością na  polskim ryn-
ku, a  ten był jeszcze pustynią w  tym 
zakresie. Tak stałem się posiadaczem 
Licencji Państwowego Urzędu Nadzo-
ru Ubezpieczeń. Zagospodarowywa-
nie tego rynku stało się niezłym inte-
resem. Za to, że znalazłem się na liście 
20 najlepszych agentów dostałem gra-
tis bonus - dzięki któremu spędziłem 
dwutygodniowe wczasy na  Rodos. 
Po  nasyceniu się  rynku w  moim oto-
czeniu wycofałem się z tego interesu. 

Potem zrobiłem licencję uprawniają-
cą do  kandydowania do  Rad Nadzor-
czych. Do  dziś owocuje to  w  postaci 
funkcji przewodniczącego Rady Nad-
zorczej w Głubczyckim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego. Angażo-
wanie się  w  różne sprawy publiczne 
skutkuje tym, że  jestem zapraszany 
na różne spotkania i uroczystości, wy-
korzystuję to do zbierania materiałów 
do Głosu Głubczyc i Kalendarza Głub-
czyckiego. Ostatnie 10 lat to emerytura 
z pełną aktywnością. Nadal redaguję 
GG i KG, który w swojej historii i kate-
gorii wydawniczej jest ewenementem, 
bo trwa bez przerw ponad ćwierćwie-
cze. 

Długa jest lista (22 pozycje) wyróż-
nień, dyplomów i odznaczeń co świad-
czy o  docenieniu moich inicjatyw 
i  działań. Nadal jestem członkiem 
Stowarzyszenia Miast Partnerskich 
Głubczyce – Rockenhausen (Niemcy) 
i drugiego Stowarzyszenia Miast Part-
nerskich Głubczyce – Saint-Remy (Fran-
cja) dzięki temu corocznie chętnie ko-
rzystam z  wyjazdów naprzemiennie 
do Niemiec i Francji, bo podobno po-
dróże kształcą.

Głubczyce, luty 2020r.

 ■ Jan Wac

Jan Wac
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Moje wspomnienie 
o red. Janie Wacu

Początki naszej wspólnej przygody 
międzypokoleniowej z lokalnymi mediami

Panie Janie... pracując nad tym tekstem, mieliśmy 
jeszcze okazję parę razy się zobaczyć, uścisnąć so-
bie dłonie. Dziś niestety zmuszony jestem przere-

dagować go, pisząc o Panu w czasie przeszłym. To wy-
jątkowo trudne zadanie. Powoduje wyraźny zgrzyt, 
upiorny dysonans. Przepełnia mnie głęboki smutek 
i żal, zbyt szybko Pan odszedł… zbyt szybko. Liczyłem, 
że weźmie Pan do ręki marcowy numer Głosu Głubczyc, 
który miał wyglądać zupełnie inaczej. Choć spędziłem 
z Panem można by rzec prawie 10 lat, to pozostaje wy-
rwa w  postaci niedokończonych rozmów, tematów, 
niewypowiedzianych zdań. Z pewnością przyczyniła 
się też  do tego zgoła dwuletnia pandemia, odosobnie-
nie, obawy o zdrowie ludzi, z którymi przyszłoby mieć 
kontakt.

Pozwolę sobie jednak opublikować wspomnienia 
związane z Panem Janem, z Głubczycami i pewną dozą 

kawy, która od czasu do czasu nam towarzyszyła. 
Cofnę się wobec tego niecałe 10 lat wstecz.

***

Latte z miodem w ratuszowej kawiarence

Letnie, słoneczne przedpołudnie w nieistniejącej już ka-
wiarni „Biała-Czarna” głubczyckiego ratusza w okolicach 
roku 2013, dokładnej daty niestety nie pamiętam. Pamię-
tam jednak zamówioną kawę, mój stały pewniak w menu. 
Pięknie podana i jakże wyśmienita, pachnąca Lato z radiem 
– bo tak nazywałem latte z miodem (miodem z domowej 
pasieki) – jak zawsze pomagała wprowadzić umysł na wła-
ściwe tory. Szczególnie po nie do końca przespanej nocy. 
Uroki bycia młodym ojcem, wspaniałej, półtorarocznej wte-
dy dziewczynki o imieniu Ula. Aktualnie również trzy i pół 
letniego młodzieńca o imieniu Adaś.

Zatopiony w myślach, popijając latte myślałem sobie… 
spokojne, nieduże miasto; piękny park, fontanny, ratusz; 
ciekawa, wielokulturowa historia. Niedaleko do  granicy 
z Czechami, pięknie położone wioski, pagórki, lasy i pola. 

Mateusz Kitka
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Krajobrazy wprost urzekające. Dobre miejsce do spokojne-
go życia z rodziną. Bez wielkomiejskiej, korporacyjnej goni-
twy i tego ciągłego szumu ulic zatopionych w betonie i as-
falcie. Takie otoczenie jak tutaj ma swoje uroki. No dobrze, 
ale z czegoś trzeba się tutaj Mateusz utrzymać. I najlepiej 
robić to, co robi się najlepiej. Po prostu.

Z uwagi na fakt, że dopiero od niedawna pomieszkiwa-
łem w Głubczycach (był też rodzinny Paczków), a wiązałem 
poważne plany z Głubczycami – szukałem miejsca dla sie-
bie, grafika komputerowego z doświadczeniem, szczególnie 
w branży reklamowej, składu materiałów drukowanych, 
broszur, katalogów, książek. Otwierać kolejną agencję? Nie 
do końca byłoby to rozsądne, jest już kilka. Lokalny rynek 
odbiorców jest za  mały na  trzecią firmę oferującą takie 
usługi, a możliwości zatrudnienia na pełny etat w którejś 
z agencji nierealne. Znowu wyjeżdżać za granicę zostawia-
jąc dziecko, rodzinę?!

Gazeta i telefon

Spojrzałem w kierunku okna. Na wyciągnięcie ręki leżał 
przede mną spory stos gazet na parapecie. Wiedziony z jed-
nej strony ciekawością co to za gazety, z drugiej strony bran-
żowym, mocno technicznym zainteresowaniem, sięgnąłem 
po jeden z nich. Głos Głubczyc. No cóż, chętnie poczytam 
o tym co dzieje się w okolicy rzucając okiem na skład...

Po zapoznaniu się z treścią biuletynu przyszła mi myśl, 
że być może warto zadzwonić do jego redaktora. W stopce 
widniało nazwisko Pana Jana Waca. Być może mógłbym coś 
wnieść od siebie do lokalnego rynku prasowego? Kto wie? 
Tak też zrobiłem, udało się zdobyć numer. Telefon po krót-
kim czasie oczekiwania odebrał starszy, męski głos. Przed-
stawiłem się kim jestem, krótko opisałem sytuację z propo-
zycją spotkania i rozmowy twarzą w twarz. Odpowiedź była 

pozytywna, nawet z przebrzmiewającą pewną dozą zainte-
resowania i entuzjazmu. Jednak z uwagi na rozpoczynający 
się wyjazd urlopowy redaktora, spotkanie przełożyliśmy 
za dwa tygodnie, po jego powrocie. Tak to się wszystko za-
częło.

Urząd Miejski

Umówione spotkanie z Panem Janem odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim nie przypadkiem. Głos Głubczyc jest biule-
tynem samorządowym wydawanym przez Gminę i swoją 
siedzibę ma właśnie w urzędzie. Co prawda nie na Guba-
łówce (tak potocznie nazywano drugie piętro gdzie dawniej 
mieściło się biuro GG), a w wolnym biurze przewodniczące-
go Rady Miejskiej w pok. 11 na parterze. Tam miała miejsce 
moja pierwsza rozmowa z Panem Janem, na którą wziąłem 
ze sobą swoje portfolio prac. W pokoju obok (10) pracuję 
do dziś. Taki zbieg okoliczności.

Nietrudno jest się domyśleć, że przebieg rozmowy był 
udany, jakkolwiek do tematu współpracy mieliśmy wró-
cić za  parę lat, przy okazji kadencji nowego burmistrza 
Pana Adama Krupy. Pan Wac wyraził się, że bardzo chętnie 
podjąłby współpracę, ale nic nie może obiecać. Owszem, 
potrzebuje pomocy w obsłudze fotograficznej wydarzeń, 
trochę „świeżej krwi i dobrego oka”. Tak się wyraził. Jednak 
kontakt ze mną sobie zapisuje i w dogodnym czasie na pew-
no się odezwie, co rzeczywiście miało miejsce. „Co się od-
wlecze, to nie uciecze” – dodał. Cały Pan Jan. Pozytywnie, 
konkretnie i ze szczyptą soli, żartem w dobrym, belferskim 
wydaniu. Z Panem Janem utrzymywaliśmy dobry kontakt. 
Co jakiś czas każdy z nas znalazł odrobinę czasu, by spotkać 
się przy kawie w naszym stałym miejscu spotkań. Z reguły 
w okolicach nowego miesiąca przy okazji kolportażu kolej-
nego wydania.

Zainspirowany rozmowami, kilkuletnią przerwę w cza-
sie postanowiłem wykorzystać na stworzenie portalu in-
ternetowego twojeglubczyce.pl wypełniając tym samym 
zauważoną przez siebie lukę w przestrzeni wirtualnej lo-
kalnych mediów. Pomyślałem, na co jeszcze czekać? Trzeba 
działać. To  była dobra inwestycja, zaowocowała bowiem 
dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, w tym no-
wego burmistrza. Rynek medialny skupiający się dookoła 
tradycyjnych form przekazu w postaci drukowanego biu-
letynu i lokalnej telewizji Pana Pospiszyla (gdzie też mia-
łem okazję trochę popracować przy montażu materiałów 
video), w mojej ocenie pomijał najmłodszą grupę wiekową 
odbiorców – młodzież i ich medium jakim był i jest internet 
wraz z mediami społecznościowymi. Prostota wyszukania 
podstawowych informacji np. o wydarzeniach była dość 
karkołomna, funkcjonując w  zasadzie tylko na  pełnym 

Wejście główne do Urzędu Miejskiego w Głubczycach

Południowa część gminy Głubczyce
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ekranie komputera. O oficjalnych fanpage’ach instytucji nie 
było wtedy mowy. Strona Urzędu Miejskiego technicznie 
funkcjonowała jeszcze w minionej epoce, bez przygotowa-
nia do wyświetlania na coraz to bardziej popularnych urzą-
dzeniach mobilnych, smartfonach czy tabletach. Zauwa-
żono jednak w urzędzie potrzebę reform i zdecydowano 
się na lifting gminnej witryny. W tym samym czasie portal 
TG już dość dobrze funkcjonował jako oddolna, prywatna 
inicjatywa – do dziś w żaden sposób nie związana finanso-
wo z samorządem. Wtedy też zadzwonił telefon od Pana 
Jana, że zaprasza mnie na rozmowę do burmistrza.

Jak się  okazało, w  Urzędzie Miejskim Pan Jan podjął 
dyskusję z nowo wybranym burmistrzem Krupą na temat 
przyszłości Głosu Głubczyc, możliwości powiększenia jego 
szeregów o  osoby współpracujące, jak i  w  ogóle obsługi 
gminnych mediów wirtualnych w kontekście potrzeby za-
angażowania osób młodych, prowadzenia nowo powstałej 
gminnej witryny (glubczyce.pl), włączenia się w szeroko 
rozumianą promocję gminy, odciążenia pracowników UM 
w kwestii publikacji materiałów na BIP itp. Zaproponowano 
mi staż w Urzędzie na co przystałem. Tak zaczęła się nasza 
wspólna, trójstronna, redaktorska droga z Panem Janem 
i Urzędem Miejskim.

Muszę jednoznacznie podkreślić, że  obok burmistrza 
Pan Jan był osobą, której bez wątpienia zawdzięczam naj-
więcej w kwestii mojej obecności w lokalnej przestrzeni 
medialnej. To z nim też przemierzyłem setki kilometrów 
po gminie i powiecie robiąc zdjęcia, poznając coraz to nowe 
osoby, instytucje, miejsca. To z Panem Janem przekraczałem 
pierwszy raz drzwi do Sali Obrad magistratu, gdzie aktual-
nie co miesiąc uczestniczę w sesjach Rady Miejskiej trans-
mitując je w internecie. To z Panem Janem przekraczałem 
pierwszy raz progi sekretariatu Muzeum, Usług Komunal-
nych, gabinetu burmistrza, dyrekcji szpitala, liceum, Rol-
niczaka, Zespołu Szkół Mechanicznych, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, TopFarms’u, Domu Dziennego Pobytu, 
zamku w Grobnikach i wielu innych miejsc.

Jeśli słowo „pedagog” w swym pierwotnym znaczeniu 
można tłumaczyć jako „prowadzący za rękę” (a tak dosłow-
nie się tłumaczy), to mogę o Panu Janie powiedzieć, że był 
bez wątpienia moim pedagogiem jeśli chodzi o poznanie 
lokalnej społeczności i naszego miasta, za co jestem Panu 
bardzo wdzięczny. Powiem więcej. Dla osoby spoza Głub-
czyc, a taką przecież jestem, swoje dzieciństwo spędziłem 
w Paczkowie, młodość w Opolu, Warszawie i Jeleniej Górze, 
pozostanie Pan dla mnie pedagogiem z powołania, bo nie 
raz mogłem doświadczyć z Pana strony wyrozumiałości, 
właściwej w swej naturze tylko dobremu nauczycielowi. 
Wskazał mi Pan kierunek działania, który staram się w mia-
rę moich możliwości rozwijać i kontynuować. Pokazał mi 
Pan potrzeby i zależności lokalnego środowiska, na które 
staram się odpowiadać.

Panie Janie! Jak widać fizyczne prawo akcji i reakcji ma 
swoje odniesienie także do życia społecznego. Nie miałem 
co prawda z Panem zajęć z fizyki w Mechaniku, ale posta-
ram się zaliczyć sprawdzian, i dobrze realizować rozpoczęte 
przez Pana zadania. Będę często wspominać Pana osobę. 
Wpisał się  Pan w  sposób niezatarty w  historię Głubczyc 
ale także i moją osobistą.

 ■ Mateusz Kitka

Jan Wac odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,  
UW Opole 2019 r.

Jedno z wielu spotkań w gabinecie burmistrza Adama Krupy

Razem z Panem Janem trafiliśmy na blok więzienny 
Zakładu Karnego w Głubczycach. Fot. z 2017 r.

Chwila odpoczynku podczas zawodów pożarniczych  
w Zawiszycach w 2017 r.
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Na przełomie kwietnia i maja 
1945 r. działania wojenne 
na ziemi głubczyckiej zo-

stały ostatecznie zakończone. Po-
wstające radzieckie komendantury 
wojenne organizowano w wyzwala-
nych miastach, w dużych wsiach, 
na punktach o znaczeniu strate-
gicznym, na węzłach komunikacji 
kolejowej, czy w zakładach pracy. 
Na swoje siedziby Rosjanie najczę-
ściej wybierali byłe magistraty, 
duże gmachy użyteczności publicz-
nej i budynki, które nie uległy 
zniszczeniu podczas działań wo-
jennych. Placówki obsadzano nie-
wielką liczbą osób, z czego część 
stanowiła zaplecze gospodarcze 
Armii Czerwonej. Obok komendan-
tur wojennych tworzono grupy po-
mocnicze przy sołectwach i wójto-
stwach, w skład których wchodziła 
miejscowa ludność.

9 maja 1945 r. przyjechała 
do Głubczyc Grupa Operacyjna 
Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów, na czele której 
stał pełnomocnik ds. przemy-
słu inż. Kazimierz Szadkowski, 
a oficjalne przekazanie władzy 
w powiecie głubczyckim przez 
radzieckie komendantury wojen-
ne nastąpiło dwa dni później.

Pierwszym starostą w powojennej 
historii Głubczyc został Tadeusz 
Kopczyński, a jego zastępcami byli 
Eugeniusz Pajor i Bolesław Kowal-
ski.

Pierwszym powojennym burmistrzem 
Głubczyc był Bogusław Kramarz, któ-
ry pełnił tę funkcję do listopada 
1945 r., a jego zastępcą Edward Ja-
worski.

Przekazanie administracji pol-
skim władzom cywilnym w Głubczycach 
rozpoczął długotrwały proces od-
budowy jej struktur 
na szczeblu lo-
kalnym, a tak-
że formowania 
się nowych 
struktur po-
litycznych, 

Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 
w Głubczycach 
w latach 1945-1952

dr Arkadiusz  
Szymczyna

Citroën Traction Avant – samochód 
powszechnie używany przez MBP 
(Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego). 
Fot. Wikipedia, hasło: "MBW"

Kadra
kierownicza
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w tym aparatu bezpie-
czeństwa do utrzymania 
porządku.

Przeobrażenia ustro-
jowe, jakie mia-
ły miejsce po 1945 r. 
w Polsce, w których 
dominującą rolę ode-
grały partie politycz-
ne PPR i PPS, spowodo-
wały rozbudowę aparatu 
bezpieczeństwa. Władza 
potrzebowała ochro-
ny i wsparcia ide-
ologicznego nie tylko 
w Warszawie, ale także 
na szczeblu wojewódz-
twa i powiatu. Tę do-
minującą rolę w utrzy-
maniu władzy i porządku 
w naszym powiecie speł-
niały: Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Głubczy-
cach (PUBP) oraz Miej-
skie i Gminne Komitety 
Milicji Obywatelskiej 
(MO). W szeregi głub-
czyckiego PUBP werbo-
wano najczęściej robot-
ników i chłopów, którzy 
wykazywali nienaganną 
postawę polityczną. 
Do współpracy zachę-
cano aktywistów par-
tyjnych i tych, którzy 
gotowi byli zastosować 
rozwiązania siłowe, by 
utrzymać władzę. Trzon 
grupy stanowili funk-
cjonariusze pochodzący 
z Zagłębia Dąbrowskie-
go (m.in. z Sosnowca 
i Będzina). Przygotowa-
ni ideologicznie ubecy 
byli delegowani przez 
Urząd Wojewódzki w Ka-
towicach na placówki 
powiatu głubczyckie-
go.

Podstawę prawną 
dla działalności 

organów bezpie-
czeństwa sta-
nowiło szereg 
aktów nor-
m aty w nych 
P o l s k i e -
go Komitetu 
Wyzwolenia 
N a r o d o w e -
go dotyczące 
bezpieczeństwa 

i porządku publicz-
nego. Najważniejszymi 
Spośród wydanych ak-
tów to: Dekret z dnia 
24 VIII 1944 r. o „roz-
wiązaniu tajnych or-
ganizacji wojskowych 
na terenach wyzwolo-
nych”, Dekret z dnia 
31 VIII 1944 r. „o wy-
miarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich 
zbrodniarzy”, Dekret 
z dnia 30 X 1944 r. 
„o ochronie państwa” 
oraz Dekret z dn. 4 XI 
1944 r. „o środkach za-
bezpieczających w sto-
sunku do zdrajców na-
rodu”.

Głubczycka bezpieka 
podlegała początkowo 
Wojewódzkiemu Urzę-
dowi Bezpieczeństwa 
Publicznego w Kato-
wicach, a po reorga-
nizacji i utworzeniu 
w 1950 r. wojewódz-
twa opolskiego – WUBP 
w Opolu. Nie jest zna-
na dokładna data po-
wstania Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (PUBP) 
w Głubczycach, gdyż 
we wrześniu 1967 r. 
Komisja Kwalifikacyjna 
Materiałów Archiwal-
nych KW MO w Opolu prze-
znaczyła do zniszcze-
nia część dokumentacji 
przekazanej przez Refe-
rat ds. Bezpieczeństwa 
Komendy Powiatowej MO 
w Głubczycach (w tym, 
sprawozdań i planów 
operacyjnych z pierw-

szych lat działalności 
placówki). Najprawdo-
podobniej PUBP w Głub-
czycach utworzono 
w lipcu 1945 r., a jej 
pierwszym kierowni-
kiem został ppor. Wło-
dzimierz Gryńczuk, syn 
Karola, ur. 22 lutego 
1914 r. w Warszawie, 
który do Głubczyc zo-
stał skierowany z Cie-
chanowa.

Z akt personalnych 
Gryńczuka, znajdują-
cych się w archiwum 
IPN wynika, że do PUBP 
w Głubczycach został 
przeniesiony ze wzglę-
du na zaniedbania 
podczas prowadzo-
nych czynności śled-
czych w sprawie dwóch 
członków podziemia. 
Podczas przesłucha-
nia obaj akowcy zmar-
li. Funkcję kierowni-
ka PUBP w Głubczycach 
pełnił do stycznia 
1946 r., kiedy to zwol-
nił się na własna proś-
bę. Kilka lat później 
(21 kwietnia 1952 r.) 
został skazany przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie na 3 lata 
więzienia i degradację 
za przyjmowanie korzy-
ści majątkowych oraz 
utrzymywanie stosunków 
pozasłużbowych z in-
formatorką.

W lutym 1946 roku 
funkcję kierowni-
ka PUBP w Głubczycach 
przejął ppor. Józef 
Knieja, syn Wawrzyń-
ca, ur. 14 listopa-
da 1902 r. w Niemcach, 
w pow. będzińskim. 
Do Głubczyc został 
przeniesiony z MUBP 
w Sosnowcu. Ukończył 
kurs dla oficerów poli-
tyczno-wychowawczych 
w Sumach na terytorium 
ZSRR. W 1947 r. został 
zwolniony z pracy w or-
ganach bezpieczeństwa 
publicznego za brak 
nadzoru nad pracowni-
kami, przywłaszczanie 
pieniędzy i dysponowa-

nie majątkiem ruchomym 
(sprzedaż poniemiec-
kich samochodów i mo-
tocykli) Wojewódzkiej 
Komendy Kompanii Ope-
racyjnej w Katowicach. 
W 1955 r. został wyklu-
czony z PZPR za wrogi 
stosunek do PRL.

Kolejną osobą spra-
wująca tym razem funk-
cję p.o. szefa PUBP 
w Głubczycach był chor. 
Lucjan Czopiński, syn 
Franciszka, ur. 1 maja 
1921 r. w Łzach, w pow. 
będzińskim. Z zawodu 
był ślusarzem-mecha-
nikiem. Do głubczyc-
kiego referatu został 
przeniesiony w lip-
cu 1945 r., ale swoje 
obowiązki jako zastęp-
ca rozpoczął w marcu 
1947 r. W charaktery-
styce osobowej opisy-
wano go jako niezwykle 
inteligentnego, praw-
domównego, zdyscypli-
nowanego, uczciwego 
i pracowitego. Swoje 
obowiązki jako zastęp-
ca pełnił do listopada 
1947 r. Po tym okre-
sie WUBP w Katowicach 
przeniósł go do Za-
wiercia, gdzie zajmo-
wał się rozpracowaniem 
i inwigilacją osób 
zatrudnionych w rol-
nictwie i przemyśle. 
Funkcjonariusze tegoż 
referatu mieli za za-
danie zwalczać wrogie 
nastroje polityczne 
oraz przejawy sabotażu 
w zakładach państwo-
wych.

Włodziemierz Gryńczuk. 
Fot. Archiwum IPN

Lucjan Czopiński. 
Fot. Archiwum IPN
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Od marca 1947 r. 
funkcję p.o. szefa PUBP 
w Głubczycach pełnił 
również ppor. Henryk 
Wojtkowski, syn Jana, 
ur. 2 lutego 1921 r. 
w Siemiatyczach, w pow. 
bielskim na Podlasiu. 
Był słuchaczem Centrum 
Wyszkolenia MBP w Ło-
dzi. Należał do refe-
ratu Sekcji I Wydziału 
III Zarządu Personal-
nego MBP. Do Głubczyc 
został przeniesiony 
przez WUBP w Katowi-
cach z placówki w Tar-
nowskich Górach „za grę 
w karty z podległymi 
sobie pracownikami”. 
Swoją funkcję pełnił 
do końca października 
1947 r. Z zawodu był 
sanitariuszem. W paź-
dzierniku 1948 r. zo-
stał zwolniony dyscy-
plinarnie za zatajanie 
przedwojennej służby 
ojca w policji oraz 
antagonizowanie pra-
cowników głubczyckiej 
placówki PUBP.

W lutym 1948 r. funk-
cję zastępcy, równo-
cześnie p.o. szefa PUBP 
w Głubczycach obejmuje 
ppor. Józef Michalski, 
syn Franciszka, ur. 
10 marca 1923 r. w Gu-
towie pod Poznaniem. 
Był oficerem kontrwy-
wiadu najpierw w Ka-
towicach, a następnie 
w Sosnowcu i Oleśnie. 
Ukończył sześciotygo-
dniowy kurs dla Sze-
fów PUBP w Centrali 

Wojskowej MBP w Legio-
nowie. Swoją funkcję 
szefa PUBP w Głubczy-
cach pełnił do końca 
maja 1949 r. Wykluczony 
z PZPR w 1955 r. za wro-
gi stosunek do PRL.

Od lipca do końca 
października 1949 r. 
zastępcą kierowni-
ka PUBP w Głubczycach 
został mianowany por. 
Bronisław Jasiński, syn 
Antoniego, ur. 2 paź-
dziernika 1919 r. w Po-
toku Złotym, w pow. 
buczackim. Był jednym 
z pierwszych funkcjo-
nariuszy Grupy Ope-
racyjnej województwa 
śląskiego. Do Głubczyc 
przeniesiono go z Gli-
wic „za pobicie war-
townika, który upił 
się na służbie i został 
na tym przyłapany”. Na-
tomiast w listopadzie 
1948 r. przyjął łapówkę 
w wysokości 200 dola-
rów USA za wypuszcze-
nie 10 Żydów złapanych 
na nielegalnym prze-
kraczaniu granicy pol-
sko-czechosłowackiej. 
Z Głubczyc przenie-
siono go do Olsztyna, 
gdzie pełnił funkcję 
p.o. szefa PUBP, a na-
stępnie funkcjonariu-
sza KW MO w Olsztynie.

Kolejnym kierowni-
kiem głubczyckiej bez-
pieki był ppor. Tadeusz 
Wachełko, syn Anto-
niego, ur. 18 czerw-
ca 1917 r. w Będzinie. 
Pochodził z rodzi-

ny robotniczej. Ukoń-
czył 7 klas szkoły po-
wszechnej. W 1948 r. 
ukończył sześciotygo-
dniowy kurs dla Sze-
fów PUBP w Centrali 
Wojskowej MBP w Le-
gionowie. Szefem PUBP 
w Głubczycach został 
w lutym 1950 r. i peł-
nił tę funkcję do koń-
ca sierpnia 1951 r. 
Pracował początkowo 
w Bielsku, a następnie 
w Sosnowcu. Był pra-
cownikiem Referatu V 
zajmując się rozpra-
cowaniem działalności 
partii politycznych 
oraz wszelkich orga-
nizacji społecznych, 
religijnych, kleru 
i inwigilacją władz 
samorządowych. Z Głub-
czyc został przenie-
siony do Przeworska. 
Ze służby w struktu-
rach bezpieczeństwa zo-
stał zwolniony na wła-
sną prośbę we wrześniu 
1952 r.

Oprócz wymienionych 
kierowników istniała 
również w pewnych okre-
sach kadra p.o. sze-
fa PUBP w Głubczycach 
oraz grupa osób peł-
niąca funkcję zastęp-
ców. Do nich należeli: 
ppor. Marian Sikora 
(sierpień – wrzesień 
1945 r.), ppor. Hen-
ryk Wojtkowski (lipiec 
1946 r. – luty 1947 r.), 
chor. Lucjan Czopiń-
ski (marzec – listopad 
1947 r.), chor. Odrobi-

na Józef (maj – paź-
dziernik 1947 r.), ppor. 
Józef Michalski (luty 
1948 r. – maj 1949 r.), 
por. Bronisław Jasiński 
(lipiec – październik 
1949 r.) i ppor. Lucjan 
Olszewski (luty – li-
stopad 1950 r.).

Od marca 1952 r. pro-
wadzona była redukcja 
pracowników operacyj-
nych w PUBP w Głub-
czycach, a obowiązki 
na określonym teryto-
rium obejmował najczę-
ściej jeden funkcjona-
riusz.

Ostatni okres dzia-
łalności głubczyc-
kiej bezpieki przypada 
na lata 1954-1956. Do-
konano wówczas zmiany 
nazewnictwa z Powia-
towego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego 
w Głubczycach na Po-
wiatowy Urząd ds. Bez-
pieczeństwa Publicz-
nego w Głubczycach, 
a od kwietnia 1955 r. 
na Powiatową Delegatu-
rę ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego w Głubczy-
cach.

Badania nad apa-
ratem bezpieczeństwa 
w powiecie głubczyc-
kim w latach 1945-1956 
wymagają gruntownej 
analizy dokumentacji 
archiwalnej i miejmy 
nadzieję, że w najbliż-
szych latach history-
cy odkryją karty tego 
wycinka dziejów ziemi 
głubczyckiej.

Struktura i dzia-
łalność aparatu bez-
pieczeństwa w powiecie 
głubczyckim nie była 
dotychczas przedmio-
tem osobnych badań. 
Mam nadzieję, iż po-
wyższe wywody posłużą 
jako podstawa do dal-
szych systematycznych 
i gruntownych badań 
nad tym zagadnieniem.

 ■ Arkadiusz  
Szymczyna

Bronisław Jasiński. 
Fot. Archiwum IPN

Tadeusz Wachełko. 
Fot. Archiwum IPN

Henryk Wojtkowski. 
Fot. Archiwum IPN
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Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego 
i  antykomunistycznego, którzy stawiali opór 

sowietyzacji Polski i  podporządkowaniu jej ZSRR.   
Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć 
się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski 
Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego 
podziemia”.

Harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego przygotowali gazetkę upamiętniającą bohaterów 
powojennego podziemia. Jak co roku udamy się do Strze-
lec Opolskich, gdzie na Cmentarzu Komunalnym złożo-
ne zostaną kwiaty i znicze przed tablicą upamiętniającą 
inż. Kazimierza Czarneckiego, nauczyciela Liceum Ogól-
nokształcącego w Głubczycach, skazanego na karę śmier-
ci 27.03.1950 r. za „usiłowanie zmiany przemocą ustroju 
Państwa Polskiego".

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

71 lat temu, 1 marca 1951 r., 
w więzieniu na warszawskim 
Mokotowie wykonano wyrok 
śmierci na dowódcach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość. Skazani 
zostali przez komunistyczne 
władze po pokazowym 
procesie, poprzedzonym 
brutalnym śledztwem.

Przemowa red. Jana Waca dla TV Pogranicze nad grobem inż. Kazimierza Czarnieckiego w Strzelcach 
Opolskich w asyście delegacji władz samorządowych, oświaty i harcerzy. Fot. z marca 2018 r. 

1
marzec

PAMIĘCI  
WYKLĘTYCH

Katarzyna Mojzyk

"Ich wartości to Ojczyzna i bezcenny Honor 
Tlą się zgliszcza Polski lecz te serca dalej płoną 

Znaczyli ostatnie piętno na gołym betonie skronią 
Niezłomność i wiara były ich ostatnią bronią"
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30. FINAŁ WOŚP był szczegól-
nym wydarzeniem nie tylko 
ze  względu, że  był to  finał ju-

bileuszowy, ale  przede wszystkim 
po  raz  pierwszy w  Głubczycach 
zawiązaliśmy własny sztab - Sztab 
WOŚP nr 6339! Do tej pory współpra-
cowaliśmy z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Opolu. Szefem głubczyc-
kiego sztabu został Piotr Soczyński, 
w  skład sztabu weszły Panie Anita 
Juchno, Sylwia Trzebuniak oraz 
Katarzyna Mojzyk. W sztabie zareje-
strowano 50 wolontariuszy, bo taki 
limit został przydzielony z Warsza-
wy. Nasz sztab nawiązał współpra-
cę z jednostkami samorządowymi, 
placówkami edukacyjnymi, orga-
nizacjami pozarządowymi i  insty-
tucjami w celu zorganizowania 30. 
Finału WOŚP na  terenie powiatu 
głubczyckiego. 22 stycznia odbył 
się Noworoczny Turniej Badminto-
na na Hali ZOKiS. Podczas turnieju 
odbyła się licytacja gadżetów spor-
towych, z  których dochód zasilił 
puszkę WOŚP. Przedszkole Piccolino 
oraz Szkoła Podstawowa z  Oddzia-
łami Przedszkolnymi im.  Marii 
Konopnickiej w  Bogdanowicach 
przez cały tydzień sprzedawały 
wypieki w  swoich placówkach, 
dochód za  łakocie był oszałamia-
jący. Niestety ze  względu na  pan-
demię zmuszeni byliśmy odwołać 
przygotowaną na 30 stycznia część 
koncertową, w której udział miały 
wziąć przedszkolaki z  Przedszkoli 
nr 1, 2, 3 oraz Piccolino z  Głubczyc 
i  uczniowie głubczyckich szkół 
podstawowych. Odwołano występ 
uczniów i  skrzypaczek z  Grobnik, 

koncerty zespołów „Big Band Gramy 
na czarno” oraz „Old Befa”, chórów 
„Cantabile” i „Feniks” oraz solistki 
z  głubczyckiego liceum. Pomimo 
tego, w niedzielę w dniu finału o go-
dzinie 14 przed Ratuszem Miejskim 
w Głubczycach otworzyliśmy Głub-
czycki Jarmark WOŚP, na  którym 
nie zabrakło atrakcji. Pierwszym 
z nich był WIELKI PSI SPACER organi-
zowany przez Szkołę Tresury Psów 
"Kałduński Kieł". Właściciele psów 
wraz z  pupilami przystrojonymi 
czerwonymi wstążeczkami przy ob-
rożach licznie stawili się do odbycia 
spaceru i zasilenia naszych puszek-
-skarbonek. Przy Ratuszu Miejskim 
czekała przygotowana przez Zespół 
Szkół Mechanicznych siłownia, wy-
stawa obrazów przekazanych przez 
Głubczyckie Ognisko Plastyczne, 
które można było oczywiście zaku-
pić. Swoje stanowiska przygotowało 
Głubczyckie Koło PZW, na  którym 
prezentowany był sprzęt wędkarski, 
biblioteczka tematyczna i  ulotki, 
jak zostać wędkarzem. Panowie roz-
palili również ognisko, które w ten 
bardzo chłodny i  wietrzny dzień 
dodawało ciepła. Kolejnym stanowi-
skiem był punkt Polskiego Czer-
wonego Krzyża Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Głubczyce, 
na  którym można było zakupić 
pyszne ciasta i  otrzymać mate-
riały programowe związane 
z  działalnością klubu i  fir-
mowe gadżety. Samodziel-
ny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w  Głubczycach 
oferował w Sali pod Aniołem 
pomiar ciśnienia tętniczego 

i poziomu cukru we krwi. Strażacy 
z  OSP Zopowy zaprezentowali po-
kaz cięcia auta i akcji ratunkowej. 
Stajnia na Warszawskiej umożliwi-
ła przejażdżkę autami terenowymi. 
Imponująca była przygotowana 
dla  mieszkańców strefa gastrono-
miczna. Środowiskowy Dom Nowe 
Gołuszowice na  stoisku oferował 
pyszny bigos, chleb ze smalcem i go-
rący barszczyk. Przygotowano tak-
że serca, serduszka w formie świec, 
poduszeczek i innych pięknych rę-
kodzieł. Można było kupić te piękne 
serca, a pieniążki wrzucić do puszki 
WOŚP. Przy tym stoisku kolejki nie 
znikały, podobnie jak na  punkcie 
Sołectwa Lisięcice, gdzie serwo-
wano pyszną, gorącą gro-
chówkę z  kotła. Szef 
sztabu Piotr 
S o c z y ń s k i 
z o. Urbanem 
Adamem Bą-
kiem kręcili 
watę cukro-
wą i wyjątko-
wo chrupią-
cy popcorn. 
Na  stanowi-

s k u  P a n i 
A n i t y 

sztabsztab      66333399

Katarzyna 
Mojzyk
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Juchno można było zakosztować 
pysznej grillowanej kiełbasy, ufun-
dowanej przez Intermarche Głub-
czyce. Przedszkole Piccolino na swo-
im stoisku oferowało bogatą ofertę 
wypieków, które znikały w zawrot-
nym tempie. Na  stanowisku ZHP 
Głubczyce można było zakupić pysz-
ne muffinki upieczone przez harcer-
ki i ich mamy oraz wypieki instruk-
torek oraz napić się  ciepłej kawy 
i herbaty. Harcerskie łakocie cieszy-
ło się dużym powodzeniem i zasili-
ło skarbonkę na kwotę prawie 2400 
złotych. Herbatę i kawę ufundowały 
Głubczyckie Wodociągi. 

Na zakończenie naszego jarmar-
ku zespół harcerski „Pozytywki” 
wykonał dwie piosenki przygo-
towane specjalnie na  finał WOŚP. 
Około godziny 19 w  sali Miejskie-
go Domu Kultury w  Głubczycach 
w asyście zaproszonych gości Pana 
Zbigniewa Ziółko, Pana Kazimierza 
Naumczyka oraz Dyrektora SPZOZ 
Pana Adama Jakubowskiego rozpo-
częliśmy uroczyście przeliczanie 
skarbonek wolontariuszy z  Gmin 
Głubczyce, Kietrz i  Branice, gdzie 
również organizowano orkiestrowe 
przedsięwzięcia. Zebraliśmy kwotę 
72 711,27 zł! Kwota ta, po przelicze-
niu w późniejszym terminie e-skar-
bonek i aukcji internetowych była 
bliska 80 000 zł. 

Podsumowanie WOŚP: 46 sztabów 
na Opolszczyźnie zebrało w sumie 
1 338 012 złotych. Sztab nr 6339 Głub-
czyce uplasował się  na  II miejscu 
w województwie!

Składamy gorące podziękowania 
mieszkańcom powiatu głubczyc-
kiego, naszym wolontariuszom, 
a  także każdej osobie, instytucji, 
placówce oświatowej, kulturalnej, 
stowarzyszeniom i  organizacjom 
zaangażowanym w przeprowadze-
nie 30. FINAŁU WOŚP, jak również 
darczyńcom fantów na aukcje inter-
netowe. Mamy wielkie serca! Nie za-
trzymał nas nawet porywisty wiatr!

 ■ Katarzyna Mojzyk  
Komendantka Hufca ZHP  

Głubczyce

Członkini Sztabu 6339

sztabsztab      66333399
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Z wielkim żalem dnia 21 grud-
nia 2021 r. pożegnaliśmy naszą 
koleżankę, nauczycielkę – Ba-

się Bożęcką.

Barbara Bożęcka – żona, matka, bab-
cia – pełna miłości, oddania i  ciepła. 
To myśl o wspólnych świętach z najbliż-
szymi dodawała jej sił w walce z cho-
robą, nierównej i niestety przegranej 
walce…

Trudno słowami opisać żal, smutek 
i pustkę w sercach wszystkich, którzy 
znali Panią Basię, a znało ją wiele osób, 
gdyż jako opiekunka w  żłobku przez 
23 lata i  nauczycielka w  przedszkolu 
przez 17 lat, Pani Basia wychowała set-
ki dzieci, które nawet dziś, jako dorosłe 
osoby, pamiętają jej wielkie serce. Tego 
dnia rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, zna-
jomi, wychowankowie i  ich rodzice 
licznie zgromadzili się, by oddać hołd 
Człowiekowi, który swym życiem uczy-
nił tyle dobra dla innych.

Bycie nauczycielem to niełatwy za-
wód, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 
Nauczyciel – to  nie jest zawód. Bycie 
nauczycielem – to misja i poświęcenie, 
oddanie części siebie innym. Pani Basia 
rozumiała tę misję, była nauczycielem 
z powołania, nie liczyła czasu w pracy, 
miała go zawsze, zarówno dla dzieci, 

jak i każdego, kto prosił ją o pomoc. Ko-
chała swoją pracę i dzieci. Była wdzięcz-
na, cierpliwa, wyrozumiała, skromna 
i taktowna. Każdy błąd i złe zachowa-
nie potrafiła wybaczyć i wytłumaczyć, 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Była 
wzorem Człowieka i Nauczyciela. 

W  następnym roku obchodziłaby 
jubileusz 40-lecia pracy zawodowej 
i  mimo tylu lat pracy, ciągle miała 
twórczy zapał, pomysły i  energię, by 
tworzyć coś nowego, wdrażać nowe 
metody pracy, tworzyć wzruszające 
przedstawienia jej dzieci, piękne deko-
racje, które i dzisiejszego dnia zdobią 
nasze przedszkole. Wygrane konkursy, 
przeglądy, zorganizowane, piękne uro-
czystości, akcje charytatywne – to tyl-
ko część Jej dorobku.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawo-
dowej Pani Basia została doceniona 
w  październiku nagrodą Burmistrza 
Głubczyc, której niestety nie mogła 
już osobiście odebrać. Była wyjątkową 
osobą, pełną optymizmu, pogodną 

śp. Barbary 
BOŻĘCKIEJ
1963-2021
Wieloletniej nauczycielki  
Przedszkola nr 3  i Żłobka Miejskiego w Głubczycach.
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Anna 
Komplikowicz-Serwetnicka

i uśmiechniętą, pełną życzliwości i zro-
zumienia. Była osobą, która wierzyła 
w dobro każdego człowieka.

Nasza Basia – nieodżałowana strata, 
której nikt i nic nie zastąpi. Skarbnica 
wiedzy i dobrych rad. Autorytet dla in-
nych nauczycielek.

Dla  całej kadry Przedszkola nr 3 
i  Żłobka Miejskiego w  Głubczycach 
to był zaszczyt pracować i przyjaźnić 
się z Basią. W naszej pamięci na zawsze 
pozostaną Jej powiedzenia, wspomina-
ne z uśmiechem przez łzy a korytarze 
zawsze będą zdobić Jej dekoracje. Bę-
dziemy kontynuować Jej dzieło – kult 
dobra, piękna i tradycji…

…tymczasem Basiu dekoruj niebio-
sa u boku Pana…

 ■ Anna Komplikowicz-Serwetnicka


