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SZCZÊ�CIA, ZDROWIA, POMY�LNO�CI,
Pokoju i pojednania  w rodzinie, wspólnocie,

pañstwie i �wiecie  w roku 2013 ¿yczy
redakcja  Kalendarza G³ubczyckiego

* * *

�TÌSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPÌCH
Pokoj a smíøení v rodinì, ve spoleèenství, ve státì i ve svìtì

v roce 2013 pøeje
redakce Hlubèického Kalendáøe.

* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2013 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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Vázeni pøátelì,

Pøipravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendáø na rok 2013, v Anìm� je
hlavním tématem pováleèy rozvoj
Zemì hlubèické. Na�ím cílem je
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnìlo, ale i to, aby-
chom je poznali podrobnìji.
Souèasnì nabizíme mnoho údajù i
z pritomnosti, v zájmu lep�iho
poznáni mésta Hlubèic a jeho okolí,
nasí malé vlasti, její historie, kultu-
ry, osvìty a hospdárstvi. Doufáme,
�e kalendáø splni nejen osvìtovou a
informaci funkci.

Kalendaø obsahuje:
- odkazy na starou i novou historii
gminy hlubèické.
- informace o kultuøe a historii nasí
vlasti.
- námìty pro o�ívení a tvorbu tra-
dic, projejich znovuwtváreni i pro
dal�í Èinnost v budoucnosti.

Dal�i ji� 21. kalendáø (2014) bude
obsahovat nová témata vè. tech.
která jsme nemohli zaøadit do
souèasného vydáni. Námìty a pro-
pozice pro tvorbu dal�ích kalendáøù
zasílejte, prosim na nasi adresu:

Miejski Dom Kultury
ul. Ko�ciuszki 24
48-100 Glubczyce
tel. 0048 77 485 21 51
V�em, kteri nám pomohli pri

tvorbì kalendáre wjadrujeme své
srdeèné podékováni a té�ime se na
dai�i spolupráci.

REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2013 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls unse-
re reiche Gegenwart und regen Sie
dazu an, sich mit der Stadt und der
Stadtgemeinde, diesem kleinen He-
imatland, seiner Geschichte, Kultur,
Bildung und Wirtschaft besser ver-
traut zu machen.

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

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

Die nächste 21. Auflage des Kalen-
ders 2014  wird neben der Fortsetzung
einiger Motive auch neue Themen en-
thalten und zwar jene, die für unsere
Leser im vorliegenden Kalender nicht
zu finden sind, aber die empfehleswert
sind.

Wir rechnen auf unsere Leser. Wir
bitten Ihre Bemerkungen und Vor-
schläge an die folgende Adresse zu
schicken:

Miejski Dom Kultury
ul. T. Ko�ciuszki 24
48-100 G³ubczyce
tel. 0048 77 485 21 51.
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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Przygotowali�my dla Was nastêpny, DWUDZIESTY ju¿,
Kalendarz G³ubczycki na rok 2013, w którym tradycyjnie,

tematem dominuj¹cym jest  historia naszej Ziemi G³ubczyckiej,
zarówno ta dawna, jak i ta powojenna.

Celem tego kalendarza jest bli¿sze jej
przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesno�æ i zachêcamy do lepszego
poznania miasta i gminy, tej naszej Ma³ej Ojczyzny, oprócz jej historii,

jej  kulturê, o�wiatê, sport, gospodarkê.
Mamy nadziejê, ¿e Kalendarz spe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹,

ale i promocyjn¹.

Uwagi i propozycje do kolejnych wydañ prosimy nadsy³aæ na adres:
Miejski O�rodek Kultury  ul. Ko�ciuszki 24,

48-100 G³ubczyce, tel. 77 485 21 51.
lub e-mail: janwac@o2.pl

    Motywem  przewodnim tego Jubileuszowego XX wydania
Kalendarza jest  próba spojrzenia

 nie tylko na jego dwudziestoletni¹ historiê i  przypomnienie
publikacji ksi¹¿kowych z tego okresu dotycz¹cych ziemi g³ubczyckiej,

ale równie¿  szerzej
- dziêki uprzejmo�ci ordynariusza diecezji gliwickiej bp. Jana Kopca -

na rolê i funkcjê kalendarzy w dziejach ludzko�ci,
jako narzêdzi pomiaru up³ywaj¹cego czasu.

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc  przy tworzeniu Kalendarza,
wyra¿amy serdeczne podziêkowania

                                                                   W imieniu redakcji Jan Wac

DRODZY CZYTELNICY !
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Bp Jan Kopiec

KALENDARZE W S£U¯BIE MIERZENIA CZASU
Opracowanie i wydawanie kalendarzy ma d³ug¹ tradycjê. Dzie³a te towa-

rzysz¹ bowiem pojedynczemu cz³owiekowi, jak i ca³ym zbiorowo�ciom ludzkim
w nie³atwym zadaniu mierzenia czasu. Jest to wytwór kultury masowej, a nie-
mal naturalnym ich celem jest dotarcie do jak najszerszych grup spo³ecznych.
Zawarto�æ kalendarzy, które wesz³y w u¿ytkowanie w okre�lonym momencie
dziejowym, wyznaczona zosta³a, rzecz oczywista, postulatem zaspokojenia naj-
powszechniejszej z wszystkich cech, jak¹ przypisujemy rozumnej istocie -
uchwycenie mijaj¹cego czasu.

l. O rachubie czasu w ogólno�ci.
Cz³owiek od zarania swych dziejów zdawa³ sobie sprawê z trudno�ci, jakie

sprawia dobrze zaplanowany, prze¿yty i wykorzystany czas, by zyskaæ w szybko
przemijaj¹cym ¿yciu mo¿liwie wiele okazji do zaistnienia i prowadzenia w³a-
snych samodzielnych zadañ. Z tego wzglêdu potrzebny okaza³ siê dok³adny
system rachuby i podzia³u czasu na dni, miesi¹ce i lata. Nie³atwo by³o system
taki zbudowaæ. Trzeba by³o wiele wieków, zanim cz³owiek nauczy³ siê obser-
wowaæ otaczaj¹cy go �wiat i próbowaæ go wykorzystaæ do wypracowania
mechanizmu rozumienia go. Gdy firmament nieba, z jego usianym gwiazdo-
zbiorem, okaza³ siê nie bez³adnie rozrzucon¹ sfer¹, ale rozpoznawalnie istnie-
j¹c¹ rzeczywisto�ci¹, przekona³ siê, ¿e mo¿na w oparciu o zrozumienie jak naj-
wiêkszej ilo�ci szczegó³ów stworzyæ schemat uchwycenia up³ywu czasu, ¿e
mo¿na go mierzyæ. Jeszcze d³u¿ej przysz³o ludzko�ci poszukiwaæ przyczyn i
sensu tych zmian. Wsparciem okaza³a siê obserwacja otaczaj¹cego �wiata,
zw³aszcza cyklów wegetacyjnych, dziêki czemu mo¿na ju¿ by³o pokusiæ siê o
uchwycenie pewnych prawid³owo�ci cyklicznie nastêpuj¹cych uk³adów. W
ten sposób blisko ju¿ by³o momentu opracowania metody mierzenia czasu.
Ustali³y siê - jeszcze w staro¿ytno�ci - dwa podstawowe systemy, w których
znalaz³a siê i nasza cywilizacja europejska, mianowicie oparte na dwóch cy-
klicznych zjawiskach astronomicznych: obiegu Ziemi wokó³ S³oñca i obiegu
Ksiê¿yca wokó³ Ziemi, dlatego te¿ dwa rodzaje kalendarzy: s³oneczne (solar-
ne) i ksiê¿ycowe (lunarne), a tak¿e po³¹czone s³oneczno-ksiê¿ycowe. Nie bê-
dzie dla nas rzecz¹ zaskakuj¹c¹, je¿eli uzmys³owimy sobie, ¿e wszystkim forma-
cjom cywilizacyjnym i ustrojowym od zarania towarzysz¹ wypracowane sys-
temy liczenia czasu. Z tego nastawienia ju¿ prosta droga do uchwycenia chro-
nologii, czyli odczuwania nastêpstwa wydarzeñ.

Wzmaga to u�wiadamianie sobie nieodwracalnie up³ywaj¹cego czasu, ale
te¿ przyczynia siê do obliczania go wed³ug okre�lonych potrzeb. Z tego wiec
wzglêdu, ca³kiem praktycznego, zrodzi³a siê inicjatywa opracowywania kalen-
darzy, dziêki którym mo¿na by³o zyskiwaæ orientacjê w planowaniu nadcho-
dz¹cego czasu.

W uk³adaniu kalendarzy najwa¿niejsze okazywa³y siê uwzglêdniane syste-
my liczenia czasu. Pojawia³y siê one na przestrzeni dziejów w ró¿nych kultu-
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rach i cywilizacjach, w zale¿no�ci od umiejêtno�ci coraz precyzyjniejszego
obliczania czasu. Najczê�ciej wynika³y one z obserwacji tych samych zjawisk
astronomicznych i przyrodniczych, mimo to ró¿nie by³y konstruowane. Naj-
wa¿niejsz¹ potrzeb¹ okaza³a siê umiejêtno�æ przestrzegania rytmu sta³ych mo-
mentów ¿ycia, wyznaczanych naturalnymi procesami zwi¹zanymi z obserwacj¹
otaczaj¹cego �wiata: ze zmianami pogody, nastêpuj¹cymi po sobie okresami
wegetacji - siewów, obróbki pól, zbierania plonów. Uk³adano je i motywowano
wed³ug w³asnych, czêsto ró¿ni¹cych siê, a nawet wzajemnie wykluczaj¹cych
siê schematów, z odmiennie postawionymi akcentami interesuj¹cymi dane zbio-
rowo�ci. Z tego wzglêdu mamy kalendarze poszczególnych krêgów cywiliza-
cyjnych: kalendarz chiñski, indyjski, kalendarze indochiñskie, japoñski, kalen-
darze ludów Polinezji i Oceanii, kalendarz Inków, Majów, Indian Ameryki Pó³-
nocnej, egipski, perski,
babiloñski, ¿ydowski,
arabski, ormiañski, w Eu-
ropie kalendarze greckie,
rzymskie, celtyckie, teu-
toñskie, s³owiañskie.
Warto je w tym miejscu
wyliczyæ, bowiem wska-
zuj¹ one niedwuznacznie
na zale¿no�æ miêdzy
sposobem mierzenia cza-
su i jego usystematyzo-
waniem a kulturowymi
odniesieniami, w czym nieodzowny okaza³ siê tak¿e wp³yw idei religijnych.
Zw³aszcza te odniesienia wykaza³y wyj¹tkow¹ trwa³o�æ w systemie odmierza-
nia czasu i wyznaczania sta³ych momentów dla kszta³towania rachuby czasu.

W naszym krêgu cywilizacyjnym, do którego nale¿ymy, wa¿ne okaza³y siê
dwa systemy kalendarzowe: kalendarz juliañski i gregoriañski, siêgaj¹ce ko-
rzeniami do kultury i umys³owo�ci helleñskiej i rzymskiej.

Ten pierwszy, nazwany stilus antiquus (stary styl) zosta³ opracowany i usys-
tematyzowany w �rodowisku aleksandryjskim, s³ynnym z wysokiego poziomu
wiedzy astronomicznej, przez niejakiego Sosigenesa. Wprowadzony zosta³
urzêdowo do u¿ytku przez Juliusza Cezara l stycznia 46 r. prz. Chr. Podstaw¹
jego rachuby jest rok s³oneczny, wyznaczony ma 365,25 dnia, czyli o 11 minut
d³u¿ej w stosunku do roku rzeczywistego (tzw. tropicznego), wynosz¹cego
365 dni 5 godzin 48 minut 46 sekund. W kalendarzu tym przyjêto 3 lata zwyk³e
po 365 dni, po których umieszczano rok przestêpny z 366 dniami. W czasie
rz¹dów cesarza Augusta (63 prz. Chr. - 14 po Chr.) dodatkowo rachubê lat
wed³ug urzêduj¹cych konsulów zast¹piono er¹ od za³o¿enia Rzymu, wyzna-
czonego na 753 r. prz. Chr. W I w. prz. Chr. w miejsce rzymskiego 8-dniowego
tygodnia wprowadzono tydzieñ 7-dniowy. Kalendarz rzymski posiada³ okre-
�lone dnie sta³e, do których nale¿a³y tzw. kalendy, które przypada³y na pierw-
szy dzieñ ka¿dego miesi¹ca, nony - w marcu, maju, lipcu i pa�dzierniku przypa-
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daj¹ce na siódmy dzieñ, podobnie jak w tych samych miesi¹cach idy - piêtna-
stego dnia; w pozosta³e miesi¹ce nony przypada³y pi¹tego dnia, a idy - trzyna-
stego dnia. To wa¿ne, bo z tego schematu skorzysta³a rachuba dni w kalenda-
rzu chrze�cijañskim, oczywi�cie z now¹ szat¹ ideow¹.

Po up³ywie kilkunastu wieków okaza³o siê, ¿e z powodu nieprecyzyjnego
wyliczenia czasu astronomicznego ró¿nice miêdzy oficjalnym kalendarzem (ju-
liañskim) a rzeczywisto�ci¹ astronomiczn¹ wyd³u¿a³y siê. Nad reform¹ kalen-
darza juliañskiego zastanawiano siê ju¿ na �redniowiecznych soborach Late-
rañskich w XII i na pocz¹tku XIII w., a zw³aszcza podczas Soboru Trydenckie-
go (1545-1563). Od 1576 r. reforma zosta³a zadecydowana, a wprowadzi³ j¹
papie¿ Grzegorz XIII (1572-1585), og³aszaj¹c jej zasady bull¹ Inter gravissimas
z 24 lutego 1582 r. Nakaza³ wprowadzenie jej 5 pa�dziernika 1582 r. w taki spo-
sób, by wyrównaæ naros³¹ przez wieki ró¿nicê, dlatego zaraz po 4 pa�dziernika
nast¹pi³ dzieñ 15 pa�dziernika 1582 r. Kalendarz ten - od imienia papie¿a wpro-
wadzaj¹cego go - nazwany gregoriañskim, przywraca³ astronomiczn¹ równo-
noc wiosenn¹, tak¿e zreformowano zasadê lat przestêpnych -s¹ one zgodne z
kalendarzem juliañskim, z wyj¹tkiem lat zawieraj¹cych pe³n¹ liczbê setek: 1600,
1700, 1800 itd., które w juliañskim s¹ latami przestêpnymi, natomiast w grego-
riañskim lata takie s¹ przestêpnymi tylko wówczas, gdy dadz¹ siê bez reszty
podzieliæ przez 400; st¹d naros³a ró¿nica miêdzy obydwoma kalendarzami. Ka-
lendarz niniejszy najwcze�niej przyjê³y; Hiszpania, W³ochy, Portugalia i Pol-
ska, gdzie zacz¹³ on obowi¹zywaæ zgodnie ze wspomnian¹ bull¹ papie¿a Grze-
gorza XIII. Dopiero w grudniu tego roku przyjê³a go Francja i katolicka czê�æ
Niderlandów, na Wêgrzech wprowadzono go w 1587 r.; na terenach katolickich
Niemiec i Szwajcarii przyjêto go w 1584 r., w protestanckich rejonach tych
krajów w 1700 r., w Anglii - 1752 r., Szwecji - 1753 r., w dalekiej Japonii w 1873 r.,
Bu³garii - 1916 r., Turcji - 1917 r., w Rosji - 1918 r., Rumunii 1919 r. i Grecji 1923 r.

Przytoczenie tych uwagi by³o zasadne, bowiem ilustruj¹ one nawet dzisiaj,
jak skomplikowanym, mimo wszystko, jest system mo¿liwie najprecyzyjniej-
szego obliczenia up³ywaj¹cego czasu w taki sposób, by by³ on zgodny z ru-
chami natury, której czê�ci¹ sk³adowa jest tak¿e cz³owiek. Wyra�nie ukazuje
siê, ¿e obliczanie rytmu roku, miesiêcy, tygodni i dni nie wyczerpywa³o ca³o-
kszta³tu obliczeñ czasu; problemy by³y chocia¿by z liczeniem er - czyli roku
pierwszego do liczenia okre�lonej epoki wed³ug istotnego wydarzenia (kult
bóstw, w chrze�cijañstwie narodzenie Chrystusa, dalej: lata panowania w³ad-
ców �wieckich i lata pontyfikatów papie¿y w erze chrze�cijañskiej i in.), wyzna-
czeniem pocz¹tku roku, tak¿e z okre�leniem pór dnia, godzin, a tak¿e minut.
Nauczono siê tego wraz z coraz dok³adniejszymi narzêdziami do odliczania
up³ywaj¹cego czasu. Dla nas bardzo wa¿n¹ uwag¹ jest pojawienie siê liczenia
ery chrze�cijañskiej, który to sposób zacz¹³ pojawiaæ siê ju¿ w czasach cesarza
Konstantyna, ale zasadniczo upowszechni³ siê od Dionizego Ma³ego (¿y³ w
latach ok. 470-550), kanonisty i znawcy chronografii. Obok wielu cennych dzie³
z zakresu prawa kanonicznego, obliczy³ datê narodzenia Chrystusa. Zadanie to
by³o nie³atwe, gdy¿ - jak wiemy - Ewangelie zawiera³y rozbie¿ne dane. St¹d
wahania miêdzy 9 r. prz. Chr. do 9 r. po Chr. Dionizy ustali³, ¿e Chrystus urodzi³
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siê albo w czwartym roku 194 olimpiady albo w pierwszym 195 olimpiady.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e pierwsz¹ olimpiadê umieszczano w 776/775 prz. Chr. i
³atwo obliczyæ, kiedy dziêki Dionizemu Ma³emu zaczêto liczyæ erê chrze�ci-
jañsk¹, któr¹ pos³ugujemy siê do dzi�.

2. Pojawienie siê kalendarza ko�cielnego.
Na uformowanie siê kalendarzowych zestawieñ na u¿ytek kultu chrze�ci-

jañskiego wp³ynê³y wa¿niejsze i najtrwalsze odniesienia rozbudowanego cy-
klu i rytmu ¿ycia religijnego, czyli stabilny schemat dat poszczególnych �wi¹t
sta³ych i ruchomych, obchodzonych w Ko�ciele. Chrze�cijanie przyjêli ty-
dzieñ od ¿ydów, który jednak rozpoczynali nie od soboty, ale od drugiego
dnia, czyli obecnej niedzieli, uznanej za "dzieñ Pañski - dies Dominica" na
pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa. Z tego wzglêdu kompozycji takiego
kalendarza musieli siê podejmowaæ urzêdnicy z krêgu ko�cielnego, pilnuj¹ce-
go w³a�ciwego kszta³tu i potrzeb z zakresu kultu chrze�cijañskiego, zw³aszcza
liturgicznego. Szczególne znaczenie dla wyznaczania tego porz¹dku mia³ ter-
minarz obchodów liturgicznych wspomnieñ, z przyjêt¹ rzymsk¹ rachub¹ dni
miesi¹ca, na który sk³ada³ siê spis niedziel, ruchomych i nieruchomych uro-
czysto�ci, �wi¹t i wspomnieñ liturgicznych zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alno-
�ci¹ Jezusa Chrystusa, a z biegiem czasu i osób �wiêtych. Opracowane ozna-
czenia dni miesi¹ca wed³ug kalendarza ko�cielnego jest sposobem, z którym
historyk spotyka siê najczê�ciej. Wywodzi siê on z pó³nocnej Francji. W
Polsce stosowany by³ ju¿ dowolnie w XII w., a od XIII w. powoli rozszerza³ siê
i przetrwa³ do XVIII w., zw³aszcza w praktykach ksi¹g miejskich i grodzkich, a
w XIV-XV w. oraz w pocz¹tkach XVI w. stosowany by³ równie¿ w kancelarii
królewskiej.

Pocz¹tek i podstawy dla schematu kalendarza da³y wykazy dni, w które
wspominano �wiêtych mêczenników - najstarsze znamy z po³. III w. Pocz¹tko-
wo takie wykazy mia³y charakter lokalny, jak �wiadczy o tym dokument rzym-
ski tzw. Chronograf z 354 r. Jest to wyj¹tkowo interesuj¹cy dokument w formie
ilustrowanego kalendarza chrze�cijañskiego, sk³adaj¹cego siê z dwóch czê-
�ci. I chocia¿ zachowa³y siê jedynie 3 kopie z XVI i XVII w., to jednak dotar³a
do nas autentyczna tre�æ z pó�nego antyku. Pierwsza cze�æ, pozbawiona
elementów chrze�cijañskich, zawiera kalendarium roku oraz siedmiu dni tygo-
dnia. W drugiej, obok przytoczenia wa¿nych dokumentów o charakterze pañ-
stwowym, zawiera: katalog papie¿y od Lucjusza I do Juliusza I (III-IV w.),
katalog papie¿y od Piotra Aposto³a do Liberiusza (IV w.) oraz przegl¹d dat
�wiêcenia Wielkanocy od 312 r. Na tym przyk³adzie widaæ, jak poszerza³a siê
funkcja kalendarzy przez dodawanie do wykazu dat tak¿e materia³ów- o wy-
mowie tekstów i �wiadectw historycznych przydatnych w proponowaniu
chrze�cijañskiego stylu my�lenia. Wnet ukszta³towa³o siê Martyrologium
Rzymskie wyliczaj¹ce wed³ug kolejnych dni roku wspomnienia zmar³ych mê-
czenników, a nastêpnie wyznawców. Z biegiem czasu, w zwi¹zku z rozwojem i
rozprzestrzenieniem siê liturgii rzymskiej, a tak¿e kszta³towaniem siê ksi¹g
liturgicznych, tzw. sakramentarzy i nied³ugo potem msza³ów i brewiarzy, upo-
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wszechnia³y siê schematy orientacyjne w liczeniu czasu. Uwzglêdnia³y one
coraz obficiej dane, ustalane od V w. po Chr. przez tzw. komputystów, czyli
osoby, zajmuj¹ce siê obliczaniem terminu Wielkanocny, z których najbardziej
znani to wspomniany ju¿ Dionizy Ma³y oraz Bêd¹ Czcigodny z Anglii z VII w.
Efektem ich pracy sta³y siê m.in. tzw. tablice paschalne, które mo¿na zdefinio-
waæ jako kalendarz wieczysty i ka¿da tablica s³u¿y³a do budowy kalendarza na
poszczególne lata. Tablice Bedy, który doprecyzowa³ materia³ wypracowany
ju¿ przez Dionizego Ma³ego, by³y czêsto na�ladowane i kontynuowane, two-
rz¹c podwaliny pod komputystykê �redniowieczn¹. Badacze �redniowiecz-
nych dokumentów ju¿ wiedz¹, ¿e je¿eli spotykamy w nich okre�lenia chrono-
logii, zaczerpniête z kalendarza ko�cielnego, z regu³y pochodz¹ one z przywo-
³anych wy¿ej tablic paschalnych, zw³aszcza opracowanych przez Bedê. W ten
sposób stopniowo coraz precyzyjniej formowa³y siê kalendarze dla poszcze-
gólnych krajów, diecezji, zakonów, a nawet parafii - by³a to mozaika bardzo
zró¿nicowana i dopiero Sobór Trydencki zcentralizowa³ ten rodzaj twórczo�ci.
Zawsze jednak centralnym terminem by³o �wiêto Wielkanocy, które obcho-
dzono jako ruchome: w pierwsz¹ niedzielê po wiosennym zrównaniu. Mimo
ró¿nic ideologicznych kalendarz ten przyj¹³ siê i obowi¹zuje do dzisiejszego
dnia. Dalszy postêp, zw³aszcza w zakresie radiotechniki i elektroniki, z pewno-
�ci¹ zmusi przysz³e pokolenia do pos³ugiwania siê jeszcze bardziej precyzyj-
nymi jednostkami czasu.

 3. Rozwój wydawnictw kalendarzy.
Gdyby uwzglêdniæ tylko Polskê, to stwierdziæ nale¿y, ¿e kalendarze pojawia-

³y siê w naszym kraju niemal po wprowadzeniu chrze�cijañstwa, bo potrzeby
na rzecz sprawowania kultu by³y od razu aktualne. Znacz¹cy rozkwit kalenda-
rzy zaznaczy³ siê z chwil¹ wynalezienia druku. Zaczêto wydawaæ je nie tylko
jako pozycje na u¿ytek religijnego kultu, ale tak¿e w celach wyra�nie �wiec-
kich. Zwano je almanachami (od arabskiego al-manakh -kalendarz) lub prono-
stykami (z j. polskiego: prognostyk). Niemal od pocz¹tku tego etapu ich uka-
zywania siê wi¹zano w nich informacje �ci�le kalendarzowe, a nawet astrono-
miczne z przepowiedniami astrologicznymi, informacjami o najdogodniejszych
terminach dla prac w gospodarstwach wiejskich, o zabiegach leczniczych,
do³¹czaj¹c tak¿e wiele po¿ytecznych, praktycznych wiadomo�ci. Z tego wzglê-
du by³y one poczytne w bardzo szerokich gremiach, po�rednio te¿ przyczynia-
³y siê do alfabetyzacji spo³eczeñstwa, jeszcze do niedawna w znacznym stop-
niu niepi�miennego. Najstarszy tego rodzaju kalendarz ukaza³ siê w jêzykach
³aciñskim i niemieckim w 1473 r. w Norymberdze. W Polsce najstarszy kalen-
darz-prognostyk wydano w jêzyku ³aciñskim rok pó�niej w Krakowie u Kaspra
Straubego, wêdrownego drukarza z Bawarii ("Calendarium Cracoviense anni
currentis", 1474, a w jêzyku polskim w 1516 r. By³y one opracowywane przez
profesora posiadaj¹cego w Akademii Krakowskiej specjaln¹ katedrê, stwo-
rzon¹ w³a�nie dla opracowywania kalendarzy, a w ich druk anga¿owali siê
znakomici wydawcy i drukarze: Jan Haller, Florian Ungler, Maciej Scharffen-
berg, Hieronim Wietor, £azarz Andrysowicz). Prawo wydawania kalendarzy
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stanowi³o przywilej samego monarchy, który udziela³ go wypróbowanym na-
k³adcom.

Nasilenie wydawania kalendarzy, wzbogacanych ró¿norodnymi materia³a-
mi, widoczne sta³o siê w XVII w., w okresie O�wiecenia. Zaczynali wydawaæ je
uczeni, prywatni wydawcy, niemal ka¿de wiêksze miasto w Polsce, a tak¿e
poszczególne zakony, przede wszystkim jezuici i pijarzy. Pod koniec XVIII w.
co roku wychodzi³o co najmniej kilkana�cie pozycji i to w niema³ych nak³a-
dach. Z wa¿niejszych publikacji wypada wymieniæ Kalendarz polski i ruski,
wydawany w Zamo�ciu w latach 1725-1775 przez Stanis³awa Duñczewskiego,
czy Kalendarz polityczno-historyczny od 1738 r. jezuity Jana Poszakowskiego.
Na wysokim poziomie tego rodzaju wydawnictwa ukazywa³y siê dziêki pijaro-
wi Antoniemu Wi�niewskiemu (Kolêda warszawska, od 1752 r.) czy Francisz-
kowi Paprockiemu (Kalendarz wileñski, od 1768). W ich publikacjach zaczê³y
pojawiaæ siê, obok popularnych materia³ów, tak¿e krótkie artyku³y naukowe.
By³ to zwiastun pojawienia siê w kalendarzach zjawiska specjalizacji tre�cio-
wej. Rozbudowywa³a siê forma edytorska kalendarzy: obok arkuszów do wie-
szania na widocznym miejscu w pomieszczeniach, ukazywa³y siê obszerniej-
sze wydawnictwa w formie ksi¹¿ek, wzglêdnie bogato ilustrowanych, z bie-
giem czasu, ze wzglêdów praktycznych pojawi³ siê zestaw kartkowy na ka¿dy
dzieñ, który ³atwo by³o wype³niæ tre�ciami, a równocze�nie stale je aktualizo-
waæ. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e schy³ek XIX w. zaznaczy³ pocz¹tek zmierzchu
powszechnych kalendarzy, a wiele z ich funkcji przejê³a prasa codzienna i
periodyczna, tak¿e zwiêkszona produkcja ksi¹¿ki. Kalendarze by³y rocznikami,
inne wydawnictwa mog³y szybciej wchodziæ ze swymi tre�ciami i programami.
Mimo to, istotne miejsce zajmowa³y kalendarze w domach ludu. Poszukiwanie
przez wydawców przystêpnej i interesuj¹cej w formie tre�ci, dobieranej staran-
nie do oczekiwañ i mo¿liwo�ci przyswojenia proponowanych tre�ci, nadto
coraz bardziej ubogacana szata graficzna i zawarto�æ ilustracyjna, czyni³a ka-
lendarze ci¹gle atrakcyjny rodzaj s³owa drukowanego, wzbogacaj¹cego �ród³a
powszechnej wiedzy.

Kalendarze - mimo wszelkich krytycznych uwag - s¹ bardzo cennym �ród³em
wiedzy. Gdyby zestawiæ zawarto�æ poszczególnych serii, okaza³oby siê, ¿e
zamieszczane w nich tre�ci sta³y �ci�le w proponowaniu szerokiego zakresu
edukacji popularnej, przydatnej powszechnie spo³eczeñstwu. Kalendarze
wprzêgniête by³y w upowszechnianie bardzo zró¿nicowanych praktycznych
umiejêtno�ci, przez co budowa³y zr¹b wykszta³cenia nowoczesnego w rozu-
mieniu samodzielnych ludzi, wprowadzaj¹cych wiele ulepszeñ w codzienne
¿ycie, ³¹cznie z podawaniem przepisów na lekarstwa. W przystêpnej formie
tak¿e przepowiadano nie tylko stan pogody i urodzaju w okre�lonych miesi¹-
cach i dniach, ale przywo³ywano te¿ klêski ¿ywio³owe, epidemie i zbli¿aj¹ce siê
wypadki polityczne. Dowiedzieæ siê mo¿na by³o niema³o o w³adcach, sejmach,
sejmikach, wielkich rodach. Natomiast liczne teksty z zakresu liturgii, hagio-
grafii, zwyczajów folklorystycznych formowa³y �wiat ducha i wp³ywa³y na
okre�lone postawy moralne, niezbêdne w zdrowym spo³eczeñstwie. W XIX w.
kalendarze zape³nia³y siê tekstami ilustruj¹cymi pozytywne przyk³ady postaw



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

12

patriotycznych i moralnych w wymiarze wspólnotowym, narodowym i pañ-
stwowym. Jedn¹ z wa¿nych misji sta³a siê wówczas tak¿e edukacja historycz-
na, która w najnowszych czasach odgrywa³a wybitn¹ rolê budowania �wiado-
mo�ci narodowej i jêzykowej, co znamy chocia¿by z terenów polskich pod
zaborami. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wszystkie tego typu wydawnictwa we
wszystkich krajach cechowa³ pewien rodzaj tradycjonalizmu, zachowywania
otrzymanego dziedzictwa i spu�cizny duchowej kszta³tuj¹cej mentalno�æ kon-
kretnego pokolenia, ale te¿ mo¿na eksperymentalnie doj�æ do stwierdzenia
konsekwentnego wch³aniania tre�ci i warto�ci niesionych przez nowe czasy.
Natomiast fakt, ¿e nie brakuje w kalendarzach ró¿nej warto�ci prognostyków,
przepowiedni i wró¿b, a nawet czarów wprowadzanych poprzez kalendarze w
nadchodz¹cy rok, nie upowa¿nia do formu³owania tezy, ¿e kalendarze by³y
bastionem nieuctwa i z³ego smaku. Dok³adna analiza tych pozycji z dawnych
czasów, w³¹czonych w dzisiejsz¹ produkcjê, nie mo¿e podwa¿yæ ogólnej, po-
zytywnej oceny tych wydawnictw, bo znamy skomplikowany obraz ludzkiej
duszy tak¿e z wydawnictw wspó³czesnych naszemu pokoleniu.

4. Projekty reform kalendarza gregoriañskiego.
Na koniec niniejszych rozwa¿añ warto przytoczyæ kilka informacji o projek-

tach reform kalendarza gregoriañskiego, dla których fundamentem i lini¹ prze-
wodni¹ jest takie dopasowanie terminów, by ten sam dzieñ tygodnia przypa-
da³ na ten sam dzieñ miesi¹ca. Problemem te¿ wyj¹tkowo trudnym do uregulo-
wania pozostaje fakt, ¿e pocz¹tek roku przypada na ró¿ne dni tygodnia oraz, ¿e
miesi¹ce posiadaj¹ nierówn¹ liczbê dni, co powoduje nierówno�æ kwarta³ów i
pó³roczy.
a. Projekt reformy kalendarza gregoriañskiego przedstawi³ w 1834 r. M. Ma-
strofini, który zaproponowa³ utrzymanie podzia³u roku na 52 tygodnie, tak,
aby ostatni dzieñ roku - 365 -przypadaj¹cy po 30 grudnia, a w roku przestêp-
nym tak¿e 366, przypadaj¹cy po 30 czerwca, nazwane "dniami bia³ymi", znala-
z³y siê poza rachub¹ dni tygodnia i by³y miêdzynarodowym �wiêtem. Recen-
zenci tego pomys³u zwracaj¹ uwagê, ¿e jego zalet¹ by³aby równa liczba dni we
wszystkich 4 kwarta³ach, pocz¹tkiem roku i ka¿dego kwarta³u by³aby niedziela,
a ka¿dy miesi¹c liczy³by 26 dni powszednich. Podczas konsultacji ze Stolic¹
Apostolsk¹ w 1924 r. tego projektu nie zosta³o wysuniête ¿adne zastrze¿enie w
sprawie ustanowienia w tym uk³adzie sta³ego dnia Wielkanocy. W 1927 r. pro-
jekt niniejszy poddany zosta³ konsultacjom we wszystkich pañstwach, ale
popar³o go tylko kilka krajów; wspó³cze�nie projekt rozpatrywany jest na fo-
rum Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 b. W 1849 r. propozycjê u³o¿enia kalendarza uniwersalnego przedstawi³ A.
Comte z podzia³em roku na 13 miesiêcy, z których ka¿dy liczy³by 28 dni i zaczy-
na³by siê w niedzielê; miesi¹c 13 nazwany by³by miesi¹cem S³oñca. Dzieñ 29
grudnia, a w roku przestêpnym tak¿e 29 czerwca, by³yby dniami �wi¹tecznymi
poza sta³¹ numeracj¹ tygodni. W tak rozplanowanym kalendarzu wszystkie
miesi¹ce mia³yby równ¹ liczbê dni, a poszczególne dni tygodnia posiada³yby
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swoje sta³e miejsce: niedziela przypada³aby zawsze l., 8., 15. i 22. dnia miesi¹ca.
W nawi¹zaniu do zaproponowanego kalendarza uniwersalnego A. Comte'a
rozpatrywano równie¿ propozycjê na II Soborze Watykañskim, co przedstawi³
15 pa�dziernika 1965 r. abp poznañski Antoni Baraniak. Podobnie jak w propo-
zycji Comte'a, rok liczy³by 365 dni i sk³ada³by siê z 13 miesiêcy po 28 dni, za�
miesi¹c 13 by³by nazwany pacificus (miesi¹c pokoju) i uplasowany by³by na 7.
miejscu miêdzy czerwcem i lipcem; dzieñ 365 nazywa³by siê "niedziel¹ d³ug¹"
i by³by dniem bisowym (14-bis), za� w roku przestêpnym 14 ter; pocz¹tkiem
roku i ka¿dego miesi¹ca by³by poniedzia³ek; w ka¿dy dzieñ 7, 14, 21 i 28 przy-
pada³aby niedziela, a wszystkie �wiêta mia³yby wyznaczone sta³e miejsce -
Wielkanoc 21 kwietnia. Projekt ten posiada mankamenty i poza przedstawie-
niem go, nie s³ychaæ, by otrzyma³ dalszy bieg ku rozpatrzeniu.

Z przeprowadzonych rozwa¿añ wyra�nie rysuje siê podsumowanie, ¿e mie-
rzenie czasu mia³o na uwadze w pierwszym rzêdzie uporz¹dkowanie przemijaj¹-
cego ¿ycia. Znajomo�æ i jakby naturalne ch³oniêcie zjawiska chronologiczne-
go nastêpstwa czasu i wydarzeñ, ma w ka¿dej epoce w sposób jasny i zdecy-
dowany wskazywaæ na nieodzowno�æ u³o¿enia rytmu podstawowych zadañ,
które czekaj¹ na ich wype³nienie.

Dla zainteresowanych pog³êbieniem tematu podajê wa¿niejsz¹, wykorzy-
stan¹ literaturê:
Kalendarz, w: Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, Wroc³aw 1971, szp. 1088-
1089.
K. Kossakowska-Jarosz, Polskie kalendarze górno�l¹skie, Opole 1994.
B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wroc³aw 1985.
J.  Szymañski, Nauki pomocnicze historii., Warszawa  1983,  s.   112-159 -
tutaj  obszerna
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Je¿eli stosownym jest nazywaæ miej-
sce swojego  urodzenia  przyjacielem,
to  potwierdza siê rosyjskie przys³o-
wie "¿eby zobaczyæ przyjaciela, ¿adna
okrê¿na droga nie jest za d³uga". Pierw-
sze odwiedziny w moim  rodzinnym
mie�cie nad Cyn¹ odbywa³y siê po
trudnych drogach. By³o ich wiele, nie-
które na "szczególnych" skrzy¿owa-
niach urywa³y siê, lub musia³y zostaæ
przerwane. Problem nie le¿a³ jednak w
technicznym pojêciu dróg. Problemem
by³y trudno�ci w stosunkach miêdzy
lud�mi.

Powszechnie znanym by³o, jak lu-
dzie obchodzili siê z lud�mi na granicy
niemiecko-niemieckiej, dlatego podró¿
zaplanowa³em wczesnym rankiem z
przygranicznego miasta Hof. Jazda po
podwójnych kontrolach granicznych
pozwoli³a mi, z moj¹ mam¹, dopiero
wieczorem dotrzeæ w  okolice G³ub-
czyc, mianowicie do Grudyni Wielkiej.
By³o to w sierpniu 1973r. Wtedy mieli-
�my szczê�cie. Parê lat pó�niej w 1984r.
jecha³em z  moimi przyjació³mi, stra¿-
nik graniczny za wszelk¹ cenê chcia³
widzieæ co mamy pod tylnym siedze-
niem - oczywi�cie nic tam nie znalaz³.

Równie¿ w moim, dobrze mi znanym
rodzinnym mie�cie by³y problemy z
ruchem ulicznym. Chcia³em najkrótsz¹
drog¹ dojechaæ do Ko�cio³a Parafial-
nego skrêcaj¹c w ulicê Ratuszow¹, ale
ta okaza³a siê "�lepa", wtedy zatrzy-
ma³ mnie radiowóz. Z powodu spraw-
dzania moich dokumentów musia³em
udaæ siê do Komendy na ul. Chrobre-
go. Przes³uchanie trwa³o dobr¹ godzi-
nê, zakoñczy³o siê dobrze  tylko dziêki
towarzysz¹cej mi t³umaczce. Jako daw-
na pomoc mojej mamy i moja wycho-
wawczyni potrafi³a wyja�niæ, ¿e chcê,

ODWIEDZINY MOJEGO RODZINNEGO MIASTA
NAD CYN¥

jako ksi¹dz, odwiedziæ wa¿ny dla mnie
ko�ció³ - mojego chrztu i s³u¿by jako
ministranta.

Wszêdzie tam, gdzie krzy¿uj¹ siê
drogi (czy to w sensie motoryzacyj-
nym czy ludzkim) mo¿e doj�æ do koli-
zji. Dlatego mo¿na by³o przypuszczaæ,
¿e moi gospodarze mog¹ te¿ mieæ pro-
blemy, je�li otrzymam od nich w pre-
zencie pyszn¹ gê�. Ale wszystko po-
sz³o dobrze. Tylko polski listonosz krê-
ci³ pó�niej g³ow¹, wrêczaj¹c dziwny
telegram z zachodu "wszystkie jajka w
ca³o�ci".

 O tak! Ka¿dy ruch drogowy powi-
nien byæ bezkolizyjny, podobny do
jajka tzn. okr¹g³y. Z pewno�ci¹ z tego
powodu europejscy specjali�ci wpro-
wadzili ronda do ruchu drogowego.
Wiele krajów na naszym kontynencie
wprowadzi³o to rozwi¹zanie. W ten
sposób ³atwo o porozumienie miêdzy
kieruj¹cymi i wszystko krêci siê wokó³
jednego punktu. Tak¿e w moim rodzin-
nym mie�cie jest znowu ruch okrê¿ny
wokó³ nowo odbudowanego ratusza i
rynku. Równie¿ w innych miejscach w
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mie�cie zbudowano ronda. To co zro-
biono w sensie komunikacyjnym, mo¿-

na odnie�æ równie¿ do stosunków miê-
dzyludzkich. Czê�ciej ni¿ wcze�niej
uczestnicy ruchu porozumiewaj¹ siê
przez w³¹czanie lub wy³¹cznie kierun-
kowskazów, a dawanie sobie znaków
rêkami sta³o siê niepotrzebne. Czy nie
powinno to wszyst-
ko byæ wzorem tak-
¿e dla stosunków
miêdzyludzkich?

Niejeden raz
otrzyma³em zapra-
szaj¹cy znak - miê-
dzy innymi na po-
�wiêcenie nowego
ratusza. Potem gdy
powróci³ po swojej
pe³nej wra¿eñ wê-
drówce po Europie
dzwon ratusza, zo-
sta³em i ja przyjêty
do "Krêgu" w G³ub-
czycach. Gdy zagi-
niona, a potem od-
naleziona Ksiêga
Praw G³ubczyckich
zab³ysnê³a w Urzê-
dzie Miejskim

(2002), a ja dokona³em wpisu mojego
przyjazdu, zosta³em przyjêty do grona

przyjació³ g³owy mia-
sta.

To ludzkie rondo te¿
ma swoje centrum. By³o
to ju¿ wyra�nie widocz-
ne, gdy 27. 04. 1997 w
Ko�ciele Parafialnym
mog³em obchodziæ
moje czterdziestolecie
kap³añstwa g³osz¹c ka-
zanie w jêzyku niemiec-
kim. Du¿a liczba konce-
lebrantów, ministran-
tów jak i wiernych po-
kaza³a jednoznacznie,

gdzie jest punkt centralny. Powinni-
�my wiêcej po�wiêcaæ siê "zastanawia-
niu siê nad Chrystusem, nad S³owem
Bo¿ym", tego ¿¹da³ w oczekiwaniu na
nowe tysi¹clecie papie¿ Jan Pawe³ II.
"Tak powinien" - jak zakoñczy³em moje

Od red: "zosta³em przyjêty do grona przyjació³
g³owy miasta" - na zdjêciu - 5.08. 2012 w Rusinie

(Czechy), od lewej: burmistrz Jan Krówka,
redaktor G³osu G³ubczyc Jan Wac, w³a�ciciel
Telewizji G³ubczyce Marian Pospiszel, Lidia

Czajanova Rusin, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
(obecnej) Kazimierz Naumczyk i poprzedniej

Edward Wo³oszyn.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

52

kazanie podczas uroczysto�ci 40-lecia
kap³añstwa - "Chrystus byæ postawio-
ny w punkcie centralnym".

To rondo wiary ma wspólne centrum,
wokó³ którego kr¹¿¹ i poruszaj¹ siê nie
tylko podobne historie ¿yciowe, utra-
cenia rodzinnych stron, ale równie¿
pozyskania na nowo odniesienia do
Boga. Poza miastem  ten kr¹g zakre-
�laj¹ drogi pielgrzymów, na  Górê Zam-
kow¹ w  Krnovie i na  Hutberg (Kapli-
cowe Wzgórze) w Rusinie. Jak daleko
rozci¹gnê³y siê jeszcze te okrêgi!

A wszystko zaczê³o siê ju¿ podczas
pierwszej mojej podró¿y (1973). Wte-
dy jeszcze my�la³em, ¿e nie mogê siê

pos³ugiwaæ j. niemieckim. I tak przy
bramie klasztornej przedstawi³em siê
franciszkaninowi w ten sposób "Ego
sum sacerdos Germanicus". Reakcja
franciszkanina by³a taka: "mo¿e pan
spokojnie mówiæ po niemiecku". Zo-
sta³em przyjêty do otwartego krêgu
ludzi, który mnie jeszcze nieoczekiwa-
nie wprowadzi³ do mieszkania ówcze-
snego architekta miejskiego na ul.
Ko�ciuszki. Pe³ny wdziêczno�ci  po-
zwolê sobie mieæ nadziejê, ¿e to du-
chowe rondo doprowadzi do coraz
bardziej okr¹g³ego wieñca europej-
skich gwiazd.

Pra³at dr W. Grocholl
T³um. Adam Konieczny

Ludmila
Cajanova,

Jan Wac,
Krnov 2012
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1. Uwagi wstêpne
W normalnie kszta³towanych s¹siedz-
twach pañstw granice nie oddzielaj¹
narodów, lecz stanowi¹ administra-
cyjn¹ liniê zasiêgu obszaru poli-
tycznej suwerenno�ci. Powojenna
granica polsko-czeska wprawdzie
w znacznym stopniu swoim kszta³-
tem siêga stuleci, to jednak po II
wojnie �wiatowej jej funkcja ule-
g³a zasadniczej zmianie. Przede
wszystkim w niedemokratycznym
systemie bloku pañstw podda-
nych wp³ywom Kremla, choæ pro-
pagandowo nazywane by³y granica-
mi pokoju i przyja�ni, w praktyce
szczelnie te pañstwa zamyka³y, od-
dzielaj¹c od siebie nie tylko umown¹
lini¹, ale tak¿e szlabanami i zasiekami,
a wszelki ruch poddaj¹c �cis³ej kon-
troli. Na charakter z kolei obszaru nad-
granicznego wp³yw mia³y tak¿e pocz-
damskie decyzje o wysiedleniu zarów-
no z Czechos³owacji, jak i z Polski lud-
no�ci niemieckiej, która po obydwu
jej stronach stanowi³a zdecydowan¹
wiêkszo�æ mieszkañców. Nowa lud-
no�æ, która od 1945 roku osiedli³a siê
po obydwu stronach granicy, nie mia-
³a mo¿liwo�ci nawi¹zania s¹siedzkich
relacji i poznania siê. W ten sposób
granica stanowi³a po obydwu stro-
nach koniec pañstwa, a nie okna czy
bramy �wiata. Mia³o to rozliczne kon-
sekwencje, tak¿e dla znajduj¹cych siê
przy nich osiedli ludzkich.
Bezpo�rednio nad granic¹ z Repu-
blik¹ Czesk¹ le¿y 9 gmin wojewódz-
twa opolskiego; znajduj¹ siê one w 3
powiatach: g³ubczyckim, nyskim i
prudnickim i zajmuj¹ ³¹cznie 1366 km

NADGRANICZNE MIEJSCOWOSCI
POWIATU G£UBCZYCKIEGO

W WARUNKACH OTWARTEJ GRANICY
kw., co stanowi 55,3% powierzchni
nadgranicznych powiatów oraz
26,7% powierzchni województwa.

2. Potencja³ ludno�ciowy g³ubczyc-
kich gmin nadgranicznych na tle
województwa
Po II wojnie �wiatowej na opolskim
odcinku granicy pañstwowej nast¹-
pi³a prawie ca³kowita wymiana ¿yj¹-
cej tu ludno�ci. Dotychczasowi
mieszkañcy opu�cili swoje domostwa
w czasie wojny przed nadej�ciem fron-
tu, b¹d� po wojnie, jako Niemcy zo-
stali wysiedleni do jednej ze stref
okupacyjnych za Odr¹ i Nys¹
£u¿yck¹. Ich miejsce zajêli wyrzuceni
ze swoich domostw Zabu¿anie b¹d�
szukaj¹cy lepszych warunków ¿ycia
tragicznie do�wiadczeni wojn¹ Pola-
cy ziem centralnych zniszczonych
niemieck¹ polityk¹ okupacyjn¹, b¹d�
dzia³aniami wojennymi. Wyj¹tkiem
by³ tu jedynie nadgraniczny odcinek
prudnicki, na którym czê�æ dotych-
czasowych mieszkañców - obywateli
niemieckich w procesie weryfikacyj-
nym urzêdowo udokumentowa³a po
wojnie swoj¹ polsko�æ, uzyska³a pol-
skie obywatelstwo i uniknê³a wysie-
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dleñ. W warunkach zamkniêtej granicy, po³o¿one nad ni¹ miejscowo�ci zaczê-
³y siê wyludniaæ.
Liczebno�æ mieszkañców w okresie transformacji ustrojowej w gminach przy-
granicznych w odniesieniu do roku 1975, kiedy zosta³y utworzone gminy w
obecnym kszta³cie obszarowym, ukazuj¹ tab. 1 i 2.

Tab. 1 Ludno�æ gmin przygranicznych powiatu g³ubczyckiegokiego w la-
tach (1975)1989-2012 (w liczbach bezwzglêdnych)

Gminy Lata
1975+ 1989 1999 2003 2006 2008 2012

Branice 10,2 8774 8672 7886 7660 7461 6944
G³ubczyce 25,3 25992 25046 24602 24102 23892 23118
Kietrz 13,1 12679 12534 12042 11829 11761 11291
wojew.(tys.) 971,3 1014,9 1088,3 1055,7 1041,9 1033,0 x
x - brak danych
�ród³o: Roczniki statystyczne województwa opolskiego 1976, 1990, 2000,
2004, 2007, 2009; Województwo opolskie. Podregiony,powiaty,gminy 2004,
2007, 2009, Opole 2004, 2007, 2009; J. Wac - 2012.

Tab.2 Ludno�æ gmin przygranicznych powiatu g³ubczyckiego w latach 1975
- 1989-1999-2003-2006-2008 - 2012 (w liczbach wzglêdnych)

1975 1989 1999 2003 2006 2008 2012
Branice 100,0 86,3 85,3 77,4 74,5 72,5 67,6
G³ubczyce 100,0 102,8 98,8 97,2 90,1 94,5 91,3
Kietrz 100,0 96,9 95,4 91,6 90,1 89,3 86,3
Gminy przygr. 100,0 99,8 98,4 95,1 93,4 92,5 85,2
Woj. opolskie 100,0 104,5 112,0 108,7 107,7 106,3 x
x - brak danych
�ród³o: jak w tab.1.

Analiza zaludnienia gmin przygranicznych w czasie transformacji ustrojowej
po upadku systemu socjalistycznego wskazuje na utrzymanie siê tendencji
dalszego, systematycznego spadku liczby mieszkañców, zw³aszcza w gminie
Branice.
Szukaj¹c �róde³ wyludniania siê obszaru pogranicznego, warto poddaæ analizie
dwa elementy - ruchy migracyjne oraz przyrost naturalny. Ukazuj¹ to tab. 3 i 4.

Tab.3 Saldo migracji w gminach przygranicznych powiatu
g³ubczyckiego na 1000 ludno�ci w latach 2003-2008

2003 2006 2008 2010
Branice -0,26 -0,3 -9,2 -4,2
G³ubczyce -0,57 -4,5 -0,6 -3,4
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w tym miasto x -6,4 -0,2 x
Kietrz -4,82 -4,6 -2,4 -3,3
w tym miasto -7,43 -3,1 -2,7 -2,7
x - brak danych
�ród³o: Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy: 2004, 2007,
2009, 2011, Opole 2004, 2007, 2009, 2011.
Tab.4 Przyrost naturalny w gminach przygranicznych powiatu g³ubczyc-
kiego na 1000 ludno�ci w latach 1999-2008

1999 2003 2006 2008 2010
Branice -3,3 -5,3 -6,3 -5,6 -4,6
G³ubczyce -2,6 -1,9 -2,9 -1,3 -2,6
w tym miasto -0,9 -0,6 -2,3 -0,2 -1,1
Kietrz 1,8 -1,7 -2,1 +1,5 -2,6
w tym miasto 0,4 -2,9 -2,2 +4,2 1,6
województwo opolskie 0,2 -1,2 -0,9 -0,6 0,7
�ród³o: Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2004-2011,
Opole 2004-2011.

Ujemne tendencje salda migracyjnego oraz przyrostu naturalnego w praktyce
oznaczaj¹ depopulacjê obszaru g³ubczyckiego pogranicza. W niektórych miej-
scowo�ciach przyjmuje to charakter alarmuj¹cy, co ilustruj¹ dane ukazuj¹ce
procesy w przygranicznych osiedlach wiejskich gminy G³ubczyce /tab.5/.

Tab.5 Ludno�æ wsi przygranicznych powiatu g³ubczyckiego w latach
1999-2012 (w porównaniu do roku 1939)

Gminy/wsie lata
1939 1999 2012 %1999/2012 %1939/2012

Gmina Branice
Bliszczyce 1347 635 568 89,4 42,2
Boboluszki 604 377 317 84,1 52,5
Branice 4594 2429 2136 87,9 46,5
Dzier¿kowice 357 175 150 85,7 42,0
Wiechowice 516 198 187 94,4 36,2
Wysoka 716 543 502 94,3 70,1
Gmina G³ubczyce
Chomi¹¿a 404 206 156 75,7 38,6
Ciermiêcice 427 94 75 79,8 17,6
Dobieszów 281 98 86 87,7 30,6
Gadzowice 354 239 248 103,8 70,1
Krasne Pole 264 173 163 94,2 61,7
Lenarcice 193 82 56 68,3 29,0
Opawica 555 128 111 86,7 20,0
Pielgrzymów 417 72 61 84,7 14,6
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Pietrowice 692 193 176 91,2 25,4
Pomorzowice 604 417 387 92,8 64,1
Pomorzowiczki 208 79 71 89,9 34,1
Równe 939 449 393 87,2 41,8
S³awoszów 217 34 31 91,2 14,3
Tarnkowa 120 84 72 85,7 60,0
Gmina Kietrz
Kietrz 8914 6827 6199 90,8 69,5
Pilszcz 1468 512 735 143,5 50,1
Rozumice 1067 332 305 91,9 28,6
Sciborzyce Wlk 1174 788 440 55,8 37,5
�ród³o: Spis statystyczny z 17 V 1939 r., dane PESEL w Opolu z 1999 r.
 i 2008 r.; J. Wac 2012.

Porównanie dynamiki ubytku liczby mieszkañców niektórych wsi ukazuje za-
gro¿enie ich zupe³nym wyludnieniem. Na li�cie tej znajduje siê przede wszyst-
kim miejscowo�ci po³o¿one na terytorium gminy G³ubczyce. Spo�ród 14 wsi
przylegaj¹cych do granicy pañstwa - najwiêksz¹ utratê mieszkañców w sto-
sunku do stanu przedwojennego odnotowa³y - S³awoszów, w którym w 2012
roku mieszka³o 14,3 % stanu przedwojennego, Pielgrzymów - 14,6%, Ciermiêci-
ce - 17,6% i Opawica - 20,0% mieszkañców. Oko³o jedn¹ czwart¹ stanu przed-
wojennego maj¹ Pietrowice (25,4%) mniej ni¿ jedn¹ trzeci¹  Lenarcice (29,0%),
Dobieszów (30,6%), i niewiele tylko wiêksz¹ - Pomorzowiczki - 34,1% a po³owy
nie osi¹gnê³y w analizowanych trzech gminach - dalsze 8 wsi.
W pierwszych latach XXI w., mimo zmiany charakteru granicy pañstwowej i
stopniowego jej otwierania - do praktycznego jej  zniesienia poprzez likwidacjê
kontroli sta³ej przez s³u¿by graniczne pañstw, tendencja zmniejszania siê li-
czebno�ci nadgranicznych wsi nadal siê utrzymuje, dramatycznie w przypad-
ku Sciborzyc Wielkich w gminie Kietrz oraz Lenarcic w gminie G³ubczyce.

3. Dostêp do pracy w gminach przygranicznych
W warunkach mo¿liwo�ci swobodnego przemieszczania siê ludzi po zniesie-
niu ograniczeñ wynikaj¹cych z charakteru systemu komunistycznego, o wy-
borze miejsca zamieszkania decyduj¹ przede wszystkim warunki ¿ycia i stwa-
rzaj¹cy mo¿liwo�ci godnego ¿ycia dostêp do pracy. Jak to wygl¹da w gminach
przygranicznych ukazuj¹ tabele - 6 (rynek pracy) i 7 (bezrobocie).

Tab.6 Pracuj¹cy w gminach przygranicznych powiatu g³ubczyckiego
w latach 2003-2010

Obszar Liczba pracuj¹cych  w latach
2003   2006      2008       2010 2010/2003

Województwo 185663   192237   203846   203035 163,2
pow.g³ubczycki 8939   8708     8896        8516 95,3
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gminy: Branice 1432   1239     1202        1188 83,0

G³ubczyce        5443   5669       5780        5447 100,0
Kietrz 1192   1233       1404        1391 116,7

Zród³o: Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2004, 2007,
2009 2011, Opole 2004, 2007, 2009, 2011.

Tab.7  Bezrobocie w powiecie g³ubczyckim na tle powiatów nadgranicz-
nych województwa opolskiego w latach 2003-2010

Obszar Stopa  bezrobocia  zarejestrowanego
2000 2003 2006 2008 2010

Województwo opolskie 15,7 21,4 16,2 9,8 13,6
powiat g³ubczycki 18,0 24,2 18,6 12,7 17,9
powiat nyski 24,0 34,7 24,6 13,9 19,4
powiat prudnicki 15,5 19,4 20,3 13,6 18,6
�ród³o: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2001,
oraz jak w tab.6.

Porównanie dynamiki ofert pracy w gminach nadgranicznych w warunkach
ugruntowuj¹cej siê gospodarki wolnorynkowej ukazuje, i¿ w pierwszych la-
tach po akcesji Polski do Unii Europejskiej wszystkie powiaty charakteryzo-
wa³y siê ni¿szym tempem przyrostu miejsc pracy od �redniej wojewódzkiej.
Tylko gminy Kietrz i Otmuchów sytuowa³y siê ponad przeciêtn¹ wojewódzk¹.
Analizowane powiaty obci¹¿one te¿ by³y znacznie wy¿sz¹ od �redniej woje-
wódzkiej stop¹ bezrobocia.
Elementem wskazuj¹cym na aktywno�æ mieszkañców w poszerzaniu oferty
pracy mo¿e byæ dynamika gospodarcza przygranicznych powiatów ilustrowa-
na wzrostem liczby podmiotów gospodarki narodowej w latach 2000-2008,
ni¿sza od �redniej wojewódzkiej liczonej do roku 2000 - w powiatach g³ubczyc-
kim i prudnickim i tylko w nyskim widocznie wy¿sza. Ukazuje to tab.8

Tab.8 Podmioty gospodarki narodowej powiatów nadgranicznych wojewódz-
twa opolskiego w latach 2000-2010

Obszar 2000 2006 2008
liczba liczba % liczba % liczba %

Województwo 76898 92846 120,7 96246 125,4 99 118  128,9
powiaty:
G³ubczyce 3227 3770 116,8 3917 121,4 4 091 126,8
Nysa 10634 13372 125,7 13824 130,0 13 835 130,1
Prudnik 3633 4218 116,1 4339 119,4 4 440 122,2
Zród³o: Jak w tab.7.

Ni¿sza ni¿ przeciêtna w województwie aktywno�æ ekonomiczno-organizacyj-
na odzwierciedla siê tak¿e w udziale w³asnych �rodków w dochodach bud¿e-
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towych gmin nadgranicznych. Na ich wysoko�æ podstawowy wp³yw maj¹ -
podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek rolny i le�ny,
od nieruchomo�ci, �rodków transportowych, spadków i darowizn; wp³ywy z
op³aty skarbowej, eksploatacyjnej, targowej i od czynno�ci cywilnoprawnych;
dochody z maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego oraz �rodki na dofi-
nansowanie w³asnych zadañ ze �róde³ pozabud¿etowych (por.: Województwo
opolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2009, opole 2009 s. 42).
U progu cz³onkostwa w Unii Europejskiej tylko gmina G³ubczyce wska�nikiem
wp³ywów w³asnych przewy¿sza³a w sposób widoczny (o 4,5%) wska�nik wo-
jewództwa. W warunkach cz³onkostwa w roku 2008 ¿adna z przygranicznych
gmin powiatu g³ubczyckiego nie osi¹gnê³a �redniej wojewódzkiej (53,4%).
Najni¿sze udzia³y mia³y gminy - Branice (36,9%) i Kietrz (41,2%). Szczegó³owo
ilustruje to tab. 9.

Tab.9 Dochody w³asne gmin powiatu g³ubczyckiego w dochodach bud¿e-
tów gmin w latach 2003 i 2008 (w tys. z³)

Jednostka Rok 2003 Rok 2008
woj., gminy ogó³em w tym w³asne % ogó³em w tym w³asne %
Województwo 1262525,8    651972,7   51,6 2090207,7   1115669,1   53,4
pow. g³ubczycki
G³ubczyce 31625,7   17731,6   56,1 56557,9     30762,7   48,9
Kietrz 15135,9    5635,5    37,2 26557,7     10950,1   41,2
Branice 10281,8    3359,5    32,7 16548,4     6031,4     36,4
�ród³o: Województwo opolskie 2004. Podregiony, powiaty gmina 2004, 2009,
Opole, 2004, 2009.

4. Konkluzja
Trudne, wrêcz uci¹¿liwe warunki kszta³tuj¹ce powojenne ¿ycie ludzi nad za-
mkniêt¹ granic¹ pañstwow¹, na obszarze nadgranicznym poddanym w pierw-
szym okresie - do 1956 roku systematycznej kontroli Wojsk Ochrony Pograni-
cza oraz s³u¿b bezpieczeñstwa, doprowadzi³o bezpo�rednio po wojnie do ogra-
niczonego osadnictwa, a nastêpnie do odp³ywu mieszkañców oraz degradacji,
a nawet atrofii czê�ci sieci osadniczej. Nie przerwa³o tego procesu otwarcie
granicy po upadku systemu komunistycznego oraz praktyczne jej zniesienie w
momencie wej�cia do strefy Schengen. Konieczno�ci¹ wydaje siê potrzeba
opracowania programu przywracania obszarom przygranicznym atrakcyjno-
�ci ekonomicznej i turystyczno-kulturalnej. Drog¹ do osi¹gniêcia tego celu
powinno byæ zaanga¿owanie przede wszystkim samorz¹dów terytorialnych
po obydwu stronach granicy na poziomie gmin, ale tak¿e powiatów i woje-
wództwa. Wypracowany przez samorz¹d województwa w 2012 roku program
specjalnej strefy ekonomicznej powinien obj¹æ - uwzglêdniaj¹c jego szczegól-
ne miejsce styku z s¹siednim pañstwem - tak¿e obszar przygraniczny.

Prof. dr hab. Micha³ Lis
Instytut �l¹ski w Opolu
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Wystawa zdjêæ lotniczych i uka-
zanie siê jesiennego numeru wydaw-
nictwa pt.: "Czesko - polskie pogra-
nicze z ptasiej perspektywy" na po-
cz¹tku grudnia zakoñczy czesko -
polski projekt o tej samej nazwie,
który w bie¿¹cym roku wspólnie zre-
alizowa³y miasta partnerskie
Krnów i G³ubczyce.

Ostatni, jesienny, numer kwartal-
nika ponownie oferuje na trzydzie-
stu dwu stronach ponad piêædziesi¹t
zdjêæ lotniczych Jeseników, czeskich
i polskich miast i gmin, wraz z krót-
kim opisem w jêzyku czeskim, pol-
skim i angielskim. "Kwartalnik poja-
wi siê w nak³adzie tysi¹ca sztuk, po-
³owa nak³adu zawiera p³ytê DVD ze
zdjêciami i filmami. Niektóre miejsca
fotograf uchwyci³ podczas wszyst-
kich czterech pór roku, co umo¿liwia
czytelnikowi  porównanie i zdecydo-
wanie, kiedy te miejsca s¹ najpiêk-
niejsze. Wierzê, ¿e potem wiele osób
uda siê do tych miejsc osobi�cie,"
stwierdzi³ mened¿er projektu Tomá�
Kolárik.

Nak³ad czasopisma bêdzie jak zwy-
kle podzielony pomiêdzy poszczegól-
ne miasta i gminy, ale równie¿ kilka-
dziesi¹t sztuk otrzyma Turystyczne
Centrum Informacyjne (Turistické
informaèní centrum) na rynku g³ów-
nym (Hlavním námìstí) w Krnovie,
gdzie mo¿na otrzymaæ je za darmo.

"CZESKO - POLSKIE POGRANICZE
Z PTASIEJ PERSPEKTYWY"

Do wydanego jesiennego numeru
bezpo�rednio nawi¹zuje te¿ wystawa
zdjêæ, która odbêdzie siê w sali wysta-
wowej Willi Flemmicha w Krnovie od
6 do 11 grudnia 2011 roku. "Wystawa
zaoferuje setkê zdjêæ w formacie A4
podzielonych tematyczne. Jest to wy-
bór z ponad czterech tysiêcy zdjêæ,
które zrobione zosta³y w ramach pro-
jektu. Po zakoñczeniu krnowskiej wy-
stawy zdjêcia zostan¹ pokazane w
Miejskim O�rodku Kultury w G³ubczy-
cach, w dniach od 15 do 22 grudnia
2011 roku," informuje  Tomá� Kolárik.

Projekt "Czesko - polskie pograni-
cze z ptasiej perspektywy" sk³ada siê
z trzech czê�ci. Pierwsza czê�æ to kwar-
talnik, który pokazuje atrakcje tury-
styczne i przyrodê przygranicznego
regionu krnowsko - g³ubczyckiego i
ca³ego obszaru Euroregionu Pradziad
w formie zdjêæ lotniczych podczas czte-
rech pór roku, druga to baza zawiera-
j¹ca zdjêcia cyfrowe i filmy lotnicze,
które przeznaczone s¹ dla celów pro-
mocyjnych poszczególnych gmin oraz
z trzeciej, koñcowej wystawy zdjêæ lot-
niczych pogranicza czesko - polskie-
go w Krnovie i w G³ubczycach. Mia-
sta realizuj¹ projekt dziêki wsparciu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w celu przedstawienia
mieszkañcom pogranicza czesko - pol-
skiego jako wspólnego regionu i
wspierania przygranicznej turystyki
krótkoterminowej.

Pawe³ Maleñczyk
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Doceniaj¹c dzia³alno�æ Pana Jana
ROSKOWIÑSKIEGO, mieszkañca
naszej gminy mocno zaanga¿owa-
nego i spe³niaj¹cego siê w wielu
dzia³aniach wnioskujê o przyzna-
nie wyró¿nienia "Honorowy Herb
G³ubczyc"
          Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka
   Pan Jan zwi¹zany jest z ziemi¹ g³ub-
czyck¹, a w szczególno�ci z So³ec-
twem Lisiêcice. W 1973 roku zosta³
powo³any przez Gromadzk¹ Radê Na-
rodow¹ na zastêpcê so³tysa Adama

Oliwy, nastêpnie w kwietniu 1977 roku
zosta³ awansowany na so³tysa wsi.
Po roku 1989, po rozwi¹zaniu Gro-
madzkiej Rady, pozosta³ so³tysem wy-
branym w wyborach bezpo�rednich
przez mieszkañców So³ectwa.  W roku
1999 z uwagi na problemy zdrowotne
zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji so³-
tysa wsi na jedn¹ kadencjê. W roku
2003 zosta³ ponownie wybrany so³-
tysem wsi i funkcjê tê pe³ni do dnia
dzisiejszego.

HONOROWY HERB G£UBCZYC
DLA SO£TYSA LISIÊCIC

JANA ROSKOWIÑSKIEGO
Do wiêkszych osi¹gniêæ, w realizacjê
których zaanga¿owa³  siê so³tys Jan
Roskowiñski nale¿y zaliczyæ:
a) budowa drogi do miejscowo�ci
Cieszniów, która dalej prowadzi do
Kazimierza i Go�ciêcina,
b) remont kapitalny Domu Ludowe-
go w Lisiêcicach,
c) budowa nowej remizy OSP i po-
�wiêcenie sztandaru,
d) budowa ogrodzenia cmentarza,
e) remont ko�cio³a i budowa kaplicy
pogrzebowej,

f) wspó³dzia³anie z gmin¹ w remoncie
szko³y, budowie boiska sportowego
wspólnie  z LZS - em,
g) przewodniczy³ Komitetowi budo-
wy wodoci¹gu i telekomunikacji
h) obecnie koordynuje przygotowa-
nia do budowy kanalizacji sanitarnej
i remontu kapitalnego ulicy G³ubczyc-
kiej.
Zaanga¿owany jest w planowane in-
westycje w  So³ectwie tj.:
- budowa boiska sportowego w ra-



63

SAMORZ¥D
mach programu "Orlik",
- poprawê stanu dróg transportu rol-
nego.
Jest d³ugoletnim  prezesem OSP Li-
siêcice, wspó³pracuje z Policj¹ i Stra¿¹
Miejsk¹ dla poprawy ¿ycie i bezpie-
czeñstwa mieszkañców.
Za swoje zas³ugi uhonorowany zo-
sta³:
- Statuetk¹ "Przyjaciel Szko³y w Li-
siêcicach",
- Statuetk¹ - Nagroda Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi,
- Statuetk¹ �w. Floriana za zaanga¿o-
wanie w dzia³alno�æ OSP

 - Odznak¹  "Zas³u¿ony dla Rolnic-
twa",
- Srebrnym medalem "Za Zas³ugi dla
Rzeczypospolitej Polskiej".
   Uwa¿am, ¿e Pan so³tys Jan Rosko-
wiñski  w pe³ni zas³uguje na przyzna-
nie wyró¿nienia "Honorowy Herb
G³ubczyc" - napisa³ we wniosku Bur-
mistrz.
Kapitu³a Rady Miejskiej przychyli³a
siê do wniosku Burmistrza.
Honorowy Herb wrêczony zosta³
podczas uroczystej �wi¹tecznej sesji
2011r.
Opr. na podstawie wniosku

Jan Wac

Jan Roskowiñski zmar³ 26.10.2012 i pochowany zosta³ w Lisiêcicach
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Wspó³praca G³ubczyc i niemieckiego
Rockenhausen do niedawna  opiera³a
siê na filarach  politycznym - samo-
rz¹dy gmin i o�wiatowym - gimnazjum
i liceum. Od dwu lat wspó³pracê
wspiera trzeci filar - wspó³praca rodzin,
a zanosi siê, ¿e bêdzie jeszcze czwarty

- wspó³praca instytucji opieki spo³ecz-
nej. Organizacj¹ wymiany rodzin zajê-
³y siê Stowarzyszenia Miast Partner-
skich, którymi kieruj¹ Boles³aw Buniak
i Christian Angne. W ub. roku go�ci-
li�my grup¹ g³ubczyckich rodzin w
Rockenhausen, w tym w ramach re-
wan¿u wizytê w G³ubczycach z³o¿y³y
rodziny, które nas przyjmowa³y. Nasi
go�cie ¿yczyli sobie, by w programie
pobytu w G³ubczycach przewidzieæ
mo¿liwo�æ poznania w naszej gminie
organizacji i formy opieki spo³ecznej
nad osobami starszymi, niepe³no-
sprawnymi fizycznie i psychicznie.
St¹d pierwsz¹ wizytê z³o¿yli w Domu
Opieki Spo³ecznej w Klisinie. Tam te¿
nast¹pi³o pierwsze  spotkanie z pol-
skimi rodzinami.  Go�cie serdecznie
przyjêci przez dyrekcjê - Ma³gorzatê
Krywko -Trznadel  i Micha³a Dobro-

G£UBCZYCE - ROCKENHAUSEN
wolskiego - z uznaniem odnie�li siê
do informacji o formach pracy, reha-
bilitacji osób wymagaj¹cych ca³odo-
bowej opieki oferowanej przez DPS
oraz o systemie organizacyjnym w na-
szym  powiecie, a tak¿e  warunkach
bytowych, standardzie obiektu i oto-

czenia. Potwierdzo-
no propozycjê
wspó³pracy, wy-
miany do�wiad-
czeñ i dorobku
przez tego typu in-
stytucje. Na za-
koñczenie wizyty
go�cie otrzymali
piêkne upominki
wykonane przez
podopiecznych
DPS w ramach za-
jêæ rehabilitacyj-
nych.

    Go�cie, spotykaj¹c siê z pracowni-
kami i pensjonariuszami �rodowisko-
wego Domu Samopomocy w No-
wych Go³uszowicach,  poznali te¿
bezpo�rednio pracê z podopieczny-
mi, którzy przebywaj¹ tu od ponie-
dzia³ku do pi¹tku dowo¿eni codzien-
nie. Domem kieruje Bo¿ena Zimny z
do�wiadczonym personelem, który
prowadzi rehabilitacjê osób przewle-
kle psychicznie chorych, upo�ledzo-
nych  umys³owo i wykazuj¹cych
przewlek³e zaburzenia czynno�ci psy-
chicznych.
   Niedzielê go�cie spêdzili wspólnie
z polskimi rodzinami, które organizo-
wa³y indywidualnie czas w ramach
wspólnych zainteresowañ, wspólne
obiady lub wyjazdy w ciekawe miej-
sca. Wiêkszo�æ go�ci po raz pierw-
szy bawi³a w Polsce. Wieczorem od-
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by³o siê spotkanie integracyjne w
Hotelu Domino po³¹czone z degu-
stacj¹ polskich potraw, wspólnym
�piewaniem, tañca-
mi i zabaw¹ przy ze-
spole AGE. Ponie-
dzia³ek przeznaczo-
no na spotkanie
go�ci i cz³onków
Stowarzyszenia z
w³adzami samorz¹-
dowymi w Urzêdzie
Miejskim i poznawa-
niu gminy  W czasie
spotkania pad³y de-

klaracje poszerzenia  wspó³pracy i wy-
miany do�wiadczeñ, symbolicznie
wymieniono pami¹tki, na jego zakoñ-
czenie upamiêtniono wizytê rodzin
miasta partnerskiego posadzeniem w
parku miejskim  dêbu "Rockenhau-
sen". Potem wspólnie zwiedzano
Oczyszczalniê �cieków G³ubczyckich
Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz dwie
firmy produkcyjne powsta³e od  pod-
staw w okresie transformacji ustrojo-
wej w Polsce -  Toskê wchodz¹c¹ w
sk³ad francuskiej  Grupy Bongrain
oraz firmê Galmet. W obu firmach sze-
fowie osobi�cie  przyjêli go�ci i zapo-
znawali ze skomplikowanymi techno-

logiami. Obie firmy wzbudza³y podziw
i uznanie za dynamiczny rozwój, no-
woczesne technologie i rozmach, jaki

osi¹gnê³y w tak krótkim cza-
sie. Zwiedzanie koñczy³o siê
poczêstunkiem i wrêczeniem
souwenirów.  Nie sposób
by³o nie zaprosiæ go�ci do
odbudowanego ratusza,  by
pokazaæ zbiory Powiatowego
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
Jego eksponaty ilustruj¹ losy
tej ziemi od czasów celtyc-

kich po burzliwy wiek XX . £¹cz¹ hi-
storiê lokaln¹, kresow¹ i II wojny
�wiatowej. Dzieñ zakoñczy³o wieczor-
ne spotkanie  po¿egnalne, wzajemne
podziêkowania i wymiana pami¹tek.
Przygotowany program wizyty zak³a-
da³ przybli¿enie rodzinom niemieckim
nie tylko naszej gminy, ale i fragmen-
tu Polski, st¹d pomys³ wyjazdu na je-
den dzieñ do Wroc³awia, by pokazaæ
go�ciom Panoramê Rac³awick¹, Ry-
nek, Stare Miasto, Uniwersytet ze
wspania³¹ aul¹  Leopoldina oraz  sta-
dion Euro 2012.

    Jan Wac
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Niewielka gmina Rusin, po czeskiej
stronie granicy odleg³a 2 km od pol-
skich Gadzowic,  która wraz z Hro-
zow¹ i Maciejowicami liczy zaledwie
159 obywateli jest prawie tak stara jak
miasto Krnov.

Pierwsz¹ pisemn¹ wzmiankê o tej
miejscowo�ci znajdujemy w testamen-
cie s³awnego pana Vok z Ro¿umberka
spisanym 4. 6. 1262 roku. Pan Vok by³
najwy¿szym mar-
sza³kiem Czeskiego
Królestwa i oprócz
Rusina by³ w³a�ci-
cielem s¹siednich
miejscowo�ci  le¿¹-
cych dzi� na terenie
Polski: Prudnika,
Dietmarowa  oraz
niedalekich Pomo-
rzowic, sk¹d corocz-
nie na rusiñski od-
pust przyje¿d¿a ks.
Boles³aw Grabowski  ze swoimi para-
fianami.

 Druga pisemna informacja o Rusi-
nie pochodzi równie¿ z testamentu. Te-
stament sporz¹dzony zosta³ przez bi-
skupa Brunona ze Schaumburku, da-
towany na rok 1267 i przechowywany
jest w O³omunieckim Ordynariacie. Te-
stament zosta³ sporz¹dzony przed wy-
praw¹ do Prus, w której bp Bruno to-
warzyszy³ królowi Przemys³owi Otaka-
rowi II.

Kolejn¹ znacz¹c¹ osobisto�ci¹, z
któr¹ jest Rusin zwi¹zany, jest  w³a�nie
sam król czeski zwany "¿elazny i z³oty"
Przemys³aw Otakar II.  Legenda g³osi,
¿e kiedy podczas powrotu z wyprawy
na Prusy wojsko królewskie rozbi³o siê
obozem na wzgórzu pomiêdzy Hrozow¹

Obec Rusín na Osobla�sku slaví 750 let
750 - LECIE GMINY RUSIN

a Rusinem, król rozkaza³ aby przynie-
siono mu krzese³ko polowe, by móg³
rozkoszowaæ siê widokiem na cu-
down¹ krainê. Od tego czasu wzgó-
rze owo nosi nazwê "Królewski Tron"

To w³a�nie Król Przemys³aw Ota-
kar II powierzy³ biskupowi Brunowi
misjê sprowadzenia na te ziemie jego
rodaków z pó³nocy dzisiejszych Nie-
miec, albowiem tamtejsze plemiona

potrafi³y ju¿ pos³ugiwaæ siê p³ugiem,
którym da³o siê oraæ równie¿ górzy-
ste grunty, zw³aszcza ¿e plemiona te
zna³y siê na górnictwie i  wydoby-
ciu rudy, co przynios³o czeskiemu
królowi Przemys³awowi wielkie bo-
gactwo i da³o przydomek "Król ¿ela-
zny i z³oty".

Nap³yw niemieckojêzycznej ludno-
�ci  wszak spowodowa³,  ¿e wp³yw
s³owiañskiego elementu, poniszczo-
nego przez nacieraj¹cych Mongo³ów,
zosta³ os³abiony i naturalnie zla³ siê z
wiêkszo�ci¹ spo³eczeñstwa. Wzajem-
ne przenikanie siê objawi³o siê nie tyl-
ko na utrzymywaniu  wspólnych tra-
dycji, ale przede wszystkim w brzmie-
niu imion. Wielu obywateli niemiec-
kojêzycznych  nosi i dzi� s³owiañskie
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imiona i na odwrót. Konkretnie w Ru-
sinie i okolicy bardzo czêsto wystê-
puje imiê Peschke pierwotnie brzmi¹-
ce Peszek.

Historyk Bachmann pisze, ¿e Cze-
chy straci³y wyj¹tkowego cz³owieka,
kiedy 18 lutego 1281r.
zmar³ biskup Bruno.
Napis na epitafium
(p³ycie nagrobnej),
�wiadczy o tym jak
wysoko cenili bisku-
pa Brunona jemu
wspó³cze�ni: �O Mo-
rawo, �mierci¹ króla
Otakara straci³a� jed-
no oko i zosta³o Ci
tylko drugie, teraz
straci³a� oboje i mu-
sisz b³¹dziæ w ciem-
no�ciach.�

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku
minê³a 730 rocznica �mierci biskupa
Brunona. Niestety jest to rocznica,
której siê u nas nie obchodzi. Ju¿ od
1331 roku Rusin jest powi¹zany z G³ub-
czycami. Z tego roku pochodz¹ do-
kumenty o sprzeda¿y Rusina Hynko-
wi z G³ubczyc. W 1352 ów Hynek za-
³o¿y³ w G³ubczycach ¿eñski klasztor i
zobowi¹za³ siê dostarczaæ rocznie 2
miary zbo¿a ze swego m³yna w Rusi-
nie dla biednych dzieci.

Do wyj¹tkowych osobisto�ci Ru-
sina zaliczyæ mo¿na tak¿e przedwojen-
nego w³a�ciciela ziemskiego pana Ar-
nosta Peschke, do dzi� zachowa³ siê
jego dwór. Bêd¹c  cz³onkiem  rady ziem-
skiej, stara³ siê o podwy¿szenie jako-
�ci krnovskiej hodowli koni (stadni-
ny). Z jego inicjatywy do stajni w Ru-
dolcicach sprowadzono konie noryc-
kiej rasy. Od 1903 roku dziêki Arno-
stowi Peschke w zachodniej czê�ci
�l¹ska pojawia siê kierunek(linia) no-

rycki, do tej pory bowiem hodowle
koni w tym regionie by³y raczej cha-
otyczne i trudno by³o mówiæ o jakiej�
jednolitej linii hodowlanej.

Nazwa "norycki" pochodzi od au-
striackiej krainy, która w �redniowie-

czu by³a rzymsk¹ prowincj¹: "NORI-
CUM". Pochodzenie tej rasy koni siê-
ga czasów Rzymskiego Imperium.
Rasa zachowa³a siê dziêki salzburskim
arcybiskupom. W 1576 roku arcybi-
skup Jan Jakub z Kuen za³o¿y³ stad-
ninê z której pochodzi³y konie rozro-
dowe. Arcybiskup Jan Arnoszt hra-
bia Thun, ogromny mi³o�nik i pasjo-
nat  hodowli wyda³ w 1688 roku zakaz
pokrywania krajowych klaczy cudzo-
ziemskim ogierem. W ten sposób
stadnina zosta³a postawiona na nogi,
a tym samym po³o¿ono fundamenty
do hodowli zwierz¹t czystej krwi. No-
rycki koñ najlepiej nadawa³ siê do
ciê¿kiej pracy na roli i w lesie.

�Dopiero w 1922 wystawa koni w
Krnovie pokaza³a trafno�æ decyzji z
1903 roku o wprowadzeniu hodowli
koni noryckich, uzyskano bowiem do-
brego, twardego konia gospodarskie-
go�� - pisze autor publikacji: �Histo-
ryczne studium powstawania ras



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

68

koni�� Quido Riedel. Dalej czytamy:
��l¹sk móg³ w ten sposób ukazaæ naj-
bardziej skonsolidowan¹ hodowlê
koni w ca³ej republice. Uda³o siê udo-
wodniæ, ¿e koñ norycki jest najlepszy
do pracy w miejscowych warunkach.
Stadniny w Rudolcicach, Krnowie i
Rylowce ju¿ w 3 generacji pokaza³y
wyniki, klacze i m³ode konie wzbudzi-
³y na wystawie zainteresowanie i po-
dziw swym typem, kszta³tami i siln¹
budow¹ cia³a.�

Du¿e zmiany w rozwoju Rusina na-
st¹pi³y po II wojnie �wiatowej. W
sierpniu 1945 roku w Rusinie by³o 2
Czechów i 300 Niemców, pod koniec
1946 roku by³o ju¿  7 Czechów. W ci¹-
gu ca³ego roku 1947 przybyli tu rów-
nie¿ S³owacy, miejscowo�æ jednak zo-
sta³a zaludniona przewa¿nie wo³yñ-
skimi Czechami, w pó�niejszych latach
przybyli tu i Grecy. Liczby 300 oby-
wateli miejscowo�æ ju¿ nigdy nie osi¹-
gnê³a. W latach piêædziesi¹tych
mieszkañcy, którzy ca³ym sercem czuli
siê rolnikami, musieli zrzec siê swych
w³asno�ci i poddaæ siê kolektywiza-
cji. Koniec prywatnego rolnictwa
przypieczêtowany zosta³ przeprowa-
dzeniem ca³ej wsi pod PGR (Pañstwo-
we Gospodarstwo Rolne). W ten spo-
sób pog³êbi³a siê dewastacja wioski i
tak ju¿ zniszczonej wojn¹. Rolnicy
opuszczali to miejsce i szukali pracy
w miastach, a ci którzy przybyli, sta-
wali siê robotnikami PGR. Znika³y sta-
re tradycje, a wraz z nimi i poczucie
przynale¿no�ci. Wioska zaczê³a zara-
staæ chaszczami i pokrzywami.

Nieoczekiwanie "nowym  �witem"
sta³o siê wybudowanie Kaplicy Po-
jednania na rusiñskim wzgórzu.(foto)
Od 1993 roku Rusin jest miejscem
corocznych spotkañ trzech narodów.

Przyje¿d¿aj¹ tu ludzie  z wielu zak¹t-
ków Czech, z Hamburga, Berlina, Mo-
nachium, Gdañska, Warszawy a
przede wszystkim z s¹siednich G³ub-
czyc i okolicznych polskich miejsco-
wo�ci.

Oficjalne ramy tym wydarzeniom
nada³a Umowa o wzajemnej wspó³pra-
cy miêdzy Gmin¹ G³ubczyce a miej-
scowo�ci¹ Rusin, któr¹ 30 grudnia
2000 roku podpisali ówcze�ni wójto-
wie, Eduard Ivanicky z Rusina i Józef
Pich z G³ubczyc. W umowie  tej zosta³
równie¿ jasno sformu³owany zamiar
zrealizowania przej�cia granicznego
miêdzy Rusinem a Gadzowicami

Dziêki zagranicznym partnerom
uda³o siê wykonaæ kilka projektów
s³u¿¹cych rozwojowi wsi Rusin.

Odpust w Kaplicy Pojednania oraz
zabawa w nowym parku w samym
�rodku Rusina u�wietniaj¹  Rok Jubi-
leuszowy. Rusin jest dzisiaj czyst¹,
uporz¹dkowan¹ i szeroko znan¹ miej-
scowo�ci¹, w której co roku odbywa
siê miêdzynarodowe spotkanie w
pierwsz¹ niedzielê sierpnia. Równie¿
w 2012 roku - 5 sierpnia Rusin ob-
chodzi³ XX-lecie wybudowania Kapli-
cy Pojednania. Z tej okazji, w ramach
Projektu "Podpora czesko polskiej re-
gionalnej literatury  i propagowania
regionu - Regio Litera - Miasto Krnov
przy wspó³pracyz  Gmin¹ G³ubczyce
wyda³o publikacjê: "Setkávání u ka-
ple /Spotkania na Wzgórzu". Publi-
kacja autorstwa Ludmi³y Cajanovej i
Jana Waca opowiada o wszystkich
wspólnych wydarzeniach i akcjach.
Uroczysta prezentacja ksi¹¿ki odby³a
siê 12 lipca 2012 w Krnovie.

Mgr Ludmi³a Cajanova.
t³um. siostra Klara Derez
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GMINA
Historia

Katarzyna Maler, Opole wyd. Instytut �l¹ski 2003
PIW Instytut �l¹ski
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Katarzyna Maler, Opole wyd. Pañstwowy Instytut Wydawniczy 2006
Instytut �l¹ski 2006
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Stanis³aw Karwowski, herbu Pniej-
nia (pseud. Wiktor Soñski), urodzi³ siê
25 lutego 1848r. w Lesznie jako syn

polskiego oficera z powstania listo-
padowego Adama Karwowskiego
(pó�niejszego profesora matematyki
i jêzyka polskiego w gimnazjum w
Lesznie) i Ferdynandy Habdank Bia-
³oskórskiej. Rodzina ojca pochodzi³a
z Mazowsza, ze wsi Karwowo. Po
ukoñczeniu gimnazjum w Lesznie stu-
diowa³ na uniwersytetach we Wroc³a-
wiu i Berlinie. We Wroc³awiu zosta³
cz³onkiem Towarzystwa Literacko -
S³owiañskiego, a w Berlinie prezesem
Polskiego Ko³a Studenckiego. W li-
stopadzie 1870r. zosta³ promowany
na doktora filozofii na uniwersytecie
w Halle (tytu³ pracy: De Livonia im-

 PROFESOR STANIS£AW KARWOWSKI

perio Sigismundi Augusti, regis Po-
loniae, subjecta). W 1872r. po�lubi³
Mariê Pstrokoñsk¹, herbu Budzisz,
córkê hrabiego Juliusza Paparona i
Leokadii Fundament - Kar�nickiej,
herbu Jastrzêbiec, z któr¹ mia³ dwóch
synów: Ferdynanda Przemys³awa i
Adama Ferdynanda. Podró¿owa³ po
Europie Zachodniej, Rosji i Skandy-
nawii. W lipcu 1872r. zda³ we Wroc³a-
wiu egzamin pañstwowy upowa¿nia-
j¹cy go do nauczania w gimnazjach
historii, geografii, jêzyków klasycz-
nych i wspó³czesnych. W okresie
Kulturkampfu odby³ tzw. rok próbny
w zawodzie nauczyciela w Ostrowie
Wielkopolskim i pozosta³ tu jako na-
uczyciel pomocniczy. Gdy pruskie
w³adze nakaza³y tamtejszym kateche-
tom nauczanie religii po niemiecku,
odmówili i stracili pracê. Namawiany
do nauczania za nich  Karwowski rów-
nie¿ odmówi³ i za karê zosta³ przenie-
siony do ̄ agania na Dolnym �l¹sku,
a w 1883r. do G³ubczyc. W latach 1883
- 1907 pracowa³ w gimnazjum w G³ub-
czycach jako nauczyciel historii, jê-
zyka polskiego, francuskiego i angiel-
skiego. W 1885r. zosta³ mianowany
wy¿szym nauczycielem, a w 1891r.
gimnazjalnym profesorem. W 1897r.
otrzyma³ tytu³ radcy IV klasy. Za³o¿y³
w G³ubczycach kó³ko filaretów, któ-
rego cz³onkowie potajemnie czytali
dzie³a Adama Mickiewicza. By³ tu po-
strzegany jako ¿arliwy polski patrio-
ta, który nie ba³ i nie wstydzi³ siê u¿y-
waæ na ulicy ojczystego jêzyka. Ju¿ w
1905r. ciê¿ko zachorowa³ i zacz¹³ siê
staraæ o przej�cie na emeryturê.   W
1907r. dr Karwowski zrezygnowa³ z
pracy i wyjecha³ do Poznania. Zosta³
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tu prezesem Kola
Polskiego w ra-
dzie miejskiej i
prezesem Rady
Wy¿szej Towa-
rzystwa �w. Win-
centego a`Paulo,
a tak¿e wicepre-
zesem Towarzy-
stwa Przyjació³
Nauk, prezesem
Wydzia³u Histo-
ryczno - Literac-
kiego Komisji Jê-
zykowej przy To-
warzystwie Przy-
jació³ Nauk, pre-
zesem Towarzy-
stwa Muzyczne-
go oraz cz³onkiem rozmaitych stowa-
rzyszeñ, do których przynale¿no�æ
�wiadczy o wszechstronno�ci tego wy-
bitnego nauczyciela.

17 maja 1917r. zmar³ po operacji w
Berlinie. W pogrzebie wziê³o udzia³ 40
ksiê¿y z biskupem Jedzinkiem na cze-
le. Zosta³ pochowany na starym
cmentarzu �w. Marcina w Poznaniu u
boku  jego zmar³ej kilka miesiêcy wcze-

�niej ma³¿onki Marii.   Cmentarz ten
zosta³ zlikwidowany i podczas II woj-
ny �wiatowej szcz¹tki obojga przenie-
siono na cmentarz parafii Zmartwych-
wstania Pañskiego na Dêbcu, a obec-
nie krewni staraj¹ siê o przeniesienie
ich na Cmentarz Zas³u¿onych Wiel-
kopolan.

Stanis³aw Karwowski napisa³ po-
nad 300 prac i rozpraw historycznych,
publikowanych m. in. w "Tygodniku
Wielkopolskim", "Kuryerze Poznañ-
skim", "Dzienniku Poznañskim". Ich
pe³ny wykaz przedstawi³ w swojej Ne-
krologii Antoni Moskowski.  Jego imiê
nosi ulica w Poznaniu w dzielnicy
£azarz, ulica w Jarocinie i Dom Na-
uczyciela w G³ubczycach, natomiast w
Lesznie znajduje siê ulica Karwowskich.

Najwa¿niejsze publikacje:
- Polacy i jêzyk polski na �l¹sku pod
panowaniem pruskim, Poznañ 1910.
- Verhältnis der Reichsgrafen von Op-
persdorff und Oberglogau zu den
Königen von Polen, "Jahresbericht d.
Königlichen Katholischen Gymnasium
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zu Leobschütz", Leobschütz 1892.
-  Dzieje Wielkopolski w 19 wieku, Po-
znañ 1917 ( w 3 tomach).
- Z przesz³o�ci �l¹ska, Bytom 1895 -
1899.
         opracowa³a Katarzyna Maler

�ród³a i literatura:
- A.  Frej Wielkopolanin w G³ubczy-
cach, "Kalendarz G³ubczycki" 2008.
-  Jahresbericht über das Königli-
che Katholische Gymnasium zu Le-
obschütz für das Schuljahr 1897/98,
Leobschütz 1898.
-  A.  Moskowski Nekrologia, Poznañ
1917.
-A.   Musialik  Polskie elity narodo-
we z okresu przygotowañ i przebie-
gu górno�l¹skiego plebiscytu. "Stu-
dia �l¹skie", t. LV, 1997.
-  S.G. St. Rat, Hier spricht das Le-
obschützer Gymnasium. "Le-
obschützer Heimatbrief nr 6, 1950.
- "Wielkopolanin" 1917, nr 110 [ne-
krologi].
Stanis³aw Karwowski z Karwowa h.

Pniejnia (Cwaliny) (M.J.Minakow-
skiego [http://www.sejm-wielki.pl/b/
9.526.515].
Stanis³aw Karwowski - Wikipedia,
wolna encyklopedia
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Sta-
nis%C5%82aw_Karwowski ]
Ulica Stanis³awa Karwowskiego w
Poznaniu - Wikipedia, wolna ency-
klopedia |
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Uli-
ca_Stanis%C5%82awa_Karwow-
ski...].
A. Karwowski Wielkopolska ga³¹�
rodziny Karwowskich, uminski.na-
me/media/1 1858.pdf

Ilustracje:
1. Prof. Stanis³aw Karwowski.
2. Nekrolog opublikowany przez To-
warzystwo Przyjació³ Nauk w Po-
znaniu.
3. Nekrolog opublikowany przez ro-
dzinê profesora.
4. Nekrolog opublikowany przez Ma-
gistrat i Radê Miejsk¹ w Poznaniu.
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demii Medycznej w Poznaniu. Opu-
blikowa³ kilkadziesi¹t prac nauko-
wych i to w ró¿nych jêzykach. By³ re-

daktorem naczelnym
"Nowin Lekarskich",
dziekanem Wydzia³u Le-
karskiego Uniwersytetu
Poznañskiego. Za³o¿y³
Zwi¹zek Lekarzy Za-
chodniej Polski, którego
zosta³ prezesem. By³
cz³onkiem honorowym
ró¿nych towarzystw me-
dycznych, równie¿ poza
granicami Polski i spo-
³ecznikiem. Dziêki niemu
we wrze�niu 1933r. w Po-
znaniu odby³ siê XIV
Zjazd Lekarzy i Przyrod-

ników Polskich i IV Zjazd Lekarzy S³o-
wiañskich. Podczas tego zjazdu zmar³
na zawa³ serca i spocz¹³ na poznañ-
skim cmentarzu �w. Marcina. W po-
grzebie wziê³o udzia³ kilka tysiêcy osób.
Po likwidacji tego cmentarza, podczas
II wojny �wiatowej szcz¹tki jego i jego
rodziców przeniesiono na cmentarz pa-
rafii Zmartwychwstania Pañskiego, a
obecnie rodzina stara siê o pochowa-
nie ich na Cmentarzu Zas³u¿onych Wiel-
kopolan.
    Adam Ferdynand Karwowski zapo-
cz¹tkowa³ w rodzinie liniê lekarzy.
Obecnie ¿yje ju¿ trzecie jej pokolenie.
  Na podstawie: Karwowski A., Wiel-
kopolska ga³¹� rodziny Karwowskich:
uminski.name/media/11858.pdf  i bio-
gramu A. Karwowskiego:
 www2.bg.am.poznan.pl

     opracowa³a Katarzyna Maler
Na zdjêciu Adam Karwowski jako
polski major

     Adam Ferdynand Karwowski uro-
dzi³ siê 22 marca 1873r. w Ostrowie
Wielkopolskim jako syn nauczyciela
gimnazjalnego Stani-
s³awa Karwowskiego i
Marii Pstrokoñskiej.
Wraz z rodzicami trafi³
do G³ubczyc, gdzie jego
ojciec naucza³ w gimna-
zjum. Zda³ w nim matu-
rê, po czym studiowa³
medycynê w Würzbur-
gu, Lipsku, Freiburgu
Badeñskim, Mona-
chium, Berlinie i Ins-
brucku. W 1896r. otrzy-
ma³ tytu³ doktora medy-
cyny i jako lekarz okrê-
towy dociera³ do por-
tów Ameryki Po³udniowej i Afryki
wschodniej. Zainteresowa³ siê wów-
czas chorobami skórnymi tubylców i
po powrocie do Europy wyspecjali-
zowa³ siê w dermato - wenerologii. Z
jego inicjatywy w Poznaniu powsta-
³o Towarzystwo Zwalczania Chorób
Wenerycznych. Zosta³ g³ównym le-
karzem oddzia³u dermatologicznego w
tamtejszym miejskim szpitalu i za³o¿y³
w³asn¹ praktykê. W 1917r. by³ ordy-
natorem wojskowym szpitala wene-
rologicznego niemieckiej armii. W li-
stopadzie 1918r. wst¹pi³ do polskie-
go wojska i awansowa³ do rangi pod-
pu³kownika. Obrano go prezesem
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu
Poznañskiego. W 1920r. po�lubi³
Annê £ebiñsk¹, z któr¹ mia³ sze�cio-
ro dzieci. W 1922r. otrzyma³ tytu³ dok-
tora habilitowanego i w 1923r. jako
profesor nadzwyczajny zosta³ kierow-
nikiem Kliniki Dermatologicznej Aka-

ADAM KARWOWSKI - ABSOLWENT
G£UBCZYCKIEGO GIMNAZJUM
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Stanis³aw Szenic urodzi³ siê 1 maja
1831r. w Bieczynach w powiecie ko-
�ciañskim. Uczêszcza³ do Gimnazjum
�w. Marii Magdaleny w Poznaniu, w
którym w 1850r. zda³ maturê. Studio-
wa³ matematykê na Uniwersytecie
Wroc³awskim, gdzie w 1855r. uzyska³
tytu³ doktora filozofii. W nastêpnym
roku zda³ egzamin pañstwowy upraw-
niaj¹cy go do nauczania w gimna-
zjach. Pierwszym jego miejscem za-
trudnienia by³o realne gimnazjum w
Poznaniu. W 1858r. rozpocz¹³ pracê
w gimnazjum w �remie. W 1866r. otrzy-
ma³ tam tytu³ profesora gimnazjalne-
go. Pracuj¹c, jednocze�nie pisa³ pra-
ce naukowe z przyrody i fizyki w cza-
sopi�mie "Przyroda i Przemys³", dziê-
ki czemu zwróci³y na niego uwagê �ro-
dowiska naukowe. Nie przyj¹³ posa-
dy profesora botaniki na Uniwersy-
tecie Lwowskim. Zaanga¿owa³ siê w
dzia³alno�æ publiczn¹. Za³o¿y³ Bank
Ludowy w �remie, zosta³ przewodni-
cz¹cym rady miejskiej  miasta �rem
i  by³ dyrektorem Komitetu Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej na powiat
�remski. W 1875r. w³adze o�wiatowe
przenios³y go na �l¹sk, do gimnazjum
w G³ubczycach. Przeniesienie to mo-
g³o siê wi¹zaæ z ówczesn¹ polityk¹
germanizacyjn¹ w³adz pruskich, tym
bardziej, ¿e rok wcze�niej musia³ zmie-

PROFESOR STANIS£AW SZENIC

niæ pisowniê nazwiska na Schönitz.
Szenic z ciê¿kim sercem opu�ci³ Wiel-
kopolskê i przyby³ do miasta nad
Psin¹, gdzie naucza³ matematyki. W
1881r., gdy obchodzi³ w G³ubczycach
25 - lecie pracy w nauczycielstwie,
zosta³ zaproszony do �remu przez
swoich by³ych uczniów, którzy zor-
ganizowali dla niego specjaln¹ uro-
czysto�æ jubileuszow¹. W 1890r. zo-
sta³ przeniesiony do gimnazjum w
K³odzku, gdzie w 1893r. otrzyma³ tytu³
radcy. 5 lat pó�niej przeszed³ na eme-
ryturê i wyjecha³ do Poznania, gdzie
zamieszka³ przy Grabenstrasse nr 9.
Jako pierwszy sekretarz wydzia³u
nauk przyrodniczych  Towarzystwa
Przyjació³ Nauk wyg³asza³ wyk³ady z
dziedziny astronomii. Zacz¹³ jednak
chorowaæ, co wyklucza³o dzia³alno�æ
naukow¹. Zmar³ dotkniêty parali¿em
18 sierpnia 1903r. w Poznaniu.

                             Katarzyna Maler
Literatura:
1. Dziennik Poznañski 1903, nr 192
z 25 sierpnia 1903r.
2. "Katolik" 1881, nr 72.
3. A. Wojtkowski Historja Towarzy-
stwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu.
Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Po-
znaniu w latach 1857 - 1927, Po-
znañ 1928.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

76

wojsk radzieckich uda³ siê st¹d do
Warszawy i znów do Bruczkowa. W
listopadzie zosta³ ekonomem   domo-
wym w Chludowie. W 1940r. zosta³
administratorem parafii Dolsk ko³o
Jarocina, a w pa�dzierniku 1941r. dusz-
pasterzem Niemców w Broniszewi-
cach. W 1944r. z powodu choroby
usuniêto mu p³uco. Po wojnie w pa�-
dzierniku 1945r. zosta³ wys³any do
G³ubczyc, gdzie mia³ opiekowaæ siê
Domem Misyjnym Maria Treu, ka-
plic¹ �w. Teresy i gospodarstwem
werbistów przy ul. Grunwaldzkiej.
Zosta³ równie¿ nauczycielem fizyki,
chemii i jêzyka angielskiego w miej-
scowym liceum (1945 - 1949). Gdy
dom misyjny przejê³o pañstwo, w lip-
cu 1951r. zamieszka³ u sióstr de Notre
Dame przy dzisiejszej ul. Raciborskiej.
3 X 1951r. zosta³ proboszczem parafii
Grobniki, gdzie kaza³ wyremontowaæ
dach i sklepienie ko�cio³a. W 1959r.
zosta³ kapelanem el¿bietanek w Ny-
sie, a w 1961r. kapelanem g³ubczyc-
kich sióstr de Notre Dame. Pomaga³
te¿ w pracy duszpasterskiej na tere-
nie G³ubczyc. W 1977r. zamieszka³
jako rezydent w raciborskim klaszto-
rze werbistek. Zmar³ tam 15 X 1982r. i
zosta³ pochowany w kwaterze sióstr
werbistek niedaleko ich klasztoru.

                  Katarzyna Maler

�ród³a i literatura: http://
svdgg.republika.pl/nowa/refe-
rat_misyjny/Neoprezbiterzy/1927... -
VII Zjazd Absolwentów i Nauczycie-
li Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
G³ubczycach, G³ubczyce 24 - 26. 09.
2010r. (biuletyn zjazdowy).

Ks.  Pawe³ Kiczka urodzi³ siê 30 VIII
1899r. w Radostyni. W 1912r. wst¹pi³
do zakonu werbistów w �w. Krzy¿u
ko³o Nysy. Przez pó³tora roku uczest-
niczy³ w I wojnie �wiatowej i otrzyma³
odznaczenie za ratowanie rannych. W
latach 1920 - 1927 studiowa³ filozofiê
i teologiê w St. Gabriel ko³o Wiednia i
26 V 1927r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añ-

skie. Od 1927 do 1929r. wyk³ada³ fizy-
kê i chemiê w ni¿szym seminarium w
Pieniê¿nie i by³ spowiednikiem
uczniów misyjnych. Od 1929 do 1930r.
by³ duszpasterzem w Kuracji Ducha
�w. w Berlinie i kapelanem el¿bieta-
nek. W 1930r. powróci³ do Pieniê¿na i
zajmowa³ siê duszpasterstwem w die-
cezji warmiñskiej, m.in. w Królewcu.
W 1937r. przeszed³ do polskiej pro-
wincji werbistów.   W 1939r. przeby-
wa³ w Bruczkowie, nastêpnie w Ki-
czówce. 11 X 1939r. po wkroczeniu

KS. PAWE£ KICZKA, NAUCZYCIEL
 W G£UBCZYCKIM  LICEUM
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Dzieæmarów to wie� w powiecie
g³ubczyckim w gminie Baborów daw-
niej nale¿¹ca do zakonu joannitów.
Wed³ug profesora Aloisa Mocha, na-
uczyciela religii w g³ubczyckim gim-
nazjum, autora rozprawy o komturii
joannitów w Grobnikach, na pocz¹t-
ku XIX w. wie� ta mia³a charakter ca³-
kowicie polski. Robert Hofrichter po-
daje, ¿e w 1880r. spo�ród 857 jej miesz-
kañców a¿ 602 zadeklarowa³o s³o-
wiañskie pochodzenie, natomiast w
1910r. na 779 ju¿ tylko 28. Do polsko-
�ci przyznawa³o siê ju¿ niewiele ro-
dzin, z których dzieci by³y wy�mie-
wane w szkole i krytykowane przez
proboszcza Johannesa Manderlê.
Jeszcze w 1931r. raz w miesi¹cu w
Dzieæmarowie by³o odprawiane nabo-
¿eñstwo w jêzyku polskim dla oko³o
20 osób, a codziennie by³a okazja do
spowiedzi po polsku. Jedn¹ z miejsco-
wych polskich rodzin by³a rodzina
Rüchel (Rychel). Czytano w niej pol-
skie gazety: "Katolika" i "Nowiny
Codzienne."

Przedstawicielem jej by³ Roman
Rüchel (Rychel), który urodzi³ siê 8
pa�dziernika 1857r. w Dzieæmarowie
jako syn ch³opa Klemensa Rüchela i
Józefy z domu Trzeciok. Ojciec, Kle-
mens urodzi³ siê 8 XII 1824r. w Kocia-
nowicach i zmar³ 7 X 1886r., a Josefa
przysz³a na �wiat 20 III 1824r. i zmar³a 2
VI 1896r. Nagrobki rodziców z polski-
mi napisami zachowa³y siê na cmenta-
rzu tu¿ za dzieæmarowskim ko�cio³em.
Ma³¿eñstwo to poza Romanem mia³o
jeszcze trzech synów (Augustyna
Franciszka, Adama i Jana) i cztery cór-
ki (Reginê, Mariê, Annê Józefê i Annê
Albertinê).

O  RODZINIE RÜCHEL (RYCHEL)
Z DZIEÆMAROWA

Roman uczêszcza³ do gimnazjum w
G³ubczycach, w którym nadobowi¹z-
kowo  uczono jêzyka polskiego. Mie-
�ci³o siê wówczas w obecnym klasz-
torze franciszkanów. W 1882r. roz-
pocz¹³ studia teologiczne na Uniwer-

sytecie Wroc³awskim, gdzie zosta³
cz³onkiem Towarzystwa Polskich Gór-
no�l¹zaków. W 1885r. przez 9 miesiê-
cy przebywa³ w Seminarium Duchow-
nym w Freisingu w Bawarii. 6 VI 1886r.
we Wroc³awiu otrzyma³ �wiêcenia
kap³añskie. Msza prymicyjna odby³a
siê 6 lipca w Dzieæmarowie z udzia³em
polskich studentów - Górno�l¹zaków
z Wroc³awia.  Pierwsz¹ jego placówk¹
duszpastersk¹ jako wikariusza by³
Bujaków. Tu wraz z ks. Franciszkiem
Miczkiem za³o¿y³ Towarzystwo �w.
Alojzego i napisali wspólnie dramat
pt. Mêka Pana Jezusa. W 1892r.  za-
proszeni przez polskich studentów
pojechali do Wroc³awia, aby pomóc
w za³o¿eniu Towarzystwa Akademi-
ków - Górno�l¹zaków. 14 IX 1887r. Ro-
man Rüchel poprosi³ o przeniesienie
z Bujakowa, poniewa¿ �le mu siê uk³a-
da³a wspó³praca z proboszczem Edle-
rem. W 1888r. zosta³ wikariuszem w
Rybniku, a w 1893r. administratorem
parafialnym w Wielkiej D¹brówce. W
1896r. zosta³ przeniesiony do parafii
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Senftenberg, pow. Calau na pograni-
czu Brandenburgii i Dolnego �l¹ska,
gdzie 2 III 1897r. zosta³ proboszczem.
Poniewa¿ chorowa³, otrzyma³ urlop
zdrowotny. W 1915r. jako emeryto-
wany proboszcz przeniós³ siê do Ra-
ciborza, do parafii �w. Miko³aja. Jego
propolskie nastawienie zwraca³o na
niego uwagê niemieckich urzêdników
i zwierzchników ko�cielnych. U¿ywa³
spolszczonej wersji swojego nazwi-
ska - Rychel. Zm. 3  I  1918r. w Starej
Wsi pod Raciborzem. Zapisa³ w te-
stamencie  Towarzystwu O�wiaty na
�l¹sku im. �w. Jacka 15 tys. marek.
Zosta³ pochowany w Dzieæmarowie
obok rodziców, a na jego nagrobku
znajduje siê polski napis:

Tu spoczywa
�.p. Ks. Proboszcz Roman Rüchel

ur. 8. Pa�dziernika 1857r.
Zmar³ 3. Stycznia 1918

Wieczny odpoczynek
racz mu daæ Panie

a �wiat³o�æ wieczna
niech mu �wieci.

   Bratankiem Romana by³ Jan Ry-
chel, ur. 27 X 1902r. w Dzieæmarowie

jako syn (ur. w 1872r.) Johanna Rüche-
la i Marii z domu Pixa. Uczêszcza³ do
miejscowej szko³y powszechnej. W la-
tach 1917 - 1923 by³ uczniem semina-
rium nauczycielskiego w G³ubczycach,
które mie�ci³o siê przy ul. Raciborskiej.
Nie znalaz³ pracy w zawodzie nauczy-
cielskim, dlatego zatrudni³ siê w cu-
krowni w Baborowie.  Zainteresowa³
siê nim Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech i znalaz³ mu pracê w Strzelinie.
Jan, pracuj¹c, dokszta³ca³ siê i zda³ w
Piotrkowie Trybunalskim uzupe³niaj¹-
cy egzamin nauczycielski uprawnia-
j¹cy go do nauczania w polskich szko-
³ach podstawowych. Jako cz³onek
Zwi¹zku Polaków w Niemczech reda-
gowa³ m³odzie¿owe pismo "Zdrój". W
1927r. otrzyma³ zadanie organizowa-
nia ¿ycia kulturalno - o�wiatowego w
Biadaczu, Grudzicach, Królewskiej
Nowej Wsi, Malinie, Popielowie, Sta-
rych Sio³kowicach i �linicach. Orga-
nizowa³ tam odczyty, zak³ada³ zespo-
³y taneczne i ko³a �piewacze. Zajmo-
wa³ siê równie¿ dzia³alno�ci¹ spor-
tow¹. Zosta³ prezesem Polskiego Klu-
bu Sportowego w Opolu. By³ za³o¿y-
cielem dru¿yny pi³karskiej w Grudzi-
cach oraz dru¿yn palantowych w ró¿-
nych podopolskich wsiach. Jednocze-
�nie prowadzi³ chór ¿eñski "Dzwon"
w Kêpie i Towarzystwo �piewacze
M³odzie¿y ̄ eñskiej w Sio³kowicach.
W 1929r. Jan Rychel zosta³ kierowni-
kiem Banku Ludowego w Ole�nie, lecz
nadal dzia³a³ na polu kulturalno -
o�wiatowym. Wraz z sekretarzem Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku Polaków
w Niemczech, Janem Wawrzynkiem,
zak³ada³ placówki o�wiatowe i chóry
w Borkach Wielkich, Wysokiej i Wo-
lêcinie. W 1931r. po�lubi³ m³odsz¹ o 4
lata Emiliê Angelê Breitkopf. W 1935r.
zosta³ kierownikiem Banku Ludowe-
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go w Strzelcach Opolskich, gdzie by³
równie¿ sekretarzem Oddzia³u Powia-
towego Zwi¹zku Polaków w Niem-
czech i sekretarzem Polsko - Katolic-
kiego Towarzystwa Szkolnego. Mia³
pod swoj¹ piecz¹ polskie biblioteki w
powiecie strzeleckim i polskie szko³y
w Jêdryni, Jemielnicy i Centawie.
Wspó³tworzy³ pierwsze na Opolsz-
czy�nie prywatne szko³y. Zdarza³o siê,
¿e niemieccy nacjonali�ci napadali na
prowadzony przez niego bank i na
szko³y. 30 VIII 1939r. zosta³ areszto-
wany i trafi³ do wiêzienia w Strzelcach
Opolskich, nastêpnie zosta³ wywie-
ziony do obozu koncentracyjnego w
Buchenwaldzie. Mimo wyczerpania fi-
zycznego szczê�liwie uda³o mu siê
prze¿yæ obóz i w sierpniu 1945r. po-
wróci³ do Strzelec Opolskich. ̄ onê i
córkê znalaz³ w Dzieæmarowie i spro-
wadzi³ do Strzelec. Zacz¹³ pracowaæ
w Komunalnej Kasie Oszczêdno�cio-
wej, a nastêpnie ( do 1967r.) jako wi-
ceprezes w miejscowym Banku Rol-
nym. W 1946r. zosta³ przewodnicz¹-
cym Powiatowego Komitetu Stron-
nictwa Demokratycznego i by³ nim do
1948r. Zasiada³ w radach narodowych,
powiatowej i wojewódzkiej i w latach
1957 - 1960 by³ pos³em na sejm. Jego
sukcesem jako cz³onka Komisji Rol-
nictwa by³o przywrócenie prawa do
ziemi rolnikom wyw³aszczonym w
1944r. przez reformê roln¹, za co zo-
sta³ usuniêty z sejmu. Wspó³tworzy³
Towarzystwo Regionalne Ziemi Strze-
leckiej. By³ cz³onkiem Rady Naczel-
nej Towarzystwa Rozwoju Ziem Za-
chodnich.  Otrzyma³ wysokie odzna-
czenia pañstwowe, jak Order Sztan-
daru Pracy, Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty i Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi,  Medal Zwyciêstwa i
Wolno�ci, Medal 10 - lecia Polski Lu-

dowej oraz Odznakê Zas³u¿ony
Opolszczy�nie. Zmar³ 16 II 1974r. i zo-
sta³ pochowany na cmentarzu parafial-
nym przy ko�ciele �w. Barbary w Strzel-
cach Opolskich. Jego imiê otrzyma³a uli-
ca w Strzelcach.  3 V 1984r. na jednym z
bloków zosta³a ods³oniêta po�wiêco-
na mu tablica pami¹tkowa. Podczas
ocieplania tego bloku zosta³a zdjêta i
nie powrócila na swoje miejsce. Okaza-
³o siê, ¿e wywieziono j¹ do Opola. Po-
wróci³a do Strzelec i wmontowano j¹ w
kamienny obelisk.

                            Katarzyna Maler
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W 1561r. pewien Gregor Scherffer
"za pomoc podczas wojny i za inne
czynno�ci gospodarcze" otrzyma³ od
cesarza Ferdynanda I Habsburga
tytu³ szlachecki (von Scherffenstein).
Cz³onkowie tej rodziny mieszkali w
Czechach, na Morawach i na �l¹sku.

Znajdowali siê równie¿ w G³ubczy-
cach.

W 1534 roku w G³ubczycach, w
okresie, gdy w mie�cie tym zaczê³o
dominowaæ wyznanie luterañskie,
urodzi³ siê Martin Kinner.  Studiowa³
na uniwersytecie w Wittenberdze fi-
lozofiê i sztukê poetyck¹ i otrzyma³
tytu³ magistra. Tam jego nauczycie-
lem, a pó�niej przyjacielem by³ wybit-
ny humanista Filip Melanchton. W

G£UBCZYCKA RODZINA
VON SCHERFFENSTEIN

pó�niejszym czasie Kinner zosta³ pro-
fesorem sztuki poetyckiej w Witten-
berdze, a nastêpnie profesorem histo-
rii na uniwersytecie w Tybindze. W
1553r. zosta³ odnotowany równie¿ w
aktach uniwersytetu w Frankfurcie
nad Odr¹.

W 1557r. Kinner powróci³ do
G³ubczyc, gdzie od grudnia
1558r. do 1570r. urzêdowa³ jako
pisarz miejski. Tak jak wspo-
mniany Gregor, nosi³ szlachec-
kie nazwisko von Scherffenste-
in. Przez 15 lat by³ sekretarzem
karniowskiego (krnovskiego)
dworu. By³ w³a�cicielem maj¹t-
ków Wysoka, Bogdanowice i
Sudice.  Mia³ 14 dzieci, z któ-
rych syn, Martin w 1595 roku
zosta³ zamordowany przez
strzelca przybocznego w dro-
dze z Wysokiej do Holasovic.
Aby siê zaj¹æ muzyk¹ i poezj¹
Kinner zamieszka³ w swoich
maj¹tkach wiejskich, gdzie
komponowa³ pie�ni religijne,
zebrane potem w dwóch ksiê-
gach pod nazw¹ Silvulae musi-
cae. Pisa³ te¿ ³aciñskie wiersze
g³ównie o charakterze religij-

nym. Przyja�ni³ siê z g³ubczyckim pa-
storem i poet¹ Tobiasem Aleutnerem
i z diakonem, równie¿ poet¹ Johan-
nem Zindlerem.

W 1591r. Martin Kinner zbudowa³
w Wysokiej zbór ewangelicki bez zgo-
dy ksiêcia Lichnowskiego, który by³
patronem ko�cielnym na terenie pa-
rafii Neplachovice, do której nale¿a³a
Wysoka. Na dodatek nie wywi¹zywa³
siê z obowi¹zku dziesiêciny wobec
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proboszcza tej parafii. Z tego te¿ po-
wodu w 1593 i 1594r. Henryk Lichnow-
ski wys³a³ dwa pisma ze skarg¹ do
margrabiego Jerzego Fryderyka na
Karniowie.  Nie wiadomo, jak siê za-
koñczy³ ten konflikt. Martin Kinner
zmar³  24  kwietnia 1597r. w Braszowi-
cach ko³o Z¹bkowic �l¹skich podczas
podró¿y z K³odzka do Wroc³awia, a
jego zw³oki pochowano w g³ubczyc-

kim ko�ciele parafialnym  w pobli¿u
o³tarza g³ównego.  Jego p³yta na-
grobna z herbem przedstawiaj¹cym
gryfa le¿a³a dawniej w �rodkowej
nawie ko�cio³a, wmurowana w po-
sadzkê.   Obecnie tkwi w �cianie
przedsionka ko�cio³a po prawej stro-
nie i nosi niemiecki napis, który po
polsku brzmi:" Tu spoczywaj¹ zimne
ko�ci Martina Kinnera, jego duch
posiada b³ogos³awieñstwo wieczne-
go pokoju, czego sobie ¿yczy³ tym
cieszy siê teraz; przypada mu ¿yæ z
Chrystusem i z zastêpem mieszkañ-
ców nieba."   W 1883 roku znaleziono
inn¹ pami¹tkê po Kinnerze, mianowi-

cie piwniczny kamienny stopieñ w
domu kupca Juliusa Wenzla na rogu
ul. Krêtej i Kozielskiej, gdzie dawniej
mieszka³ Kinner. Na tym stopniu by³
napis: Im MDXCVII den 24. Appril ist
inn Gott selig verschieden der Eddle
Eherenvolle und wohlbenamte Herr
Martin Kinner der Eltere von Scherf-
fenstein auf Wiessag unnd Lodenitz
DECLARANDAE GRATITUDINIS
ERGO, HOCF EI MONUMENTUM
POSUERE ( W 1597r. 24 kwietnia od-
szed³ b³ogo w Bogu szlachetny za-
szczytny i (?) pan Martin Kinner von
Scherffenstein na Wysokiej i Sudi-
cach. Smutni dziedzice na znak
wdziêczno�ci postawili mu ten po-

mnik). Po odkryciu kamieñ ten wmu-
rowano w mur podwórza domu J.
Wenzla. Brat Martina, Samuel Kinner
by³ lekarzem medycyny we Wroc³a-
wiu, a nastêpnie brzeskim rajc¹. Zmar³
10 sierpnia 1668r.
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Postaci¹ wiêkszego formatu by³
urodzony oko³o 1603 roku w G³ubczy-
cach poeta Wenzel Scherffer von
Scherffenstein, prawdopodobnie syn
g³ubczyckiego rajcy Zachariasa
Scherffera, a z pewno�ci¹ Anny z
domu Otter. Anna przypuszczalnie
by³a córk¹ �widnickiego rajcy Wac³a-
wa Ottera von Otterau, któ-
ry zarazem by³ wujem wy¿ej
wymienionego g³ubczyckie-
go poety Johanna Zindlera.
W jednym ze swoich utwo-
rów Wenzel Scherffer wspo-
mnia³, ¿e mia³ brata Frydery-
ka, który uton¹³ w G³ubczy-
cach 11 lipca 1615r.

Wenzel, którego losy s¹
znane dziêki w¹tkom biogra-
ficznym zawartym w jego
utworach, prawdopodobnie
nie mia³ studiów uniwersy-
teckich, ale dobrze zna³ lite-
raturê ³aciñsk¹ i chrze�ci-
jañsk¹ oraz historiê Polski.
Lubi³ czytaæ opowiadania
podró¿nicze. By³ te¿ t³umaczem z jê-
zyka ³aciñskiego i polskiego. Darzy³
uwielbieniem niemieckiego poetê
Martina Opitza, którego nazwa³ "ksiê-
ciem jêzyka niemieckiego." Pozna³
okropno�ci wojny 30 - letniej, pod-
czas której ciê¿ko chorowa³. Z powo-
du kontrreformacji uciek³ na �l¹sk cie-
szyñski (tam przypuszczalnie nauczy³
siê jêzyka polskiego), ale i st¹d mu-
sia³ uciekaæ i wreszcie oko³o 1630r. tra-
fi³ do Brzegu na dwór ksiêcia Jana
Christiana, gdzie zosta³ nauczycielem
ksi¹¿êcych synów. Poniewa¿ nie po-
trafi³ schlebiaæ swojemu panu, zosta³
usuniêty z dworu i dano mu posadê
organisty w ko�ciele zamkowym,
gdzie dzia³a³ przez 40 lat a¿ do swojej
�mierci. Po�lubi³ Annê, córkê brze-

skiego prawnika i skarbnika Martina
Arnolda i Anny Scherffer von Scherf-
fenstein (przypuszczalnie jego krew-
nej). 23 lipca 1647r. Wenzel doczeka³
siê synów, bli�niaków Chrystiana i
Wencla. Niestety, dzieci te zmar³y ju¿
21 wrze�nia tego samego roku.

Prze¿ycia i choroby przebyte w

okresie wojny 30 - letniej spowodo-
wa³y przedwczesne starzenie siê We-
ncla von Scherffensteina. Zmar³ po
d³ugiej chorobie 27 sierpnia 1674r. i 2
wrze�nia zosta³ pochowany. W kon-
dolencyjnym wierszu jego s¹siedzi
przedstawili go jako starego cz³owie-
ka, "którego niejedna bolesna noc w
ci¹gu wielu lat uczyni³a bia³ym i si-
wym i sparali¿owa³a wszystkie jego
cz³onki."

Wencel Scherffer von Scherffen-
stein by³ nazywany dworskim poet¹
Piastów, a jego stosunek do Polski
by³ bardzo przyjazny. Przet³umaczy³
na jêzyk niemiecki fraszki i pie�ñ Ko-
lêdê Jana Kochanowskiego oraz po-
emat pastora B. Benckego o bitwie
pod Byczyn¹. Napisa³ wiersze oko-
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liczno�ciowe na cze�æ brzeskich Pia-
stów, genealogiê ksi¹¿¹t polskich i
�l¹skich, których szanowa³ i chwali³
oraz kilka poematów.

Z G³ubczycami by³y zwi¹zane rów-
nie¿ inne osoby o tym samym nazwi-
sku.   1 lutego 1550r. w G³ubczycach
urodzi³ siê Valentin Dresler (junior),
przypuszczalnie syn Valentina Dresle-
ra (seniora), który 8 lutego 1545r. jako
"rze�niczy knecht" po�lubi³ Agness,
wdowê po Georgu Könnenie (lub
Körnerze), a 2 pa�dziernika 1570r.
wyda³ swoj¹ córkê Ma³gorzatê za pi-
sarza miejskiego Franziskusa Scherf-
fera. Sam Franziskus mia³ braci o imio-
nach Michael i Valentin. W 1575r. Va-
lentin junior zosta³ sekretarzem, na-
stêpnie radc¹ i wreszcie kanclerzem
margrabiego Jerzego Fryderyka Ho-
henzollerna na Karniowie. Otrzyma³
nominacjê szlacheck¹ jako Dresler
von Scherffenstein i zmar³ 12 pa�-
dziernika 1605r. Jego syn Hieronim
Dresler von Scherffenstein mia³ byæ
autorem czê�ci anna³ów g³ubczyckich
(Annales oppidi Leobschicenses).

W jednym ze swoich wierszy Jo-
hann Zindler wspomnia³ pastora Chri-
stiana Scherffera oraz jego synów: Ni-
colausa, Michaela i Zachariasa. Za-
charias studiowa³ w Wittenberdze i
zosta³ w G³ubczycach rajc¹ miejskim.

Prawdopodobnie w okresie kontr-
reformacji rodzina von Scherffenste-
in opu�ci³a G³ubczyce i uda³a siê na
zawsze tam, gdzie mog³a swobodnie
wyznawaæ luteranizm.

                             Katarzyna Maler
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Nazwa tej wsi ukaza³a siê po raz
pierwszy w 1265r. i brzmia³a Bratrico-
witz. W 1270r. pojawi³a siê nazwa
Bradsicowiz, a w 1377r. Bratrischow.
Do 1945r. u¿ywana by³a nazwa
Bratsch. Zdaniem Henryka Borka na-
zwa ta pochodzi od nazwy osobowej
Bratrzyk.

W 1280r. Braciszów by³ w³asno�ci¹

szpitala �w. Jana  Ewangelisty w G³ub-
czycach. Dokument z 1445r. ju¿ go nie
wymienia w�ród dóbr szpitalnych. W
1450r. w³a�cicielem Braciszowa by³
Helmold von Poppen. W tym samym
roku nast¹pi³ po¿ar wsi spowodowa-
ny zapalaniem tzw. "ogni �wiêtojañ-
skich."  24 czerwca mieszkañcy mieli
zwyczaj zapalania starych miote³ i rzu-
cania ich w powietrze. Wed³ug poda-
nia ludowego sp³on¹³ dwór Helmol-
da, a on sam zgin¹³ w p³omieniach.
Zwyczaj zapalania tych ogni istnia³ w
Braciszowie do XX wieku. Jeszcze w
okresie miêdzywojennym m³odzie¿ tu
i w s¹siednich wioskach zbiera³a wy-
stawione przed bramami przez gospo-
darzy stare kosze wiklinowe, miot³y,
odpady drewniane,  znosi³a je na
wzgórza, i zapala³a, tak ¿eby �wiêto-

   DZIEJE WSI BRACISZÓW
jañskie ognie widoczne by³y z daleka
na wszystkich wzniesieniach.

W 1515r. maj¹tek Braciszów by³
po³¹czony z Pietrowicami G³ubczyc-
kimi, ale od kiedy, nie wiadomo. W
1650r. obie wsie nale¿a³y do Benigny
von Haugwitz, w 1685r. do Francisz-
ka Albrechta Skrbenskiego, a w II po³.
XVIII w. do hrabiego Maksymiliana

Odrow¹¿a Sedlnickie-
go, który w 1793r. za-
³o¿y³ przy Pietrowi-
cach G³ubczyckich
koloniê Choltitz
(Choltice).

W 1745r. pod Bra-
ciszowem mia³a miej-
sce bitwa prusko -
austriacka. Prusacy
stracili 268 ludzi, a
wojska cesarskie 637.
Z Huhlbergu wojska
cesarskie zabezpie-

cza³o 14 armat.
W latach 1793 - 1797  maj¹tki Braci-

szów i Pietrowice G³ubczyckie  posia-
da³ Anton Forni z G³ubczyc, a po nim
pan von Sales, który w 1798r. za³o¿y³
koloniê Zalesie (Saliswalde), dzi� na-
zywane Chróstnem. Z powodu zad³u-
¿enia tego pana ziemie maj¹tków zo-
sta³y sprzedane ch³opom.

W 1777r. Maksymilian Odrow¹¿
Sedlnicki za³o¿y³ braciszowsk¹ szko-
³ê, a pierwszym nauczycielem zosta³
emerytowany ¿o³nierz Holeck, który
potrafi³ czytaæ i pisaæ i uczy³ dzieci w
ma³ym drewnianym domku z 1 poko-
jem. Dopiero w  1803r. gmina Braci-
szów postawi³a budynek szkolny.

W 1723r. w Braciszowie poza so³ty-
sem, który zarazem by³ sêdzi¹ wiej-
skim, mieszka³o 14 ch³opów, 12 za-
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grodników i 17 cha³upnych. W 1914r.
19 ch³opów, 91 zagrodników i 122 cha-
³upnych. W 1783r. by³o tu 257 miesz-
kañców, w 1855r. 864, w 1890r. 1034, w
1910r. 902, w 1929r. 897, a na pocz¹tku
2012r. 90. Czê�æ mieszkañców udawa-
³a siê do pracy w zak³adach sukienni-
czych w pobliskim Krnovie. W 1900r.
Braciszów otrzyma³ po³¹czenie z
szos¹ G³ubczyce - Krnov. W 1898r.
powsta³ tu punkt pocztowy, a w 1908r.
wie� otrzyma³a po³¹czenie telefonicz-
ne. W 1903r. powsta³a ochotnicza
stra¿ po¿arna. Pobliska góra Huhl-
berg ( 433 m n.p.m.) nale¿a³a do gmi-
ny, która wykorzystywa³a piaskowiec
ze znajduj¹cego siê  tu kamienio³o-
mu. Do dzi� znajduje siê tu kopalnia.
Na po³udniowym krañcu wsi w 1919r.
zosta³ postawiony  wiatrak, który po-
wsta³ w 1846r. w Lisiêcicach i po zaku-
pieniu zosta³ zdemontowany i przewie-
ziony w czê�ciach do Braciszowa. Tu
po z³o¿eniu otrzyma³ nowe skrzyd³a.
Po II wojnie �wiatowej zosta³ rozebra-
ny i u¿yty jako materia³ opa³owy.

Podczas I wojny �wiatowej pole-
g³o 40 mieszkañców Braciszowa. W
okresie miêdzywojennym za ko�cio-
³em postawiono im pomnik w formie
krzy¿a, na którym znajdowa³y siê por-
celanowe fotografie poleg³ych. Do
dnia dzisiejszego pozosta³o ich nie-
wiele, poniewa¿ systematycznie s¹
niszczone.

Przed II wojn¹ �wiatow¹ na Huhl-
bergu uruchomiono lotnisko szybow-
cowe. Pierwsze szybowce trzymane
by³y w ch³opskich stodo³ach. ¯eby
nie zniszczyæ rolnikom plonów dzier-
¿awiono od nich te pola, które by³y
najodpowiedniejsze dla lotów. W
1935r. na Huhlbergu zosta³a zbudo-
wana hala szybowcowa (Zieten Hal-
le) z warsztatem naprawczym, a w

1936r. u stóp wzgórza powsta³a noc-
legownia dla 20 ludzi z pomieszcze-
niem na kursy. Kursy trwa³y od 8 do
14 dni, a od 1938r. poza mieszkañcami
powiatu g³ubczyckiego brali w nich
udzia³ mieszkañcy przemys³owej czê-
�ci Górnego �l¹ska oraz Bruntala,
Krnova, Opawy, Ostrawy, O³omuñca,
Brna, �umperka. Pod koniec 1944r. z
powodu zbli¿ania siê frontu loty
wstrzymano. Jeszcze po wojnie  na
Huhlbergu widoczne by³y szyny dla
szybowców.

W latach 1941 - 1945 w Braciszowie
znajdowa³o siê komando obozu Sta-
lag VIII B w £ambinowicach. Stano-
wili je radzieccy jeñcy wojenni, któ-
rych zatrudniano w miejscowych go-
spodarstwach rolnych. W styczniu
1945r. Armia Czerwona podjê³a wielk¹
ofensywê, która w maju zakoñczy³a
siê w Berlinie. W Braciszowie i okoli-
cy by³o rozlokowane w prywatnych
kwaterach niemieckie wojsko. W mar-
cu na terenie powiatu g³ubczyckiego
by³a ju¿ linia frontu. Mieszkaj¹cy
wówczas w Braciszowie Oswald
Resch pamiêta³ kwaterunek i czo³gi -
Tygrysy, których kilka by³o ulokowa-
nych za domami i stodo³ami od stro-
ny Pietrowic i Mokrego. By³y zama-
skowane ga³êziami. Do wsi przyjecha³
równie¿ du¿y samochód warsztatowy
do remontu czo³gów i 2 ciê¿arówki z
amunicj¹ i prowiantem. Czo³gi mia³y
nazajutrz wyjechaæ na front, lecz do-
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sz³o do incydentu. Kilku oficerów
pojad³o i popi³o w gospodzie Werne-
ra i nie wykona³o rozkazu. Rano do
Braciszowa przyjechali ¿andarmi po-
lowi na 3 motorach z bocznymi wóz-
kami oraz ³azik z oficerami, w�ród któ-
rych mia³ byæ dowodz¹cy armi¹ ge-

nera³ Schörner. Oficerów wyprowa-
dzono z gospody, rozbrojono ich, ze-
rwano im naramienniki i odznaczenia
i zaprowadzono za cmentarz, gdzie na
pewno zostali rozstrzelani, a czo³gi
pojecha³y na front. 22 marca miesz-
kañcom nakazano opu�ciæ wie� i udali
siê zorganizowani w kolumnê w stro-
nê Czech. Wiadomo, ¿e podczas walk
o Braciszów zginê³o 31 ¿o³nierzy ra-
dzieckich. Mieszkañcy powrócili po
ustaniu dzia³añ wojennych. Walki o
Braciszów musia³y byæ zaciek³e, po-
niewa¿ spo�ród oko³o 140 domów
zachowa³o siê w ca³o�ci oko³o 40.
Poniewa¿ uleg³ zniszczeniu transfor-
mator, nie by³o pr¹du. U¿ywano lamp
naftowych i oleju pozyskanego z wra-
ków czo³gów.

Po zakoñczeniu wojny w Braciszo-
wie osiedlili siê mieszkañcy m.in.
£obozewa w powiecie Lesko, Alek-

sandrówki, pow. £uck, Bia³ego £ugu,
pow. Horochów, Biskowic, pow. Sam-
bor na Kresach Wschodnich, a tak¿e
W³oszczowej, Szczekocina, pow. Za-
wiercie, Iwanowic pod Krakowem i
innych miejscowo�ci. W marcu 1946r.
do Braciszowa przyby³a pochodz¹ca
z Pu³tuska nauczycielka  jêzyka pol-
skiego Czes³awa £ada, która zasta³a
tu tylko 10 polskich rodzin. Resztê
mieszkañców stanowi³a ludno�æ nie-
miecka. Niemiecki nauczyciel stara³ siê
nie dopu�ciæ do uruchomienia szko-
³y  (du¿y budynek, pierwszy po lewej
stronie, gdy wje¿d¿a siê od strony
szosy G³ubczyce - Krnov do Braci-
szowa), poniewa¿  w klasach hodo-
wa³ króliki. W lipcu Niemcy zostali
wysiedleni do powiatu Hameln w
Niemczech Zachodnich, a po ¿niwach
zosta³ naprawiony transformator i
znów mieszkañcy mieli pr¹d. Lekcje
mo¿na by³o prowadziæ od wrze�nia
1946r. Nauczycielami poza Czes³aw¹
£ad¹ byli w tej szkole: Józefa £o�
(uczy³a jêzyka rosyjskiego i przyro-
dy), Witold Trawiñski (uczy³ przez rok
historii i �piewu), po nim przyby³ Ta-
deusz Bednarczyk  (matematyka, fi-
zyka), panie Tkacz i Ho³da oraz Cze-
s³awa Wo³oszyn (z domu Konopel-
ska).

                    PARAFIA

Wed³ug krnovskiej metryki dekanal-
nej z 1672r. przed 1550r. nie by³o w
Braciszowie katolickiej parafii, lecz
sta³ tu tylko luterañski dom modlitwy.
Znane jest nazwisko tylko jednego
pastora, urzêduj¹cego tu w 1610r. Jo-
hanna Bergmanna, który pochodzi³ z
Krnova. Dopiero w listopadzie 1654r.
w zwi¹zku z kontrreformacj¹ Braci-
szów zosta³ przydzielony do parafii
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Krnov. W 1672r. by³ w parafii Równe,
lecz wkrótce przy³¹czono go do para-
fii Opawica. W 1691r. w Braciszowie
by³o 40 katolików i 81 "durissimi ha-
eretici" (zatwardzia³ych heretyków,
luteran). W tym samym roku uciek³y
st¹d dwie luterañskie pary  po¿enio-
ne w lesie przez pewnego predykan-
ta. Co niedzielê wikariusz z Opawicy
odprawia³ tu nabo¿eñstwo. Ze wzglê-
du na du¿¹ odleg³o�æ, zatrudniono
lokalistê, któremu poza Braciszowem
przydzielono Pietrowice z Cholticami,
Ciermiêcice i Mokre.

W 1919r. za spraw¹ arcybiskupie-
go komisarza Josefa Martina Natha-
na lokalia Braciszów zosta³a wynie-
siona do parafii. Duszpasterstwo by³o
dla duchownych bardzo uci¹¿liwe,
zw³aszcza ¿e poza Braciszowem byli
równie¿ pod opiek¹ katolicy z Zalesia
(Chróstna), Ciermiêcic, Pietrowic i
Mokrego. Duszpasterzami w Braci-
szowie byli: w latach 1777 - 1778 Mar-
tin Pravanski, lokalista, w 1778r.
Ignatz Pluschke,1779 - 1783 Karl
Schindler, 1783 - 1814 Anton Ma-
nusch,1814 - 1819 Josef Alois Herink
(Hering), 1819 - 1821 Alois Stanjek,
1821 - 1822 Franz Botzian, 1822 - 1829
Karl Scholich, 1829 - 1838 Franz Kun-
schert, 1838 - 1839 Karl Buron, 1839 -
1842 Johann Breitkopf, 1843 - 1867
Franz Wilczek,1867 - 1872 Franz
Schwarzer,1873 - 1888 Eustachius
Scheithauer, 1888 - 1893 Maximilian
Schaffrath,1893 - 1899 Josef Schmidt,
1899 - 1903 Franz Kaforke, 1903 - 1919
Eduard Viola, lokalista,  od 1919
do1936r. proboszcz,1937 - 1954 Karol
Nabielek, proboszcz, w 1954r. ks. Ge-
rard Ka³u¿a, proboszcz ( by³y kape-
lan Korpusu Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, tylko przez 2 miesi¹ce),
od lipca do grudnia 1954 doje¿d¿a³ tu

z G³ubczyc ks. Antoni Adamiuk, 1954
- 1956 Józef P³aza, proboszcz (nie
chciano go zameldowaæ, poniewa¿
wcze�niej przebywa³ w USA), 1956 -
1967 Gerhard Mainka, 1967 - 1968
Roman Pabis, od 1968r.  Lothar Ma-
ruska, a po nim Reinhold Gallus, na-
stêpnie do  1983r.  Hieronim Gorsz-
czuk, 1983 - 1988 Józef Gurba i od 1988
do 2008r. Norbert Mikler. W 2008r.
proboszczem parafii Braciszów zosta³
ks. Krzysztof Gbur i sprawuje tê funk-
cjê do dzi�.

KO�CIÓ£

Wed³ug Roberta Hofrichtera daw-
niej w Braciszowie na wzniesieniu w
dolnej wsi, tam, gdzie odchodzi dro-
ga na Zalesie ( chodzi o poln¹ drogê
w rozwidleniu dróg przy kamiennej
figurze �w. Jana Nepomucena), sta³a
drewniana kaplica, dlatego tê czê�æ
wsi nazywano "na kaplicy". Znajdo-
wa³ siê tu równie¿ cmentarz. Po wiel-
kim po¿arze wsi w 1450r. - dodaje Ho-
frichter -  kaplicy nie odbudowano.
W relacji Franziski Willmann z Braci-
szowa opublikowanej w "Leschwit-
zer Tischkerier Kalender" z 1927r. czy-
tamy, ¿e po lewej stronie tej polnej
drogi istotnie znajdowa³ siê cmentarz,
poniewa¿ podczas kopania gruntu
pod budowê zagrody Diettricha zna-
leziono liczne ko�ci i czaszki. Wiele z
tych czaszek mia³o dobrze zachowa-
ne zêby i w³osy. W relacji tej znajdu-
jemy równie¿ informacjê o "starej, na
pó³ zdewastowanej kaplicy", która
prawie nie by³a u¿ywana i sta³a siê
miejscem zabaw wiejskich dzieci. A
wiêc jednak po po¿arze z 1450r. , w
nieznanym bli¿ej czasie postawiono
w tym miejscu jak¹� kaplicê.
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W 1550r. w okresie reformacji miesz-
kañcy zbudowali sobie luterañski ko-
�cio³ek.  Miêdzy 1672 a 1691r. ko�ció³,
którego �w. patrona wówczas nie zna-
no (kontrreformacja), by³ podupad³y.
Wie¿a z 2 dzwonami tylko w dolnej
czê�ci by³a murowana. Ko�ció³ posia-
da³ 1 o³tarz, ambonê, chrzcielnicê, 72
talary w gotówce, 2 kawa³ki lasu, pole
na 6 korców zasiewu i ma³¹ ³¹kê. Przy
ko�ciele sta³a parterowa plebania z
ma³ym ogrodem, do której nale¿a³o
pole na ok. 8 korców i ma³a ³¹ka oraz
dziesiêcina i sto³owe. W 1998r. pod-
czas rozbiórki o³tarza g³ównego zna-
leziono dwie o³owiane tablice z napi-
sami z 1752 i 1866r. Na tej starszej by³a
informacja o zburzeniu starego ko�cio-
³a w 1752r. z powodu gro�by zawale-
nia siê i o budowie nowego W 1778r.
ko�ció³ ten zniszczy³ po¿ar. Odbudo-
wano go w latach 1778 - 1779 i za-
miast drewnianego sufitu otrzyma³
sklepienie oraz murowan¹ wie¿ê i zo-
sta³ w nim zbudowany chór muzycz-
ny, a w 1803r. oratorium. W 1814r. wie-
¿a otrzyma³a nowe pokrycie. Znajdo-
wa³y siê w niej  2  dzwony. W 1834r.
poz³ocono o³tarz.  Ze sreber ko�ció³
wówczas posiada³ poza  naczyniem
dla chorego dwa poz³acane kielichy,
z których wiêkszy  z 1756r. by³ pre-
zentem by³ego dyrektora gospodar-
czego w Braciszowie, Augustina Lie-
balda.  Na  drugiej z  wspomnianych
tablic znajduje siê informacja o roz-
budowie ko�cio³a w 1863r. i przebu-
dowie o³tarza. Prezbiterium wysuniê-
to do przodu, a ko�ció³ otrzyma³ dwie
nawy boczne. Dach zosta³ pokryty
³upkiem. W tym samym roku Gregor
Wolny napisa³ o tym ko�ciele, ¿e sta³
na otoczonym murem i powiêkszanym
w 1815 i 1857r. cmentarzu. Ko�ció³ -
pisze Wolny - jest dobrze zaopatrzo-

ny w paramenty, do których od 1828r.
zosta³y dokupione z wk³adów i pie-
niêdzy ko�cielnych 1 pluwia³ i 3 orna-
ty. Ma na �cianach Drogê Krzy¿ow¹
w 14 obrazach, posiada 12 korców
du¿ej miary pola, las z 8 korcami du¿ej
miary i posiada³ w gotówce  pod ko-
niec grudnia 1820r.  5737 talarów 18
srebrnych groszy. Metryki ko�cielne
za³o¿ono w 1790r.

Je�li chodzi o plebaniê to 1 I 1777r.
zosta³ sporz¹dzony list fundacyjny
dla ekspozytury w Braciszowie. Z
powodu znacznej odleg³o�ci od Opa-
wicy, opawicki proboszcz odst¹pi³
kawa³ek tutejszego ogrodu parafial-
nego na budowê plebanii, na co dzie-
dzic dostarczy³ materia³y, ko�ció³ 300
florenów, a parafianie robociznê. Na
utrzymanie lokalisty biskup i patron
zobowi¹zali siê daæ 3 tys. florenów,
gmina rocznie 20 flor., a dziedzic, któ-
ry przej¹³ patronat, 182 floreny i 30
grajcarów. Dodatkowo corocznie lo-
kalista mia³ otrzymywaæ 12 florenów i
30 grajcarów w gotówce lub w natu-
raliach, za co mia³ odprawiaæ w Nowy
Rok sumê dla wszystkich dobrodzie-
jów.

Po po¿arze w 1832r. zosta³a postawio-
na nowa piêtrowa murowana plebania
na koszt ko�cio³a i gminy. Mia³a 6 po-
koi i  dach pokryty ³upkiem. W 1857r.
postawiono budynki gospodarcze.

Na pocz¹tku XX w. ko�ció³ mia³ 3
dzwony, a jeden ma³y dzwonek wisia³
na szpicu wie¿y i  by³ nazywany
dzwonkiem pogrzebowym. By³ na nim
napis: "przelany w 1864r." Ju¿ pod-
czas I wojny �wiatowej 2 dzwony
musia³y zostaæ dostarczone na cele
wojenne. Po wojnie pewien pocho-
dz¹cy z Zalesia pan von Polkwitz,
kupiec z Wroc³awia, ufundowa³ ko-
�cio³owi 2 nowe dzwony. Podczas II
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wojny �wiatowej wszystkie dzwony
ponownie zosta³y skonfiskowane.
Zosta³y zarejestrowane na tzw. powia-
towej li�cie rzemie�lniczej z 3 - cyfro-

wymi numerami (land, powiat i miej-
scowo�æ) i umieszczone w ró¿nych
magazynach. Po wojnie odnaleziono
27 dzwonów z powiatu g³ubczyckie-
go. 27 III 1952r.  86 - kilogramowy
dzwon z Braciszowa, odlany z br¹zu
w 1780r. przez Franza Stanke w Opa-
wie, z dwudziestoma innymi dzwona-
mi zosta³ przekazany przez pe³nomoc-
ników biskupich do rozdzielenia w or-
dynariacie Pasawa. Ten w³a�nie
dzwon otrzyma³ nowe miejsce na wie-
¿y ko�cio³a filialnego Neuhofen w
gminie Haiming, jednak z powodu
pêkniêcia nie mia³ dobrego d�wiêku i
mia³ zostaæ przelany. Do tego jednak
nie dosz³o i zosta³ zespawany przez
specjalistyczn¹ firmê. Jednak nie od-
zyska³ pierwotnego d�wiêku.

Braciszowski ko�ció³ zosta³ bardzo
zniszczony podczas wojny. Jego mury
przykryto s³om¹. Na plebanii miesz-
ka³ ks. Karol Nabielek z siostr¹ i bab-
ci¹. Z trzech pokoi urz¹dzi³ kaplicê, w
której odbywa³y siê nabo¿eñstwa.
Dopiero w latach 1950 - 1951 ko�ció³
zosta³ odbudowany z pomoc¹ para-
fian. W o³tarzu g³ównym umieszczo-
no znalezion¹ na strychu figurê �w.
Jana Nepomucena. W 1954r. do Bra-
ciszowa przywieziono ambonê ze

schodami z przeznaczonego do roz-
biórki ko�cio³a ewangelickiego w Po-
morzowicach. W 1970r. doprowadzo-
no do dobrego stanu nieuporz¹dko-
wany od 1945r. cmentarz przyko�ciel-
ny i wymieniono drzwi g³ówne do
ko�cio³a. W 1972r. o³tarz g³ówny
otrzyma³ now¹ nadbudowê, a w 1973r.
zosta³a po�wiêcona nowa chrzcielni-
ca. W 1983r. zerwano star¹ posadzkê
i usuniêto ambonê. W nastêpnym
roku w okna prezbiterium wstawiono
2 witra¿e wykonane przez opolsk¹
"Cepeliê". W 1985r. ko�ció³ otrzyma³
obrazy Drogi Krzy¿owej, które przez
kilkadziesi¹t lat le¿a³y na strychu ko-
�cio³a w Szklarach. W nastêpnym
roku nast¹pi³a ich renowacja, a stare
obrazy Drogi Krzy¿owej z braciszow-
skiego ko�cio³a zosta³y przeniesione
do salki katechetycznej. Zarazem w
nawie g³ównej ko�cio³a zamontowa-
ne zosta³y 4 witra¿e, a do grudnia w
nawie stanê³y nowe ³awki. W 1989r.
ko�ció³ w Braciszowie otrzyma³ 2
dzwony, �w. Jana Nepomucena o wa-
dze 330 kg i 230 - kilogramowy �w.
Barbary. Zosta³y odlane w Hucie
Ma³apanew w Ozimku, a po�wiêci³ je
ks. bp Antoni Adamiuk. W 1991r.
dzwony te otrzyma³y napêd elektrycz-
ny. W 1993r. w 600 rocznicê �mierci
�w. Jana Nepomucena do wsi przy-
wieziono z klasztoru franciszkanów w
G³ubczycach kamienn¹ figurê �w.
Jana Nepomucena, któr¹ ustawiono
w rozwidleniu dróg w �rodku wsi. W
1995r. zosta³ uruchomiony zegar na
wie¿y ko�cielnej. W 1998r. podjêto
prace maj¹ce na celu odwodnienie
�cian ko�cio³a. W grudniu zosta³ ro-
zebrany stary o³tarz g³ówny i zerwa-
no posadzkê w prezbiterium. Za³o¿o-
na zosta³a izolacja ocieplaj¹ca i wyla-
no beton pod now¹ posadzkê. Pod-
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czas tych prac znaleziono wspomnia-
ne o³owiane tablice z napisami i do³¹-
czono do nich now¹ tablicê z napi-
sem: "W 1998r. dla uczczenia 2000 -
lecia Narodzin Chrystusa, gdy Papie-
¿em by³ Jan Pawe³ II, Prymasem Ks.
Kard. Józef Glemp, Biskupem opol-
skim Alfons Nossol, Dziekanem g³ub-
czyckim Micha³ �lêczek, Proboszczem
ks. Norbert Mikler, przy ofiarno�ci i
pracy parafian przebudowano wnê-
trze �wi¹tyni. Umieszczono wtedy tê
tablicê obok tablic z 1752 i 1866 roku.
�wiêty Janie Nepomucenie miej w
opiece nasz¹ Parafiê."

W 1999r. w ramach osuszania ko-
�cio³a zlikwidowano groby przy mu-
rze ko�cielnym i obni¿ono ten teren o
pó³ metra. W 2000r. zosta³o przebu-
dowane wej�cie g³ówne do ko�cio³a,
a gotowy o³tarz g³ówny zosta³ kon-
sekrowany. W 2001r. z inicjatywy ks.
proboszcza Norberta Miklera powsta³
jubileuszowy park im. ks. Biskupa
Adamiuka, sk³adaj¹cy siê z 238 drzew
(jawory, dêby), w którym ustawiono
krzy¿ i pami¹tkow¹ tablicê. Pole na
którym zasadzono drzewa ufundowali
Zofia i Mariusz Konik. Sadzonki prze-
kaza³o Nadle�nictwo Prudnik. Otwar-
cie parku nast¹pi³o 13 maja w 20. rocz-
nicê zamachu na Jana Paw³a II.

          Katarzyna Maler
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Wspomnienia Czes³awy £ady,
w zbiorach PMZG.
Wspomnienia Amelii Mamczar
 z  17 VII 2012r. Spisa³a K. Maler.

Opis fotografii:

1. Pocztówka litograficzna z XIX/XX
w. przedstawiaj¹ca szkolê, ko�ció³,
sklep i gospodê w Braciszowie.
2. Kamienio³om na Huhlbergu
 w 1914r.
3. Braciszowski wiatrak.
4. Ko�ció³ i plebania w Braciszowie
- stan obecny.
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Proboszcz parafii w Braciszowie
Gerhard Mainka

Proboszcz parafii w Braciszowie
Reinchold Galus

Proboszcz parafii w Braciszowie Pabis
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Ciermiêcice to stara wie� po³o¿ona
w gminie G³ubczyce przy granicy z
Republik¹ Czesk¹. Przep³ywa przez ni¹
niewielki Potok Ciermiêcicki. Jest po-
³o¿ona na terenie Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Rejon Mokre - Le-
wice. Pierwsza o niej wzmianka po-
chodzi z dokumentu podzia³owego
ksiêstwa opawskiego z 1377r., a Cier-
miêcice wystêpuj¹ w nim jako Tyr-
mancz. W 1743r. nazywa³y siê Turme-
nitz, a do 1945r. by³a u¿ywana nazwa
Türmitz. Odt¹d do 2009r. nosi³a na-
zwê Ciermêcice. Henryk Borek wywo-

dzi j¹ od czeskiej nazwy osobowej
Trma, Trmêta (po polsku Cierma, Cier-
miêta).

W 1385r. rycerz Jeschke von Czelin
sprzeda³ tê wie� miastu Krnov, które
mimo przej�cia w 1742r. Ciermiêcic w
pruskie posiadanie, zachowa³o czê�æ
praw w³asno�ciowych do 1823r., kie-
dy to mieszkañcy wykupili siê od
pañszczyzny. W 1750r. by³o tu strasz-
ne gradobicie. Z tego powodu król
pruski Fryderyk Wielki kaza³ rozdzie-
liæ poszkodowanym 95 talarów, 12
srebrnych groszy i 3 fenigi. W 1779r.
podczas tzw. bawarskiej wojny suk-

ZARYS DZIEJÓW WSI CIERMIÊCICE
cesyjnej w ciermiêcickim so³ectwie
kwaterowa³ przysz³y król pruski Fry-
deryk Wilhelm II. W 1830r. podczas
epidemii cholery zmar³o 70 mieszkañ-
ców wsi, a 3 lata pó�niej panowa³ tu
ksiêgosusz, przez który so³tys, 4 ch³o-
pów i nauczyciel stracili wszystkie
sztuki byd³a.

W 1865r. w Ciermiêcicach by³y 54
posesje. Mieszka³o tu 17 ch³opów, 17
zagrodników i 20 cha³upnych. "Zie-
mia (tu) jest górzysta, na wzgórzach
bardzo kamienista i nadaje siê tylko
do uprawy ¿yta i owsa", napisa³ Felix

Triest. By³o tu
wówczas 39 koni,
235 sztuk byd³a i 12
kóz. We wsi znajdo-
wa³ siê wiatrak.

W 1723r. w Cier-
miêcicach poza so³-
tysem ¿y³o 13 ch³o-
pów pe³norolnych,
19 zagrodników i
cha³upnych. W
1914r. 10 ch³opów,
38 zagrodników i 11
cha³upnych. W

1783r. by³o tu 190 mieszkañców, w
1855r. 440, w 1910r. 456, w 1929r. 465,
a na pocz¹tku 2012r. 79. Poczta do-
chodzi³a z Braciszowa. W 1901r. utwo-
rzono ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹.

W Ciermiêcicach nie by³o ko�cio³a.
Wie� pocz¹tkowo nale¿a³a do parafii
Krnov, a od 1780r. do lokalii Braciszów
w parafii Opawica. W 1903r. na wzgó-
rzu, z którego roztacza siê malowni-
czy widok na Czesk¹ Górkê ko³o Blisz-
czyc i na krnovski Cvilin, za³o¿ono
cmentarz, a nastêpnie zaczêto zbieraæ
pieni¹dze na budowê kaplicy. Data jej
powstania dzi� ju¿ nie jest znana, ale



93

HISTORIA

budowa nast¹pi³a przed 1945r. Po II
wojnie �wiatowej ta niewielka kaplica
otrzyma³a przybudówkê.  Po�rodku
cmentarza stoi kamienny krzy¿ z dat¹
roczn¹ 1904 na cokole. Podczas I woj-
ny �wiatowej zginê³o 21 mieszkañców
wsi, lecz spoczêli tam, gdzie polegli.

Poniewa¿ zim¹ i po obfitych opa-
dach deszczu do Ciermiêcic trudno
by³o siê dostaæ, ju¿ przed I
wojn¹ �wiatow¹ zaplanowa-
no budowê szosy, lecz z po-
wodu braku pieniêdzy pla-
nu tego nie wykonano. Do-
piero w  1920r. zbudowano
szosê biegn¹c¹  do Braciszo-
wa.

Podczas II wojny �wiato-
wej w Ciermiêcicach w rolni-
czym oddziale roboczym
pracowa³o oko³o 20 jeñców
radzieckich z obozu w £am-
binowicach. W marcu 1945r. miesz-
kañcy poprzez Krnov ewakuowali siê
w Sudety i powrócili w maju do zu-
pe³nie zniszczonej wsi. Podczas walk
o Ciermiêcice  poleg³o 35 ¿o³nierzy ra-
dzieckich.

W listopadzie 1946r. niemieccy
mieszkañcy Ciermiêcic zostali wysie-
dleni do Coswig. We wsi osiedlili siê
Polacy pochodz¹cy m.in. z Wo³ynia.
Wojna jeszcze d³ugo nie dawa³a o

sobie zapomnieæ. 2
maja 1948r. mieszkaj¹-
ce tu Janina ̄ urkow-
ska i Zofia Blok wy-
prowadza³y krowy na
wypas. Jedna z krów
wesz³a na minê i na-
st¹pi³ wybuch. Zofia
Blok zginê³a na miej-
scu, a Janinê
¯urkowsk¹ czeskie
pogotowie zabra³o

do szpitala w Krnovie, gdzie zmar³a
podczas operacji. Obie kobiety s¹ po-
chowane w jednym grobie po lewej
stronie od krzy¿a cmentarnego.

Ciermiêcice otrzyma³y w³asn¹ szko-
³ê dopiero w 1820r. Wcze�niej, w 1780r.
nauczania dzieci podj¹³ siê we w³a-
snym domu cha³upny Josef Peter, za
co otrzymywa³ od gminy 25 talarów,

18 srebrnych groszy i kopê chrustu.
Gdy zmar³ w 1810r. z powodu braku
pieniêdzy nie zatrudniono na miejscu
nauczyciela i do Ciermiêcic codzien-
nie przyje¿d¿a³ nauczaæ w jednym z
prywatnych domów nauczyciel z Bra-
ciszowa. Dopiero w 1819r. Ciermiêci-
ce otrzyma³y w³asnego nauczyciela i
- jak ju¿ wspomniano - zbudowa³y
w³asn¹ szko³ê. W 1865r. jeden na-
uczyciel naucza³ 93 miejscowych dzie-
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ci. Do 1881r. patronat nad szko³¹ spra-
wowa³o miasto Krnov. W 1875r. szko-
³a sp³onê³a i  natychmiast zbudowa-
no now¹. Budynek przetrwa³ II wojnê
�wiatow¹. Jeszcze w 1946r. - wspomi-
na nauczycielka Czes³awa £ada - by³y
w niej od czasu wojny sple�nia³e
skrzepy krwi i zw³oki ¿o³nierzy. Polsk¹
szko³ê w Ciermiêcicach urz¹dza³ W³o-
dzimierz Aftanas. Naucza³ w niej ró¿-
nych przedmiotów, a jego ¿ona �pie-
wu i prac rêcznych. W latach 50. XX
w. W. Aftanas przyczyni³ siê do bu-
dowy dzisiejszej szko³y w Pietrowi-
cach, wówczas jako domu dziecka.
Opu�ci³ Ciermiêcice i wyjecha³ w oko-
lice Raciborza. W 1953r. w ciermiêcic-
kiej szkole zaczê³a pracowaæ Maria
Tarka. Kolejn¹ nauczycielk¹ by³a
Maria Wierzbicka z domu Czeska, a
po niej Aniela Wêgrzyn. Gdy zosta³a
otwarta szko³a w Pietrowicach, szko-
³ê w Ciermiêcicach zamkniêto. Do
1945r. we wsi znajdowa³o siê równie¿
przedszkole, którego budynek sta³ (po
przekroczeniu mostku) na lewo od
drogi prowadz¹cej na cmentarz. Bu-
dynek ten zosta³ po wojnie rozebra-
ny. W latach 1950 - 1966 we wsi funk-
cjonowa³a Rolnicza Spó³dzielnia Pro-
dukcyjna. W Ciermiêcicach zachowa³
siê  dawny dom urzêdników granicz-

nych i budynek m³yna.
Katarzyna Maler
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w zbiorach PMZG.
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Opis fotografii:

1. Karta pocztowa sprzed 1945r. po-
kazuj¹ca przedszkole, szko³ê, gospo-
dê, sklep z towarami kolonialnymi i
¿elaznymi oraz widok na Ciermiêci-
ce.
2. Karta pocztowa sprzed 1945r. po-
kazuj¹ca kaplicê, szko³ê, dom urzêd-
ników granicznych i przedszkole w
Ciermiêcicach.
3. Kaplica w Ciermiêcicach z dobu-
dówk¹ - stan obecny.
4. Budynek by³ej szko³y - stan obec-
ny.
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Po raz pierwszy nazwa tej wsi jako
Petrowiz ukaza³a siê w 1267r. W 1492r.
brzmia³a Petrowicz. Wed³ug Henryka
Borka nazwa ta pochodzi od imienia
Piotr. Do 1936r. u¿ywana by³a nazwa
Peterwitz, a odt¹d do 1945r. Zieten-
busch.

W 1515r. Pietrowice nale¿a³y do ry-
cerza Karola z Bitova, wy¿szego sê-
dziego ksiêstwa opawskiego, w  1650r.
do Benigny v. Haugwitz, a w 1685r.
do Franciszka Albrechta Skrbenskie-
go. Pod koniec XVII w. powsta³ miej-

scowy pa³ac z kaplic¹, przypominaj¹-
cy ten, który stoi dzi� w Linhartovem.
Sta³ w pobli¿u dzisiejszego ko�cio³a.

W 1745r. mieszkañcy tej okolicy
byli �wiadkami bitwy. Podczas tzw. II
wojny �l¹skiej w Krnovie znajdowa³y
siê zagro¿one przez Austriaków
ogromne pruskie zapasy prowiantu.
Król pruski Fryderyk II wys³a³ do ich
strze¿enia margrabiego Karola von
Brandenburg - Schwedt z 1200 ¿o³-

ZARYS DZIEJÓW WSI
PIETROWICE

nierzy, jednak armia cesarska rozlo-
kowa³a siê w okolicy i margrabia zo-
sta³ odciêty od króla. Fryderyk II wy-
s³a³ wiêc do margrabiego genera³a
brygady Zietena z rozkazem ryzykow-
nego wymarszu. Zieten na czele kilku
szwadronów huzarów wyruszy³ z
Dolnego �l¹ska w kierunku G³ubczyc.
Jego wojsko by³o ubrane w nowe nie-
bieskie uniformy przypominaj¹ce
umundurowanie s³u¿¹cych Austria-
kom Wêgrów, dlatego te¿ uda³o siê
po drodze oszukaæ oddzia³y cesarskie,

s¹dz¹ce, ¿e to jad¹ "swoi". Podstêp
wykryto dopiero w okolicy Dobieszo-
wa. W tym czasie Austriacy, Wêgrzy
i Chorwaci byli ju¿ w Mokrem i na
Górze Dêbowej ko³o Mokrego, a tak-
¿e na Huhlbergu ko³o Braciszowa.
Zieten ryzykuj¹c ¿ycie swoich ¿o³nie-
rzy ruszy³ galopem do Krnova. Uda³o
mu siê to przy stracie 26 ludzi. Naza-
jutrz, 22 maja 1745r. margrabia Karol
wyruszy³ z transportem licz¹cym po-
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nad 300 wozów i 6 tys. wojska. Do-
sz³o do bitwy pod Braciszowem, w
której Prusacy stracili 268 ¿o³nierzy, a
wojska cesarskie 637.  Margrabia Ka-
rol przebi³ siê i dotar³ do Z¹bkowic
�l¹skich do króla, a szar¿a Zietena do
Krnova przesz³a do legendy. W oko-
licy powiadano: "Zieten wyskoczy³ z
krzaków", dlatego te¿ w 1936r., pod-
czas procesu germanizowania nazw
miejscowo�ci w³adze hitlerowskie
nada³y wsi nazwê Zietenbusch, Za-
ro�la Zietena. Nie uda³o siê postawiæ
na Huhlbergu pomnika Zietena, po-
niewa¿ mieszkañcy okolicy nie chcie-
li p³aciæ sk³adek.

W latach 1777 - 1793 Pietrowice
by³y w³asno�ci¹ Maksymiliana Odro-
w¹¿a Sedlnickiego, który tu¿ przed
swoj¹ �mierci¹ za³o¿y³ koloniê Chol-
titz. Jest to po³udniowo - wschodnia
czê�æ dzisiejszych Pietrowic. Wg R.
Hofrichtera wspomniana data 1777
znajdowa³a siê na chor¹giewce jed-
nej z dwóch pa³acowych wie¿. W
1793r. maj¹tek Pietrowice kupi³ Anton
Forni z G³ubczyc, lecz 4 lata pó�niej
sprzeda³ go panu von Salis. Salis oka-
za³ siê rozrzutnikiem i tak siê zad³u¿y³,
¿e w 1818r. maj¹tek zosta³ zlicytowa-
ny i przeszed³ pod administracjê pañ-
stwow¹, trwaj¹c¹ do 1822r. Przez te
lata administrator maj¹tku nadle�ni-
czy Kattner nielegalnie wyprzeda³ za
bezcen zgromadzone w tutejszym pa-
³acu dzie³a sztuki i pisma. W 1822r.
maj¹tek Pietrowice zosta³ sprzedany
za 72 tys. talarów ch³opom z Pietro-
wic, Braciszowa oraz Chomi¹¿y, Kra-
snego Pola, Ciermiêcic i Radyni, na-
tomiast pa³ac za 5 tys. tal. kupi³a gmi-
na Pietrowice i w 1830r. urz¹dzi³a w
nim szko³ê. Na parterze by³y klasy, a
na piêtrze mieszkali nauczyciele, i tak
by³o do 1945r. Budynki dworskie zo-

sta³y przebudowane na cele mieszkal-
ne. Tê czê�æ wsi nazywano "Miastem
dworskim".

W 1723r. w Pietrowicach  znajdo-
wa³ siê browar czynny do 1903r.  i m³yn
wodny, który zakoñczy³ swoj¹ pracê
w 1861r. Na M³yñskiej Górze do 1880r.
znajdowa³ siê wiatrak. We wsi poza
so³tysem mieszka³o 12 ch³opów pe³-
norolnych, 17 zagrodników i  17 cha-
³upnych (komorników).

W 1783r. ¿y³o tu 320 mieszkañców,
w 1890r. 787, w 1910r. 692, w 1929r.
713, a na pocz¹tku 2012r. 185.

W 1855r. powsta³a biegn¹ca przez
Pietrowice szosa ³¹cz¹ca G³ubczyce z
Krnovem. Przy jej otwarciu by³ obec-
ny prezydent rz¹dowy hrabia von
Pückler i z jednego ze wzgórz podzi-
wia³ tutejsz¹ okolicê. Na pami¹tkê tej
wizyty na wzgórzu z po³udniowej stro-
ny Pietrowic postawiono kamieñ pa-
mi¹tkowy z ¿elazn¹ tablic¹, a wzgórze
nazwano Wzgórzem Pücklera. Rów-
nie¿ w tamtych czasach nie brakowa-
³o wandali i kamieñ ten zosta³ znisz-
czony, natomiast tablica po tym incy-
dencie powêdrowa³a do biura powia-
towego architekta.

W 1873r. przez Pietrowice przepro-
wadzono liniê kolejow¹ biegn¹c¹ z
G³ubczyc do Krnova. Najbli¿sza sta-
cja kolejowa by³a jednak w Mokrem.
Dopiero w 1937r. otwarto tu przysta-
nek kolejowy zamkniêty w 1970, a zli-
kwidowany w 2008r.

W 1881r. Pietrowice otrzyma³y
punkt pocztowy, a w 1907r. po³¹cze-
nie telefoniczne. W 1897r. powsta³a
ochotnicza stra¿ po¿arna.

W 1787r. w Pietrowicach rozpoczê-
to nauczanie dzieci, pierwotnie w
wynajêtej izbie. Dopiero w 1804r. zbu-
dowano szko³ê, któr¹ - jak wspomnia-
no - w 1830r. przeniesiono do pa³acu.
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W 1973r. w Pietrowicach w budynku
by³ego domu dziecka powsta³a nowa
szko³a, której w 2000r. nadano imiê
Jana Paw³a II. Zosta³ wówczas po-
�wiêcony nowy sztandar szko³y i sala
gimnastyczna.

Podczas I wojny �wiatowej zginê³o
30 mieszkañców Pietrowic. W okre-
sie miêdzywojennym na miejscowym
cmentarzu postawiono im pomnik,
który siê zachowa³, lecz bez napisów.

W styczniu 1945r. w Pietrowicach
w zwi¹zku ze zbli¿aniem siê frontu sta-
cjonowa³o wojsko niemieckie. W kie-
runku z G³ubczyc do Krnova prowa-
dzono kolumny jeñców wojennych,
których na noc umieszczano w staj-
niach i stodo³ach miejscowych ch³o-
pów. Niektórzy jeñcy zamarzli na uli-
cy i zostali na miejscu pogrzebani.
Esesmani pêdzili têdy równie¿ kolum-
ny wycieñczonych ¯ydów z Au-
schwitz. 22 marca 1945r. zosta³a za-
rz¹dzona ewakuacja mieszkañców w
Sudety przez Krnov. Mieszkañcy po-
wrócili po zakoñczeniu wojny 16 maja
do ca³kowicie zniszczonej wsi. Oka-
za³o siê, ¿e by³y tu ciê¿kie walki i tyl-
ko 7 domów nie zosta³o spalonych.
Wszêdzie le¿eli martwi ¿o³nierze (oko-
³o 200 zw³ok) i zwierzêta. Niektóre pola
by³y zaminowane. Pozosta³e przeciê-
te okopami wzd³u¿ i wszerz, z zasieka-
mi i le¿¹c¹ woko³o amunicj¹. Z powo-
du braku mieszkañ na plebanii u ksiê-
dza Noppesa, w któr¹ trafi³y 2 grana-
ty,  spa³o ponad 30 ludzi. 8 mieszkañ-
ców wsi straci³o ¿ycie przez miny.
Sp³on¹³ wiatrak. Z powodu g³odu i
niedostatku panowa³ tyfus. 5 VIII
1946r. Niemcy zostali wysiedleni do
Oldenburga i Lehrte ko³o Hanoweru.

W 1945r. osiedlili siê tu Polacy po-
chodz¹cy z Kresów Wschodnich,
g³ównie z powiatu £uck, a tak¿e z Ja-

ros³awia, Zag³êbia D¹browskiego,
przemys³owej czê�ci Górnego �l¹ska.

Podczas inwazji na Czechos³owa-
cjê w 1968r. na placu ko�cielnym w
Pietrowicach stacjonowa³o wojsko.
Po dwóch miesi¹cach opu�ci³o ten
teren. W 1991r. w pobli¿u Pietrowic
otwarto przej�cie graniczne. Budynek
przy przej�ciu powsta³ przed I wojn¹
�wiatow¹. W 1918r., gdy powsta³a
Czechos³owacja, przejêli go Czesi. W
1938r. po anschlussie dokonanym
przez Hitlera zniknê³o przej�cie i bu-
dynek ten s³u¿y³ celom mieszkalnym.
W 1945r. pojawi³a siê tu granica Pol-
ski i Czechos³owacji,  od 1993r. Polski
i Republiki Czeskiej. W roku 2004 w
zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do
strefy Schengen, przej�cie graniczne
zniknê³o.

W Pietrowicach wci¹¿ dzia³a Rolni-
cza Spó³dzielnia Produkcyjna.

W pobli¿u wsi znajduje siê Kocia
Góra, która w XVI w. by³a znana jako
miejsce rzekomych spotkañ czarow-
nic.

Atrakcj¹ Pietrowic G³ubczyckich
jest niew¹tpliwie Camping z k¹pieli-
skiem, który zosta³ za³o¿ony w 1974r.

KO�CIÓ£
I DUSZPASTERZE

Pietrowice nale¿a³y do parafii Opa-
wica i od  1777r. do lokalii Braciszów.
Poniewa¿ w miejscowo�ci tej nie by³o
ko�cio³a, fundowane msze i 3 sumy
rocznie (na �w. Medarda, Piotra i Paw-
³a oraz w Zaduszki) odbywa³y siê w
kaplicy zamkowej. Od 1903r. w kapli-
cy tej co niedzielê i w 1 dzieñ roboczy
w tygodniu odprawiane by³o nabo-
¿eñstwo, jednak chrzty i �luby mia³y
miejsce w Braciszowie. W 1830r. po-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

98

wsta³ cmentarz. Urzê-
duj¹cy w latach 1903
- 1919) jako lokalista,
a nastêpnie pro-
boszcz w Braciszo-
wie ks. Eduard Viola
kupi³ w Pietrowicach
40 mórg roli i poda-
rowa³ je gminie na
urz¹dzenie w³asnej
parafii.

W 1923r. w Pietro-
wicach zamieszka³
pierwszy ksi¹dz - lo-
kalista Julius Wenzel, który urodzi³ siê
w 1878r. w Równem, pow. G³ubczyce.
W 1902r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añ-
skie, a od 1902 do czerwca 1903r. by³
wikariuszem w Bogdanowicach. W
latach 1931 - 1932 Wenzel kaza³ zbu-
dowaæ ko�ció³ w Pietrowicach. Po
jego postawieniu zosta³ skierowany
do opieki nad Domem �w. Rafa³a w
Branicach - Zamku, gdzie przebywa³a
m³odzie¿ sprawiaj¹ca k³opoty wycho-
wawcze. Zmar³ tam 25 X 1940r. i zosta³
pochowany w Pietrowicach.  W 1933r.
drugim lokalist¹ zosta³ Eduard Riedel,
ur. 13 II 1876 w Nowej Wsi G³ubczyc-
kiej. Zmar³ 15 V 1939r. w szpitalu w
Krnovie  i zosta³ pochowany na cmen-
tarzu w Nowej Wsi G³ubczyckiej, gdzie
zachowa³ siê jego nagrobek. Trzecim
i ostatnim lokalist¹ zosta³ Josef Nop-
pes, ur. 24 XII 1908r. w Vendoli, w dzi-
siejszym okresie Svitavy na Mora-
wach. Po aneksji Sudetów przez III
Rzeszê (1 X 1938),  w lutym 1939 prze-
¿y³ areszt prewencyjny w �ternberku
i 22 III 1939 za spraw¹ gestapo zosta³
usuniêty z parafii. W  1939r. przyby³
do Branic do  urzêduj¹cego tam pra-
³ata Josefa Martina Nathana, który 1
VI 1939 powierzy³ mu  jako parafiê Pie-
trowice.  Po ucieczce przed frontem w

1945r., Noppes powróci³ do Pietrowic.
W 1946r. zosta³  wysiedlony i osiad³
w Sehnde ko³o Lehrte w diecezji Hil-
desheim,  gdzie zmar³ 18 X 1986r.

Podczas przechodzenia frontu pa-
³ac i ko�ció³ zosta³y zniszczone. Ru-
iny pa³acu rozebrano, a wypalony
pietrowicki ko�ció³ najpierw prowizo-
rycznie pokryto strzech¹, a w 1946r.
zadaszyli go rzemie�lnicy z ró¿nych
s¹siednich wsi i to tylko z pomoc¹
siekier i pi³. Pocz¹tkowo msze odby-
wa³y siê w prowizorycznej kaplicy
urz¹dzonej w dwóch pokojach na ple-
banii, gdzie zamieszka³a rodzina Adam-
skich. Z powodu braku ksiê¿y Pietro-
wice zosta³y w³¹czone do parafii Bra-
ciszów, gdzie proboszczem od 1937
do 1954r. by³ ks. Karol Nabielek. W
1954r. za urzêdu proboszcza Józefa
P³azy, któremu poza Braciszowem
przydzielono jako kuracjê Pietrowice,
ko�ció³ otrzyma³ nowy sufit, chór or-
ganowy, 2 o³tarze i zosta³ otynkowa-
ny. Prace zwi¹zane z odbudow¹ z po-
wodu braku �rodków trwa³y d³ugo i
dopiero 17 IX 1961r., za urzêdu pro-
boszcza Gerarda Mainki nast¹pi³a
jego konsekracja przez biskupa die-
cezji opolskiej Wac³awa Wyciska. W
ko�ciele znajdowa³y siê 3 o³tarze:
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g³ówny, z marmuru, po�wiêcony Naj-
�wiêtszemu Sercu Jezusowemu oraz
boczne: �w. Józefa Robotnika i Dru-
giego Objawienia Matki Boskiej Fa-
timskiej. W przeddzieñ konsekracji
ko�ció³ otrzyma³ relikwie �w. Romana
i �w. Kryspina. W 1970r. Pawe³ Sznaj-
drowski, stolarz z Kietrza, wykona³ dla
ko�cio³a nowe o³tarze soborowe. W
1984r., za proboszcza ks. Józefa Gur-
by,  ko�ció³ otrzyma³ nowy tynk, a w
nastêpnym roku z powodu obsuniê-
cia siê skarpy musiano j¹ zrekonstru-
owaæ wraz z murem. Prace trwa³y do
1986r. W 1987r. pietrowicka m³odzie¿
wyla³a posadzkê wokó³ ko�cio³a, a w
samym ko�ciele ustawiono nowe
³awki. W 1989r. za proboszcza Nor-
berta Miklera pietrowicki ko�ció³
otrzyma³ 2 dzwony, Naj�wiêtszego
Serca Jezusowego o wadze 330 kg i
�w. Izydora, 230 kg, oba odlane w
Hucie Ma³apanew w Ozimku. W 1991r.
otrzyma³y napêd elektryczny. W
1997r. podczas remontu zakrystii zna-
leziono zamurowan¹ w �cianie mon-
strancjê, sztuæce oraz drobne mone-
ty z okresu III Rzeszy. W 2004r. zosta-

³a tu wymieniona Droga Krzy¿owa.
Stare obrazy przekazano jako dar do
budowanego w Bia³ymstoku ko�cio-
³a �w. Rodziny, a zast¹piono je obra-
zami ze strychu plebanii w Braciszo-
wie, po uprzednim ich odnowieniu.

Opracowa³a Katarzyna Maler
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Wie� Pomorzowice le¿y  na pó³noc-
ny zachód od G³ubczyc. Pierwsza o
niej wzmianka ukaza³a siê w  doku-
mencie wystawionym 4 czerwca 1262r.
przez Woka z Ro�emberka i s¹ tu wy-
mienione jako Maius Pomerswitz
(Wielkie Pomorzowice). Wok wów-
czas przekaza³ tê wie� Hermanowi z
Letovic.  Z 1321r. jest znana druga
wzmianka o Pomorzowicach (villa
Pommirswitz).  Henryk Borek zalicza
tê nazwê do etnicznych, wobec cze-
go mieszkañcy tej wsi najprawdopo-
dobniej pochodzili z Pomorza.

Pod dat¹ 1411 znajdujemy informa-
cjê, ¿e Otto i Burkhard z rodu Stosch
sprzedali maj¹tek Pomorzowice wraz
z m³ynem Henrykowi Klodbukowi. W
1614r. maj¹tek nale¿a³ do starosty
ziemskiego ksiêstwa karniowskiego,
luteranina Hartwicha von Stitten. W
tym samym roku Stitten kaza³ zbudo-
waæ stoj¹cy do dzi� pa³ac, a rok wcze-
�niej ko�ció³ parafialny pod wezwa-
niem �w. Jana Chrzciciela, w którego
prezbiterium na zwornikach sklepieñ

zachowa³y siê napisy. Jeden z nich
g³osi, ¿e ko�ció³  zosta³ zbudowany
za czasów ksiêcia Jana Jerzego Ho-
henzollerna, a drugi wspomina same-
go Hartwicha i jego ma³¿onkê Mag-
dalenê z domu Aschelmi na Pomorzo-
wicach. Hartwich von Stitten wraz ze
swoim panem Janem Jerzym zmieni³
wyznanie na kalwiñskie. Po wygna-
niu ksiêcia, podczas wojny 30 - let-
niej, Hartwich uciek³ z ksiêstwa kar-
niowskiego, a jego maj¹tek przej¹³
katolik, tajny radca nowego pana ksiê-
stwa karniowskiego Karola Liechten-

steina, Reinhard von Kickepusch.
W latach 1715 - 1841 w³a�cicielami

maj¹tku byli: baron von Trach, hra-
bia Leopold von Reichenbach i ba-
ron von Rottenberg, których pocho-
wano w ko�cielnej krypcie. Wiele lat
pó�niej w tej krypcie znaleziono
szcz¹tki kostne zmar³ych, ale bez tru-
mien, a tak¿e herby, tarcze i pami¹tko-
we monety.

Kolejnymi w³a�cicielami w latach
1841 - 1862 byli von Goetz i von Sel-

750 - LECIE POMORZOWIC (1262-2012)
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chow, a od 1862r. w pa³acu mieszka³
Julius Mueller. Jego syn Max sprze-
da³ go z maj¹tkiem w 1902r. nadprezy-
dentowi �l¹ska, ksiêciu von Hatzfeld
- Trachenberg. Ksi¹¿ê przekaza³ ma-
j¹tek Pomorzowice synowi Aleksan-

drowi, dyplomacie niemieckiemu w
Tokio. Aleksander z japoñsk¹ ma³-
¿onk¹ Hann¹ Aoki zamieszka³ w po-
morzowickim 28 - pokojowym pa³acu,
który w 1905r. zosta³ przebudowany.
Prawdopodobnie pami¹tk¹ po tej pa-
rze s¹ 2 mi³orzêby japoñskie, bêd¹ce
obecnie pomnikami przyrody.

W 1918r. w³a�cicielem Pomorzowic
zosta³ hrabia Franciszek Hubert von
Thiele Winkler  na Mosznej, by³y sta-
rosta powia-
tu prudnic-
kiego. Po
jego �mierci
w 1922r.
o s t a t n i m
w³a�cicielem
maj¹tku zo-
sta³ jego
wnuk, hra-
bia Ultz von
Kanitz.

Maj¹ tek
w ó w c z a s
obejmowa³

powierzchniê 313,8 ha, w tym 250,5
ha pól. Czê�ciowo by³ wydzier¿awio-
ny. Uprawiano tu pszenicê, buraki cu-
krowe i len i hodowano byd³o rasy
wschodniofryzyjskiej.

Pomorzowicki pa³ac zachowa³ siê w
do�æ dobrym sta-
nie. Brakuje szpi-
ca wie¿y. Przez
wiele lat po 1945r.
w ³ a � c i c i e l e m
obiektu by³ Kom-
binat Rolny G³ub-
czyce. Mie�ci³o
siê tu biuro i
mieszkania. Za
pa³acem znajduje
siê niszczej¹ca
ceglana wie¿a

zwieñczona zêbat¹ attyk¹. Jej dawne
przeznaczenie nie jest dzi� znane.

W 1783r. wie� Pomorzowice mia³a
412 mieszkañców, a w 1914r. 737, w
tym 436 luteran i 301 katolików. W
1880r. ¿y³o tu 676 Niemców i 71 S³o-
wian, a w 1910r. 726 Niemców i 11 S³o-
wian, 436 luteran i 301 katolików. W
1930r. 714 mieszkañców, a na pocz¹t-
ku 2012r. 398.

Jak ju¿ wspomniano, miejscowy ko-
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�ció³ powsta³ w 1613r. jako luterañ-
ski, lecz ju¿ w 1430r. Pomorzowice by³y
parafi¹, a wiêc musia³y mieæ ko�ció³.
W 1629r. luterañski duchowny musia³
opu�ciæ tê wie�, a nawracaniem miesz-
kañców na katolicyzm zajêli siê jezu-
ici. Pomorzowicki ko�ció³ w³¹czono do
parafii Osoblaha. W 1671r. wprowa-
dzono tu administratora, a w 1888r.
proboszcza.

W 1846r. we wsi wybuch³ po¿ar.
Sp³onê³a szpiczasta wie¿a ko�cielna i
zawieszone w niej 3 dzwony, odlane
w latach 1574, 1582 i 1613. Spali³ siê
dach,  oratorium nad zakrysti¹ oraz
10 malowide³ na deskach, przedsta-
wiaj¹cych sceny z Nowego Testamen-
tu. Ko�ció³ odbudowano z ni¿sz¹ od
poprzedniej wie¿¹. Na otaczaj¹cym go

cmentarzu do 1858r. grzebano
równie¿ luteran. W nastêpnym
roku gmina luterañska za³o¿y³a
sobie nowy cmentarz.

Prawie po³owa mieszkañców
wsi podczas kontrreformacji w
XVII w. nie zmieni³a wyznania,
lecz dopiero w 1743r. po przej-
�ciu �l¹ska pod prusk¹ w³adzê
mogli sobie zbudowaæ dom mo-
dlitwy, a w latach 1887 - 1888
na zachód od niego neogotyc-
ki ko�ció³ (rozebrany w 1955r.).
Dom modlitwy zburzono w
1889r., a na jego miejscu urz¹-
dzono ogródek z pami¹tkowym
kamieniem. W 1898r. postawio-
no istniej¹c¹ do dzi� ewange-
lick¹ plebaniê. Za ko�cio³em
ewangelickim zachowa³ siê
wspomniany ju¿ cmentarz z ka-
plic¹, w której pochowano
ostatnich w³a�cicieli maj¹tku.

W 1884r. przez wie� przepro-
wadzono szosê, a w 1897r. Po-
morzowice otrzyma³y pocztê i

po³¹czenie telefoniczne. Jeszcze w
1883r. zaczêto brukowaæ wiejskie dro-
gi, a w 1908r. za³o¿ono stra¿ po¿arn¹.

W Pomorzowicach zmar³   w 1795r.
pochodz¹cy ze Zdun pastor Ernest
Daniel Adami, autor rozpraw histo-
rycznych i dziel muzycznych.

W 1945r. w Pomorzowicach osiedlili
siê polscy osadnicy pochodz¹cy
g³ównie z województwa wo³yñskiego,
z powiatów £uck, Kowel, Kostopol,
Sarny, z woj. stanis³awowskiego z
powiatu Horodenka, z powiatu Prze-
my�lany w woj. stanis³awowskim oraz
z woj. lubelskiego, krakowskiego, kie-
leckiego i powiatu Przemy�l.

Katarzyna Maler
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SZLAK BISKUPA NATHANA
UPAMIÊTNIAJ¥CY JEGO ¯YCIE I DZIE£O
Biskup Josef Martin Nathan (1867

- 1947) jest jedn¹ z najbardziej zna-
nych i cenionych postaci zwi¹zanych

z ziemi¹ g³ubczyck¹. Jego dzie³o i jego
charyzma wywiera³y du¿e wra¿enie
nie tylko na tych, którzy znali go oso-
bi�cie lub tylko ¿yli w okresie jego
dzia³alno�ci i o nim s³yszeli, lecz rów-
nie¿ wzbudza podziw i szacunek osób
wspó³czesnych.  �wiadczy o tym
nadanie jego imienia Samodzielnemu
Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Bra-
nicach, wydawanie ksi¹¿ek na temat
biskupa, a tak¿e   rejestracja 15 listo-
pada 2005r. Stowarzyszenia Caritas
Chrysti, utworzonego przez osoby
oddane idei kontynuacji g³ównego
dzie³a biskupa, "Miasteczka Mi³osier-
dzia" w Branicach. Na czele stowa-
rzyszenia stoi siostra Anna Marzec
jako prezes. Wspiera j¹ grupa bardzo
aktywnych ludzi. Celem  stowarzy-
szenia jest odbudowa i rozwój dzie³a
biskupa, tzn. ratowanie przed upad-
kiem i dalsz¹ dewastacj¹ szpitala, oca-

lenie dziedzictwa kulturowego, nauko-
wego i humanitarnego, które pozosta-
wi³ po sobie biskup Nathan i poma-
gaj¹cy mu ludzie.  Stowarzyszenie
Caritas Chrysti wziê³o udzia³ w zabie-
gach dotycz¹cych powstrzymywania
likwidacji szpitala. Wspiera³o podjêt¹
przez dyrektora Krzysztofa Nazimka
odnowê szpitala, remont czterech  al-
tan terapeutycznych na terenie szpi-
talnym, odnowê nagrobka rodziców i
brata biskupa Nathana, stoj¹cego za
ko�cio³em parafialnym w Branicach.

6 stycznia 2009r. zarz¹d stowarzy-
szenia podj¹³ uchwa³ê o podjêciu dzia-
³añ przybli¿aj¹cych osobê biskupa

Nathana we wspó³pracy z dyrekcj¹
szpitala.  25 stycznia 2009r. dosz³o do
pierwszych rozmów Caritas Chrysti z
cz³onkami Stowarzyszenia Mi³o�ni-
ków Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej w
G³ubczycach, zaanga¿owanego w
tworzenie Szlaku Joannitów na ziemi
g³ubczyckiej.  W marcu kontynuowa-
no rozmowy na temat zorganizowa-
nia wystawy w Powiatowym Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej i rozpoczêcia prac
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nad tworzeniem Szlaku Biskupa Na-
thana. W tym celu w kwietniu 2009r.
odby³o siê kolejne spotkanie w Bra-
nicach, tym razem z udzia³em dyrek-
tora  Krzysztofa Nazimka i wójta Jó-
zefa Ma³ka.

Szlak Biskupa Nathana ma obj¹æ
wszystkie miejscowo�ci w powiecie
g³ubczyckim, gdzie biskup przebywa³
w ró¿nych okresach swego ¿ycia i po-
zostawi³ po sobie trwale �lady. Cen-
trum tego szlaku bêdzie stanowiæ bra-
nickie Miasteczko Mi³osierdzia.

Efekty dzia³alno�ci tego aktywne-
go biskupa s¹ widoczne we wszyst-
kich gminach naszego powiatu. Jo-
sef Martin Nathan urodzi³ siê w 1867r.
we wsi T³ustomosty, gmina Baborów,
gdzie zachowa³ siê jego rodzinny
dom, bêd¹cy obecnie prywatn¹ w³a-
sno�ci¹, oraz  budynek szko³y ludo-
wej, w której pracowa³ jego ojciec. W
latach 1923 - 1924 Josef Nathan przy-
czyni³ siê do budowy miejscowego
ko�cio³a pw. Naj�wiêtszego Serca Je-
zusowego. W³a�nie T³ustomosty by-
³yby pierwsz¹ miejscowo�ci¹ na szla-
ku.

W samych G³ubczycach przysz³y
biskup uczêszcza³ do gimnazjum, które
mie�ci³o siê wówczas w obecnym
klasztorze franciszkanów. Przeniós³ siê
jednak do gimnazjum w Raciborzu,
gdzie zda³ maturê. Pamiêta³ jednak o

swojej g³ubczyckiej szkole, w
przysz³o�ci funduj¹c zdolnym
uczniom nagrody ksi¹¿kowe.
Poniewa¿ na skwerze przyklasz-
tornym s¹ ju¿ dwa kamienie upa-
miêtniaj¹ce osoby ks. biskupa
Antoniego Adamiuka i dzia³acza
PSL zwi¹zanego z rz¹dem pol-
skim na uchod�stwie, W³adys³a-
wa Zaremby,  planowane jest po-
stawienie trzeciego kamienia,

upamiêtniaj¹cego biskupa Nathana.
Dziêki Josefowi Martinowi Natha-

nowi g³ubczyccy franciszkanie w
1921r., po ponad 100 latach od seku-
laryzacji, odzyskali swój ko�ció³ i
klasztor. Przy jego wsparciu parafia
G³ubczyce zakupi³a tzw. konwikt - in-
ternat dla m³odzie¿y gimnazjalnej przy
dzisiejszej ul. Parkowej, a nyscy wer-
bi�ci otrzymali pomoc przy za³o¿eniu
Domu Misyjnego Maria Treu  w za-
chodniej czê�ci miasta (jest to dzisiej-
szy Szpital Powiatowy). Niedaleko
G³ubczyc znajduje siê wie� Zawiszy-
ce. Bêdzie to kolejna miejscowo�æ na
szlaku, poniewa¿ biskup Nathan by³
tu wikariuszem. Poza tym je�li chodzi
o dzisiejsz¹ gminê G³ubczyce, J.M.
Nathan w 1919r. przyczyni³ siê do
wyniesienia do rangi parafii Braciszo-
wa, Pielgrzymowa i Debrzycy,  w
1920r. lokalii Królowe, w 1921r. Cho-
mi¹¿y, a w 1931r. do budowy ko�cio³a
w Pietrowicach.

W gminie Kietrz w 1932r. po³o¿y³
kamieñ wêgielny pod budowê ko�cio-
³a w Ludmierzycach, a w samym Kie-
trzu w 1928r. przyczyni³ siê do spro-
wadzenia do tego miasta franciszka-
nek - misjonarek i w 1930r. do powsta-
nia mieszcz¹cej siê w zamku szko³y
palotynów. Na kietrzañskim cmenta-
rzu zachowa³ siê nagrobek poprzed-
nika J.M. Nathana na stanowisku ar-
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cybiskupiego komisarza tej czê�ci ar-
chidiecezji o³omunieckiej, Ignatza
Maissa. To podczas jego pogrzebu w
1916r. Josef Nathan dowiedzia³ siê, ¿e
zostanie nowym komisarzem.

Najwiêcej obiektów zwi¹zanych z
biskupem znajduje siê w gminie Bra-
nice.  Josef Nathan w Branicach by³
najpierw  wikariuszem, nastêpnie pro-
boszczem. Nadal istnieje plebania,
któr¹ kaza³ przebudowaæ w okresie
miêdzywojennym. Mimo dzia³añ wo-
jennych zachowa³ swoj¹ formê roz-
budowany przez niego ko�ció³ para-
fialny. Istnieje wiêkszo�æ budynków
Miasteczka Mi³osierdzia z bazylik¹ �w.
Rodziny oraz wille lekarzy, Dom Re-
kolekcyjny bêd¹cy obecnie domem
sióstr, cmentarz zak³adowy z mauzo-
leum i kwater¹ sióstr maryjnych,
wspomniany ju¿ grób rodziców bisku-
pa za ko�cio³em parafialnym. W Bra-
nicach - Zamku stoi zrujnowana daw-
na placówka wychowawcza dla trud-
nej m³odzie¿y - Fundacja �w. Rafa³a, a
w Dzbañcach - Osiedlu dawna filia
szpitala w Branicach, a obecny Dom
Pomocy Spo³ecznej. W Bobolusz-
kach, Micha³kowicach i Wysokiej
stoj¹ zbudowane dziêki niemu ko�cio-

³y. Wskutek jego
starañ w 1919r. lo-
kaliê Wódka wy-
niesiono do rangi
parafii.

W ramach pro-
jektu pt. Mia-
steczko Mi³osier-
dzia Biskupa Na-
thana  opracowa-
nego w sierpniu
2009r., w g³ub-
czyckim muzeum
dnia  8 wrze�nia
2009r. we wspó³-

pracy z Caritas Chrysti, dyrekcj¹ szpi-
tala, zgromadzeniem branickich sióstr
i parafi¹ �w. Rodziny reprezentowan¹
przez ks. proboszcza Alojzego Nowa-

ka, zosta³a otwarta wystawa dotycz¹-
ca ¿ycia i dzia³alno�ci biskupa. Zgro-
madzono na niej wiele cennych pa-
mi¹tek. Po jej ukoñczeniu eksponaty
przewieziono do Branic, gdzie 19 pa�-
dziernika 2009r. w budynku admini-
stracyjnym szpitala nast¹pi³o uroczy-
ste otwarcie Izby Pamiêci Biskupa
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Nathana. Zosta³ wydany równie¿ fol-
der w trzech jêzykach: polskim, cze-
skim i niemieckim.  11 listopada 2009r.
dosz³o do spotkania równie¿ z wój-
tem Branic i ksiê¿mi z Czech i rozma-
wiano o rozci¹gniêciu szlaku na teren
s¹siedniego kraju. Ustalono równie¿,
¿e centrum szlaku bêdzie w Branicach.

W 2010r. przed wjazdami do Branic
zosta³y zainstalowane
du¿e tablice z wizerun-
kiem biskupa i napisem
Miasteczko Mi³osierdzia
Bpa Nathana, natomiast
w listopadzie tego roku
na dziedziñcu szpitala
ods³oniêto granitowe ta-
blice upamiêtniaj¹ce
dzie³o Nathana, w  jêzy-
ku polskim, czeskim i nie-
mieckim. Jest to I etap re-
alizacji szlaku. W zakre-
sie ca³ego szlaku plano-
wane s¹ kolejne tablice na obiektach,
które s¹ zwi¹zane z osob¹ biskupa, a
tak¿e powinno nast¹piæ lepsze zago-
spodarowanie cmentarza szpitalnego.
W celu rozmieszczenia tablic prowa-
dzone bêd¹ rozmowy z w³a�cicielami
wzglêdnie administratorami obiektów.

Kolejnym czynem maj¹cym rozpro-
pagowaæ ¿ycie i dzie³o biskupa  by³o
zorganizowanie konferencji histo-

rycznej dnia 11 czerwca 2012r. pt. "W
sercu szlaku bpa J.M. Nathana" i przy-
gotowanie do niej materia³ów.

Konferencja zorganizowana przez
Stowarzyszenie Caritas Chrysti przy
udziale dyrekcji szpitala, proboszcza
parafii �w. Rodziny i Stowarzyszenia
Mi³o�ników Muzeum i Ziemi G³ub-
czyckiej  rozpoczê³a siê siê  w sali kon-
ferencyjnej szpitala w Branicach pod
patronatem marsza³ka woj. opolskie-
go Józefa Sebesty. Przyby³ych przy-
wita³ dyrektor szpitala Krzysztof Na-
zimek, a prelegentów zapowiada³ Ja-
nusz Gawlik ze Stowarzyszenia Cari-
tas Chrysti. Swoje referaty wyg³osili:
bp. gliwicki (wcze�niej opolski biskup
pomocniczy) ks. prof. Jan Kopiec, sio-
stra dr El¿bieta Ciñcio ze Zgromadze-
nia Siostr Maryi Niepokalanej w Ra-
ciborzu, dr Waldemar Mrowiec, mgr

Ewelina Kosler oraz miejscowi histo-
rycy: dr Barbara Piechaczek, dr Bene-
dykt Pospiszyl i dr Katarzyna Maler.
Licznie zgromadzona publiczno�æ
pozna³a szczegó³y z ¿ycia i dzia³alno�æ
biskupa Nathana oraz branickich
sióstr maryjnych, a tak¿e imponuj¹cy
wystrój bazyliki pw. �w. Rodziny i cie-
kawostki przyrodnicze na terenie szpi-
talnym. Przedstawione zosta³y rów-
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nie¿ szczegó³y zwi¹zane
ze Szlakiem bpa Natha-
na. Podczas konferencji
nie zabrak³o muzyki.
Uczestnicy w kaplicy
szpitalnej wys³uchali mi-
nirecitalu organowego
m³odego czeskiego mu-
zyka p. Millera. Zapro-
szeni go�cie otrzymali
zebrane w formie ksi¹¿-
kowej materia³y konfe-
rencyjne, polskojêzycz-
ne wydanie ksi¹¿ki pra-
³ata Wolfganga Grocholla pt. Joseph
Martin Nathan - ¿ycie i cierpienie dla
bezgranicznego mi³osierdzia w mo-
rawsko - �l¹skiej ziemi oraz specjalnie
wydane widokówki.

W�ród uczestników znalaz³y siê
przyby³e z Czech, ponad 80 - letnie
kobiety, Anna Fiszerova i jej siostra
Hedvika, które do 1945r. pracowa³y w
szpitalu i pamiêtaj¹ biskupa Nathana.

Koordynatorem i pomys³odawc¹
powy¿szego projektu by³a skarbnicz-
ka Caritas Chrysti Zofia Humeniuk.
Wsparcia podczas realizacji udzielili
prezes i pracownicy Lokalnej Grupy

Dzia³ania (LGD) w Kietrzu.
Tak szybkie tempo i zaanga¿owa-

nie osób pracuj¹cych przy tworzeniu
szlaku pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e
prace te zostan¹ szybko ukoñczone,
biskup Nathan godnie upamiêtniony,
a ziemia g³ubczycka pozyska now¹
ciekaw¹ trasê.

                            Katarzyna Maler

Opis fotografii:
1. Bp. J.M. Nathan. Portret pêdzla
g³ubczyckiego malarza Richarda
Kargera.
2. Herb bpa Nathana.
3. Dom rodziny bpa Nathana w T³u-

stomostach.
4. Wystawa o bpie Nathanie w g³ub-
czyckim muzeum w 2009r.
5. W Izbie Pamiêci bpa Nathana
w Branicach.
6. Tablica przy wej�ciu na teren
 branickiego szpitala.
7. Tablice upamiêtniaj¹ce biskupa
na dziedziñcu branickiego szpitala.
8. Fragment szpitala i bazyliki
 w Branicach.
9. Konferencja naukowa w Brani-
cach w czerwcu 2012r., po�wiêcona
biskupowi Nathanowi
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Z okazji dzia³añ realizowanych w
ramach projektu "Kariery g³ubczyc-
kich Hollaendrów" w dniach 28-
30.09 2012 r. Grupa Nieformalna
Agamidae  go�ci³a w G³ubczycach po-
tomków rodziny Hollaender. Przyje-
cha³a Anja Hollaender - (praprapraw-
nuczka Benjamina Hollaendra, któ-
ry w G³ubczycach za³o¿y³ fabrykê to-
warów we³nianych) Towarzyszy³a jej
mama Hildegard Hollaender, kuzyn
Edgar Wieland (brat ojca Anji - Chri-
stophera Hollaender) oraz córka Ed-
gara - Nadja Wieland.

Grupa Nieformalna Agami-
dae, Stowarzyszenie Absol-
wentów LO oraz Powiatowe
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej
pieczo³owicie zadbali o to,
aby go�cie mogli poznaæ
miasto, kulturê oraz  trady-
cje naszego regionu.

28.09.2012 kilka minut po
godzinie 18.00 utworem gra-
nym przez nauczycieli g³ub-
czyckiej szko³y muzycznej rozpocz¹³
siê wernisa¿ wystawy "Kariery g³ub-
czyckich Hollaendrów". W mi³ej at-
mosferze, ws³uchuj¹c siê w muzykê

KARIERY
G£UBCZYCKICH HOLLAENDRÓW

Gustava Hollaendra, przywitali�my
wszystkich przyby³ych go�ci. Anja
zaprezentowa³a nam dzieje swoich
przodków. Koordynatorka oraz Anja
Hollaender oficjalnie przez przeciêcie
wstêgi otworzy³y wystawê. Po oficjal-
nej czê�ci wernisa¿u go�cie  przy ka-
wie i s³odko�ciach ogl¹da³y wystawê
i podejmowali wiele ciekawych tema-
tów. Spotkanie to zakoñczy³a wspól-
na fotografia.

Wystawa jest dwutematyczna.
Pierwsza czê�æ wystawy dotyczy dzie-
jów rodziny Hollaender. Zobaczyæ

mo¿na tablice, na
których wyczytaæ
mo¿na dzieje cz³on-
ków rodziny Holla-
ender, którzy najbar-
dziej byli zwi¹zani z
naszym miastecz-
kiem oraz inne cieka-
wostki w tej tematy-
ce. Natomiast druga
czê�æ wystawy po-
kazuje, w jaki spo-

sób Grupa Nieformalna Agamidae re-
alizowa³a swoje dzia³ania maj¹ce na
celu zapoznanie mieszkañców G³ub-
czyc z lokalna histori¹.  To wszystko



109

HISTORIA

zrealizowali�my dziêki �rodkom unij-
nym w ramach projektu "M³odzie¿ w
dzia³aniu".

Sobota rozpoczê³a siê uroczyst¹
akademi¹ w  Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym. Akademia zorganizowana zosta-
³a z okazji 260- lecia Liceum  w  na-
szym mie�cie i 110- lecia istnienia jego
obecnej siedziby.  Po akademii i po-
czêstunku go�cie zwiedzili nasze li-
ceum, izbê tradycji oraz now¹ halê
sportow¹. Panie  Katarzyna Maler,
Stanis³awa Wiciak, Ania Liphardt i t³u-
macz Janusz  Zapotoczny oraz nasi
przemili go�cie wybrali siê na krótki
spacer po G³ubczycach �ladami  po-
zostawionymi przez ich przodków. Po
spacerze spotkali�my siê na koncer-
cie chóru Liceum im A. Mickiewicza  i
chóru mieszanego Capricolium  z Li-
ceum im. Boles³awa Chrobrego w G³u-
cho³azach pod dyrekcj¹  Jana Dolne-
go oraz  Orkiestry Symfonicznej ze
Szko³y Muzycznej I i II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Opolu pod dy-
rekcj¹ Huberta Prochoty.  Koncert

odby³ siê w
ko�ciele para-
fialnym pw.
Narodzenia
NMP. Koncert
by³ wspania-
³y. Wszyscy
byli bardzo za-
dowoleni.

W niedzielê
o godzinie
14.00 przy
wej�ciu na
c m e n t a r z
¿ydowski w
towarzystwie
burmis t r za

miasta,  przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej, cz³onków Grupy Nieformalnej
Agamidae, cz³onków rodziny Holla-
ender i skazanych Zak³adu Karnego
odby³o siê ods³oniêcie tablicy infor-
macyjnej o za³o¿eniu cmentarza.  Po
tym wydarzeniu zwiedzono cmentarz,
park m³odzie¿owy i miejsce pierwsze-
go ¿ydowskiego cmentarza , który
znajdowa³ siê przy wej�ciu na sta-
dion. Kolejnym punktem programu
by³o oprowadzenie go�ci po Powia-
towym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej,
które profesjonalnie wykona³a dyrek-
tor muzeum dr Barbara Piechaczek,
oraz wej�cie na wie¿ê widokow¹.
Weekend z rodzin¹ Hollaender Grupa
Nieformalna Agamidae  zakoñczy³a
spotkaniem z udzia³em  wspania³ych
opiekunów grupy Stanis³aw¹ Wiciak,
Katarzyn¹ Maler, Janem Ba¿yñskim,
t³umaczem Januszem Zapotocznym
oraz Anj¹ Hollaender i jej rodzin¹.

Koordynator Grupy Nieformalnej
Agamidae -Ania Liphardt
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W zwi¹zku z planowanym przejê-
ciem budynku dworca kolejowego
przez gminê od PKP Nieruchomo�ci
we Wroc³awiu postanowi³em przypo-
mnieæ dzieje stacji w G³ubczycach.

Lata 1853 - 1945
Koncesja z dnia 24 maja 1853 roku

na budowê linii Racibórz - G³ubczy-
ce, nadana Towarzystwu Kolei Wil-
helma (Wilhelmsbahn), przynios³a
nadziejê na rych³e dotarcie kolei do
G³ubczyc. Utworzonemu na tê okazjê
Komitetowi Budowy Kolei Racibórz
- G³ubczyce patronowa³ sam cesarz
Fryderyk Wilhelm IV. Prace ziemne
przy budowie jednotorowej linii do
G³ubczyc rozpoczêto w lutym 1854
roku. Za grunty wzd³u¿ torów kolejo-
wych p³acono od 80 do 100 talarów
za morgê. Dnia 1 stycznia 1855 roku
uroczy�cie otwarto liniê kolejow¹ z
Raciborza do G³ubczyc dla ruchu pa-
sa¿erskiego, a dla ruchu towarowe-
go - 1 pa�dziernika 1856 roku. Kolej
Wilhelma planowa³a dalsze przed³u-
¿enie linii do Rac³awic �l¹skich
(Deutsch Raselwitz), lecz z powodu
k³opotów finansowych spó³ki wszel-
kie projektowane inwestycje kolejo-
we zosta³y zaniechane.

Tak wiêc w okresie pierwszych 19
lat funkcjonowania kolei w tym mie-
�cie G³ubczyce sta³y siê stacj¹ koñ-
cow¹. W tym czasie zosta³ zbudowa-
ny budynek dworca w kszta³cie lo-
komotywy parowej i w niezmienio-
nym kszta³cie zachowa³ siê do dzi-
siaj. Wybudowano tak¿e: dwie na-
stawnie, magazyn towarowy, wie¿ê
ci�nieñ (Wasserturm) i czterostano-
wiskow¹ lokomotywowniê wraz z
obrotnic¹ dla lokomotyw. Zaczê³a

HISTORIA STACJI KOLEJOWEJ
W G£UBCZYCACH

funkcjonowaæ bocznica Zak³adów Pi-
wowarskich. Dziêki kolei w G³ubczy-
cach nastêpuje znaczny rozwój gospo-
darczy. Pierwszym naczelnikiem stacji
zosta³ Emil Hergesell.

Za spraw¹ spó³ki Kolei Górno�l¹-
skiej G³ubczyce uzyskuj¹ kolejne po-
³¹czenie kolejowe, tym razem z miastem
Jägerndorf, le¿¹cym w granicach mo-
narchii austro-wêgierskiej (dzisiejszy
Krnov w Czechach). Towarowy ruch
otwarto 25 wrze�nia 1873 roku, pasa-
¿erski - 1 marca 1874 roku. Linia ta za-
liczona zosta³a do kategorii tzw. Ne-
benbahnen, czyli kolei lokalnych, ró¿-
ni¹cych siê od linii g³ównych znacz-
nie obni¿onymi parametrami technicz-
nymi.

Planowane wcze�niej przez Kolej
Wilhelma przed³u¿enie linii kolejowej
z G³ubczyc do Rac³awic �l¹skich kon-
tynuowa³a Kolej Górno�l¹ska, która
ukoñczy³a budowê magistrali podsu-
deckiej z Nysy do Rac³awic �l¹skich
w 1876 roku. Ze stacji Rac³awice �l¹-
skie (Deutsch Rasselwitz) wyprowa-
dzono odnogê do G³ubczyc d³ugo�ci
15,37km. Ruch pasa¿erski i towarowy
na tym odcinku uroczy�cie zainaugu-
rowano 15 sierpnia 1876 roku. W ten
oto sposób w roku 1876 stacja G³ub-
czyce sta³a siê wêz³em trzykierunko-
wym, przy okazji rozbudowano j¹ o
nastêpnych kilka torów i trzeci¹ na-
stawniê. Powstaj¹ kolejne bocznice,
tym razem do Cegielni i Tartaku. Dla
potrzeb rozbudowuj¹cej siê stacji, za-
czêto budowaæ nowe drogi dojazdo-
we. Powsta³y nowe ulice: Bahnhof-
strasse (ul.Dworcowa) i Doktorgang
(Aleje �l¹skie i ul.Niepodleg³o�ci).

W 1877 roku na nowym przystanku
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osobowym G³ubczyce Las (Le-
obschütz Stadtforst) zbudowano i
oddano do u¿ytku budynek mieszkal-
ny dla urzêdników kolejowych. Przy-
stanek zbudowano w odleg³o�ci
5,3km od miasta, w lesie miejskim zwa-
nym popularnie przez mieszkañców
G³ubczyc "Marysieñk¹". Przejazd na
tym odcinku w trzeciej klasie koszto-
wa³ 30 fenigów. Od 1879 roku zatrzy-
mywa³y siê tu wszystkie poci¹gi oso-
bowe, a w niedziele i �wiêta urucha-
miano dodatkowe sk³ady, które za-
trzymywa³y siê na zbudowanym w tym
celu dodatkowym torze. Wybudowa-
no tak¿e niewielki budynek nastaw-
ni. Las G³ubczycki by³ wtedy ulubio-
nym miejscem wypoczynku miesz-
kañców miasta. Przystanek w lesie
zacz¹³ zdobywaæ s³awê, z roku na rok
coraz wiêcej ludzi korzysta³o z dobro-
dziejstw natury, a bilety na weekend
do G³ubczyckiego Lasu sprzedawa-
no nie tylko w samych G³ubczycach,
ale i w Ko�lu, Raciborzu, Prudniku i
G³ogówku. Od 1910 roku G³ubczyce
Las sta³y siê jedn¹ z najruchliwszych
stacji na ca³ym �l¹sku.

Od roku 1909 koñcz¹ siê inwesty-
cje kolejowe w G³ubczycach. Przy
nastawni wykonawczej zbudowana
zosta³a jeszcze górka rozrz¹dowa, któ-
ra s³u¿y³a do rozprowadzania wago-
nów towarowych na odpowiednie
tory kierunkowe. Nale¿y dodaæ, i¿

w roku 1910 w³adze G³ubczyc za-
biega³y o budowê linii kolejowej G³ub-
czyce - Branice (Branitz) - Kietrz (Kat-
scher), gdzie koñczy³a bieg wybudo-
wana w 1896 roku krótka linia z Pie-
trowic Wielkich. Z niewiadomych
przyczyn projekt budowy linii nie zo-
sta³ zrealizowany.

Rozpoczê³a siê I wojna �wiatowa. 3
sierpnia 1914r. Drugi �l¹ski Regiment

Zielonych Huzarów, przy d�wiêkach
orkiestry, ze stacji kolejowej wyrusza
na front. Codziennie przez g³ubczyc-
ki dworzec kolejowy przeje¿d¿a³y po-
ci¹gi pe³ne ¿o³nierzy rezerwistów. 15
wrze�nia 1914r. na stacjê wjecha³
pierwszy poci¹g z rannymi ¿o³nierza-
mi. 11 listopada 1918r. nast¹pi³ koniec
wojny. W styczniu 1919r. do G³ubczyc
wracaj¹ poci¹gami przetrzebione
szwadrony zielonych huzarów.

Nadszed³ rok 1920, czas plebiscytu
Górno�l¹skiego. Do stacji G³ubczyce
od strony Raciborza 06 lutego 1920r.
przyje¿d¿a poci¹g z ¿o³nierzami fran-
cuskimi. Dziesiêæ dni pó�niej poci¹-
giem przyje¿d¿a batalion ¿o³nierzy
w³oskich. Na kilka dni przed plebiscy-
tem, który zosta³ przeprowadzony 21
marca 1921r., do G³ubczyc, specjalny-
mi poci¹gami, przyje¿d¿aj¹ niemieccy
emigranci. Po g³osowaniu G³ubczyce
zosta³y na terenie niemieckim.

W latach 30-tych staj¹ siê du¿¹
stacj¹ za³adunkowo-roz³adunkow¹.
Od tej pory a¿ do roku 1945 stacja
prze¿ywa³a czasy swej �wietno�ci.
Dziêki dobremu skomunikowaniu po-
ci¹gów, mieszkañcy bez przeszkód
docierali do Wroc³awia, Opola, Gliwic
czy Katowic.

Z my�l¹ o wêdkarzach ³owi¹cych w
pobliskich stawach rybnych w G³ub-
czyckim Lesie na linii do Rac³awic �l¹-
skich w 1930 roku uruchomiono przy-
stanek ¯abczyce (Wolfsteich). Na
wszystkich nowych przystankach
zbudowano peron i murowane wiaty
dla podró¿nych.

Jak podawa³ rozk³ad jazdy z 1935r.
pierwszy poci¹g przyje¿d¿a³ do  G³ub-
czyc o godz. 02:46, a ostatni odje¿d¿a³
o godz. 23:07. Codziennie by³o odpra-
wianych 30 poci¹gów.

01 wrze�nia 1939r. rozpoczê³a siê II
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wojna �wiatowa. Z G³ubczyc na front
poci¹giem wyruszy³ regiment piecho-
ty. W trakcie trwania wojny poci¹ga-
mi do G³ubczyc byli przywo¿eni jeñ-
cy wojenni jak i robotnicy przymuso-
wi z Polski.

Lata 1945 - 2000
23 marca 1945 roku Armia Czerwo-

na wkracza na Ziemiê G³ubczyck¹. W
tym dniu zdobyty zostaje Baborów,
dnia nastêpnego G³ubczyce. Na mocy
porozumieñ z ZSRR z dnia 11 lipca i
15 sierpnia 1945r. Polskie Koleje Pañ-
stwowe przejmuj¹ od radzieckiej ad-
ministracji wojskowej zarz¹d nad ko-
lejami na ca³ym obszarze pañstwa
polskiego, w tym tak¿e na Ziemi G³ub-
czyckiej, która wesz³a w sk³ad tzw.
Ziem Odzyskanych. 29 sierpnia 1945
roku Rada Ministrów ustala podzia³
administracyjny sieci PKP na okrêgi,
G³ubczyce podlegaj¹ Dyrekcji Kato-
wickiej.

09 i 10 czerwca 1945r. od strony
Raciborza przyje¿d¿aj¹ do stacji
pierwsze transporty Polaków przesie-
dlonych z Brodów i Tarnopola, a 26
czerwca 1946r. rozpoczyna siê wywóz-
ka Niemców z g³ubczyckiego punktu
zbiorczego dla Niemców do brytyj-
skiej i radzieckiej strefy okupacyjnej,
która trwa do koñca 1950r. Ogó³em
by³o 70 transportów kolejowych z lud-
no�ci¹ niemieck¹.

Wytyczony po wojnie nowy prze-
bieg granicy pañstwowej miêdzy
Polsk¹ a Czechos³owacj¹ spowodo-
wa³ przeciêcie wielu linii kolejowych.
Na wa¿niejszych, tranzytowych szla-
kach utworzono kolejowe przej�cia
graniczne dla ruchu pasa¿erskiego.
Na mniejszych, typowo lokalnych, li-
niach przeciêtych granic¹, postêpo-
wano w ten sposób, i¿ od ostatniej
stacji b¹d� przystanku przed granic¹

szlak zamykano, a w wielu przypad-
kach kilkukilometrowy odcinek toro-
wiska do granicy by³ rozbierany. Nie-
stety, ten ostatni scenariusz zastoso-
wano na na odcinku G³ubczyce -
Krnov, poniewa¿ miasto Krnov zna-
laz³o siê na terenie Czechos³owacji.
Ruch pasa¿erski i towarowy na obu
odcinkach prowadzono tylko do przy-
stanku Pietrowice G³ubczyckie.

G³ubczyce od kwietnia 1945r do
maja 1946r. nosz¹ nazwê  G³¹bczyce.
Stacja wysz³a z po¿ogi wojennej prak-
tycznie bez wiêkszych zniszczeñ. W
rozk³adzie jazdy poci¹gów z 1946r.
widnieje 4 pary poci¹gów relacji Ra-
cibórz - Rac³awice �l. i na odcinku z
G³ubczyc do Pietrowic te¿ jecha³o 4
pary poci¹gów pasa¿erskich. Ocala-
³y wszystkie budynki dworcowe,. Na
przystanku G³ubczyce Las zdemon-
towano drugi tor i zamkniêto nastaw-
niê, a na peronie stanê³a murowana
wiata.

W roku 1950 stacja G³ubczyce za-
trudnia³a 82 osoby. Czynna by³a lo-
komotywownia z czterema stanowi-
skami dla parowozów manewrowych
w obrêbie stacji. Z jedynego planu
obiegu z tamtych lat, tj. z roku 1956,
wiadomo, i¿ liniê Racibórz - Rac³awi-
ce �l. obs³ugiwa³y TKt1, Ok22 i OKl27
z MD Racibórz, zazwyczaj z o�mioma
wagonami serii B i jednym AB. Na li-
nii pietrowickiej kursowa³ TKt1 z piê-
cioma wagonami serii B i jednym AB.
Kiepskie drogi i s³aba komunikacja
autobusowa sprawia³a, i¿ w tych cza-
sach kolej by³a dominuj¹cym przewo�-
nikiem.

Równie krótko cieszyæ siê mogli
mieszkañcy powiatu jedynym w hi-
storii pasa¿erskich przewozów kole-
jowych dalekobie¿nym poci¹giem re-
lacji Jelenia Góra - Zagórz, prowadzo-



113

HISTORIA
nym na odcinku K³odzko G³ówne -
Racibórz parowozem Ok22 z MD Ra-
cibórz. W roku 1955 zmieniono trasê
tego poci¹gu (przez Kêdzierzyn). W
roku 1951 zamkniêty zosta³ przysta-
nek ̄ abczyce. Do dzi� pozosta³y frag-
menty krawêdzi peronu, fundamenty
murowanej wiaty i toalety dwukabi-
nowej.

Przez kolejne dziesiêciolecia G³ub-
czyce i Baborów ciesz¹ siê s³aw¹ lo-
kalnych o�rodków us³ugowych dla
okolicznych rolniczych terenów. Czê-
sto spotykane s¹ towarowe sk³ady,
pe³ne p³odów rolnych, g³ównie bura-
ków cukrowych, zwo¿onych do cu-
krowni w Baborowie.

Tymczasem regres prze¿ywa linia
pietrowicka. W roku 1964 kursuj¹ z
G³ubczyc trzy pary poci¹gów osobo-
wych, w tym jedna para relacji Raci-
bórz - Pietrowice. Od lipca 1969 roku
je¿d¿¹ ju¿ tylko dwie pary: rano i po
po³udniu. Taki stan rzeczy oznacza³
szybkie zawieszenie kursów poci¹-
gów. Tak te¿ siê sta³o. 1 czerwca 1970
roku, z chwil¹ wej�cia w ¿ycie nowe-
go rozk³adu jazdy, w Sieciowym RJ
nie pojawi³a siê ju¿ tabela nr 164 z
poci¹gami relacji G³ubczyce - Pietro-
wice G³ubczyckie. Krótkie, lokalne
po³¹czenia przegrywa³y z konkurencj¹
szybko rozwijaj¹cej siê komunikacji
autobusowej.

W czerwcu 1975 roku Rada Pañstwa
PRL ustala nowy podzia³ administra-
cyjny pañstwa na 49 województw.
Fakt ten przyspiesza podzia³ na kolei.
Dnia 1 pa�dziernika nastêpuje zmiana
granic dyrekcji okrêgowych PKP, tak-
¿e ich nazw regionalnych. Stacje G³ub-
czyce, Baborów i Rac³awice �l¹skie
przechodz¹ pod zarz¹d Dolno�l¹skiej
DOKP z siedzib¹ we Wroc³awiu.  Li-

nia Racibórz - G³ubczyce - Rac³awice
�l. zostaje na lata podzielona. Odci-
nek Racibórz - granica województwa
opolskiego i katowickiego pozostaje
w �l¹skiej DOKP.

W listopadzie 1978 roku ze stacji
Mokre odjecha³ po raz ostatni poci¹g
towarowy. Na tej stacyjce od lat ³ado-
wano buraki cukrowe oraz ³upek ka-
mienny z pobliskiego kamienio³omu
w Braciszowie. Na stacji rozebrano
zadaszenie peronu pierwszego, które
przylega³o do budynku dworca.

Oko³o roku 1978 w MD Racibórz
pojawiaj¹ siê parowozy serii TKt 48,
które obs³uguj¹ ruch pasa¿erski na
linii Racibórz - Rac³awice �l¹skie, naj-
czê�ciej z czterema wagonami piêtro-
wymi "bipami". Dnia 29 sierpnia 1981r
dosz³o do wypadku kolejowego, dy-
¿urny ruchu stacji Baborów nie spraw-
dzi³, czy szlak kolejowy Baborów -
G³ubczyce jest wolny i bez otrzyma-
nia zgody dy¿urnego ruchu z G³ub-
czyc, wyprawi³ poci¹g osobowy nr
46519 prowadzony lokomotyw¹ Tkt
48-107 na zajêty szlak przez poci¹g
towarowy nr 30770 prowadzony lo-
komotyw¹ Ty2-1392. O godz. 13.16 w
km 25.372 dosz³o do zderzenia czo³o-
wego tych poci¹gów. W wypadku
uszkodzone zosta³y obydwie lokomo-
tywy i jeden wagon "Bipa". W wyni-
ku zderzenia poci¹gów rannych zo-
sta³o 20 ludzi. Przerwa w ruchu poci¹-
gów trwa³a  do godz. 18.50.

Z dniem 29 maja 1983 roku w no-
wym rozk³adzie jazdy PKP ponownie
pojawi³a siê wspomniana linia G³ub-
czyce - Pietrowice G³ubczyckie. By³
to swoisty ewenement na sieci kole-
jowej Polski. Uruchomiono wówczas
dwie pary poci¹gów tylko w dni ro-
bocze relacji Racibórz - Pietrowice
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G³ubczyckie. Raciborska TKt48 z czte-
rema "bipami", cztery razy na dzieñ,
pojawia³a siê na linii, nie zatrzymuj¹c
siê jednak na przystanku Zopowy
Równe. Z³udne okaza³y siê nadzieje
na sta³e, codzienne kursy na tym od-
cinku. Linia pietrowicka czynna by³a
tylko przez 3 miesi¹ce. Z koñcem
sierpnia 1983 roku szlak zamkniêto
definitywnie. Mimo tego na stacji
G³ubczyce panowa³ du¿y ruch towa-
rowy, wagony ³adowa³y i roz³adowy-
wa³y 4 bocznice stacyjne: Zak³adów
Piwowarskich, Rejonu Dróg Publicz-
nych, WSS SPO£EM i CPN, a na to-
rach przy ekspedycji kolejowej do
wagonów krytych w kontenerach
swoje wyroby ³adowa³y Zak³ady Dzie-
wiarskie UNIA G³ubczyce.

Rok 1984 sta³ siê ostatnim rokiem
niepodzielnego panowania trakcji
parowej na linii Racibórz - Rac³awice
�l¹skie. Nowe SP42 dotar³y tak¿e do
Raciborza, gdzie przejê³y obs³ugê na
zamieraj¹cych ju¿ liniach lokalnych (w
roku 1992 zast¹pione SP42 z Kêdzie-
rzyna, a w 1994 z Rybnika). Od czasu
do czasu pojawia³y siê Ty42 w ruchu
towarowym, lecz i one z czasem znik-
nê³y, zast¹pione przez lokomotywy
spalinowe.

Lata 80-te - dworzec têtni ¿yciem.
W budynku dworca oprócz kas bile-
towych, przechowalni baga¿u i pocze-
kalni mie�ci siê: restauracja dworco-
wa, �wietlica dla m³odzie¿y ucz¹cej
siê, kiosk RUCHU, kasa biletowa PKS-
u, fryzjer i sklep z kosmetykami, a na
pierwszym piêtrze by³a kolejowa przy-
chodnia lekarska oraz mieszkania na
1 i 2 piêtrze.

Warto nadmieniæ, ¿e od 3 do 14
kwietnia 1989 roku dworzec kolejowy
w G³ubczycach udekorowany by³ hi-

tlerowskimi swastykami, a na �cianie
dworca pojawi³ siê napis THESSA-
LONIKI. Przez dwa dni: 7 i 8 kwietnia
1989 roku stacja by³a planem filmo-
wym. Nagrywany by³ tu film wojen-
ny pt. "Day by Day" produkcji ame-
rykañskiej z Willemem Dafoe w roli
g³ównej. Polski tytu³ tego filmu brzmi
"Triumf ducha", by³ on ju¿ emitowa-
ny w TVP.

1 wrze�nia 1991 roku stacja G³ub-
czyce i p.o. Bernacice. zostaj¹ przy³¹-
czone administracyjnie do stacji Ba-
borów Pozosta³ wci¹¿ spory ruch na
linii Racibórz - Rac³awice �l. (9 par tej
relacji, i po jednej parze  Racibórz -
G³ubczyce - Racibórz i jedna Rac³awi-
ce �l. - G³ubczyce - Rac³awice �l. W
styczniu 1993r. zosta³a przez Dyrek-
cjê w Opolu powo³ana komisja, która
dnia 28 stycznia 1993r w stacji G³ub-
czyce dokona³a zamkniêcia na sta³e
odcinka linii kolejowej z G³ubczyc do
Granicy Pañstwa,. Na pocz¹tku miej-
sca zamkniêcia zosta³a na torze zabu-
dowana wykolejnica.

Dnia 09 lipca 1993r. dosz³o do ko-
lejnego wypadku kolejowego, tylko
bez nastêpstw. Dy¿urny ruchu w Ba-
borowie i dy¿urny ruchu w G³ubczy-
cach nie uzgodnili, który poci¹g ma
jechaæ pierwszy i wys³ali jednocze�nie
dwa poci¹gi osobowe nr 46523 z Ba-
borowa i 64524 z G³ubczyc. Te poci¹-
gi o godz.16.42 spotka³y siê na przy-
stanku osobowym w Bernacicach w
odleg³o�ci oko³o 100m od siebie. Ja-
kie by³o zdziwienie i przera¿enie ma-
szynistów i pasa¿erów tych poci¹-
gów, gdy zobaczyli, ¿e poci¹gi s¹ na
jednym torze. Po 30 minutach poci¹g
nr 46523 wycofa³ siê do stacji Babo-
rów. Poci¹g nr 64524 ruszy³ z Berna-
cic do Baborowa po  otrzymaniu in-
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formacji od dy¿. ruchu z Baborowa,
¿e poc.46523 jest w peronach stacji
Baborów. W tym wypadku nikt nie
odniós³ obra¿eñ .

Rok nastêpny przyniós³ wa¿ne wy-
darzenia: pierwsze to 20 kwietnia
1994r. zostaje rozwi¹zana umowa
bocznicowa z Zak³adami Piwowarski-
mi, drugie - dwukrotny przejazd spe-
cjalnego poci¹gu "retro". Poci¹g ten
prowadzony by³ przez rybnick¹ Ty42-
107 z czterema "bipami" 22 wrze�nia
1994 roku na trasie Racibórz - Rac³a-
wice �l¹skie. W dniu nastêpnym, ten
sam parowóz z dwoma wagonami B
przemierzy³ odcinek Kêdzierzyn Ko�-
le - Baborów. Przejazdy zorganizowa-
ne by³y przez Stowarzyszenie Mi³o-
�ników Kolei w Katowicach. Kolejny
poci¹g nadzwyczajny przemierzy³,
szlaki Ziemi G³ubczyckiej 20 maja 1995
roku. Kolejnego roku tj. 20 kwietnia
1996r., niemieccy hobbi�ci kolei ¿ela-
znej jechali poci¹giem specjalnym na
trasie Racibórz- Baborów  - G³ubczy-
ce - Rac³awice �l. i z powrotem. Ten
poci¹g sk³ada³ siê z lokomotywy Ty
42-107 i wagonów typu "Bipa". Ta
wycieczka zakoñczy³a siê zdefektowa-
niem parowozu.

Na pocz¹tku sierpnia 1995 roku na
nieczynn¹ od lat liniê pietrowick¹
wyruszy³a wypo¿yczona z Sekcji Dro-
gowej w Rac³awicach �l¹skich drezy-
na WM-15A. W nietypow¹ podró¿
udali siê wówczas burmistrz miasta
Józef Pich wraz z zawiadowc¹ stacji
G³ubczyce Piotrem Kopczykiem w
celu zapoznania siê ze stanem tech-
nicznym ca³ego odcinka. Od pewne-
go czasu bowiem powa¿nie przymie-
rzano siê do otwarcia linii, wy³¹cznie
dla ruchu towarowego wraz z gra-
niczn¹ odpraw¹ celn¹ miêdzy Polsk¹

a Republik¹ Czesk¹, która mia³a siê
znajdowaæ na stacji G³ubczyce. Byæ
mo¿e Czesi potraktowaliby sprawê
serio, ale po stronie polskiej dyrekcja
kolei w tej materii nie uczyni³a kom-
pletnie nic i bardzo realna kwestia uru-
chomienia nastêpnego przej�cia gra-
nicznego spe³z³a na niczym.

W listopadzie i grudniu 1995r. bu-
dynek dworca w G³ubczycach zosta-
je opisany pod�wietlanymi tablicami
informacyjnymi koloru niebieskiego.
W nastêpnym roku, w sierpniu 1996r.,
opisano piktogramami dwa perony i
przej�cie pod torami dla podró¿nych.

Pamiêtna wielka powód� w lipcu
1997r., spowodowana wylaniem,
Odry na wiele miesiêcy sparali¿owa³a
ruch poci¹gów w rejonie Wroc³awia,
Opola i Kêdzierzyna. W wyniku po-
wa¿nego uszkodzenia mostu drogo-
wego w rejonie stacji Kêdzierzyn Ko�-
le Zachód, odcinek Rac³awice �l. -
Kêdzierzyn Ko�le by³ przez d³u¿szy
czas nieprzejezdny. Dalekobie¿ne po-
ci¹gi osobowe i towarowe kierowano
wówczas drog¹ okrê¿n¹ przez G³ub-
czyce, Baborów do Raciborza, gdzie
po wci¹¿ czynnym mo�cie na Odrze
mo¿na by³o bez przeszkód przejechaæ
na drug¹ stronê. Dnia 10 lipca w G³ub-
czycach na placu ³adunkowym przy
torze nr 4a wyl¹dowa³y trzy helikop-
tery, które nios³y pomoc ludziom od-
ciêtym przez powód�.

Z powodu rozmytych torów miêdzy
Kêdzierzynem-Ko�lem a Twardaw¹,
zosta³ zmieniony rozk³ad jazdy poci¹-
gu po�piesznego Kraków - Jelenia
Góra - Kraków. Od dnia 31 sierpnia
1997r. do 03 grudnia 1997r. przez Ra-
cibórz, Baborów i G³ubczyce kurso-
wa³ poci¹g po�pieszny nr 3621, rela-
cji Kraków G³ówny - Jelenia Góra i
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poci¹g nr 6320 ,relacji Jelenia Góra -
Kraków G³.

Dnia 16 grudnia 1997r. o godz. 18.10
na stacji G³ubczyce nastawniczy, pra-
cuj¹cy na nastawni wykonawczej Gb-
1,  skierowa³ lokomotywê manewru-
j¹c¹ z 14 wagonami towarowymi na
tor zamkniêty wykolejnic¹.  Nast¹pi-
³o wykolejenie siê lokomotywy SM
42-109, uszkodzenie dolnego zbiorni-
ka paliwa i wyciek oko³o 1700 litrów
oleju napêdowego. Aby postawiæ lo-
komotywê na tory, potrzebny by³ po-
ci¹g ratunkowy.

Od maja 1998,wraz z wej�ciem w
¿ycie nowego rozk³adu jazdy, zmniej-
szona zostaje dopuszczalna prêdko�æ
poci¹gów na tym odcinku z 70 na
60km/h oraz ilo�æ wagonów w sk³a-
dzie (z 4 na 2 "bipy"). Obs³ugê przej-
muje CM Czechowice- Dziedzice .W
roku nastêpnym w rozk³adzie jazdy
poci¹gów maj 1999 - maj 2000 pojawi³
siê na linii po raz pierwszy autobus
szynowy. By³ to popularny "Kolzam",
czyli SN81-002,, który naprzemiennie
ze spalinówkami kursowa³ miêdzy
Raciborzem i Rac³awicami. W tabeli
nr 158 ujêto 9 kursów relacji Rac³awi-
ce �l. - Racibórz w tym jeden G³ub-
czyce - Racibórz i 10 powrotnych w
tym jeden Racibórz - G³ubczyce z po-
wodzeniem zaspokaja³o potrzeby
przewozowe powiatu g³ubczyckiego.

Od 2000 do chwili obecnej
Kasa biletowo-baga¿owa, która

by³a czynna ca³¹ dobê, od dnia 01 lu-
tego 2000r. zostaje czynna tylko w dni
robocze na 8 godz. W gazecie NTO,
dnia 27 marca 2000r ukaza³ siê du¿y
artyku³ pt. Poci¹g do likwidacji, a w
nim informacja o zawieszeniu kurso-
wania poci¹gów na kilku liniach, w
tym na odcinku Racibórz - G³ubczyce
- Rac³awice �l¹skie. Rozpoczê³y siê

protesty mieszkañców miasta i oko-
lic. Zawi¹za³ siê Komitet Protestacyj-
ny i zaczêto zbieraæ podpisy oraz
wysy³ano petycjê do Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w Opolu. Dnia 02
kwietnia 2000r. o godz. 20:12 ze stacji
odje¿d¿a ostatni poci¹g pasa¿erski nr
64546 relacji Rac³awice �l. - Racibórz.
Nastêpnego dnia tj. 3 kwietnia 2000
roku zawieszono wszystkie kursy
poci¹gów na tej linii, a tym samym
zdjêta zosta³a obs³uga z nastawni
dysponuj¹cej, wykonawczej i poste-
runku dró¿nika przejazdowego. W
2002r. zostaje rozebrana ma³a nastaw-
nia przy peronie drugim. Stacja G³ub-
czyce �wieci pustkami. Tory i perony
zarastaj¹ zielskiem i drzewami. W
2007r. zostaje rozebrana nastawnia
wykonawcza Gb-1 i zabetonowano
przej�cie z peronu na peron pod tora-
mi. W roku 2009r. zostaje zburzona
zabytkowa nastawnia dy¿urnego ru-
chu. Na wiosnê 2012r. semafory kszta³-
towe, które siê jeszcze zachowa³y,
zosta³y wyciête. Zamkniêty na cztery
spusty zabytkowy budynek dworca,
z powybijanymi szybami, rozkradzio-
ny, niegdy� wizytówka miasta, teraz
powoli chyli siê ku upadkowi.

Obsada kierownicza w stacji
W stacji pracowa³o kilka sekcji ko-

lejowych, które dzieli³y siê na nastê-
puj¹ce s³u¿by: ruchu, budynków ko-
lejowych, drogow¹ i automatyki.

W s³u¿bie ruchu zawiadowc¹ stacji
od czerwca 1945 r. do grudnia 1946r.
by³ Malinowski, imiê nieznane, w dal-
szej kolejno�ci stanowiska zawiadow-
ców stacji pe³nili:
od grudnia1946r. do koñca roku1950r.
Lubos, imiê nieznane, od.01.01.1951r.
do 30.04.1957r. Marian Humin, od
01.05.1957r. do 31.03.1968r. Alfred
Prach, od 01.04.1968r. do 31.07.1974r.
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Kazimierz Kazuk, od 01.08.1974r. do
30.06.1979r. Kazimierz Roliñski, od
01.07.1979r. do 30.11.1981r. Józef Li-
twin, od 01.12.1981r. do 30.06.1990r.
Dionizy Polañski, od 01.07.1990r. do
30.08.1991r. Franciszek B³aszczuk, od
01 wrze�nia 1991r. stacja G³ubczyce
zostaje przekazana pod zarz¹d zawia-
dowcy stacji Baborów. Zawiadowc¹
obu stacji do 31 stycznia 1992r. jest
Kazimierz Chawa a zastêpc¹ zostaje
Piotr Kopczyk.

Od 01 lutego 1992r. do 10 maja 1995r.
zawiadowc¹ obu stacji jest Andrzej
Karpowicz, obowi¹zki zastêpcy pe³ni
Piotr Kopczyk. Od 11 maja 1995r. do
30 czerwca 1998r. ostatnim zawia-
dowc¹ obu stacji zostaje Piotr Kop-
czyk. Dnia 01 lipca 1998 r. stanowisko
zawiadowcy stacji zostaje zlikwidowa-
ne, powstaje Sekcja In¿ynierii Ruchu
w stacji Rac³awice �l¹skie. Pani Jani-
na £otoszyñska obejmuje stanowisko
naczelnika sekcji. Jej zastêpc¹ zosta-
je Piotr Kopczyk. Stacje G³ubczyce i
Baborów zostaj¹ przy³¹czone pod
wzglêdem administracyjnym do Ra-
c³awic �l¹skich. Sekcja istnieje do 28

lutego 2000r.  i decyzj¹ w³adz kolejo-
wych teren Sekcji Rac³awic �l. prze-
chodzi pod zarz¹d Sekcji Eksploatacji
w Nysie. Tak jest do chwili obecnej,
oprócz stacji Baborów, która obecnie
podlega pod Sekcjê Eksploatacji Ra-
cibórz.

Piotr Kopczyk
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5. Materia³y w³asne autora

Od red.: Gmina G³ubczyce przejê³a
aktem notarialnym 28.12.2012 dworzec
kolejowy na w³asno�æ (foto)
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W 2012r. Powiatowe Muzeum Zie-
mi G³ubczyckiej wykona³o badania
archeologiczno-architektoniczne za³o-
¿enia Bramy Grobnickiej w G³ubczy-
cach przy ul. Klasztornej. Zespo³em
badaczy kierowa³a mgr archeologii
Wiktoria Stangret pracownik Powia-
towego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Wymienione wy¿ej ratownicze ba-
dania archeologiczne  trwa³y od 04.07.
- 28.09.2012 r. i by³y przeprowadzone
w zwi¹zku z przebudow¹ (rewitaliza-
cja) ul. Klasztornej. Celem badañ by³o
dok³adne zlokalizowanie bramy wjaz-
dowej do miasta, zwanej Bram¹ Grob-
nick¹ oraz zwi¹zanych z ni¹ za³o¿eñ
obronnych. Badania zak³ada³y rów-
nie¿ rozpoznanie konstrukcji, materia-
³u budowlanego bramy, jej posado-
wienia w stosunku do stratyfikacji (za-
legania) warstw osadniczych z okre-
su �redniowiecza.

Miasto G³ubczyce ju¿ w �rednio-
wieczu posiada³o obwód murów, któ-
re przebiega³y na planie nieregular-
nego owalu. Wzniesiono je z  po³a-
manego ³upka. W swoim obwodzie
posiada³y 19 baszt oraz 3 bramy miej-
skie: Górn¹ (Nyska), Doln¹ (Opaw-
ska) i Grobnick¹ (Klasztorna) z wa-
rownymi przedbramiami.1 Czasu bu-
dowy obwarowañ nie mo¿na dok³ad-
nie okre�liæ, poniewa¿ nie zachowa³
siê ¿aden dokument wzmiankuj¹cy na
ten temat. Pierwszy raz mury miejskie
wymienione zosta³y w 1282 r. w do-
kumencie ugody pomiêdzy mieszcza-
nami G³ubczyc a joannitami z Grob-
nik. W dokumencie tym zezwolono
joannitom przebiæ dwie furty, z czego

BRAMA GROBNICKA W �WIETLE
BADAÑ ARCHEOLOGICZNO

-ARCHITEKTONICZNYCH
wynika, ¿e w tym czasie miasto mu-
sia³o byæ obwarowane. Nastêpnym
dokumentem bezpo�rednio zwi¹za-
nym z murami miejskimi jest przywilej
z 15.04.1298 r. nadany mieszczanom
przez czeskiego króla Wac³awa II, któ-
ry dochody z komór sukienniczych
przeznaczy³ na utrzymanie murów, fos
i dróg.2

Pierwsze wzmianki w �ród³ach hi-
storycznych na temat Bramy Grobnic-
kiej pochodz¹ z pó�nego �redniowie-
cza. Z 1416 r.  dokument wystawiony
przez ksiêcia Przemka Opawskiego o
sprzeda¿y wójtostwa w G³ubczycach,
które le¿a³o  "...przed miastem, przed
Bram¹ Grobnicka..."

Z 1441 r. dokument darowizny i u³a-
skawienia ksiêcia Wac³awa Opaw-
skiego "...ksi¹¿e daje i zatwierdza
mieszczanom du¿y staw przed G³ub-
czycami przed bram¹ grobnick¹ le¿¹-
cy przy fosie miejskiej..."3

W pierwszej kolejno�ci ods³oniête
zosta³y relikty muru zwi¹zanego z za-
³o¿eniami obronnymi bramy. Mur ten
stanowi³ tzw. szyje bramy (MS1) i znaj-
dowa³  siê po pó³nocnej stronie ul.
Klasztornej. Bieg³ równolegle do uli-
cy i prostopadle do muru obronnego
miasta, mia³ 14 m d³ugo�ci i od 1 - 1,5
m szeroko�ci. Zbudowany by³ z ka-
mienia - piaskowca po³amanego,
³¹czonego zapraw¹ piaskowo - wa-
pienn¹.

W celu zbadania posadowienia
fundamentu muru MS1 oraz rozpozna-
nia warstw kulturowych w jego obrê-
bie za³o¿ono wykop po zewnêtrznej,
pó³nocnej stronie muru - wykop I.
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Fundament posadowiony by³ na g³ê-
boko�ci 260,42 m. n. p. m., jego stopê
stanowi³y bardzo du¿e kamienie pia-
skowca po³o¿one bezpo�rednio na
gliniastym, pierwotnym pod³o¿u (cal-
cu). W zachodniej czê�ci odkrytego
fragmentu fundamentu kamienie
³¹czone by³y zapraw¹ gliniast¹, a w
dalszej czê�ci i na powierzchni, wspo-
mnian¹ wcze�niej, zapraw¹ piaskowo
- wapienn¹. £¹czenie kamieni przy
pomocy zaprawy gliniastej mo¿e
wskazywaæ na du¿¹ wilgotno�æ grun-
tu w tym miejscu - glina jest materia-
³em mniej nara¿onym na wyp³ukiwa-
nie ani¿eli zaprawa piaskowo wapien-
na Zachowana wysoko�æ muru wy-
nosi³a 1,95 m, a ze stratygrafii warstw
wynika, ¿e by³ on pierwotnie zag³ê-
biony na g³êboko�æ ok. 0,7m, z czego
na 0,5 m wkopany w calec i 0,2 m w
jednolit¹ czarn¹ warstwê zalegaj¹c¹
bezpo�rednio na calcu, ponad któr¹
znajdowa³y siê warstwy poziomu u¿yt-
kowego.

W wykopie I na g³êboko�ci 0,55/
0,8 - 1,1 m natrafiono na warstwê z
materia³em zabytkowym w postaci
fragmentów ko�ci zwierzêcych (odpa-
dy pokonsumpcyjne), u³amków na-
czyñ glinianych, które datowaæ mo¿-
na na XIII - XV w. oraz 1 przedmiot
wykonany z ko�ci zwierzêcej z orna-
mentem dookolnych ¿³obków. W ob-
rêbie tej warstwy znajdowa³a siê te¿
du¿a ilo�æ drobno po³amanego ³upka,
który móg³ stanowiæ utwardzenie na-
wierzchni.

W dalszym toku badañ po pó³noc-
nej stronie MS1 odkryto pozosta³o-
�ci fundamentów pó�niejszych - no-
wo¿ytnych budynków przyleg³ych
bezpo�rednio do muru szyi. MS1
wykorzystany zosta³ jako fundament

po³udniowych �cian dawnych bu-
dynków stanowi¹cych pó³nocn¹ pie-
rzeje ul. Klasztornej.

W miejscu, w którym ul. Klasztor-
na przecina obwód murów miejskich,
natrafiono na pozosta³o�ci murów
fundamentowych (ME i MF) wie¿y
bramnej z przejazdem. Bieg³y one w
pó³nocnym i po³udniowym poboczu
ul. Klasztornej, prostopadle do nich
bieg³ mur miejski. Fundamenty zosta-
³y mocno zniszczone przez ró¿nego
rodzaju kable oraz rury instalacji bie-
gn¹cych pod nawierzchni¹ ul. Klasz-
tornej, w zwi¹zku z czym nie mo¿na
by³o uchwyciæ faktycznej szeroko�ci
murów. Na podstawie dotychczaso-
wych odkryæ mo¿na za³o¿yæ, ¿e mia³y
one ok. 1,5 m szeroko�ci, a ich zacho-
wana d³ugo�æ wynosi³a 9 m. Mury
bramy zbudowane by³y z szarego
³upka ³¹czonego zapraw¹ piaskowo -
wapienn¹. Od zewnêtrznej strony mia-
sta przejazd bramy by³ przewê¿ony -
w celach obronnych - zachowa³y siê
naro¿niki przewê¿enia stanowi¹ce za-
pewne posadowienie ³uku przejazdu
bramy. Od strony wewnêtrznej mu-
rów (od strony miasta) nie by³o prze-
wê¿enia. Co jest logiczne z punktu
widzenia strategii obronnej  - przewê-
¿enie utrudnia³o wdarcie siê do mia-
sta naje�d�com przybywaj¹cym z ze-
wn¹trz. Podsumowuj¹c, stwierdziæ
mo¿na, i¿ wie¿a bramna wzniesiona
zosta³a na planie prostok¹ta o wymia-
rach ok. 7,5x9,5 m, na niezbyt g³êbo-
kich fundamentach do  kilkudziesiê-
ciu centymetrów.

We wnêtrzu bramy, przy po³udnio-
wym licu pó³nocnego fundamentu,
za³o¿ono wykop (wykop III) w celu
zbadania g³êboko�ci posadowienia
fundamentów oraz uchwycenia na-
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wierzchni przejazdu. W wykopie tym
na g³êboko�ci 0,9 - 1,25 m od pozio-
mu gruntu natrafiono na warstwê z
nielicznym materia³em zabytkowym w
postaci fragmentów naczyñ glinia-
nych z okresu �redniowiecza (XIII w.).
Fundament pó³nocnego muru bramy
znajdowa³ siê poni¿ej warstwy kultu-
rowej na g³êboko�ci 261,10 m (ok. 1,4
m poni¿ej poziomu gruntu) i posado-
wiony by³ na ¿ó³tej glinie calcowej.

Nie uda³o siê uchwyciæ nawierzch-
ni przejazdu bramy. Z du¿ym prawdo-
podobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e
zosta³a ona zniszczona podczas bu-
dowy nawierzchni ul. Klasztornej.
Droga zosta³a ustabilizowana grub¹
warstw¹ gliny - ok.. 0,3 m., która zale-
ga³a bezpo�rednio na warstwie kul-
turowej. Przed naniesieniem warstwy
gliny zapewne dokonano korytowa-
nia, wskutek którego zniszczono
dawn¹ nawierzchniê oraz czê�æ war-
stwy osadniczej z okresu �redniowie-
cza.

Po po³udniowej stronie wykopu III
na g³êboko�ci 1,2 - 1,36 m. uwidoczni³
siê obiekt (obiekt II) - jama odpadko-
wa o ciemnobrunatnym, lepkim wy-
pe³nisku, w obrêbie którego znajdo-
wa³y siê fragmenty naczyñ glinianych,
ko�ci zwierzêce i drobne grudki pole-
py (przepalona glina konstrukcyjna).
W�ród materia³u zabytkowego jamy
znalaz³ siê du¿y fragment naczynia o
grubych �ciankach, wykonanego z
gliny z domieszk¹ grafitu bogato zdo-
biony motywami linii falistej na wyle-
wie, rzêdem uko�nych naciêæ oraz
pasmem poprzecznych ¿³obków. Or-
nament linii falistej oraz domieszka
grafitu w masie garncarskiej jak i tech-
nika wykonania naczynia s¹ charak-
terystyczne dla ceramiki wczesno�re-
dniowiecznej, w tym wypadku po-
chodz¹ z 1 po³. XIII w. Obiekt wkopa-
ny by³ w czarn¹, jednolit¹ warstwê z
drobinami polepy i wêgla drzewnego
oraz czê�ciowo w �redniowieczn¹
warstwê u¿ytkow¹. Obecno�æ obiek-

Dno naczynia ze znakiem garncarskim i przedmiot ko�ciany zdobiony
dookolnymi ¿³obkami - rêkoje�æ, �redniowiecze
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tu z 1 po³. XIII w.  w �wietle bramy, na
poziomie jej fundamentów, �wiadczy
o tym, ¿e musia³a ona byæ nieco m³od-
sza ni¿ ten obiekt i powsta³a nie wcze-
�niej ni¿ w koñcu XIII lub na prze³o-
mie XIII/XIV w. Potwierdza to rów-
nie¿ materia³ ceramiczny z I po³. XIII
w. znaleziony w warstwie u¿ytkowej
znajduj¹cej siê nieco powy¿ej obiek-
tu I, ale równie¿ na poziomie funda-
mentów.

Gdyby zachowa³a siê nawierzchnia
przejazdu bramy i materia³ zabytko-
wy zalegaj¹cy w jej obrêbie, mo¿na
by by³o na ich podstawie ustaliæ do-
k³adn¹ chronologiê czasu powstania
Bramy Grobnickiej. Niestety wskutek
jej wcze�niejszego zniszczenia jest to
niemo¿liwe.

Po po³udniowej stronie ul Klasztor-
nej odnaleziono relikty po³udniowe-
go muru szyi bramy (przedbramia)
MS2, zbudowanego z piaskowca.
Uwidoczni³ siê on 3,5 m na wschód
od po³udniowo-wschodniego naro¿-
nika bramy, na  ni¿szym poziomie ni¿
pó³nocny mur szyi (ok. 0,5 m poni¿ej
poziomu gruntu) i zachowa³ siê w du¿o
gorszym stanie zniszczony przez ró¿-
nego rodzaju sieci (kanalizacyjne,
energetyczne, gazowe). Fakt, i¿ w za-
chodniej czê�ci nie zachowa³y siê
¿adne relikty muru, �wiadczyæ mo¿e
o zupe³nie innej konstrukcji funda-
mentów w tym miejscu. Najpewniej
by³a to konstrukcja ³êkowa, wykorzy-
stana w tym miejscu ze wzglêdu na
du¿¹ wilgotno�æ pod³o¿a (bezpo�red-
nie s¹siedztwo stawów).Fundament
pó³nocnego muru przedbramia (MS1)
na analogicznej wysoko�ci zachowa³
siê w bardzo dobrym stanie, najwy-
ra�niej wilgotno�æ terenu by³a tam
nieco mniejsza i wystarczy³o zabez-

pieczenie poprzez wzniesienie funda-
mentu na zaprawie gliniastej. Na pod-
stawie zachowanych fragmentów
muru stwierdziæ mo¿na, ¿e na po-
wierzchni by³ on analogiczny do MS1
zarówno pod wzglêdem budulca jak
równie¿ wymiarów i kszta³tu (lustrza-
ne odbicie). Odleg³o�æ miêdzy nimi
wynosi³a ok. 6 m. Oba mury posiada-
³y przewê¿enie od strony wjazdu do
miasta w postaci 2 bocznych murków
MG i MK (zachowany szcz¹tkowo)
oraz przypory od pó³nocnego-wscho-
du i pó³nocnego-zachodu. Odleg³o�æ
w miejscu przewê¿enia (przejazdu)
wynosi³a ok.3,5 m. Masywna szyja
bramy z przyporami, wraz z przewê¿o-
nym przejazdem, tworzy³y warowne
przedbramie maj¹ce na celu obronê
przed dostaniem siê naje�d�cy zbyt
blisko bramy.

Natrafiono tak¿e na 3 fragmenta-
rycznie zachowane murki wykonane
z ³upka. Jeden z nich znajdowa³ siê
pomiêdzy murami szyi bramy w odle-
g³o�ci ok. 0,7 m na po³udnie od po³u-
dniowego lica MS1 i ok. 6 m na S od
bramy Grobnickiej. Dwa kolejne umiej-
scowione by³y równolegle wzglêdem
siebie, odleg³o�æ miêdzy nimi wyno-
si³a 3,5 m i znajdowa³y siê one w odle-
g³o�ci ok. 10 m na wschód od Bramy
Grobnickiej. Umiejscowienie i do-
mniemany przebieg tych murów, ich
niewielka grubo�æ (0,7 - 1 m) oraz fakt,
¿e by³y wykonane z identycznego
budulca jak mury bramne, �wiadcz¹,
¿e mog³y one stanowiæ jak¹� czê�æ
umocnienia bramy. Najpewniej s¹ to
pozosta³o�ci pierwszej szyi bramy z
prze³omu XIII/XIV w.

Trzeba podkre�liæ, ¿e wiêkszo�æ
odkrytych podczas badañ reliktów
architektury by³a mocno zniszczona
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(z wyj¹tkiem MS1 - fundamenty za-
chowane w ca³o�ci) wskutek ró¿ne-
go rodzaju prac ziemnych, jak np.
wspomniana wy¿ej budowa na-
wierzchni ul. Klasztornej, budowa
kamienic stoj¹cych niegdy� przy uli-
cy, prowadzenie licznych instalacji.

Ze �róde³ pisanych i ikonograficz-
nych dowiadujemy siê, ¿e przed mu-
rami miejskimi znajdowa³ siê du¿y
staw: "... ksi¹¿ê daje i zatwierdza miesz-
czanom du¿y staw przed G³ubczyca-
mi, przed Bram¹ Grobnick¹ le¿¹cy
przy fosie miejskiej...".4 G³ównie na
podstawie ikonografii mo¿na stwier-
dziæ, i¿ droga prowadz¹ca do Bramy
Grobnickiej musia³a byæ grobl¹ na
wzmiankowanym stawie, a szyja bra-
my mog³a byæ jednocze�nie wzmoc-
nieniem grobli. St¹d te¿ wynika³a pod-
mok³o�æ terenu i zwi¹zana z ni¹ spe-
cyfika konstrukcji fundamentów.

Przeprowadzone badania archeolo-
giczno - architektoniczne by³y pierw-
szymi tego typu badaniami w G³ub-
czycach. Wnios³y one wiele nowych
informacji na temat miasta z okresu
�redniowiecza. Dziêki odkrytym relik-
tom architektonicznym mo¿na by³o
dokonaæ rekonstrukcji formy Bramy
Grobnickiej oraz jej umocnieñ5. Do-
datkowo odnaleziony ruchomy mate-
ria³ zabytkowy, w postaci fragmentów
naczyñ glinianych i innych przedmio-
tów u¿ytkowych, przybli¿y³ chrono-
logiê  miasta oraz kulturê materialn¹
ówczesnych mieszkañców.

Wiktoria Stangret
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"I¿ ka¿demu S¹dowi przynale¿y
Prawo, przystojna rzecz jest naprzód
wiedzieæ Opisanie Prawa i ro¿no�ci
jego, aby ka¿dy Sêdzia wiedzia³, ja-
kim Prawem ma ty s¹dziæ, którzy s¹
pod w³adz¹ a zwierzchno�ci¹ jego.
Aby te¿ poddani znali, ktorym Pra-
wem maj¹ byæ s¹dzeni i wedle ktore-
go Prawa sprawiedliwo�ci swej u
zwierzchniego Pana albo u Sêdzie-
go swego domagaæ siê maj¹"1.

�redniowieczny wymiar sprawiedli-
wo�ci diametralnie ró¿ni³ siê od dzi-
siejszej praktyki s¹dowej. Dziêki za-
chowanym przekazom �ród³owym
badacze zagadnienia i historycy pra-
wa s¹ w stanie dok³adnie odtworzyæ
cechy ówczesnego s¹downictwa.
Rekapituluj¹c pokrótce ich wywody,
dowiadujemy siê, ¿e w �redniowieczu
ukszta³towa³ siê proces skargowy
(akuzacyjny - od ³ac. accusatio - skar-
ga), co oznacza³o, i¿ móg³ byæ wsz-
czêty jedynie na ¿¹danie powoda. Po-
stêpowanie odbywa³o siê w formie
sporu pomiêdzy stronami (proces
kontradyktoryjny), by³o ustne i jaw-
ne, i toczy³o siê publicznie.

Powszechnymi �rodkami dowodo-
wymi �ci�le ze sob¹ zwi¹zanymi by³y
przysiêga i �wiadkowie. Rozró¿niano
przysiêgê oczyszczaj¹c¹ (iuramen-
tum purgatorium), poprzez któr¹ ob-
winiony oczyszcza³ siê z zarzutów oraz
przysiêgê oskar¿aj¹c¹, któr¹ sk³ada-
no na dowód pope³nienia przez ob-
winionego przestêpstwa. W spra-
wach wiêkszej wagi strony sk³ada³y
przysiêgê oczyszczaj¹c¹ wraz z odpo-
wiedni¹ liczb¹ wspó³przysiê¿ników,

"IUSTITIAM COLERE DEBEMUS"
CZYLI �REDNIOWIECZNE G£UBCZYCKIE

PRAWO S¥DOWE
których ilo�æ by³a zale¿na od wa¿no-
�ci przestêpstwa.

W �redniowiecznym prawie polskim
charakterystycznym sposobem
oczyszczenia siê z oskar¿enia by³y
s¹dy bo¿e (ordalia). Najdawniejszy
zwód prawa polskiego (tzw. ksiêga
elbl¹ska) z pocz¹tku XIV wieku po-
daje szczegó³owy ich opis. Zdecydo-
wanie naj³agodniejszym z nich by³a
próba wody zimnej, polegaj¹ca na
zwi¹zaniu oskar¿onego i wrzuceniu
go do wody. Je¿eli ton¹³, wówczas
wyci¹gano go i stawa³ siê niewinny.
Wierzono bowiem, ¿e woda jako �wiê-
ty ¿ywio³ nie przyjê³aby niczego nie-
czystego do swych g³êbin. Próba
wody gor¹cej natomiast polega³a na
tym, i¿ oskar¿ony zanurza³ rêkê w ko-
tle z wrz¹c¹ wod¹, aby wyj¹æ z niego
jaki� przedmiot. Najbardziej ulubion¹
form¹ ordaliów by³ pojedynek s¹do-
wy, w którym pojedynkuj¹cy siê wal-
czyli na kije lub miecze. W zastêpstwie
pojedynku stosowano niekiedy pró-
bê ¿elaza przeprowadzan¹ w dwojaki
sposób. Oskar¿ony musia³ nie�æ ujê-
te  w rêce rozgrzane do czerwono�ci
¿elazo lub mia³ przej�æ trzy kroki po
rozpalonych ¿elazach wykonanych
na kszta³t ludzkiej stopy. Nastêpnie
opatrywano jego rany po�wiêconym
woskiem. Wygrywa³ sprawê, je�li po
trzech dniach nie mia³ otwartych ran.

�redniowieczny system kar polega³
na dostosowaniu kary do przestêp-
stwa. Wykszta³ci³ siê na bazie licznych
praw pierwotnych w postaci tzw. ta-
lionu, czyli wyrz¹dzeniu przestêpcy
takiej samej krzywdy, jakiej by³
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sprawc¹ (klasyczne "oko za oko, z¹b
za z¹b"). W zwodach praw wystêpo-
wa³y kary odzwierciedlaj¹ce, które
dostosowane do rodzaju czynu mia-
³y ów czyn odzwierciedlaæ. W kroni-
ce Thietmara np. mamy opisane kary
stosowane przez Boles³awa Chrobre-
go, który za z³amanie postu kaza³ wy-
bijaæ wiernym zêby, a za cudzo³óstwo
pozbawia³ czê�ci rodnych. W prawie
magdeburskim, jednym z najbardziej
surowych, nader czêsto stosowano
karê �mierci wobec morderców, gwa³-
cicieli i rabusiów. Rozró¿niano karê
�mierci zwyk³¹ (�ciêcie, powieszenie)
i kwalifikowan¹, po³¹czon¹ ze szcze-
gólnym udrêczeniem skazanego. Tak¹
kwalifikowan¹ karê �mierci wymierzy³
Boles³aw Szczodry wobec biskupa
krakowskiego Stanis³awa, skazuj¹c go
na obciêcie cz³onków (truncatio
membrorum). Ponadto stosowano
kary okaleczaj¹ce, jak np. uciêcie lub
po³amanie koñczyny, wyrwanie jêzy-
ka czy o�lepienie. Nieco ³agodniejsze
by³y kary hañbi¹ce, przynosz¹ce ujmê
na czci, w�ród których najpowszech-
niejsz¹ by³a publiczna ch³osta pod
prêgierzem. Za l¿ejsze przestêpstwa
natomiast nak³adano ró¿nego rodza-
ju kary pieniê¿ne. Warto jeszcze nad-
mieniæ, ¿e w bardzo specyficzny spo-
sób karano ojco- i matkobójców. Gro-
icki powiada, ¿e za zabójstwo rodzi-
cieli: "taki zaszyty w skórê albo w wór
ze psem, z kurem, z jaszczurk¹, z ma³p¹,
które z tych na ten czas mo¿e mieæ, w
rzekê ma byæ wrzucon i utopion. Ze
psem dlatego, i¿ ten z³y cz³owiek nie
zna³ uczciwo�ci, któr¹ by³ powinien
Rodzicom swym wyrz¹dzaæ, za�lepio-
ny nie inaczej jako pies, który siê
�lepo rodzi, a do dziewi¹tego dnia nie
widzi. Kur znaczy wysok¹ a hard¹ my�l

jego, któr¹ mia³ przeciw Rodzicom
swoim, albo krewnemu swemu. Jasz-
czurka znaczy nieszczê�liwo�æ Rodzi-
ców. Bowiem jaszczurka samiec, gdy
siê z samic¹ schodzi, g³owê swoj¹ w
jej usta w³o¿y, któr¹ potym samica w
sobie ugryzie. A jaszczurczêta, gdy siê
maj¹ wyl¹gn¹æ, wygryzaj¹ siê z ¿ywota
samicy, tak¿e i samica zdechnie. Ma³-
pa zasiê, jako siê przypodoba spra-
wom ludzkim i podobieñstwo cz³owie-
ka sprawami swymi okazuje, a cz³o-
wiekiem nie jest. Tak¿e te¿ ten zabi-
jacz zda siê byæ cz³owiekiem, ale we-
dle uczynku nie jest. Dlatego, i¿e za-
biciem Rodziców swoich nie ludzki,
ale wiêcej ni¿ bestialny uczynek po-
pe³ni³"2.

S¹downictwo miejskie na �l¹sku
dzia³a³o na mocy prawa magdebur-
skiego. Pocz¹wszy od XIII wieku po-
siedzenia s¹dowe odbywa³y siê zwy-
kle trzy razy do roku na tzw. rokach
gajonych. Od wyroków s¹dów odwo-
³ywano siê do Magdeburga jako wy-
¿szego s¹du prawa niemieckiego. Tam
te¿ zapytywano o pouczenia prawne
(ortyle) w wyj¹tkowo trudnych spra-
wach. Z czasem moc¹ specjalnych
przywilejów takie s¹dy wy¿szej instan-
cji ustanowiono równie¿ w innych
miastach �l¹ska (we Wroc³awiu,
Lwówku, �rodzie �l¹skiej, Raciborzu).

Po�ród tej s¹dowej rzeczywisto�ci
równie¿ G³ubczyce odnalaz³y swoje
miejsce. Badacze nie s¹ do koñca
pewni pocz¹tków samego miasta i
momentu nadania praw miejskich3,
jednak¿e kamieniem milowym dla dzie-
jów tej miejscowo�ci jest dokument
króla czeskiego z 1270 roku. Zawarto
w nim szczegó³owy opis prawa miej-
skiego oraz zezwolono, aby burmistrz
i rajcy mogli rozstrzygaæ równie¿ w
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innych sprawach niewymienionych w
dokumencie. W praktyce doprowadzi-
³o to do wykszta³cenia siê w G³ubczy-
cach trybuna³u zwierzchniego dla s¹-
dów miejskich z terenu Moraw. Do-
kument ów dotrwa³ do naszych cza-
sów i obecnie jest przechowywany w
Archiwum Pañstwowym w Opolu4, a
jego tre�æ budzi³a zainteresowanie
pocz¹wszy od czasów �redniowiecza.
Najstarszy jego odpis w jêzyku nie-
mieckim zachowa³ siê w tzw. ksiêdze
praw miejskich (Codex Iuris Lubschi-
censis) z 1421 roku spisanej przez
Miko³aja Krótkiego. Ksiêga ta boga-
to iluminowana przez mistrza w swo-
im fachu - Jana z ̄ ytawy, stanowi dzi�
unikatowy zabytek �redniowiecznej
kodykologii i jest pierwszorzêdnym
�ród³em do historii prawa �rednio-
wiecznego, gdy¿ zawiera ortyle i wy-
roki og³aszane przez wójta i rajców
g³ubczyckich. Przechowywana przez
stulecia w magistracie w G³ubczycach
zaginê³a podczas II wojny �wiatowej,
by po latach trafiæ do opolskiego ar-
chiwum.

Tre�æ dokumentu ponadto publiko-
wali nastêpuj¹cy badacze:
- J. E. Böhme, Diplomatische
Beyträge zur Untersuchung der
Schlesischen Rechte und Geschich-
te. Erster Theil, Berlin 1770, s. 1 - 4.
Tekst w jêzyku niemieckim zaczerp-
niêty z kodeksu pergaminowego prze-
chowywanego w archiwum magistra-
tu g³ubczyckiego.
- F. Minsberg, Geschichte der Stadt
Leobschütz. Beitrag zur Kunde obe-
rschlesischer Staedte, Neisse 1828, s.
116 - 123. Odpis w jêzyku niemieckim
w wersji uwspó³cze�nionej. W rege-
�cie w nag³ówku podaje, i¿ dokument
zosta³ wystawiony 3 wrze�nia 1270

roku w Hradcu nad Moravic¹ (niem.
Grätz), datacjê dokumentu na koñcu
podaje 1 wrze�nia 1270 roku, a miej-
sce wystawienia "Kremnitz".
- G.A. Tzschoppe, G.A. Stenzel,
Urkundensammlung zur Geschichte
des Ursprungs der Städte und der
Einführung und Verbreitung Deut-
scher Kolonisten und Rechte in
Schlesien und der Ober-Lausitz,
Hamburg 1832, s. 371 - 381. Tekst po
raz pierwszy odczytany z orygina³u
po ³acinie. Podane równie¿ niemiec-
kie t³umaczenie wg Böhmego. Poda-
na datacja to 28 sierpnia 1270 roku.
- A. Boczek, Codex diplomaticus et
epistolaris Moraviae, Tomus quar-
tus ab annis 1268 - 1293, Olmucii
1845, Nr XLIII, s. 53 - 57. Tre�æ doku-
mentu w jêzyku ³aciñskim podana za:
Tzschoppe i Stenzel, datacja to 28
sierpnia 1270 roku.
- H. Jirecek, Codex Juris Bohemici.
Tomus primus aetatem Premyslida-
rum continens, Pragae, 1867, nr 61, s.
168 - 172. Datacjê dokumentu podaje
na 28 sierpnia 1270 roku, tre�æ w jêzy-
ku ³aciñskim.
- K. Maler Dzieje G³ubczyc do 1742
roku, Opole 2003, s. 55 - 57. Autorka
omawia tu tre�æ dokumentu, korzy-
staj¹c z niemieckiego przek³adu Mins-
berga, podaje datacjê 3 wrze�nia 1270.

Warto równie¿ przybli¿yæ nieco
osobê wystawcy dokumentu. Otó¿
Przemys³ Ottokar II5 urodzi³ siê oko³o
roku 1230 jako drugi syn króla Czech
Wac³awa I i Kunegundy, córki króla
Niemiec, Filipa Szwabskiego. W 1247
roku otrzyma³ od ojca w zarz¹d Mora-
wy. Po �mierci cesarza Fryderyka II w
wyniku walk o spadek po dynastii
Babenbergów w³¹czy³ do swego pañ-
stwa Austriê i Styriê. Aby umocniæ
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swe prawa do posiadanych dóbr, po-
�lubi³ w 1252 roku dwukrotnie starsz¹
od siebie Ma³gorzatê, siostrê ostat-
niego Babenberga i wdowê po cesa-
rzu Henryku VII. W tym samym jesz-
cze roku musia³ odpieraæ najazd króla
wêgierskiego Beli IV, który, sprzymie-
rzywszy siê z ksiêciem krakowskim i
opolskim, ro�ci³ sobie pretensje do
posiad³o�ci styryjskich. Do walk do-
sz³o m. in. w rejonie Opawy. Po �mier-
ci Wac³awa I w 1253 roku przej¹³ we
w³adanie królestwo Czech, co wzmoc-
ni³o jego pozycjê. W wyniku dzia³añ
zbrojnych, uwieñczonych zwyciêsk¹
bitw¹ pod Kressenbrunn w 1260 roku,
zmusi³ Belê IV do rezygnacji z preten-
sji o Styriê. Po umocnieniu siê w daw-
nych w³adztwach Babenbergów w
1261 roku oddali³ sw¹ ma³¿onkê Ma³-
gorzatê, gdy¿ ta nie da³a mu potom-
stwa, a papie¿ Aleksander IV uzna³
jego nie�lubnego syna Miko³aja, z
zastrze¿eniem jednak, ¿e nie zasi¹dzie
on nigdy na tronie czeskim. Krótko
po tym po�lubi³ wnuczkê Beli IV Ku-
negundê, córkê Ro�cis³awa Halickie-
go. W 1269 roku na mocy wcze�niej-
szego uk³adu zaj¹³ po zmar³ym bez-
potomnie Ulryku ksiêstwo Karyntii
wraz z przyleg³¹ doñ czê�ci¹ Krainy.
W latach 1271 - 1273 toczy³ zwyciê-
skie wojny z Filipem z Karyntii - bra-
tem zmar³ego Ulryka, za którym sta³o
niezadowolone z umacniaj¹cej siê
potêgi Ottokara pañstwo wêgierskie.
W 1273 roku zmar³ król Niemiec Ry-
szard z Kornwalii, a jego nastêpc¹
wybrano Rudolfa Habsburga. W�ród
kandydatów do tronu pojawi³ siê tak-
¿e Przemys³ Ottokar II, który nie po-
godzi³ siê nigdy z tym wyborem. Po
zabiegach dyplomatycznych w 1276
roku rozpoczê³y siê dzia³ania zbrojne.

W wyniku pokoju w Wiedniu Otto-
kar zrezygnowa³ z pretensji do Austrii,
Styrii, Karyntii i Egeru, a Czechy i
Morawy zatrzyma³ jako lenno nada-
ne przez Rudolfa. Pokój jednak nie
trwa³ d³ugo i obie strony poczê³y zbie-
raæ sojuszników do dalszej walki.
Dzia³ania wojenne wznowiono latem
1278 roku. Do decyduj¹cej rozgrywki
dosz³o na polach pod Suchymi Kru-
tami, gdzie Ottokar poniós³ �mieræ, a
wraz z nim zgas³o pragnienie uczynie-
nia Czech silnym mocarstwem, nieza-
le¿nym od Niemiec. On sam zapisa³
siê w pamiêci potomnych jako za³o-
¿yciel oko³o 50 miast, którym nada³
ró¿nego rodzaju prawa.

Z uwagi na wielk¹ warto�æ histo-
ryczn¹ wspomnianego dokumentu
przybli¿amy go Czytelnikowi w ca³o-
�ci w dos³ownym brzmieniu w jêzyku
polskim, podaj¹c tak¿e oryginaln¹
³aciñsk¹ wersjê (fot. str. 138). Tekst
ów stanowi kulturow¹ spu�ciznê
przodków, bêd¹c¹ dowodem �wiat³o-
�ci ich umys³ów. Nale¿y te¿ pamiêtaæ,
¿e jedynie "Pañstwo stare, pe³ne wiel-
kich wspomnieñ dziejowych, mo¿e siê
wspi¹æ na nowo ku wielko�ci, tylko
nawi¹zuj¹c do tradycji. (�) Mo¿na
siê zrzekaæ spadku prywatnego; w
¿yciu publicznem jest to niewykonal-
nem, bo tu dziedzictwo posiada moc
�cigania i niszczenia, moc zmia¿d¿e-
nia i obrócenia w nico�æ spadkobier-
cê lekkomy�lnego. To jest spadek na-
k³adaj¹cy obowi¹zki, od których
ucieczka jedyna do nico�ci. Droga
do niej przez miernotê i przez mar-
no�æ, miernotê umys³ów a marno�æ
charakterów"6.
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1270, 28 VIII, Krenenhicz
Przemys³ Ottokar II, król czeski, na-
daje mieszkañcom G³ubczyc prawa
miejskie.
Otakar, z bo¿ej ³aski król Czech, ksi¹-
¿ê Austrii, Styrii, Karyntii, Marchii
Morawskiej, pan Krainy, Marchii,
Egeru i Pordenone, wszem po wiecz-
ne czasy.
Godzi siê królewskiej wspania³o�ci
¿yczliwie us³yszeæ dostojne i nale¿y-
te pro�by poddanych zanoszone
przed majestat, a te wys³uchane jesz-
cze ¿yczliwiej zrozumieæ; tak bowiem
prawo królewskie wype³nia zobowi¹-
zanie równo�ci, tak wiernych umac-
nia w wierze, tak pozosta³ych do s³u-
¿enia sobie wabi i nak³ania.
Niechaj zatem brzmieniem niniejsze-
go przywileju dowiedz¹ siê, zarówno
czasy wspó³czesne, jak i maj¹ca na-
st¹piæ przysz³o�æ potomnych, ¿e my
nawykli do troskliwo�ci, przychyla-
j¹c siê ku s³usznym pro�bom wszyst-
kich obywateli w G³ubczycach - pod-
danych naszych, nakazujemy odno-
wiæ ich pradawny przywilej nadany
im przez naszych przodków, a ju¿ roz-
miêkczony staro�ci¹, szczególn¹
³ask¹ rozkazali�my tak¿e, aby zosta³
on potwierdzony.
Tre�æ za� owego dawnego przywile-
ju by³a taka:
1. Po pierwsze ustanowiono tym¿e
obywatelom, ¿e z ka¿dego ³ana w ich
mie�cie zobowi¹zani s¹ p³aciæ po³o-
wê wiardunku srebra.
2. Ponadto spo�ród czterech ziaren
zbó¿, a mianowicie pszenicy, ¿yta,
owsa i jêczmienia dziesiêcinê na swo-
ich polach nam p³aciæ s¹ zobowi¹za-
ni.
3. Ponadto ka¿dy ³an powinien u nich
liczyæ 36 morgów.

4. Ponadto z ka¿dego domostwa 6
denarów na �wiêto �w. Marcina wspo-
mniani obywatele nam co roku p³ac¹,
lub karê 5 solidów ponosi ten, kto nie
zap³aci do owego dnia.
5. Ponadto w to �wiêto [�w. Marcina]
wszyscy staj¹cy na jarmarku i sprze-
daj¹cy swe dobra w postaci sto³ów,
wanien lub wiejade³ b¹d� narzêdzi
mierniczych jakichkolwiek zap³ac¹ 3
denary podatku.
6. Ponadto, aby cztery m³yny le¿¹ce
w s¹siedztwie miasta w powy¿sze
�wiêto p³aci³y nastêpuj¹cy podatek:
pierwszy [m³yn] wiardunek i pó³ sre-
bra, drugi [m³yn] jeden wiardunek,
trzeci [m³yn] po³owê wiardunku,
czwarty [m³yn] ³ut.
7. Ponadto, aby lasy i pastwiska gra-
nicz¹ce z miastem obywatele jego
dzier¿yli ze wszystkimi swobodami.
8. Ponadto, aby w obrêbie mili wokó³
G³ubczyc nikt nie o�mieli³ siê warzyæ
piwa ani s³odu, ani uprawiaæ ¿adne-
go rêcznego rzemios³a.
9. Ponadto, aby szko³y, dzwonników
oraz pasterzy byd³a organizowa³ za-
wsze wójt razem z rad¹ obywateli.
Na rozprawach s¹dowych za� niechaj
przestrzegaj¹ nastêpuj¹cych praw w
s¹dzeniu:
10. Po pierwsze zatem, je¿eli kto� na-
ruszaj¹c pokój bo¿y, królewski b¹d�
tego¿ miasta, kogokolwiek zrani³ i nie
potrafi³ siê usprawiedliwiæ, lecz s³usz-
ne �wiadectwo bardziej uprawnione-
go przeciwko sobie podtrzyma³, bo
poszkodowany razem z siedmioma
godnymi mê¿ami dowiód³, ¿e zosta³
przezeñ okaleczony, wówczas ten
uznany winnym powinien zostaæ �ciê-
ty. Je¿eli jednak poszkodowany nie
potrafi³ udowodniæ tego, co zarzuca³,
wówczas oskar¿ony bêdzie wolny,
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lecz za zranienie ma przysiêgaæ samo-
trzeæ lub ma uczyniæ zado�æ poszko-
dowanemu i sêdziemu.
11. Je¿eli ktokolwiek wspomniany
pokój naruszywszy zagrozi³ komukol-
wiek zaci�niêt¹ piê�ci¹, kijem, ma-
czug¹, no¿em, b¹d� dobytym mieczem
i przez trzech godnych �wiadków
uznany za winnego zosta³, ma byæ
pozbawiony rêki lub winien zap³aciæ
karê dziesiêciu talentów oraz ma po-
jednaæ siê z poszkodowanym.
12. Je¿eli by za� ktokolwiek pokój z³a-
ma³ obel¿ywym s³owem i zosta³oby
mu to s³usznie dowiedzione, zap³aci
karê 30 solidów.
13. Je¿eli by kto� zbrojn¹ rêk¹
wtargn¹³ gwa³townie do czyjegokol-
wiek domu i uznany zosta³ przez sied-
miu godnych s¹siadów za winnego,
powinien zostaæ �ciêty. Je¿eli za� nie
zosta³oby mu to udowodnione i nikt
nie zosta³by przez niego zraniony,
wówczas oskar¿ony oczy�ci siê
w³asn¹ przysiêg¹. Je¿eliby jednak kto�
zosta³ tam zraniony, dozwolone jest,
aby sprawca nie by³ wskazywany,
oskar¿ony natomiast oczy�ci siê z ran
prawem wspomnianym wy¿ej.
14. Je¿eli by kto� zgwa³ci³ dziewczy-
nê lub si³¹ posiad³ jak¹kolwiek kobie-
tê i zosta³ przy³apany na tym¿e uczyn-
ku poprzez krzyk zgwa³conej, winien
zostaæ �ciêty. Gdyby za� uciek³ i we-
zwany do przekazania sêdziemu, nie
stawi³ siê, natychmiast ma zostaæ
og³oszony banit¹. Je¿eli by siê jed-
nak stawi³, ale nie zosta³ pokonany
krzykiem [zgwa³conej], mo¿e sam
oczy�ciæ siê przysiêg¹.
15. Je¿eli by kto� zabi³ cz³owieka i zna-
leziono by w jego rêku narzêdzie, któ-
rym dokona³ mordu, zostanie �ciêty.
Je¿eli jednak nie zostanie przy nim

takowe narzêdzie znalezione, wów-
czas w³asnym prawem oczy�ci siê
ca³kowicie z zarzutów.
16. Gdyby za� przyjaciele zabitego
chcieli dowie�æ poprzez pojedynek,
¿e oskar¿ony k³amie, to je¿eli osi¹gnêli
lata sprawne, niechaj walcz¹ w³asno-
rêcznie. Gdyby za� byli ma³oletni,
bêd¹ mogli wyznaczyæ w zastêpstwie
piê�ciarza.
17. Gdyby natomiast przyjaciele zabi-
tego wyst¹pili przeciwko oskar¿one-
mu nie poprzez pojedynek, lecz przez
pojedyncz¹ skargê, wówczas ten¿e
oskar¿ony mo¿e oczy�ciæ siê z po-
moc¹ siedmiu godnych mê¿ów i po-
zostanie wolny. Lecz je¿eli zabraknie
[mê¿ów godnych] do oczyszczenia
go, zostanie �ciêty.
18. Ponadto, je¿eli kto� obetnie komu�
jaki� cz³onek cia³a, a okaleczony nie
wyzwie go na pojedynek, wówczas
oskar¿ony oczy�ci siê z zarzutu sa-
mosiódm z mê¿ami godnymi. Je¿eli
jednak zabraknie [mê¿ów godnych],
zostanie mu odciêta rêka lub zap³aci
dziesiêæ grzywien jako zado�æuczy-
nienie, z którego to odszkodowania
dwie czê�ci otrzymaj¹ sêdziowie, a
jedn¹ poszkodowany, a oskar¿ony
zado�æuczyni poszkodowanemu we-
dle uznania godnych mê¿ów.
19. Je¿eli kto� zada³ ranê, która godna
jest pojedynku, wówczas albo oczy-
�ci siê przysiêg¹ samotrzeæ, albo zgo-
dzi siê na wy¿ej wspomniane prawo
zranienia.
20. Ponadto, je¿eli kto� z³amie komu-
kolwiek jak¹� czê�æ cia³a bez rozlewu
krwi, a cz³onek ten zostanie w przy-
sz³o�ci wyleczony, wówczas oskar¿o-
ny oczy�ci siê z zarzutów z trzema
godnymi mê¿ami lub przejedna sê-
dziego i powoda w nale¿yty sposób.
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21. Ponadto, je¿eli zraniony przez ko-
gokolwiek  poprzez dumê nie wniós³
skargi na swoj¹ szkodê na najbli¿szym
posiedzeniu s¹du, po otrzymaniu
rany, sam zaprzepa�ci³ swoje powódz-
two na przysz³o�æ i ma zado�æuczy-
niæ sêdziemu wedle tego, co oskar¿o-
ny by³by winien poszkodowanemu w
przypadku przegranej.
22. Ponadto, je�li kto� kogokolwiek
obi³ kijem lub spoliczkowa³, lub w inny
sposób �le siê z nim obchodzi³ bez
rozlewu krwi, a poszkodowany nie
wniós³ skargi na najbli¿szym posie-
dzeniu s¹du, zaprzepa�ci³ ca³e swoje
powództwo na przysz³o�æ.
23. Ponadto, je¿eli kto� kogokolwiek
ze z³ego zamiaru obi³ kijem lub w inny
sposób �le siê z nim obchodzi³, a po-
wód nie móg³by tego dowie�æ, za�
sprawca zaprzeczy³, wówczas w³asno-
rêcznie siê oczy�ci. Lecz je¿eli zosta³-
by pokonany przez  trzech godnych
�wiadków, powinien zap³aciæ piêæ ta-
lentów sêdziemu i zado�æuczyniæ po-
szkodowanemu.
24. Ponadto, je¿eli jaki� m¹¿ przys³u-
¿y³ siê ¿yciem lub dobrami w jakiej-
kolwiek s³usznej sprawie, postanawia
siê, aby trzeci¹ czê�æ swoich dóbr
prawnie przekaza³ swej ¿onie, z wy-
j¹tkiem czterech przypadków prze-
stêpstw: grabie¿y lub podpalenia, za-
bójstwa i przestêpstwa fa³szerstwa.
25. S¹ zatem w roku trzy terminy s¹-
dów publicznych, które zostan¹ ob-
wieszczone w ko�ciele i na rynku:
pierwszy po �wiêcie Narodzenia Pañ-
skiego, drugi po Wielkanocy, trzeci
po �wiêcie �w. Micha³a.
26. Je¿eli kto� nie stawi siê na te s¹dy,
wówczas je¿eli nie bêdzie przeciw nie-
mu wniesiona ¿adna skarga, zap³aci
dwadzie�cia denarów kary. Je¿eli za�

bêdzie przeciw niemu wniesiona ja-
kakolwiek skarga, zap³aci cztery soli-
dy sêdziemu.
27. Je¿eli kto� sprzeniewierzy siê s³o-
wami na tych¿e s¹dach, zap³aci osiem
solidów kary.
28. Wszystkie za� kary, które zostan¹
uiszczone na tych oraz wszystkich
s¹dach, w po³owie zostan¹ uwolnio-
ne, w po³owie za� przypadn¹ sêdzie-
mu.
29. Ponadto w dniu jarmarku taki jest
przywilej jarmarku w G³ubczycach:
30. ̄ e je¿eli ktokolwiek zdobêdzie [za-
kupi] cokolwiek na tym jarmarku i bê-
dzie móg³ to prawnie potwierdziæ, a ta
rzecz zostanie przez kogo� zakwestio-
nowana pod pretekstem kradzie¿y lub
porwania, wówczas temu¿ nabywcy
nie ubêdzie z tego powodu nic na rze-
czach ani honorze.
31. Lecz je¿eli kto� naby³ co� pod szla-
chetn¹ przysiêg¹ na placu b¹d� w
domu poza jarmarkiem, niewinny i
oczyszczony pozostanie w przypad-
ku zakwestionowania tej rzeczy przez
kogo�, ale rzecz tê musi  mu oddaæ.
32. Lecz je¿eli nie udowodni, ¿e tê
rzecz kupi³, bêdzie odpowiada³ za kra-
dzie¿,  je¿eli rzecz odzyska na mocy
wyroku s¹dowego, poniesie urzê-
dow¹ karê.
33. Ponadto, je¿eli jaki� z³odziej zo-
stanie z³apany z ukradzionymi rzecza-
mi o warto�ci po³owy wiardunku lub
wiêcej i ten, kto �ciga³ z³odzieja, je¿eli
by³ z tej samej prowincji, oskar¿y go z
trzema godnymi mê¿ami. Je�li jednak
pochodzi³ z innej ziemi, wówczas
oskar¿y go z siedmioma godnymi
mê¿ami.
34. W przypadku grabie¿y za�, nie-
chaj bêdzie podobnie.
35. Je¿eli jednak rzeczy ukradzione
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by³y wycenione na mniej ni¿ pó³ wiar-
dunku, a oskar¿ony nie by³ wcze�niej
infamisem, nie zostanie powieszony,
lecz pod prêgierzem publicznie zosta-
nie poddany rózgom.
36. Je�li jednak z³odziej wcze�niej by³
infamisem, zostanie powieszony.
37. Ponadto, je¿eli kto� odst¹pi³ od
swego maj¹tku i nie za³atwi³ tej spra-
wy przed s¹dem, jak jest zobowi¹za-
ny, je¿eli sêdzia wezwa³ go, aby za-
do�æuczyni³, a ów to zlekcewa¿y³, na
pierwsze wezwanie winien zap³aciæ
sêdziemu piêæ solidów kary. Je¿eli za�
na drugie wezwanie nie zado�æuczy-
ni, zap³aci osiem solidów. Je�li za� po
raz trzeci nie zado�æuczyni, zap³aci 30
solidów. W koñcu sêdzia winien po-
leciæ mu, aby przyby³ w ci¹gu roku i
dnia i zado�æuczyni³, je¿eli ów to zlek-
cewa¿y, wówczas ten maj¹tek przy-
padnie nam, a on przegrywa na przy-
sz³o�æ wszelkie roszczenia.
38. Je¿eli kto� odnalaz³ konia mu za-
branego [ukradzionego] i chcia³by go
zatrzymaæ na mocy wyroku, tego¿
konia odprowadzi a¿ do siódmego
zachod�cy i wówczas konia utraci
albo zatrzyma na mocy wyroku.
39. Ponadto ugoda uczyniona i
uchwalona przez godnych mê¿ów
przes¹dza wszystkim prawom, byle-
by tylko nie by³a wbrew sprawiedli-
wo�ci i wspólnej moralno�ci.
40. Ponadto obywatelom tego¿ mia-
sta specjaln¹ ³ask¹ wprowadzamy
pozwolenie, ¿e gdy wójt ich i rajcy,
którzy w onym czasie bêd¹ przewo-
dziæ miastu, og³osz¹ jaki� wyrok od-
no�nie jakiego� artyku³u, który nie
zosta³ umieszczony w powy¿szych,
lecz wy³oni siê nowy z nieznanej spra-
wy, chcemy, aby by³ on uwa¿any za
prawomocny i niewzruszony i jak to

zosta³o napisane wy¿ej, byleby tylko
wyrok ten nie by³ wbrew sprawiedli-
wo�ci i wbrew wspólnej warto�ci
moralnej, w przeciwnym razie, gdyby
by³ sprzeczny z poczuciem sprawie-
dliwo�ci lub ze wspóln¹ moralno�ci¹,
chcemy, by by³ daremnym i bez zna-
czenia.
Chcemy, aby niniejszy przywilej sta³
siê trwa³y i skuteczny prawnie na wieki
i dla odnowienia, umocnienia i nada-
nia �wiadectwa naszego polecamy
zaopatrzyæ go pieczêci¹ majesta-
tyczn¹.

Dzia³o siê i dano w Krenen-
hicz [Krzanowice (Kranowitz) w pow.
raciborskim??] roku pañskiego tysi¹c
dwie�cie siedemdziesi¹tego, w pi¹te
kalendy wrze�nia [28 sierpnia], indyk-
cji czwartej.

T³. z jêzyka ³aciñskiego R. Górny

1270, 28 VIII, Krenenhicz
Przemys³ Ottokar II, król czeski, na-

daje mieszkañcom G³ubczyc prawa
miejskie - tekst ³aciñski.

Otakarus, dei gratia rex Boemiae,
dux Austriae, Styriae, Karinthiae, mar-
chio Moraviae, dominus Carniolae,
Marchiae, Egrae ac Portus Naonis,
omnibus in perpetuum.

Regalis excellentiae maiestatem pe-
titiones fidelium congruas et hone-
stas audire benigne decet et eas au-
ditas benignius exaudire; sic enim
aequitatis exsolvit debitum, sic fide-
les in fide corroborat, sic alios ad sibi
serviendum allicit et inducit.
Praesentis igitur tenore privilegii no-
scat tam praesens aetas quam suc-
cessura posteritas aliorum, quod nos,
iustis supplicationibus universorum
civium in Lubsiz, fidelium nostrorum,
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de consueta mansuetudine annuen-
tes, antiquatum quoddam ipsorum
privilegium et iam prae senio macera-
tum eis a nostris concessum praede-
cessoribus renovari fecimus et ipsum
de speciali gracia duximus confirman-
dum.
Erat autem ipsius antiqui privilegii
continencia talis:
 1. Inprimis statutum est ipsis civibus,
ut de quolibet manso ipsius civitatis
solvere teneantur dimidium fertonem
argenti.
 2. Item quod de quatuor granibus fru-
menti, tritico scilicet, siligine, avena,
et ordeo decimam in ipsis agris nobis
solvere teneantur.
 3. Item quilibet mansus debet apud
eos habere triginta sex iugera.
 4. Item de qualibet curia sex denarios
in festo Sancti Martini nobis dicti ci-
ves quolibet anno solvent vel po-
enam quinque solidorum luet, quiqu-
nque non dederit ipso die.
 5. Item ut in eodem festo omnes stan-
tes ad forum et vendentes res super
mensas, in alveolis, vel capisteriis, vel
mensuris quibusqunque, solvant in
censu tres denarios.
 6. Item ut quattuor molendina, civi-
tati adiacentia, in eodem festo solvant
tale censum: unum fertonem et dimi-
dium argenti, aliud fertonem unum,
tertium dimidium fertonem, quartum
lotonem.
 7. Item, ut silvas et pascua, eidem
attinentia civitati, ipsi cives cum omni
possideant libertate.
 8. Item, ut infra miliare circa Lubsiz
nullus audeat braseum praeparare, vel
bracseare, vel aliquod manuale offi-
cium exercere.
 9. Item, quod scolas, officium cam-
panatoris, et pastoris pecorum cum

consilio civium semper conferat ad-
vocatus.
In iudiciis autem hec iura teneant iu-
dicando:
10. Primo quidem, si quis pacem Dei
et domini regis et ipsius civitatis vio-
lando quenquam vulneraverit: expur-
gare se non poterit, sed potius legiti-
mum contra se testimonium sustine-
bit, si laesus cum septem viris idone-
is se laesum ab illo probaverit, ille sic
convictus debet decollari. Sin autem
laesus, quod obicit, probare non po-
terit, reus liber erit, sed pro vulnere
mettertius jurabit vel satisfaciet laeso
et iudici.
11. Si quis auten eandem pacem vio-
lando, pugno, baculo,clava, cultello,
vel gladio extracto ciuquam fuerit
comminatus et per tres testes idone-
os de hoc convictus, vel manu trun-
cabitur vel iudici solvet poenam de-
cem talentorum et nihilominus placa-
re debet laesum.
12. Si quis autem verbo probroso pa-
cem infregerit et de hoc legitime co-
nvictus fuerit, solvet poenam triginta
solidorum.
13. Si quis autem manu armata cuiu-
squam domum violenter invaserit et
de hoc per septem vicinos idoneos
convicitur, debet decollari. Quod si
de hoc non convincitur et nullus ab
eo fuerit vulneratus, reus se purgabit
proprio iuramento. Sin autem fuerit
aliquis ibi vulneratus, licet actor non
possit probare, reus se tamen expur-
gabit iure vulnerum supradicto.
14. Si quis autem stupraverit virginem
vel vi oppresserit aliquam mulierem
et deprehensus fuerit in facto cum
clamore stuprate, debet decollari. Sin
autem effugerit et ad mandatum iudi-
cis vocatus non comparuerit, statim
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proscribetur. Sin autem comparuerit
et clamore convictus non fuerit, pro-
pria se manu expurgabit.
15. Si quis hominem interfecerit et in-
ventum fuerit in manu eius instrumen-
tum, per quod mortem intulit, decol-
letur. Sin autem apud ipsum non fu-
erit inventum tale instrumentum, iure
suo fruatur pars utraque.
16. Quod si per duellum amici occisi
reum negantem volunt convincere et
pervenerunt ad annos viriles, propria
manu pugnabunt. Si vero minores
annis fuerint, pugilem potuerunt pro
se dare.
17. Quod si amici occisi non per pu-
gnam sed per querelam simplicem pro-
cedant contra reum, ipse reus cum
septem viris idoneis se poterit expur-
gare, liber erit. Sed si defecerit, insuf-
ficienter se expurgando, decollabitur.
18. Item si quis aliquem membro muti-
laverit et mutilatus non provocet ad
pugnam, reus se septima manu viro-
rum idoneorum expurgavit. In quo si
defecerit, manu truncabitur vel decem
marchas exsolvet pro emenda, cuius
emendae duae partes cedunt iudici,
et tertia laeso, et reus emendabit ipsi
laeso, ad arbitrium proborum virorum.
19. Item, si quis vulnus inflixerit, quod
est dignum pugnea, vel tertia manu
se reus expurgabit, vel iura vulnerum
praedicta patietur.
20. Item si quis aliquod membrum fre-
gerit cuiusquam, sine sanguinis effu-
sione, et ipsum membrum fuerit post-
modum resanatum, cum tribus viris
idoneis reus se purgabit vel iudicem
et actorem debito modo complacabit.
21. Item, si vulneratus a quocunque,
prae superbia non conqueritur laesio-
nem suam in proximo iudicio, post
acceptum vulnus, eo ipso suam per-

det in posterum actionem, et satisfa-
ciet iudici prout ipse laesor et reus
facere debuisset convictus.
22. Item, si quis aliquem baculaverit
vel colaphizaverit, aut aliter male trac-
taverit, sine sanguinis effusione, et
laesus in primo iudicio non conqueri-
tur, totam in posterum perdidit actio-
nem.
23. Item, si quis aliquem ex proposita
malicia debaculaverit, vel aliter male
tractaverit, et actor probare no pote-
rit, sed reus negaverit, propria manu
se purgabit. Sed si convictus fuerit a
tribus idoneis testibus, quinque ta-
lenta solvere debet iudici et satisfa-
ciet laeso.
24. Item, in quaqunque honesta cau-
sa vir aliquis vita vel rebus meruerit
condempnari, tertia pars omnium bo-
norum suorum legitime cedet sue uxo-
ri, IV criminibus exceptis, praeda, seu
incendio, homicidio et crimine falsi.
25. Item, sunt in anno tria iudicia pu-
blica, que pronunciabuntur in eccle-
sia et in foro, primum post Natales
Domini, secundum, post Pascha, ter-
tium, post festum Sancti Michaelis.
26. Ad que judicia si quis non vene-
rit, si nulla contra eum movetur queri-
monia, viginti denarios dabit pro po-
ena. Si vero aliqua contra eum queri-
monia fuerit, IV solidos dabit iudici.
27. Si quis verbis excesserit in eisdem
iudiciis, VIII solidos in poenam dabit.
28. Omnes autem poene, quae dantur
in istis et in omnibus iudiciis, mediae
relaxabuntur et mediae iudici perso-
lventur.
29. Item, in die forensi tanta est liber-
tas fori publici in Lubsicz:
30. Ut quicquid emerit quisquam in
ipso foro et hoc poterit legitime com-
probare, etiam si illa res inpetatur ab
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aliquo, nomine furti vel rapine, ipsi
emptori nihil ex hoc deperiet in rebus
suis aut honore;
31. Sed si in platea vel in domo, extra
forum, aut non in die forensi, quicqu-
am emerit sub testimonio honesto,
ipse quidem innocens erit in fama si
res illa inpetatur et etiam convinca-
tur, sed perdet res suas, quas dedit
pro eadem.
32. Si vero non probaverit, se talem
rem emisse, de furto tenebitur respon-
dere, si res evincatur, et poenam legi-
timam sustinebit.
33. Item, si fur aliquis capitur cum re
furtiva, dimidium fertonem valente vel
ultra, et ille, qui furem insequitur, de
ipsa sit provincia, cum tribus viris ido-
neis ipsum prosequetur. Si autem de
terra fuerit aliena, cum septem viris
idoneis ipsum prosequetur.
34. De praedonibus vero idem fiat.
35. Si autem res futriva minus quam
dimidium fertonem valureit et reus
antea non fuit infamis, non suspen-
detur, sed iuxta statuam in publico
virgis caedetur.
36. Si vero fur antea fiut infamis, su-
spendatur.
37. Item, si quis a sua hereditate di-
scesserit et nullam inde iusticiam fe-
cerit, ut tenetur, si iudex eum vocave-
rit ut satisfaciat et ipse hoc neglexe-
rit, ad primum praeceptum tenebitur
iudici ad poenam quinque solidorum.
Si vero secundo iussus non satisfe-
cerit, dabit VIII solidos. Si vero nec
tertio satisfecerit, triginta solidos da-
bit. Tamdem iudex praecipiet ei, veni-
re infra annum et diem et satisfacere,
quod si neglexerit ipsa hereditas ad-
iudicabitur nobis et iste cadet ab omni
deinceps actione.
38. Item, si quis prosequitur equum

sibi sublatum et ipsum voluerit sen-
tentialiter obtinere, ipsum equum
usque ad septimum guaranditorem
prosequetur et tunc equum perdet,
vet sentencialiter obtinebit.
39. Item, compromissio, facta per vi-
ros idoneos et soluta, praeiudicat
omni iuri, dummodo contra iustitiam
non fiat vel communem honestatem.
40. Praeterea civibus eiusdem civita-
tis, de speciali gratia duximus conce-
dendum, quod si quando advocatus
eorum et consules, qui pro tempore
ipsi praefuerint civitati, aliquam sen-
tentiam tulerint de aliquo articulo, qui
non sit praedictis insertus sed de
novo emerserit ex ignota causa, vo-
lumus eam sententiam ratam et illiba-
tam servari ac si superius esset scrip-
ta, dummodo eadem sententia non sit
contra iusticiam vel contra commu-
nem honestatem, aliquoin, si contra
iusticiam fuerit vel communem hone-
statem, eam irritam esse volumus et
inanem.
In eius renovacionis, confirmacionis
et concessionis nostrae testimonium
et robur, perpetuo valiturum, pra-
esens privilegium fieri et sigillis maie-
statis nostre iussimus communiri.
Actum et datum in Krenenhicz, anno
domini millesimo ducentesimo septu-
agesimo, V Kal. Septembris, IIII in-
dictionis.

Tekst zaczerpniêty z: A. Boczek,
Codex diplomaticus et epistolaris
Moraviae �, skolacjonowany z ory-
gina³em.

S³owniczek �redniowiecznych ter-
minów u¿ytych w tek�cie

Denar (³ac. denarius) - �rednio-
wieczna moneta srebrna o wadze ok.
1,5 grama;
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Dziesiêcina (³ac. decima) - obo-
wi¹zkowe �wiadczenie pieniê¿ne na
rzecz Ko�cio³a w wysoko�ci 1/10 do-
chodów;

Indykcja (³ac. indictio) - okres 15
lat; w chronologii stanowi istotny ele-
ment przy okre�laniu daty rocznej;

Infamis - osoba skazana na karê in-
famii; kara ta oznacza³a utratê czci i
dobrego imienia oraz uszczuplenie
praw publicznych;

Kalendy (³ac. kalendae) - w kalen-
darzu rzymskim pierwszy dzieñ mie-
si¹ca;

Lata sprawne - wiek, w którym, we-
d³ug �redniowiecznego prawa, osi¹-
gano pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci
prawnych; dla ch³opców by³ to mo-
ment ukoñczenia piêtnastego roku
¿ycia a dla dziewcz¹t dwunastego;

£ut (³ac. loto) - �redniowieczna jed-
nostka miary masy wynosz¹ca 1/16
grzywny (ok. 5 gramów);

Mir - gwarancja panuj¹cego, ¿e na
terytorium bêd¹cym pod jego w³adz-
twem jest zachowywany pokój i
ochrona; ka¿dy, kto naruszy³ ów mir,
podlega³ karze;  na terenach Polski
nazywano go tak¿e "rêk¹ pañsk¹";

Morga (³ac. iugerum) - miara po-
wierzchni ziemi - ok. 0,2560 ha; pier-
wotnie obszar, który para wo³ów mo-
g³a zaoraæ w ci¹gu jednego dnia;

Prêgierz - s³up stoj¹cy przewa¿nie
w pobli¿u ratusza s³u¿¹cy do wymie-
rzania kar;

Przysiêga samosiódm - przysiêga
sk³adana przez oskar¿onego razem z
sze�cioma wspó³przysiê¿nikami (sie-
dem osób, w tym on sam);

Przysiêga samotrzeæ - przysiêga
sk³adana przez oskar¿onego razem z
dwoma wspó³przysiê¿nikami (trzy
osoby, w tym on sam);

Solid (³ac. solidus) - z³ota moneta

bêd¹ca w u¿yciu od czasów cesar-
stwa rzymskiego;

Talent (³ac.talentum) - dawna jed-
nostka miary i pieni¹dza; odwa¿ano
ni¹ g³ównie z³oto i srebro

Wiardunek (³ac. ferton) - �rednio-
wieczna jednostka wagowa stosowa-
na w Niemczech i w Polsce, odpowia-
da³ 1/4 grzywny, stosowano go g³ów-
nie przy obliczaniu czynszu pieniê¿-
nego;

Zachod�ca (³ac. guaranditor) - oso-
ba wskazana jako wcze�niejszy po-
siadacz skradzionej rzeczy. Zachod�-
cê wskazywa³a osoba, u której znale-
ziono rzecz, aby oczy�ciæ siê z zarzu-
tów.

Przypisy
1B. Groicki, Porz¹dek s¹dów y spraw
Mieyskich Prawa Maydeburskiego,
Kraków 1562, f. 13
2B. Groicki, op. cit., f. 147.
3Por. K. Maler, Dzieje G³ubczyc do
1742 roku, Opole 2003, s. 32-37.
4AP Opole, zespó³ nr 45/9 Akta mia-
sta G³ubczyc, sygn. 2. Dokument spi-
sany na pergaminie w jêzyku ³aciñ-
skim. Zachowa³a siê pieczêæ konna
króla Przemys³a Ottokara II przy-
twierdzona na pasku pergaminowym
z kontrasigillum.
5Oprac. na podst.: A. Huber, Ottokar
II, w: Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, Bd. 24, Leipzig 1887, s. 768 -
772; W³a�ciwa forma imienia to Ota-
kar, forma Ottokar zosta³a b³êdnie
uto¿samiona z imieniem Otto, sta³a
siê jednak obowi¹zuj¹ca w polskiej
i niemieckiej literaturze historycznej.
6Koneczny F., Dzieje administracji w
Polsce w zarysie, Wilno 1924, frag-
ment wstêpu.

Rafa³ Górny
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Dok³adnie 17 listopada 1963 r. na
trybunach stadionu miejskiego w
G³ubczycach zasiad³o 2 tysi¹ce wi-
dzów. Wszak w kolejnej fazie Pucha-
ru Polski nasza Polonia trafi³a na
warszawsk¹ Legiê - jedn¹ z ówcze-
snych pi³karskich potêg w Polsce.

To by³o wydarzenie, które do dnia
dzisiejszego wszyscy w G³ubczycach
wspominaj¹. Ówczesna Legia to by³a
wspania³a dru¿yna, naszpikowana
samymi pi³karskimi s³awami. Przy niej
Polonia to... prowincjonalny kopciu-
szek, który dziêki rozgrywkom Pucha-
ru Polski mia³ swoje "piêæ minut".

- To by³ dobry pucharowy sezon
dla Polonii. Po zwyciêstwach ze �l¹-
skiem Wroc³aw i Ursusem Warszawa
przysz³o nam siê zmierzyæ z naszpiko-
wan¹ reprezentantami Polski war-
szawsk¹ Legi¹ - wspomina Ludwik
"Ludu" Or³owski. - Nazwiska ̄ mijew-
ski, Gmoch, Brychczy robi³y na nas
olbrzymie wra¿enie. Niestety nie po-
wiod³o siê nam, byli�my s³absi, ale za-
grali�my dla naszych wiernych kibi-
ców tak, jak umieli�my wtedy najle-
piej. Za to licznie zgromadzeni g³ub-
czyccy kibice nagrodzili nas gromki-
mi brawami. I to by³o dla nas piêkne.

- Prze¿ycie by³o ogromne - opowia-
da inny uczestnik tego meczu Stefan
Señ - Naprzeciw nas same s³awy, a
my z prowincjonalnego miasta, ma³e-
go klubu. Ró¿nice na boisku widaæ
by³o go³ym okiem. Na pocz¹tku tro-
chê nas sparali¿owa³a trema. Pó�niej
by³o ju¿ ³atwiej, walczyli�my jak po-
trafili�my w tym momencie najlepiej.
Po meczu pozosta³a nam wszystkim
wielka satysfakcja i strzelona przez
Jurka Sztera honorowa bramka.

KARTKA Z KALENDARZA �POLONII�
17.11.1963: MECZ STULECIA

POLONIA - Legia Warszawa 1-11
(0-6) bramki: Szter - Korzeniowski
2., 85., Blaut 13., Apostel 27., 50.,
89., Brychczy 34., 36., 44., ¯mijew-
ski 51., Biernacki 53.

Polonia: Józef Grzeczny (46. Ma-
rian Haberstok) - Antoni Wypiórczyk,
Pawe³ Kozibroda, W³adys³aw S³oc-
ki, Zbigniew Olszewski, Stefan Señ,
Leszek Kolb, Jerzy Szter, Werner Thi-
nel, Ludwik Or³owski, Józef Nowak
oraz Józef Pacyga, Zbigniew Skoczy-
las, Stanis³aw Wiecha. Trener: Zbi-
gniew S³ocki.

Legia: Stanis³aw Fo³tyn (46. Igna-
cy Penconek) - Horst Mahseli, Ja-
cek Gmoch, Henryk Grzybowski,
Antoni Piechniczek, Wies³aw Korze-
niowski, Bernard Blaut, Janusz ̄ mi-
jewski, Lucjan Brychczy, Henryk
Apostel, Jan Boguszewski (46. To-
masz Biernacki).

Polonia w anna³ach warszawskiej
Legii

Otó¿, mimo wysokiej pora¿ki, Polo-
nia G³ubczyce na sta³e zapisa³a siê w
opracowaniach statystycznych war-
szawskiej Legii. Mecz sto³ecznej dru-
¿yny w G³ubczycach przeszed³ do hi-
storii z kilku powodów. Po pierwsze:
Legia zdoby³a Puchar Polski w tej w³a-
�nie edycji 1963/64 (w finale pokona³a
po dogrywce Poloniê Bytom 2-1).
Po drugie: bramki Lucjana Brychcze-
go w 34., 36. i 44. minucie to pierwszy
klasyczny hat-trick zawodnika Legii
w meczu wyjazdowym. Po trzecie:
by³o to najwy¿sze w historii zwyciê-
stwo Legii na wyje�dzie.

Gdzie s¹ zawodnicy z tamtych lat?
Od historycznego spotkania Polo-

nia G³ubczyce - Legia Warszawa mi-
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nê³o ju¿ 49 lat. Niektórzy graj¹cy w
tym meczu g³ubczyccy zawodnicy
odeszli na zawsze, niektórzy opu�cili
G³ubczyce a inni  w  tym mie�cie miesz-
kaj¹:

Józef Grzeczny - zmar³ w 1965 r., po-
chowany na g³ubczyckim cmentarzu;
Marian Haberstok - zmar³ w 2011 r.,
pochowany na g³ubczyckim cmenta-
rzu; Antoni Wypiórczyk - emeryt,
mieszka w G³ubczycach; Pawe³ Kozi-
broda - emeryt, mieszka w G³ubczy-
cach; W³adys³aw S³ocki - zmar³ w 2004
r., pochowany na g³ubczyckim cmen-
tarzu; Zbigniew Olszewski - emeryt,
mieszka w G³ubczycach; Stefan Señ -
do 2010 r. zajmowa³ siê prac¹ szkole-
niow¹ w Polonii, emeryt, mieszka w
G³ubczycach; Leszek Kolb - emeryt,
mieszka w Raciborzu; Jerzy Szter -
emeryt, mieszka w G³ubczycach; Wer-
ner Thinel - zmar³ w 1999 r., pochowa-
ny na g³ubczyckim cmentarzu; Ludwik

Or³owski - emeryt, mieszka w G³ub-
czycach; Józef Nowak - mieszka na
sta³e w Niemczech; Józef Pacyga -
emeryt, mieszka w Raciborzu; Zbi-
gniew Skoczylas - emeryt, mieszka w
G³ubczycach; Stanis³aw Wiecha - rad-
ny miejski, mieszka w G³ubczycach;
Zbigniew S³ocki - zmar³ w 1994 r., po-
chowany na g³ubczyckim cmentarzu.

Dzisiaj g³ubczyccy kibice z nostal-
gi¹ wspominaj¹ czasy �wietno�ci Po-
lonii. Czy nawi¹¿¹ do nich pi³karze dzi-
siejszej Polonii wystêpuj¹cy w III li-
dze? Czas poka¿e�

      Robert Stebnicki
Tekst pochodzi z przygotowywane-

go opracowania "Dzieje Polonii
G³ubczyce". Wszystkich chêtnych,
którzy chc¹ podzieliæ siê wiedz¹ o
historii g³ubczyckiego klubu zapra-
szam do wspó³pracy.

Kontakt: tel. kom. 600040004.

Fot. do tekstu Rafa³a Górnego - str. 125
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GMINA
Sk¹d nasz ród

Arkadiusz Szymczyna, Katarzyna Maler, G³ubczyce 2013
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 28 lutego 1944 roku we wsi Huta
Pieniacka (dawne Kresy Wschod-
nie) mia³a miejsce ogromna trage-
dia. Ponad tysi¹c jej mieszkañców, w
tym kobiety i dzieci, zosta³o wymor-
dowanych. Spalono 172 gospodar-
stwa - pozosta³y tylko gruzy, zglisz-
cza i stercz¹ce kominy. Ocala³o za-
ledwie kilka budynków. Tego strasz-
nego mordu dokonali ¿o³nierze 14
Dywizji Grenadierów Waffen SS -
Galizien, cz³onkowie tzw. Ukraiñ-
skiej Powstañczej Armii - UPA oraz
policjanci ukraiñ-
scy bêd¹cy w s³u¿-
bie okupanta.
      W 2002 roku
przy ko�ciele para-
fialnym w Babi-
cach umieszczona
zosta³a tablica upa-
miêtniaj¹ca miesz-
kañców Huty Pie-
niackiej. Od tamte-
go roku Gmina Ba-
borów wraz ze Stowarzyszeniami Kre-
sowymi organizuje uroczysto�ci, od-
prawiana jest Msza �w. w intencji po-
mordowanych, a nastêpnie przed pa-
mi¹tkow¹ p³yt¹ sk³adane s¹ wi¹zanki
kwiatów i zniczy.  4 marca 2012, do
Babic przybyli: Wicewojewoda Opol-
ski  Antoni Jastrzembski, Burmistrz
G³ubczyc  Jan Krówka, Prezes �wia-
towego Kongresu Kresowian  Jan
Skalski, Prezes Wojewódzkiego Od-
dzia³u ZKRP i BWP p³k mgr Stefan
Szelka, pe³nomocnik Zarz¹du Woje-
wództwa Opolskiego ds. Kombatan-
tów -  Janusz Wójcik, przedstawiciele
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich:
Prezes Oddzia³u Kêdzierzyn-Ko�le

W HO£DZIE POMORDOWANYM
Witold Listowski, Prezes Oddzia³u
Opolskiego TMLiKPW  Irena Kalita,
Prezes Oddzia³u G³ubczyckiego
TMLiKPW Edward Wo³oszyn, Prezes
Stowarzyszenia "Rodzina Katyñska"
Urszula Gawor, Prezes Zarz¹du Ko³a
Miejskiego w Opolu kapitan Krzysz-
tof Werner - �wiatowy Zwi¹zek ̄ o³-
nierzy Armii Krajowej Okrêg Opole,
Prezes Stowarzyszenia Huta Pieniac-
ka Ma³gorzata Go�winowska-Kola,
cz³onek Stowarzyszenia Huta Pieniac-
ka  Kazimierz Or³owski, Józef Koby-

lañski - �wiadek wydarzeñ w Hucie
Pieniackiej, harcmistrz Ryszard Kañ-
toch - komendant Hufca ZHP w G³ub-
czycach z harcerzami,  Adolf Górnik -
Zwi¹zek Represjonowanych Politycz-
nie ¯o³nierzy Górników G³ubczyce,
Wiceprezes �wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK Oddzia³ w G³ubczycach
- Mieczys³aw £oziñski, Aleksander
Zagwodzki - prezes Zarz¹du Sybira-
cy - Ko³o Terenowe Oddzia³ G³ubczy-
ce,  Krystian Dolipski - przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej oraz radni z Ba-
borowa, Kazimierz Naumczyk - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w G³ub-
czycach, a tak¿e radni Powiatu G³ub-
czyckiego,  Alicja Szuba - dyrektor Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Ba-
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borowie,  Stanis³aw Wodyñski,  Le-
szek Antoszczyszyn,  Marian Pospi-
szel - TV G³ubczyce.
Pani Burmistrz gminy Baborów,  El¿-
bieta Kielska, powita³a zaproszonych
go�ci. Po Mszy �wiêtej, odprawionej
przez ksiêdza proboszcza Rafa³a Ba-
³amuckiego, g³os zabrali zaproszeni
go�cie. Pu³kownik Stefan Szelka w
imieniu Rady Krajowej
�rodowiska ̄ o³nierzy Pol-
skich Oddzia³ów Samo-
obrony z Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich II
RP wrêczy³ pani burmistrz
El¿biecie Kielskiej, pani
dyrektor Alicji Szuba, hm.
Ryszardowi Kañtochowi,
Stanis³awowi Wodyñskie-
mu, ks. Rafa³owi Ba³amuc-
kiemu dyplomy uznania za
wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci spo-
³ecznej na rzecz Stowarzyszeñ Kom-
batanckich i Kresowych oraz za po-
pularyzowanie i utrwalanie pamiêci o
ludziach i czynach w walce o niepod-
leg³o�æ Polski podczas II wojny �wia-
towej oraz po jej zakoñczeniu. Pan
Józef Kobylañski zosta³ odznaczony
Medalem "Opiekuna Miejsc Pamiêci
Narodowej" przyznawanym przez
Prezydium Rady Ochrony Pomników
Walki i Mêczeñstwa.
Nastêpnie uczniowie Zespo³u Szkol-

no-Przedszkolnego w Babo-
rowie, przygotowani przez
Barbarê Piotrowsk¹ i  Marka
Czechowicza, recytowali wier-
sze i �piewali pie�ni zwi¹zane
tematycznie z tragicznymi wy-
darzeniami. Wartê honorow¹
pe³nili harcerze z Komendy
Hufca ZHP w G³ubczycach, w
tym dru¿yna Zawisza Czarny z

Baborowa. Po wyj�ciu z ko�cio³a przed
tablic¹ z³o¿ono kwiaty. Po zakoñczeniu
czê�ci oficjalnej udano siê do �wietlicy,
gdzie by³a okazja do wspólnych roz-
mów i wspomnieñ.
   Pani burmistrz El¿bieta Kielska sk³a-
da serdeczne podziêkowania pani so³-
tys Babic Wioletcie Linczewskiej,
mieszkañcom Babic, Bankowi Spó³-

dzielczemu w Baborowie za wsparcie
finansowe oraz wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania
uroczysto�ci. W ten sposób podtrzy-
mywana jest pamiêæ, a m³ode pokole-
nie poznaje historiê i uczy siê krze-
wienia tradycji.
Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa nie-
¿yj¹cej ju¿ niestety poetki Wis³awy
Szymborskiej: "Umar³ych wieczno�æ
dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³a-
ci"

Barbara Piotrowska
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16 i 17  wrze�nia to dni szczególne dla
Kresowian. Pierwszy, to dzieñ pe³en
wspomnieñ i prze¿yæ sentymental-
nych, jego centrum
zlokalizowane by³o w
Bogdanowicach. Naj-
pierw  przy obrazie
Matki Boskiej £aska-
wej-Bolesnej  z Mona-
sterzysk w ko�ciele
parafialnym. Tutaj
Msza �w.jednocze-
�nie odpustowa zgro-
madzi³a Kresowian

nie tylko z G³ubczyc i okolicy, ale i
Wroc³awia, Kêdzierzyna - Ko�la oraz
pojedyncze osoby z odleg³ych stron
Polski, a nawet wo³yñskich Czechów.

KRESY MOJE, KRESY SENTYMENTALNE,
KRESY TRAGICZNE

Potem uroczysto�ci przenios³y siê na
boisko sportowe. Tu nast¹pi³o ofi-
cjalne otwarcie II Dnia Kultury Kre-

sowej, którego dokonali prezes To-
warzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kre-
sów Po³udniowo-Wschodnich
E.Wo³oszyn z so³tysem Markiem
Gorczyc¹ jako wspó³organizatorzy.
Na estradzie uczniowie bogdanowic-
kiego Zespo³u Szkó³ zaprezentowali
program rozrywkowy z elementami
folkloru kresowego oraz "Czar
Lwowskich Opowie�ci" w wykona-

niu "Weso³ej Szóstki". Liczni go�cie,
korzystaj¹c z poczêstunku, s³uchali
wystêpu chóru "Echo Kresów" z Kê-
dzierzyna-Ko�la pod dyr. Adama Wo³-
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kowskiego. Kolejny punkt bogatego
programu realizowany by³ w �wietli-
cy szkolnej w postaci wyk³adów prof.
Marii Kalczyñskiej - "Dziedzictwo
Kulturowe Kresowian na �l¹sku
Opolskim" i Krystyny Rostockiej
"Wybitni Kresowianie na �l¹sku
Opolskim". Wyk³ady poprzedzi³o zwie-

dzenie wystawy zatytu³owanej "Z
Kresów Wschodnich do Bogdano-
wic" przygotowana staraniem  B.
Górnickiej.  Nastêpy "Dzieñ" to
dzieñ tragicznych wspomnieñ w
kwaterze sybiraków na Cmentarzu
Komunalnym, sk³adanie kwiatów

pod tablic¹ na Kamieniu Pamiêci i
przy Pomniku Sybiraków z licznym
udzia³em m³odzie¿y, harcerzy,  kom-
batantów, w³adz samorz¹dowych,
pocztów sztandarowych. Szczegól-
nym go�ciem by³ senator RP  Alek-
sander  �wieykowski.

Jan Wac
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23 wrze�nia 2012 r.
Nieporadno�æ i arogancja elit poli-

tycznych zabija Polaków cudem oca-
lonych z r¹k nacjonalistów ukraiñ-
skich. Patrzê i oczom nie wierzê, ¿e
przyzwala siê organizacjom ho³duj¹-
cym nacjonalistom na "panoszenie
siê" w granicach pañstwa polskiego.
Nie, nie znaczy to, ¿e jestem szowi-
nist¹ i lekcewa¿ê co nie polskie. Boli
mnie jednak, ¿e nasi rodacy zza
wschodniej granicy nie maj¹ takich
samych praw jak Ukraiñcy w Polsce, a
ich sytuacja pogarsza siê z dnia na
dzieñ. Z obserwacji mo¿na wysnuæ
wniosek, ¿e w³adze polskie prowadz¹
zbyt uleg³¹ politykê wobec naszych
wschodnich s¹siadów z Ukrainy w
kwestii historycznej.

Od lat obserwujê szopkê polityczn¹
z wej�ciem Ukrainy do UE. Zbigniew
Brzeziñski, który w latach 1977-1981
by³ doradc¹ ds. bezpieczeñstwa naro-
dowego USA prezydenta Cartera;
s³usznie twierdzi³, ¿e Ukraina jest dla
Polski najwa¿niejszym strategicznym
s¹siadem (w sensie geopolitycznym).
Nie uwzglêdni³ on wówczas jednego
faktu - tak szybko odradzaj¹cego siê
nacjonalizmu ukraiñskiego.

Proces reform demokratycznych (je-
¿eli mo¿na w ogóle o nich  mówiæ) zo-
sta³ na Ukrainie st³amszony i zaprze-
paszczony. Buszuj¹cy w�ród m³odzie-
¿y i elit politycznych Ukrainy nacjo-
nalizm to nie mit, to fakty. Samorz¹d
Lwowa oficjalnie g³osi, ¿e [�] "to nie
UPA zamordowa³a Polaków, i ¿e by³y
to ofiary konfliktów lokalnych". Od-
ra¿aj¹ce jest wci¹ganie ma³oletnich w
wir zak³amania ideologicznego i budo-
wanie przysz³ych struktur partyjnych
na osnowie nacjonalistycznej.

NIE TÊDY DROGA UKRAINO!
Dzia³alno�æ organizacji i partii na-

wi¹zuj¹cych do szowinistycznej i
agresywnej ideologii Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów budzi w
Polsce du¿e zaniepokojenie. Nacjo-
nalizm ukraiñski odradza siê, tworz¹c
niebezpieczne enklawy antypolskiej
my�li historycznej, kulturowej i dzie-
dzictwa narodowego (zw³aszcza na
zachodniej Ukrainie). S³aba gospo-
darczo Ukraina jest wykorzystywa-
na przez polityków, którzy w masach
naiwnej m³odzie¿y i ubo¿ej¹cym spo-
³eczeñstwie widzi swój przysz³y elek-
torat. Najwa¿niejsze jest dla nich
obecnie przygotowanie pod³o¿a, tj.
fa³szowanie historii i wybielanie lu-
dobójczych poczynañ swoich roda-
ków sprzed 70 lat (m. in. teza nacjo-
nalistycznego historyka z Lwowa,
szefa archiwum SBU za rz¹dów pre-
zydenta Wiktora Juszczenki - Wo³o-
dymyra Wiatrowycza, który przeko-
nuje Ukraiñców, ¿e to Polacy fa³szuj¹
historiê w sprawie rzezi banderow-
skich na Wo³yniu w 1943 roku. Zda-
niem Wiatrowycza, trzeba mówiæ o
polsko-ukraiñskiej wojnie, a nie o rze-
ziach dokonanych przez UPA). Po-
pularne obecnie jest gloryfikowanie
przywódców OUN-UPA, stawianie
pomników, tablic, organizowanie po-
chodów, otwieranie lokali z wystro-
jem banderowskich bunkrów ("Kry-
jiwka" na rynku we Lwowie), mar-
szów noc¹ na wzór niemieckiej SS,
st³amszenie polskich inicjatyw kultu-
ralnych (m.in. we Lwowie, Iwano-
Frankowsku) oraz nadawanie tytu³u
bohatera narodowego. Podrêczniki
do nauki historii dla ukraiñskiej m³o-
dzie¿y zawieraj¹ k³amliwe tre�ci do-
tycz¹ce relacji polsko-ukraiñskich



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

146

(m.in.: operacji "Burza" i dzia³alno�ci
Armii Krajowej). Nie brak tak¿e infor-
macji nas¹czonych nienawi�ci¹ do
Polaków na ukraiñskich portalach in-
ternetowych. Ideologia Doncewa pa-
d³a na podatny grunt. Temu zjawisku
sprzyja odradzaj¹cy siê skrajny na-
cjonalizm w Europie, a tak¿e kryzys
gospodarczy.

Nie da siê jednak wymazaæ z pamiê-
ci Polaków 60 tys. pomordowanych
Wo³ynian, 70 tys. rodaków z woje-
wództw stanis³awowskiego, tarno-
polskiego i lwowskiego. W�ród wy-
pêdzonych zawsze powracaæ bêdzie
pytanie, ile¿ nienawi�ci musi byæ w
cz³owieku, aby znêcaæ siê psychicz-
nie, torturowaæ i zabijaæ w imiê samo-
stijnej Ukrainy? Nie têdy droga Ukra-
ino!

Dowody zbrodni s¹ odnajdywane
po dzi� dzieñ. Przyk³adem tego mog¹
byæ prowadzone prace archeologicz-
ne przez patologów i specjalistów z
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mê-
czeñstwa na tzw. "trupim polu" ko³o
wsi Ostrówki na Ukrainie, gdzie od-
kopano masowy grób bestialsko po-
mordowanych Polaków (zw³aszcza
kobiet i dzieci). 30 sierpnia 1943 roku
w Ostrówku oraz Woli Ostrowskiej na
Wo³yniu nacjonali�ci wymordowali
³¹cznie ponad 1150 osób. Akty agre-
sji ze strony cz³onków szowinistycz-
nych organizacji ukraiñskich wobec
archeologów i patologów polskich
pracuj¹cych nad ekshumacj¹ ofiar la-
tem 2011 r. dowodz¹ jawnie, ¿e nacjo-
nalistom zale¿y na zacieraniu �ladów
zbrodni ludobójstwa na Kresach. Po-
dobnie zachowuj¹ siê nacjonali�ci w
trakcie rocznicowych uroczysto�ci
pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej,
gdzie 28 lutego 1944 r. banderowcy
wymordowali ponad 800 Polaków. W

atmosferze arogancji i braku posza-
nowania organizuj¹ co roku antypol-
skie wiece, na których skanduj¹ na-
zwisko Bandery oraz zastraszaj¹ ze-
branych pod pomnikiem Polaków.

Na arenie politycznej mo¿na zaob-
serwowaæ coraz wiêcej organizacji,
które rozrastaj¹ siê czerpi¹c z ideolo-
gii Doncewa nacjonalistyczny jad.
Lucyna Kuliñska w ksi¹¿ce Bogumi-
³y i Olgierda Grott pt. "Nacjonalizmy
ró¿nych narodów: perspektywa poli-
tologiczno - religioznawcza" wyró¿-
nia nastêpuj¹ce najwa¿niejsze ugru-
powania propaguj¹ce dzi� nacjona-
lizm ukraiñski: Kongres Ukraiñskich
Nacjonalistów, Ukraiñskie Zgroma-
dzenie Narodowe, Ukraiñska Samo-
obrona Narodowa, Wszechukraiñska
Organizacja "Tryzub" im. Stepana
Bandery, Sojusz Narodowy - Wszech-
ukraiñska M³odzie¿owa Organizacja
Spo³eczna, "Patriota Ukrainy", Brac-
two, Kijowska Miejska Organizacja
OUN, Organizacja  Ukraiñskich Na-
cjonalistów na Ukrainie, Ogólnoukra-
iñskie Zjednoczenie "Swoboda".

W zachodniej czê�ci Ukrainy naj-
wiêksze poparcie polityczne posiada
Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie
"Swoboda", której przywódc¹ jest
obecnie O³eh Tiahnybok. Ugrupowa-
nie w swym programie proponuje
m.in. szerok¹ lustracjê, karanie za
"ukrainofobiê", uznanie Ukraiñskiej
Powstañczej Armii za stronê walcz¹c¹
o niepodleg³o�æ pañstwa. OZ "Swo-
boda" chce tak¿e, by Ukraina wysz³a
z organizacji miêdzynarodowych, któ-
re powsta³y z inicjatywy Moskwy. W
mediach przedstawiaj¹ siê jako partia
tolerancji demokratycznej i przedsta-
wiciele koncepcji proeuropejskiej bu-
dowy pañstwa.

O ile centralna i wschodnia Ukra-



147

SK¥D NASZ RÓD
ina, która po rozpadzie ZSRR przesz³a
silny proces zrusyfikowania, popiera
najwiêksze ugrupowania - Partiê Re-
gionów oraz Zjednoczon¹ Opozycjê
"Batkiwszczyna" (o charakterze pro-
nacjonalistycznym), o tyle jej zachod-
nie po³acie (okrêgi: lwowski, iwano-
frankowski, tarnopolski, wo³yñski,
równieñski) zdominowane s¹ coraz
silniej przez nacjonalistów. To nie
przypadek, ¿e akurat te tereny tak
agresywnie poddaje siê procesom
szowinistycznym. Zasz³o�ci histo-
ryczne i jawne fa³szowanie historii
sprawia, ¿e OZ "Swoboda" sta³a siê
niebezpiecznym zapleczem nacjona-
lizmu przy obecnej wschodniej grani-
cy RP, a jej przywódcy s¹ wrogo na-
stawieni do Polski i Polaków. Liderzy
OZ "Swoboda" od dawna ¿¹daj¹ roz-
szerzenia granic Ukrainy, m.in. o 19
powiatów znajduj¹cych siê na tere-
nie województw: podkarpackiego,
ma³opolskiego i lubelskiego.

Najbardziej zajad³ym jêzykiem na-
cjonalistycznym i probanderowskim
operuj¹ lwowscy radni. W marcu 2011
r. Iryna Farion namawia³a do walki z
liberalizmem i przekonywa³a lwowian,
¿e "s¹ tylko dwie drogi - albo bande-
ryzacja Ukrainy, albo banderyzacja
Ukrainy. Trzeciej mo¿liwo�ci nie ma".
Natomiast przewodnicz¹cy Lwow-
skiej Rady Obwodowej, cz³onek OZ
"Swoboda" - Oleh Pankiewycz po-
wiedzia³: "UPA jest nam potrzebna do
walki ideologicznej z wrogami Ukra-
iny". W kwietniu 2011 r. podczas ob-
chodów rocznicowych powstania 14
Dywizji SS-Galizien lwowski radny
Jurij Michalczyszyn powiedzia³: "To
s¹ nasi bohaterowie, z których jeste-
�my dumni, których bêdziemy broniæ
i których dzie³o bêdziemy kontynu-
owaæ [�] W rzeczywisto�ci my nie

s³owami, ale czynem udowodnimy, ¿e
Lwów - to Bandersztad, to stolica
ukraiñskiego nacjonalizmu".

Granice absurdu bije Swiatos³aw
Semeniuk, historyk Towarzystwa Na-
ukowego im. Tarasa Szewczenki, któ-
ry twierdzi, ¿e od V do X w. niemal pó³
Europy zamieszkiwa³y plemiona ukra-
iñskie. Natomiast Rostys³aw Nowo-
¿eniec, prezydent lwowskiej fundacji
Ukraina-Ru� w przewodniku "Ukra-
iñskie miejsca w Polsce" przekonuje
swoich rodaków, ¿e nazwa "Polska"
pochodzi od ukraiñskiego plemienia
Polan. Zgodnie z jego teori¹ histo-
ryczn¹ "Kraków to staroukraiñski
gród, który w 999 roku pod naciskiem
Niemców dosta³ siê pod polsk¹ oku-
pacjê. Wed³ug niego pierwszymi bi-
skupami krakowskimi byli Prohor i
Prokop, pierwsz¹ za� chrze�cijañsk¹
�wi¹tyni¹ - bizantyjska �wi¹tynia �w.
Jerzego".

Poparciu partii przeciwstawiaj¹ siê
intelektuali�ci ukraiñscy, którzy
wiosn¹ 2012 r. wystosowali list otwar-
ty do przywódców ukraiñskich stron-
nictw demokratycznych opozycji w
sprawie udzia³u partii OZ "Swobody"
w Komitecie Oporu Dyktaturze. Jed-
nak silne poparcie spo³eczne na za-
chodniej Ukrainie powoduje, ¿e OZ
"Swoboda" sta³a siê jednym z powa¿-
niejszych kandydatów do Rady Naj-
wy¿szej Ukrainy.

Tadeusz A. Olszañski na portalu
O�rodka Studiów Wschodnich pisze,
¿e "sukces OZ "Swobody" �wiadczy
o rosn¹cym zapotrzebowaniu czê�ci
spo³eczeñstwa ukraiñskiego na now¹
prawicê o charakterze antydemokra-
tycznym, ksenofobicznym oraz pro-
socjalnym i pronatalistycznym, a dal-
szy wzrost jej popularno�ci mo¿e
wywo³aæ reakcjê w postaci rozwoju i
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powstawania podobnych programo-
wo ugrupowañ". Tego nie mo¿na
marginalizowaæ! Natomiast jeden z
polskich portali internetowych napi-
sa³: [�] "Stosowanie nieuczciwych
technologii wyborczych, nadu¿ywa-
nie finansów administracji publicznej,
liczne przypadki przekupywania wy-
borców, politycznie umotywowane
wyroki liderów opozycji, a tak¿e naci-
ski opozycyjne na media potwier-
dzaj¹, ¿e rz¹d nie spe³nia swoich zo-
bowi¹zañ wobec Wspólnoty Europej-
skiej dotycz¹cych zapewnienia uczci-
wych i demokratycznych wyborów.
Praktycznie ani jedna kampania wy-
borcza na Ukrainie nie odbywa siê bez
zastosowania nieuczciwych techno-
logii manipulacyjnych. Nie chodzi tu
tylko o formalne naruszenia prawa
wyborczego, ale ogólnie, o  niski
poziom  moralny  kampanii  wybor-
czej".

Nacjonalizm ukraiñski staje siê
wspó³cze�nie niebezpiecznym tren-
dem w�ród zagubionego politycznie
spo³eczeñstwa. Efektem silnie rozwi-
jaj¹cego siê szowinizmu jest izolacja
polityczna i brak chêci wspó³pracy
struktur demokratycznych innych
pañstw, które z niepokojem obserwuj¹
poczynania naszych s¹siadów. Czym
jest nacjonalizm i jakie wywo³a³ skut-
ki, tego najlepiej do�wiadczy³y rodzi-
ny polskie na Kresach. Szkoda tylko,
¿e polskie elity rz¹dz¹ce nie zdaj¹ so-
bie sprawy (lub nie chc¹) z odradza-
j¹cego siê neobanderyzmu. Dlatego
nie têdy droga, Ukraino!

28 pa�dziernika 2012 r. - dzieñ wy-
borów do Rady Najwy¿szej Ukrainy

Z pierwszych nieoficjalnych da-
nych wynika, ¿e OZ "Swoboda" zdo-
by³a ok. 12,5% g³osów.

2 listopada 2012 r.
Piêæ dni po zakoñczonych wybo-

rach nadal nie ma oficjalnych wyni-
ków. Polskie portale internetowe do-
nosz¹, ¿e nadal sprawdzane s¹ g³osy
wyborcze, a "w niektórych okrêgach
trzeba bêdzie nawet powtórzyæ wy-
bory, bo wyniki, jak podaje Centralna
Komisja Wyborcza, sfa³szowano".

5 Listopada 2012 r.
Sekretarz Centralnej Komisji Wy-

borczej Tatiana £ukasz informuje, ¿e
"wyniki wyborów zostan¹ og³oszo-
ne, jak to przewiduje ukraiñskie usta-
wodawstwo, w ci¹gu najbli¿szych 15
dni".

11 listopada 2012 r.
Z oficjalnego komunikatu Central-

nej Komisji Wyborczej wynika, ¿e OZ
"Swoboda" zdoby³a 10,44% g³osów
(2 129 906 g³osów - 38 mandatów), a
jej przedstawiciele zasi¹d¹ po raz
pierwszy w Radzie Najwy¿szej Ukra-
iny. Frekwencja wyborcza w zachod-
niej i centralnej czê�ci Ukrainy wy-
nios³a ponad 60%. To s¹ fakty!

Arkadiusz Szymczyna
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Ks. dr Miko³aj Witkowski  urodzi³
siê w 1889 r. W 1913 r. otrzyma³ �wiê-
cenia kap³añskie. By³ duszpasterzem
w archidiecezji lwowskiej. W 1925r.
zosta³ katechet¹ w Rohatynie. Od 1
XI 1941 do 3 VIII 1945r. urzêdowa³ jako
ostatni proboszcz parafii Mariampol
w woj. stanis³awowskim. Odprawi³
tam swoj¹ ostatni¹ mszê i wraz z para-

fianami opu�ci³ Kresy. Zabra³ ze sob¹
uznawany za cudowny prawdopo-
dobnie XVI - wieczny obraz Matki
Boskiej Zwyciêskiej (Hetmañskiej)*.
Przyby³ na �l¹sk Opolski i zamieszka³
w g³ubczyckim klasztorze franciszka-
nów. Jego parafianie osiedlili siê w
G³ubczycach, Baborowie i Dzieæma-
rowie (gdzie inny ksi¹dz z Mariampo-
la - �migielski - zdeponowa³ mariam-
polskie paramenty), a tak¿e w Smol-
nie Wielkim w powiecie sulechow-
skim w diecezji gorzowskiej.

    W latach 1945 - 1946 ks. dr Miko-

KS. MIKO£AJ WITKOWSKI
OSTATNI PROBOSZCZ MARIAMPOLSKI

³aj Witkow-
ski by³ wi-
kariuszem
przy ko-
�ciele para-
fialnym i
katechet¹
w dzisiej-
szej Szkole

Podstawowej nr 2. W 1946r. by³ rów-
nie¿ cz³onkiem Powiatowej Rady Na-
rodowej w G³ubczycach, gdzie zasia-
da³ w komisji o�wiaty. Przywieziony z
Mariampola obraz zosta³ zawieszony
najpierw w jego franciszkañskiej celi,
a nastêpnie w g³ubczyckim ko�ciele
parafialnym.  W latach 1946 - 1951 ks.
Miko³aj Witkowski by³ proboszczem
parafii Zawiszyce. Kaza³ tam wyre-
montowaæ zniszczony podczas woj-
ny ko�ció³. Administrator apostolski
ks. Boles³aw Kominek mianowa³ go
rejonowym duszpasterzem ludno�ci
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repatrianckiej i osadniczej. W 1951r.
zosta³ powo³any na stanowisko wy-
k³adowcy - biblisty  we wroc³awskim
Seminarium Duchownym. Zabra³ ze
sob¹ wspomniany obraz i umie�ci³ w
kaplicy sióstr nazaretanek. Na pro�-
bê parafian ze Smolna Wielkiego i tam-
tejszego ksiêdza Stanis³awa Obacza
postara³ siê, aby mariampolskie para-
menty trafi³y z Dzieæmarowa do Smol-
na. W 1965r. nast¹pi³a  intronizacja
obrazu Matki Boskiej Zwyciêskiej w
nowo odbudowanym ko�ciele NMP
na wroc³awskim Piasku przez abpa
Boles³awa Kominka w obecno�ci pry-
masa Stefana Wyszyñskiego i abpa
Karola Wojty³y, a w 1989r. koronacja
dokonana przez kardyna³a Henryka
Gulbinowicza w obecno�ci prymasa
Józefa Glempa i abpa krakowskiego

kardyna³a Franciszka Machar-
skiego.

Ks. Miko³aj Witkowski zmar³
16 IX 1977r. we Wroc³awiu.

Opracowa³a Katarzyna
Maler

�ród³a i literatura:  Hanich
A., Dekanaty i parafie Admini-
stracji Apostolskiej �l¹ska
Opolskiego w latach 1945 -
1946, Opole 2009. - Mariampol
- Wodniki k. Halicza - bloog.pl
-  Szymczyna A., Spo³eczne i po-
lityczne problemy przy³¹czenia

powiatu g³ubczyckiego do Polski
(1945 - 1948), Branice 2008. -  Tom-
czak J., Moje wspomnienia, "Kalen-
darz G³ubczycki" 1995. - www.archi-
d iecez ja .wroc .p l /p l ik i /ka len-
darz2012/wrzesien.pdf - www.rkc-
skowyra.com - niedziela Tygodnik
katolicki on Line niedziela.pl

* Obraz ten w XVII/XVIII w. nale-
¿a³ do hetmana wielkiego koronne-
go Stanis³awa Jab³onowskiego,
uczestnika ( w 1683 r.) odsieczy wie-
deñskiej.

Na zdjêciach:
herb Mariampola,
ks. Miko³aj Witkowski z nauczy-

cielk¹ Ann¹ Szrajber i dzieæmi ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w G³ubczy-
cach,

Znaczek pocztowy z Matk¹ Bosk¹
Mariampolsk¹.
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Kresy to mi³o�æ,
Kresy to duma,
Kresy to pamiêæ.
A. Sz.

Losy naszych rodaków z Wo³ynia
pomordowanych w bestialski spo-
sób przez nacjonalistów ukraiñ-
skich budz¹ przera¿enie. Wiele lat
temu ich ¿ycie leg³o w gruzach. Po
dzi� dzieñ nosz¹ w sercu zadrê ¿alu
i nienawi�ci do tych, którzy wyrz¹-
dzili im krzywdê.

Jedn¹ z ofiar nacjonalistycznych
wizji samostijnej Ukrainy jest pani
Amelia Mamczar z G³ubczyc w woje-
wództwie opolskim. Cierpienie, jakie-
go dozna³a jako dziecko, nigdy nie
zapomni.

Urodzi³a siê 18 wrze�nia 1936 roku
w Kolonii Pendyki, powiat kostopol-
ski, województwo wo³yñskie. W
zwi¹zku z tym, ¿e po wojnie zabrak³o
�wiadków potwierdzaj¹cych jej uro-
dzenie w Pendykach, urzêdnicy wpi-
sali jej w dowodzie osobistym miej-
scowo�æ Ludwikówka.

Korzenie rodzinne pani Amelii siê-
gaj¹ XIX w. Jej dziadkowie ze strony
mamy - Wiktoria Tomczyk (z domu
Miêkus) i Walenty Tomczyk, pocho-
dzili z Lasek w powiecie radomskim.
Obydwoje postanowili wyjechaæ na
Wo³yñ do Ludwikówki (gm. M³ynów,
pow. Dubno) i tam siê osiedlili. Wa-
lenty ciê¿ko pracowa³ przy karczowa-
niu lasu, natomiast jego ¿ona jako
gospodyni domowa dba³a o porz¹dek
w obej�ciu. Za zarobione pieni¹dze
kupili 25 morgów pola. Wybudowali

NIEZWYK£A HISTORIA WO£YÑSKIEJ
RODZINY Z PENDYK I LUDWIKÓWKI

WSPOMNIENIA EKSPATRIANTKI AMELII MAMCZAR

murowany dom, budynek inwentar-
ski oraz magazyn kryty blach¹. Dom
sk³ada³ siê z 2 pokoi z drewnianymi
pod³ogami oraz kuchni z klepiskiem.
Dziadkowie mieli 12 dzieci: Józefê,
Zofiê, Mariê, Anielê, Helenê (matka
pani Amelii), Stanis³awê, Piotra, Annê,
Stefaniê, Stanis³awa, Franciszka i
Adelê. Liczna rodzina wymaga³a

znacznych nak³adów finansowych na
utrzymanie, dlatego te¿ wspólnie
podjê³a decyzjê o tym, aby Walenty
Tomczyk wyjecha³ "za chlebem" do
Kanady. Z relacji pani Amelii wynika,
¿e by³ tam kilkakrotnie. [�] "Po kolej-
nym powrocie z Kanady dziadek po-
jecha³ do Dubna furmank¹. W drodze
powrotnej zosta³ napadniêty i pobity
do nieprzytomno�ci. Mia³ przy sobie

Amelia Mamczar 1945 r.
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znaczn¹ sumê pieniêdzy, ale rabusie
ich nie zabrali. Konie same przypro-
wadzi³y wóz z nieprzytomnym dziad-
kiem do domu. Có¿ z tego, ¿e schowa³
pieni¹dze, ale za to w znacznym stop-
niu straci³ zdrowie. Od tego czasu ci¹-
gle chorowa³, leczy³ siê u lekarza, ale
bez wiêkszego rezultatu".

Dziadkowie ze strony
ojca - Emil Miller (koloni-
sta niemiecki spod Berli-
na) i Stanis³awa Radziwi³-
³ów (Polka z Wo³ynia),
osiedlili siê w Pendykach,
gm. Dere�ne. Za ciê¿ko
zarobione pieni¹dze kupili
ziemiê i wybudowali dom.
Przez wiele lat prowadzili
wspólnie gospodarstwo
rolne. Mieli trójkê dzieci:
Henrykê, Mieczys³awa
(ojciec pani Amelii) i Wac³awa.

Rodzice pani Amelii poznali siê przy-
padkowo na wiejskim weselu. On by³
zdolnym muzykantem. Graj¹c na klar-
necie w orkiestrze, dorabia³ na ¿ycie.

Ona jak wiêkszo�æ kobiet zajmowa³a
siê gospodarstwem domowym.

Kolonia Pendyki by³a po³o¿ona
wzd³u¿ lasu. Mieszkali w niej praktycz-
nie sami Polacy (tylko 1 rodzina ukra-
iñska). Pani Amelia wspomina: [�]
"Ludzie ¿yli spokojnie, jedni drugim
pomagali w pracach polowych i przy
budowie domów. [�] Pamiêtam mie-
li�my dobrych s¹siadów, odwiedzali-
�my siê wzajemnie. Zapamiêta³am ro-
dzinê Szyszkowskich, których dzieci
by³y w naszym wieku. Wraz z siostr¹
chodzi³y�my do s¹siadów prz¹�æ len.
Tato zrobi³ nam w tym celu ma³e k¹-
dziele. W naszym s¹siedztwie miesz-
ka³a rodzina ukraiñska. Wspólnie so-
bie pomagali�my. Ojciec dawa³ im
drzewo na budowê domu i po¿ycza³
pieni¹dze. [�] Pamiêtam moj¹
chrzestn¹ nazwiskiem Mrówczyñska.
Jej m¹¿ by³ gajowym. Sowieci zabrali
ich na Sybir".

Wiosn¹ 1943 r. do mieszkañców wsi
coraz czê�ciej dochodzi³y informacje

o aktach przemocy i mordach na lud-
no�ci polskiej. [�] "Zaczêto napadaæ
i mordowaæ ca³e rodziny, paliæ ca³e
wsie, a dobytek Polaków by³ rabowa-
ny przez Ukraiñców".

Babcia Amelii Mamczar
Wiktoria Tomczyk

�lub siostry Heleny Miller Stefanii
Ludwikówka 28 maj 1939 rok
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Pacyfikacja do-

tknê³a wie� 29 marca
1943  roku. Wcze�nie
rano nacjonali�ci z
OUN-UPA zaatako-
wali �pi¹cych jesz-
cze mieszkañców
kolonii Pendyki
Du¿e i Ma³e oraz
Pieñki. Pomimo
utworzonych od-
dzia³ów samoobro-
ny, która posiada³a
na stanie kilka sztuk
broni, nie uda³o siê
ostrzec mieszkañców wsi przed za-
g³ad¹. Kolonia zosta³a ostrzelana po-
ciskami zapalaj¹cymi i spalona. Pola-
cy byli mordowani i wrzucani do p³o-
n¹cych domów. Pani Amelia wspomi-
na: [�] "Mama z tat¹ wpadli do domu
i wyrwali nas z ciep³ego i spokojnego
snu. Uciekali�my w stronê lasku. Do
dzi� pamiêtam, jak ojciec siê z nami
po¿egna³ i mocno nas �ciska³. Mamie
powiedzia³, ¿eby wróci³a do domu po
ubrania, bo byli�my w tym, co spali-
�my. Kiedy chcia³a wej�æ do domu
zauwa¿y³ j¹ banderowiec. Ukraiñcy
z³apali nas i zapêdzili do stajni, w któ-
rej by³y ju¿ kobiety i dzieci. Nastêp-
nie zabudowania podpalili. Ja nie bar-
dzo wiedzia³am, jako dziecko, co siê
dzieje. Kurczowo trzyma³am siê rêki
mojej mamy. Przy wej�ciu jeden z ban-
dytów sta³ na warcie z karabinem.
Moja siostra i inne starsze dzieci wy-
grzeba³y dziurê w gnoju i wo³a³y mnie,
¿eby siê do tej dziury schowaæ. Tylko
patrzeæ trzeba by³o, jak runie p³on¹cy
dach. W tym momencie do wartowni-
ka podszed³ drugi Ukrainiec i chwilê
razem rozmawiali. Moja mama pozna-
³a go, to by³ nasz s¹siad, któremu oj-

ciec da³ drzewo na budowê domu i
po¿ycza³ pieni¹dze. Wziê³a do jednej
rêki moj¹ siostrê, a do drugiej mnie i
podesz³a do drzwi stajni. Zwróci³a siê
do niego po imieniu (ja go nie pamiê-
tam) i powiedzia³a, albo mnie zastrzel,
albo mnie wypu�æ, niech nie palê siê
¿ywcem z tymi dzieæmi. On odpowie-
dzia³ - udiraj do lisa. W ten sposób
uniknê³y�my �mierci. Reszta osób
sp³onê³a ¿ywcem. Do dzi� pamiêtam
tê ucieczkê do lasu po zamarzniêtych
skibach zaoranego pola. Pamiêtam
du¿e wschodz¹ce s³oñce koloru czer-
wonego. Widzia³am dziecko pochy-
lone nad zabit¹ matk¹, które prosi³o
j¹, aby wsta³a, ale bez rezultatu. Na
polu le¿a³y martwe cia³a, koce i po-
duszki. Moja siostra w czasie uciecz-
ki z³apa³a na polu koc w kratkê, a ja
z³apa³am ma³¹ poduszeczkê moimi
ma³ymi pazurkami. Prosi³am mamê,
¿eby stanê³a, to sobie lepiej z³apiê tê
poduszkê. Mama jednak tego nie zro-
bi³a. Pazurki mi siê z³ama³y, a podusz-
ka wypad³a z rêki na pole".

W trakcie pacyfikacji Pendyk czê�æ
mieszkañców uciek³a przez podmok³e
³¹ki do lasu ks. Radziwi³³a. Najwiêcej

Szko³a w Ludwikówce - rok 1936
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zginê³o kobiet, dzieci oraz osób star-
szych, które nie nad¹¿a³y za uciekaj¹-
cymi lub zosta³y zaskoczone. Niektó-
re rodziny zadusi³y siê w schronach i
piwnicach podczas po¿aru zabudo-
wañ. Banderowcy ograbili wsie, któ-
re nastêpnie doszczêtnie spalili. W
tym dniu zginê³o ok. 180 niewinnych
osób, zw³aszcza kobiet i dzieci. Zabi-
to tak¿e wielu polskich obroñców z
ZWZ-AK oraz uciekinierów z pobli-
skiego spalonego ju¿ wcze�niej To-
maszowa.

Po wej�ciu uciekinierów do lasu
rodzina Millerów spotka³a dziadka
Emila, który wraz z innymi kobietami,
dzieæmi oraz starcami ukrywali siê w
zaro�lach. Rodziny robi³y sobie z
mchu legowiska i bardzo lamentowa-
³y nad losem swoich bliskich. Inni
zastanawiali siê, jak ratowaæ opusz-
czony dobytek. [�] "Poszed³ dziadek
Emil na kraj lasu zobaczyæ, czy p³on¹

jeszcze Pendyki. Po pewnym czasie
przychodzi bia³y na twarzy jak kreda.
Mama go pyta³a, co siê sta³o? On
podnosi koszulê i pokazuje, ¿e zosta³
postrzelony kul¹ w brzuch. Widzia-
³am postrzêpione i zakrwawione cia-
³o. Mama podwinê³a mu koszulê na
plecach ¿eby zobaczyæ, czy kula wy-
lecia³a, ale nie by³o znaku wylotu.
Dziadek powiedzia³ nam, aby�my
wszyscy uciekali dalej w las, bo
przyjd¹ banderowcy i nas zamorduj¹.
W�ród garstki uciekinierów by³ 13-
letni ch³opiec, którego starsi wys³ali
do Cumania (gm. Silno, pow. ³ucki).
Po chwili wraz z innymi ocalonymi
zniknêli�my w g³êbi lasu, pozostawia-
j¹c pod drzewem rannego dziadka".

Uciekinierzy przeszli lasami do Cu-
mania, gdzie pod wieczór przyjecha³a
niemiecka ciê¿arówka. W�ród nich
by³ te¿ i ojciec pani Amelii. Okaza³o
siê, ¿e ochotnicy ze wsi dostali zgodê

Ludwikówka ok. 1936 r
Na zdj. rodziny Gola pierwszy z lewej W³adys³aw Gola kuzyn Heleny
Miller matki Ameli Mamczar zgin¹³ 13 lipca 1943 w Ludwikówce
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¿andarmerii Wehrmachtu na pochó-
wek swoich bliskich. Dostali broñ i
ochronê wojska. Cia³a pomordowa-
nych i spalonych mieszkañców Pen-
dyk i okolicznych miejscowo�ci za-
kopano w pojedynczych mogi³ach.
Nie uda³o siê natomiast odzyskaæ
dobytku, który zosta³ zrabowany lub
ca³kowicie spalony. Nacjonali�ci sta-
wiali silny opór, ostrzeliwuj¹c z lasu
grupê przyby³ych do wsi Polaków.

Niemcy za³adowali wszystkich do
ciê¿arówek. Czê�æ uciekinierów wy-
wieziono do Rzeszy na roboty, a czê�æ
do £ucka, do katedry �w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a, z której okupanci zro-
bili magazyn zbo¿owy. Gdy mieszkañ-
cy miasta dowiedzieli siê, ¿e w ko�cie-
le s¹ uciekinierzy ze spalonych do-
mów, zaczêli przynosiæ ¿ywno�æ do
ko�cio³a. [�] "Wszyscy byli�my bar-
dzo g³odni. Ludzie przychodzili do
katedry i zabierali do siebie dzieci.
Rodzicom pozostawiali adresy, aby
pó�niej mogli je odebraæ. Ja z siostr¹
te¿ by³y�my u pewnej rodziny, której
nazwiska nie pamiêtam. W ich domu
by³o nam ciep³o, dosta³y�my jedze-
nie, ubranie, a nieznajoma kupi³a mi i
siostrze czapkê z szalikiem".

Po kilku dniach z £ucka Millerów
zabra³ wujek Stanis³aw, który przy-
jecha³ furmank¹ z Ludwikówki. Ro-
dzina zamieszka³a w domu babci
Wiktorii.

Kolonia Ludwikówka by³a miejsco-
wo�ci¹ zamieszka³¹ w wiêkszo�ci
przez Polaków, w której praktycznie
wszyscy byli ze sob¹ spokrewnieni i
znali siê bardzo dobrze. ̄ ycie w kolo-
nii z dnia na dzieñ stawa³o siê coraz
trudniejsze ze wzglêdu na grasuj¹ce
ukraiñskie bandy. Coraz czê�ciej do-
chodzi³o do morderstw na Polakach.

Nacjonali�ci zastraszali wszystkich i
prowokowali Niemców do wziêcia
udzia³u we wspólnej pacyfikacji wsi.
[�] "Pewnego razu zesz³a siê rodzina
w domu babci Wiktorii i postanowi³a,
¿e bêd¹ kopaæ schron, do którego
wej�cie bêdzie w magazynie, a wyj-
�cie na polu. Wszyscy bali siê, bo
dobytek ludzi by³ grabiony, a domo-
stwa palone. Przed grasuj¹cymi ban-
dami ch³opi z Ludwikówki za³o¿yli
samoobronê, pe³ni¹c nocami wartê.
Rodziny chowa³y siê pod wieczór do
schronu lub maszerowa³y do pobli-
skiego M³ynowa, bo uwa¿a³y, ¿e tam
bêdzie bezpieczniej. Kobiety w M³y-
nowie ba³y siê ³apanek organizowa-
nych przez Niemców. Esesmani zabie-
rali je oraz bawi¹ce siê na ulicy dzieci
i wywozili do Rzeszy. Aby tego unik-
n¹æ zawi¹zywa³y sobie na brzuchu
poduszki pod sukienkami dla upozo-
rowania ci¹¿y".

Syn W³adys³awa Goli
Kazimierz zgin¹³ w Ludwikówce

13 lipca 1943 r.
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Latem 1943 roku sytuacja Polaków
mieszkaj¹cych w Ludwikówce by³a
bardzo trudna. Mimo stawianego sil-
nego oporu samoobrony, banderow-
com uda³o siê przekonaæ Niemców o
rzekomo grasuj¹cym w lesie oddziale
sowieckim oraz prowokacyjnej strze-
laninie Polaków walcz¹cych z ludno-
�ci¹ Ukraiñsk¹. [�] "Noc¹ 13 lipca
1943 roku Niemcy wraz z banderow-
cami otoczyli Ludwikówkê i w okrut-
ny sposób j¹ spacyfikowali. Z tej tra-
gedii ma³o kto uszed³ z ¿yciem, a szcze-
gólnie mê¿czy�ni. U babci w schronie
schowani byli: moja mama, tato, sio-
stra i ja oraz babcia, jej syn Stanis³aw
oraz Franciszka i Adela. By³y te¿ inne
rodziny z dzieæmi. Z oddali dochodzi-
³y do nas odg³osy wyj¹cych psów,
strza³y karabinów i wybuchy grana-
tów. Ostatnia do schronu wchodzi³a
babcia z córk¹ Adel¹. Adela, wcho-

dz¹c przytrzasnê³a klap¹ od schronu
chusteczkê. Kiedy Niemcy weszli do
magazynu, zobaczyli j¹. W ten spo-
sób odkryli wej�cie do schronu. Za-
czêli nawo³ywaæ, aby wyj�æ z kryjów-
ki. Mój wujek Stanis³aw uciek³ dru-
gim wyj�ciem na pole, natomiast resz-
ta kobiet z dzieæmi oraz mój tato i wuj-
kowie zmuszeni byli wyj�æ na ze-
wn¹trz. Zostali�my zapêdzeni na plac
obok stodó³, gdzie dokonano selek-
cji. Jedn¹ grupê stanowi³y kobiety z
dzieæmi do 14 roku ¿ycia, natomiast
drug¹ starsi ch³opcy i mê¿czy�ni. Do
dzi� mam w uszach p³acz dzieci, ma-
tek i rozpacz po¿egnaln¹ ojców. Ko-
biety zosta³y z dzieæmi pod laskiem, a
mê¿czyzn i m³odzieñców Niemcy za-
prowadzili do stodó³. Ci, którzy pró-
bowali uciekaæ, byli natychmiast roz-
strzeliwani. Pamiêtam ostatni u�cisk
taty z nami. Kobiety z dzieæmi sta³y w
du¿ej grupie bardzo przera¿one i ba³y
siê o los, jaki ich wkrótce ma spotkaæ.
W pewnym momencie moja mama i
inne kobiety poprosi³y o modlitwê.
Niemiec wyrazi³ zgodê i zaczê³y�my
wszystkie odmawiaæ "Kto siê w opie-
kê odda Panu Swemu". Mama zawsze
wspomina³a, ¿e gdyby nie modlitwa,
to te¿ by�my nie ¿y³y. W trakcie mo-
dlitwy przyjecha³ Niemiec na motorze
i da³ rozkaz, aby kobiet z dzieæmi nie
zabijaæ. Po pewnym czasie podsta-
wiono niemieckie samochody ciê¿a-
rowe, na które za³adowano nas i za-
wieziono do lagru w Dubnie (ok. 170
osób). Mê¿czy�ni i ch³opcy zostali
rozstrzelani i spaleni w stodole. Zgi-
nê³o wówczas du¿o Ludwiczan oraz
ci, którzy przybyli do Ludwikówki z
innych wsi, aby siê skryæ przed �mier-
ci¹ w czasie pacyfikacji (Aleksan-
drówki, Julianówki, Karolinki, Mosz-

Helena Miller siedzi z siostrami
Józef¹ i Aniel¹
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kowa, Rudki, W³ady-
s³awówki). Sze�æ có-
rek babci Wiktorii zo-
sta³o wdowami.
Zgin¹³ te¿ jej syn Piotr
Tomczyk (lat 26) oraz
krewni z dalszej rodzi-
ny. Tego dnia wiele
kobiet zosta³o wdo-
wami, a dzieci siero-
tami. W�ród tych,
których zamordowa-
no, by³ tak¿e mój
tato".

Podczas pacyfika-
cji Ludwikówki zginê³o w okrutnych
mêczarniach 75 ch³opców i mê¿czyzn,
którzy zostali spaleni w stodo³ach.
Dalszych 97 mê¿czyzn i kobiet zastrze-
lono podczas próby ucieczki.

Z Ludwikówki kobiety z dzieæmi
zosta³y przetransportowane ciê¿a-
rówkami do lagru w Dubnie. W obo-
zie panowa³y bardzo z³e warunki sa-
nitarne. Uciekinierzy nie mieli co je�æ
i piæ. Do tego dochodzi³a du¿a grupa
chorych i starców, których zastali na
miejscu. Mieszkañcy Dubna pomagali
wszystkim, przynosz¹c suszony
pszenny chleb. Znajoma matki pani
Amelii, gdy dowiedzia³a siê, ¿e Mille-
rowie s¹ w lagrze, a ojciec ich zosta³
spalony w stodole, przynios³a dzie-
ciom dwie ma³e poszewki z ma³ych
poduszeczek i pszenne suchary. [�]
"By³y�my szczê�liwe, ¿e bêdzie co
je�æ, dzieli³y�my siê te¿ z innymi
dzieæmi".

Lagier w Dubnie by³ ogrodzony
kolczast¹ siatk¹, w której by³a dziura.
Kobiety, boj¹c siê �mierci, nocami
próbowa³y przedostaæ siê na zewn¹trz
obozu. W lipcu 1943 r. uciek³o kilka
kobiet. W�ród nich najwiêcej by³o

tych, które by³y samotne. [�] "W ten
sposób wolno�æ odzyska³y ciotka
Stefania z córk¹ Salwin¹. Uciek³y te¿
ciotka Frania i Adela. Natomiast bab-
cia zosta³a przez Niemców zwolniona
ze wzglêdu na bardzo z³y stan zdro-
wia".

Po kilku dniach rozesz³a siê pog³o-
ska, ¿e wiê�niowie bêd¹ transporto-
wani do Polski. Nikt nie przypuszcza³,
¿e miejscem docelowym bêd¹ obozy
koncentracyjne lub obozy pracy na
terenie Rzeszy. Matka pani Amelii ze
swoj¹ kole¿ank¹ nazwiskiem Para-
dowska postanowi³y wyjechaæ razem.
Wiê�niów za³adowano do bydlêcych
wagonów, które by³y prze³adowane.
Poci¹g konwojowali Niemcy, a trans-
port jecha³ tylko noc¹. Dzieci swoje
czynno�ci fizjologiczne za³atwia³y
przez dziurê wyr¹ban¹ w pod³odze
wagonu, a doro�li przez szparê w
uchylonych drzwiach. Jedni drugich
musieli trzymaæ za rêce. Podczas pod-
ró¿y zdarza³y siê przypadki, kiedy
kobiety ciê¿arne rodzi³y w k¹cie wa-
gonu. W takich warunkach prze¿yæ
mog³y tylko najsilniejsze nowonaro-
dzone dzieci. W czasie postoju ludzie

Pogrzeb siostry A. Mamczar Krystyny
Grudzieñ 1944 Przedbórz



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

158

¿ebrali od tubylców co� do jedzenia.
Pani Amelia wspomina: [�] "Jeden z
konwojentów niemieckich, który siê
zlitowa³ nad wiê�niami, zapropono-
wa³, aby kobiety wyskoczy³y z poci¹-
gu. Moja mama siê nie zgodzi³a. Po-
wiedzia³a - wola Bo¿a, niech wioz¹,
gdzie chc¹, skakaæ nie bêdê. Jej kole-
¿anka - Paradowska wyskoczy³a i ni-
gdy wiêcej nie spotka³y�my siê".

Podczas podró¿y zdarzy³a siê nie-
codzienna historia, któr¹ pani Amelia
zapamiêta³a. [�] "Pewnego razu, le-
¿¹c z mam¹ na naszym skromnym bar-
³ogu, patrzymy, a tu przez t³um w nasz¹
stronê przedziera siê ma³a dziewczyn-
ka w wieku oko³o 3 lat. Na imiê mia³a
Celina. Podesz³a do mojej mamy i po-
prosi³a, czy mog³aby byæ te¿ jej mam¹.
Mówi³a, ¿e jej mamusiê w domu zabi-
li. J¹ uderzyli drewnian¹ rêkoje�ci¹ od
karabinu. Mama przygarnê³a to dziec-
ko i ju¿ te suchary z plecaka gryz³y-
�my razem".

Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej podró¿y
wiê�niowie trafili do obozu przej�cio-
wego w Lublinie przy ulicy Krochmal-
nej. W latach 1940-1944 znajdowa³y
siê tam dwa niemieckie obozy przej-
�ciowe, których zadaniem by³o przy-
gotowanie transportowanych wiê�-
niów do niewolniczej pracy w III Rze-
szy. Wed³ug danych Archiwum Pañ-
stwowego w Lublinie liczba uwiêzio-
nych, którzy przez nie przeszli, szaco-
wana jest na ponad 60 tys. Do obo-
zów przywo¿ono wysiedlonych ze
spacyfikowanych terenów Zamojsz-
czyzny, z okolic bi³gorajskiego, kra-
�nickiego, uchod�ców ze Wschodu,
jeñców wojennych, wiê�niów, ̄ ydów,
Sowietów, Ukraiñców oraz osoby z
³apanek ulicznych. W ci¹gu dnia stan
�obozowiczów� wynosi³ ok. 2500

osób. Wiê�niami byli mê¿czy�ni, ale
te¿ kobiety i dzieci, w ró¿nym wieku.
Niemcy czasami zwalniali nienadaj¹-
cych siê do pracy (g³ównie chorych).
Niemcom, pod gro�b¹ kary wiêzienia
nie wolno by³o zapisywaæ do reje-
strów osób transportowanych na
przymusowe roboty. W ten sposób
w latach 1939-1944 z terenu Lubelsz-
czyzny wywieziono do Niemiec 84 tys.
osób. Od sierpnia do wrze�nia 1943 r.
z obozów w Zamo�ciu, Zwierzyñcu i
Lublinie wywieziono 4454 dzieci w
wieku od 2 do 14 lat. Pani Amelia
wspomina: [�] "Pamiêtam piêtrowe
³ó¿ka zbite z desek i trochê s³omy do
spania. Nas w czwórkê umieszczono
na piêtrze. O tyle by³o lepiej, ¿e wy-
tarta s³oma nie sypa³a siê nam na g³o-
wê. Dosta³y�my ciep³¹ zupê ze �mier-
dz¹cej brukwi. Ten zapach zapamiê-
tam do koñca ¿ycia".

Po kilku dniach wiê�niowie z obozu
przej�ciowego w Lublinie zostali prze-
niesieni do obozu na Majdanku (kil-
ka ulic dalej). [�] "Zamieszkali�my w
drewnianym baraku i spali�my na zie-
mi, na której by³o trochê s³omy. Nie
by³o warunków do mycia, rozmna¿a-
³y siê wszy i �wierzb. Ubikacje dla
doros³ych i dzieci by³y wspólne, a
stanowi³y je wykopane dziury. Wiê�-

Tablica ku czci pomordowanych w
Ludwikówce na starym krzy¿u
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Dokument potwierdzaj¹cy pobyt
w Majdanku

Dokument z lagru w Czêstochowie
gdzie rodzina zosta³a poddana

dezynfekcji

Fotokopia orygina³u z pobytu
w obozie w Majdanku
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niowie dostawali czarny chleb, które-
go nie sposób by³o ugry�æ, oraz zupê
ze �mierdz¹cej brukwi. Razem z nami
w barakach le¿eli jeñcy wojenni. Ciê¿-
ko chorych stra¿nicy wynosili. Nigdy
wiêcej nie wracali. Zim¹ z 1943 na 1944
rok by³o nam bardzo ciê¿ko. Zmar³ym,
którzy nie przetrzymywali obozowych
warunków, zabierano ³achy i zajmo-
wano ich legowisko".

Pod koniec marca 1944 r. w obozie
rozesz³a siê wiadomo�æ, ¿e staraniem
Czerwonego Krzy¿a, kobiety i dzieci
bêd¹ zwolnione z Majdanka. [�] "Cie-
szy³y�my siê bardzo z tej wiadomo-
�ci, z niecierpliwo�ci¹ czeka³y�my na
ten moment. Mia³y�my opu�ciæ obóz,
ale nasze buty by³y tak zniszczone,
¿e nie nadawa³y siê do noszenia. Moja
mama posz³a na stos obuwia po spa-
lonych wiê�niach i co� dla siebie zna-
laz³a, podobnie jak siostra i Celina.
Tylko ja nie mog³am znale�æ pary. A¿
w koñcu znalaz³am dwa szmaciane
bambosze w kratkê, zapinane na
sprz¹czkê na gumowych spodach.
Nieszczê�cie w tym, ¿e by³y o 5 nu-
merów za du¿e. Wygl¹da³am w nich
jak w kajakach, ale nie by³o wyj�cia".

Wiosn¹, Niemcy za³adowali wiê�-

niów do odkrytych
wagonów. Transport,
kieruj¹c siê na Za-
chód, zatrzyma³ siê w
Czêstochowie. Eses-
mani kazali wszystkim
wysi¹�æ z poci¹gu, a
nastêpnie popêdzili
wiê�niów ulicami mia-
sta do obozu pracy.
[�] "Mama na jednej
rêce nios³a Celinê, a w
drugiej trzyma³a tobo-
³ek skromnego ubra-

nia. Ja z siostr¹ uczepi³y�my siê jej
sukienki. Jak dochodzi³y�my do obo-
zu w Czêstochowie, to wzd³u¿ drogi
po obu stronach stali mieszkañcy i
przygl¹dali siê ledwo id¹cym, wy-
nêdznia³ym ludziom. W pewnym mo-
mencie jaka� pani podesz³a do mojej
mamy i powiedzia³a, ¿eby oddaæ jej
jedno z trojga dzieci. Ja by³am najbli-
¿ej, wiêc wskaza³a na mnie. Mama
odmówi³a i powiedzia³a, ¿e nas nie
odda, bo jeste�my podobne do ojca,
którego banderowcy zamordowali.
Natomiast mo¿e oddaæ dziecko, które
niesie na rêkach, bo ono nie jest jej i
siê nim tylko zaopiekowa³a. Pani wy-
ci¹gnê³a rêce do Celinki, a ona bez
oporu posz³a do niej. Pamiêtam jak
Celinka zwróci³a siê do mamy, poca-
³owa³a j¹, u�ciska³a i powiedzia³a dziê-
kujê ci mamusiu, teraz bêdê mia³a
drug¹. Pamiêta³am Celinê, bo na po-
liczku mia³a szramê od uderzenia ka-
rabinem przez banderowca. Dziew-
czynka by³a zawiniêta w du¿¹ we³-
nian¹ chustkê zrobion¹ na drutach.
Nigdy wiêcej nie spotkali�my Celin-
ki. Ona na pewno zapomnia³a w jaki
sposób znalaz³a siê w Czêstochowie".

Grupa wiê�niów pod eskort¹ Niem-

Karta zameldowania w Przedborzu w maju 1944r.
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ców dosz³a do obozu.
Od pocz¹tku wojny ist-
nia³y w Czêstochowie
dwa obozy jenieckie,
które w pocz¹tkowej fa-
zie by³y traktowane jako
przej�ciowe (tzw. "Ko-
szary Pó³nocne" i "Obóz
nad Wart¹"). Jeñcy pra-
cowali w bardzo trud-
nych warunkach. Byli
g³odzeni, bici i poni¿ani.
Wielu z nich zginê³o z
wyczerpania. W pó�-
niejszym okresie oba
obozy s³u¿y³y do segre-
gacji wiê�niów na tych,
którzy mieli wyjechaæ na roboty do
Rzeszy i tych, którzy zostan¹ prze-
transportowani do obozów zag³ady
(m.in. O�wiêcim, Mauthausen). [�]
"Zapêdzili nas do du¿ego pomiesz-
czenia i kazali wszystkim siê rozebraæ.
By³y tam razem kobiety, dzieci oraz
mê¿czy�ni. Widok by³ okropny. My
dzieci, nie wiedzia³y�my, co siê dzie-
je. Nasze ubrania zosta³y wrzucone
do du¿ego kot³a w celu dezynfekcji.
Wiê�niów esesmani zapêdzili do po-
mieszczenia, gdzie znajdowa³y siê na-
tryski. Nastêpnie kazali siê wszystkim
umyæ. Woda lecia³a albo zimna jak lód,
albo tak gor¹ca, ¿e nie mo¿na by³o
wytrzymaæ. Takiej k¹pieli nie da siê
zapomnieæ. By³o to dobre, bo cia³o
siê od�wie¿y³o, a z cia³a spada³y wszy
i pch³y, które nam tak bardzo doku-
cza³y. �wierzbu nikt siê jednak nie po-
zby³, a po tej gor¹cej parze, cia³o jesz-
cze bardziej swêdzia³o. Drapali�my
siê, a¿ do krwi. Zdezynfekowan¹
odzie¿ Niemcy wrzucali na stertê, a
nastêpnie umytym wiê�niom kazali
siê w ni¹ ubieraæ. Co kto z³apa³, w to

siê ubiera³. Ma³o kto znalaz³ swoje rze-
czy".

Po dezynfekcji i spokojnie przespa-
nej nocy Niemcy zapêdzili wiê�niów
na stacjê kolejow¹ w Czêstochowie i
za³adowali do poci¹gu osobowego z
oknami. Podczas przejazdu transpor-
tu przez kolejne stacje esesmani bru-
talnie wypychali wiê�niów st³oczo-
nych w wagonie na zewn¹trz. Przera-
¿eni ludzie krzyczeli i bali siê o swoje
¿ycie. [�] "Na stacji Czermno ko³o
Przedborza zosta³y�my w okrutny
sposób wyrzucone z wagonów. Niem-
cy kazali ludziom wysiadaæ, wypêdzali
nas krzycz¹c i popychaj¹c. Miejsco-
wi ludzie dziwnie nam siê przygl¹dali
i widaæ by³o, ¿e s¹ niezadowoleni. W
koñcu zlitowa³a siê nad nami jedna
rodzina i pozwoli³a nam u siebie prze-
nocowaæ. Spa³y�my na pod³odze i
czystej s³omie. Przykry³y�my siê swo-
imi ubraniami. Nastêpnego dnia do-
sta³y�my do jedzenia chleb i �wie¿e
mleko od krowy. Po tylu miesi¹cach
jad³y�my nareszcie normalnie. Po
�niadaniu podziêkowa³y�my za noc-

Szko³a Podstawowa w Braciszowie rok 1952
Z lewej od góry nauczycielka j. rosyjskiego £o�
Józefa i nauczyciel wf i �piewu Trawiñski Witold

nastêpna Amelia Mamczar
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leg i posz³y�my do Przedborza, do
którego by³o kilka kilometrów. W
Przedborzu mama posz³a do biura mel-
dunkowego, które wskazali ludzie.
Biuro obs³ugiwali sami Niemcy, ale
mówili te¿ po polsku. Przydzielili nam
mieszkanie jednopokojowe w domu
przy ulicy Koneckiej. Dosta-
³y�my kartki ¿ywno�ciowe,
a mama zosta³a skierowana
do pracy w kuchni, gdzie
stacjonowa³o SS. Ja z
siostr¹ chodzi³y�my do
mamy, bo w kuchni mo¿na
by³o dostaæ czasem ciep³¹
zupê. Zapamiêta³am dwóch
wy¿szych rang¹ ¿o³nierzy.
Starszy to inspektor Witos,
który by³ wzglêdnym cz³o-
wiekiem. Pozwala³, aby
mama dawa³a nam je�æ. Na-
tomiast drugi Niemiec nazy-
wa³ siê Klo³ze. Nosi³ wysok¹
czapkê z naszyt¹ trupi¹ czaszkê. By³
okrutnym cz³owiekiem. Zawsze sie-
dzia³ w pokoju przy stole, na którym
sta³a butelka z wódk¹ i szklanka, z któ-
rej sobie popija³. Pewnego razu by-
³am z siostr¹ w kuchni i siedzia³y�my
przy stole. Mama w³a�nie skoñczy³a

gotowaæ zupê. Nala³a j¹ na
talerz i zanios³a do pokoju
Klo³zego. Po chwili roztrzê-
siona pobieg³a do kuchni. Za
ni¹ s³ychaæ by³o tylko strza³
z pistoletu. Okaza³o siê pó�-
niej, ¿e Niemiec chcia³ j¹
zgwa³ciæ, By³ jednak zbyt pi-
jany i upad³ na ³ó¿ko. Mama
z³apa³a nas za rêce i wybie-
g³y�my razem na podwórze,
a nastêpnie na du¿e pole
ziemniaków. Po³o¿y³y�my
siê w rzêdy ziemniaków i le-

¿a³y�my do wieczora. Kiedy zrobi³ siê
mrok, uciek³y�my brzegiem Pilicy do
domu. Wiêcej mama tam ju¿ nie po-
sz³a. Na drugi dzieñ zosta³a skierowa-
na do pracy w piekarni. By³o o wiele
lepiej, bo piekarnia mie�ci³a siê na tej
samej ulicy co nasz dom".

W tym okresie ¿ycie w Przedborzu
by³o ciê¿kie. Ludzie pracowali, aby
zarobiæ na kawa³ek chleba. Matka pani
Amelii po godzinach pracy w piekar-
ni dorabia³a u gospodarzy. Jesieni¹
najmowa³a siê do kopania ziemniaków
na polu. Gotowa³a i pomaga³a innym

A. Mamczar na tle pomika pomordowanych
w Ludwikówce 2009 r.

Wspólne zdj. po zdobyciu I miejsca
w województwie  w zbiórec z³omu
Szko³a w Ciermiêcicach rok 1950.
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w obej�ciu. Natomiast obie siostry
bawi³y siê razem, a¿ do pewnego zi-
mowego dnia, w którym sta³o siê wiel-
kie nieszczê�cie. [�] "W grudniu 1944
r. bawi³am siê w domu lalkami, a moja
siostra Krysia z dzieæmi na podwór-
ku. U³o¿y³am lalki na ³ó¿ku i posz³am
do s¹siadki, która by³a ¯ydówk¹ i
mia³a na imiê Dumka. Nagle us³ysza-
³y�my straszny krzyk dobiegaj¹cy z
ulicy. Dumka wyjrza³a przez
okno i powiedzia³a, ¿e co�
mojej siostrze siê sta³o. Wy-
bieg³am z domu na ulicê i uj-
rza³am przera¿aj¹cy widok.
Moja siostra le¿a³a na ulicy,
a mama bardzo p³aka³a trzy-
maj¹c siê za g³owê. Jaka�
pani podnios³a p³aszczyk,
którym Krysia by³a przykry-
ta i zobaczy³y�my pêkniêty
brzuch i kiszki, które by³y na
wierzchu. Okaza³o siê, ¿e
Krysiê przejecha³a niemiec-
ka ciê¿arówka wioz¹ca chleb.
Kierowca siê zatrzyma³ i powiedzia³
do mamy, ¿e dziecko wpad³o mu pod
samochód. Nie przejmuj¹c siê tym,
chwilê pó�niej odjecha³. [�] Nie by³o

pieniêdzy na po-
grzeb, ani na ubrania
dla Krysi. Pomog³y
nam dwie dobre ko-
biety, które chodzi³y
po mie�cie, ¿ebrz¹c
po parê groszy. Na
pogrzebie siostra
by³a ubrana w bia³¹
sukienkê, a na g³owie
mia³a zielony wianu-
szek. W ten sposób
zosta³y�my tylko we
dwie - ja i moja
mama".

Po wej�ciu czerwo-
noarmistów do Przedborza sytuacja
Millerów nieco siê poprawi³a. Na uli-
cach nie by³ ju¿ codziennych ³apanek
i wywózek do obozów. ̄ ycie poma³u
stabilizowa³o siê. Matka pani Amelii
zapisa³a j¹ do szko³y. [�] "Dzieci w
szkole by³y bardzo w¹t³e, niedo¿ywio-
ne, tote¿ codziennie dostawali�my do
picia tran. Wszyscy musieli obowi¹z-
kowo nosiæ do szko³y ³y¿kê i sól, bo

tran posolony lepiej smakowa³. Dy-
rekcja zorganizowa³a nawet akcjê pi-
sania listów do Ameryki. Nale¿a³o jed-
nak zrobiæ fotografiê, bo rodziny z Za-

A. Mamczar udziela wywiadu korespondentowi
z Lwowa Konstantemu Czawadze

na tle katedry w £ucku

Ludwikówka 2001 r
z kuzynem Czes³awem Much¹
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chodu wybiera³y dzieci ze zdjêcia i
wysy³a³y im paczki. Posz³am wiêc z
mam¹ do fotografa, który zrobi³ mi
zdjêcie na p³ocie i które wys³a³am wraz
z listem. Nigdy jednak paczki nie do-
sta³am".

Po wojnie mama pani Amelii odna-
laz³a swojego kuzyna - Adama Wasi-
lewskiego, który mieszka³ w Chrz¹sto-
wie pod Wroc³awiem. Razem miesz-
kali w ma³ym domku przez rok. W
1946r. Millerowie przenie�li siê do
Baborowa w pow. g³ubczyckim. W
przeprowadzce pomaga³a im ciocia
Adela. Tu pani Amelia rozpoczê³a
naukê w szkole podstawowej. Po roku
matka z córk¹ po raz kolejny przenio-
s³y siê, tym razem do Ciermiêcic w
pow. g³ubczyckim. Obie zamieszka³y
w niewielkim domu. Helena Miller pra-
cowa³a ciê¿ko na gospodarstwie, aby
wy¿ywiæ rodzinê. Pani Amelia do
szko³y uczêszcza³a pocz¹tkowo w
Ciermiêcicach, a nastêpnie w pobli-
skim Braciszowie, gdzie ukoñczy³a
siedem klas. W 1954 r. wysz³a za ma¿

za Józefa Mamczara, z którym mia³a
jednego syna. Wraz z mê¿em prowa-
dzili wspólnie gospodarstwo rolne.
M¹¿ jej pracowa³ w Pañstwowym
O�rodku Maszynowym, a nastêpnie
jako sprzedawca w sklepie spo¿yw-
czym w Ciermiêcicach.

W kolejnych latach pani Amelia
kontynuowa³a naukê i bra³a czynny
udzia³ w ¿yciu spo³ecznym. Ukoñczy-
³a Technikum Ekonomiczne w Opolu,
kurs instruktorów gospodarstwa do-
mowego, prowadzi³a kursy i pokazy
racjonalnego ¿ywienia w Ko³ach Go-
spodyñ Wiejskich, pe³ni³a funkcjê
radnej w gminie G³ubczyce, wchodzi-
³a w sk³ad rady mleczarni oraz Banku
Spó³dzielczego. By³a cz³onkiem Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku Kó³ek Rolni-
czych w Opolu i pe³ni³a funkcjê prze-
wodnicz¹cej Wojewódzkiej Rady Kó³
Gospodyñ Wiejskich.

W 1993 roku umiera jej matka - He-
lena Miller, której �mieræ bardzo prze-
¿y³a. Natomiast w 2001 r. zmar³ jej m¹¿.
Po jego �mierci przenios³a siê do G³ub-

Spotkanie rodzinne po 69 latach z Edmundem Millerem ¿on¹ i synem w
G³ubczycach w domu A. Mamczar. 27 stycznia 2012 r
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czyc (2005 r.), gdzie mieszka tak¿e jej
syn W³adys³aw. Ma dwoje wnucz¹t i
czworo prawnucz¹t. Stale utrzymuje
kontakt z krewnymi, którzy mieszkaj¹
w ró¿nych czê�ciach naszego kraju
oraz za granic¹.

Obecne pani Amelia
Mamczar pe³ni tymczasow¹
funkcjê prezesa Zarz¹du
Oddzia³u Zwi¹zku Inwali-
dów Wojennych Rzeczypo-
spolitej Polskiej Oddzia³ w
G³ubczycach oraz cz³onka
zarz¹du Zwi¹zku Komba-
tantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych Wiê�niów
Politycznych.

Po odwil¿y politycznej
postanowi³a odwiedziæ miej-
sce swojego urodzenia na
Wo³yniu. W 2001 roku wraz
ze swoim kuzynem Czes³a-
wem Much¹ pojecha³a do Ludwików-
ki. Zastali tam jedynie zaro�niête po-
³acie ziemi i pole obsiane zbo¿em. Z
miejsca, gdzie mieszka³a jej ciocia na-
zwiskiem K³ak, zabra³a popió³ po spa-
lonym domu. Nastêpnie wraz z kuzy-
nem pojechali do M³ynowa. Nie wi-

dzia³a natomiast Pendyk, z
czego by³a bardzo nieza-
dowolona. Okazja nada-
rzy³a siê w 2008 roku pod-
czas organizowanej wy-
cieczki na Kresy. Najpierw
wspólnie zwiedzili £uck
(m.in. katedrê �w. Aposto-
³ów Piotra i Paw³a, w której
ukrywa³a siê po tragedii
wraz z siostr¹ i matk¹), a
nastêpnie Klewañ, w któ-
rym 86-letni starzec imie-
niem Wasyl, wskaza³ im
drogê do Pendyk. Wasyl

by³ mieszkañcem Pendyk i zna³ rodzi-
nê pani Amelii: dziadka Emila Millera,
jego synów - Mieczys³awa i Wac³a-
wa. Podczas rozmowy bardzo siê
wzruszy³. Opowiada³, ¿e by³ na robo-
tach w Rzeszy, i ¿e jak przyjecha³ do

Pendyk, to wszystko ju¿ zasta³ spalo-
ne. Po chwilach spêdzonych w by³ej
kolonii Pendyki uczestnicy wyciecz-
ki brali udzia³ w uroczystym odpusto-
wym obiedzie, na którym by³ abp.
Lwowa Mieczys³aw Mokrzycki, a
wieczorem obejrzeli wspólnie wystê-

Odpust �w. Anny w Bóbrce w �rodku Mieczy-
s³aw Mokrzycki  abp Lwowa. 27 lipiec 2008 r.

Ods³oniêcie pomnika pomordowanych w
Ludwikówce 12 lipca 2009 r.
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py "Lwowskiej Fali". Przy okazji spo-
tkania w tak licznym gronie udzieli³a
wywiadu dziennikarzowi "Kuriera
Galicyjskiego" Konstantemu Czawa-
dze, który ze wzruszeniem wys³ucha³
jeszcze raz tragicznej historii jej dzie-
ciñstwa.

W maju 2009 roku skontaktowa³a
siê z ni¹ pani Anna Sobkiewicz-Fo-
remska, która jest inicjatork¹ budo-
wy pomnika pomordowanych miesz-
kañców Ludwikówki. 12 lipca tego
samego roku, przy udziale ok. 70 osób
ods³oniêto pomnik. W uroczysto-
�ciach bra³ udzia³ ksi¹dz rzymskoka-
tolicki z Dubna oraz prawos³awny z
U¿yñca. By³ tak¿e konsul £ucka. Pani
Amelia Mamczar zabra³a z Ludwikówki
ziemiê, któr¹ nastêpnie z³o¿y³a w G³ub-
czycach do urny pod Kamieniem Pa-
miêci tych, którzy zostali pomordo-
wani na Kresach.

Dziêki pomocy Anny Sobkiewicz-
Foremskiej i d³ugich poszukiwaniach
(m.in. w Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie w Warszawie) uda³o siê
odnale�æ kuzyna pani Amelii - Edmun-

da Millera (syn brata, ze
strony ojca Mieczys³a-
wa). Edmund jako dziec-
ko by³ deportowany do
Rzeszy do Adelhausen
(miasto po³o¿one w po-
wiecie Lörrach, w kraju
zwi¹zkowym Badenia-
Wirtembergia, w rejencji
Fryburg przy granicy ze
Szwajcari¹) i przebywa³
tam od lipca 1943 do
kwietnia 1945 roku. Po
wojnie powróci³ do Pol-
ski. Zamieszka³ w Skwie-
rzynie ko³o Gorzowa
Wielkopolskiego, a na-

stêpnie siê o¿eni³ i zamieszka³ w Ja-
worze na Dolnym �l¹sku.

27 stycznia 2012 roku pani Amelia
spotka³a siê ze swoim kuzynem Ed-
mundem Millerem. [�] "W trakcie

Przed katedr¹ w £ucku 11 lipca 2010 r. z lewej
by³y konsul w £ucku Rafa³ Plewiñski oraz
obecny Krzysztof Wasilewski i inicjatorka

budowy pomnika w Ludwikówce na Wo³yniu
Anna Foremska

Ukrainiec o imieniu Wasyl by³y
mieszkaniec Pendyk, obecnie

mieszka w Klewaniu
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tego spotkania wiele siê
wyja�ni³o. Okaza³o siê, ¿e
dziadek Emil (ten, który zo-
sta³ postrzelony podczas
pogromu Pendyk i sam zo-
sta³ w lesie) - prze¿y³. Zo-
sta³ zabrany do szpitala w
£ucku. Tam lekarze wyci¹-
gnêli mu kulê z brzucha i
wyleczyli. Potem ze swoj¹
córk¹ - Henryk¹ wyjecha³
transportem na Ziemie Od-
zyskane. Natomiast m¹¿
Henryki - Jakub Ma³ysz,
skona³ w okrutnych tortu-

rach za to, ¿e nie chcia³ zabiæ swojej
¿ony, która by³a Polk¹. Jakubowi na-
cjonali�ci z UPA wyd³ubali oczy, ob-
ciêli uszy, nos, przyrodzenie, wyrwali
w³osy, �ci¹gnêli skórê, wbijali drzazgi
za paznokcie i ³amali rêce. Brat ojca
pani Amelii - Wac³aw, po pacyfikacji
Pendyk, przeniós³ siê do £ucka, a na-
stêpnie zosta³ wywieziony na roboty
do Niemiec. W 1946 roku wróci³ do
Polski i zamieszka³ w Sitnie".

Obecnie pani
Amelia Mamczar
mieszka w G³ub-
czycach i mimo
s³abego zdrowia
jest bardzo po-
godn¹ i mi³¹ ko-
biet¹. Bierze czyn-
ny udzia³ w spo-
tkaniach i uroczy-
sto�ciach okolicz-
no�ciowych po-
�wiêconych po-
mordowanym na
Kresach II RP. Ni-
gdy jednak nie za-

pomni okrucieñstwa, jakiego dozna³a
jej rodzina, oraz nienawi�ci Ukraiñców
do polskich rodzin na Wo³yniu.

Wspomnienie A. Mamczar - Arka-
diusz Szymczyna spisane 17 pa�-
dziernika 2009 r.  uzupe³nione 12
kwietnia 2012 r. oraz wywiad prze-
prowadzony 11 wrze�nia 2012 r.

Arkadiusz Szymczyna

W Pendykach z kole¿ank¹ Zofi¹ Kidziak 2008 r.

Uroczyste ods³oniêcie pomnika
w Ludwikówce 2009 r.
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Bogumi³a Anna Moszczak urodzi³a
siê 13 stycznia 1924 r. w Busku w woj.
lwowskim. Poniewa¿ jej ojciec Hilary
do�æ szybko zmar³, matka, Miros³awa
Moszczak, z domu Matyszewska, za-
bra³a j¹ i jej brata W³odzimierza do ro-
dzinnego Toporowa w woj. tarnopol-
skim, gdzie mieszka³a bab-
cia Bogumi³y Maria i brat
Miros³awy, Stefan. Naj-
m³odszy brat Miros³awy,
Miko³aj Matyszewski,
zgin¹³ jako orl¹tko lwow-
skie. Rozpoznano go po
koszuli w kratkê, na której
mia³ wyhaftowane inicja-
³y MM. Po II wojnie �wia-
towej jeszcze istnia³ jego
grób, do którego ze wzglê-
dów politycznych nie
mo¿na by³o siê zbli¿yæ.
Nastêpnie spychacze zniszczy³y
cmentarz orl¹t, a grób Miko³aja mimo
zabiegów rodziny nie zosta³ odtwo-
rzony (znajdowa³ siê przy samym
ogrodzeniu). Najstarszy brat babci,
Stefan Matyszewski, zgin¹³ w Katy-
niu, a jej kuzyn Filip £ukowski, przo-
downik policji w Poznaniu, w 1939 r.
dotar³ do Toporowa, lecz nie zd¹¿y³
siê zobaczyæ z rodzicami, poniewa¿
zabra³o go NKWD. Zgin¹³ w Ostasz-
kowie.

W okresie okupacji sowieckiej pol-
ska m³odzie¿ w Toporowie spotyka³a
siê w piwnicach domu gminnego, aby
umówiæ siê na rzucanie czekolady,
papierosów i innych rzeczy polskim
oficerom buduj¹cym pod nadzorem
drogê do Kijowa. Bogumi³a przebra-
na za ch³opca uczestniczy³a w tych
akcjach. Raz nawet zosta³a uderzona
kolb¹ przez ¿o³nierza radzieckiego.

LOSY RODZINY MOSZCZAK
Pewnego dnia (by³o to zim¹ 1942 r.
ju¿ pod okupacj¹ niemieck¹), gdy
m³odzie¿ przebywa³a w tych piwni-
cach, do mamy Bogumi³y przyszed³
pisarz gminny o nazwisku Melnyk,
który by³ Ukraiñcem po studiach
prawniczych. Powiedzia³, ¿eby zabra-

³a stamt¹d m³odzie¿ i za-
mknê³a pomieszczenia na
klucz, który jej da³, bo tej
nocy m³odzi maj¹ byæ z³a-
pani i zabrani. Wystraszo-
na kobieta tak zrobi³a, a
Bogumi³a zosta³a zapro-
wadzona przez las do
krewnych, Gajewskich,
którzy mieszkali w gajów-
ce. Od tej pory do 1957r.
Bogumi³a nie widzia³a
swojej mamy. Wyjecha³a
do powiatowego miasta

Radziechowa, gdzie przed wojn¹ jej
dziadek W³odzimierz Matyszewski
by³ dyrektorem banku. Podjê³a pracê
u burmistrza Kinzlera, który mia³ nie-
mieckie pochodzenie i córkê o podob-
nym imieniu - Gottliebin (po polsku
Bogumi³a). Córka ta zosta³a przypad-
kowo zastrzelona podczas ³apanki i
Kinzler bardzo to prze¿y³. By³ dobry
dla Polaków. Gdy siê dowiedzia³, ¿e
¿ona Filipa £ukowskiego zosta³a za-
brana z czworgiem dzieci do obozu
do Tarnowa, pojecha³ tam z Bogumi³¹
i powiedzia³ tamtejszym urzêdnikom,
¿e zabiera Frau £ukowsk¹ z dzieæmi
do siebie jako pomoc domow¹.

Tymczasem na Kresach aktywni
stali siê banderowcy. W toporowskiej
cerkwi pop krzycza³, ¿eby "rizaty La-
chiw". Zamordowany zosta³ katolicki
ksi¹dz. Banderowcy odciêli mu rêce,
a cia³o wrzucili do studni. 15 czerwca
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1942 r. mama i
babcia Bogumi-
³y przeczuwa-
j¹c, ¿e stanie siê
co� z³ego, ukry-
³y siê w ogro-
dzie w krzakach
agrestu. Wów-
czas niespodzie-
wanie w zagro-

dzie pojawi³ siê brat Bogumi³y, 16 -
letni W³odzimierz Moszczak. W tym
samym momencie przyszli banderow-
cy i zabili go siekier¹. Obie kobiety
ukrywa³y siê pó�niej pod ko³drami na
strychu u mieszkaj¹cej naprzeciwko
Ukrainki Fuchs, której m¹¿, Niemiec,
zmar³ jeszcze przed wojn¹. Córki pani
Fuchs, Wilhelmina i Hildegarda przy-
st¹pi³y do UPA. Gdyby siê dowiedzia-
³y o ukrywaniu przez matkê Polek -
s¹siadek - powiedzia³a pani Fuchs -
rozdar³yby j¹ na strzêpy.

Podczas pobytu w Radziechowie
Bogumi³a i grupa innych Polaków
mia³a za zadanie ostrzeganie tych lu-
dzi, którym grozi³o zamordowanie.
Pewnego razu kazano jej odwiedziæ
we wsi, której nazwy nie zapamiêta³a,
nauczycielkê Anielê Smolichowsk¹
lub Smulsk¹ i zabraæ j¹ stamt¹d zanim
przyjd¹ banderowcy. Posz³a tam. Pani
Aniela nie chcia³a opu�ciæ domu.
Mia³a ma³ego synka Adasia. Nagle
us³ysza³y dobiegaj¹ce z podwórza
krzyki. Bogumi³a schowa³a siê za sto-
j¹c¹ w pokoju trzydrzwiow¹ szaf¹. Do
domu wesz³o trzech Ukraiñców. Po
g³osach rozpozna³a, ¿e jeden by³ star-
szy, a dwóch m³odszych. Pani Aniela
z dzieckiem na rêkach uklêk³a przy
³ó¿ku przez obrazem Matki Boskiej i
zaczê³a siê modliæ, a dziecko zaczê³o
p³akaæ. M³ody banderowiec chcia³ siê
zamachn¹æ, lecz nagle �wiêty obraz

spad³ i st³uk³o siê szk³o. Wówczas
starszy banderowiec powiedzia³: "Ri-
zaty nie budiem" i wszyscy trzej wy-
szli. Wci¹¿ z zewn¹trz dochodzi³y krzy-
ki i czuæ by³o dym. Obie kobiety zata-
rasowa³y drzwi i dopiero rano opu-
�ci³y wie�.

W 1943 r. podczas nalotu Bogumi³a
zosta³a raniona od³amkiem w nogê.
Jaki� Rosjanin zawióz³ j¹ na furmance
do sióstr zakonnych. Lekarz chcia³ jej
amputowaæ nogê, lecz jedna z sióstr
zakonnych o imieniu Ludmi³a, Czesz-
ka z pochodzenia, uratowa³a chor¹
koñczynê. Przynosi³a lekarstwa, t³u-
czone ziemniaki, czerwone wino, dziê-
ki czemu Bogumi³a siê wzmocni³a.
Przez rok le¿a³a na wyci¹gu i w koñcu
wyzdrowia³a, lecz odt¹d mia³a odro-
binê krótsz¹ nogê. By³a tak wdziêcz-
na tej zakonnicy, ¿e pó�niej nazwa³a
swoj¹ córkê Ludmi³¹.

Pod koniec wojny Bogumi³a za-
mieszka³a u swoich ciotek Rzepeckich
we Lwowie przy ul. Smolikowskiego
24, w pobli¿u lotniska. Jest to obecna
ulica Okru¿naja. Dom ten ju¿ nie ist-
nieje. Ciotki zapisa³y jej ten dom, lecz
po wojnie zamieszka³ w nim radziecki
major o nazwisku Zajac i budynek
upañstwowiono. Bogumile dano
mieszkanie przy ul. Wo³yñskiej. Jed-
na z ciotek, Wiktoria, by³a ¿on¹ lekto-
ra jêzyka francuskiego z Uniwersyte-
tu Lwowskiego, Maksymiliana Meso-
usse`a, który zosta³ zamordowany
przez hitlerowców.

Pewnego razu Bogumi³a wraca³a
pó�no z pracy tramwajem i na przy-
stanku spotka³a wysokiego i szczu-
p³ego mê¿czyznê. Jecha³ w t¹ sam¹
stronê i pyta³ o dom, w którym miesz-
ka³a. Poszli tam razem. Okaza³o siê, ¿e
jest kuzynem ciotek i nazywa siê Mi-
ko³aj Szumkowski. By³ pó³ Polakiem
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pó³ Rosjaninem. Pó�niej pobrali siê.
Miko³aj pracowa³ na Uniwersytecie
Lwowskim jako profesor pedagogiki
i psychologii, a Bogumi³a jako wycho-
wawczyni w Domu Dziecka nr 9 we
Lwowie.

Po wojnie Bogumi³a spotka³a pod
teatrem lwowskim wspomnianego ju¿
Ukraiñca Melnyka z Toporowa, który
przyzna³ siê jej, ¿e uratowa³ j¹ i polsk¹
m³odzie¿ dlatego, ¿e siê w niej zako-
cha³.

W sierpniu 1957 r. Bogumi³a z córk¹
Ludmi³¹ i synem Miko³ajem wyjecha-
³a do G³ubczyc, poniewa¿ tam dotar³a
wcze�niej jej mama Miros³awa i bab-
cia Maria. Mama w 1951 r. w G³ubczy-
cach wysz³a powtórnie  za m¹¿ za
W³adys³awa Dylowskiego i gdy siê
dowiedzia³a, ¿e Bogumi³a jest w Lwo-
wie, zapragnê³a j¹ sprowadziæ do sie-
bie.

Miko³aj Szumkowski pozosta³ we
Lwowie. Mia³ przyjaciela - ¯yda
Szechtera, który nie mia³ oka i nosi³
opaskê zas³aniaj¹c¹ oczodó³. Szech-

ter by³ politologiem na Uniwersyte-
cie Lwowskim. Jego rodzina zginê³a
w hitlerowskich obozach zag³ady i
pozosta³a mu tylko ¿ona. Szechter
otrzyma³ propozycjê wyjazdu do War-
szawy na konferencjê i skorzysta³ z
tego. Za drugim razem wyjecha³ z ¿on¹
i ju¿ nie wróci³. Pó�niej pracowa³ w
Radiu Wolna Europa, przez co Miko-
³aj Szumkowski mia³ problemy. Na
jego wyk³ady zaczêli przychodziæ taj-
ni agenci, by s³uchaæ, o czym mówi.
Miko³aj chcia³ umo¿liwiæ córce Lud-
mile studia we Lwowie, lecz Miros³a-
wa Dylowska przechwyci³a list z pro-
pozycj¹ i do tego nie dosz³o. Ponow-
nie siê o¿eni³. Zmar³ w pa�dzierniku
1981 r. i jest pochowany na Cmenta-
rzu Janowskim. Przed �mierci¹ za¿y-
czy³ sobie, by jego nagrobek by³
skromny.

Bogumi³a zmar³a 5 czerwca 2007 r. i
zosta³a pochowana na cmentarzu ko-
munalnym w G³ubczycach w grobie
zmar³ej w 1949 r. babci Marii. Miros³a-
wa Moszczak zmar³a 27 stycznia 1981
r., równie¿ w G³ubczycach.

Na podstawie rozmowy przepro-
wadzonej 19 lipca 2012 r. z pani¹
Ludmi³¹ ( Moszczak) Trel¹, córk¹
Bogumi³y Moszczak i d³ugoletni¹
nauczycielk¹ j. rosyjskiego w g³ub-
czyckim liceum

opracowa³a Katarzyna Maler

Opis fotografii:
1. Bogumi³a Moszczak.
2. W³odzimierz Moszczak w wieku
16 lat zamordowany przez
banderowców.
3. Miko³aj Szumkowski.
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Kresy pozosta³y dla wiêkszo�ci z
nas najpiêkniejszym krajem, "Arka-
di¹",  do której siê stale têskni i nie
mo¿e zapomnieæ, po³¹czon¹  na za-
wsze z warto�ciami  narodowymi  i
kulturowymi. Kresy to dzisiaj tak¿e
miejsce symboliczne, to wa¿na prze-
strzeñ polskiej historii, miejsce istnie-
nia wielu szlacheckich dworków, pa-
³aców i twierdz. To tak¿e obszar, z któ-
rego wywodzi³y siê wyj¹tkowe  oso-
bowo�ci �wiata literatury, kultury i
nauki.

Pod wodz¹  ksiêdza dziekana Ada-
ma Szubki, proboszcza z Bogdanowic,
oraz niestrudzonych piewców dzie-
dzictwa kresowego  Edwarda Wo³o-
szyna i Kazimierza Naumczyka - pre-
zesów Stowarzyszenia Mi³o�ników
Lwowa i Kresów Wschodnich w
G³ubczycach, ju¿ po raz 9  wyruszyli-
�my szlakiem kresowych sanktu-
ariów,  twierdz i wielu miejsc sercu nam
bliskich.

Tym razem by³o nas 54 osoby, w
tym - dwóch  wspania³ych  kierow-
ców Zbyszek ( rodem z Wilna)  i Da-
rek ( kresowianin spod Bara¿a). W
naszej grupie znale�li siê  uczestnicy
niemal z ca³ej Polski (Warszawa, Ust-
ka, Rzeszów, Szklarska Porêba, Wro-
c³aw, S³upsk, Racibórz oraz licznych
miejscowo�ci województwa opolskie-
go, jak równie¿ z Kanady). �rednia
wieku wynosi³a 41 lat ( najm³odsza
Marysia -  4 latka, a najstarszy Ry-
szard Janicki  78.  Jecha³y rodziny trzy-
pokoleniowe ( dziadkowie, dzieci i
wnuczêta), co musi szczególnie cie-
szyæ i przeciwstawiæ siê opinii, ¿e pa-
miêæ o Kresach umiera wraz z ostatni-
mi jej mieszkañcami.

NA PODBÓJ WSPOMNIEÑ
SENTYMENTALNA PIELGRZYMKA NA KRESY

 Przejechali�my prawie 2 tys. kilo-
metrów, trasa wiod³a tym razem ze
Lwowa, poprzez  Bóbrkê, Rohatyñ,
Bo³szowice, Stanis³awów, Monaste-
rzyska, Buczacz, Czortków, Tarnopol,
po Zbara¿, Krzemieniec, Poczajów i
Brze¿any.

13.07 - pi¹tek
Wyruszamy z go�cinnych G³ub-

czyc. Po¿egnalne u�ciski i pro�by  od
najbli¿szych o przywiezienie kreso-
wych pami¹tek ( ziemi, kamieni, zió³),
b³ogos³awieñstwo �w. Krzysztofa  i
w drogê. Przed nami d³uga podró¿, ale
jak¿e wyczekiwana i pe³na nadziei na
spotkanie z histori¹ Polski,  przesz³o-
�ci¹ naszych drogich przodków. Sen-
tymentalna wyprawa do krainy, któ-
rej ju¿ w³a�ciwie nie ma, co prawda
odesz³a wraz z dzieciñstwem rodziców
i dziadków, ale wci¹¿ ¿yje w sercach
ich potomnych. Z roku na rok chyba
bardziej chcemy zbli¿aæ siê do tych
czasów, móc �wiadczyæ o ich wielko-
�ci. Czêsto pytamy sami siebie:  Co
by³o tak magicznego w tej Ziemi, ¿e
chcemy tam wci¹¿ wracaæ, wci¹¿ j¹
smakowaæ, tuliæ do serc i �lubowaæ
wierno�æ najwiêksz¹?

Kresy� bogate, stare, piêkne s³o-
wo, jest w nim obszar i przestrzenno-
�ci, i bezkres  równin faluj¹cych, od-
dalenie od �wiata i wicher stepowy.
Dla ka¿dego z tamtej strony zawiera
w sobie tre�ci ojczystej ziemi, jej bar-
wê,  kszta³t i woñ (�) To wszystko -
to jest nasz kraj, od którego odej�æ
trzeba� Odejdziemy od tych stron,
ale przed odej�ciem - na wynios³ej
górze, w ciszy serc bij¹cych - �lubu-
jemy wieczn¹ wiarê i mi³o�æ �  .
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Wiemy dobrze, ¿e w Polsce komu-
nistycznej tematyka kresowa by³a
cenzurowana, a wszystkie wydarze-
nia  z ni¹ zwi¹zane silnie upolitycz-
niane przez ówczesne w³adze.  Zaka-
zywano w jakikolwiek sposób okazy-
waæ zwi¹zków z kultur¹ kresow¹. Oce-
na tej problematyki rozpoczê³a siê
dopiero po przemianach ustrojowo-
politycznych  w Polsce, w  latach 90.
XX w. Rozpocz¹³ siê wtedy czas in-
wentaryzowania tego, co pozosta³o
na Kresach i tego, co przeniesiono
po II wojnie �wiatowej poza Kresy,
m.in. do Polski. Co zosta³o z tego dzie-
dzictwa�   na dzisiejszej Ukrainie,
przyjdzie nam niebawem  sprawdziæ.

14.07 - sobota
Przed godzina  ósm¹  rano stajemy

przed wrotami ko�cio³a w Bóbrce. Tak
jak zawsze  wita nas ks. proboszcz
Marian Kuc  z parafii rzymsko-kato-
lickiej �w. Miko³aja, cieszy siê na nasz

widok, czêstuje �niadaniem. Oko³o
godz. 10 wyruszamy do Lwowa, za-
powiada siê s³oneczny, letni dzieñ�

Jedziemy na Cmentarz £yczakow-
ski. Nasz przewodnik Jacek Adamski
( spokrewniony z Panem Tomkiem -
uczestnikiem naszej wyprawy) , ab-
solwent Architektury na Politechni-
ce Lwowskiej, opowiada o historii ne-
kropolii,  za³o¿onej  w 1786 r., jednej z
najstarszych w Europie., prowadzi
krêtymi alejkami. Odwiedzamy kwate-
ry naszych rodaków, w monumental-
nych nagrobnych kamieniach zasty-
g³a historia. Oczami wyobra�ni prze-
nosimy siê do czasów Marii Konop-
nickiej (1842-1910), Gabrieli Zapol-
skiej(1857-1921), W³adys³awa Be³zy
(1847-1913), Walerego £oziñskiego
(1837- 1861) -  polskich literatów,  pi-
sz¹cych w duchu patriotycznym, na-
zywanych piewcami polsko�ci. Sta-
jemy u grobów:  malarza i autora cy-
klu "kartonów" o powstaniu stycz-
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niowym -  Artura Grottgera
(1837-1867), tak¿e  twórcy
Kopca Unii Lubelskiej we
Lwowie, wielu innych za-
cnych dzia³aczy niepodleg³o-
�ciowych.

Niech spoczywaj¹ w poko-
ju. My pamiêtamy !!!

Zawsze ilekroæ zbli¿amy siê
do Cmentarza Obroñców
Lwowa mocniej bij¹ serca i ³zy
cisn¹ siê  do oczu, kiedy prze-
wodnicy wspominaj¹ waleczno�æ
m³odzie¿y lwowskiej, która na zew oj-
czyzny stanê³a, aby broniæ swego
miasta. Miejsce to potocznie zwane
jest  "Cmentarzem Orl¹t Lwowskich",
kryje dziesi¹tki mogi³  poleg³ych w
wojnach z Ukraiñcami i bolszewikami
w latach 1918-1920.

Dzisiaj miejsce to jest ju¿ zadbane,
nale¿ycie uwiecznione i stale odwie-
dzane przez Polaków z ca³ego �wiata.
Wiemy, ¿e dopiero pod koniec lat 80.
XX w., w zwi¹zku z pieriestrojk¹, roz-
poczê³a siê odbudowa tego Cmenta-
rza. Na czele jej inicjatorów stan¹³ Jó-
zef Bobrowski, szef lwowskiej bazy
przedsiêbiorstwa Energopol, buduj¹-
cego na Ukrainie ruroci¹g gazowy.
Wykorzystuj¹c uk³ady z miejscowy-
mi notablami, uzyska³ on zgodê na
rozpoczêcie na cmentarzu orl¹t prac
porz¹dkowych. Has³o odbudowy ne-
kropolii zosta³o entuzjastycznie pod-
chwycone przez wiele polskich �ro-
dowisk. Sprawie ogromnie przys³u¿y³a
siê te¿ dzia³alno�æ opolskiego histo-
ryka Stanis³awa S. Nicieji, który opu-
blikowa³ dwie monografie i wiele ar-
tyku³ów po�wiêconych cmentarzowi
na £yczakowie.

Na rêce Jana Franczuka, prezesa
Towarzystwa opieki nad Grobami

Wojskowymi we Lwowie, sk³adamy
ofiarê - cegie³kê na odbudowê pol-
skich cmentarzy na Ziemi lwowskiej.

Spotykamy tu trzy staruszki, które
strzeg¹ lwowskiej nekropoli, pe³ni¹c
swoist¹ wartê ojczy�nian¹. Z du¿ym
pietyzmem mówi¹ o Polsce i swoich
powinno�ciach wobec niej, a tak¿e
wobec walcz¹cych za ni¹. Przytula-
my te s³owa  do serca, trudno jest
przej�æ obojêtnie wobec takiej posta-
wy. Tak my�l¹ i tym ¿yj¹ lwowscy
Polacy, cisi bohaterowie i �wiadko-
wie naszej historii. Kto ich zast¹pi, jak
odejd¹ na wieczn¹ wartê ?

Po powrocie do Bóbrki, nie taimy
naszych my�li, na wieczornej Mszy
�w.  modlimy siê w intencjach tych,
których Polska opu�ci³a, zdaj¹c przez
d³ugo lata na osamotnienie i cierpie-
nie.

Wracaj¹ wspomnienia�
Pani Maria Majchrowicz, zamiesz-

ka³a obecnie w Rzeszowie, opowiada
historiê, �ladem której pod¹¿a³a. Jej
mamusia, maj¹c 19 lat, w 1945 r.  zo-
sta³a wiê�niem lwowskich Brygidek
(nazwa pochodzi od  zabudowañ
¿eñskiego zakonu �w. Brygidy z 1614
r.),  by³a pos¹dzona o szpiegostwo,
nazwana "Bie³oruczk¹" ( okre�lenie
dot. osób, które nale¿a³y do ówcze-
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snej inteligencji). Przesiedzia³a w celi,
w okropnych warunkach prawie 9
miesiêcy, uratowa³ j¹ odwa¿ny Ukra-
iniec.

15.07 - niedziela
Dzisiaj czeka nas udzia³ w uroczy-

sto�ciach odpustowych w Bolszow-
cach. Jest to niewielka miejscowo�æ
na Podolu, kilkana�cie km na pó³noc
od Halicza,  w wid³ach rzeki Gni³a Lipa
i potoku Narajówka. Wchodzimy po
stromych schodach do odrestauro-
wanego niedawno ko�cio³a, dziêki
dotacjom pañstwa Polskiego i progra-
mom odnowy dziedzictwa kulturowe-
go na Kresach mo¿na dzisiaj  w tym
dawnym karmelickim sanktuarium
Nawiedzenia NMP modliæ siê wspól-
nie z miejscow¹ ludno�ci¹, która t³um-
nie nawiedza to miejsce. Dowiaduje-
my siê, ¿e  Ko�ció³  by³ od XVII w.
miejscem szczególnego kultu obrazu
Matki Boskiej Bolszowieckiej, ( obec-
nie  umieszczony w ko�ciele �w. Ka-
tarzyny w Gdañsku) . Od paru lat
obiekt ten  znajduje siê pod opiek¹
ojców franciszkanów. Wielkie zas³ugi
dla jego odbudowy ma Wies³awa
Holik  z Gliwic.

Dane nam by³o podziwiaæ nie tylko
kunszt restauratorów klasztoru i �wi¹-
tyni, ale tak¿e widzieli�my ¿ywy Ko-
�ció³, bowiem  w³a�nie trwa³y obcho-
dy  XI Franciszkañskich Spotkañ
M³odych, w których uczestniczy³o
prawie 300 osób z Polski i Ukrainy,
m.in. -  tradycyjna Pielgrzymka Poko-
ju i Pojednania.  Uroczysto�æ po³¹-
czona by³a z niedzielnym  odpustem,
otrzymali�my nawet specjalne b³ogo-
s³awieñstwo od samego arcybiskupa
Mieczys³awa Mokrzyckiego.  Wzru-
szaj¹cym momentem nabo¿eñstwa

by³o przes³anie  dla m³odych chc¹-
cych mieæ potomstwo.

W informacjach dot. pielgrzymki
czytamy ponadto: Spotkanie w Bo³-
szowcach jest bardzo podobne do
tych, jakie w czasie wakacji s¹ orga-
nizowane w Polsce. Jego inspiracj¹
sta³y siê Franciszkañskie Spotkania
M³odych na Kalwarii Pac³awskiej, na
które od lat przyje¿d¿a polska m³o-
dzie¿. Ukraiñskie FSM, tak samo jak
polskie, odbywa siê przy sanktuarium
maryjnym, ma charakter biwakowy i
organizuj¹ je franciszkanie. Punkty
programu obu wydarzeñ te¿ niewiele
siê ró¿ni¹ - zaprasza siê go�ci, s¹ kon-
ferencje i czas na dyskusje podczas
pracy w grupach. Dzieñ zaczyna mo-
dlitwa a koñczy pogodny wieczorek i
koncert. Przygotowuje siê tak¿e bar-
dziej uroczyst¹ liturgiê i nabo¿eñstwa.

Na uroczysto�ciach spotkali�my
tak¿e red. "Kuriera Galicyjskiego"
Pana Konstantego Czawagê, który na
³amach gazety zamie�ci³  krótk¹ wy-
powiedz E. Wo³oszyna o naszej piel-
grzymce: W naszych dzia³aniach m.in.
organizujemy pielgrzymki kresowe i
jest to nasz kolejny, bodaj¿e dziewi¹-
ty wyjazd - powiedzia³ Edward Wo³o-
szyn, prezes g³ubczyckiego oddzia³u
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i
Kresów Po³udniowo-Wschodnich. -
Przyjechali�my du¿¹ grup¹ - piêædzie-
si¹t cztery osoby i trafili�my na piêkn¹
uroczysto�æ w Bo³szowcach, jak to
okre�lono, w miejscu Pokoju i Pojed-
nania. Widzê przed sob¹ dwie flagi,
nasz¹ bia³o-czerwon¹ i niebiesko-
¿ó³t¹, ukraiñsk¹. Oby to by³ znak rze-
czywistego pojednania, które jest nam
niezbêdne. Uroczysto�æ piêkna. Mi³o
by³o pos³uchaæ wspólnych modlitw i
�piewów polsko-ukraiñskich. Znako-
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mite miejsce w³a�nie dla tego typu
spotkañ, miejsce, które pielgrzymki z
Polski powinny odwiedzaæ. Odkryli-
�my to miejsce dosyæ przypadkowo,
ale jest to miejsce piêkne i polecamy
je wszystkim kresowianom z Polski.
Dziêkujemy bardzo.

Z tej miejscowo�ci pochodz¹ rodzi-

ce  Pani Gra¿yny Rudyszyn, która
przyjecha³a z nami  z G³ubczyc. Dlate-
go, mówi, ¿e te  spotkania s¹ dla niej
tak wa¿ne, pielgrzymuje ju¿ który� raz
z rzêdu i zawsze bêdzie tu powracaæ.

Zatrzymujemy siê jeszcze na pó³
godziny w Mariampolu, aby podzi-
wiaæ zakole Dniestru. Stajemy na wy-
sokim brzegu, a przed nami wspania-
³y panoramiczny widok, robimy pa-
mi¹tkowe zdjêcia, zbieramy pachn¹-
ce kresowe zio³a. Postój jest tak¿e
okazj¹ do spotkañ z miejscowymi lud�-
mi, rozmawiamy z Józefem Czark¹,
opowiada o swoim losie. Okazuje siê,
¿e jego siostra mieszka w G³ubczy-
cach.

Dowiadujemy siê tak¿e, ¿e w tutej-
szym ko�ciele do 1945 r. przechowy-
wany by³ cudowny obraz Matki Bo-
¿ej Zwyciêskiej, obecnie znajduje siê
we Wroc³awiu w ko�ciele na Piasku.

W zabudowaniach przyko�cielnych
ulokowano  teraz  wiezienie dla ko-
biet.

Wieczorem doje¿d¿amy do Stani-
s³awowa, stolicy Pokucia, (Od 1962 r.
nazwa Ivano-Frankivsk). Wita nas
ksi¹dz Bazyli Pawe³ko (urodzony we
Lwowie, posiadaj¹cy krewnych  na

�l¹sku Opolskim),
obecnie  proboszcz
parafii p.w. Chrystusa
Króla. Ko�ció³ tzw.
"Na Górce" wybudo-
wany zosta³ w latach
30. XX w. w dzielnicy
kolejarskiej. Ks. Bazyli
wcze�niej przez 20 lat
by³ proboszczem para-
fii przy Kolegiacie p.w.
�w. Wawrzyñca w ̄ ó³-
kwi, któr¹ odremonto-
wa³ i odnowi³ tak¿e

dziêki polskim dotacjom. Dwa lata
temu by³o dane nam tam byæ.

 Bêdziemy nocowaæ w przyko�ciel-
nym domu parafialnym. Obiekt jest
doskonale przystosowany do przy-
jêcia pielgrzymów. Posiada  wszyst-
kie  wygody. Ksi¹dz proboszcz zachê-
ca do odwiedzin i prosi o reklamê, bo
niestety nie posiada strony interne-
towej.

Opowiada przy tym, ¿e do 1989 r.
ko�ció³ u¿ytkowany by³ przez Sowie-
tów, przeznaczony na magazyn. Po
odzyskaniu dla kultu religijnego ro-
boty renowacyjne wykonali pracow-
nicy Energopolu z pobliskich Boho-
rodczan i osobi�cie in¿. Henryk Kola-
sa. Pochodz¹cy ze Stanis³awowa Po-
lacy ufundowali Kaplicê Pamiêci po-
�wiêcon¹ ofiarom hitlerowskiego
mordu na polskiej inteligencji w 1941
r.
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Wyruszamy jeszcze na krótki spa-
cer po Stanis³awowie, miasto sprawia
wra¿enie zadbanego, czyste ulice,
skwery, wieczorny gwar przeplata siê
z szumem parkowych drzew. W jed-
nym z nich  odnajdujemy poka�nych
rozmiarów pomnik Adama Mickiewi-
cza. Robimy pami¹tkowe zdjêcia.

Spaceruj¹c, zagl¹damy do okolicz-
nych kafejek i sklepików. Szukamy
polskich �ladów. Przed jednym z ko-
�cio³ów spotykamy Pana Jana, który
opowiada o swoich polsko-ukraiñ-
skich korzeniach. Nie skar¿y siê, mówi:
daje radê, mam du¿y przydomowy
ogród, zdrowie dopisuje, czego wiê-
cej chcieæ - dodaje i �ciska nas przy-
jacielsko na po¿egna-
nie. Prosi, aby nie zapo-
minaæ o Lwowie, przy-
je¿d¿aæ, bo wtedy jest
mu l¿ej ¿yæ, kiedy mo¿e
porozmawiaæ po polsku
i wspominaæ dawne
czasy�

Idziemy dalej� na
placu w centrum odnaj-
dujemy du¿e plansze z
dawnymi obrazami mia-
sta - napisy w jêzyku
polskim.  Fotografuje-
my siê przed jednym z nich �

Wiele pami¹tek polskich razem z
wygnañcami  trafi³o do Polski, ludzie
odje¿d¿aj¹c, zabierali to, co by³o im
najbli¿sze, najcenniejsze, pod srog¹
kar¹ przemycano nielegalnie tak¿e licz-
ne obrazy i wota ko�cielne.

Pani  Zofia wspomina,  - jak¿e to,
nie mogli�my zostawiæ naszej mateñ-
ki Ruskim�.

Malowid³a  ze stanis³awowskiej
kolegiaty  znale�æ mo¿na m.in. w ko-
�ciele MB Bolesnej w Opolu, pocho-

dz¹cy ze Stanis³awowa �p. ks. dr
Edward Kucharz pieczo³owicie je od-
restaurowa³  i ulokowa³ w ko�ciele, s¹
to  m.in.: alegoria Niepokalanego Po-
czêcia NMP - (XVIII w.), wskrzesze-
nie Piotrowina (z prze³omu XVIII i XIX
w.), Naj�wiêtsze Serce Pana Jezusa
(XIX w.), Pan Jezus w ciemnicy (wiek
XIX?). Inne cenne malowid³a z wy-
gnañcami pojecha³y do Dobrzenia na
Opolszczy�nie, Wroc³awia i Polanicy
Zdroju.

Przypominaj¹ mi siê fragmenty lita-
nii tarnopolskiej:

 Matko nasza, której cudami s³yn¹-
ce wizerunki by³y czczone w piêknych
�wi¹tyniach Podolskiej Ziemi, a dzi�

rozproszone w ró¿nych miejscach,
gdzie przysz³o nam siê w tu³aczce za-
trzymaæ: Matko Bo¿a z Bia³ego Ka-
mienia z Brzozowic, Buczacza, Czort-
kowa, Draganówki, Jaz³owca, £opa-
tyna, Monasterzysk, Tarnopola, Z³o-
towa, Z³otego Potoku, Stanis³awowa
i Lwowa�  Matko nasza módl siê za
nami�

W Stanis³awowie spotykamy siê
tak¿e z wyznaniem moj¿eszowym,
mo¿emy wej�æ do stuletniej synago-
gi tutejszej gminy ¿ydowskiej. Opro-
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wadza nas bardzo sympa-
tyczny  Rubin Dawidowicz.
Opowiada, ze do 1944 r.
by³o tutaj 50 synagog,
¯ydzi po Polakach byli
drug¹ najliczniejsz¹ nacj¹,
teraz jest ich tylko 30 osób.
Bo¿nica jest czynna od 20
lat,  podzielona na czê�æ
doln¹ - tu rozlokowano
sklepy i restauracje, a na
górze - sale modlitw i czy-
tañ tory.

Wracaj¹c na nocleg, rozmawiam z
Pani¹ Halin¹, która przyjecha³a z Ka-
nady, urodzi³a siê w Stanis³awowie,
szuka³a  swego domu, mieszka³a w³a-
�nie w tej dzielnicy, gdzie nocowali-
�my. Jej ojciec by³ kolejarzem, zdo³a³
uciec przed aresztowaniem, bo przy-
jaciel Ukrainiec go ostrzeg³.

Przed snem czytam jeszcze parê ksi¹-
¿ek, które otrzyma³am od ks. Probosz-
cza, m.in.:  zapiski misjonarki ze Stani-
s³awowa - Ivano Frankivska (1989-
2009) siostry Krystyny Rynkiewicz.
S¹ to wzruszaj¹ce relacje o trwaniu
przy polsko�ci, bogato dokumento-
wane fotografiami. Druga praca to
monumentalne dzie³o na temat metro-
polii lwowskiej, wydane w 2011 we
Lwowie. Autor  Zenon B³¹dak opisa³
proces odnawiania ko�cio³a katolic-
kiego na powojennych Kresach, ze
szczególn¹ rol¹ Metropolii Lwowskiej
w latach 1991-2008. Widzimy, ile pra-
cy w³o¿ono, aby odnowiæ dawne
sanktuaria, domy zakonne, ko�cio³y.
W 1992 r. nawi¹zane zosta³y stosunki
dyplomatyczne pomiêdzy Stolic¹
Apostolsk¹ a Ukrain¹. Od tego czasu
zaczê³o siê  powoli odradzaæ ¿ycie
duchowe tego pañstwa. Dowiaduje-
my siê, ze w 2005 r. na terenie Ukrainy

dzia³a³o ju¿ 877 wspólnot parafial-
nych, a w 122 klasztorach i domach
zakonnych przebywa³o ponad 600
zakonników, w 7 seminariach du-
chownych rzymskokatolickich kszta³-
ci³o siê ponad 700 s³uchaczy. Jak siê
czyta o tych faktach, to ma siê  prze-
konanie, o  swoistym fenomenie ludz-
kiej wiary, która  po wielu latach ate-
izacji potrafi³a odrodziæ siê ku warto-
�ciom  prawdziwym, duchowym  po-
trzebom.

16.07 - poniedzia³ek
Poranna Msza �w., �niadanie i w

dalsz¹ drogê.
Ksi¹dz  Adam intonuje popularne

piosenki  kresowe, rozbawia nas dow-
cipami o baciarach� uczy uroczych
"arii operowych"� T³umaczy, ¿e te
b³êkitne kwiatki przy drogach to ba-
toszki �w. Jana.

Ach cudowno�ci�
Przed nami ju¿  Monasterzyska.

Podje¿d¿amy pod dawny polski ko-
�ció³ katolicki Wniebowziêcia NMP z
1751 r. - obecnie cerkiew prawos³aw-
na. Wita nas Pani Jaros³awa I¿ewska,
ma 85 lat, dobrze pamiêta czasy pol-
skie,  ukoñczy³a tu 5 klas szko³y pol-
skiej,  zak³adów przemys³owych. Nie-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2013

178

stety wraz z rozpoczêciem siê II woj-
ny �wiatowej zosta³a z rodzin¹ wy-
wieziona na Sybir, gdzie prze¿y³a 10
lat. Teraz, choæ schorowana, czêsto
odwiedza Polskê, ma siostrê we Wro-
c³awiu, bywa tak¿e w Bogdanowi-
cach, gdzie znajduje siê cudami s³y-
n¹cy obraz z monasterzyskiego Ko-
�cio³a.  Mówi, ¿e ³zami w oczach, ¿e
bardzo têskni za ojczyzn¹, podobaj¹
jej  siê ko�cio³y w Polsce, g³êboka
wiara ludzi i dobrobyt. Na Ukrainie
bardzo ciê¿ko siê ¿yje, ludzie zarabiaj¹
�rednio (na polskie) tylko po 400 z³
miesiêcznie, a ceny takie, jak w Pol-
sce. Pomaga jej syn Igor oraz wnu-
czêta. Ksi¹dz Adam  ma ³zy w oczach
kiedy ¿egnamy siê
z Monasterzyska-
mi, robimy jeszcze
pami¹tkowe zdjê-
cia i w dalsz¹ dro-
gê.

Przed nami ma-
lowniczy Buczacz,
którego nazwa po-
chodzi od  okala-
j¹cych go lasów
bukowych, rosn¹-
cych nad rzek¹
Stryp¹. Odwiedza-
my ko�ció³ para-
fialny, ufundowa-
ny  przez ród Potockich,   przepiêknie
odrestaurowany w latach 90. XX w.
przez tuziemca �p. ks. Ludwika Ruty-
ne. W informatorze kresowym S. S.
Nicieja tak napisa³ o tym szlachetnym
duchownym:  W czasie okupacji hi-
tlerowskiej by³ �wiadkiem straszliwej
tragedii tego miasteczka. Hitlerowcy
wymordowali ca³¹ licz¹c¹ kilka tysiê-
cy tamtejsz¹ spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ i
zakopali w w¹wozach pod miastem. A

pó�niej banderowcy zaczêli krwaw¹
eksterminacjê Polaków. Ks. Rutyna
prze¿y³ cudem, bo skry³ siê w ko�ciel-
nych organach. Widzia³ stamt¹d, jak
banderowcy zabijali organistê i jak
w³óczyli w kierunku rzeki ciê¿ko po-
bitego proboszcza, którego ju¿ nigdy
pó�niej nie zobaczy³. W roku 1990
wróci³ do Buczacza i zacz¹æ tam pracê
od podstaw w oddanym w³a�nie spo-
³eczno�ci polskiej zrujnowanym, za-
mienionym w sk³adowisko koksu i
kot³owniê ko�ciele farnym. Liczy³
wówczas 73 lata. Gdy zapyta³em, jak
sobie z tym wszystkim radzi, odpo-
wiedzia³ z rozbrajaj¹cym u�miechem:
"Bardzo dobrze. Uwa¿am bowiem, ¿e

lepiej byæ pierwszym w pipidówce ni¿
ostatnim w Rzymie. Ja tu mam tyle do
zrobienia!". To stwierdzenie wyg³osi³
te¿ do kamery telewizyjnej, opowia-
daj¹c o pierwszych miesi¹cach ¿ycia
w ukraiñskim Buczaczu i prze³amywa-
niu strachu w�ród katolików, którzy
po pó³wieczu wynarodawiania zaczê-
li przyznawaæ siê do swej polsko�ci.
Ksi¹dz Rutyna budzi³ tam nie tylko
wiarê, ale przywraca³ te¿ kulturê w tym
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niegdy� piêknym, bogatym miastecz-
kiem.

W czasie wolnym próbujemy tutej-
szych piero¿ków z kwasem chlebo-
wym. Na rynku mo¿na kupiæ od go-
spodyñ �wie¿¹ �mietankê, mas³o, jaj-
ka i ser. Na straganach wiele towarów
z Chin i Polski. Rozmawiamy z m³o-
dym ch³opakiem, w³a�cicielem jedne-
go z pabów, zaprasza nas na kawê i
piwo. Opowiada:  w czasie Euro, przy-
gotowa³em  tzw. strefê kibica,   liczy-
³em na wiêksze zyski, jednak ludzie
woleli ogl¹daæ mecze w domu.

Szkoda ¿egnaæ siê z tym malowni-
czym miasteczkiem, pe³nym nie odkry-
tych jeszcze tajemnic rodu Potockich,
o czym mo¿na wiêcej przeczytaæ m.in.
w powie�ci J. I. Kraszewskiego "Pan
starosta kaniowski".

Jedziemy dalej, przed nami rozleg³e
po³acie przydro¿nych ³¹k, leniwie po-
ruszaj¹ce siê stadka gêsi, kaczek i in-
dyków, pas¹ce siê krowy i konie uroz-
maicaj¹ nam widok. Nie mo¿na oczu
oderwaæ od tych sielskich obrazów.
Zieleñ tak soczysta i bujna, jakiej nie
widzia³am nigdzie dot¹d.

Czy mo¿na o tych ziemiach zapo-
mnieæ, wyrwaæ z pamiêci i duszy. NI-
GDY�

Czortków to kolejne miasto nasze-

go pielgrzymkowego szlaku.
Byli�my ju¿ tu poprzednio. Nic siê

nie zmieni³o, mo¿e przyby³o tylko
banków i aptek. Na p³otach coraz wiê-
cej ulotek o po¿yczkach i dogodnych
ratach.. oj idzie nowe.. idzie�

Odwiedzamy stoj¹cy w pobli¿u ryn-
ku okaza³y ko�ció³ katolicki. Zosta³
wybudowany w 1918 r. wed³ug pro-
jektu polskiego architekta Jana Sas-
Zubrzyckiego. Po zakoñczeniu II woj-
ny �wiatowej sowieci  urz¹dzili  w nim
magazyn nawozów sztucznych, a
znajduj¹ce siê w nim cenne organy

drezdeñskie zosta³y zniszczone.
Ko�ció³ ponownie zosta³ odda-
ny  wiernym, w stanie ruiny, w
roku 1989 r.

W informatorze czytamy: W
ko�ciele do koñca II wojny �wia-
towej znajdowa³ siê uwa¿any za
cudowny obraz Matki Boskiej
Czortkowskiej Królowej Ró¿añ-
ca �w. Od zniszczenia uchronili
go byli polscy parafianie, któ-
rzy po przymusowym wysiedle-

niu przewie�li obraz w nowe granice
Polski, a w latach 80. XX wieku z³o¿y-
li w  warszawskim ko�ciele p.w. �w.
Jacka gdzie znajduje siê po dzi� dzieñ.
Obecnie w czortkowskim ko�ciele
znajduje siê koronowana kopia obra-
zu.

Ludzie tu bardzo serdeczni, roz-
mowni, chêtnie nawi¹zuj¹ dialog. Na
niewielkim ryneczku  mo¿na kupiæ ró¿-
ne drobiazgi, kolorow¹ i modn¹ odzie¿.
Kupuj¹cych jednak  nie du¿o, bo ceny
odstraszaj¹. Modne spódniczki ok.
100 z³ ( w przeliczeniu na z³otówki).
Robimy pami¹tkowe zdjêcia i ¿egna-
my siê z ty miejscem.

W autokarze rozmawiam jeszcze z
pielgrzymami, Eugeniusz opowiada,
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¿e  jego rodzina pochodzi z tych stron,
od kiedy dwa lata temu pojecha³ szla-
kiem kresowym, zauroczy³ siê tak, ¿e
postanowi³ je�dziæ tu ju¿ stale. Ludzie
zawsze serdecznie go witaj¹, dziel¹ siê
tym co maj¹,  jest skromnie, ale bar-
dzo, bardzo ciep³o. Tego siê nie zapo-
mina !

Pan Henryk, który jecha³ a¿ z Ustki,
wspomina, ¿e pochodzi z Olecka, ni-
gdy nie by³ jeszcze na Kresach, chcia³
za wszelk¹ cenê pojechaæ. Cieszy siê,
¿e siê w koñcu uda³o. Postanowi³, ¿e
od tej pory bêdzie tu wraca³ i szuka³
swoich korzeni. Jest zauroczony tym,
co tu zobaczy³.

Rodzina Kaczmarów  z G³ubczyc
opowiada ( matka i córka) jak to wy-
bra³y siê taksówk¹ do oddalonej kil-
ka kilometrów od Czortkowa Zab³o-
tówki. By³y tam po raz pierwszy, stam-
t¹d pochodzi³ �p. m¹¿ Pani Kaczma-
rowej (rodowitej �l¹zaczki) . Szuka³y
�ladów domu i rozmawia³y z s¹siada-
mi. Dziêki ¿yczliwo�ci ukraiñskich
urzêdników, m.in. Pana Józefa  z Ja-
gielnicy, mia³y dostêp do dokumen-
tów wywozowych rodziny.  Przyje-
cha³y pe³ne wra¿eñ i bardzo podeks-
cytowane spotkaniem z tym miejscem.

Wiêkszo�æ naszych pielgrzymów
odnalaz³a co prawda �lady swych

przodków, jednak pozosta³
niedosyt spotkañ, obiecano
sobie przyjechaæ za rok !!!

Tak by³o, kiedy Pani
Wanda i Pan Andrzej pod-
jechali z naszym ca³ym au-
tokarem pod bramê swoich
ukraiñskich s¹siadów, rado-
�ci nie by³o koñca. Niestety
spotkanie by³o bardzo krót-
kie,  zd¹¿ono  jedynie  wy-
piæ strzemiennego i w dalsz¹
drogê.

 Ta  Kraina  kusi nie tylko miejscami
pamiêci, ale tak¿e spotkanymi tu lud�-
mi,  urzekaj¹c¹ przyrod¹ i dobrym ja-
d³em. Widaæ, ¿e Kraj siê zmienia, co
prawda widaæ wiele zaniedbañ, ale
pojawiaj¹ siê juz nowe budynki, g³ów-
nie cerkwie ze z³otymi kopu³ami, cza-
sem stacje benzynowe. W³a�ciwie
czas jakby stan¹³ w miejscu, ludzie ¿yj¹
skromnie, najczê�ciej z tego, co sami
hoduj¹. We wsiach nie ma utwardzo-
nych dróg czy innych  udogodnieñ.
W niektórych miastach, jak Lwów,
Stanis³awów czy Tarnopol, widaæ
zmiany, ale poza centrum nadal wiele
jest jeszcze  do zrobienia. Jednak nie
to jest najwa¿niejsze, dla nas cenne
s¹ powroty do wspomnieñ i zanurze-
nie siê w historiê. Mo¿na oczami wy-
obra�ni przenosiæ siê w czasie, kiedy
by³a tu Polska, kiedy po zielonych
³¹kach biegali nasi dziadowie, a babki
snu³y opowie�ci przy ¿elaznych pie-
cach w chatach kresowych�.

17.07 - wtorek
Na porann¹ Msze �w. udali�my siê

do zbaraskiego ko�cio³a,   odprawia³
j¹ ojciec Berard, franciszkanin. Nasz
przewodnik kresowy Pan Edward
Wo³oszyn, ur. w 1942 r. w tym  miej-
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scu, opowiada o swoich przodkach,
pokazuje  miejsce, gdzie sta³a chrzciel-
nica i gdzie przyjmowa³ sakrament
chrztu �w... Widaæ, ¿e jest bardzo
wzruszony, ale radosny. W ubieg³ym
roku przywióz³ tu ponad 10 cz³onków
swojej rodziny�

Potem zwiedzamy warowniê zba-
rask¹ z  1626 roku, zaprojektowan¹
przez Henryka van Peene z Flandrii.
Dzisiaj miejsce to przyci¹ga turystów,
g³ównie z Polski, zamek jest dobrze
odrestaurowany, stoi  w otoczeniu
du¿ego, starego  ogrodu, w g³êbi któ-
rego odnajdujemy pos¹g A. Mickie-
wicza (ongi� stoj¹cy w centrum mia-
steczka).

Waleczne dzieje Zbara¿a  zosta³y
uwiecznione  w powie�ci H. Sienkie-
wicza �Ogniem i mieczem�. 15-ty-
siêczn¹ armi¹ zbarask¹  dowodzili
wówczas trzej regimentarze: Andrzej
Firlej, Stanis³aw Lanckoroñski i Mi-
ko³aj Ostroróg, prawdziwym dowódc¹
obrony by³ wojewoda ruski ksi¹¿ê
Jeremi Wi�niowiecki. Wojska sprzy-
mierzone  w 1649 r. przetrwa³y tu wie-
lotygodniowe oblê¿enie dziesiêcio-
krotnie wiêkszej armii Chmielnickiego
wspomaganej przez Kozaków ( ok. 80-
100 tys. Kozaków, drugie tyle  ruskich
oraz 100 tys. Tatarów). Dowódc¹ ar-
mii kozackiej by³ hetman wojsk zapo-
roskich Bohdan Chmielnicki, a Tata-
rami dowodzi³ sam chan krymski Is-
lam III Girej. Powie�æ Sienkiewicza co
prawda koñczy siê  opisem zwyciê-
skiej dla Polaków bitwy pod Bere-
steczkiem, ale zdaniem wielu badaczy
cieniem k³ad³y siê one  na dalszych
polsko-ukraiñskich  dziejach. Kiedy
"nienawi�æ zatru³a krew pobra-
tymcz¹", co sta³o siê zapowiedzi¹
dalszych  okrutnych  wojen na tym
terenie.

W XVIII w. zamek nale¿a³ do rodu
Potockich, a podczas I wojny znisz-
czony przez Rosjan, odbudowany w
1935 r. przez polski Zwi¹zek Oficerów
Rezerwy. Po 1945 roku czê�ciowo
zburzony, obecnie jest to ukraiñskie
muzeum, w salach którego  mo¿emy
zobaczyæ pami¹tki kultury polskiej i
ukraiñskiej, ekspozycje wystaw tym-
czasowych itp.  Wra¿enie robi¹ lochy
z salami tortur i podziemne korytarze,
ci¹gn¹ce siê daleko do pobliskiego
miasteczka.

Wiemy, ¿e miasto posiada umowê
partnerska z G³ubczycami z 2005 roku.

Po krótkim posi³ku w przyzamko-
wym kiosku ruszamy dalej, przed nami
miasto graniczne Podola i Wo³ynia
wielokroæ opisywany w literaturze  -
malowniczy  Krzemieniec. Jeste�my
tu po raz pierwszy, czujemy powiew
historii;  po³o¿enie - splata siê z tra-
dycj¹ i kultur¹ polsk¹.

Przed ko�cio³em katolickim  �w. Sta-
nis³awa z po³owy XIX w. czeka na nas
sympatyczny m³ody cz³owiek, od tej
pory bêdzie naszym przewodnikiem,
to Aleksander Burtyñski - miejscowy
nauczyciel, opowiada o historii �wi¹-
tyni, pokazuje  okaza³y pomnik Juliu-
sza S³owackiego, który tu siê urodzi³ i
spêdza³ swoj¹ m³odo�æ. Tak pisa³ o
swoim mie�cie:

.. Tam - pod okiem pamiêci
                     - pomiêdzy szczytem
Piêkne rodzinne miasto
                       wie¿ami wytryska
Z doliny, w¹skim nieba
                            nakrytej b³êkitem.
Czarowne, gdy w mg³ê nocnej
               wieñcem  okiem b³yska;
Gdy s³oñcu rzêdem bia³e ukazuje

domy, Jak per³y szmaragdami ogro-
dów przysnute�
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Wychodz¹c
z ko�cio³a..
s p o t y k a m y
dwóch ch³op-
ców, którzy re-
cytuj¹ wier-
sze�

Wzruszenie
odbiera nam
mowê.. ³zy
same ciekn¹
po policz-
kach.. Tu jest
Polska, tu s¹
rodacy�  Po-
trafili strzec
przez lata  "czysto�ci" tradycji, kulty-
wowaæ j¹, ¿yæ w poczuciu jedno�ci z
ziemi¹ ojców.

Przechadzamy siê jeszcze uliczkami
tego kresowego miasteczka, ongi�
s³yn¹cego na ca³¹ ówczesna Polskê z
Liceum Krzemienieckiego zwanego
Atenami Wo³yñskimi, gdzie uczono
na poziomie uniwersyteckim. Wyk³a-
dowcami m.in. byli: Ks. Hugo Ko³³¹-
taj,  Joachim Lelewel, Aleksander Mic-
kiewicz. Chlub¹ uczelni by³a najbo-
gatsza w ówczesnej Polsce bibliote-
ka humanistyczna oraz ogród bota-
niczny. Biblioteka oparta na ksiêgo-
zbiorze Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego w roku 1825 mia³a blisko
31 000 ksi¹g,  w czym wielka zas³uga
Tadeusza Czackiego. Zbiory oraz ga-
leria Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego zosta³y zrabowane i wywiezio-
ne do Kijowa, daj¹c zacz¹tek utwo-
rzenia tamtejszej Narodowej Bibliote-
ki Ukraiñskiej, a dzie³a malarskie w
wiêkszo�ci przepad³y bezpowrotnie.

Zwiedzamy tak¿e odrestaurowany
w 2004 r. dziêki dotacjom polskim,
dworek rodzinny S³owackich. Tu ma³y
Juliusz pod okiem swej matki uczy³

siê literatury, muzyki, historii�. wy-
jechawszy w �wiat, nigdy nie zapo-
mina³ o Krzemieñcu, powraca³ tu m.in.
w listach do matki.

Przychodzi refleksja, ¿e dziêki od-
radzaj¹cej siê dzisiaj pamiêci histo-
rycznej i  dzia³aniom wielu pasjona-
tów  uda³o siê z kresowego  maj¹tku
jeszcze  co�  ocaliæ, w sensie jego
opisania, odrestaurowania i spopu-
laryzowania. Takiego dzie³a podejmu-
je siê Ministerstwo Kultury oraz ró¿-
ni pasjonaci.

  Wci¹¿  jednak wiele jest jeszcze
do zrobienia, bo  wci¹¿ nie ma mece-
nasa rozpoczêtych  dzia³. Nie ma sys-
tematycznego opiekuna pozostawio-
nego na Kresach dziedzictwa.  Przy-
k³adem jest tak¿e Krzemieniec, gdzie
zrobiono ju¿ bardzo du¿o, ale potrzeb
jest jeszcze  wiele.

Niestety wiele z dawnej �wietno�ci
miasteczka zosta³o bezpowrotnie
zniszczone.

W tym dniu, oko³o godz.16 prze-
stêpujemy progi  sanktuarium Matki
Bo¿ej na górze  Poczajowskiej. Oka-
za³e z³ote kopu³y zespo³u cerkiewno-
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klasztornego, zwanego �wiêto-
u�pieñsk¹  £awr¹,  per³y architektury
wo³yñskiej  widaæ ju¿ z daleka. Pierw-
sze wzmianki na jego temat siêgaj¹
XIII w. Jednym z najwiêkszych fun-
datorów by³  Miko³aj Potocki ( 1709-
1782), który ofiarowa³ wielkie kwoty
na rozbudowê sanktuarium, m.in.
- nowy Uspieñski Sobór.   Dzisiaj
to miejsce sta³ych pielgrzymek pra-
wos³awia z ca³ego �wiata.

Tak¿e i my cichutko stajemy w
tym �wiêtym miejscu,

Ws³uchujemy siê w melodyjny
�piew mnichów i pielgrzymów. Za
carskimi wrotami trwaj¹ mod³y,
�rodkowa cze�æ �wi¹tyni jest od-
dzielona od wiernych, majesta-
tycznym ikonostasem z 1859 r.,
darem cara Aleksandra II . Najcenniej-
sza jest ikona  Matki Bo¿ej, za mo-
siê¿nym ogrodzeniem w z³oconej arce
znajduje siê stopa Matki Bo¿ej, a nad
ni¹ wielka p³askorze�ba  z br¹zu uka-
zuj¹ca pojawienie siê Bogarodzicy na
poczajowskiej górze. Odbicie stopy
znajduje siê 40 cm   poni¿ej pod³ogi za
specjalnymi drzwiami. Wierni ¿egnaj¹
po kilka razy  przed ikonami, na któ-
rych zawieszone s¹ haftowane rêcz-
niki, pala, d³ugie, ¿ó³te �wiece, ca³uj¹
relikwie. Kobiety w d³ugich szatach i
chustkach, mê¿czy�ni tak¿e odpo-
wiednio okryci.  Musieli�my i my dla
szacunku tego miejsca, w³o¿yæ d³u-
gie czarne spódnice i spodnie, a na
g³owie zawin¹æ kolorowe chustki.

 Dotykamy olbrzymiego dzwonu,
wisz¹cego przed cerkwi¹, na szczê-
�cie, na zdrowie.

Tarnopol - nocleg.
Dowiaduje siê, ¿e Pañstwo Habin
 (uczestnicy naszej wyprawy) spo-

tkali siê w Tarnopolu ze swoim znajo-

mym, który przyjecha³ do nich a¿ z
Czerniowców (miejscowo�æ niedale-
ko  mo³dawskiej granicy), podarowa³
ksi¹¿ki o historii kozactwa na Ukra-
inie swego autorstwa.

18.07  - �roda
Po Mszy �w. Jedziemy do Kozowej.

Jest to niewielka miejscowo�æ w ob-
wodzie tarnopolskim, onegdaj w³a-
sno�æ rodu Potockich, dzisiaj liczy 8
tys. mieszkañców. Z tego miasta po-
chodzi nasz opiekun duchowny ks.
Adam Szubka, który opowiada nam z
du¿ym przejêciem, gdzie mieszka³,
prowadzi do Ko�cio³a. Spotykamy
jego s¹siadów, jest Wo³odia, który
oprowadza po cerkwi, cieszy siê ze
spotkania. Powoli odkrywamy histo-
riê tego podolskiego miasteczka. Opi-
sana zosta³a niedawno w reporta¿ach
kresowych prof. Nicieji - pisze Mie-
czys³aw Ko³odka - mia³o cegielniê,
gorzelniê, rafineriê spirytusu, trzy
m³yny, dwa tartaki i kilkana�cie warsz-
tatów rzemie�lniczych (...). Ma³a mie-
�cina, gdzie wszystko by³o zakurzo-
ne, zab³ocone, domostwa pod s³omia-
nymi strzechami, tylko gdzieniegdzie
dachówki i blacha kry³a domy, ale
piêkne jednak by³o to, ¿e po s¹siedz-
ku w ko�ciele, cerkwi i synagodze po
swojemu, do swego Boga modlili siê
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ludzie w trzech ró¿nych jêzykach".
Nie przeszkadza³o to nikomu, a¿ przy-
sz³a wojna i �wiat ten utopi³a w cier-
pieniu i krwi.

W pobliskiej cerkwi spotykamy
ponad setkê m³odzie¿y z pobliskiej
szko³y, przychodz¹ na wakacyjne
spotkania z Bogiem, ucz¹ siê pie�ni.
M³ody duchowny pokazuje im, jak
maj¹ �piewaæ, s¹   bardzo ¿ywio³owi i
spontaniczni.

Zwiedzamy jeszcze jedn¹ cerkiew.
Na tle b³êkitnego nieba i poz³oconych
kopu³ �wi¹tyni  góruje olbrzymi anio³
- symbol dawnej Ukrainy�.. Cudow-
na kompozycja barw i �wiat³a. B³êkit -
kolor nieba i z³oto - kolor chwa³y i
w³adzy.,

Istnieje równie¿ niepotwierdzona
teoria, ¿e ¿ó³to-niebiesk¹ flagê przy-
wióz³ na Ru� ksi¹¿ê W³adys³aw Opol-
czyk, który pod koniec XIV wieku by³
namiestnikiem na Rusi Halickiej. Fak-
tem jest, ¿e barwami Opola równie¿
s¹ niebieski i ¿ó³ty ( kolejno�æ barw
jest odwrotna ni¿ wspó³czesna flaga
ukraiñska).   ostatecznie 28 stycznia
1992 roku powrócono do niebiesko-
¿ó³tego sztandaru.

Ksi¹dz Adam Szubka jeszcze d³ugo
nie mo¿e oderwaæ siê od swojej  ro-
dzinnej miejscowo�ci, z lubo�ci¹ tuli
do serca pêk kwiatów, które otrzyma³
od s¹siadów�

Kolejna stacja to Brze¿any
W brze¿anach jeste�my po raz ko-

lejny, wita nas u�miechniêta  Pani
Halina Szatruk - Prezes tamtejszego
Polskiego Stowarzyszenia Brze¿an.
Opowiada o czekaj¹cych j¹ niebawem
obowi¹zkach, za parê tygodni bêdzie
odbywa³ siê kolejny remont Ko�cio³a
oraz brukowanie cmentarza. Martwi
siê, bo brakuje ludzi do pomocy, z or-
ganizacji mo¿e liczyæ tylko na 20 osób,

a do parafii polskiej nale¿y 50 wier-
nych. Latem pomagaj¹ wolontariusze
z Polski, m.in. dziêki aktywno�ci pani
Gra¿yny Or³owskiej- Sondej  z TVP
Wroc³aw, przyje¿d¿a m³odzie¿ z Dol-
nego �l¹ska i odnawia brze¿añski
cmentarz. Akcji  "Mogi³ê pradziada
ocal od zapomnienia" patronuje kar-
dyna³ Henryk Gulbinowicz, rodem z
Wilna.

W informacji medialnej na ten te-
mat czytamy: Przy pracach porz¹dko-
wych i rekonstrukcjach pracuj¹ ka¿-
dego roku uczniowie i nauczyciele
dolno�l¹skich szkól, w ten szlachet-
ny sposób spêdzaj¹c wakacje. Na ra-
tunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na
dzisiejszej Ukrainie, udokumentowa-
nych i opisanych. Trzeba spieszyæ siê
z ich rekonstrukcj¹. Za kilka lat czas
zatrze wiele �ladów polsko�ci na Kre-
sach. Nie mo¿emy na to pozwoliæ. To
cz¹stka naszej ojczyzny. Bo przecie¿
OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY -
NARODY, KTÓRE TRAC¥ PAMIÊÆ
TRAC¥ ̄ YCIE.

Uda³o nam siê odwiedziæ brze¿añ-
ski cmentarz,  rzeczywi�cie wiele ju¿
uporz¹dkowano, ods³oniêto zaro�niê-
te przez lata nagrobki, niektóre z nich
odnowiono. Zapalamy znicze na gro-
bie matki Marsza³ka Edwarda Rydza
�mig³ego - Marii.

Korzystaj¹c z dobrej  pogody, Pani
Halina pokaza³ nam  miejscowo�æ  Raj,
gdzie znajdowa³a siê kiedy� posia-
d³o�æ letnia Sienawskich, otoczona
lasami i licznymi oczkami wodnymi,
dzisiaj w ogrodowym pa³acyku znaj-
duje siê dom dla niepe³nosprawnych
dzieci, prowadzony przez Belgów.
D³ugo zastanawiano siê nad nazw¹
tego miejsca, a¿ do dnia, kiedy na
polowanie przyjecha³a tu m³oda para
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tu¿ po �lubie. By³ to ksi¹¿ê Adam Sie-
niawski wraz ze swoj¹ �wie¿o po�lu-
bion¹ ma³¿onk¹ - Ew¹.

Najwiêcej emocji wzbudzi³a w nas
wyprawa do brze¿añskiego XVI w.
zamku - dawnej posiad³o�ci rodu Sie-
nawskich. Kiedy� urz¹dzony by³ z
wielkim przepychem, nale¿a³ do naj-
wiêkszych rezydencji magnackich
Rzeczypospolitej, nazywany
by³ podolskim Wawelem. Na
zamku przebywali m.in.: król
August II Mocny (1648), ksi¹-
¿ê Franciszek Rakoczy (1702)
i car Piotr I Wielki (1707).
Obecnie zdewastowany. Na-
szym przewodnikiem po tym
miejscu by³  W³adys³aw Czaj-
ka - pasjonat dziejów Brze¿an.
Z jego to inicjatywy bardzo
powoli odrestaurowuje siê
kaplicê przyzamkow¹, mozol-
nie zbiera wszystko, co ma
zwi¹zek z histori¹ tego miej-
sca. Mogli�my obejrzeæ pra-
cownie oraz kilogramy pozbie-
ranych szcz¹tków kamieni z
zabytkowych  murów. Kilka z
figur  uda³o siê ju¿  po³¹czyæ
w ca³o�æ, ale to kropla w mo-
rzu potrzeb. Szkoda, ¿e nie
mo¿na cofn¹æ czasu i przyj-
rzeæ siê z  bliska  majestatowi tej oka-
za³ej budowli. Dzisiaj to ju¿ tylko ru-
iny, w�ród których przechadza siê ma-
jestatycznie  du¿y,  bia³y kot i kr¹¿¹
podolskie soko³y.

Dobrze, ¿e niektóre z fragmentu
zamkowych wspania³o�ci ocala³y, w
1920 do Krakowa wywieziono sarko-
fagi Sieniawskich, przeniesione pó�-
niej do Zamku w Pieskowej Skale.

Zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ wraca-

my do Bóbrki, gdzie czeka na nas
wspania³a kresowa kolacja.

19.07 - czwartek
To ju¿ ostatni dzieñ naszej piel-

grzymki, rozpoczynamy go wys³ucha-
niem Mszy �w. dziêkujemy za udany
pobyt i modlimy siê o szczê�liw¹ dro-
gê powrotn¹.

Oko³o godz. 10.00  jeste�my we

Lwowie, spotykamy naszego prze-
wodnika Jacka, który  pokazuje nam
miejsce szczególne - odwiedzamy
Wzgórza Wuleckie, gdzie 4.07 1941 r.
dokonano mordu  na profesorach
lwowskich, dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e zbrod-
ni dopu�ci³a siê   specjalna jednostka
policyjna SD  III Rzeszy. Palimy �wie-
ce, modlimy siê chwile. W ubieg³ym
roku 3.07 2011 r. zosta³ ods³oniêty tu
pomnik wg. projektu  krakowskiego
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rze�biarza, prof. Aleksandra �liwy.
Przedstawia on  bramê zbudowan¹ z
betonowych bloków,  symbolizuj¹-
cych poszczególne przykazania deka-
logu,  z wysuniêtym kamieniem  przy-
kazania nr 5 - nie zabijaj. Za bram¹
znajduje siê przej�cie z przybit¹ do
niego kartk¹, na której widnieje od-
rêczny niemieckojêzyczny rozkaz "roz-
strzelaæ". Pomnik ten nie zawiera ¿ad-
nego napisu.

Pomnik znajduje siê w miejscu roz-
strzelania profesorów, w parku stu-
denckim. Na wzgórzu nad pomnikiem
znajduje siê symboliczny nagrobek z
krzy¿em zbudowanym w 1991 roku
przez rodziny zamordowanych. Jedy-
nie na nim znajduje siê tablica z napi-
sem w jêzykach polskim i ukraiñskim
"W tym miejscu 4 lipca 1941 roku hi-
tlerowscy oprawcy rozstrzelali pol-
skich profesorów lwowskich uczelni
i cz³onków ich rodzin" oraz pe³n¹
imienn¹ list¹ ofiar.

Smutne to miejsce, dopiero po 60
latach doczeka³o siê nale¿ytego upa-
miêtnienia.

Zosta³o nam jeszcze parê godzin na
spacer po ukochanym Lwowie.  Wie-
lu z naszej grupy szuka  korzeni swo-
ich bliskich: Maciej, Kazik, Maria,
Tomek�

z pietyzmem pochylamy siê nad
mijanymi domami, ³apiemy oddechy
miasta, ca³y czas my�limy o tych, któ-
rych ju¿ z nami nie ma. O naszej babci
Ziutce i dziadku Zygmusiu, wielu
lwowskich Polaków, dla których to
miasto by³o  zawsze najwa¿niejsze,
powraca³o we wspomnieniach, snach
i marzeniach. My bêdziemy tu tak¿e
powracaæ, opowiadaæ naszym wnu-
kom o jego �wietno�ci. Kultywowaæ
tradycje kresowej kultury w swoich
rodzinach i sercach. Taka jest nasza
powinno�æ.

I zdali�my sobie sprawê, ¿e Lwów,
Stanis³awów, Brze¿any, Krzemie-
niec� dzisiaj - pomimo, ¿e Polska
opu�ci³a te miejsca - to trwaj¹ one
wci¹¿  w naszych sercach i my�lach,
s¹  zawsze blisko i tak ju¿ pozostanie.
Semper  Fidelis!

Maria Kalczyñska
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Dzieje Pierwszego Gimnazjium i LO
Red. Jan Wac,

G³ubczyce 2005 r.
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Jan Wac,
G³ubczyce 2006 r.
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JUBILEUSZE

GMINA
Jubileusze

Katarzyna Maler, Dariusz Misiejuk, red. Jan Wac,
G³ubczyce 2011 r.
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JUBILEUSZE

Minê³o 50 lat, od kiedy Pañstwo
zawarli�cie zwi¹zki ma³¿eñskie, ró¿-
nych lat, przeplatanych k³opotami
ale i chwilami szczê�cia, rado�ci,
które umacnia³y Pañstwa zwi¹zki
ma³¿eñskie. By³ czas wychowywania
dzieci, czas kszta³cenia i aktywno-
�ci zawodowej.  Te warto�ci rodzin-
ne doceni³ Prezydent RP nadaj¹c
"Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie" osobom, które przetrwa³y w
jednym zwi¹zku 50 lat. Takie Medale
wrêczy dzi� Pañstwu Burmistrz Jan
Krówka - powiedzia³a Pani kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Gro-
chalska, witaj¹c i sk³adaj¹c ¿yczenia Ju-
bilatom. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk - nie do wiary, ¿e to ju¿ 50
lat, jak spotyka³em Pañstwa z wóz-
kami z w³asnymi dzieæmi na space-
rze. Po czym nast¹pi³a najwa¿niejsza
czê�æ uroczysto�ci.

W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolite Polskiej Bronis³awa Komo-
rowskiego  mam zaszczyt i honor
wrêczyæ Pañstwu  Z³otym Jubilatom
-  Jadwidze i Zygmuntowi Apczyñ-
skim, Annie i Andrzejowi Grze�ków,
Józefie i Marianowi Hajda, Barba-
rze i Witoldowi Matulkom, Anieli i
Kazimierzowi Pendykom, Czes³awie
i Janowi Stok³osom, Wandzie i Józe-
fowi Razikom - Medale za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie - powiedzia³
Burmistrz dodaj¹c - mo¿na siê spie-
raæ, który "Krzy¿", który  "Medal"
ma wiêksz¹ "warto�æ", ale na ten
Medal pracowali�cie  Pañstwo pó³
wieku, zas³u¿yli�cie rzeteln¹ prac¹,

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
JESTE�CIE PARAMI MA£¯EÑSKMI

NA MEDAL, NA Z£OTY MEDAL

po�wiêceniem siê  dla rodziny, wy-
chowywania i kszta³cenia dzieci,
wierno�ci¹ ma³¿eñsk¹. Jeste�cie pa-
rami ma³¿eñskimi na medal, na z³oty
medal. Cieszê siê, ¿e mogê z³o¿yæ
Wam ¿yczenia - pociechy z dzieci,
wnuków, a i prawnuków, by rodziny
wspiera³y  i  by³y przy Was.

  By³y medale, by³y kwiaty, by³y
upominki, by³ toast szampanem, kawa
�. i wspomnienia do kamery GTV i
dla redakcji G³osu G³ubczyc i Kalen-
darza G³ubczyckiego.

Pañstwo Hajdowie: Pierwsze nasze
spotkanie mia³o miejsce podczas je-
siennych prac polowych, przy zbie-
raniu ziemniaków, bo mieszkali�my
wtedy na wsi. Pobrali�my siê 29.
stycznia 1961r. Wychowali�my i wy-
kszta³cili�my dwóch synów, mieszkaj¹
w Raciborzu i Go³uszowicach. Mieli-
�my czterech wnuków, jeden zmar³.
Wzajemnie wspieramy siê, szanujemy
siê.  Dziêki Bogu,  prze¿yli�my razem
tyle czasu. Skoro jestem tu, to zna-
czy, ¿e jest dobrze, choæ ostatnio tro-
chê nie domagam, ale jest o kogo siê
oprzeæ - podsumowa³a wspólne  pó³
wieku pani Józefa.  Pan Marian doda³
-  pochodzimy ze  'Wschodu" z woj.
Lwowskiego, ja z Sokola, ¿ona z Sam-
bora. Pracowa³em ca³y czas w PKS
jako dy¿urny ruchu, po 35 latach pra-
cy przeszed³em na emeryturê

 Pani Stok³osa z d. Ziobrowska: W
1945 r. przyjecha³am do G³ubczyc. Po
�mierci matki w 1947 r.  zaopiekowa³a
siê mn¹ ciocia, dzieciñstwo spêdzi³am
u niej w Zielonej Górze. Tam pozna-
³am mê¿a. W 1965r. kupili�my dom w
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Grobnikach i zaczêli�my ¿ycie na swo-
im. Mamy troje dzieci, jak mogli�my,
tak ¿e�my zapewnili im wykszta³cenie
- s¹ po studiach Mamy sze�cioro
wnucz¹t. Cieszymy siê, ¿e dzieci
tworz¹ zgodne rodziny, utrzymuj¹
kontakty miêdzy sob¹ i z nami. Ja -
mówi pan Jan - pochodzê z kieleckie-
go, mia³em 18 lat, pojecha³em na �wiê-
ta do brata do Zielo-
nej Góry. Tam na we-
selu  kolegi pozna³em
¿onê i tam zosta³em.
�lub wziêli�my
29.01.1959r. Pracowa-
³em 7 lat  w kopalni, w
sklepie wielobran¿o-
wym w GS, potem
osiedli�my na swoim
w pobli¿u braci  ¿ony
w  Grobnikach. W
MPRB dopracowa³em
³¹cznie 40 lat.  A recep-
ta na trwa³o�æ ma³¿eñ-
stwa? Trzeba sobie ustêpowaæ - do-
daje ¿ona.

Pani Barbara Matulka:  pochodzê
z P³ocka, jako 16-latka, bêd¹c u ku-
zynki w Warszawie spotka³am w
Nowy Rok na klatce schodowej pra-
cownika poczty i tak to siê zaczê³o i
trwa ponad piêædziesi¹t lat. Owocem
naszego  trwania  jest czterech sy-
nów oraz piêcioro wnucz¹t, co nas
bardzo cieszy. Pracowa³am w PKS w
G³ubczycach, na centralce.  Nie by³o
tak �le - przejmuje wspomnienia pan
Witold i rozwija w¹tek okrê¿nej drogi
do G³ubczyc - potwierdza, ¿e praco-
wa³ na poczcie, dziêki temu pozna³
¿onê, to by³ bardzo szczê�liwy traf.
Pó�niej 3 lata pracowa³ w pocie, nie
tylko czo³a, jako spawacz w fabryce
lamp oscyloskopowych, potem obo-
je 1 rok  w Horteksie w Górze Kalwa-

rii, pó�niej znowu wrócili w strony
¿ony . W tym czasie urodzili siê Da-
rek i Witu�. Zdarzy³ mi siê ma³y wy-
padek z rêk¹  i na rekonwalescencjê
pojecha³em do siostry ¿ony do G³ub-
czyc i tu postanowili�my zostaæ na
sta³e. Przyby³o nam jeszcze dwóch
synów. Pracowa³em w MZBM, MPGK
jako spo³eczny inspektor pracy. A re-

cepta??? Tu muszê oddaæ ho³d ¿onie,
za cierpliwo�æ i wytrzyma³o�æ, bo ca³e
wychowanie  czterech ch³opaków spa-
da³o na ni¹. Dzi� ka¿dy ma fach, firmê,
pracuje na siebie i na swoim. Tylko
Witold po muzycznym wykszta³ceniu
jest �piewakiem i z tego ¿yje w War-
szawie.

(znamy z wystêpów w TVP, TVG i
na ¿ywo w G³ubczycach - red.)

Anna i Andrzej Grze�ków - pochodz¹
z Kresów woj. Tarnopolskie. Wywiezie-
ni na zachód w 1945r., zatrzymali siê w
Brzegu. �lub wziêli w 1961 roku, prze-
prowadzili siê do G³ubczyc. Maj¹  trzy
córki, trzy wnuczki i wnuka. S¹  na eme-
ryturach. Pani Anna mê¿a pozna³a, jak
przyjecha³ do rodziny z Niemodlina. Po-
tem pracowa³ w transporcie w PTHW,
po przemianach i reorganizacji przeszed³
na emeryturê.
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Pañstwo Wanda i Józef Razikowie:

Emeryturê wypracowa³am w przed-
szkolu s³odowniczym - Zak³adów Pi-
wowarsko S³odowniczych, wycho-
wa³am trzech synów, mamy siedmio-
ro wnucz¹t. Mê¿a pozna³am w 1957
roku, jeszcze przed wojskiem, czeka-
³am, a¿ skoñczy s³u¿bê i pobrali�my
siê w kwietniu 1960
roku. Bogu dziêki
prze¿yli�my te lata
w zdrowiu jak na
nasz wiek, wspiera-
my siê wzajemnie
Pan Józef ze wzru-
szeniem wspomina
jak po wymordo-
waniu jego rodziny,
w 1946 roku przyje-
cha³ w transporcie
z ojcem. W 1954r.
zacz¹³em pracowaæ
w Zak³adach Piwo-
warskich i przepracowa³em 42 lata i
15 dni, przechodz¹c ró¿ne stanowi-
ska i funkcje do kierownika w³¹cznie.
Nie ¿a³owa³em czasu - �wiêta, nocki,
ani wysi³ku, mrozy, zaspy, za³adunek
i roz³adunek wagonów - dla mojego
zak³adu. Dzi� jest znawc¹ �rodków
transportowych - pojazdów, ci¹gni-
ków, samochodów - z czasów PRL

 Aniela i Kazimierz Pendykowie -
w 1945 roku przyjecha³em z rodzicami
do G³ubczyc z Kresów. Busko i Bro-
dy to nasze z ¿on¹ strony. Z ¿on¹ zna-
li�my siê od  podstawówek, jedynki i
dwójki. Na pocz¹tku przybli¿a³y  nas
do siebie tylko zainteresowania spor-
towe, obozy, wycieczki. Powa¿niej za-
czê³o siê w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym, a po, ju¿  ca³kiem powa¿nie, bo

zawarli�my zwi¹zek ma³¿eñski w 1961r.
trwaj¹cy nieustannie do dzi�. Praco-
wali�my oboje w o�wiacie i dla o�wia-
ty w naszym mie�cie i gminie. ¯ona
jako polonistka po WSP, ja jako na-
uczyciel  WF i trener. £¹cznie, to pra-
cowali�my we wszystkich szczeblach
szkó³, mo¿liwych stanowiskach i

funkcjach spo³ecznych. W 1983r.
spróbowa³em innego  zawodu. Dosta-
li�my "ksywy"  mgr pietruszka i mgr
marchewka jako, ¿e za³o¿yli�my pry-
watny warzywniak. W sklepie pozna-
³em, ile mo¿na zarabiaæ w porówna-
niu ze szko³¹. Mamy dwoje dzieci  i
czworo wnuków. Pani Aniela równie
mi³o wspomina czasy szkolne, obozy
harcerskie, sp³ywy, sportow¹ atmos-
ferê, pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz
m³odo�æ i ca³e wspólne ¿ycie, wszyst-
ko w G³ubczycach i dla G³ubczyc.
Dziêki dobremu samopoczuciu i do-
brej kondycji Pañstwo Pendykowie
zapowiedzieli siê na 60-lecie, zapra-
szaj¹c pozosta³ych Jubilatów, a póki
co - uwa¿aj¹ - ¿e czas odpoczywaæ i
dbaæ o zdrowie.

 Jan Wac
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90. URODZINY PU£KOWNIKA
ZYGMUNTA TURZAÑSKIEGO

W dniu 11. listopada w cza-
sie uroczystej Mszy �w. z
okazji Narodowego Swiêta
Niepodleg³o�ci, na któr¹
przyby³ z rodzin¹ Pan Zyg-
munt Turzañski, ks. pro-
boszcz Micha³ �lêczek z³o-
¿y³ Jubilatowi ¿yczenia
zdrowia z okazji 90. uro-
dzin.

Wieczorem Jubilat przyby³ do
Domu Kultury na spektakl te-
atralny pt ".Ballada o Wo³y-
niu".Po spektaklu Jubilat za-
prosi³  go�ci, przyjació³, znajo-
mych  do restauracji "U Kur-
ka", gdzie odbiera³ liczne ¿ycze-
nia m.in. od Burmistrza G³ub-
czyc i Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej list gratulacyjny z

¿yczeniami stu i wiêcej lat.
Harcerze Komendy Hufca
oraz go�cie i rodzina sk³a-
dali ciep³e, serdeczne ¿ycze-
nia zdrowia. Wnuczêta Ka-
rolina i Anto� �piewa³y  Ju-
bilatowi patriotyczne pie�ni
oraz recytowa³y piêkne
wiersze. ¯yczeniom nie
by³o koñca dla jak¿e  sêdzi-
wego - Jubilata.

Jan Wac

Zygmunt Turzañski zmar³ 16.01.2013 r.
i pochowany zosta³ na cmentarzu w G³ubczycach
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"2 lipca 2002 roku chór pana
Tadeusza przyby³ do Saint - Remy-
sur Avre. Zaprezentowa³ nam pie-
�ni i tañce na placu targowym.
Pakt przyja�ni zosta³ podpisany
miêdzy miastami Saint- Remy -
sur Avre i G³ubczycami przez
Patrika  Riehl i Józefa Picha. W
nastêpnym roku pojechali�my
autokarem, ¿eby odkrywaæ G³ub-
czyce - 1418 km, 26 godzin pod-
ró¿y, podczas której na parkin-
gu Marn la Vallee trzeba by³o
naprawiæ autokar. Wszyscy, któ-
rzy tam byli dobrze to pamiêtaj¹.
Od tego momentu ka¿dego roku
delegacja pokonuje tê odle-
g³o�æ samolotem. Ani te kilome-
try, ani bariera jêzykowa nie
zniechêcaj¹ nas. To dlatego dzi-
siaj  tu jeste�my razem, ¿eby �wiê-
towaæ nasze 10 urodziny. Mam
nadziejê, ze te wymiany bêd¹
kontynuowane równie¿ w nastêp-
nych latach."

T¹ retrospekcj¹  Joelle Silly - pre-
zes Stowarzyszenia -  przypomnia³a
pocz¹tki wspó³pracy i powita³a
(7.07.2012) nasz¹ 32 - osobow¹ gru-
pê w Teatrze Miejskim  na oficjalnej
uroczysto�ci 10-lecia wspó³pracy
miêdzy samorz¹dami i rodzinami
G³ubczyc i francuskiego Saint Remy
sur Avre.

W³adze samorz¹dowe Saint Remy
z merem Patrikiem Riehl wspólnie ze
Stowarzyszeniem Miast Partner-
skich  niezwykle bogato i uroczy-
�cie przygotowa³y nie tylko czas na-
szego pobytu. Ju¿ wcze�niejszy ty-
dzieñ po�wiêcony by³ w szko³ach

10 LAT PARTNERSTWA MIAST
I RODZIN (2002 - 2012)

propagowaniu informacji o Polsce i
G³ubczycach. Miasto zdobi³y plaka-
ty, girlandy uliczne z proporców  z

herbami naszych miast, wystawy fo-
tograficzne, wydano widokówkê z
g³ubczyckimi zabytkami, kolorowy
album fotograficzny ilustruj¹cy ka¿d¹
z dziesiêciu wizyt, staranie dobierano
liczne drobiazgi z  wkomponowanymi
polskimi elementami, zorganizowano
pochód uliczny  z atrakcjami i katary-
niarzem - wszystko to �wiadczy³o, jak
wielk¹ wagê w³adze miasta i stowa-
rzyszenia przyk³ada³y do jubileuszu.
Nie szczêdzono �rodków i si³ nie tyl-
ko na oprawê zewnêtrzn¹, ale i na za-
pewnienie nam poznania Francji i Pa-
ry¿a.

Jeden dzieñ przeznaczono na auto-
busow¹ wycieczkê po Pary¿u z pol-
skim przewodnikiem, by pokazaæ naj-
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cenniej-
sze jego
zabytki:
Francu-
ski Teatr
Narodo-
wy,   Pa-
³ac Spra-
wied l i -
w o � c i ,
O p e r a
Bastylia
na  Placu

Bastylii, historyczna  Sorbona 1257r.-
jeden z najstarszych i najbardziej zna-
nych uniwersytetów w Europie,  Aka-
demia  Francuska  - College de Fran-
ce, gdzie wyk³adali z Polaków  A. Mic-
kiewicz i Jerzy Grotowski, Plac Zgo-
dy, Plac Vendome -  pomnik chwa³y
armii Ludwika XIV, katedra Notre
Dame -  najbar-
dziej znana kate-
dra dziêki
�Dzwonnikowi
z Notre Dame�
W. Hugo, Dziel-
nica £aciñska,
Ogrody Luk-
s e m b u r s k i e ,
Pola Elizejskie, £uk Tryumfalny, Pa-
³ac Inwalidów, stacja metra Trocade-
ro, zamiast widoku Pary¿a z  Wie¿y
Eiffla (byli�my wcze�niej) panorama
Pary¿a z Montparnas (ni¿szego o 2
piêtra od Wie¿y Eiffla), na zakoñcze-
nie pami¹tkowe zdjêcie grupowe przed
wej�ciem i rzut oka na Tour Montpar-
nasse okaza³¹  ca³o�æ, ale z odpowied-
niej  odleg³o�ci (foto str.198). Jak na
jeden dzieñ wra¿eñ moc, a fotoaparaty
na ci¹g³ym czuwaniu.

Niedziela - wczesny   (bo o 7.00)
wyjazd w kierunku zamków nad Loar¹,
z ca³odniowym zwiedzaniem ZooPar-

cu w Beauval - jest jednym z 15 naj-
lepszych ogrodów zoologicznych na
�wiecie, jedynym we Francji posiada-
j¹cym wielkie pandy, które ¿yj¹ tylko
w 16 ogrodach zoologicznych na �wie-
cie, a s¹ skarbem narodowym Chin.
W ZooParcu zyje ok. 4600 zwierz¹t,
ogl¹dali�my pokaz tresury fok. Noc
w hotelu.

Nas têp-
nego dnia -
zwiedzanie
ogrodów w
Vilandry -
Ogrodów  w
stylu fran-
c u s k i m ,
w o k ó ³
ostatniego z
w i e l k i c h
z a m k ó w

zbudowanych nad Loar¹
(1536r.) w epoce renesansu. Z
tarasu widokowego podziwiaæ
mo¿na cztery kwadraty - cztery
ogrody mi³o�ci.

�Mi³o�æ czu³¹� symbolizuj¹
serca rozdzielone niewielkimi
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p³omieniami,
�Mi³o�æ pa-
rysk¹�, równie¿
serca ale targane
namiêtnosci¹
�Mi³o�æ ulotna�
cztery wachlarze
s y m b o l i z u j ¹
ulotno�æ, po-
miêdzy nimi rogi
symbol mi³o�ci
zdradzonej, �Mi-
³o�æ tragiczna�
Posadzone kwia-
ty maj¹ barwê
czerwon¹ i sym-
bolizuj¹ przelan¹
krew.

Jest te¿  Ogród Wodny, Ogród S³oñ-
ca, Labirynt, Zielnik, Warzywnik oraz
Las z punktami widokowymi. Jako cie-

kawostkê mo¿na podaæ, ¿e d³ugo�c
wszystkich bukszpanowych ¿ywop³o-
cików do strzy¿enia wynosi 52 km. W
ogrodzie mo¿na spotkaæ altanki, wo-
dospady, Pawilon  Audiencji, Salon
Orientalny Okazuje siê, ¿e przy po-
mocy zananych nam i uprawianych u
nas kwiatów, warzyw i pospolitych
ro�lin  mo¿na stworzyæ niepowtarzal-
ne, ¿ywe dzie³o sztuki  wymagajace
co prawda ci¹g³ej pielêgnacji i podle-
wania, ale jest co podziwiaæ

Zamek w Azay le Rideau - per³a ar-
chitektury Renesansu z wielkim ro-
mantycznym parkiem - charaktery-
stycznymi dla doliny Loary.  W 1905

r. pañstwo francuskie odkupi³o za-
mek i park krajobrazowy odtwarza-
j¹cy piêkno naturalnego krajobra-
zu. Zasadzono w nim okazy ro�lin
sprowadzane z dalekich krajów - ce-
dry, sekwoje, cypry�niki b³otne z
Ameryki i mi³orzêby japoñskie.
Komnaty zamku s³yn¹ z bogatych
kolekcji arrasów, du¿ych obrazów,
historycznych portretów, W otrzy-
manym folderze  �Chateaux de la Lo-

ire�� Zamki w dolinie Loary� z mapk¹
opisano 60 tego typu atrakcji tury-
stycznych.Gdyby poprzestaæ na zwie-
dzaniu tego rodzaju zabytków, mo¿-
na by mieæ wypaczony obraz historii
Francji.

Gospodarze pokazali nam równie¿
jaskinie troglodytów, w których od
�redniowiecza do XX wieku mieszka-
li i  ¿yli rolnicy. Biedacy wykuwali w
wapiennych ska³ach domy, stajnie,
chlewiki dla inwentarza,  pomieszcze-
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nia dla dobytku, wozów i �maszyn rol-
niczych�. Wydobyte  ska³y wapien-
ne obrabiali  w postaci �bloczków� i
sprzedawali na na budo-
wê zamków nad Loar¹.
Na stokach stanowi¹cych
dachy ich domostw upra-
wiali winogrona. Zapasy
zbo¿a przechowywali w
wykutych w ska³ach  si-
losach, aby zapobiec fer-
mentacji do zbo¿a dosy-
pywali prosa lub gryki.

Piêæ dni intensynej tu-
rystyki krajoznawczej po
Francji, ogrom informacji,
setki zrobionych zdjêæ,
tysi¹ce wra¿eñ i wspomieñ wystarczy
na d³ugo, bardzo d³ugo. Nie samymi
sprawami duchowymi ¿yli�my przez

te piêæ dni, organizatorzy równie tro-
skliwie zadbali o strawy dla cia³a.  Ko-
lacje i obiady u rodzin, wieczorek ta-

neczny z wystêpem na-
szego zespo³u mêskiego
pod dyr. T. Eckierta i ro-
bi¹cym  furorê �Góralu
czy ci nie ¿al� (foto
str.199)  z bisem w cza-
sie obiadu po¿egnalnal-
nego.To nie wszystko,
ale ......zacytujê jeszcze
ostatnie zdanie z progra-
mu pobytu - �To krótki
pobyt, ale czekalismy na
Was dla tych piêciu
dni�.  Co mi pozosta³o

na zakoñczenie relacji napisaæ - dziê-
kujemy i do zobaczenia w  G³ubczy-
cach w 2013 r..

Jan Wac
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22 pa�dziernika 1992r. ukaza³ siê
pierwszy nr G³osu G³ubczyc,  jego
cena wynosi³a wtedy 3000,00 z³.
Wobec zbli¿aj¹cej siê jego 20 rocz-
nicy oraz 20 rocznicy pierwszych do-
¿ynek epoki samorz¹dowej  ze msz¹
�w.  na Stadionie Miejskim celebro-
wan¹ przez �p Bp. Antoniego Ada-
miuka i udzia³em znamienitych go-
�ci, Redakcja pozwoli³a sobie prze-
drukowaæ w ca³o�ci z tego G³osu
relacjê z tych do¿ynek.

Co roku Zarz¹d Krajowy M³odzie-
¿y Wiejskiej organizuje Ogólnopol-
skie M³odzie¿owe �wiêto Plonów.
Centrala nie wyznacza miejsca do¿y-
nek, o to trzeba usilnie zabiegaæ. K.
Pieroñ - wicedyrektor rolnictwa w
Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu z ra-
cji swego cz³onkostwa w Prezydium
Zrz¹du Krajowego ZMW umia³ prze-
konaæ w³adze organizacji, i¿ woje-
wództwo opolskie na to w pe³ni za-
s³uguje. Stanis³aw Wysoczañski - na
co dzieñ referent w Wydziale Gospo-
darki Zasobami Gminy Urzêdu Mia-
sta i Gminy w G³ubczycach, a spo-
³ecznie przewodnicz¹cy Zarz¹du Woj.
ZMW - "wywalczy³", by nie Bierko-
wice, Góra �w. Anny czy Wo³czyn,
ale w³a�nie nasza gmina by³a gospo-
darzem tego �wiêta. Mia³ skuteczne
argumenty. Spo�ród Sadów, Lisiêcic
i G³ubczyc, ta ostatnia propozycja
okaza³a siê z wielu wzglêdów najw³a-
�ciwsza. Burmistrz ds. wsi Wies³aw
Bednarski zaakceptowa³ j¹ i przyst¹-
piono do przygotowañ.

Co roku gmina organizuje swe w³a-
sne do¿ynki. Si³¹  rzeczy po³¹czono
dwie imprezy i 27 wrze�nia przy s³o-
necznej pogodzie ulice naszego mia-
sta i stadion "Polonii" wype³nily siê

DWA �WIÊTA - DWA BOCHNY
mieszkañcami i go�æmi z ca³ej Polski.
M³odzie¿ z Chomi¹¿y, Królowej, Krzy-
¿owic, Lwowian, Nowego Ro¿nowa
nios³a piêkne korony i wieñce ¿niw-
ne. Równe na przystrojonym wozie
drabiniastym zaprezentowa³o dawne
tradycyjne elementy ¿ycia wiejskiego.
Rado�nie i spontanicznie zachowywa³a
siê na trasie barwnego korowodu od
ratusza do stadionu grupa uczniów
Zespo³u Szkó³ Rolniczych. Jak zwykle
korowód zamykali stra¿acy, w�ród któ-
rych byli zaprzyja�nieni nasi po³udnio-
wi s¹siedzi. Publiczno�æ nagrodzi³a
brawami wdziêczno�ci i szacunku trud
i ofiarno�æ stra¿aków, szczególnie w
tak trudnym, naznaczonym susz¹ i po-
¿arami roku.

Ogólnopolskie i g³ubczyckie �wiê-
to zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹
przedstawiciele w³adz pañstwowych.
Burmistrz Józef Pich przywita³ dostoj-
nych go�ci i przedstawi³ licznie zgro-
madzonej publiczno�ci. Byli to m.in.:
Józef Zych - wicemarsza³ek Sejmu RP
i przew. Rady Naczelnej PSL, Maria
Zwoliñska - wiceminister rolnictwa,
Jan Bury - pose³ Ziemi Rzeszowskiej i
przew. ZK ZMW, Andrzej Borowski -
pose³ Ziemi Opolskiej i prezes ZW
PSL.

 "W nowej i wolnej Polsce - mówi³
J. Pich - obchodzimy dzisiejsze �wiê-
to - �wiêto ZMW i naszej gminy. Dzi-
siaj, gdy sytuacja w kraju jest dobra,
powinni�my postawiæ na rolnictwo,
szczególnie w naszym województwie
i naszej gminie. Rz¹d musi znale�æ
rozwi¹zanie tego problemu. Szans¹
naszej gminy jest przede wszystkim
rozwój przetwórstwa rolnego. (...)
Liczymy na poparcie i pomoc w roz-
budowie przej�cia granicznego, któ-
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re powinno byæ naszym oknem na
po³udnie."

Burmistrz ¿yczy³ wszystkim mi³ego
spêdzenia �wiêta.

Msza polowa nada³a uroczysto�ci
sakralny charakter, a odprawi³ j¹ ks.
biskup Antoni Adamiuk. Modlono
siê: "Sk³adamy dziêkczynienie za plo-
ny, które ziemia wyda³a dla naszego
dobra i za dzia³anie Twojej Opatrzno-
�ci. Spraw, aby na glebie naszych serc
dojrzewaly owoce sprawiedliwo�ci i
mi³o�ci". Na Alleluja �piewano; "Ci,
którzy we ³zach siej¹, ¿¹æ bêd¹ w ra-
do�ci".

"Uwa¿ajcie i strze¿cie siê chciwo-
�ci" - Oto my�l przewodnia Ewange-
lii.

W homilii biskup Adamiuk wyg³o-
si³ nastêpuj¹ce s³owa:

"Z ró¿nych stron naszej ojczyzny
przybyli�cie dzisiaj do G³ubczyc, wy
- przedstawiciele m³odych rolników,
aby podziêkowaæ Bogu za tegorocz-
ne zbiory. Pragnê wyraziæ dla Was i
dla wszystkich rolników g³êboki
szacunek oraz podziêkowaæ tym
wszystkim, którzy przybyli tutaj, by
modlitewnie wspieraæ to dziêkczy-
nienie rolnicze. Wyrazy szacunku i
pozdrowienia od ksiêdza Prymasa i
opolskich biskupów". (...) Modlitwa
dziêkczynna za zbiory ma swoj¹
wielk¹ tradycjê, znana by³a od ty-
siêcy lat u wszystkich plemion, lu-
dów i narodów. Równocze�nie ujaw-
nia³a siê ona w sposób zewnêtrzny,
jako powszechna rado�æ z pomy�l-
nego zakoñczenia ¿niw. "Chleba
naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj" - oto pierwsza pro�ba o sprawy
doczesne. (. .) Najwiêksza i niepojê-
ta tajemnica wiary dokonuje siê w
ka¿dej Mszy �w., bo na o³tarz niesie-

my chleb - owoc ziemi i pracy rolni-
ków, który staje siê Cia³em Chrystu-
sa, jako pokarm dla dusz ludzkich.
(...) Ko�ció³, id¹c za przyk³adem
Chrystusa, zawsze otacza³ pracê rol-
ników najg³êbszym szacunkiem, a
ten szacunek ³¹czy³ zawsze z mo-
dlitw¹, bo razem z rolnikami wiemy,
¿e w rolnictwie sama tylko praca nie
wystarczy, ¿e potrzebne jest b³ogo-
s³awieñstwo Bo¿e, które wyprasza-
my w modlitwie. W�ród rolników zro-
dzi³o siê przys³owie: "Módl siê i pra-
cuj", a tak¿e: "Nie rodzi rola, tylko
Bo¿a wola".

Ojciec �wiêty w swoich podró¿ach,
po przybyciu do odwiedzanego kra-
ju klêka i ca³uje ziemiê, tê ziemie,
która daje nam chleb. (...) Biskupi
wiele razy zwracali sie z memoria³a-
mi do rz¹dów, by uszanowaæ rolni-
ków (...) Rolnicy wiedz¹, ¿e ziemia
nie da siê oszukaæ". (...)

W by³ym Zwi¹zku Radzieckim do-
prowadzono do katastrofy gospodar-
czej, zniszczono rolnictwo, odebra-
no ludziom ziemiê, zamieniono ich
w robotników, którym na niczym nie
zale¿a³o. (...) Starsi pamiêtaj¹, jak u
nas niszczono rolników indywidual-
nych przymusowymi wielkimi dosta-
wami, podatkami, szykanami. A jed-
nak u nas rolnictwo siê osta³o, bo u
nas rolnicy kochaj¹ ziemiê i dlatego
nie ma u nas g³odu (. .)"

W dalszej czê�ci liturgii kap³an po-
�wiêci³ plony: "Wszechmog¹cy Bo¿e,
Najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz lu-
dziom uprawiaæ ziemiê i wydobywaæ
z niej coraz to nowe plony. Ty poleci-
³e� synom narodu wybranego przy-
nosiæ do kap³anów owoce ziemi i sno-
py zebranego zbo¿a. Przyjmij dziêk-
czynienie za tegoroczne plony i po-
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b³ogos³aw przyniesione dary, nowe
korony ¿niwne, owoce i warzywa.
Spraw Panie, aby nie zabrak³o niko-
mu w tym roku po¿ywienia. Wspo-
magaj swoj¹ ³ask¹ wszystkich, którzy
pracowali na roli, a nas naucz dzieliæ
siê Twoimi darami z ka¿dym, kto bê-
dzie w niedostatku.

Po doczesnym ¿yciu niechaj nas,
nios¹cych pe³ne narêcza dobrych
uczynków przedstawi Tobie Naj�wiêt-
sza Maryja Dziewica - Najdoskonal-
szy Owoc Ziemi, aby�my zas³u¿yli na
przyjêcie odwiecznego szczê�cia, któ-
ry ¿yjesz i królujesz na wieki wieków".

Potem wierni modlili siê za rolników
i mieszkañców wsi, aby byli sprawie-
dliwie nagradzani i cieszyli siê
wdziêczno�ci¹ spo³eczeñstwa; aby
wszyscy trudem swej pracy budowa-
li szczê�cie swych rodzin. Od�piewa-
no pie�ni "Bo¿e z Twoich r¹k ¿yje-
my...", a na zakoñczenie Mszy �w. -
"Te Deum".

Nastêpnie g³os zabra³ Jan Wac -
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: "Z³o-
¿ona ofiara Mszy �w. jest ukorono-
waniem ofiary pracy, jak¹, sk³adaj¹
rolnicy na najwiêkszym o³tarzu �wia-
ta - Ziemi". Przewcdnicz¹cy w imie-
niu radnych dziêkowa³ organizato-
rom, wspó³organizatorom, go�ciom i
wszystkim obecnym. Nawiaza³ do
obchodzonych u nas wrze�niowych
�wi¹t i rocznic, podkre�laj¹c zdoby-
wane przez gospodarza miasta do-
�wiadczenie i coraz lepsze efekty w
organizowaniu ¿ycia zbiorowego jego
mieszkañców. U¿y³ przy tym dygre-
sji: "Ka¿dy owoc, choæby najmniej-
szy, wymaga pewnego czasu na doj-
rza³o�æ - my równie¿. Zbo¿e, je�li
dojrzeje - kosi siê je. Nas mo¿e nie
pora jeszcze "kosiæ", ale i na to przyj-

dzie stosowny moment".
Od�piewano uroczy�cie pie�ñ "Bo¿e
Co� Polskê" i rozpoczê³a siê obrzê-
dowa czê�æ imprezy. Po wys³uchaniu
hymnu narodowego oraz w kolejno-
�ci hejna³ów opolskiego i ¿niwnego
nast¹pi³ rytua³ przekazywania przez
staro�ciny i starostów symbolicznych
bochnów.
DWA �WIÊTA, WIÊC DWA BOCH-
NY - DWIE PARY STAROSTÓW,
WIÊC I DWÓCH PRZYJMUJ¥CYCH
W roli m³odzie¿owych starostów wy-
st¹pili: Maria Krukowska - gospody-
ni z Lisiêcic (31 lat, 1 dziecko) pracu-
j¹ca na 13 ha oraz Mariusz Konik, go-
spodaruj¹cy w Braciszowie na 14 ha
(33 lata, 4 dzieci). Bochen chleba z³o-
¿yli na rêce Jana Burego - przew. Za-
rz¹du Krajowego Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej.
Starszych rolników gminy reprezen-
towali: Stanis³awa Krawczuk z Berna-
cic, pracuj¹ca na 17 ha (45 lat, 2 dzie-
ci) oraz Józef �ra³ko z Nowej Wsi,
gospodarujacy na 40 ha (45 lat 2 dzie-
ci). Swój bochen przekazali gospoda-
rzowi gminy - burmistrzowi Józefowi
Pichowi.
J. �ra³ko, prosz¹c o sprawiedliwy po-
dzia³ chleba i poparcie dla rolników,
wyrazi³ przekonanie, ¿e "tegoroczna
susza u�wiadomi³a ludziom, i¿ ciê¿ka
praca rolnika, wsparta nawet najno-
wocze�niejsz¹ technik¹, nie wyda
owoców bez Bo¿ego b³ogos³awieñ-
stwa". Burmistrz zapewni³, ¿e postara
siê dzieliæ chleb m¹drze i sprawiedli-
wie.
Potem przemówienie wyg³osi³ Jan Bury
m.in.: "Dla nas, ch³opów, ziemia to nie
tylko miejsce, gdzie rodzi siê chleb.
Jest nam ona szczególnie bliska i bê-
dziemy jej wierni tak, jak wierni jeste-
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�my matce. Towarzyszy nam ona za-
wsze w historii. Historiê kraju i wiel-
kich wodzów spisywano w ksiêgach.
Jest jednak i druga historia - historia
nas: prostych, zwyklych ludzi, histo-
ria ch³opów. Ta napisana jest na ski-
bach ziemi. Gdyby mo¿na te skiby
odwróciæ, spotkaliby�my ojców i
dziadków naszych. Oni oddali tej zie-
mi wszystko, ¿e wreszcie stali siê Jej
czê�ci¹. Tacy niepozorni i pochyleni,
ale tacy wielcy zarazem. (...)
I cieszy siê ta ziemia, ¿e mo¿e rodziæ
coraz wiêcej, ¿e bêdziemy mieli do-
syæ chleba. Martwi siê, ¿e ci¹gle jej
ubywa. Dziwi siê, ¿e s¹ regiony kra-
ju, gdzie nikt jej nie chce. P³acze, ¿e
jest jej coraz wiêcej chorej, ska¿onej,
co to rodziæ mo¿e. (...)
ZMW istnieje od 1928 r. i nigdy nie
by³ wygodny dla w³adz, poniewa¿
zawsze bronili�my i broniæ bêdzie-
my m³odych mieszkañców wsi, ich
prawa do godnego ¿ycia. W prze-
sz³o�ci ZMW, za swoj¹ postawê za-
p³aci³ dwukrotnym rozwi¹zaniem.
Jeste�my, bo tak chce m³odzie¿ wiej-
ska. Poniewa¿ wzorujemy siê na ide-
a³ach, które by³y i s¹ potrzebne wsi.
Sztandary ch³opskie nosi³y i nosz¹
napisy: "BÓG, HONOR, OJCZY-
ZNA", a znaczenia tych s³ów, pomi-
mo tak licznych i d³ugotrwa³ych
prób, nie zdo³ano zetrzeæ, przerwaæ
w pamiêci Polaków. (...) Chcemy i�æ
do Europy, ale nie na klêczkach.
Nastepnie zabra³ g³os Józef Zych. Prze-
kaza³ serdeczne pozdrowienia i wyra-
zy uznania od Prezydium Sejmu RP. "W
polskim parlamencie, a szczególnie
w Sejmie - o�wiadczy³ - coraz mocniej
dominuje przekonanie, ¿e rz¹d w naj-
bli¿szym okresie powinien przedsta-
wiæ program dotycz¹cy nie tylko roz-

woju ca³ego naszego kraju, ale w szcze-
gólno�ci gospodarki rolnej. PSL, jego
Rada Naczelna, w której imieniu prze-
sy³am pozdrowienia, zapewnia wszyst-
kich mieszkañców wsi, ¿e tak jak do-
tychczas, tak zawsze bêdzie mieæ na
uwadze interes wsi i rolnictwa"
Wiceminister rolnictwa Maria Zwoliñ-
ska w swoim krótkim wyst¹pieniu od-
wo³a³a siê do symbolicznego - jej zda-
niem - elementu korowodu, w którym
zauwa¿y³a m³odego cz³owieka przyku-
tego kajdanami. "Ja to odczyta³am
jako kajdany przykucia do ziemi -
powiedzia³a pani minister - a¿eby te
kajdany zerwaæ, a¿eby praca na roli
by³a zaszczytem, spraw¹ honoru m³o-
dego cz³owieka". Wskaza³a na wiele
krytycznych uwag pod adresem rz¹du
w przemówieniach jej przedmówców,
ale z uwagi na przed³u¿aj¹c¹ siê czê�æ
oficjalnych wyst¹pieñ zaprosi³a zain-
teresowanych na spotkanie z ni¹ do
domu kultury po wystêpach artystycz-
nych. Zgromadzonych po¿egna³a po-
zdrowieniem: "Szczê�æ Bo¿e m³odym
rolnikom - Szczê�æ Bo¿e wszystkim
rolnikom".
Przyszed³ wreszcie czas na wystêpy
artystyczne. Choreograf - pani Janina
Sosnowska z Opola wyre¿yserowa³a tê
czê�æ imprezy. W programie by³y tañ-
ce i pie�ni ludowe regionalne i naro-
dowe w wykonaniu: Zespo³u Pie�ni i
Tañca "Modrzewiacy" z Wo³czyna,
zespo³ów folklorystycznych z Osow-
ca i Dobrzenia Wielkiego. Taniec kla-
syczny i nowoczesny zaprezentowala
grupa "Czartan" z Wiejskiego Klubu
Tañca Towarzyskiego z Trzawicy woj.
jeleniogórskie. Z rado�ci¹ i ¿alem przy-
jêli�my atrakcyjne i piêkne popisy go-
�ci. ̄ al wynika z faktu, i¿ nawet zespó³
dzieciêcy organizatorzy zaprosili z ze-
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wn¹trz ("Stokrotki" z Nysy wypad³y
sympatycznie), tak jakby na naszym
terenie nic takiego nie istnia³o. Mo¿e
ogólnopolska ranga imprezy wymu-
sza³a okre�lony poziom, a mo¿e to
wyraz biedy naszej g³ubczyckiej twór-
czo�ci ludowej i folklorystycznej.
Wiadomo wszak, ¿e trudno u nas nie
tylko o zespó³ pie�ni i tañca, o orkie-
strê dêt¹, czy bodaj kapelê.
Honor gminy uratowa³ po raz kolejny
Chór Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
nasz eksportowy ju¿ zespó³. Mo¿e
tym razem nie wypad³ jego wystêp
zbyt efektownie na tak wielkiej prze-
strzeni, jednak bardzo godnie i dostoj-
nie w umiejêtnie dobranym repertu-
arze. Jak motto i moralne przes³anie
zabrzmialy s³owa Norwida w pie�ni
chóru:
"Do kraju tego,
gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi
 przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Têskno mi, Panie...."
Tê czê�æ imprezy zakoñczono og³o-
szeniem werdyktu w konkursie na
najpiêkniejsz¹ koronê do¿ynkow¹.
Komisja z³o¿ona z przedstawicieli
w³adz pañstwowych, rejonowych i
gminnych wysoko oceni³a misterne
wykonanie tych rêkodzie³ przyznaj¹c
1 miejsce (i po 1 milionie z³) Krzy¿owi-
com, Lwowianom oraz Nowemu Ro¿-
nowowi, za� pozosta³ym - drugie (po
500 tys.z³).
Stra¿acy OSP wspó³zawodniczyli ze
sob¹ w Go³uszowicach. Na stadionie
w G³ubczycach "Polonia" mog³a za-
prezentowaæ siê w dawno nie noto-
wanej na tym obiekcie liczbie kilku ty-
siecy widzów. Pewnie tym podbudo-
wana wygra³a a¿ 6:1 z imienniczk¹ z

Nysy. My odnotujmy: je�liby mierzyæ
kondycjê ZMW charakterem i spraw-
no�ci¹ jej cz³onków, to postawa pre-
zesa Wysoczañskiego na boisku w
roli zawodnika jest tego pozytywnym
przyk³adem.
W trakcie do¿ynek mo¿na by³o zoba-
czyæ i sprawdziæ nowoczesny sprzêt
rolniczy wystawiony przez Agromê.
By³y pokazy nowych odmian ro�lin.
�wi¹teczne kieszonkowe mo¿na by³o
zostawiæ w kramikach, w loterii i grach,
a tak¿e na kiermaszach oraz ... w bufe-
tach. Zespó³ "BT System" z Krnova
do godz. 22 przygrywa³ do tañca m³o-
dym i starym, trze�wym i pijanym. W
atmosferze radosnej zabawy zakoñ-
czy³ siê do¿ynkowy festyn.
   Do pó�nej nocy w nowej �wietlicy
trwa³a zabawa taneczna, na której so³-
tys Gigoñ go�ci³ swych kolegów i ...
kole¿anki po funkcji z ca³ej gminy oraz
urzêdników gminnych. Zabawê ze
swych premii zafundowali sobie i go-
�ciom so³tysi, a so³tys Królowej by³
szczê�liwy, ¿e obiekt budowany w tru-
dach od 9 lat mo¿e wreszcie s³u¿yæ
nie tylko mieszkañcom tej ma³ej wio-
ski. Gra³ zespó³ "Age" z Lisiêcic.
Dzieñ po do¿ynkach St. Wysoczañ-
ski -"sprawca" i dusza imprezy -
szczerze oznajmi³ swoje zadowolenie:
"Nawet nie wyobra¿a³em sobie, ¿e tak
uda siê impreza. Spodziewa³em siê
du¿ego udzia³u, ale nie a¿ tak liczne-
go, Niewiele te¿ by³o potkniêæ orga-
nizacyjnych. ZMW impreza ta kosz-
towaæ bêdzie ok. 50 mln z³, ponadto
nagrody za korony do¿ynkowe ufun-
dowa³ zarz¹d MiG i on te¿ przezna-
czy³ 15 mln na renowacjê i pomalowa-
nie obiektu sportowego. Dziêkujê
wszystkim, którzy pomogli mi w or-
ganizowaniu tak du¿ej imprezy".

(Jan)
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UROCZYSTE OBCHODY

W BOGDANOWICKIM KO�CIELE
14 sierpnia 2012r. w ko�ciele w
Bogdanowicach mia³y miejsce uro-
czyste obchody ku czci Matki Bo¿ej
Bolesnej £askawej z Monasterzysk
w 270.  rocznicê Cudownego Obra-
zu.

Uroczysto�ci przygotowane przez
parafiê i so³ectwo rozpoczê³y siê
inscenizacj¹ przedstawiaj¹c¹ ¿yw¹
historiê obrazu Matki Boskiej Bole-
snej p³acz¹cej krwawymi ³zami w
wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z Bog-
danowic pod kierownictwem  Stani-
s³awy Mrzyg³ód. Nastêpnie odby³a
siê procesja  z Cudownym Obrazem
Alej¹ Jana Paw³a II po³¹czona z mo-
dlitw¹ ró¿añcow¹, po czym ksi¹dz
radca proboszcz Adam Szubka od-
prawi³ Mszê �w. dziêkczynn¹, po któ-
rej Maria Farasiewicz z zespo³em
MARIEL z³o¿y³a ho³d i odda³a cze�æ
Maryi we wzruszaj¹cym koncercie de-
dykowanym Naj�wiêtszej Pani z Mo-
nasterzysk w bogdanowickim Sank-
tuarium. Czuwanie przed Naj�wiêt-
szym Sakramentem, a o godz. 24.00
pasterka Maryjna z po�wiêceniem zió³

i kwiatów z okazji Wniebowziêcia Naj-
�wiêtszej Maryi Panny zakoñczy³y
uroczyste obchody, w których wziêli
udzia³ licznie zgromadzeni parafianie,
jak i go�cie z okolicznych wsi oraz
G³ubczyc wespó³  z przedstawiciela-
mi w³adz gminy i powiatu.

Gra¿yna Zaworska
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 JUBILEUSZ XV-LECIA
 FRANCISZKAÑSKIEGO

O�RODKA POMOCY DZIECIOM
26 pa�dziernika FOPD �wiêtowa³

skromny jubileusz swojego istnienia.
Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹
Msz¹ �w. koncelebrowan¹ pod prze-
wodnictwem ojca prowincja³a Ala-
na Brzyskiego, który skierowa³ do
przyby³ych wiernych s³owo Bo¿e.

W kazaniu O. prowincja³ wspo-
mnia³ miêdzy innymi, ¿e choæ o�ro-
dek obchodzi 15-lecie istnienia, to
swoimi korzeniami siêga 260 lat
wstecz, kiedy w obecnym budyn-
ku o�rodka powo³ano do istnienia
pierwszy dom pomocy dla dzieci, a na-
stêpnie gimnazjum. W koncelebrze
Naj�wiêtsz¹ Ofiarê sprawowali O.
gwardian Aureliusz Ku³akiewicz, ks.

proboszcz Micha³ �lêczek z parafii pw.
narodzenia NMP w G³ubczycach, byli
dyrektorzy o�rodka O. Pawe³ Tarnow-
ski, O. Jozafat Gohly, O. £azarz ̄ ukow-
ski, obecny dyrektor O. Mieczys³aw
Lenard oraz Ojcowie Hubert Malek i
Jacek Bawiec. We Mszy, oprócz dzie-
ci, m³odzie¿y i wychowawcó z o�rod-
ka, uczestniczyli przedstawiciele w³adz

lokalnych i instytucji wspó³pracuj¹-
cych z o�rodkiem, dobrodzieje i wo-
lontariusze, przedstawiciele lokalnych
mediów oraz byli wychowankowie. Po

Mszy �w. w sali o�rodka odby³a siê
dalsza czê�æ uroczysto�ci. O. Mieczy-
s³aw i jego prawa rêka Bo¿ena Woj-
narska powitali przyby³ych go�ci. O.
dyrektor przypomnia³ krótko historiê
o�rodka, jego cele i zadania. Nastêp-
nie jako czê�æ artystyczn¹ m³odzie¿ i
wolontariusze z Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych zaprezentowa³a w teatrze cie-
ni fragment �Dziadów� A. Mickiewi-
cza. Potem wspó³pracownikom i do-
brodziejom wrêczono indywidualne
podziêkowania za wszelkie dobro wy-
�wiadczone na rzecz o�rodka i jego
wychowanków. W imieniu Urzêdu
Miejskiego  g³os zabra³ zastêpca bur-
mistrza Mariusz Mróz, a w imieniu
Rady Powiatu jej wiceprzewodnicz¹-
ca Maria Farasiewicz. Po ¿yczeniach i
gratulacjach obecny i byli dyrektorzy
o�rodka otrzymali na pamiatkê pluszo-

we misie i zostali zaszczy-
ceni mo¿liwo�ci¹ pokroje-
nia jubileuszowych tor-
tów, daru miejscowych
cukierników.

O. Mieczys³aw
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15 lat - to na pierwszy rzut oka nie-
zbyt d³ugi okres czasu, biorac pod
uwagê ogóln¹ historiê, ale dla dzieci i
m³odzie¿y, dla których przed 15 laty
powsta³ w G³ubczycach Franciszkañ-
ski O�rodek Pomocy Dzieciom, to
okres znaczny, bo obejmuj¹cy du¿¹
czê�æ, a nawet ca³o�æ ich ¿ycia. Dlate-
go w³a�nie �wiêtujemy ten skromny ju-
bileusz, aby przypomnieæ, jakie by³y
pocz¹tki o�rodka, co uda³o siê w nim
zrobiæ przez te lata i jakie jest jego zna-
czenie. Równie¿ po to, aby cieszyæ siê
i dziêkowaæ Bogu oraz ogromnej ilo�ci
ludzi dobrej woli, urzêdów,
firm, instytucji i osób indy-
widualnych za to, ¿e o�ro-
dek dzia³a i przynosi obfite
owoce w lokalnej spo³ecz-
no�ci, przyczyniaj¹c siê do
kszta³towania nowego po-
kolenia.

Franciszkañski O�rodek
Pomocy Dzieciom powsta³
1.09.1997 r decyzj¹ O. Pro-
wincja³a dr. B³a¿eja Kurow-
skiego na wniosek kapitu³y prowincjal-
nej, a swoj¹ dzia³alno�æ na rzecz po-
trzebuj¹cych naszego regionu roz-
pocz¹³ 1.10.1997 r. Pe³na nazwa brzmia-
³a: Franciszkañski O�rodek Pomocy
Dzieciom oraz Osobom Niepe³no-
sprawnym i Spo³ecznie Nieprzystoso-
wanym w G³ubczycach. Przy czym nie
chodzi tu o niepe³nosprawno�æ fi-
zyczn¹, tylko intelektual¹. O�rodek
posiada ko�cieln¹ osobowo�æ prawn¹
i jest instytucj¹ pozarzadow¹. Kurato-
rium O�wiaty w Opolu nada³o jej ran-
gê niepublicznej placówki opiekuñczo-
wychowawczej o charakterze koedu-
kacyjnym. Zgodnie ze statutem, pod-

FRANCISZKAÑSKI O�RODEK
POMOCY DZIECIOM

stawowym celem o�rodka jest szero-
ko rozumiana dzia³alno�æ charytatyw-
na na rzecz potrzebuj¹cych, a szegól-
nie udzielanie pomocy dzieciom z ro-
dzin niewydolnych wychowawczo.

Siedzib¹ o�rodka jest wydzielona
czê�æ zespo³u klasztornego z II po³o-
wy XVIII wieku, gdzie niegdy� mie-
�ci³o siê Gimnazjum Ksi¹¿êce. W la-
tach 1991-1997 mie�ci³ siê tu Postulat
Prowincji �w. Jadwigi. Po przeniesie-
niu postulatu do K³odzka w klaszto-
rze pozosta³y liczne niewykorzystane
pomieszczenia. Na poczatku zrodzi³ siê

pomys³ zorganizowania w nich warsz-
tatów terapii zajêciowej dla niepe³no-
sprawnych dzieci. O. Pawe³ Stanis³aw
Tarnowski, który mia³ siê tym zajmo-
waæ zauwa¿y³ jednak inn¹ potrzebê.
Woko³o klasztoru nie brakowa³o dzie-
ci, które potrzebowa³y ró¿norodnej
pomocy. Dlatego wieksz¹ potrzeb¹
by³oby zorganizowanie �wietlicy, w
której dzieci i m³odzie¿ mog³aby bez-
piecznie spêdzaæ wolny czas, otrzy-
maæ pomoc w nauce i pomoc du-
chow¹. Z pomys³u i inicjatywy O.
Paw³a powsta³ wiêc Franciszkañski
O�rodek Pomocy Dzieciom.

O. Pawe³ zos³a³ pierwszym - miano-
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wanym przez O. prowincja³a B³a¿eja
Kurowskiego dyrektorem O�rodka,
który sprawowa³ tê funkcjê przez 9 lat.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Pomieszcze-
nia klasztorne nie by³y przygotowa-
ne na tak¹ dzia³alno�æ. Trzeba by³o
zorganizowaæ wszystko od podstaw.
Brakowa³o odpowiednich mebli,
sprzêtów kuchennych, materia³ów
biurowych, praktycznie wszyskiego.
O. Pawe³ potrafi³ dziêki pomocy licz-
nych dobrodziejów w do�æ szybkim
czasie zorganizowaæ pracê o�rodka
i wyposa¿yæ go w najwa¿niejsze rze-
czy.

Oferta opiekuñczo-wychowaw-
cza O�rodka by³a bardzo bogata,
zajêcia odbywa³y siê od godz. 14.00
nawet do 22.00. Dzia³alno�æ obej-
mowa³a: zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹,
spotkania M³odzie¿y Franciszkañ-
skiej, klub dla osób niepe³nospraw-
nych �Konik�, punkt konsultacyjny
Niebieskiej i Pomarañczowej Linii do-
tycz¹cy problemów alkoholowych i
przemocy. Z biegiem czasu powsta³a
tak¿e kawiarenka internetowa dla m³o-
dzie¿y �Ja��. Zajêcia odbywa³y siê w
ci¹gu roku szkolnego od poniedzia³-
ku do pi¹tku. Niektóre spotkania rów-
nie¿ w soboty i niedziele. W okresie
wakacji i ferii organizowane by³y wy-
cieczki, obozy, pó³kolonie i kolonie.
O. Pawe³ stara³ siê, aby O�rodek sta³
siê dla osób z niego korzystaj¹cych
�drugim domem�, miejscem pracy �
odrabiania zadañ, rozwijania swoich
umiejetno�ci, miejscem rekreacji i wy-
poczynku oraz miejscem spotkania w
gronie bliskich sobie osób. W celu
promocji powsta³a strona interneto-
wa O�rodka. W 2005 roku O. Pawe³
otrzyma³ indywidualny �Z³oty Herb�
G³ubczyc � nagrodê Rady Miejskiej
za szczególne osi¹gniêcia i aktywno�æ

spo³eczn¹ dla miasta i gminy G³ub-
czyce.

21 sierpnia 2006 roku decyzj¹ Kon-
gresu Kapitulnego dyrektorem
O�rodka zostaje O. Tobit Daniel Wo-
³owiec. W ci¹gu nieca³ego roku spra-
wowania tego urzêdu O. dyrektor za-
anga¿owa³ dzieci i m³odzie¿ o�rodka
w dzia³ano�æ teatraln¹. Zaowocowa-
³o to kilkoma przedstawieniami, miê-
dzy innymi Jase³kami.

Kolejnym dyrektorem o�rodka mia-
nowanym przez zarz¹d prowincji 14
maja 2007 roku zosta³ O. Jozafat Ro-
man Gohly. Przez dwa lata swojej po-
s³ugi w O�rodku zadba³ o doposa¿e-
nie sal w sprzêty i pomoce, jak rów-
nie¿ przeprowadzi³ konieczne remon-
ty: wymianê instyalacji elektrycznej i
ciep³owniczej. Na utrzymanie dzia³al-
no�ci o�rodka korzysta³ z licznych
projektów, dotacji i programów po-
mocy.

W latach 2007-2012 funkcjê dyrek-
tora O�rodka sprawowa³ O. £azarz
Tomasz ̄ ukowski. Podejmowa³ dal-
sze starania o doposa¿enie o�rodka
w odpowiednie pomoce, przeprowa-
dzi³ bie¿¹ce remonty. Zadba³ te¿, aby
o�rodek zaistnia³ w prasie, radiu i te-
lewizji, szczegónie telewizji lokalnej.
Oprócz prowadzenia O�rodka O.
£azarz utworzy³ w 2010 roku �Matecz-
nik�, jako miejsce spotkañ i wzajem-
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nego wsparcia dla m³odych matek.
Dzia³alno�æ O�rodka zyska³a uzna-
nie Marsza³ka Województwa Opol-
skiego.

Obecnie od 18 sierpnia 2012 roku
dyrektorem Franciszkañskiego
O�rodka Pomocy Dzieciom jest O.
Mieczys³aw Lenard, który chce jak
najdoskonalej kontynuowaæ dzie³o
swoich poprzedników..

Dzia³alno�æ O�rodka, to przede
wszystkim zajêcia edukacyjno-wy-
równawcze, zajêcia rozwijaj¹ce zain-
teresowania, uzdolnienia i talenty
dzieci i m³odzie¿y, wyjazdy edukacyj-
ne i kulturalne, wyjazdy wypoczyn-
kowe zimowe i letnie, organizacja
szkolenia kadr wychowawców i wo-
lontariuszy. Nie zapominamy oczywi-
�cie o formacji duchowej wychowan-
ków: organizowane s¹ pielgrzymki,
okoliczno�ciowe Msze �w. i nabo¿eñ-
stwa, spotkania ze �w. Miko³ajem,
udzia³ w roratach i wspólne wigilie.
Jest to równie¿ pomoc ¿ywno�ciowa
dla dzieci i ich rodzin. W ró¿nych la-
tach z pomocy O�rodka korzysta³o od
20 do przesz³o stu dzieci i m³odzie¿y.

Oprócz pos³ugi dyrektora O�rodek
zatrudnia na sta³e wychowawczyniê
i terapeutkê Pani¹ Bo¿enê Wojnarsk¹,
która pracuje w O�rodku od samego
pocz¹tku. Nie by³oby jednak O�rod-
ka bez bezinteresownej pracy wielu
wolontariuszy, zarówno doros³ych:
nauczycieli i specjalistów z ró¿nych
dziedzin, jak i licznej m³odzie¿y, która
po�wiêca swój wolny czas i zdolno-
�ci na pracê z dzieæmi. W ró¿nych la-
tach z O�rodkiem wspó³pracowa³o od
kilkunastu do kilkudziesieciu wolon-
tariuszy. M³odzi ludzie zdobyte do-
�wiadczenie i wiedzê wykorzystuj¹
czêsto na swoich studiach, a nastêp-
nie w pracy zawodowej. Nieocenion¹

pomoc dla funkcjonowania O�rodka
stanowi¹ tak¿e rodzice.

Owocne dzia³anie na rzecz spo³ecz-
no�ci lokalnej O�rodek zawdziêcza
licznym wspó³pracownikom. Nie spo-
sób tu wymieniæ wszystkich, ale
szczególne zas³ugi maj¹: Urz¹d Mia-
sta i Gminy G³ubczyce, O�rodek Po-
mocy Spo³ecznej, Bank ¯ywno�ci w
Opolu, Klasztor Franciszkanów, Para-
fia pw. Narodzenia NMP w G³ubczy-
cach, g³ubczyckie szko³y i inne insty-
tucje publiczne.

O�rodek jest niezale¿ny od klaszto-
ru i utrzymuje siê dziêki ludziom do-
brej woli. Oprócz dotacji z Urzêdu
Miasta i z Prowincji �w. Jadwigi, O�ro-
dek pozyskuje �rodki finansowe z
pos³ugi duszpasterskiej O. dyrektora
w ró¿nych ko�cio³ach i parafiach, z
organizacji kiermaszy �wi¹tecznych
oraz od licznych dobroczyñców. Du-
¿ym wsparciem s¹ darowizny banków,
sklepów, piekarni, ró¿nego rodzaju
firm prywatnych i pañstwowych, za-
równo lokalnych, jak i dalszych. Nie
mo¿na zapomnieæ o ofiarach sk³ada-
nych przez osoby indywidualne i da-
rach w naturze oraz pracy wolonta-
riuszy.

Wszystkim tym ludziom i instytu-
cjom, których nie sposób wymieniæ,
nale¿y siê szczególne uznanie i po-
dziêkowanie. W ich intencji sprawo-
wali�my jubileuszow¹ Mszê �w. i o
nich pamiêtamy w naszych modli-
twach.

Niech Bóg, który jest Mi³osiern¹
Mi³o�ci¹ i �ród³em wszelkiego dobra
wynagrodzi ka¿dy odruch serca ludzi
dobrej woli i pomo¿e prowadziæ to
dobre dzie³o w kolejnych latach.
Wszystkim za wszystko z serca p³y-
n¹ce Bóg zap³aæ!

o. Mieczys³aw, dyr. FOPDz
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Pocz¹tki klubu LZS Fortuna Cho-
mi¹¿a siêgaj¹ roku 1972, kiedy to
grupa entuzjastów pi³ki no¿nej po-
wo³a³a do ¿ycia w przygranicznej wsi
Chomi¹¿a dru¿ynê pi³ki no¿nej.

 Zespó³ rozpocz¹³ rywalizacjê od
wystêpów w najni¿szej klasie roz-
grywkowej - klasie C seniorów. Tam
nie mia³ sobie równych. Jako benia-
minek w cuglach wygra³ tak¿e rywali-
zacjê w B klasie, by przegraæ bara¿e o
awans do A klasy (LZS £any 2-1 i 1-
4). W kolejnym sezonie (1974/1975)
Fortuna ponownie nie mia³a sobie
równych w klasie B i awans do klasy
A (ju¿ bez bara¿y) sta³ siê faktem. Z
tej okazji przy boisku w Chomi¹¿y wy-
budowano spo³ecznym sumptem
szatniê. Okaza³o siê jednak, ¿e pi³kar-
skich umiejêtno�ci i zapa³u wystar-
czy³o tylko na w³asne g³ubczyckie
"podwórko". Po rocznej przygodzie
w silnej raciborsko-rybnicko-kêdzie-
rzyñskiej A klasie, Fortuna powróci³a
na ni¿szy szczebel. Tak siê sk³ada, ¿e
na kolejny awans do A klasy zawod-
nicy i kibice Fortuny czekaj¹ do tej
pory.

Do roku 1980 zespó³ z Chomi¹¿y
wystêpowa³ w B klasie. Wówczas na-
st¹pi³ kryzys, który zakoñczy³ siê de-
gradacj¹. Na szczê�cie dru¿yna szyb-
ko podnios³a siê i w pe³ni zmobilizo-
wana po rocznej banicji powróci³a do
B klasy. Przez kolejne lata Fortuna
nale¿a³a do ligowej czo³ówki. Zdoby-
³a wicemistrzostwo ligi (1984/1985) i
zajmowa³a w niej trzecie miejsce (1985/
1986, 1986/1987, 1991/1992, 1993/
1994).

Po kilku nieco s³abszych latach,
pocz¹tek XXI wieku nale¿a³ do naj-

40 LAT FORTUNY CHOMI¥¯A

lepszych w dziejach klubu z Chomi¹-
¿y. Czterokrotnie zaj¹³ on 3. miejsce
(2000/2001, 2001/2002, 2003/2004,
2004/2005), ocieraj¹c siê o awans (naj-
bli¿ej w sezonie 2000/2001). Dwukrot-
nie rok po roku Fortuna zagra³a w fi-
nale Pucharu Polski na szczeblu g³ub-
czyckiego Podokrêgu (2001, 2002), co
by³o nie lada wyczynem. Mimo pora-
¿ek w obu fina³ach (1-4 z B³yskawic¹
Rozumice i z Têcz¹ Kietrz-Koz³ówki
po rzutach karnych - w regulamino-
wym czasie remis 3-3), dru¿yna z nad-
granicznej Chomi¹¿y znowu by³a na
ustach mi³o�ników regionalnej pi³ki.
Tak jak za dawnych lat.

Od sezonu 2005/2006 nast¹pi³a
przebudowa dru¿yny i jej odm³adza-
nie. Niestety nie wp³ynê³o to korzyst-
nie na wyniki sportowe klubu i Fortu-
na obni¿y³a loty, o czym �wiadczy³y
miejsca w ligowej tabeli B klasy w ko-
lejnych sezonach (8, 6, 5, 10, 8). Dzie-
si¹te miejsce w sezonie 2008/2009
by³o najni¿szym miejscem, jakie zajê-
³a Fortuna w B klasie!

LZS Fortuna Chomi¹¿a to nie tylko
pi³ka no¿na. Przez lata cz³onkowie klu-
bu obu p³ci brali czynny udzia³ w licz-
nych imprezach o charakterze rekre-
acyjno-sportowym. Niejednokrotnie
zdobywali zaszczytne miejsca w spar-
takiadach (letnich i zimowych), na fe-
stynach i turniejach, w tak ró¿norod-
nych dyscyplinach oprócz pi³ki no¿-
nej, jak: siatkówka mê¿czyzn i kobiet,
tenis, warcaby, szachy, podnoszenie
ciê¿arka, przeci¹ganie liny, rzut do tar-
czy czy wielobój�

Te dokonania nie mia³yby miejsca,
gdyby nie udzia³ w nich wielu odda-
nych klubowi ludzi. Zarówno tych, któ-
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rzy zajmowali siê kierowaniem tego
amatorskiego klubu, jak i tych, którzy
w nim wystêpowali w roli sportowców
przez szereg d³ugich lat lub krótko, na-
wet przez jeden sezon. W gronie naj-
bardziej zas³u¿onych i oddanych dzia-
³alno�ci klubu znajduj¹ siê jego dwaj
prezesi: Grzegorz Wac³aw Tichanów i
Henryk Kulonek. A obok nich: Krzysz-
tof Tichanów, Wies³aw Tichanów, Jan
Skiba, Józef Skiba, Marian Skiba, Cze-
s³aw Tabaka, Tadeusz Tarnawski, Ry-
szard Szpak, Zbigniew Haracz, Zbi-
gniew Lenartowicz, Edward Szymanek,
Ireneusz Wêgrzyn, Ryszard Podgórski,
Józef Litwin, Ryszard Koz³owski, Ry-

Po meczu  na Jubileusz 30-lecia klubu, który odby³ siê 10.11.2002 r. w
Chomi¹¿y stoj¹: od lewej: Franciszek Bachus, £ukasz Koz³owski, Wojciech
Szczerbaty, Czes³aw Frydryk (sêdzia), Ryszard Bachus, Grzegorz Zagórski,
Sebastian Byd³owski, Rados³aw Karaczyn, Artur G³owacz, Mariusz Zagór-
ski (zmar³ w 2003 r.), Mariusz Stañczak, Grzegorz Wac³aw Tichanów, Marek
Monasterski, Krzysztof Tichanów, Zbigniew Haracz, Andrzej Stachera, Wie-
s³aw Tichanów, Edward Szymanek, Czes³aw Tabaka, Grzegorz  Blicharz,
Henryk Kulonek, Dariusz Stupek, Ryszard Podgórski (zmar³ w 2009 r.).

Poni¿ej, od lewej: Andrzej Szczerbaty, Robert Stebnicki, Józef Litwin, Jerzy
Stachera, Józef Kowaczek, Ryszard Kopek, Tadeusz Szczepaniak, Ryszard
Trela, Adam Kazimierz Leszczyñski, Józef Stachera, Lucjan Paliga, Jerzy
Szuba (zmar³ w 2012 r.), Andrzej Janicki.

szard Kosiñski, Wies³aw Wójcik, Tade-
usz Szczepaniak, Adam Leszczyñski,
Andrzej Janicki, Waldemar Szczerbaty,
Ryszard Kopek, Andrzej Bo¿êcki, Grze-
gorz Zagórski, Marek Monasterski, Da-
riusz Stupek, Robert Stebnicki�

Ka¿dy z cz³onków Fortuny zdaje so-
bie sprawê, w jakim stopniu przyczyni³
siê do wizerunku klubu w g³ubczyckim
�rodowisku. Klub ten zawsze by³ po-
strzegany jako jeden z wyró¿niaj¹cych
siê w gminie pod wzglêdem organiza-
cyjnym i sportowym. Ten pozytywny
obraz do dnia dzisiejszego jest dowo-
dem na to, ¿e starania wielu osób przez
te d³ugie 40 lat nie posz³y na marne.

 tekst i foto Robert Stebnicki
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8 wrze�nia 2012r. w stanicy harcer-
skiej w �ciborzycach Ma³ych uroczy-
stym harcerskim apelem rozpoczêto
10 Harcerski Piknik Kolejowy �CI-
TOR. Organizatorem jej od pocz¹tku
jest Komenda Hufca Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego w G³ub-
czycach pod kierow-
nictwem hm. Ryszarda
Kañtocha. Na 10-lecie
imprezy �CITOR przy-
byli zaproszeni go�cie
: burmistrz Jan Krów-
ka, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazi-
mierz Naumczyk, kape-
lan ZHP, przewodnik
ks. Leszek Rygucki  z-

ca dyrektora Zak³adu Linii Kolejo-
wych w Opolu Piotr Krywult, naczel-
nik Sekcji Eksploatacji w Nysie Ma-
rian Gierat, z-ca naczelnika Sekcji Eks-
ploatacji w Opolu Groszowicach Piotr
Kopczyk, przedstawiciel Opolskiego
Stowarzyszenia Mi³o�ników Kolei z
Bia³ej Henryk Remisz.

10-LECIE KOLEJOWEGO
PIKNIKU HARCERSKIEGO �CITOR 2012

Po oficjalnym otwarciu zaproszeni
go�cie w krótkich wyst¹pieniach
omówili 10 lat harcerskiej imprezy.
Pó�niej odby³y siê spotkania z zucha-
mi i harcerzami, na których omawiano
historiê kolei na ziemi g³ubczyckiej.

Po tych spotkaniach
dalsza czê�æ �CITO-
RA odby³a siê na nie-
czynnej stacji kolejo-
wej, na której Pan Re-
misz wozi³ swoj¹ dre-
zyn¹ wszystkich chêt-
nych .

Pierwszy Harcerski
Piknik Kolejowy odby³
siê 20 wrze�nia 2003r.
na terenie nieczynnej

stacji kolejowej w �ciborzycach Ma-
³ych. Celem �CITORA by³o ocalenie
od zapomnienia tradycji tej miejsco-
wo�ci zwi¹zanej z kolejnictwem przez
dziesi¹tki lat. Pomys³ zorganizowania
takiej imprezy narodzi³ siê z nostalgii
za kolej¹ ¿elazn¹, która ³¹czy³a ten re-
gion przez kilkadziesi¹t lat z reszt¹ kra-
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ju. Pikniki o tematyce
kolejowej w �ciborzy-
cach Ma³ych wesz³y ju¿
na sta³e do harmonogra-
mu imprez harcerskich.
Od roku 2004 odbywaj¹
siê one co roku w sierp-
niu na peronie dawnej
stacji, na której nie ma ju¿
budynku dworca. Budy-
nek zosta³ rozebrany
wiosn¹ 2012r. a teren
wyrównany.

Atrakcj¹ tych spotkañ
by³a przeja¿d¿ka drezynami po nie-
czynnym torze stacyjnym. Korzystali
z niej harcerze , zuchy, dzieci i zapro-
szeni go�cie oraz wszyscy chêtni Na

tych piknikach przez 10 lat odbywa³y
siê spotkania harcerzy i mieszkañców
wsi z czynnymi zawodowo i emeryto-
wanymi pracownikami kolei. Sta³ym
punktem od 10 lat jest  organizowana
przez Piotra Kopczyka, pasjonata ko-
lei na ziemi g³ubczyckiej, wystawa
eksponatów kolejowych z prelekcj¹
na temat historii kolejnictwa w tej nie-
czynnej linii. Na te spotkania harce-
rze przygotowali �piewnik piosenek
kolejowych �CITOR, które �piewane
by³y przy akompaniamencie gitary.
Zorganizowane by³y konkursy, gry i

zabawy oraz kiermasz dru¿yn zuchów
i harcerzy, na którym mo¿na by³o ku-
piæ prawie wszystko. Na drugi piknik
w 2004r. harcerze wydali gazetkê-nu-

mer specjalny �Z B£ÊKIT-
NYM NIEBEM!� . Na stacji
podczas pikników swój
sprzêt rozk³adali tak¿e przed-
stawiciele Stowarzyszenia
Krótkofalowców Pogórza
Opawskiego z G³ubczyc i
³¹czyli siê z ca³ym �wiatem
opowiadaj¹c o harcerskim
pikniku.

Wszystkie te spotkania
harcerskie na stacji rejestro-
wane by³y przez g³ubczyck¹

telewizjê lokaln¹ TV G³ubczyce, tak¿e
przez czasopismo samorz¹dowe G³os
G³ubczyc. Oprócz lokalnych mediów
o �CITORZE ukaza³ siê artyku³ w ze-
szycie historycznym nr 1 Kolei Ma-
³ych i Du¿ych pt. KOLEJE NA ZIEMI
G£UBCZYCKIEJ oraz w Gazecie Zie-
mi G³ubczyckiej 2007r.. Oprócz tego
w 2012r. ukaza³ siê artyku³ w Serwisie
Prasowym PKP PLK redagowanym
we Wroc³awiu i w ogólnopolskim mie-
siêczniku INFRATOR redagowanym
w Warszawie.

Piotr Kopczyk
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OTWÓRZ SWE SERCE�

I
Otwórz swe serce na Zbawiciela.
Jego przyj�cie na �wiat, to wiara i nadzieja.
G³êbia mi³o�ci, skarbnica ³ask,
Rado�æ ducha, pokoju znak.
II
Otwórz swe serce na bli�niego
I spróbuj pokochaæ, jak siebie samego.
¯yczliwo�æ, u�miech, pomocna d³oñ-
Tak niewiele trzeba, by by³ szczê�liwy on.
III
Otwórz swe serce na otaczaj¹cy �wiat.
Rozejrzyj siê woko³o, a dostrze¿esz Boga �lad.
Kontempluj naturê, podziwiaj jej piêkno,
Dbaj o �rodowisko, wszak jeste� jego czê�ci¹!

Maria Farasiewicz

"INTEGRACJA"

Integracja - dziesiêæ liter,
Przysz³o�æ dzieci pokrzywdzonych,
Szansa bycia pe³nosprawnym
Cz³onkiem grupy, klasy, szko³y.

W spo³eczeñstwie funkcjonowaæ,
Razem wzrastaæ, uczyæ, bawiæ,
Skoro los nie taki ³askaw,
Wiêc spróbujmy �wiat naprawiæ.

Tolerancja, akceptacja -
Wa¿ne s³owa mi³y bracie.
Czy dostrzegasz wokó³ siebie
Dzieci chorych, izolacjê?

Cz³owiek czêstokroæ hardzieje,
Kiedy siê mu dobrze dzieje,
A w minucie mo¿e straciæ
Zdrowie, szczê�cie, swoje ¿ycie.

O wra¿liwo�æ, zrozumienie
Apelujê, wzywam szczerze!
Dzi� bariery likwidujmy,
Jedno�æ, równo�æ - wa¿ne cele!

Wszak jeste�my tacy sami,
S³oñce, rado�æ dla ka¿dego.
Trochê serca i u�miechu,
A codzienno�æ siê odmieni.

Zawsze i o ka¿dej porze
Wspomnij tych, co mo¿e inni.
Nie lito�ci potrzebuj¹,
Lecz przyja�ni i� mi³o�ci.

Maria Farasiewicz
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GMINA
Wspó³czesno�æ

Wies³aw Gr¹ziowski, Katarzyna Maler, Barbara Piechaczek,
wyd. WiGArt, Racibórz, 1998
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Katarzyna Maler, Roman Gohly,
wyd. Zet Wroc³aw, 2005
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     Podatek dla gminy, regularny
czynsz dla w³a�cicieli dzia³ek, piêk-
ne widoki dla turystów i ekologiczna
energia dla ca³ego kraju - to tylko
pocz¹tek d³ugiej listy korzy�ci, ja-
kiej spodziewaæ siê mog¹ mieszkañ-
cy ca³ego powiatu g³ubczyckiego.
Trwa ostatnie odliczanie przed uru-
chomieniem Farmy Wiatrowej "Zo-
powy"

Znale�li wiatr w polu
    Ju¿ za kilka miesiêcy powiat g³ub-
czycki stanie siê jednym z wa¿niej-
szych punktów na energetycznej ma-
pie Polski. Wcze�niej, bo za kilka ty-
godni, mieszkañcy G³ubczyc,
patrz¹c na po³udnie, zobacz¹
wyrastaj¹ce po kolei ogrom-
ne maszty ze �mig³ami. - Na
ich oczach powstaje Farma
Wiatrowa "Zopowy" - mówi
Miros³aw Kapu�ciñski, kie-
rownik projektu z firmy Ga-
mesa Energia Polska - Bêdzie
to piêtna�cie wiatraków,
piêtna�cie turbin wiatro-
wych, ka¿da z nich bêdzie o
mocy 2 MW, czyli ³¹czna moc
farmy bêdzie 30 MW  Czyli
tyle, ile potrzebuje kilku-
dziesiêciotysiêczne miasto
lub choæby G³ubczyce i oko-
liczne wsie.  Zadowolenia z
inwestycji nie kryje wiêc bur-
mistrz G³ubczyc Jan Krówka.
Burmistrz podkre�la, ¿e wiatr,
który farma zamieni na ener-
giê, jest swojego rodzaju lokalnym bo-
gactwem naturalnym.  - Polska bar-
dzo potrzebuje energii odnawialnej,
a P³askowy¿ G³ubczycki le¿y u wrót
Bramy Morawskiej. Tutaj zawsze wie-

WIATR ZMIAN

Tu narazie jest �ciernisko,
ju¿ nied³ugo bêdzie ...
sta³ pierwszy wiatrak

je, mo¿na powiedzieæ,  ¿e to jest, ze
wzglêdu na topografiê terenu miej-
sce takiego przeci¹gu naturalnego.

Zgoda buduje
    Inicjatywê jednog³o�nie popieraj¹
równie¿ radni. To swoisty ewenement,
bo podobne inwestycje czêsto wzbu-
dzaj¹ kontrowersje. Bardziej lub mniej
uzasadnione obawy ekologów (np.
ryzyko �mierci ptaków przelatuj¹cych
miêdzy �mig³ami) s¹ czêsto u¿ywane
w politycznej walce. - W G³ubczycach
wygra³ zdrowy rozs¹dek i interes
ogó³u - mówi Kazimierz Naumczyk,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej G³ub-

czyc - Gminê interesuje podatek, bo
to jest nasz dochód. Maj¹ te¿ z tego
tytu³u dochód rolnicy, na których
nieruchomo�ciach bêdzie ta inwe-
stycja zlokalizowana. A my�lê, ¿e
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kwestia ptaszków, pszczó³ek,
ona jest sprawdzona. Oczywi-
�cie jakie� problemy tego typu
s¹: z nietoperzami i z bocia-
nami, które frun¹ tutaj przez
nasz P³askowy¿ G³ubczycki,
ale my�lê, ¿e nie bêdzie to nio-
s³o za sob¹ takiego ryzyka,
¿eby nagle zatrzymaæ tê inwe-
stycjê.

Zysk dla ka¿dego
    Tym bardziej, ¿e interes czuj¹ te¿
mieszkañcy Zopowych i Zubrzyc, czy-
li wsi na terenie których ju¿ za kilka
miesiêcy pojawi¹ siê wiatraki. W za-

mian za udostêpnienie dzia³ek inwe-
stor zobowi¹za³ siê do wyp³acania od-
powiednich regulacji czynszowych.  -
I to kolejny bardzo wa¿ny plus po-
wstaj¹cej w Zopowych  farmy - cie-
szy siê so³tys s¹siednich Zubrzyc,
Mariusz Gaw³owski - Korzy�ci od-
czuj¹ g³ównie w³a�ciciele dzia³ek i
rolnicy, którzy tê ziemiê bêd¹ dzier-
¿awiæ dla tej firmy. Dostan¹ udzia³y
pieniê¿ne w ramach dzier¿awy i my-
�lê, ¿e to jest dla nich wyra�na ko-
rzy�æ, oni równie¿ zyskaj¹ na tej in-
westycji.

Europa za oknem
   Pieni¹dze to jednak nie wszystko -
przypomina burmistrz G³ubczyc. I
wymienia kolejne korzy�ci, jakich
spodziewa siê po  wspó³pracy z in-

westorem buduj¹cym
farmê. Uwa¿a, ¿e wiatraki
oraz stworzona przez fir-
mê Gamesa Energia Pol-
ska infrastruktura -
przede wszystkim asfal-
towe drogi, jakie bêd¹
musia³y tu powstaæ jesz-
cze przed budow¹
pierwszego wiatraka -
oka¿¹ siê doskona³ym
magnesem na turystów.
- Farma bêdzie w terenie

trochê wynios³ym ponad teren przy-
leg³y, i rzeczywi�cie bêd¹ te¿ piêkne
widoki dla osób, które bêd¹ chcia³y
pojechaæ tymi drogami - mówi bur-
mistrz Jan Krówka. - A tury�ci to do-
datkowy grosz nie tylko dla miasta i
gminy, ale i dla ludzi. No i wreszcie
bêdzie mo¿na poczuæ siê jak na Za-
chodzie. So³tys Zubrzyc ju¿ nie mo¿e
siê doczekaæ nowoczesnej Europy w
zasiêgu wzroku. - Zawsze cz³owiek
je�dzi³ za granic¹, patrzy³ siê, a te-
raz co� nowego wchodzi do nas. Tam
to jest i cieszymy siê, ¿e w koñcu bê-
dzie u nas.
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   Pieni¹dze dla ludzi, promocja dla
okolicy i ulga dla �rodowiska. Li-
sta korzy�ci jest wiêc do�æ d³uga. -
Du¿o d³u¿sza ni¿ ewentualnych mi-
nusów - wylicza przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
- Te minusy, one s¹ mo¿e czasem zbyt
uwypuklone. (�) widzimy je¿d¿¹c
po Europie Zachodniej, czy w Sta-
nach Zjednoczonych, ¿e tego typu
farmy istniej¹ nie dwa lata, tylko
dwadzie�cia lat. W zwi¹zku z tym jest
to wielka korzy�æ, a poniewa¿ Pol-
ska musi niestety, a mo¿e na szczê-
�cie zdobywaæ jak najwiêcej tej "bia-
³ej energii", w zwi¹zku z tym to jest
w³a�nie klucz do zdobywania tej
"bia³ej energii".

Wymierne korzy�ci ju¿ dzi�

   Inwestor zapewnia,  ¿e farma bêdzie
gotowa przed wiosn¹ przysz³ego
roku. A kiedy do gniazdek w ca³ym
kraju pop³ynie g³ubczycki pr¹d  - do
kasy miasta zacznie p³yn¹æ strumieñ
pieniêdzy. Czê�æ z nich - dziêki kredy-
tom uda³o siê ju¿ wydaæ. - Oczywi-
�cie rozs¹dnie i po gospodarsku - za-
pewnia burmistrz Jan Krówka - Miej-
scowo�ci, które s¹ wokó³ Farmy "Zo-
powy", w ubieg³ym roku skanalizo-

wali�my, korzystamy tak¿e ze �rod-
ków unijnych, a poniewa¿ zaci¹ga-
li�my  zobowi¹zania, przydadz¹ nam
siê ka¿de �rodki, ¿eby robiæ dalsze
inwestycje.  Nic dziwnego,  ¿e ludzie
nie protestuj¹. Dali szansê inwesto-
rowi i siê nie zawiedli. I ju¿ zdaj¹ so-
bie sprawê,  ¿e inwestycja w farmy
wiatrowe oznacza dla wszystkich po-

dmuch witaru w ¿agle. - S¹
zadowoleni, ¿e co� siê dzie-
je - podkre�la Mariusz Gaw-
³owski, so³tys Zubrzyc -
Tak¿e widaæ, ¿e nasza miej-
scowo�æ i Zopowy rozwi-
jaj¹ siê bardzo dobrze, tak
jak ju¿ pan  burmistrz
wspomina³, ¿e zosta³a wy-
konana kanalizacja, tutaj
mamy zbiornik przeciwpo-
wodziowy,  obwodnica jest
robiona, tak¿e korzystamy

z tych �rodków, no i my�lê, ¿e to jest
dobry cel w przysz³o�ci.
      Cel jak najbardziej dobry i szla-
chetny. Ale niemo¿liwy do osi¹gniê-
cia bez wspó³pracy z inwestorami ta-
kimi jak Gamesa Energia Polska. Firma
zainwestowa³a w Farmê Wiatrow¹
"Zopowy" 155 milionów z³otych, a w
okoliczn¹ infrastrukturê kolejne 4 mi-
liony.  Z korzy�ci¹ dla siebie, okolicz-
nych mieszkañców i ca³ego kraju.

Konrad W¹¿,  foto Jan Wac
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       Corocznie od 20 lat w pierwsz¹
niedzielê sierpnia na Kaplicowym
Wzgórzu (314m n.p.m.) dominuj¹cym
nad czeskim Rusinem odleg³ym o 2
km od polskich Gadzowic  odbywa
siê spotkanie trzech narodów - Cze-
chów, Niemców i Polaków. (foto)
Miejsce to i okazja szczególne. Na tym
wzgórzu, z którego
rozci¹ga siê piêkny
widok w kierunku
po³udniowym  na
przedpola Pradziada
(1491m n.p.m.), a w
kierunku pó³noc-
nym na panoramê
G³ubczyc, sta³a od
roku 1816 kaplica
po�wiêcona Nawie-
dzeniu NMP. By³o to
miejsce pielgrzymo-
wania nie tylko z
okolicznych wsi, ale
i pruskiej czê�ci �l¹ska m.in. z G³ub-
czyc. Sta³a do 1945r., kiedy to pod-
czas dzia³añ wojennych uleg³a  znisz-
czeniu,  a w nastêpnych latach zrów-
nana z ziemi¹. Pomys³ jej odbudowy
zrodzi³ siê w sercu prof. dr. Józefa
Scharberta (1919-1998) urodzonego w
s¹siedniej Hrozovej podczas pierw-
szej wizyty autokarowej z rodakami z
Niemiec w 1985r.  Jednak czasy poli-
tyczne uniemo¿liwia³y jego realizacjê.
Dopiero upadek totalitarnego syste-
mu stworzy³ warunki  budowy nowej
kaplicy. Do jej odbudowy przyczynili
siê Niemcy - przedwojenni mieszkañ-
cy okolic Rusina.   W jej  fasadzie
wmurowano ocala³e fragmenty mar-
murowego  krzy¿a stoj¹cego przy po-
przedniczce.   Wnêtrze wybudowa-

SETKAVANI U KAPLE
SPOTKANIA NA WZGÓRZU

nej kaplicy zdobi napis wg pomys³u
dziekana Krnova ks. L. Kusa  "UT
OMNES UNUM SINT" - "aby wszy-
scy byli jedno" a wyra¿a pragnienie
pojednania wszystkich narodów. Na
wie¿y zawis³ ma³y dzwon pochodz¹-
cy z dzwonnicy  ko�cio³a z Czeskiej
Janowki na Wo³yniu (Ukraina)  przy-

wieziony przez Czechów wracaj¹cych
w 1947 r. do ojczyzny. Kaplicê  po-
�wiêci³  8 sierpnia 1993r inicjator od-
budowy ks. prof. dr Józef Scharbert z
Monachium, gdzie by³ wyk³adowc¹
uniwersyteckim.  Od tamtego  czasu
z tego wzgórza p³yn¹ wspólne  mod³y
w trzech jêzykach - czeskim, niemiec-
kim i polskim. Tym razem (5.08.2012)
g³ównym celebransem uroczystej
Mszy �w. jubileuszowej by³ ks. pra³at
dr Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu
(Niemcy) ur. w G³ubczycach wspólnie
z o. Marianem Nowakiem OMI  - go-
spodarzem parafii, ks. Wac³awem Tu-
rza i ks. Boles³awem Grabowskim z Po-
morzowic. Przywracanie po wielu la-
tach wzgórzu i kaplicy charakteru p¹t-
niczego i modlitewnego jest nie tylko



221

WSPÓ£CZESNO�Æ
przywracaniem dawnej hi-
storycznej tradycji i ducha
tego miejsca. Przyk³adowo
mi³ym i smakowitym przy-
wróconym zwyczajem jest
czêstowanie go�ci serowy-
mi ko³aczami na pami¹tkê
dawnego "�wiêta twarogo-
wego" obchodzonego z
okazji odpustu. Spotkania -
to jednocze�nie impuls do
odradzania siê dawnych
kontaktów mieszkañców
obu stron granicy oddzielanych do tej
pory pilnie strze¿on¹ granic¹ pañ-
stwow¹. Trwa³ym, widocznym i u¿y-
tecznym dla obu stron  ukoronowa-
niem rozwijaj¹cych siê w ró¿nych dzie-
dzinach  kontaktów  by³o podpisanie
18.07.2005r. deklaracji wspó³pracy
miêdzy gminami i samorz¹dami  G³ub-
czyc - burmistrz Adam Krupa - i Rusi-
na - starosta Edward Iwanicki - i jej
zrealizowanie w postaci drogi asfal-
towej ³¹cz¹cej Rusin z Gadzowicami
oraz  postawienie przy niej Krzy¿a �w.
w miejscu dawnych zasieków, rowów
i  szlabanów. Warto wspomnieæ, ¿e
droga têdy przebiega³a od zawsze, a
przej�cie graniczne  by³o czynne do
II wojny �wiatowej  i krótko po niej.
Wielo�æ wspólnych polsko - czeskich
inicjatyw zrealizowanych w ci¹gu
ostatnich 20 lat w ró¿nych dziedzi-
nach,  zapocz¹tkowanych odbudow¹
kaplicy wystarczy³a na przygotowa-
nie i wydanie drukiem ksi¹¿ki dwujê-
zycznej "Spotkania na wzgórzu" /"Set-
kavani u kaple" autorstwa Lidii Cza-
janovej, organizatorki odbudowy i
uroczysto�ci przy kaplicy, Jana Waca
ni¿ej podpisanego oraz filmu na CD
zrealizowanego przez Mariana Pospi-
szela, w³a�ciciela TVG³ubczyce.  Ko-

rzystaj¹c z okazji Jubileuszu, mo¿na
pozwoliæ sobie na ma³e podsumowa-
nie wa¿niejszych  zdarzeñ spisanych
i bogato udokumentowanych zdjêcia-
mi we wspomnianej ksi¹¿ce, szkoda,
¿e wydanej  w tak ma³ym nak³adzie,
ale dostêpnej w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl (wydawnictwa
promocyjne) Pierwsze niedzielne spo-
tkania modlitewne "na kopeczku"
koñczy³y siê poczêstunkiem  na dzie-
dziñcu Urzêdu Gminy i   integracyj-
nymi rozmowami, pomys³ami, zawie-
raniem znajomo�ci. Ich charakter przy-
biera³ z roku na rok bogatsze formy i
programy, daj¹c  pocz¹tek pó�niej-
szym  wspólnym sobotnio-niedziel-
nym polsko-czeskim festynom spor-
towo-rekreacyjnym i zabawom. O¿y-
wienie ma³ego Rusina sprawi³o coraz
wiêksze zainteresowanie nim prasy,
telewizji, w³adz, m.in. go�ci³ tu biskup
ostrawsko-opawski Franciszek Lob-
kowicz, Hetman kraju Morawsko-�l¹-
skiego E.Toszenowski, który otworzy³
polsko - czeski turniej pi³karski. Pol-
scy pielgrzymi podarowali  Rusinia-
nom  figurê �w. Floriana, patrona ich
wsi. Mieszkañcy Rusina poznawali
nasze zwyczaje, uczestnicz¹c nie tyl-
ko w zabawie do¿ynkowej w Go³uszo-
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wicach, ale i procesji Bo¿ego Cia³a i
wspólnej pielgrzymce na Jasn¹ Górê.
Czesi  ogl¹dali jase³ka prezentowane
przez  polskie dzieci z Bogdanowic
pod kierunkiem dziekana ks. Adama
Szubki, w ko�ciele w Boguszowie
uczestniczyli w  noworocznym spo-
tkaniu kresowian i dzieleniu siê op³at-
kiem w Bogdanowicach, zaprosili pre-
zesów Stowarzyszenia Mi³o�ników
Lwowa i Kresów Po³udniowo -
Wschodnich - Edwarda Wo³oszyna i
Kazimierza Naumczyka - na pierwsze
spotkanie  czeskich  Wo³ynian  w Su-
dole. Wspólne inicjatywy kulturalne
promieniowa³y szerzej  na pogranicze
czeskie - do Hrozovej z okazji jej  Ju-
bileuszu 700-lecia i zaowocowa³y wy-
stêpem w tamtejszym ko�ciele chóru
Liceum Ogólnokszta³c¹cego  pod dyr.
T. Eckerta z G³ubczyc, który oklaski-
wali równie¿ go�cie z Niemiec, oraz wy-
daniem p³yty CD "Varhany z Osobla¿-
ska"/ "Organy z Osoblahy" z muzyk¹
ko�cieln¹ wykonywan¹ w ko�cio³ach

pogranicza na  organach s³ynnej firmy
z Krnova  Podczas po�wiêcenia no-
wego krzy¿a przy drodze miêdzy Hro-
zov¹ a Rudolticami �l¹skimi  wspólnie
modlili siê Czesi, Niemcy i Polacy.
Modlitewne spotkania trzech narodów
przy kaplicy po latach zaowocowa³y
podpisaniem kolejnego porozumienia
pomiêdzy G³ubczycami a niemieckimi
rodakami. Sygnatariuszami byli Jan
Krówka, Kazimierz  Naumczyk - bur-
mistrz i przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej G³ubczyc, Hubert Lux, Kurt
Schmidt prezesi Stowarzyszeñ przed-
wojennych mieszkañców pogranicza
krnovskiego i g³ubczyckiego,  Renata
Ramazanowa starostka Krnova . Po-
rozumienia  realizowanego jako "Ty-
dzieñ czesko-polsko-niemiecki", a
obejmuj¹ce swoim zasiêgiem znacznie
wiêksze obszary geograficzne  i tema-
tyczne  po obu stronach  "granicy",
wyznaczone do realizacji  przez nastêp-
ne lata i pokolenia.

      Jan Wac
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G£UBCZYCZANIE NA SZLAKU
SANKTUARIÓW MARYJNYCH EUROPY

W dniach 11-23 maja uczestniczy-
³am w pielgrzymce zorganizowanej
przez brata Paw³a z g³ubczyckiego
klasztoru oo Franciszkanów. Na piel-
grzymim szlaku docierali�my do
miejsc u�wiêconych i otoczonych
wielowiekowym kultem.

W sanktuariach zwi¹zanych z ob-
jawieniami Matki Bo¿ej patrzyli�my na
Jej wizerunek i ws³uchiwali�my siê w
s³owa, które kierowa³a do ludzi, w ró¿-
nych czasach. O radosne i owocne
pielgrzymowanie zadbali
nasi niezrównani opieku-
nowie: brat Pawe³ i ojciec
Nikodem  z K³odzka. Dziê-
kujemy im za wspólnie
spêdzony czas pe³en wra-
¿eñ i fantastycznej atmos-
fery. Mijaj¹ kolejne dni, Za
nami pozosta³o miastecz-
ko Marktl am Inn, miej-
sce urodzenia Benedykta
X V. P o ¿ e g n a l i � m y
£askaw¹  Matkê z bawar-
skiego Altotting, Czarn¹ Madonnê z
Einsiedeln w Szwajcarii. Zmierzamy
do mojego upragnionego "zak¹tka"
La Salette we Francji. (foto obok)
Objawienie mia³o miejsce w Alpach,
niedaleko wioski  La Salette, na wy-
soko�ci 1800m, w sobotê 19 wrze�nia
1846r. Pastuszkowie  Melania i Mak-
sym zobaczyli piêkn¹ postaæ kobiety.
Maryja zakrywa³a twarz d³oñmi i p³a-
ka³a. Za po�rednictwem dzieci prze-
kaza³a �wiatu swoje orêdzie. Wezwa-
³a ludzi do nawrócenia i pokuty. La
Salette jest jednym z najpiêkniejszych
sanktuariów maryjnych na �wiecie.
Majestatyczne góry i piêkno przyro-
dy zapieraj¹ dech w piersiach. Nic tu

cz³owieka nie rozprasza. Jest spo-
kojnie i cicho. Mo¿na zatopiæ siê w
modlitwie. Chcia³abym tu jeszcze
powróciæ.

Do najbardziej znanych sanktuariów
nale¿¹ Lourdes i Fatima, które znacz-
nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Lourdes ma
bogatsze tradycje pielgrzymkowe. Zy-
skuje s³awê najwiêkszego na �wiecie
sanktuarium chorych. Natomiast Fati-
ma jest spokojniejsza, panuje atmosfe-
ra i nastrój modlitewny. To znakomicie

widaæ  podczas wieczornego ró¿añ-
ca, który odmawiany jest  prawie we
wszystkich jêzykach �wiata. Warto
zatrzymaæ siê w tych miejscach nie-
co d³u¿ej.

Lourdes - niewielkie miasteczko w
Pirenejach. Pierwsze kroki kierujemy
do Groty Massabielskiej, niszy skal-
nej z figur¹ Niepokalanej. Powy¿ej
groty wznosi siê okaza³a dwupozio-
mowa bazylika po�wiêcona Matce Bo-
¿ej . W tym miejscu 11 lutego 1858 r.
Bernadecie Soubirous Pani objawi³a
swe imiê "Jestem Niepokalane Poczê-
cie"  Widaæ t³umy rozmodlonych piel-
grzymów. Z groty  wyp³ywa �ród³o
odkryte przez Bernadettê na polece-
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nie Maryi. �ród³o sta³o siê zna-
kiem wizji w Lourdes. Przy kra-
nach, do których doprowadzono
wodê, widnieje napis: "Umyjcie
wasz¹ twarz i pro�cie Boga, by
oczy�ci³ wasze serca". Jest to zwy-
czajna woda górska, kryszta³owo
czysta. Jej cudotwórcza moc po-
chodzi od Matki Bo¿ej, wspoma-
ganej wiar¹ ludzi korzystaj¹cych
ze �ród³a. Zwraca uwagê ogrom-
na liczba chorych. Lekcewa¿eni
czêsto przez ludzi zdrowych, tutaj s¹
otoczeni opiek¹ i szacunkiem. Z po-
wag¹ i godno�ci¹ jad¹ na wózkach
na czele ka¿dej procesji  To ich ka-
p³an b³ogos³awi Naj�wiêtszym Sakra-
mentem na zakoñczenie procesji eu-
charystycznej. Ka¿dego dnia odby-
wa siê jeszcze procesja ró¿añcowa-
zwana procesj¹ �wiat³a. Oko³o 20.30
zapalaj¹ siê p³omyki �wiec. W ró¿-
nych jêzykach odmawiany jest ró¿a-
niec. Rozlega siê �piew pie�ni "Po
górach dolinach" na "Ave Maryja"
wiruj¹ podniesione przez p¹tników
lampiony.

Jeszcze k¹piel w wodzie z cudow-
nego �ród³a. D³ugo oczekiwali�my na
swoj¹ kolejkê, daj¹c pierwszeñstwo
chorym . Czas up³ywa³ na modlitwie i
�piewie. By³o to niezapomniane prze-
¿ycie, trudne do wyra¿enia w s³o-
wach.

Zbli¿amy siê do Matki Bo¿ej w Fa-
timie. Ju¿ z daleka wita nas smuk³a wie-
¿a Bazyliki Ró¿añcowej w miejscu
objawieñ. To tutaj 13 maja 1917 roku
ukaza³a siê trójce pastuszków Piêkna
Pani, a ju¿ 13 pa�dziernika tego same-
go roku przes³awny "cud s³oñca" po-
twierdzi³ autentyczno�æ Jej objawieñ.
Podziwiali�my rozleg³y wznosz¹cy siê
ku bazylice plac, na który wylegaj¹

s³ynne fatimskie procesje ró¿añcowe,
ze �wiecami.

Nieco na uboczu placu usytuowa-
na jest Kaplica Objawieñ z figur¹ Mat-
ki Boskiej . W tym wizerunku oddaje
jej ho³d ca³y �wiat. "Matko, trzymasz
w rêku ró¿aniec, a wiêc chcesz nas
pouczyæ, ¿e w modlitwie ró¿añcowej
tkwi si³a do przezwyciê¿ania wszel-
kich trudno�ci". Na placu droga po-
kutna jest wyg³adzona kolanami piel-
grzymów. Poranna Msza �w. odpra-
wiona przez ojca Nikodema, w kapli-
cy, u stóp Matki Bo¿ej, koñczy nasz
pobyt w Cora da Iria. Za pierwsz¹
�wi¹tyniê maryjn¹  na �wiecie uwa¿a
siê Bazylikê Matki Bo¿ej na kolumnie
- Santa Maria del Pilar w Saragos-
sie. �w. Jakub, ewangelizuj¹c Hiszpa-
niê, mia³ wizjê Matki Boskiej niesionej
na s³upie przez anio³y. Wed³ug trady-
cji, to ten sam s³up, który znajduje siê
w bazylice. W centrum na jaspisowej
kolumnie stoi Madonna z Dzieci¹tkiem.
Madonna del Pilar jest patronk¹ �wia-
ta hiszpañskiego, uwielbiana w Ame-
ryce po³udniowej.

Jej �wiêto 12 pa�dziernika jest �wiê-
tem narodowym Hiszpanii. Dalsza
nasza droga prowadzi do Santiago de
Compostela. Sanktuarium �w, Jakuba
Aposto³a i Mêczennika nawiedzaj¹
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wierni z ca³ego �wia-
ta. Szlakami, zwany-
mi drogami �w, Jaku-
ba - camino - zd¹¿a
ka¿dego roku rzesza
pieszych p¹tników.
Na tê wêdrówkê wy-
ruszaj¹ indywidual-
nie lub w ma³ych
grupkach. Ich zna-
kiem rozpoznaw-
czym jest muszla.
Do grobu �w. Jaku-
ba pragnie dotrzeæ
ka¿dy pielgrzym. W
krypcie bazyliki w
srebrnym Sarkofa-
gu znajduj¹ siê jego
relikwie. Oddaj¹c
cze�æ �w. Aposto³o-
wi, dziêkujemy za
przebyt¹ drogê,
prosimy o jego opie-
kê i wyjednanie ³ask.

Woja¿uj¹c po
Hiszpanii, zahaczy-
li�my równie¿ o jej stolicê  Madryt.
Zwiedzili�my m.in. Pa³ac  Królewski,
katedrê, klasztor Wcielenia Pañskie-
go. Urzek³a nas jednak Barcelona,
która ma dla turysty mnóstwo atrak-
cji, choæby wspania³e budowle An-
tonio Gaudiego. Najbardziej znane
dzie³o tego genialnego architekta to
Sagrada Familia, czyli ko�ció³  �w.
Rodziny. Jego budowa trwa ju¿ prze-
sz³o 100 lat. Nie jest znany nawet przy-
bli¿ony termin jej ukoñczenia. Op³a-
cana jest ze sk³adek wiernych. We
wnêtrzu m.in. gotowy jest o³tarz g³ów-
ny. 7. listopada 2010r. Benedykt XVI
konsekrowa³ ko�ció³ i nada³ mu tytu³
Bazyliki Mniejszej. Nie mo¿na te¿ za-
pominaæ o bardzo popularnym �w.

Antonim, na którego �lady natrafili-
�my. Lizbona jest Jego rodzinnym mia-
stem. W katedrze �w. Antoniego znaj-
dujê fragment domu, w którym siê
urodzi³. Portugalczycy kochaj¹ swo-
jego �wiêtego i otaczaj¹ go wielkim
kultem. Pielgrzymkê zakoñczyli�my u
�w. Antoniego, ale ju¿ w Padwie. We
wspania³ej bazylice uczcili�my jego
relikwie, odwiedzili�my grób. Po¿e-
gnali�my   �w. Antoniego msz¹ �w.
Pielgrzymka jeszcze siê nie skoñczy-
³a. Bêdzie do mnie wracaæ, ale ju¿ na
spokojnie, bez szalonego tempa i prze-
jechanych kilometrów. Wspominaæ
bêdê miejsca i zwi¹zane z nimi wyda-
rzenia, spotkania, ale nade wszystko
wewnêtrzne doznania.

Irena Kubiñska
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Przegl¹d Poezji i Pie�ni Jana Paw-
³a II "Syæka se Wom zycom" corocz-
nie cieszy siê du¿ym zainteresowa-
niem dzieci, m³odzie¿y i zatacza co-
raz wiêksze krêgi w�ród m³odych
ludzi. W bie¿¹cym roku odby³ siê po
raz czwarty.

Finansowany  by³ ze �rodków Urzê-
du Marsza³kowskiego i
Kuratorium O�wiaty w
Opolu, Starostwa Powia-
towego w G³ubczycach,
Zarz¹du Regionu NSZZ
"Solidarno�æ" �l¹ska
Opolskiego, Miejskiego
O�rodka Kultury w G³ub-
czycach  a patronat ho-
norowy sprawowali Me-
tropolita Krakowski Kar-
dyna³ Stanis³aw Dziwisz,
Marsza³ek Województwa
Opolskiego Józef Sebe-
sta, Opolski Kurator O�wiaty Pani
Halina Bilik. Organizatorami byli: Miej-
ski O�rodek Kultury i Zespó³ Szkó³

 "SYCKA SE WOM ZYCOM"
IV WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D

POEZJI I PIE�NI B£. JANA PAW£A II
im. Jana Paw³a II w Pietrowicach.

"Syæka se Wom zycom" odby³ siê
w miesi¹cu urodzin B³ogos³awionego
Jana Paw³a II  w dniach 11-12 maja i mia³
na celu promowanie, propagowanie po-
ezji o wysokich walorach moralnych i
artystycznych, po�wiêconej Ojcu �wiê-
temu b³. Janowi Paw³owi II. Inspirowa-

nie m³odych talentów do twórczych po-
szukiwañ w dziedzinie poezji i muzyki.
Integrowanie �rodowisk zwi¹zanych z

osob¹ b³. Jana
Paw³a II. Upa-
miêtnianie roczni-
cy urodzin Jana
Paw³a II.

W przegl¹dzie
udzia³ wziê³o 69
wykonawców ze
szkó³ podstawo-
wych, gimnazjal-
nych  i ponadgim-
nazjalnych i odby-
wa³ siê w dwóch
kategoriach: recy-
tacji i poezji �pie-
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wanej. 11 maja w Miejskim O�rodku
Kultury w G³ubczycach odby³y siê
eliminacje. Poziom by³ bardzo wysoki
i wyrównany. Jury na czele z Ks. prof.
Grzegorzem Po¿niakiem, wy³oni³o naj-
lepszych, którzy zakwalifikowali siê
do Gali Fina³owej, która odby³a siê w
dniu 12 maja w Zespole Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Pietrowicach i by³a poprze-
dzona Msz¹ �w.

Po przywitaniu zaproszonych go-
�ci, uczestników i widzów dyrektor
Bogdan Kulik odczyta³ list Metropo-

lity Krakowskiego
Kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza oraz Opol-
skiego Kuratora
O�wiaty Haliny Bilik
skierowany do organi-
zatorów i wykonaw-
ców przegl¹du. Na
koncert fina³owy przy-
by³ przyjaciel i kolega
Papie¿a Eugeniusz
Mróz...

Jury w sk³adzie: Ks.
prof. Grzegorz Po-

�niak, Jerzy Dêbina, Marek Wi�niew-
ski przyzna³o nagrody.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagro-
dy ksi¹¿kowe, a w dniu 18 maja w ra-
mach jeszcze jednej nagrody wyjecha-
li bezp³atnie do Wadowic do miejsca
urodzin b³. Jana Paw³a II, "gdzie
wszystko siê zaczê³o".

Anna Sarota - Borszowska
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    15 grudnia 2011r. w Szkole G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie odby³a siê uroczysto�æ
wrêczenia presti¿owych Nagród Po-
zytywista Roku 2010, zwyciêzców
ogólnopolskiego plebiscytu zorgani-
zowanego przez Fundacjê Regional-
nych Inkubatorów Przedsiêbiorczo-
�ci: "Wokulski" oraz Fundacjê Roz-
woju Regionalnego i Przedsiêbior-
czo�ci M³odzie¿y "Staszic".

W grupie nominowanych i wy-
ró¿nionych statuetk¹ Pozytywista
Roku 2010 by³a Maria Farasiewicz -
nauczycielka jêzyka polskiego ZSM
w G³ubczycach, która zosta³a uho-
norowana w kategorii "O�wiata" za
zas³ugi w dzia³alno�ci edukacyjnej
i anga¿owanie siê w projekty pro-
rozwojowe m³odzie¿y. Wrêczenia
owych statuetek i pami¹tkowych dy-
plomów dokonali: prezes kapitu³y -
prof. dr hab. Janusz Gudowski z Uni-
wersytetu Warszawskiego, rektor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Suwa³kach - prof. dr hab.Jerzy
Sikorski oraz ks. pra³at Józef Maj. W
uroczysto�ci towarzyszy³ p.Marii dy-
rektor " Mechanika" - Jan £ata. (foto)

Maria Farasiewicz znalaz³a siê w
gronie znakomitych postaci kultury,
sztuki, nauki, polityki, biznesu i insty-
tucji wyró¿nionych i nagrodzonych
POZYTYWIST¥ ROKU, co jest swo-
ist¹ nobilitacj¹ jej osoby. W�ród nich:
Anna Dymna, Piotr Rubik, Adam Ma-
³ysz, Maciej Or³o�, Micha³ Boni, Le-
szek Balcerowicz, Tadeusz Mosz, Cen-
trum Nauki Kopernik, TV Biznes, Na-
rodowy Bank Polski, Kabaret Moral-
nego Niepokoju, Teatr Kamienica,
Muzeum Powstania Warszawskiego
i inni.

POZYTYWISTA ROKU
Kapitu³a Nagrody POZYTYWISTA

ROKU sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych, �wiata
nauki i biznesu  wyró¿ni³a i nagrodzi-
³a w nastêpuj¹cych kategoriach: go-
spodarka, dzia³alno�æ spo³eczna, na-
uka, o�wiata, kultura i sztuka, osobo-
wo�æ i ca³okszta³t dzia³alno�ci.

Nagroda POZYTYWISTA ROKU to
docenienie dorobku, wk³adu pracy i
innego typu dzia³añ, które s³u¿¹ roz-
wojowi ró¿nych dziedzin ¿ycia i prze-
k³adaj¹ siê na warto�æ praktyczn¹ dla
spo³eczeñstwa. Nawi¹zuje do idei po-
zytywistycznych - pracy organicznej
i pracy u podstaw, a laureaci to wspó³-
cze�ni Wokulscy, Si³aczki, Judymo-
wie.

List Gratulacyjny do M. Farasiewicz
wystosowa³a Halina Bilik - Opolski
Kurator O�wiaty, sk³adaj¹c w nim
"serdeczne s³owa uznania za szla-
chetn¹ postawê, podejmowanie spo-
³ecznych inicjatyw, niezwyk³y dar
otwierania ludzkich serc".

To wyj¹tkowe wyró¿nienie przynosi
zaszczyt nie tylko osobie Marii Fara-
siewicz czy szkole, w której pracuje,
ale tak¿e �rodowisku o�wiaty Ziemi
G³ubczyckiej.

Gra¿yna Zaworska



229

WSPÓ£CZESNO�Æ

Seniorzy kojarz¹ siê z osobami,
które s¹ bierne, apatyczne, niedo³ê¿-
ne i niesprawne. Aby zaprzeczyæ ta-
kiemu stereotypowi, nasz Dom
Dziennego Pobytu w G³ubczycach w
dniu 31.07.2012 zorganizowa³ I
G³ubczyck¹ Olimpiadê Seniorów i
zaprosi³ do uczestnictwa w niej
cz³onków Zwi¹zku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz cz³onków
Stowarzyszenia Obywateli III Wie-
ku.

Na przekór metryce, ku zdziwieniu
niedowiarków, nasi "olimpijczycy"
udowodnili, ¿e s¹ jeszcze ca³kiem, ca³-
kiem � sprawni fizycznie i tryskaj¹cy
dobrym humorem. Krótko mówi¹c,
wszyscy wspaniale siê bawili.

Olimpiadê rozpoczêto od�piewa-
niem hymnu narodowego, a potem
hymnu olimpijskiego u³o¿onego przez
jedn¹ z pañ seniorek specjalne na tê
okazjê.

Dla trzech dru¿yn przewidziano piêæ
konkurencji: slalom z ping pongiem
na ³y¿ce, rzut pi³k¹ do kosza, strza³ do
bramki, rzutki i budowanie wie¿y z
klocków na czas. Dru¿yny dopingo-
wane gromko przez kibiców ostro ze
sob¹ konkurowa³y, pamiêtaj¹c o spor-
towym zachowaniu i zdrowej rywali-
zacji.

I G£UBCZYCKA OLIMPIADA SENIORÓW
Wyniki ka¿dej konkurencji zapisy-

wane by³y na tablicy. Nad popraw-
no�ci¹ przebiegu olimpiady czuwa³o
jury, które sk³ada³o siê z trzech osób
� przedstawicieli DDP, ZERI i Stowa-
rzyszenia Obywateli. W zwi¹zku z tym
¿e chodzi³o przede wszystkim o dobr¹
zabawê, odst¹pili�my od wyznacza-
nia I, II i III miejsca. Dru¿yna, która
zebra³a najwiêcej punktów, otrzymy-
wa³a puchar kierownika DDP I
G³ubczckiej Olimpiady Seniorów � pu-

char wrêczono dru¿ynie Stowarzysze-
nia Obywateli III Wieku.

Po skoñczonej olimpiadzie uczest-
nicy udali siê do naszego ogrodu, gdzie
przy akompaniamencie harmonii
wspólnie wszyscy biesiadowali. Tam
urz¹dzono ma³¹ bitwê na g³osy, która
dru¿yna ³adniej i g³o�niej za�piewa.
Niestety, ten konkurs nie zosta³ roz-
strzygniêty i co� mi siê tak wydaje, ¿e
chyba zrobimy dogrywkê...

Sprawno�æ fizyczna dla ka¿dego
cz³owieka jest bardzo wa¿na. M³odzi
ludzie nie zastanawiaj¹ siê nad tym,
po prostu nie maj¹ jeszcze ¿adnych
ograniczeñ. Pojawiaj¹ siê one dopie-
ro w wieku pó�niejszym. Aby utrzy-
maæ sprawno�æ fizyczn¹, nale¿y byæ
aktywnym ruchowo. Nasz Dom w

>>>
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szczególnym stopniu k³adzie nacisk
na to i codziennie prowadzimy gim-
nastykê, która cieszy siê wielk¹ po-
pularno�ci¹ w�ród podopiecznych.
Nie ukrywam, ¿e w wiêkszo�ci æwicz¹

panie, panów jest tylko kilku. Mamy
nadziejê zmieniæ to ju¿ nied³ugo.

Wyznajemy zasadê: "W zdrowym
ciele, zdrowy duch", dlatego te¿ mamy
w sobie si³ê i rado�æ ¿ycia.

Kier. DDP Liliana D¹browa

Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce powsta³ we wrze�niu
2007r.

Zajêcia karate Shotokan oraz kara-
te sportowe WKF prowadzone s¹ we-
d³ug przepisów �wiatowej Federacji
Karate. Karate jest w strukturach olim-
pijskich i ma szanse uzyskaæ status
dyscypliny olimpijskiej.

Klub posiada 42 osoby trenuj¹-
ce, tj. dzieci, m³odzie¿ oraz osoby
doros³e.

W 2012r
bra³o udzia³
17 zawodni-
ków w 16
zawodach
rangi krajo-
wej i miê-
dzynarodo-
wej w kraju i
za granic¹.
Klub zdoby³
³¹cznie 19
medali z³o-
tych, 17 me-
dali srebr-
nych i 38
medali br¹zowych. Najwiêcej medali
uzyskali: Klaudia Bociek, Szymon Cie-
�lik oraz Maciej Kowalczyk.

Brali�my udzia³ w 7 seminariach z
udzia³em najlepszych trenerów Euro-
py i zawodników z tytu³ami mistrzów
�wiata, przeprowadzili�my trzy poka-

LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY
KARATE-DO G£UBCZYCE

zy, z czego jeden w Holcovicach-Cze-
chy i dwa w G³ubczycach.

Nasz klub wspieraj¹: Urz¹d Miasta
G³ubczyce, ZOKIS G³ubczyce, Szko-
³a Podstawowa nr1 w G³ubczycach,
Starostwo Powiatowe w G³ubczy-
cach, Firma Top Farms G³ubczyce,
Kombinat Rolny w Kietrzu, Jacek i
Barbara Kolasa, Krzysztof Patryjach
, Jacek Bociek, Przemys³aw Kowal-
czyk, Szymon Popczyk, Lidia i Adam

Leliñscy, Tomasz Kotwica i wielu in-
nych, którym sk³adamy serdeczne
podziêkowania za wszelk¹ pomoc,
szczególnie w organizacji zawodów
Grand Prix �l¹ska Polsko- Czeskiego.

Instruktor karate Shotokan III Dan
 Janusz Ho³da

>>>
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DO¯YNKI DEBRZYCA 2012
Do¿ynki  "Debrzyca 2012" na pew-

no zas³u¿y³y  na to, aby nie pozostaæ
tylko w ulotnej pamiêci, dlatego  re-

dakcja G³osu G³ubczyc pozwoli³a so-
bie na zapisanie w naszych anna³ach
fragmentów wyg³oszonych przemó-
wieñ - Starosty Do¿ynek
Krzysztofa Gawêckiego na
zakoñczenie Mszy �w. oraz
Burmistrza G³ubczyc Jana
Krówki na oficjalnym
otwarciu uroczysto�ci
wzbogacaj¹c je fotoreporta-
¿em w przekonaniu, ¿e naj-
lepiej oddadz¹ ducha, po-
wagê, nastrój i inne elemen-
ty tego �wiêta.

Gmina G³ubczyce to jedno z naj-
piêkniejszych  pod wzglêdem przy-
rodniczych walorów i najatrakcyj-
niejszych miejsc w naszym Kraju (...)
gdzie obok siebie zgodnie wspó³ist-
niej¹ i funkcjonuj¹ ró¿ne formy rol-
niczej dzia³alno�ci. (...) Nasza gmi-
na na rolnictwie jest oparta i rolnic-
twem stoi. Przyroda, klimat i gleba
tworz¹ tu lepsze ni¿ gdzie indziej
warunki dla rozwoju produkcji rol-
niczej i sektora szeroko rozumianej

obs³ugi rolnictwa . Dlatego Do¿yn-
ki w naszej gminie to nie tylko naj-
wa¿niejsze �wiêto Rolników, ale tak-

¿e najwiêk-
sza Uroczy-
sto�æ dla
Gminy. (...)
Sk³adam ser-
deczne po-
dziêkowania
w s z y s t k i m
osobom, któ-
re poprzez
p r a c ê ,
wsparcie fi-
nansowe, a
tak¿e dobre

s³owo, przyczyni³y siê do przygoto-
wania uroczysto�ci do¿ynkowych.
(Krzysztof Gawêcki)

U¿y�niona ju¿ rola,
                 wyplewione ju¿ chwasty
Pada ziarno na pola,
                    prac¹ nasz¹ wyrasta
Ju¿ zieleni siê w glebie,
                 ju¿ siê s³oñcem bogaci
Bóg nakarmi dzi� chlebem:
          dzieci, mê¿czyzn, niewiasty.
Wiatr k³osami kolebie,
                         ci¹g³e lato je z³oci
Bóg zamieszka³ w tym chlebie
         w swej niezmiernej dobroci.
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Drodzy mieszkañcy Debrzycy, sza-
nowni go�cie Gminnych Do¿ynek
roku 2012. �wiêto dziêkczynienia za
plony jest g³êboko  zakorzenione w
kulturze chrze�cijañskiej, ale przede
wszystkim sta³o siê piêkn¹ tradycj¹
polskiej wsi. Do¿ynki to po pierwsze
podziêkowanie Bogu za b³ogos³a-
wieñstwo  pracy rolnika, za dary zie-
mi  i otrzymane ³aski. W imieniu nas
wszystkich sk³adam serdeczne "Bóg
zap³aæ" za sprawowanie Naj�wiêtszej
Ofiary  i skierowane do nas s³owo
Proboszczowi Parafii �w. Jakuba Apo-
sto³a w Debrzycy ks. Piotrowi Furma-
nowi. Rolnicy wiedz¹ dobrze, jak bar-
dzo efekt ich pracy, nasz chleb po-
wszedni, zale¿y od warunków natury,
pogody i ziemi. Rytm ich pracy wy-
znacza rytm pór roku, zmian tempera-
tury i opadów. Nikt inny nie ¿yje w
takim rytmie naszej przyrody i nie
obcuje z ni¹ tak blisko. Choæ tego-
roczna zima smaga³a od lat niespoty-
kanymi mrozami nasz¹ ziemiê, gdy w
wielu miejscach w Polsce rolnicy mu-
sieli przeorywaæ ³any ozimin, G³ub-
czyckie pola ocala³y. Z niepokojem pa-
trzyli�my w niebo w tegoroczne, gor¹-
ce lato, czy nie daj Bo¿e burze, nawa³-
nice i grad szalej¹ce w ró¿nych miej-

scach kraju, nie zniwecz¹ pracy i do-
robku naszych wsi. "Bóg pob³ogo-
s³awi³, Ziemia plon wyda³a". Mówi¹
rolnicy, ¿e nie ma rekordowych w tym
roku plonów. Ale nie martwmy siê o
rekordy. Bo ziemia plon wyda³a wy-
starczaj¹co obfity, ziarno piêkne, do-
rodne, zdatne na chleb.(...)

Do¿ynki Gminne roku 2012 s¹ te¿
�wiêtem mieszkañców so³ectwa De-
brzyca. Oczywi�cie maj¹ powód do
rado�ci, gdy w ich progi zje¿d¿aj¹
setki go�ci, by podziwiaæ ich zaan-

ga¿owanie i pracê w³o¿on¹ dla upiêk-
szania wioski  i poprawê warunków
¿ycia. Pamiê-
tam wybory
so³tysa w 2007
roku. W pierw-
szym zebraniu
nikt siê nie
zg³osi³. Pano-
wa³o jakie�
przekonanie,
¿e nic siê nie da
zrobiæ, ¿e nie
warto siê anga¿owaæ. Do drugiego
zebrania uda³o siê zebraæ grupkê
wsparcia dla �p. Pana Zbyszka Przy-
siê¿nika, który wówczas przede
wszystkim ofiarnie  pracowa³ na rzecz
Rady Parafialnej. Grupa zaanga¿owa-
nych realizowa³a coraz �mielsze pla-
ny dla Debrzyc. Choroba i �mieræ
Pana Zbigniewa mocno zasmuci³a nas
wszystkich. Ale dzie³o by³o kontynu-
owane pod przewodnictwem nowej
Pani so³tys Anity Juchno. Rada so-
³ectwa uros³a w si³ê, tak¿e liczebn¹.
Debrzyca by³a jedynym so³ectwem,
gdzie  do rady so³eckiej zosta³ wybra-
ny proboszcz parafii. Efekty pracy
tych kilku lat s¹ zadziwiaj¹ce i mog¹
byæ wzorem dla innych so³ectw. Ca³a
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�wietlica, oprócz sali
na dole,  zosta³a prze-
budowana i odremon-
towana  rêkami miesz-
kañców. Zaanga¿owa-
ni mieszkañcy praco-
wali dniami, wieczora-
mi i nocami. Ka¿dy jak
umia³. Jeden dzieli³ siê
swoj¹ fachowo�ci¹,
drugi mu pomaga³, jak
umia³ najlepiej, trzeci
d�wiga³ i przenosi³ ma-
teria³y, inny dba³ o
czysto�æ i porz¹dek.
Pracowa³y kobiety, pracowali mê¿-
czy�ni, starsi i m³odzie¿, ka¿dy komu
na sercu le¿a³o dobro wspólne. Wiel-
kie s³owa uznania i podziêkowanie
nale¿¹ siê wszystkim dziêki, którym
to siê Debrzycy uda³o. ¯yczê Wam,
by�cie z rado�ci¹ i satysfakcj¹ z do-
brze wykonanej pracy korzystali z tych
wspólnych dzie³, by Wam one piêknie
s³u¿y³y. Po³¹czy³a Was  praca i troska o
wspólne dobro. Ceñcie sobie to, co ju¿
osi¹gnêli�cie, pozyskujcie nastêpnych,
tak¿e tych nastawionych sceptycznie i
krytykantów. Gdy bêdziecie razem, osi¹-
gniêcie stawiane sobie cele.

Jeszcze raz sk³adam podziêkowania
za ka¿d¹ pracê na rzecz so³ectwa De-
brzyca, na rzecz przygotowania tego-
rocznego �wiêta plonów, zarówno
mieszkañcom Debrzycy, jak i instytu-
cjom i osobom wspieraj¹cym so³ec-
two, sponsorom - Waldemarowi Kur-
spiotowi i firmie EFEKT, a zw³aszcza
firmie TOP FARMS, jej prezesowi
Krzysztofowi Gawêckiemu i Józefowi
Szpakowi. Sk³adam te¿ podziêkowa-
nie wszystkim s³u¿bom, które by³y za-
anga¿owanie w tegoroczne Do¿ynki.

M³odzie¿y i kadrze in-
struktorskiej hufca
harcerskiego i hufca
pracy, a zw³aszcza Ko-
mendantowi ZHP - Ry-
szardowi Kañtochowi.
S³u¿bom zabezpiecze-
nia: zak³adowi energe-
tycznemu, us³ugom
komunalnym, katerin-
gowcom.

Dziêkujemy tym,
którzy bêd¹ nas bawiæ:
agencji artystycznej
BAMA, Miejskiemu

O�rodkowi Kultury, zw³aszcza chóro-
wi FENIKS, zespo³owi "Sukces", ze-
spo³owi BLOODLINES, zespo³owi
Leszka Wiklaka. ¯yczê wszystkim
wspania³ej zabawy. (Jan Krówka)

Na wniosek Burmistrza  G³ubczyc
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przyzna³ Honorowe Odznaki  'Zas³u-
¿ony dla Rolnictwa"  nastêpuj¹cym
rolnikom; Rondzista Franciszek cz³o-
nek RSP Krzy¿owice, Mazur Kazi-
mierz - Bogdanowice, Iskrzak  Roman
i  Siudmak Lucyna - Debrzyca.

W tegorocznym korowodzie do¿yn-
kowym w Debrzycy niesiono 15 ko-
ron, spo�ród których komisja po wni-
kliwej ocenie ustali³a, ¿e tytu³ "Miss"
i  wicemiss otrzyma³y korony z Ber-
nacic Górnych, Bogdanowic i Zawi-
szyc, pozosta³e równorzêdne to �ci-
borzyce Ma³e, Zopowy Osiedle (trzy
korony), G³ubczyce Sady, Zubrzyce,
Lisiêcice, Debrzyca, Nowa Wie�, Cho-
mi¹¿a, Pomorzowice i Grobniki

 (fot. str. 224-225).
Jan Wac
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TYDZIEÑ
POLSKO - CZESKO - NIEMIECKI
SENTYMENTALNE ODWIEDZINY

Kolejny "Tydzieñ polsko-czesko-
niemiecki" wype³nia³y sentymentalne
odwiedziny dawnych swoich lub ro-
dziców stron  przez dwie grupy (Sto-
w a r z y s z e n i a )
przedwojennych
mieszkañców po-
granicza. Tydzieñ
rozpoczê³a (2.09.)
Msza �w w ko-
�ciele oo francisz-
kanów w G³ub-
czycach, któr¹
odprawi³ ks. pra³at
Wolfgang Gro-
choll ze Stuttgar-
tu. W wyg³oszo-
nej homilii nawi¹-
za³ do G³ubczyc, swojego  rodzinne-
go miasta, figury Maryjnej w Rynku,
losów i wymowy dzwonu w dzisiej-
szej Europie.

"Je�li dzwon nie posiada serca, jest
bezwarto�ciowy. Nie mo¿e dzwoniæ,
nie mo¿e brzmieæ. G³ubczycki Ko�ció³
Franciszkanów posiada³ ma³y dzwon,
o czym donosi³ brat zakonny (LHB 7/
1957,3). Pisa³, ¿e dzwon ten potrzebo-
wa³ nowego serca. Kiedy pewnego
wieczoru nowe serce zawis³o w dzwo-
nie i zadzwoniono nim na próbê, zbie-
gli siê mieszkañcy miasta, przynosz¹c
¿ywno�æ. "Zadzwoniono dzwonem
informuj¹cym o g³odzie w mie�cie, nie
zgadzamy siê na to (1)"... "Die Glocke
muß en  Klöppel  han,   wenn sie den
Schall soll von sich lahn - Dzwon musi
mieæ serce, je�li ma z siebie wydaæ
d�wiêk" - tak mówi stare niemieckie
przys³owie. Ma ono wiêcej znaczenia,

ni¿ siê na pocz¹tku wydaje i przy�wie-
ca nie tylko mieszkañcom G³ubczyc.
Powinno byæ tak¿e wa¿ne - odwa¿ê
siê powiedzieæ - dla wszystkich, któ-

rzy chc¹ ¿yæ we wspólnej Europie. O
tym te¿ wspomina³ Aposto³ Pawe³.
Dzwon bez serca by³ podobny do
wielu historii, które prze¿y³ na swojej
drodze ¿ycia."� Spójrzmy raz jeszcze
na G³ubczycki dzwon ratusza i jego
drogê przez Europê. Kiedy� jego
brzmienia s³uchali ludzie dawnych Le-
obschütz. Po niszczeniu na hambur-
skim cmentarzu dzwonów s³ucha³y go
zakonnice w Bad Mergentheim  (mia-
sto moich �wiêceñ kap³añskich) i sz³y
za tym d�wiêkiem na msze �wiêt¹. Zaj-
mowa³y siê tam opiek¹ nad chorymi.
W Oldenburg wisia³ dzwon bez
brzmienia i przypomina³ uchod�com
ich drogê z ma³ej Leobschützkiej oj-
czyzny. Dzi� dzwon brzmi nowym
brzmieniem, brzmieniem wspólnej pra-
cy  Leobschutz-Glubczyce, której ce-
lem jest pokój w Europie.

W �rodku mojego rodzinnego mia-
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sta Leobschütz stoi niedawno odno-
wiony pos¹g Maryi.  Wieloletni se-
nator austriacki, a wiêc Europejczyk,
ufundowa³ go jeszcze przed tym, jak
Król Pruski wkroczy³ z wojn¹ �l¹sk¹
na te tereny (W. Grocholl.   Stadtplan
und Geschichte, 2009, S.15). Madon-
na z wieñcem z gwiazd wskazuje dzi�

jeszcze bardziej, ni¿ kiedykolwiek do
tej pory, na Europê. Ona wo³a do nas:
trzymajcie siê z dala od podzia³ów, id�-
cie w kierunku nowego wspólnego
brzmienia! Z g³êbi serca Maryi (Zef
3,17) zabrzmia³o: "Bóg jest ze mn¹"
(Lk 1,28). Pos³uszna woli Boga, wy-
chwala³a  w "S³u¿bie Bogu" (3.  Msza
maryjna,   Prefacja) swój magnificat.
Nie tylko posz³a do swej rodziny,
posz³a z t¹ nowin¹ do wszystkich lu-
dzi, aby ka¿dy odkry³ "Chrystusa
Zbawiciela"   (modlitwa koñcowa).
Tak wiêc, mam i ja prawo wo³aæ do
Was:   Europo, "daj nowe brzmie-
nie swojej pie�ni"   (Laudes, Oster-
hymnus).

Trasê tego dnia rozpoczêto od Go-
³uszowic, miejsca urodzenia Johan-
nesa Reinelta  znanego pod pseudo-
nimem Philon vom Walde na ¿ycze-
nie jego prawnuczki, która by³a w�ród

go�ci, potem poznali nasz  zwyczaj
do¿ynkowy w Debrzycy. Kolejne dni,
kolejne miejsca - Radynia, Opawica,
W³odzienin, Kietrz, Baborów, Branice
z Miasteczkiem Mi³osierdzia i bazylik¹
�w. Rodziny. Jeden dzieñ spêdzili w
G³ubczycach, zaczynaj¹c od spotka-
nia z w³adzami samorz¹dowymi G³ub-

czyc i Krno-
va w Mu-
zeum Ziemi
G³ubczyc-
kiej, obej-
rzeli jego
zbiory i
wystawê o
r o d z i n i e
Holaender,
potem by³
spacer po
m i e � c i e
pod prze-

wodnictwem dyr. B. Piechaczek, zwie-
dzenie firmy "Galmet" i odwiedziny
Liceum Ogólnokszta³c¹cego (foto w
gabinecie fizyki), poznanie jego do-
robku. By³a te¿ okazja usi¹�æ w gabi-
necie fizyki  w "³awach szkolnych" pa-
miêtaj¹cych przedwojenne czasy. Przy
pierwszym stole zasiad³a absolwent-
ka tej szko³y, obok prawnuczka Philo-
na vom Walde, w g³êbi syn innego
absolwenta. W czasie gdy cz³onko-
wie Stowarzyszenia dawnych miesz-
kañców Ziemi G³ubczyckiej pod kie-
runkiem Herberta Luxa pochodz¹ce-
go z Braciszowa zwiedzali powiat
g³ubczycki, cz³onkowie drugiego Sto-
warzyszenia pod kierunkiem Kurta
Schmidta urodzonego w Krnovie
zwiedzali Krnóv, Bruntal, Jesenik i
inne miejsca, z którymi wi¹¿¹ ich
wspomnienia

Jan Wac
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17  harcerzy i  troje opiekunów z
G³ubczyc, miasta partnerskiego
Rockenhausen (Niemcy),   spêdzi³o
12 pe³nych wra¿eñ dni, na obozie
Pfalz-Camp w Sattelbergu

Po 14 godzinnej autokarowej pod-
ró¿y m³odzie¿  dotar³a do ewangelic-
kiej, m³odzie¿owej wioski namiotowej.
Go�ci z Polski przywitali Matthias
Klein, m³odszy referent Ko�cio³a
Ewangelickiego oraz radny Rady Mia-
sta i Gminy, Christian Angne (prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyja�-
ni Rodzin Rockenhausen/G³ubczyce),
Pani Dorota Walter, wiceprzewodni-
cz¹ca  stowa-
r z y s z e n i a ,
wspomaga³a
jako t³umacz i
opiekun.

Polscy go-
�cie, po przy-
je�dzie do Se-
elen, byli
oczarowani
wspania³ymi
krajobrazami
Nadrenii Pa-
latynatu oraz widokami z wie¿y wido-
kowej na górze Sattelberg. Czas miê-
dzy 29 lipca a 10 sierpnia wype³niony
by³ wieloma ciekawymi zajêciami.
Stworzenie wspólnoty by³o najwa¿-
niejszym zadaniem zarówno dla nie-
mieckiej jak i polskiej m³odzie¿y po-
mimo bariery jêzykowej. Integracja i
wzajemne poznawanie siê to podsta-
wa tego obozu.

Wspania³ym prze¿yciem dla m³o-
dzie¿y by³ rejs po Renie ze zwiedza-
niem s³awnych pomników historii w
miejscowo�ci Niederwald oraz Rude-

PARTNERSKA WIZYTA M£ODZIE¯Y
W ROCKENHAUSEN

sheim, ale ponad wszystko podoba³a
im siê przeja¿d¿ka wyci¹giem krzese³-
kowym i kolejk¹ linow¹. Podoba³a im
siê równie¿ wycieczka do Kaiserslau-
tern, pobyt na k¹pielisku, odwiedzi-
ny w Muzeum Pachen, w ratuszu miej-
skim Rockenhausen, zwiedzanie mia-
sta oraz wypoczynek po³¹czony z de-
gustacj¹ lodów na Starym Rynku. Dla
wielu polskich dzieci bardzo intere-
suj¹c¹ by³a wizyta na lotnisku Festes
w Imsweiler, gdzie by³a ekspozycja
ró¿nego typu maszyn lataj¹cych, rów-
nie¿ podoba³ im siê Jarmark staroci w
Umfeld.

W miasteczku namiotowym czeka-
³o na obozowiczów wiele wspólnych
atrakcyjnych, aktywizuj¹cych zajêæ,
zabawy terenowe, zabawy w wodzie,
a tak¿e ró¿nego rodzaju prace rêczne.
Na zajêciach z prac rêcznych wyko-
nywano kostki do gier, klapki, tzw. ja-
ponki oraz deseczki kuchenne. W
nawi¹zaniu kontaktu z mieszkañcami
Seelen pomog³y w znacznym stopniu
przeja¿d¿ki miejscow¹ kolejk¹. Gwo�-
dziem programu, a dla niektórych rów-

Dokoñczenie na str. 240
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Inicjatywa upamiêtnienia b³. Jana Paw-
³a II zrodzi³a siê w�ród parafian w 2010
roku. Pierwotnie mia³a to byæ tablica, na-
stêpnie popiersie, ale w ostateczno�ci
uznali�my ,¿e tylko pomnik bêdzie naj-
bardziej wymownym wyrazem naszej czci
i wdziêczno�ci dla Papie¿a -Polaka.

 Pomnik usytuowany na placu ko�ciel-
nym nie-
ustannie bê-
dzie przypo-
mina³ nam o
mi³o�ci, któ-
rej b³. Jan
Pawe³ II uczy³
nas przez
tyle lat i któ-
rej dawa³
�wiadectwo
ca³ym swoim
¿yciem. Po-
nadto bêdzie
c z y t e l n y m
znakiem dla
przysz³ych pokoleñ
oraz inspiracj¹ do wiêk-
szej s³u¿by na rzecz
Ko�cio³a i naszej Ojczy-
zny. Twórc¹ autorskie-
go projektu i wyko-
nawc¹ modelu figury
b³. Jana  Paw³a II jest
artysta - rze�biarz Woj-
ciech Pondel. Figura
przedstawia  papie¿a w
stroju pontyfikalnym,
trzymaj¹cego krzy¿ w lewej  d³oni i z
praw¹ d³oni¹ wzniesion¹ w ge�cie b³o-
gos³awieñstwa. Figura ma 190 cm i zo-
sta³a odlana w br¹zie w pracowni Woj-
ciecha  ̄ mudzkiego. Przygotowanie co-
ko³u i monta¿ pomnika na placu ko�ciel-

POMNIK B£. JANA PAW£A II
W KRZY¯OWICACH

nym to dzie³o  firmy kamieniarskiej
Krzysztofa Podstawki. Wszystkie
projekty architektoniczne wykona³
Krzysztof Smoliñski. Koszty doku-
mentacji i pomnika w ca³o�ci zo-
sta³y pokryte z dobrowolnych
zbiórek parafian z Krzy¿owic i No-
wych Go³uszowic przeprowadzo-

nych w latach 2010 -
2012.

Pomnik b³. Jana
Paw³a II zosta³ uro-
czy�cie po�wiêcony
14 pa�dziernika 2012
roku przez ordynariu-
sza diecezji gliwickiej
ks.  Biskupa Jana
Kopca. Moment po-
�wiêcenia pomnika
poprzedzi³a uroczysta

msza �w. odprawiona przez ks. bi-
skupa  w celebrze z gospodarzem
parafii pw �w.  Marcina w Go³u-
szowicach  proboszczem ks. K.
Ruckim, rodzimym  ks.  Jackiem
Chromniakiem  oraz  udzia³em ks.
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Richarda Simona - kap³ana urodzone-
go w Malni k. Krapkowic, a pracuj¹-
cego od lat  w parafii Winzer w Niem-
czech i ks. Josefa  Obermeiera, pro-
boszcza s¹siedniej  parafii, która prze-
kaza³a Krzy¿owicom dzwon w 2009r.
Organizatorzy uroczysto�ci przygo-
towali na tê okazjê folder "Pami¹tka z
uroczysto�ci po�wiêcenia pomnika b³.
Jana Paw³a II, 115 - lecia ko�cio³a fi-
lialnego pw. Nawiedzenia NMP oraz
500 -lecia dzwonu" zawieraj¹cy histo-

nie¿ sprawdzianem odwagi, by³o zej�cie
po linie z wie¿y widokowej na górze
Sattelberg, co sprawi³o wielk¹ frajdê
m³odym zawadiakom.

Na jedno z wieczornych spotkañ,
przed zakoñczeniem obozu, zaprosze-
ni zostali przez  Christiana  Angne,
przedstawiciele Rady  Rockenhausen.
Na spotkanie przybyli: Jurgen Walk -
przewodnicz¹cy Rady Gminy Seeien,
Michael Nehm -przewodnicz¹cy Sto-
warzyszenia Przyjació³ Rognac, a tak-
¿e cz³onek Stowarzyszenia Przyja�ni
Rodzin Rockenhausen/G³ubczyce -
Dziekan Christian Rust. Polska m³o-
dzie¿ w swoich "sza³owych " mun-
durkach oraz niemieccy obozowicze
zabawiali go�ci tañcami, �piewem oraz
prezentacj¹ fotografii  ze wszystkie-
go, co dzia³o siê na obozie. Przy ogni-
sku i pieczeniu kie³basek nie by³o
koñca ciekawym opowie�ciom. Wy-
mieniano siê po¿egnalnymi podarka-

mi. Christian Angne i Pani Ewa Pi¹t-
kowska, opiekunka polskiej grupy,
z³o¿yli serdeczne podziêkowanie Panu
Matthiasowi Kleinowi i wszystkim
pozosta³ym opiekunom za udane, "eu-
ropejskie" spotkanie m³odzie¿y.
Rano, w pi¹tek 10 sierpnia polscy i
niemieccy obozowicze letniego obo-
zu w Seeien musieli siê niestety po¿e-
gnaæ. W przeci¹gu tych 12 dni uzbie-
ra³o siê wiele niezapomnianych,
wspólnie prze¿ytych chwil oraz no-
wych do�wiadczeñ. Niektóre osoby
pozna³y siê wcze�niej, na wspólnym
obozie letnim nad Ba³tykiem w ubie-
g³ym roku. Pomys³ów na przysz³orocz-
ne spotkanie nie zabraknie i  ju¿ s¹
wymy�lane wspólne zajêcia. M³odzie¿
z obu krajów ma pomys³ na prawdzi-
we tzw. "out-door", wspólne spotka-
nie w  innym europejskim kraju.

                   Christian Agne,
t³umaczy³a Bronis³awa Furtak

riê Krzy¿owic, ko�cio³a, szczególn¹
tragiczn¹ a szczê�liwie zakoñczon¹
65-letni¹ wêdrówkê dzwonu z 1512
roku. Go�æmi  uroczysto�ci byli przed-
wojenni mieszkañcy Krzy¿owic i oko-
lic mieszkaj¹cy w Niemczech, którzy
wsparli wspóln¹ "kopert¹" z³o¿on¹ na
rêce pani Celiny Chromniak  inicjaty-
wê postawienia pomnika. Wspólny
obiad zakoñczy³ tê historyczn¹ uro-
czysto�æ.

 Jan Wac

Dokoñczenie ze str. 238
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Placówka Ca³odobowej Opieki dla
osób starszych w Chomi¹¿y jest pla-
cówk¹ budowan¹ od podstaw. Obiekt
umieszczony jest na dzia³ce o po-

wierzchni prawie 2 ha,  natomiast sam
budynek znajduje siê na odpowied-
nio przygotowanym gruncie o po-
wierzchni 0,5ha. Inwestycja czê�cio-
wo zosta³a sfinansowana przez Uniê

PLACÓWKA CA£ODOBOWEJ
OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH,

NIEPE£NOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE
CHORYCH �SPOKOJNA PRZYSTAÑ�

PO�WIÊCONA I OTWARTA
Europejsk¹ z programu Narodowa
Strategia Spójno�ci.Projekt dotacyj-
ny przygotowa³a firma Euro Silesia z
Opola, natomiast projekt budowlany
firma ADP z G³ubczyc. Termin rozpo-
czêcia przedsiêwziêcia to lato 2010r ,
a ukoñczenie latem tego roku 2012.
Placówka posiada 43 miejsca miesz-
kalne. Wszystkie pomieszczenia do
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dyspozycji miesz-
kañców  znajduj¹ siê
na jednej kondygna-
cji na parterze. Poko-
je s¹ 1, 2 i 3 osobo-
we, ka¿dy wyposa-
¿ony jest w wêze³ sa-
nitarny, instalacjê
przywo³awcz¹ i pod-
prowadzone ³¹cza
telewizyjne. Posiada
w³asn¹ kuchniê, salê
rehabilitacyjn¹, salê
terapii zajêciowej i
kaplicê. Budynek przygotowany jest

tak, aby mieszkañcom by³o ³atwo, bez-
problemowo i bezpiecznie
poruszaæ siê. Mieszkañcy
objêci zostan¹ ca³odo-
bow¹ fachow¹ opiek¹ le-
karsk¹,  pielêgniarsk¹ i
opiekuñcz¹ . Cisza i spo-
kój zapewni  mieszkañcom
spokojne ¿ycie w swojej
przystani.

Wiêcej informacji na
www.dpsspokojnaprzy-
stan.pl lub biuro@dps-
spokojnaprzystan.pl

Jan Wac
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�to tytu³ koncertów zespo³u MA-
RIEL, które na przestrzeni trzech mie-
siêcy mia³y miejcse w ko�cio³ach pa-
rafialnych dekanatu g³ubczyckiego, a
towarzyszy³y uroczystym Mszom
�W. i obchodom ku czci NMP. Odby-
³y siê  w miejscowo�ciach: Bogdano-
wice (14.08.2012), Grobniki
(22.09.2012), Równe (14.10.2012) oraz
Opawica (28.10.2012). Dwa ostatnie
zosta³y w³¹czone w tzw. G³ubczyckie
Dni Kultury.

Przybywaj¹c do tych¿e wsi na za-
proszenie ksiê¿y proboszczów (Ada-
ma Szubki, Jerzego Pielki, Krzysztofa
Cie�laka i Romana Smolarza), grupa
wokalno-instrumentalna w przywo³a-
nych tekstach poetycko-muzycznych
uczci³a Maryjê otoczon¹ tu szczegól-
nym kultem. W bogdanowickiej �wi¹-
tyni- Monastersk¹ Pani¹ w 270 rocz-
nicê cudu, za� w Grobnikach- Nasta-
sowsk¹, Grobnick¹, w Równem- Czê-
stochowsk¹ i Anielsk¹, z kolei w Opa-
wicy- Matkê Bo¿¹ Opawick¹, Kró-
low¹ Gór Opawskich.

Wybrzmia³y utwory pe³ne liryzmu,
wzruszeñ, nadziei, z nutk¹ patrioty-

MARYJA W POEZJI I PIE�NI
zmu, pe³ne religijnych tre�ci. W�ród
nich pióra wielkich twórców- Adama
Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Ba-
czyñskiego,  a tak¿e Wandy £ako-
wicz, jak i moje w³asne, skromne stro-
fy napisane na tê okoliczno�æ, a s³a-
wi¹ce Maryjê i Jej dedykowane.

Bolesne, ³askawe, radosne czy ta-
jemne oblicze Matki Naj�wiêtszej
czczone w Domach Bo¿ych, o których
tu mowa, wi¹¿e siê niejednokrotnie z
motywem cudowno�ci i niezwyk³¹,

czêsto krwaw¹
historiê ikon, co
warto zg³êbiæ,
pielgrzymuj¹c do
owych �wi¹tyñ.
Warto te¿ poroz-
mawiaæ z dusz-
pasterzami po-
wy¿szych para-
fii.

Kurtuazja na-
kazuje, by przy-
wo³aæ wykonaw-
ców programu
"Maryja w poezji

i pie�ni". Zatem zespó³, który tworz¹:
Kazimierz £ankowski- organy, Wie-
s³aw Wierzba- gitara, �piew, moja oso-
ba- �piew i recytacja. Ponadto go�cin-
nie: Beata Krzaczkowska- �piew oraz
Mietek Zaj¹c- recytacja.

Tak oto wespó³ z wiernymi wy�pie-
wana zosta³a chwa³a Maryi, oddany
Jej pok³on i z³o¿ony ho³d. Lecz czy
tak naprawdê istniej¹ s³owa, które w
pe³ni mog¹ oddaæ Matce Boskiej na-
le¿yt¹ Jej cze�æ? Wszak obok s³ów
uwielbienia Królowa �wiata oczekuje
przede wszystkim dobrych uczynków
od Swych poddanych i � bezgranicz-
nej mi³o�ci do Syna Bo¿ego.

Maria Farasiewicz
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Dnia 12 kwietnia br. Zespó³
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach odwiedzi³ niecodzienny go�æ,
a mianowicie  Marek Nêdza, g³ub-
czyczanin, zawodowy aktor, absol-
went "Mechanika".

Zaproszony przez Mariê Farasie-
wicz- swoj¹ instruktorkê z teatru TRA-
DYCJA- spotka³ siê   z liczn¹ grup¹
m³odzie¿y, dyrekcj¹ oraz aktorami-

amatorami szkolnego teatru, w którym
stawia³ pierwsze kroki sceniczne, co z
reszt¹ zaowocowa³o wyborem drogi
¿yciowej i studiami w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Filmowej Telewizyj-
nej i Teatralnej w £odzi. Marek Nêdza
podzieli³ siê z m³odszymi kolegami
wspomnieniami z czasów szkolnych,
swoj¹ pasj¹ teatraln¹, podkre�laj¹c
przy tym, ¿e zawodowe aktorstwo to
swoiste odkrywanie prawdy o cz³owie-
ku i to w³a�nie daje mu praca w teatrze,
gdzie mo¿e ³¹czyæ pasjê z zawodowym
spe³nieniem. Przed dwoma laty ukoñ-
czy³ ³ódzk¹ "filmówkê".

Ju¿ od czasów studiów zwi¹zany
jest etatowo z teatrem im. Jaracza w
£odzi, ale wspó³pracuje tak¿e z war-
szawskimi scenami, w tym z Teatrem
Polskim czy Teatrem Szóste Piêtro
Micha³a ¯ebrowskiego. Wykona³

MAREK NÊDZA W MURACH  MECHANIKA
wiele znakomitych ról teatralnych,
m.in. w "Otellu" Szekspira w re¿yserii
Agaty Dudy-Gracz, "Dybuku" w re-
¿yserii Mariusza Grzegorzka, "¯egla-
rzu" Szaniawskiego w re¿yserii An-
drzeja Seweryna i innych. Jego talent
i kreacje aktorskie s¹ wysoko ocenia-
ne przez re¿yserów, którzy powierzaj¹

mu g³ówne role w swych przedsiê-
wziêciach. Na brak pracy wiêc nie na-
rzeka. Obecnie przygotowuje siê do
sztuki "Bracia Karamazow" wed³ug
Fiodora Dostojewskiego w re¿yserii
Jacka Or³owskiego, gdzie zagra jedn¹
z czo³owych postaci - Iwana.

Spotkanie absolwenta- zawodowe-
go aktora z m³odzie¿¹ ZSM �ci�le ko-
responduje z realizowanym przez Ma-
riê Farasiewicz  w bie¿¹cym roku
szkolnym projekcie innowacyjnym
"Arty�ci w szkole", którego Marek
Nêdza staje siê dope³nieniem.

¯yczymy Markowi dalszych cieka-
wych ról scenicznych i wszelkiej po-
my�lno�ci w ¿yciu osobistym.

   Gra¿yna Zaworska
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W ostatnich tygodniach ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w G³ubczycach osi¹gnêli zna-
cz¹ce sukcesy, przynosz¹c chlubê
naszej szkole.

Pawe³ Grzywna zosta³  laureatem
XLIV Ma³ej Olimpiady Matematycz-
nej. Dodaæ nale¿y, ¿e Pawe³ równie¿
w ubieg³ym roku by³  laureatem  XLIII
Ma³ej Olimpiady Matematycznej oraz
Miêdzynarodowego
Konkursu Matema-
tycznego Kangur. W
kwietniu bie¿¹cego
roku  uczeñ ten
osi¹gn¹³ kolejny suk-
ces, tym razem w pa-
rze z Paw³em Krzacz-
kowskim zajmuj¹c II
m.  w I Matematycznym Konkursie
Pogranicza �l¹sko - Opolskiego dla
szkó³ ponadgimnazjalnych, który 16
kwietnia odby³ siê w naszej szkole.
W konkursie tym udzia³ wziêli repre-
zentanci 28 szkó³. Nauczycielkami
matematyki naszych laureatów s¹
Bo¿ena Ustrzycka,  Agata Opyt i
Dagmara Pospiszel-Góral. (foto)

W konkursach chemicznych  co
roku nasi uczniowie zajmuj¹ wysokie
miejsca . Tak siê sta³o w tym roku
szkolnym.  Magdalena Nowacka zo-
sta³a laureatk¹ XVIII Opolskiego
Turnieju Chemicznego. Jej nauczy-
cielk¹ jest  Julita Stebnicka. (foto)

W  Regionalnym Konkursie Wie-
dzy Historycznej "Obozy w Lams-
dorf/£ambinowicach (1870 - 1946).
Historia i wspó³czesno�æ"   Kolejn¹
niespodziankê sprawi³ uczeñ Tomasz
Lenartowicz -na zdjêciu  w jasnej blu-
zie, który otrzyma³ nagrodê I stop-
nia. Nauczycielk¹ Tomasza jest  Sta-

LICEALI�CI - LAUREACI
nis³awa Wiciak. ( foto przys³ane
przez Centralne Muzeum  Jeñców
Wojennych w £ambinowicach-Opo-
lu)  Nasi liceali�ci uczestniczyli rów-
nie¿ w innych konkursach i olimpia-
dach, np. z Wiedzy o Polsce i �wiecie
Wspó³czesnym, gdzie otarli siê o fina³,
a tak¿e w olimpiadzie historycznej i
wojewódzkim konkursie fizycznym, w
których uplasowali siê w drugiej dzie-

si¹tce.
Uczennica Alek-

sandra Wojciechow-
ska zajê³a  I miejsce
w powiatowym Kon-
kursie Recytator-
skim Strofy o Oj-
czy�nie.

Dobrze w tym roku
szkolnym wiod³o siê

naszym sportowcom. Dru¿yna ch³op-
ców zajê³a I miejsce w Powiatowym
Turnieju Pi³ki No¿nej i III miejsce w
æwieræfinale wojewódzkim. Dru¿yny
dziewcz¹t zajê³y III miejsce w Powia-
towym Turnieju Pi³ki No¿nej Halowej
i II miejsce w Powiatowym Turnieju
Pi³ki Koszykowej. Dru¿yna koszyka-
rzy -zajê³a II miejsce w Powiatowym
Turnieju Pi³ki Koszykowej. Dru¿yna
dziewcz¹t uplasowa³a siê na  I miej-
scu w grze podwójnej w Turnieju Po-
wiatowym Tenisa Sto³owego.

Marta ¯³obicka zajê³a I miejsce w
grach indywidualnych i deblowych w
Powiatowym Turnieju Tenisa Sto³o-
wego Szkó³ Ponadgimnazjalnych, a
Kornela Raganowska - III miejsce w
grze indywidualnej i I miejsce w grze
deblowej w tenisie sto³owym na eta-
pie powiatowym. Nauczycielami tre-
nerami tych uczniów i dru¿yn s¹:  Ewa
Pigulska ( pi³ka siatkowa i koszyko-
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Obecnie 17 naszych absolwentów
jest na studiach medycznych, dwóch
na stomatologii, czterech na farmacji,
jeden na analityce medycznej, trzech
studiuje medycynê weterynaryjn¹, 20
chemiê, w tym sze�ciu realizuje studia
doktoranckie z chemii, siedmiu bio-
technologiê, in¿ynieriê �rodowiska,
mechatronikê, biologiê i rolnictwo, 10
studiuje prawo, w tym jedna absol-
wentka na Uniwersytecie Jagielloñ-

skim, dwóch studiuje w Centralnej
Szkole Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a
jeden w Szkole G³ównej S³u¿b Po¿ar-
niczych w Warszawie.

W  zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa
ponadgimnazjalnego od 1 wrze�nia w
naszej szkole bêd¹ funkcjonowaæ na-
stêpuj¹ce profile: klasa politechnicz-
na (matematyczno - fizyczna), klasa
biznesowa (geograficzno - informa-
tyczna), klasa medyczna (biologiczno
- chemiczna), klasa humanistyczna
(prawno - spo³eczna), klasa psycho-
logiczna ( biologiczno - jêzykowa) oraz
Szko³a Mistrzostwa Sportowego (bad-
minton). Szczegó³owe informacje na
ten temat mo¿na uzyskaæ w sekreta-
riacie liceum.

Serdecznie zapraszamy do naszej
szko³y!

 Katarzyna Maler

wa),  Krzysztof Tokarz (pi³ka no¿na)
i Piotr Naumczyk ( tenis sto³owy).

Chlubê szkole przynosz¹ tak¿e bad-
mintoni�ci ze Szko³y Mistrzostwa
Sportowego. Kinga Haracz zajê³a  I
m. w grze seniorów w Krajowym Tur-
nieju Badmintonowym i I m. w Ogól-
nopolskim Turnieju Juniorów. Karol
Krakowski uplasowa³ siê na I m. w
Krajowym Turnieju Seniorów i Junio-
rów w badmintonie w grze pojedyn-
czej i mieszanej. Dawid Grzegorzak i
Mateusz Szyd³owski na III m. w Dru-
¿ynowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w Badmintonie. Agata John i
Bartosz Mróz na I m.w Krajowym
Turnieju Juniorów w Badmintonie w
grze mieszanej. Dawid Grzegorzak i
Mateusz Szyd³owski na II m. w Dru-

¿ynowych Mistrzostwach Polski w
Badmintonie. Trenerami tych zawod-
ników s¹: Bo¿ena Haracz i Zbigniew
Serwetnicki.

Wobec tak du¿ych sukcesów ten
rok szkolny mo¿emy oceniæ jako bar-
dzo udany, dlatego te¿ chcemy zachê-
ciæ wszystkich gimnazjalistów, którzy
chc¹ w przysz³o�ci studiowaæ, do
podjêcia nauki w naszym liceum  W
efekcie ciê¿kiej pracy uczniów i na-
uczycieli nasi absolwenci dostaj¹ siê
na wymarzone, trudno dostêpne kie-
runki studiów.
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   4 lutego 2012 roku w hali ZOKiS
w G³ubczycach odby³ siê kolejny  XIII
halowy turniej pi³ki no¿nej S³u¿b
Mundurowych. Organizatorem tur-
nieju by³a KPP  Stra¿y Po¿arnej w
G³ubczycach przy wspó³udziale ZO-
KiS-u.

W turnieju udzia³ wziê-
³o 67 zawodników repre-
zentuj¹cych 6 zespo³ów
: Policja, Stra¿ Graniczna,
Stra¿ Miejska, Stra¿ Po-
¿arna, Zak³ad Karny i
Weterani.
Dru¿yny zagra³y miêdzy
sob¹ systemem "ka¿dy z
ka¿dym", w piêciooso-
bowych sk³adach (w tym bramkarz).
£¹cznie rozegrano 15 meczów po 15
minut , w których zdobyto 46 bramek.
Wyniki poszczególnych gier:
Stra¿ Po¿arna - Policja 3-0,/Zak³ad
Karny - Stra¿ Miejska 3-0
Stra¿ Graniczna - Weterani 0-,/Stra¿
Po¿arna - Stra¿ Miejska 4-1
Policja - Weterani 3-0, Zak³ad Karny -
Stra¿ Graniczna 0-0
Stra¿ Miejska - Policja 0-5,/ Weterani
- Zak³ad Karny 0-4

XIII HALOWY TURNIEJ
 PI£KI NO¯NEJ S£U¯B MUNDUROWYCH

Stra¿ Graniczna - Stra¿ Po¿arna 0-0,/
Policja - Zak³ad Karny 1-2
Stra¿ Miejska - Stra¿ Graniczna 0-3,/
Stra¿ Po¿arna -Weterani 3-0
Stra¿ Graniczna - Policja 3-0,/ Zak³ad
Karny - Stra¿ Po¿arna 2-1
Weterani - Stra¿ Miejska 3-4 Zwy-

ciêzc¹ turnieju zosta³ ze-
spó³ Zak³adu Karnego w
G³ubczycach.  W decydu-
j¹cym meczu dru¿yna Za-
k³adu Karnego zagra³a ze
Stra¿¹ Po¿arn¹  i zdoby³a
zwyciêsk¹  bramkê na 10
sekund przed koñcem.
Kolejno�æ koñcowa dru-
¿yn przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

1. Zak³ad Karny  -  13 punktów/ 2.
Stra¿ Po¿arna - 10 punktów
3. Stra¿ Graniczna - 8 punktów,/ 4.
Policja - 6 punktów
5. Stra¿ Miejska - 3 punkty,  ( zwyciê-
stwo  z Weteranami 4:3)
6. Weterani - 3 punkty.
    Najlepszym bramkarzem  turnieju
zosta³ Grzegorz Piróg, najlepszym za-
wodnikiem Krzysztof Kupiec ze Stra-
¿y Granicznej  a najskuteczniejszym
strzelcem turnieju zosta³  Micha³ Be-
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leæ ze Stra¿y Po¿arnej. Dru¿yna Za-
k³adu Karnego gra³a w sk³adzie:
Grzegorz Piróg, Miros³aw Wójcicki,
Bart³omiej Kawulok, Marcin Gu¿da,
Mateusz Kawulok,  Pawe³  Cierpia³,
Andrzej Klucznik, Daniel Broniewicz,
Marek Drzewiecki i Jakub Milewski.
Podsumowania turnieju oraz uroczy-
stego zakoñczenia wraz z wrêczeniem
pucharów, medali i nagród indywidu-

alnych dokonali przedstawiciele po-
szczególnych ekip na czele  z Panem
Wies³awem Kopeckim - Komendan-
tem Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w G³ubczycach - organizato-
rem turnieju.

Stanis³aw Wysoczañski
foto Krzysztof Ho³ownia

G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
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Tradycyjnie o tej porze roku - od
Dnia Edukacji Narodowej   do Naro-
dowego �wiêta Niepodleg³o�ci - or-
ganizatorzy G³ubczyckich Dni Kul-
tury  zapraszali na liczne imprezy-
do sali widowiskowej i wystawowej lub
Klubu na Skrzy¿owaniu" w MOK, do
Sali pod Anio³em w Ratuszu Miej-
skim, auli Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej albo Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych oraz ko�cio³ów.

Nie sposób opisaæ wszystkich im-
prez szczegó³owo, ale ... W ko�cio-
³ach  Równego i
Opawicy  pro-
gram Marii Fara-
siewicz   "Mary-
ja w poezji i pie-
�ni" prezento-
wa³ zespó³ "Ma-
riel", w ko�ciele
oo franciszka-
nów i w kate-
drze w Opolu
program  "�wiê-
ta Bo¿a Rodzi-
cielko" grupa
nauczycieli pod
kierunkiem Józe-
fa Kaniowskie-
go. By³y poranki teatralne dla dzieci i
wieczory autorskie poetki Ma³gorza-
ty Sobolewskiej, ks. Tomasza lub te-
atralne dla wszystkich, monodram
"Do �licznej i innych", by³y warszta-
ty teatru improwizacji. Spotkania  z
ksi¹¿k¹ "Ksi¹¿ki -prawdziwe klejno-
ty" (wystawa) spotkanie z ilustra-
tork¹ ksi¹¿ek " Dzieci szczê�liwe to
my". Dla mi³o�ników muzyki koncer-
ty  - "Oblicza mi³o�ci" arie mi³osne z

G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
oper i operetek, ballady Leonarda Co-
hena Janis Joplin i innych. Koncerty
- Open Blues i "oFF kultura"  "Step
up 4 revolution"oraz  recital saksofo-
nowy naszej prawie g³ubczyczanki
(bo z Bogdanowic)  Karoliny Peczkis.

Dwukrotny program  integracyjny
dzieci i m³odzie¿y "Bez barier" Marii
Farasiewicz.

Jak od wielu ju¿ lat G³ubczyckie Dni
Kultury zakoñczy³y obchody Naro-
dowego �wiêta Niepodleg³o�ci i Zlo-
tu Hufca ZHP  przy Pomniku  ̄ o³nie-

rza Polskiego z udzia³em w³adz samo-
rz¹dowych gminy, powiatu i Krnova,
s³u¿b mundurowych, kombatantów,
pocztów sztandarowych, harcerzy z
obszaru dzia³ania Hufca, by³y te¿  Apel
Poleg³ych i Salwa Honorowa, z³o¿e-
nie kwiatów pod Pomnikiem oraz nie-
dzielna uroczysta Msza �w. za Ojczy-
znê w ko�ciele parafialnym pw NNMP
(foto na nastêpnej stronie)

Jan Wac
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NARODOWE �WIÊTO
 NIEPODLEG£O�CI

z tej okazji wyró¿nienia otrzymali:
Honorowy Herb G³ubczyc
- p³k Jerzy Dworucha z-ca d-cy
10. OBLog
Statuetkê "Dar Serca"
- p³k Stanis³aw Maksymowicz z-ca Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego,  Ka-
zimierz Naumczyk - przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Tadeusz  Ciechanow-
ski  z-ca przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej,  Mariusz Mróz  z-ca Burmistrza
Tablo Pami¹tkowe
- mjr Dariusz Ch¹dziñski
-10. Opolska Brygada Logistyczna,
Szablê Dowódcy 10 OBLog
- Stanis³aw Jurecki-Nadle�niczy Lasów

Pañstwowych w Prudniku
Medal - Stanis³aw Galara -
sponsor Hufca ZHP
- w³a�ciciel firmy GALMET

Jan Wac
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WIELCE SZANOWNI GO�CIE,
DRUHNY I DRUHOWIE !

Spotykamy siê w dniu 22 lutego,
w rocznicê urodzin Roberta Baden -
Powella, poniewa¿  w  tym dniu ob-
chodzimy Dzieñ My�li Braterskiej.
Dzieñ ten jest okazj¹ do podsumo-
waniu Harcerskiej Akcji Zimowej
po³¹czonej  z otwarciem wystawy z
okazji 90. Rocznicy Powstañ �l¹-
skich. Cieszê siê, ¿e ta wystawa eks-
ponowana jest w naszym Powiato-
wym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Ma ona historyczny akcent, bo-
wiem nasi harcerze,  byli uczestni-
kami tego wydarzenia, pe³nili za-
szczytn¹ s³u¿bê w powitaniu prezy-
denta RP  Bronis³awa Komorow-
skiego, w³adz  województwa opol-
skiego i �l¹skiego, kombatantów
wszystkich szczebli i  zaproszonych
go�ci.(foto)

W tym szczególnym dniu, harcerze
i skauci na ca³ym  �wiecie wi¹¿¹ kr¹g
przyja�ni, ³¹cz¹ siê my�lami i my�l¹
o innych. Przesy³aj¹  sobie ¿yczenia,
aby powiedzieæ, ¿e jeste�my, trwamy
i pamiêtamy o Bogu, s³u¿bie  i przy-
ja�ni. Niesiemy chêtnie pomoc bli�-
nim, jeste�my pos³uszni prawu har-
cerskiemu.

Dzieñ dzisiejszy to �roda popiel-

DZIEÑ MY�LI BRATERSKIEJ
cowa  czyli pierw-
szy dzieñ Wielkiego
Postu. Tak  zbieg³y
siê daty w 2012
roku, ¿e Popielec i
Dzieñ My�li Brater-
skiej przypadaj¹ w
tym samym dniu. W
tym pokutnym dniu - my�lê - wszyscy
w³¹czymy siê  w obrzêdy  katolickie.

HAZ  to ogromny wspólny sukces
zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP,
dyrektorów szkó³ podstawowych, gim-

nazjalnych i nauczycieli
oraz Rady Przyjació³ Har-
cerstwa, prezesów, dyrek-
torów  zak³adów pracy i
instytucji, w³a�cicieli firm
prywatnych, ludzi dobrej
woli na ró¿nych szczeblach
w³adzy a przede wszystkim
w³adz samorz¹dowych
o�ciennych gmin i powia-
tu, jak równie¿  jednostki

patronackiej  10.  Opolskiej Brygady
Logistycznej w Opolu, �l¹skiego  Od-
dzia³u  Stra¿y Granicznej w Raciborzu,
Powiatowej Komendy Policji i  Stra¿y
Po¿arnej.

HAZ zorganizowana by³a  na ba-
zie ratusza miejskiego, hali sporto-
wej Gimnazjum nr 2, Miejskiego
O�rodka Kultury oraz stanicy w �ci-
borzycach Ma³ych. W akcji udzia³
wziê³o ok. 1500 dzieci i m³odzie¿y.
Szczególnie du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³y siê wyjazdy na lodowi-
sko do Raciborza oraz  zabawy inte-
gracyjne w �rodowisku wiejskim.
Dziêki pomocy finansowej Urzêdu
Miejskiego, Starostwa Powiatowe-
go, Urzêdu Marsza³kowskiego, Ku-
ratorium O�wiaty w Opolu, mogli-
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�my przeprowadziæ tak du¿¹ akcjê.

Braterstwo to nie tylko wspólna
rado�æ ze zwyciêstwa, ale tak¿e umie-
jêtno�æ nauczenia i pokazania
innym  drogi dochodzenia do
niego. Dlatego te¿ w Dniu My-
�li Braterskiej dzielimy siê swo-
imi osi¹gniêciami  i sukcesa-
mi. W tym Dniu chcemy podziê-
kowaæ  naszym przyjacio³om,
sponsorom, ludziom dobrej
woli, którzy  w ró¿ny  sposób
pomagaj¹ naszej Komendzie
Hufca ZHP.

Druhny i druhowie!
Rok 2012  w Zwi¹zku Harcerstwa

Polskiego to rok regionów. Groma-
dy zuchowe i dru¿yny harcerskie sku-
piaæ siê bêd¹ w swojej pracy na za-
gadnieniach zwi¹zanych z to¿samo-
�ci¹ regionaln¹. Dzia³ania te maj¹
na celu wzmocnienie poczucia iden-

tyfikacji z w³asnym regionem oraz
umocnienie wiêzi z cz³onkami regio-
nalnej wspólnoty w³adzami samo-
rz¹dowymi, kombatantami, dyrekto-
rami szkó³, instytucji, duchowieñ-
stwem i histori¹  w³asnego regionu.

W zwi¹zku z tym, zwracamy siê z
apelem do w³adz samorz¹dowych
powiatu, w³adz poszczególnych

gmin o objêcie honorowego patro-
natu nad naszymi dzia³aniami zwi¹-
zanymi z rokiem regionów.

Pragnê wyraziæ przedstawicielom
wszystkich   zgromadzonych tu in-
stytucji, firm, sponsorom, darczyñ-
com   oraz Radzie Przyjació³ Harcer-
stwa podziêkowanie za pomoc w or-
ganizacji wielu dzia³añ programo-
wych, organizacji �wi¹t pañstwo-
wych, religijnych i innych wynika-

j¹cych z kalendarza
przedsiêwziêæ. Jestem
dumny jako komendant
Hufca ZHP, ¿e tu na tej
sali jest tak du¿o m³o-
dych ludzi, zuchów,
harcerzy, instruktorów,
którzy chc¹ przynale-
¿eæ i pracowaæ spo-
³ecznie, wolontariacko
dla naszej organizacji
harcerskiej.(foto)

�wiadectwem naszej
systematycznej pracy

jest tak liczny udzia³ zaproszonych
go�ci. To niespotykane, aby m³o-
dzie¿ i starszyzna razem ze sob¹  tak
wspó³pracowali.

¯yczê sobie i Wam by harcerska
przygoda by³a �ród³em rado�ci i wê-
drówk¹ ku szczê�ciu  w gronie przy-
jació³, na których zawsze mo¿na li-
czyæ.
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Z harcerskim pozdrowieniem Czu-
waj

Tymi s³owami komendant KH ZHPw
G³ubczycach hm. Ryszard Kañtoch
powita³ zaproszonych go�ci m.in.
Przewodnicz¹cego Rady Przyjació³
Harcerstwa - Adama Krupê, Z-cê do-
wódcy 10. Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, która objê³a patronat hono-
rowy nad Komend¹  Hufca ZHP w
G³ubczycach -  p³k. Jerzego
Dworuchê, komendanta pla-
cówki �l¹skiego Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej w Raciborzu - p³k.
Andrzeja Kamiñskiego - z któr¹
wspó³pracujemy od wielu lat,
radnego Sejmiku Wojewódzkie-
go -  Zbigniewa Zió³kê - jedno-
cze�nie dyrektora Miejskiego
O�rodka  Kultury, z którym rów-
nie¿ wspó³pracujemy od lat i któ-
ry udziela nam siedziby, Staro-
stê G³ubczyckiego -  Józefa Kozinê,
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu -
Stanis³awa Krzaczkowskiego, Burmi-
strza  G³ubczyc -  Jana Krówkê, Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej - Kazi-
mierza Naumczyka, Burmistrza  Babo-
rowa -  El¿bietê Kielsk¹.

Witam  Przewodnicz¹c¹ Komisji
o�wiaty, kultury i zdrowia Rady Miej-

skiej, dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej i jednocze�nie go-
spodarza dzisiejszej uroczysto�ci  -
Barbarê Piechaczek, Komendantów
KP Policji, Stra¿y Po¿arnej, Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej, prezesa Stowa-
rzyszenia Mi³o�ników Lwowa i Kre-
sów Po³udniowo-Wschodnich, kadrê
instruktorsk¹ hufca na czele z -c¹ ko-
mendanta dh. Zdzis³aw¹  Bok, sztab
HAZ na czele z dh. Beat¹ Kaniowsk¹

   W drugiej  czê�ci  spotkania domi-
nowa³y podziêkowania i wyró¿nienia.
Najwy¿szym harcerskim dowodem
wdziêcznosci  jast �Statuetka Dar
Serca� za wspó³pracê  i pomoc oka-
zan¹ naszemu Hufcowi  któr¹ otrzy-
mali: Gawêcki Krzysztof, Koziara Zbi-
gniew, Marzec Miros³aw, Kurek Se-
bastian, Nowakowski Wies³aw, �ru-
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twa Tomasz, Buchaniec
Adam, Maæko Marek.

�Niezawodny Przyjaciel
2012� -  za wspó³pracê z Ko-
mend¹ Hufca ZHP  otrzymali
(foto)  Jolanta Wojtu�- dyr.
Szko³y Podstawowej nr 1, Bar-
bara Rosicka - dyr. Specjalne-
go O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego, Bogus³aw Kulik -
dyr. Szko³y Podstawowej w Pietrowi-
cach,  Alicja Szuba - dyr.  Zespo³u
Szkó³ w Baborowie, Jadwiga Tarnow-
ska- dyr. Zespo³u Szkó³ w Kietrzu, Jó-
zef  Or³owski - Komendant Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach

Podziêkowania za Harcersk¹ Ak-
cjê Zimow¹ 2012  dla Kadry Instruk-
torskiej  KH ZHP otrzymali: (foto)
Beata Kaniowska, Urszula Pirch, Ka-
tarzyna Kaczmar, Miros³aw Smaha,
Damian Mojzyk, Ma³gorzata Szusz-

kowska,  Maria Zajdel, Liliana Hajda,
Ewa �wierszcz, Lidia Grz¹dziel, Ma-
riusz Kruk-Kordynator  Sportu oraz
Józef Kaniowski. Kapelanem KH ZHP
zosta³ mianowany ks.  prob. Leszek
Rygucki  z Kietrza.

Na  zakoñczenie spotknia przewod-
nicz¹cy RPH Adam Krupa zaapelo-
wa³ o 1% podatku na rzecz naszych
harcerzy - Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Harcerstwa KRS 0000 15 17 17

                                Jan Wac

Rok 2012 LKS Technik G³ubczyce
zamyka  dobrymi osi¹gniêciami spor-
towymi.
     Na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w Badmintonie, Bia³y-
stok 2012 Zawodnicy Technika zdo-
byli 11 medali:
Przemys³aw Wacha - z³oto, gra poje-
dyncza, Wojciech Szkudlarczyk -
z³oto, gra mieszana, srebro, gra po-
dwójna, Agnieszka Wojtkowska       -
z³oto, gra mieszana, z³oto, gra podwój-
na, Natalia Pocztowiak - z³oto, gra
podwójna, srebro, gra mieszana, Alek-
sandra Walaszek - br¹z, gra pojedyn-
cza , br¹z, gra podwójna, Aneta Wojt-
kowska - br¹z, gra pojedyncza, br¹z,
gra podwójna.
W G³ubczycach odby³y siê Indywi-

 LKS TECHNIK G£UBCZYCE - 2012
dualne mistrzostwa Polski Juniorów i
M³odzie¿owców, na których zawod-
nicy Technika zdobyli w kategorii ju-
niorów: Kinga Haracz - br¹z w grze
mieszanej, Dominik Stebnicki - br¹z
w grze pojedynczej, a w kategorii m³o-
dzie¿owców Aneta Wojtkowska - z³o-
to w grze pojedynczej i srebro w grze
mieszanej, Katarzyna Macedoñska -
srebro w grze pojedynczej i z³oto w
grze podwójnej, Justyna Pasternak
- srebro w grze podwójnej i br¹z w
grze mieszanej, Przemys³aw Urban -
br¹z w grze podwójnej.
Przemys³aw Szyd³owski zdoby³ br¹-
zowy medal na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y .
Przemys³aw Wacha zdoby³ kwalifika-
cje i uczestniczy³ w Olimpiadzie Lon-
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dyn 2012. Agnieszka Wojtkowska
razem z Wojtkiem Szkudlarczykiem
zdobyli br¹zowy medal na Akademic-
kich Mistrzostwach �wiata.
W Dru¿ynowych Mistrzostwach Pol-
ski w sezonie 2011/12 LKS Technik
zdoby³ srebrny medal. Wprawdzie w
sezonie 2012/13 LKS Technik zawie-
si³ wystêpy w Ekstraklasie z powo-
dów finansowych i organizacyjnych,
to mamy nadziejê, ¿e po zmianie sys-
temu rozgrywek ligi powróci do tych
rozgrywek.
Zawodnicy LKS Technik startowali
pod opiek¹ trenerów Bo¿eny Haracz
i Przemys³awa Krawca w licznych
turniejach krajowych we wszystkich
kategoriach wiekowych z licznymi
sukcesami i mog¹ rok 2012 zaliczyæ
do udanych.
Najlepsze  wyniki  zawodników od
dzieci do juniora w 2012 r.:
Dominik Stebnicki - junior, cz³onek
Kadry Narodowej Juniorów
- Mistrzostwa Polski Juniorów 16-
18.03.2012 G³ubczyce III miejsce, gra
pojedyncza
- Miêdzynarodowe Mistrzostwa S³o-
wacji Juniorów 9-11.11.2012 Dubnica
nad Vahom - I miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowe Mistrzostwa
Czech Juniorów 16-18.11.2012 Orlo-
va - I miejsce, gra podwójna
 Kinga Haracz - junior
- Mistrzostwa Polski Juniorów 16-
18.03.2012 G³ubczyce - III miejsce, gra
mieszana
Przemys³aw Szyd³owski - junior
m³odszy, cz³onek Kadry Narodowej
Juniorów
- Ogólnopolska Olimpiada M³odzie-
¿y 28.06-1.07.2012 Kraków III miejsce,
gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów

Izrael 30.03-1.04.2012 - III miejsce, gra
pojedyncza, II miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych Mazovia Cup 9-
11.03.2012 P³oñsk
- II miejsce, gra pojedyncza, II miej-
sce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych 28-30.09.2012 Suched-
niów - II miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych Silesia Cup 22.09.2012
G³ubczyce - I miejsce, gra pojedyn-
cza, II miejsce, gra podwójna
Robert Mirga - junior m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych Silesia Cup 22.09.2012
G³ubczyce - I miejsce, gra podwójna
Dawid Mazur - junior m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych Silesia Cup 22.09.2012
G³ubczyce - I miejsce, gra podwójna
Sebastian Obrycki - junior m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej Juniorów
M³odszych 28-30.09.2012 Suched-
niów - I miejsce, gra mieszana
Patryk Kobeluch - m³odzik m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce - I miejsce, gra
pojedyncza, I miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 28-30.09.2012 Su-
chedniów - I miejsce, gra pojedyncza,
I miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Mazovia
Cup 26-28.10.2012 Sochocin - III miej-
sce gra pojedyncza, I miejsce, gra po-
dwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 1-2.12.2012 Warsza-
wa - I miejsce, gra pojedyncza, I miej-
sce, gra podwójna
Maciej Matusz - m³odzik m³odszy
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- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce - II miejsce, gra
pojedyncza, I miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 28-30.09.2012 Su-
chedniów - II miejsce, gra pojedyn-
cza, I miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Mazovia
Cup 26-28.10.2012 Sochocin - II miej-
sce, gra pojedyncza, I miejsce, gra po-
dwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 1-2.12.2012 Warsza-
wa - III miejsce, gra pojedyncza, I miej-
sce, gra podwójna
Kordian Kobylnik - m³odzik m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 28-30.09.2012 Su-
chedniów - III miejsce, gra podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej Mazovia
Cup 26-28.10.2012 Sochocin  - I miej-
sce, gra pojedyncza, II miejsce, gra
podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 1-2.12.2012 Warsza-
wa - II miejsce, gra pojedyncza, II miej-
sce, gra podwójna
Maciej Siemiginowski - m³odzik
m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce - III miejsce, gra
pojedyncza
- Miêdzynarodowy Turniej Mazovia
Cup 26-28.10.2012 Sochocin - III miej-
sce, gra pojedyncza, II miejsce, gra
podwójna

- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 1-2.12.2012 Warsza-
wa - III miejsce, gra pojedyncza, II
miejsce, gra podwójna
Bartosz Ga³¹zka - m³odzik m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce - II miejsce, gra
podwójna
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych 28-30.09.2012 Su-
chedniów - III miejsce, gra podwójna
Karol �lepecki - m³odzik m³odszy
- Miêdzynarodowy Turniej M³odzi-
ków M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce - II miejsce, gra
podwójna
Laura Berestecka - m³odzik m³odszy
- Krajowy Turniej M³odzika M³odsze-
go 17.11.2012 G³ubczyce - I miejsce,
gra pojedyncza
Szymon �lepecki - ¿acy
- Miêdzynarodowy Turniej Mini Sile-
sia Cup 10.11.2012 G³ubczyce - I miej-
sce, gra pojedyncza
Jakub Mazur - ¿acy
- Miêdzynarodowy Turniej Mini Sile-
sia Cup 10.11.2012 G³ubczyce - II miej-
sce, gra pojedyncza
Julia Korowiecka - ¿acy
   - Miêdzynarodowy Turniej Mini Si-
lesia Cup 10.11.2012 G³ubczyce - III
miejsce, gra pojedyncza
Angelika Kowarska - dzieci
- Miêdzynarodowy Turniej Mini Sile-
sia Cup 10.11.2012 G³ubczyce - I miej-
sce, gra pojedyncza

Andrzej Majewski
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Marzec
- 14.03.2012 roku w Le�nicy odby³ siê
Opolski Turniej Badmintona Olimpiad
Specjalnych. Nasi uczniowie w swo-
jej kategorii zdobyli:
I miejsce Aleksander
Gelber, II ̄ aneta Syp-
niewska, II Katarzyna
Ho³da, II Katarzyna
Mirga, II Tomasz
Ho³da, III Anna Pekar,
- 15.03.2012 roku w
Z d z i e s z o w i c a c h
odby³ siê plebiscyt
na najlepszego spor-
towca roku szkolnego
2010/2011. Laureatka-

mi w Specjalnym O�rodku Szkolno -
Wychowawczym zosta³y Katarzyna
Ho³da oraz ̄ aneta Sypniewska.
- 21.03.2012 roku  w  Specjalnym
O�rodku Szkolno Wychowawczym w
G³ubczycach odby³ siê XVII Woje-
wódzki Turniej Tenisa Sto³owego.

ZAWODY SPORTOWE UCZNIÓW
SPECJALNEGO O�RODKA SZKOLNO

WYCHOWAWCZEGO W 2012 ROKU
Nasi uczniowie zdobyli: I miejsce Ka-
tarzyna Mirga, II Ewa Sznurawa, III
¯aneta Sypniewska, III Denis Marci-
nek, III Mateusz Bo³dyzer,
 IV Katarzyna Ho³da, IV Daniel Mar-

cinek, zajêli�my I
miejsce dru¿yno-
wo.
- 28.03.2012 roku w
Specjalnym O�rod-
ku Szkolno Wy-
chowawczym w
Grodkowie odby³y
siê Wojewódzkie
Mistrzostwa Pi³ki
No¿nej, zdobyli-
�my tam VI miej-
sce.

Maj
- 09.05.2012 roku w Strzelcach Opol-
skich odby³ siê Opolski Mityng w
Kolarstwie Olimpiad Specjalnych, w
którym nasi uczniowie w swojej kate-
gorii zdobyli: I miejsce Sebastian Wil-
czyñski,
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II Denis Marcinek, III Katarzyna Ho³-
da, III ̄ aneta Sypniewska.
- 10.05.2012 roku w  Specjalnym
O�rodku Szkolno Wychowawczym
Le�nicy odby³y siê Wojewódzkie Bie-
gi Prze³ajowe,
zdobyli�my tam
IV miejsce: Ka-
mila Walasik, VI
- Natalia Brañ-
ka, VI - Alek-
sander Kêdzier-
ski, VII - Piotr
Ho³da, VIII - Ka-
tarzyna Mirga.
- 10.05.2012
roku w Raszo-
wej odby³ siê
Mityng w Bie-
gach Prze³ajo-
wych Olimpiad
Specjalnych. Nasi uczniowie zdobyli
tam I miejsce: Katarzyna Ho³da, II -
Sebastian Wilczyñski.
- 15.05.2012 roku w Kêdzierzynie -
Ko�lu odby³ siê Opolski Turniej Pi³ki
No¿nej Olimpiad Specjalnych.
Uczniowie SOSW w G³ubczycach za-
jêli tam IV miejsce.
- 17-20.05.2012 roku w £odzi odby³

siê Ogólnopolski
Turniej Pi³ki No¿-
nej Olimpiad Spe-
cjalnych. Wziê³a
w nim udzia³ re-
prezentacja woje-
wództwa opol-
skiego, w�ród
której znale�li siê
uczniowie SOSW
w G³ubczycach
Pawe³ £azuta, Se-
bastian Wilczyñ-
ski oraz Aleksan-
der Gelber. Repre-

zentacja naszego województwa wy-
walczy³a IV miejsce.
- 24.05.2012 roku w Specjalnym O�rod-
ku Szkolno Wychowawczym w Le�ni-
cy odby³y siê Wojewódzkie Mistrzo-

stwa Ringo. Nasi uczniowie wywal-
czyli IV miejsce: Mateusz Mirga, IV -
Katarzyna Ho³da, V Przemys³aw
Urbañski, VII - Piotr Ho³da,
-  25-27.05.2012 roku w Koninie odby³
siê VI Ogólnopolski Turniej Tenisa
Sto³owego Olimpiad Specjalnych.
Województwo opolskie reprezento-
wa³a uczennica SOSW w G³ubczycach
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¯aneta Syp-
n i e w s k a ,
która zajê³a I
miejsce.
-  29.05.2012
roku w Spe-
c j a l n y m
O � r o d k u
Szkolno Wy-
c h o w a w -
czym w Na-
m y s ³ o w i e
odby³y siê
Wojewódz-
kie Mistrzo-
stwa Lekko-
atletyczne, na których nasi uczniowie
uzyskali nastêpuj¹ce miejsca: II miej-
sce Katarzyna Mirga - skok w dal, II
miejsce Aleksander Kêdzierski -
1500m
- 31.05-03.06.2012 roku w Augusto-

wie odby³ siê Ogólnopolski Mityng
w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych.
W sk³adzie reprezentacji naszego
województwa znalaz³ siê uczeñ
SOSW w G³ubczycach Sebastian Wil-
czyñski, który zaj¹³ II miejsce - 1000m,
IVm - 5000m

Czerwiec
- 12.06.2012 roku w Specjalnym O�rod-
ku Szkolno - Wychowawczym w G³ub-
czycach odby³ siê Integracyjny Tur-
niej Pi³ki No¿nej
- 14.06.2012 roku w Specjalnym O�rod-

ku Szkolno Wychowaw-
czym w Le�nicy odby³y
siê  Wojewódzkie Mi-
strzostwa Pi³ki No¿nej
Kobiet - zdobyli�my tam
IV miejsce

Wrzesieñ
- 14-15.09.2012  roku w
Opolu odby³y siê I Mi-
strzostw Polski Szkó³ Spe-
cjalnych w Ringo, Kata-
rzyna Ho³da zdoby³a IV
miejsce.

-  20-23.09.2012 roku  w Krakowie
odby³ siê III Ogólnopolski Turniej
Olimpiad  Specjalnych. W sk³adzie re-
prezentacji województwa opolskiego
znalaz³ siê uczeñ SOSW w G³ubczy-
cach Tomasz Ho³da, który zaj¹³ indy-
widualnie IV miejsce oraz dru¿ynowo
I miejsce.
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- 27-30.09.2012
roku w Koninie
odby³ siê VI Ogól-
nopolski Mityng
Lekkoatletyczny
Olimpiad Specjal-
nych. Nasze woje-
wództwo repre-
zentowa³a miêdzy
innymi uczennica
SOSW w G³ubczy-
cach ¯aneta Syp-
niewska, która za-
jê³a I miejsce w
skoku w dal, II w
biegu na 400 metrów, II  w sztafecie
4x400 metrów.

Pa�dziernik
- 11.10.2012 roku w Specjalnym O�rod-
ku Szkolno - Wychowawczym w G³ub-
czycach odby³ siê Integracyjny Tur-
niej Pi³ki No¿nej
- 11-14.10.2012 roku w Drzonkowie
odby³ siê XII Ogólnopolski Mityng
w Biegach Prze³ajowych Olimpiad
Specjalnych. Specjalny O�rodek
Szkolno -Wychowawczy w G³ubczy-
cach reprezentowa³a Katarzyna Ho³-
da, która zajê³a I miejsce w biegu na
800 metrów.
- 17.10.2012 roku w Le�nicy odby³ siê
Turniej Badmintona Zunifikowanego
Olimpiad Specjalnych. Uczniowie
Specjalnego O�rodka Szkolno - Wy-
chowawczego w G³ubczycach zajêli:
Katarzyna Ho³da - III miejsce (gra po-
dwójna kobiet), ̄ aneta Sypniewska -
II miejsce (gra podwójna kobiet), Ewa
Sznurawa II miejsce (gra podwójna
kobiet) oraz Mateusz Mirga I miejsce
(mikst).
- 25.10.2012 w Specjalnym O�rodku
Szkolno - Wychowawczym w G³ub-

czycach odby³y siê Wojewódzkie Mi-
strzostwa Badmintona. Nasi ucznio-
wie zdobyli: I miejsce - Denis Marci-
nek,
II - Karolina Mirga, II - ¯aneta Syp-
niewska, IV - Sebastian Wilczyñski.
- 06 -07.11.2012 w Opolu odby³a siê
druga edycja "Dni Aktywno�ci Spor-
towo - Rekreacyjnych Osób Niepe³-
nosprawnych - BOWLING".  Organi-
zatorem by³o Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych.
Nasz o�rodek reprezentowali: ̄ aneta
Sypniewska, Katarzyna Ho³da, Pawe³
£azuta, Sebastian Wilczyñski.
- 12.12.2012 w Specjalnym O�rodku
Szkolno Wychowawczym w G³ubczy-
cach odby³ siê Miko³ajkowy Turniej
Tenisa Sto³owego. Nasi uczniowie
zdobyli: I miejsce - ̄ aneta Sypniew-
ska, II - Ewa Sznurawa, II - Przemy-
s³aw Urbañski.
Opiekunami / organizatorami byli
nauczyciele wychowania fizycznego
w Specjalnym O�rodku Szkolno Wy-
chowawczym w G³ubczycach: Tomasz
Kiszczyk oraz Dariusz Sza³agan.

Tomasz Kiszczyk
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Takie oto has³o przy�wieca³o minio-
nej edycji programu integracyjnego
BEZ BARIER, który od lat dziewiêciu
wpisuje siê w krajobraz naszego mia-
sta i kalendarium G³ubczyckich Dni
Kultury, cieszy popularno�ci¹ i zata-
cza coraz szersze krêgi.

5 i 6 listopada 2012 r., godz.1700.
Sala widowiskowa
Miejskiego O�rodka
Kultury w G³ubczy-
cach wype³niona po
brzegi. Na widowni
przedstawiciele lokal-
nych w³adz. Burmistrz
- Jan Krówka, wójt
gminy Branice - Ma-
ria Krompiec, prze-
wodnicz¹cy Rady
Miejskiej - Kazimierz
Naumczyk, przewodnicz¹cy Komisji
O�wiaty, Kultury i Sportu Rady Po-
wiatu - Tadeusz Krupa, dyrektorzy
szkó³, przedszkoli, placówek opiekuñ-
czych, poradni. Nauczyciele, wycho-
wawcy, terapeuci, rehabilitanci, rodzi-
ce, dziadkowie wreszcie dzieci i m³o-
dzie¿. Nadawcy i odbiorcy - uczestni-
cy kolejnej lekcji tolerancji, akcepta-
cji, zrozumienia, przyja�ni i � mi³o�ci.
Sympatycy i zwolennicy idei integra-
cji. Tu¿ przy drzwiach Zbyszek Zió³-
ko - gospodarz obiektu, radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego. Coraz liczniejsza
grupa wykonawców. Oddzia³y inte-
gracyjne naszych placówek o�wiato-
wych, go�cie z Branic, po raz pierw-
szy Franciszkañski O�rodek Pomocy
Dzieciom, gimnazja, szko³y ponad-
gimnazjalne i inni.

Tradycyjnie rozpoczynam pio-
senk¹ " Integracja", któr¹ przed laty
napisa³am na pierwsz¹ edycjê BEZ

"JEDNO JEST NIEBO DLA WSZYSTKICH..."
BARIER. Towarzyszy mi w �piewie
kole¿anka - Beata Krzaczkowska, a
tak¿e Kazimierz £ankowski akompa-
niuj¹cy na organach.

Przywitanie, s³owo burmistrza i
oczywi�cie polonez " Kubusiów Pu-
chatków " z Przedszkola nr 2 jak zwy-
kle otwieraj¹ program. Dostrzegam

rado�æ na twarzy dyrektorki - Joasi
Radeckiej. Jest dumna z dzieciaków.
Jeszcze tylko prezentacja multimedial-
na - wymowna zreszt¹ - autorstwa
uczniów ZSM ( Magdy Dzier¿y, Paw-
³a M³ota i Dawida Szulborskiego ) pod
kierunkiem Gra¿yny Zaworskiej. Pora
na propozycje artystyczne. Ale przed-
tem jak¿e istotna dedykacja. Oto pro-
gram z udzia³em dzieci dedykujê we-
spó³ z uczestnikami 1,5 rocznej Lilia-
nie Komorowskiej z Nowego Ro¿no-
wa. Dziewczynce, która przysz³a na
�wiat z powa¿n¹ wad¹ anatomiczno-
fizjologiczn¹, utrudniaj¹c¹ normaln¹
egzystencjê. Z kolei program m³odzie-
¿owy adresujê do Piotrka Macha -
ucznia klasy maturalnej ZSM, który
od lat trzech, bêd¹c po amputacji pra-
wej nogi, heroicznie zmaga siê z cho-
rob¹ nowotworow¹. W poprzednich
dwóch przedsiêwziêciach by³ z nami.
�piewa³ swoje teksty, rapowa³, dzieli³



263

WSPÓ£CZESNO�Æ
siê refleksj¹, pe³en nadziei  i optymi-
zmu � Ci¹gle potrzebuje naszego
wsparcia, mo¿e jeszcze bardziej � "
Piotrze - jeste�my z Tob¹, a te grom-
kie brawa s¹ dla Ciebie " - powiadam.

Tymczasem anonsujê wystêpuj¹-
cych. Wspomniane Publiczne Przed-
szkole nr 2, Szko³ê Podstawow¹ nr 1
w dwu ods³onach, grupê dzieci
F.O.P.D�. z Ojcem Dyrektorem Mie-

czys³awem Lenardem,
który w³¹cza ca³¹ wi-
downiê do wspólnej,
weso³ej zabawy, �pie-
waj¹c z dzieæmi " O go-
�ciu z Afryki ", po czym obdarza s³o-
wem Bo¿ym, podkre�laj¹c przy tym,
¿e w " Biblii " nie ma pojêcia " inte-
gracja ", ale jest inne, najwa¿niejsze -
" mi³o�æ ".

Zatem integracja = mi³o�æ ! To
stwierdzenie zapada g³êboko w moje

serce i od tej pory cytujê je przy ka¿-
dej nadarzaj¹cej siê okazji.

A potem wystêp bli�niaczek z Bra-
nic trzymaj¹cych za rêkê kole¿ankê
z syndromem Downa. " Laleczka z
saskiej porcelany " w ich wykonaniu
zdaje siê wzruszaæ do ³ez.

Od kilku lat s¹ z nami " Hawajki " -
zespó³ taneczny Szko³y Podstawowej
nr 2. Dla zdrowych, w pe³ni spraw-

nych m³odych tancerek, udzia³ w
tym programie to swoisty znak
solidaryzmu i jedno�ci z tymi, dla
których w³asne, fizyczne cia³o
bywa wiêzieniem.

W tzw. miêdzyczasie anonsujê
prelegentów. S¹ w�ród nich: psy-
cholog - Beata Krzaczkowska,
pedagog i dogoterapeuta - Mar-
ta Semeniuk ze swym pieskiem,
który stanowi nie lada sensacjê
na scenie, nastêpnie Ksenia
Wac³awik - prezes ZNP,  Ela Ma³-
ko - prezes Stowarzyszenia Ro-
dziców  Dzieci Niepe³nospraw-

nych TACY SAMI. A`propos - na wi-
downi spora grupa przedstawicieli tej
organizacji wyró¿niaj¹ca siê koszul-
kami z logo. Rozdaj¹ balony, ulotki i
gad¿ety stowarzyszenia. Pêkaj¹ce
baloniki robi¹ wiele ha³asu i � jest
weso³o. Muszê przyznaæ, ¿e TACY
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SAMI, reaktywowani w lutym tego
roku, �wietnie sobie radz¹ i rozkrêcaj¹
sw¹ dzia³alno�æ.

Wracaj¹c do mówców. G³os zabiera
Jola Wojtu� - dyrektorka SP nr 1,
jak i Bernadka Basiñska - nauczy-
ciel wspomagaj¹cy tej placówki.
S³ów uznania pod adresem progra-
mu i jego idei nie szczêdzi Teresa
Jajdelska - dyrektorka Zespo³u
Gimnazjalno-Szkolnego w Brani-
cach. Buduj¹cym, a zarazem cie-
p³ym s³owem raczy zgromadzo-
nych ks. proboszcz z Równego -
Krzysztof Cie�lak - katecheta Spe-
cjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Za� o dzia³alno�ci SOSzW
opowiada z przejêciem p. dyrektor -
Barbara Rosicka. Przy tej okazji warto
podkre�liæ wa¿n¹ rolê, jak¹ na Ziemi
G³ubczyckiej spe³nia ów O�rodek w
my�l s³ów, które powiedzia³ niegdy�
Lowe: "Nauczanie integracyjne za-
wsze, kiedy to mo¿liwe, a specjalne
wtedy, gdy to konieczne".

Wszak nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w
wielu przypadkach szko³a specjalna
jest jedynym skutecznym rozwi¹za-
niem edukacyjnym i wychowawczym
dla dzieci i m³odzie¿y.

Kontynuuj¹c w¹tek prezentacji ar-
tystycznych. Zdrowi i niepe³no-
sprawni razem na scenie. W jedno�ci
i solidarno�ci. Tu, gdzie niepe³no-
sprawno�æ nie jest u³omno�ci¹, lecz,
chod� zabrzmi to paradoksalnie, war-
to�ci¹. Na scenie bowiem zgo³a inny
sposób poruszania siê czy wydawa-
nia d�wiêku staje siê tworzywem ar-
tystycznym. Widz nie dostrzega in-
no�ci. I to jest piêkne.

Kolejne wystêpy � Tañce, piosen-
ki, recytacja, inscenizacje. Na powa¿-
nie, ale i z nutk¹ humoru zgodnie z
dewiz¹ Krasickiego:

" I �miech niekiedy mo¿e byæ
nauk¹� "

Tymczasem przedstawiciele dwóch
klas integracyjnych Publicznego Gim-

nazjum nr 1 przy wsparciu kolegów -
akompaniatorów z klasy III. Ciekawa
propozycja sceniczna. Zadowolona
pani dyrektor - Bo¿ena Majka nie
szczêdzi oklasków. Widownia szaleje
i w³¹cza siê do " Tolerancji " w wyk.
kl. II e.

SOSzW jak zwykle zaskakuje bo-
gactwem formy i tre�ci. Koniecznie
byæ musi zespó³ taneczny " Kaktus ",
Mateusz Jacheæ z nieod³¹cznym atry-
butem - tr¹bk¹ oraz grupa wokalna.

Jest te¿ z nami Gabrysia Kluska z "
Rolniczaka " - uczennica klasy I tech-
nikum gastronomicznego. Recytuje
swe wiersze o charakterze refleksyj-
no-filozoficznym. Ma ich sporo w
dorobku. S¹ one dla niej, jak powie-
dzia³ mi wcze�niej Bogus³aw Cho-
chowski - dyrektor ZSCKR - form¹
walki z chorob¹.

Tego wieczoru "Mechanik" i "Ogól-
niak " tak¿e s¹ z tymi, którzy maj¹
gorszy �wiat. I choæ w tych szko³ach
nie ma klas integracyjnych, to sw¹
obecno�ci¹ w programie jednocz¹ siê
z tymi, dla których los nie by³ ³aska-
wy. M³odzie¿ z dysfunkcjami w³¹czo-
na jest tak¿e w rytm szko³y ogólno-
dostêpnej, choæ niejednokrotnie stan
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zdrowia ucznia pozwala jedynie na
nauczanie indywidualne w domu.

Moi podopieczni z teatru TRADY-
CJA ZSM. Na serio i dowcipnie. Jak
zawsze. Ofiaruj¹ swym niepe³no-
sprawnym przyjacio³om i Piotrkowi
cz¹stkê siebie - w poezji, prozie i pio-
sence " Bez barier " mojego autor-
stwa. Z muzyk¹ i akompaniamentem
Daniela Koguta. Nie mo¿e zabrakn¹æ
scenki kabaretowej i Mietka Zaj¹ca w
roli g³ównej.

Na widowni klasa Piotrka Macha -
III k z wychowawczyni¹ Beat¹ Le-
chun-Madzia³¹. Dopinguj¹ wyko-
nawców. Chc¹, by Piotru� ich us³y-
sza³. Jednocz¹ siê z nim duchowo.
On wie o tym.

W ostatniej ods³onie artystycznej
kwartet z Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go z monta¿em poetycko-muzycznym.
Jest Grechuta, wiersz adresowany dla
niepe³nosprawnych recytowany
przez Aniê Karaczyn oraz "Nie p³acz
Ewka". Piosenka, do �piewu której
w³¹cza siê ca³a widownia.

Wreszcie fina³ i utwór "Jedno jest
niebo dla wszystkich" z repertuaru
Don Vasyla i Romy. Zapraszam Beatê
Krzaczkowsk¹ i w duecie do akompa-
niamentu pana Kazia �piewamy: (�)
"Jedno jest niebo dla wszystkich"

I jedno s³oñce nad nami
A my jak dzieci pragniemy
Wielkiej mi³o�ci bez granic (�)
Wszyscy zgromadzeni w³¹czaj¹ siê,

do wspólnego, wielokrotnie powta-
rzanego refrenu. Rado�æ w sercach !
Gromkie brawa, a my �piewamy da-
lej�

Integracja na scenie - realna. Jak¿e
widoczna. A w ¿yciu codziennym,
spo³ecznym? Jeszcze wiele barier do
pokonania�

Na zakoñczenie po-
zwolê sobie wymieniæ
nazwiska nauczycieli,
opiekunów i wycho-
wawców, którzy nie
szczêdzili trudu, czasu
i troski, by przygoto-
waæ dzieci i m³odzie¿ do
udzia³u w programie in-
tegracyjnym. A s¹ to:
Magdalena Szafrañska,
Ma³gorzata Szuszkow-
ska, Bernadeta Basiñ-

ska, Bernadeta Nêdza, Iwona Broniak,
Liliana Hajda, Józef Kaniowski, Bo-
¿ena Wojnarska, O. Mieczys³aw, Mi-
ros³awa Masiuk, Aneta Waliduda,
Kinga Chuchla, Jadwiga Misiurka,
Jacek Szczepanik, Ewa Jordan, Ewa
Maleñczyk, Joanna Cie�lik i Wioletta
Ottenbreit.

Je�li kogo� pominê³am, proszê o
wybaczenie.

Jednocze�nie pragnê podziêko-
waæ dyrekcji MOK-u i jego pracow-
nikom  za pomoc w organizacji
przedsiêwziêcia.

A za rok, Drodzy Pañstwo, dziesi¹-
ta, jubileuszowa edycja programu
BEZ BARIER, na któr¹ serdecznie
zapraszam. Zatem do zobaczenia !
Pozdrawiam.

 Maria Farasiewicz
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Stowarzyszenie Historyczne Legio-
nów Polskich i Mazurka D¹browskie-
go z siedzib¹ w Nysie to my - grupa
pasjonatów historii, swoj¹ wiedzê i

umiejêtno�ci potrafimy pokazaæ w in-
teresuj¹cej, barwnej i niekonwencjo-
nalnej formie, wci¹gaj¹cej obserwa-
torów w realia epoki napoleoñskiej.
Przybli¿amy w ten sposób dzieje Le-
gionów Polskich we W³oszech, ich
twórcê - naszego wodza gen. Jana
Henryka D¹browskiego, powrót Le-
gionów na ojczyst¹ ziemiê oraz liczne
bitwy, w których ta formacja uczest-
niczy³a. Wiele z tych potyczek odby-
³o siê na terenach dawnego �l¹ska,
m.in. oblê¿enia i zdobycie twierdz w
G³ogowie, Wroc³awiu, Brzegu, �wid-
nicy, Ko�lu, Nysie, K³odzku i Srebr-
nej Górze. Wiêkszo�æ z tych bitew
zosta³a w ostatnich latach odtworzo-
na z wielkim pietyzmem, a nasze Le-

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
LEGIONÓW POLSKICH

I MAZURKA D¥BROWSKIEGO
REKONSTRUCJE HISTORYCZNE

EPOKI NAPOLEOÑSKIEJ
giony D¹browskiego zawsze gra³y w
tych rekonstrukcjach wa¿n¹ rolê. Za-
praszani jeste�my do udzia³u w insce-
nizacjach najwa¿niejszych wydarzeñ

historycznych nie tylko w Pol-
sce, ale równie¿ wielu krajach
europejskich - wyst¹pili�my w
wielkich widowiskach batali-
stycznych m.in. na terenie Fran-
cji (Normandia), W³och (Reg-
gio di'Emilia, Mediolan), Nie-
miec (Lipsk), Austrii (Wagram
k. Wiednia), Czech (Slavkov-
Austerlitz, Praga, Zlate Hory),
Wêgier (Twierdza Komarom,),
Litwy (Kowno) i Rosji (Borodi-
no pod Moskw¹). Ostatnio Le-
giony D¹browskiego by³y
g³ównym organizatorem uro-
czysto�ci �wiêta Niepodleg³o-

�ci 11 listopada 2011 r. na Górze �w.
Anny oraz uczestniczy³y w insceni-
zacji bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹
(Warszawa).

Nasze Stowarzyszenie skupia kilka-
dziesi¹t osób i odtworzy³o niemal
wszystkie rodzaje legionowego woj-
ska - dysponujemy pododdzia³ami
piechoty (infanteria liniowa i lekka),
kawalerii z w³asnymi kilkunastoma
koñmi oraz artylerii z dzia³ami polo-
wymi. Mamy tak¿e poczet sztandaro-
wy, werblistów, markietanki, tabory z
namiotami obozowym i polow¹ kuch-
niê.
Dzia³alno�æ taka wymaga wielkiego
zaanga¿owania i wykorzystania mnó-
stwa eksponatów, akcesoriów i sprzê-
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tu, w który nasze Stowarzyszenie jest
dobrze wyposa¿one - pocz¹wszy od
wiernych kopii mundurów i uzbroje-
nia (szable, pistolety, karabinki, lan-
ce, dzia³a oraz sztandary i proporce),
a¿ po w³asne tabory, do przewozu
koni i sprzêtu.
Kilka s³ów o historii wojska, którego
dzieje pielêgnujemy i odtwarzamy
Jak powsta³y Legiony Polskie
 we W³oszech?
Po upadku Powstania Ko�ciuszkow-
skiego i po trzecim rozbiorze Polski
wielu patriotów opu�ci³o ojczyznê.
Osiedlili siê przej�ciowo w Mo³dawii,
Turcji, Wenecji, Saksonii, a nastêp-
nie w wiêkszo�ci przenie�li siê do Pa-
ry¿a. Wybór ten nie by³ przypadko-
wy - wrogami Francji by³y pañstwa,
które dokona³y rozbioru Polski.

Imigranci utworzyli dwa ugrupowa-
nia - Agencjê i Deputacjê Polsk¹, z
których ka¿de uwa¿a³o siê za repre-
zentanta interesów narodowych wo-
bec zagranicy. Mieli nadziejê, ¿e uda
im siê sk³oniæ Francjê do jawnego
poparcia sprawy polskiej. Dyrektoriat
- rz¹d republikañskiej Francji nie kwa-
pi³ siê z pomoc¹ dla Polski, ale posta-
nowi³ wykorzystaæ Polaków do
wzmocnienia si³ armii francuskiej w
pó³nocnych W³oszech. Zabiegaj¹cy

o utworzenie Legionów gen. Jan Hen-
ryk D¹browski zosta³ skierowany do
g³ównodowodz¹cego armi¹ fran-
cusk¹ we W³oszech gen. Napoleona
Bonapartego. 4 stycznia 1797 roku
otrzyma³ od niego listy polecaj¹ce do
Kongresu Lombardzkiego, a ju¿ 9
stycznia zosta³a zawarta umowa miê-
dzy polskim genera³em, a tworz¹cym
siê rz¹dem Republiki Lombardzkiej we
W³oszech. Umowa przewidywa³a po-
wstanie Legionów Polskich pozosta-
j¹cych na ¿o³dzie tej republiki. Komen-
da oraz odznaki stopni wojskowych
mia³y byæ polskie.

Obok gen. Jana Henryka D¹brow-
skiego, uczestnika Insurekcji Ko-
�ciuszkowskiej, Legiony tworzyli tak-
¿e genera³ Karol Kniaziewicz i Józef
Wybicki - publicysta, pisarz i dzia³acz
polityczny z okresu Sejmu Czterolet-
niego. Wiêkszo�æ oficerów legiono-
wych rekrutowa³a siê z armii insurek-
cyjnej 1794 r. Byli to przewa¿nie m³o-
dzi ludzie, którzy z ko�ciuszkowskiej
tradycji wywodzili g³êboki patriotyzm,
a od rewolucyjnej Francji przejêli ha-
s³o: "Wolno�æ, Równo�æ, Brater-
stwo". Pocz¹tkowo w szeregach Le-
gionów znale�li siê jeñcy wojenni i
uciekinierzy z armii austriackiej, w
przewa¿aj¹cej czê�ci ch³opi polscy z
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Galicji, a z czasem tak¿e ochotnicy
przedzieraj¹cy siê do W³och ze
wszystkich ziem
polskich.

 Wzorem rewo-
lucyjnej armii fran-
cuskiej w Legio-
nach zniesiono
kary cielesne i
w p r o w a d z o n o
awanse podoficer-
skie i oficerskie wy-
³¹cznie za zas³ugi
bojowe i ze wzglê-
du na przydatno�æ
do przysz³ej s³u¿by.
W czasie wolnym
oficerowie, aby
otworzyæ ¿o³nie-
rzom drogê do
awansu, uczyli ich
czytaæ i pisaæ, a tak-
¿e zapoznawali z hi-
stori¹ Polski. Wspó³¿ycie miêdzy
kadr¹ oficersk¹ a ¿o³nierzami w pe³ni
odpowiada³o wypisanemu na szlifach
mundurów has³u:

 "Wszyscy ludzie wolni s¹ bracia".
Mazurek D¹browskiego
W lipcu 1797 r., kiedy Legiony Pol-

skie stacjonowa³y w Reggio di Emi-
lia, Józef Wybicki u³o¿y³ s³owa do pro-
stej, pochodz¹cej z Podlasia, melodii
mazurka. Powsta³a Pie�ñ Legionów
Polskich we W³oszech, znana tak¿e
jako Mazurek D¹browskiego. Pie�ñ ta
wyra¿a³a nadziejê ¿o³nierzy tu³aczy na
rych³y powrót z broni¹ w rêku do
umêczonej ojczyzny i rozkucie jej z
³añcuchów niewoli. Mazurek, trafia-
j¹c do serc Legionistów, szybko siê
w�ród nich rozpowszechni³ i mobili-
zowa³ do wytrwania i ofiarnej walki.
Pie�ñ towarzyszy³a Legionom w mar-
szu i w walce, docieraj¹c w krótkim

czasie do kraju, gdzie tak¿e budzi³a
nadzieje na niepodleg³o�æ. W pierw-

szym drukowa-
nym tek�cie z
1806 roku znaj-
dujemy zwrot:
"Jeszcze Polska
nie zginê³a" w
miejscu dawne-
go sformu³owa-
nia "Jeszcze Pol-
ska nie umar³a".
P o w s z e c h n a
znajomo�æ utwo-
ru spowodowa-
³a, ¿e po odzy-
skaniu przez Pol-
skê niepodleg³o-
�ci po pierwszej
wojnie �wiato-
wej, Mazurek
D¹browskiego
sta³ siê naszym

Hymnem narodowym.
 W pocz¹tkach 1797 roku Legiony

liczy³y ok. 3600 ¿o³nierzy, a w lecie
tego¿ roku ju¿ 7000. Legiony nie za-
wsze by³y wykorzystywane zgodnie
z ide¹, która przy�wieca³a ich twór-
com. Rz¹d Republiki Lombardzkiej,
nazwanej po poszerzeniu granic Re-
publik¹ Cisalpiñsk¹, czêsto kierowa³
polskie oddzia³y do t³umienia zamie-
szek w�ród miejscowej ludno�ci. Do-
wództwo francuskie u¿ywa³o Legio-
nów do poszerzenia wp³ywów Fran-
cji i pog³êbienia zale¿no�ci ziem w³o-
skich od Pary¿a. Przyk³adem tego by³a
likwidacja Pañstwa Ko�cielnego i prze-
kszta³cenie go w Republikê Rzymsk¹.
W koñcu 1801 roku nast¹pi³a reorga-
nizacja Legionów - utworzono trzy
pó³brygady piechoty po 3710 ludzi
ka¿da.

W ci¹gu ca³ej historii jednostki
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przez szeregi legionowe przesz³o 800
oficerów i ponad 34 tysi¹ce ¿o³nierzy.
W trakcie walk poleg³o 20 tysiêcy.
Legiony przypomina³y w³asnemu na-
rodowi i Europie, ¿e "jeszcze Polska
nie zginê³a". Oddzia³y te stworzy³y
�wietn¹ kadrê dowódcz¹, która sta³a
siê w pó�niej fundamentem armii Ksiê-
stwa Warszawskiego, a nawet Króle-
stwa Polskiego. Legiony s³u¿y³y sze-
rzeniu idei demokratycznych i patrio-
tycznych, a przez zetkniêcie proste-
go ¿o³nierza z radykalnymi pogl¹da-
mi i reformami Republiki Francuskiej
wprowadza³y je na grunt polski.

Wysi³ek Legionów przekre�li³ pla-
ny zaborców dotycz¹ce unicestwie-

nia nie tylko pañstwa, ale tak¿e naro-
du polskiego. Legioni�ci zapocz¹tko-
wali walkê o odzyskanie niepodleg³o-
�ci, któr¹ naród polski prowadzi³ a¿
do zwyciêstwa w 1918 roku.

Pie�ñ Legionów Polskich we W³o-
szech (Mazurek D¹browskiego)

Pierwotny tekst autorstwa Józefa
Wybickiego powsta³ w Reggio
nell'Emilia jako ¿o³nierska piosenka
�piewana do popularnej melodii , ma-
zurka i po raz pierwszy zosta³ wyko-
nany publicznie 20 lipca 1797 r. pod-

czas uroczysto�ci na cze�æ twórcy
Legionów Polskich, gen. Jana Hen-
ryka D¹browskiego. Og³oszony dru-
kiem w Warszawie w 1806 r. uleg³ mo-
dyfikacji: zmieniono kolejno�æ strof
(trzecia znalaz³a siê w miejscu drugiej)
oraz usuniêto strofê czwart¹ i szóst¹.
Szczególnie wymowa strofy czwartej,
zaczynaj¹cej siê od s³ów: "Niemiec,
Moskal nie osiêdzie (...)" by³aby nie-
taktem wobec przysz³ego w³adcy two-
rz¹cego siê w³a�nie Ksiêstwa War-
szawskiego, króla saskiego Frydery-
ka Augusta oraz posuniêciem niedy-
plomatycznym w obliczu pertraktacji
prowadzonych przez Napoleona z
Aleksandrem I, uwieñczonych poko-

jem w Tyl¿y w
j 1807 r. (Wy-
bicki dosko-
nale zna³ kuli-
sy ówcze-
snych dzia³añ
politycznych,
bêd¹c w nie
zaanga¿owa-
nym osobi-
�cie). Zmie-
niony tekst,
po dalszych
poprawkach
(m.in. w zakre-

sie uwspó³cze�nienia form grama-
tycznych i pewnych zmianach leksy-
kalnych) sta³ siê podstaw¹ dzisiejszej
wersji hymnu narodowego. Oficjalnie
Pie�ñ Legionów Polskich we W³o-
szech sta³a siê hymnem pañstwowym
decyzj¹ Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych w 1927 roku.

Kultywowanie tradycji legiono-
wych dzi�:

Jest dla nas- mi³o�ników historii
Polski- wielkim zaszczytem, ale tak¿e
wyzwaniem, mo¿liwo�æ kultywowania
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w spo³eczeñstwie polskim oraz pre-
zentacja poza granicami kraju trady-
cji i dorobku jedynych pod koniec
osiemnastego i na pocz¹tku dziewiêt-
nastego wieku polskich jednostek
wojskowych walcz¹cych o powrót
Rzeczypospolitej na mapê Europy.

Obecnie nasze Legiony to oddzia³
infanterii i artylerii oraz werbli�ci sta-
cjonuj¹cy w Nysie oraz kawaleria,
poczet sztandarowy i kuchnia -polo-
wa skoszarowane w stadninie Rozwa-
dza ko³o Ko�la. Cz³onkowie Stowarzy-
szenia to mieszkañcy Nysy, Ko�la,
Zdzieszowic, G³ubczyc, ale tak¿e Wro-
c³awia, Tychów, a nawet Nowego S¹-
cza. Aby dorównaæ wyszkoleniem i
prezencj¹ innym oddzia³om bior¹cym
udzia³ w bitwach, odbywamy tak czê-
sto jak tylko to mo¿liwe (wiêkszo�æ z
nas pracuje, a czê�æ siê uczy) æwicze-
nia strzelania, musztry pieszej i kon-
nej, próby pododdzia³u werblistów,
czyszczenia broni, siode³ i mundurów,
pielêgnacji koni, szybkiego rozbijania
i zwijania namiotów itd. Wymaga to
zaanga¿owania czasu i �rodków fi-
nansowych, ale uwa¿amy, ¿e to naj-
lepszy sposób spêdzania czasu w
gronie ludzi dumnych tak jak my z hi-
storii Polski i osi¹gniêæ naszego orê-
¿a. A wyjazdy na rekonstrukcje bitew
i wycieczki po ca³ej niemal Europie s¹
najwy¿sz¹ nagrod¹ dla najbardziej
zaanga¿owanych Legionistów.

Dzia³alno�æ nasza nie ogranicza siê
oczywi�cie tylko do udzia³u w æwi-
czeniach i rekonstrukcjach bitew epo-
ki napoleoñskiej. Wspó³pracujemy z
Wojskiem Polskim, ze szko³ami -i or-
ganizacjami harcerskimi, organizuje-
my spotkania z m³odzie¿¹ i dzieæmi,
pogadanki o historii Polski, bierzemy
czynny udzia³ w uroczysto�ciach
pañstwowych i rocznicowych, wspó³-

pracujemy z samorz¹dami miejscowo-
�ci, w których mieszkaj¹ cz³onkowie
naszych Legionów, przybli¿amy s¹-
siadom i znajomym historiê lokaln¹,
historiê naszych ma³ych ojczyzn.
'Znacz¹ca jest te¿ wspó³praca z gru-
pami odtwarzaj¹cymi dzieje innych
jednostek wojskowych w Polsce i w
ca³ej Europie; nie ma to jak wspólna
biesiada przy jednym stole, tu¿ po
zakoñczonej bitwie, i poznawanie hi-
storii innego kraju "z pierwszych ust",
wymiana do�wiadczeñ i wspólna za-
bawa. Gospodarze ka¿dej rekonstruk-
cji zawsze staj¹ na wysoko�ci zada-
nia- organizuj¹ wycieczki po najpiêk-
niejszych zak¹tkach swojego kraju
czy miasta. My tak¿e, je�li bitwa od-
bywa siê w Nysie czy Ko�lu, wystê-
pujemy w roli przewodników po tej
czê�ci �l¹ska.

 Wa¿na jest dla nas- doros³ych
cz³onków Stowarzyszenia- rola edu-
kacyjna odtwarzanych przez nas Le-
gionów D¹browskiego; dba³o�æ o
wszystkie szczegó³y, zawsze niena-
gannie czyste mundury, szacunek dla
god³a, flagi narodowej i sztandaru jed-
nostki, itp. przyci¹gaj¹ do nas m³o-
dzie¿, budz¹ zainteresowanie histori¹
w³asnego kraju. Tote¿, choæ mamy ju¿
w naszych szeregach sporo m³odych
ludzi, jeste�my zawsze otwarci-

zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych histori¹ Polski

"I Ty wst¹p do nas, zostañ
¿o³nierzem Wielkiej Armii"
Zapraszamy do wspó³pracy.
Czo³em!
Z ¿o³nierskim pozdrowieniem

Starszy wachmistrz u³anów
Robert Galara   tel. 0-602 647 778

kawaleria@legiony1807.eu
www.legiony1807.eu
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 �Tegorocznym Laureatom - w�ród
których by³a nasza firma GALMET-
gratulujê dotychczasowych sukce-
sów i ¿yczê wszelkiej pomy�lno�ci
dla naszego wspólnego dobra -  po-
wiedzia³ prof. dr hab. Marian Ducz-
mal Przewodnicz¹cy Rady Opolskiej
Izby Gospodarczej podczas uroczystej
gali  wrêczania   9.01.2013 tych pre-
sti¿owych wyró¿nieñ w Filharmonii
Opolskiej.

- Laury Umiejêtno�ci i Kompeten-
cji oraz uroczysto�æ ich wrêczenia,
sta³y siê donios³ym i presti¿owym
wyró¿nieniem w swojej 20-letniej
historii. Kapitu³a honoruje ludzi, in-
stytucje, firmy i organizacje za ich
sukcesy i osi¹gniêcia w biznesie, w
¿yciu gospodarczym, nauce, eduka-
cji, polityce, kulturze i sporcie, za
³¹czenie osi¹gniêtego sukcesu go-
spodarczego lub zawodowego z dzia-
³alno�ci¹ publiczn¹, wykazuj¹c siê
wyj¹tkow¹ postaw¹ etyczn¹ i aktyw-
no�ci¹ spo³eczn¹, niezwykle odpowie-
dzialnych, którzy dzia³aj¹ równie¿ na
rzecz drugiego cz³owieka, dla dobra
spo³eczno�ci lokalnych, regional-
nych oraz miêdzynarodowych, którzy
godnie reprezentowali Polskê - i nasz
region - na arenie europejskiej i
�wiatowej.�

Szanowni Pañstwo,
�Zdobywcy Laurów Umiejêtno�ci

i Kompetencji to wspaniali ludzie,
�wietnie dzia³aj¹ce instytucje, zna-
komite firmy. Cieszê siê, ¿e co roku w
tym gronie znajduj¹ siê osobowo�ci
nieprzeciêtne i godne na�ladowania,
a kapitu³a musi dokonywaæ trudne-
go wyboru najlepszych spo�ród wie-
lu znakomito�ci naszej regionalnej

�LAUR UMIEJÊTNO�CI I KOMPETENCJI
2012� DLA  GALMETU

spo³eczno�ci. To bogactwo wyboru
jest �wiadectwem tego, ¿e w ka¿dej
dziedzinie naszego ¿ycia - od kultu-
ry przez; dzia³alno�æ spo³eczn¹ a¿
do gospodarki - mo¿emy znale�æ lu-
dzi, których warto nagradzaæ, war-
to promowaæ ich dzia³alno�æ i po-
stawê. Ludzie ci nie tylko osi¹gaj¹
sukcesy w swoim �rodowisku, ale -
co wa¿ne - potrafi¹ siê nimi dzieliæ
ze swoim otoczeniem. Mo¿emy byæ -
jako Opolanie - z nich dumni.(...) Ser-
decznie gratulujê wyró¿nieñ wszyst-
kim tegorocznym laureatom, a jed-
nocze�nie wyra¿ani nadziejê, ¿e
bêd¹ oni najlepszymi ambasadora-
mi województwa opolskiego. Wszyst-
kim zdobywcom Laurów Umiejêtno-
�ci i Kompetencji sk³adam serdecz-
ne ¿yczenia jeszcze wielu sukcesów,
zarówno w ¿yciu zawodowym, jak i
prywatnym� - to s³owa Józefa  Sebe-
sty Marsza³ka  Województwa Opol-
skiego

 Ryszard Zembaczyñski Prezydent
Opola  zwróci³ siê do laureatów i za-
proszonych go�ci w�ród których byli
Stanis³aw Galara z ma³¿onk¹ i Bur-
mistrz G³ubczyc Jan Krówka tymi s³o-
wami:

�Rozwój gospodarczy w naszym
kraju - pomimo trwaj¹cego na �wie-
cie kryzysu - nadal trwa, co budzi
podziw i uznanie w s¹siednich kra-
jach. Ten sukces osi¹gnêli�my m.in.
przez g³êbok¹ restrukturyzacjê prze-
mys³u, ogromn¹ przedsiêbiorczo�æ
Polaków i ich niespo¿yte pok³ady
energii, Wszystkie firmy staraj¹ siê
wygraæ wy�cig z konkurencj¹ i kosz-
tami, a nie jest to ³atwe. To sprawia,
ze s¹ elastyczni oraz wyzwala god-
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ne podziwu dzia³ania i prowadzi
wielu do sukcesu,

Podobnie jest w naszym regionie,
Liderzy opolskich przedsiêbiorców
znakomicie radz¹ sobie na rynkach
krajowych i zagranicznych. Posze-
rzaj¹ skalê, asortyment produkcji
oraz wdra¿aj¹ najnowsze technolo-
gie. S¹ kreatywni i dbaj¹ o jako�æ
swoich wyrobów. Kapitu³a Laurów
Umiejêtno�ci i Kompetencji honoru-
je takie firmy, jej liderów oraz pro-

muje odwagê i etykê w biznesie oraz
w s³u¿bie spo³eczeñstwu, Tegorocz-
ni laureaci to osoby godne na�ado-
wania i aktywne w wielu dziedzinach
naszego ¿ycia. Wszystkim serdecznie
gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów.�

Wyró¿nienia przyznaje Kapitu³a
Laurów Umiejêtno�ci i  Kompetencji
w sk³ad której   wchodz¹ laureaci -
oprócz   cytowanych,  tak¿e  z  lat
poprzednich: Ryszard Wilczyñski -
wojewoda opolski, Karol Cebula,
W³adys³aw Sztefic, Andrzej Rybar-
czyk, Zdzis³aw B¹k, Henryk Galwas.

Najwy¿szy Laur  - �Kryszta³owy
Laur Umiejêtno�ci  i Kompetencji
przyznawany osobom  charakteryzu-
j¹cym siê ponadczasowymi warto-

�ciami, których uniwersalna dzia³al-
no�æ  pozostawia trwa³y �lad w dzie-
dzictwie cz³owieka,  ludziom bezinte-
resownie i z po�wiêceniem dzia³aja-
cym na rzecz drugiego cz³owieka� -
otrzyma³  minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Bogdan Zdrojewski

  Opolska Izba Gospodarcza jest
instytucj¹ wspieraj¹c¹ rozwój gospo-
darczy regionu oraz stwarzaj¹c¹
sprzyjaj¹cy klimat dla rozwoju przed-
siêbiorczo�ci. Misj¹ Izby jest pomoc

zrzeszonym w niej podmiotom gospo-
darczym oraz integracja �rodowiska
przedsiêbiorców Opolska Izba Go-
spodarcza w wydawanym dwumie-
siêczniku � Forum Opolskiego Bizne-
su�  zamie�ci³a laudacje po�wiêcone
laureatom.

O naszym laureacie czytamy
GALMET SP. Z O.O.
KATEGORIA: FIRMA SPO£ECZ-

NIE ODPOWIEDZIALNA
Historia firmy Galmet z G³ubczyc

zaczê³a siê 30 lat temu - od jednego
cz³owieka. W 1982 r. Stanis³aw Galara
za³o¿y³ ma³y, jednoosobowy zak³ad
rzemie�lniczy. Pierwsz¹ "hal¹ produk-
cyjn¹" by³ gara¿. Zak³ad produkowa³
grzejniki centralnego ogrzewania.
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Pó�niej asortyment rozszerzy³ siê o
bojlery c.o. i ogrzewacze wody. W
II po³owie lat 80-tych wybudowa-
no pierwszy warsztat o powierzch-
ni 150 m2. Na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych produkcjê przeniesio-
no do zakupionych obiektów po
dawnym Pañstwowym O�rodku
Maszynowym. Wtedy te¿ zak³ad
rzemie�lniczy przekszta³cono w ro-
dzinn¹ spó³kê - Galmet.

Dzisiaj przedsiêbiorstwo zatrudnia
ponad 700
osób. W
tej chwili
Galmet jest
najwiêk-
szym w
P o l s c e
producen-
tem ogrze-
w a c z y
w o d y .
Jego wyro-
by s¹
obecne w
najwiêk-
szych hur-
towniach i
sklepach instalacyjnych na terenie ca³ej
Polski, jak równie¿ poza jej granicami.

Spo³eczna odpowiedzialno�æ biz-
nesu jest mottem firmy. Galmet prze-
strzega norm, które przy�wiecaj¹
przedsiêbiorcom od wieków. Uczci-
wo�æ kupiecka i budowa zaufania do
wspó³pracowników i kontrahentów
wyznacza standardy pracy w firmie.

Dzia³alno�ci biznesowa Galmetu
opiera siê budowaniu partnerskich
relacji z klientami, pracownikami i oto-
czeniem spo³eczno-gospodarczym.
Spó³ka i jej pracownicy kieruj¹ siê:
profesjonalizmem, wiarygodno�ci¹,
rzetelno�ci¹ oraz zasadami uczciwej

konkurencji. Jedn¹ z wa¿niejszych
zasad, które obowi¹zuj¹ w spó³ce
jest zrozumienie i poszanowanie
potrzeb zarówno klientów jak i pra-
cowników firmy.

Dla firmy liczy siê wspieranie ini-
cjatyw lokalnych (sport, dzia³alno�æ
charytatywna). Galmet dba równie¿ o
�rodowisko, kontroluje poziom emi-
sji zanieczyszczeñ do powietrza, ewi-
dencjê odpadów, ma na uwadze ich
unieszkodliwianie i odzysk.

Galmet prowadzi tak¿e dzia³alno�æ
proekologiczn¹, czyli inwestuje w
nowoczesne technologie, energiê
odnawialn¹. Firma d¹¿y tak¿e do tego,
aby produkowane wyroby spe³nia³y
najwy¿sze �wiatowe standardy jako-
�ciowe, a proces ich wytwarzania w
jak najmniejszym stopniu ingerowa³
w �rodowisko.

Na podstawie �Forum Opolskie-
go Biznesu� nr 1 (83) 2013

 opr. Jan Wac, wiêcej na stronie
www.oig.opole.pl

lub www.galmet.com.pl
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Niezmiernie mi³o nam jest poinfor-
mowaæ, ¿e dr Agnieszka Franków-
¯elazny zosta³a laureatem pierwszej
edycji nagrody Prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk - Iuvenes Wratislaviae za
wybitne osi¹gniêcia artystyczne i
naukowe, do której to nagrody zosta-
³a zg³oszona oraz rekomendowana
przez �l¹skie Towarzystwo Muzyki
Ko�cielnej.

Indywidualna nagroda Iuvenes
Wratislaviae kierowana jest do
wszystkich m³odych naukowców
uczelni wy¿szych oraz jednostek na-
ukowych, którzy posiadaj¹ stopieñ
doktora i pracuj¹ na sta³e na terenie
Dolnego �l¹ska.

Agnieszka Franków-¯elazny uro-
dzi³a siê w G³ubczycach. Ukoñczy³a
PSM I st. w G³ubczycach w klasie for-
tepianu i fletu oraz PSM II st. we Wro-
c³awiu w klasie fletu. W roku 2000
ukoñczy³a biologiê na Uniwersytecie
Wroc³awskim, w 2004 r. z wyró¿nie-
niem - Wydzia³ Edukacji Muzycznej

Akademii Muzycznej we Wroc³awiu
w klasie dyrygowania prof. Haliny
Bobrowicz, w 2005 r. z wyró¿nieniem -
Wydzia³ Wokalny w klasie �piewu
prof. Ewy Czermak, natomiast w 2006,

NAGRODA  IUVENES  WRATISLAVIAE
 DLA  AGNIESZKI  FRANKÓW-¯ELAZNY

równie¿ z
w y r ó ¿ n i e -
niem, Pody-
p l o m o w e
Studia Chór-
mistrzowskie
w Bydgosz-
czy.

Zami³owa-
nie do chóra-
listyki wy-
nios³a z Chóru Mieszanego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach
pod dyrekcj¹ Tadeusza Eckerta, w
którym obok �piewu by³a równie¿ ko-
repetytorem g³osowym i asystentem
dyrygenta. W latach 1993-1999 by³a
cz³onkiem Polsko - Niemieckiej Aka-
demii Chóralnej IN TERRA PAX pe³-
ni¹c w latach 1995-1999 funkcjê in-
struktora g³osowego pod okiem Prof.
Jana Szyrockiego. Od pa�dzierni-
ka1996 roku do kwietnia 2000 roku
by³a zwi¹zana z Akademickim Chórem
Politechniki Wroc³awskiej jako chó-

rzystka, solistka, korepetytor
g³osowy, asystent dyrygen-
ta i wreszcie dyrygent (na
prze³omie roku 1999/2000).

W 1998 roku za³o¿y³a Chór
M³odzie¿owy Con Amore
przy Zespole Szkó³ Nr 1 we
Wroc³awiu, gdzie pracowa³a
jako nauczyciel biologii w la-
tach 1999-2004. Z za³o¿onym
przez siebie chórem, w ci¹gu
trzech lat dzia³alno�ci, zdoby³a

dwukrotnie I Miejsce na �wiêcie Pie-
�ni w latach 2000 i 2001 oraz dwukrot-
nie Wyró¿nienie na Ogólnopolskim
Konkursie Chórów Szkolnych w
Bydgoszczy. W pa�dzierniku 2000
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roku za³o¿y³a Chór Kameralny Aka-
demii Medycznej we Wroc³awiu, a w
2006 zosta³a dyrektorem artystycz-
nym Chóru Filharmonii Wroc³awskiej,
z którymi to zespo³ami uczestniczy³a
w wielu konkursach i festiwalach w
Polsce i zagranic¹ zdobywaj¹c liczne
nagrody.

Otrzyma³a równie¿ wiele nagród in-
dywidualnych. W 2004 roku zosta³a
laureatk¹ I Nagrody X Ogólnopol-
skiego Konkursu Dyrygentów Chó-
ralnych w Poznaniu, zdobywaj¹c jed-
nocze�nie nagrody specjalne: za naj-
lepsz¹ metodê pracy z chórem i naj-

lepsz¹ metodê pracy nad technik¹
wokaln¹. Kilkakrotnie otrzymywa³a
nagrody dla najlepszego dyrygenta:
Legnica Cantat 2004, 2006, 2008, 2010,
Gaude Cantem 2005, 2010.

W kwietniu 2004 r. zosta³a wybrana
najlepsz¹ studentk¹ Akademii Mu-
zycznej i reprezentuj¹c swoj¹ uczel-
niê otrzyma³a I miejsce szczebla re-
gionalnego konkursu na najlepszego
studenta Primus Inter Pares. W roku
2010 zosta³a laureatk¹ Wroc³awskiej
Nagrody Muzycznej, a w styczniu
2012 roku otrzyma³a nagrodê Cz³o-
wiek Roku 2011 w g³osowaniu inter-

nautów w plebiscycie organizowa-
nym przez serwis tuwroc³aw.com.

Wystêpowa³a jako go�cinny dyry-
gent lub chórmistrz z takimi zespo³a-
mi jak: Chór Filharmonii �l¹skiej, Ga-
brieli Consort, Orkiestra Filharmonii
Wroc³awskiej, Wroc³awski Zespó³
Solistów Ricordanza, Orkiestra Kame-
ralna Akademii Muzycznej we Wroc³a-
wiu, Chór Festiwalowy Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Wratislavia Can-
tans, Schlezwig-Holstein Festival Cho-
ir, Bamberger Symphoniker Choir.

Wystêpowa³a w takich miejscach
jak Salle Pleyel w Pary¿u, Barbican

Centre w Londynie,
Gewandhaus w Lip-
sku oraz w Royal Al-
bert Hall w Londynie
podczas s³ynnego fe-
stiwalu BBC Proms
(wraz z Chórem Filhar-
monii Wroc³awskiej
jako jedyny polski
chór w historii festi-
walu).

Czêsto zapraszana
jest jako konsultant

wokalny prowadz¹c warsztaty dla
chórmistrzów oraz zespo³ów chóral-
nych.

W swoim dorobku posiada ponad
50 nagród, ponad 500 koncertów w
18 krajach Europy, 6 nagranych p³yt
oraz oko³o 600 zrealizowanych dzie³
wokalnych i wokalno-instrumental-
nych.

Na podstawie:
http://stmk.pl/2012/12/18/

nagroda-iuvenes-wratislaviae/
Zdjêcia: £ukasz Rajchert oraz

Jan Wac - z koncertu
dnia 17.01.2010 w ko�ciele
parafialnym w G³ubczycach
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Pan Jan Mruk emerytowany pierw-
szy dyrektor Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach zapocz¹tko-
wa³ zainteresowanie m³odzie¿y i osie-

dleñców histori¹ miasta w któ-
rym podj¹³ pracê w latach piêæ-
dziesi¹tych ub. wieku jako na-
uczyciel jêzyka polskiego w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im
A. Mickiewicza. Przyczyni³ siê
do popularyzacji wiedzy o
przesz³o�ci  i tera�niejszo�ci

swego regionu publikuj¹c kolejno  w
25  wk³adkach do G³osu G³ubczyc za-
tytu³owanych  "Ziemia G³ubczycka"
historie przed i powojenne wsi naszej
gminy. By³ autorem niepoliczonej ilo-

JAN MRUK LAUREATEM
HONOROWEGO HERBU G£UBCZYC

�ci artyku³ów w "Kalendarzach G³ub-
czyckich", jako pierwszy opublikowa³
artyku³ o zas³u¿onej dla G³ubczyc  ro-
dzinie  Hollender, której ciekawe losy

zainspirowa³y grupê m³o-
dzie¿y "Agamidae"  do dal-
szych poszukiwañ i badañ
historycznych w ramach
projektu. Pan Mruk publiko-
wa³ równie¿ w  biuletynie
Zespo³u Szkó³ Mechanicz-
nych, Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, oraz nagra³ wspo-
mnienia dla  TV G³ubczyce.

Pasja Pana Mruka  do lokalnej hi-
storii przekazywana m³odemu po-
koleniu zaowocowa³a tym, ¿e dzi�
mamy grono osób tworz¹cych
"Stowarzyszenie Mi³o�ników
Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej" a
w nim osoby z dyplomami dr. hi-
storii zwi¹zanej z G³ubczycami i
ziemi¹ g³ubczyck¹.  Kapitu³a Her-
bu G³ubczyc uwa¿a, ¿e zas³ugi
Pana Jana Mruka w tej dziedzinie

uprawniaj¹ do nadania przez Radê
Miejsk¹  wyró¿nienia "Honorowy
Herb G³ubczyc".

Z wniosku o nadanie Herbu
Jan Wac
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W ekskluzywnym TURNIEJU VI-
KING CUP W SKOVDE W SZWE-
CJI w  dniach 29.03-01.04.2012
uczestniczy³a piêcioosobowa ekipa
zawodników KSTaekwondo  G³ubczy-
ce w sk³adzie: Marta Wsiaki, Dawid
Wsiaki, Kamila Ciechanowska, Karo-
lina Konik i Bartosz S³odkowski, pod
wodz¹ trenera Daniela Jano.

 W turnieju wziê³o udzia³ ponad 420
zawodników z 17 pañstw w tym re-
prezentacje Australii, Kanady, Argen-
tyny, Rosji, Niemiec, Szwecji, Finlan-
dii, Holandii, Hiszpanii, W³och, Szko-
cji, Anglii, Kazachstanu, Czech, Irlan-
dii, Norwegii i Polski. ....

Razem zdobyli�my trzy z³ote meda-
le, jeden srebrny i jeden br¹zowy co
�wiadczy o poziomie naszych zawod-
ników i dobrym przygotowaniu do
nadchodz¹cych Mistrzostw Polski i
Pucharu �wiata.

XXVII MISTRZOSTWA EURO-
PY TAEKWON-DO w S³oweñskim
Mariborze rozgrywane w dniach 19-
22. 04. 2012  zgromadzi³y 486 zawod-
ników z 28 krajów. Dawid Wsiaki zaj¹³
I miejsce w dru¿ynowych testach
si³y i III w dru¿ynowych walkach.

PIÊÆ MEDALI Z MISTRZOSTW
POLSKI TAEKWONDO

TAEKWONDO G£UBCZYCE W 2012 R
Sezon 2012 by³ bardzo udany dla

zawodników Klubu Sportowego Ta-
ekwon-do  G³ubczyce prowadzonych
przez trenera Daniela Jano, wywalczyli
oni a¿ 5 medali na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów, Juniorów i Juniorów
M³odszych.

Podczas XXV MISTRZOSTW
POLSKI  SENIORÓW  w   Ciecha-

nowie Paulina Szpak zdoby³a srebr-
ny medal w konkurencji uk³adów
formalnych kobiet. Za� Bartosz
S³odkowski na co dzieñ startuj¹cy
w kategorii wiekowej juniora wy-
walczy³ br¹zowy medal w mocno
obsadzonej kategorii powy¿ej 80kg.
Niestety Dawid i Marta Wsiaki lecz¹
kontuzje co zmniejszy³o szanse na
wiêksz¹ ilo�æ medali.

 XXI MISTRZOSTWA
POLSKI JUNIORÓW  zosta³y ro-

zegrane w Rybniku  w dniach 25-26
maja  w czasie których zaszczytny
tytu³ Wicemistrza Polski po minimal-
nie przegranej walce fina³owej zdoby³
Micha³ Jano w konkurencji  do 52kg.

W Nowej Rudzie- S³upiec w dniach
1-3 czerwiec odby³y siê XIX MI-
STRZOSTWA POLSKI JUNIO-
RÓW M£ODSZYCH. Po zdecydo-
wanie wygranej walce fina³owej na
najwy¿szym miejscu podium stanê³a
Kamila Ciechanowska zdobywaj¹c
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z³oty medal i tytu³ Mi-
strzyni Polski w kategorii
do 50kg. W kategorii do
48kg Daniel Go³¹b po mi-
nimalnie przegranej wal-
ce fina³owej zdoby³ tytu³
Wicemistrza Polski.

 Podsumowuj¹c -  5
medali zdobytych w 3
najwa¿niejszych turnie-
jach ogólnopolskich �wiadczy o wy-
sokim poziomie G³ubczyckich zawod-
ników i rokuje na kolejne sukcesy w
przysz³ym sezonie.

CZTERY Z£OTE MEDALE
  Z  PUCHARU �WIATA
Od 4  pa�dziernika 2012 r. rozpocz¹³

siê Puchar �wiata, w których uczest-
niczy³o ponad 2600 osób. Tegorocz-
na impreza odby³a siê w angielskim
Brighton. O randze i skali Pucharu
�wiata �wiadczy liczba zg³oszonych
pañstw. Na angielskich matach rywa-
lizowali  sportowcy   43 pañstw: Dla
naszych  kadrowiczów by³ to wa¿ny
sprawdzian w przygotowaniach do
przysz³orocznych Mistrzostw �wiata
w Hiszpanii. Trójka naszych klubo-
wych zawodników Kamila Ciecha-
nowska, Dawid Wsiaki i Bartosz S³od-
kowski brali udzia³ w zgrupowaniu
Kadry Narodowej w O�rodku Przy-
gotowañ Olimpijskich w Spale.  Klub
Sportowy Taekwondo w G³ubczycach
oprócz naszych reprezentantów Pol-
ski na tej presti¿owej imprezie spor-
towej reprezentowali: Marta Wsiaki,
Paulina Szpak, Karolina Konik, Ma-
teusz H³ady³owicz i trener Daniel Jano.
Wspania³y wystêp na Pucharze �wia-
ta odnotowali nasi juniorzy: Kamila
Ciechanowska I m. walki do 50 kg i II
m. techniki specjalne, zosta³a tak¿e
uznana najlepsz¹ juniork¹ zawodów i

wyró¿niona
p i ê k n y m
pucharem ,
K a r o l i n a
Konik  I m.
walki do 60
kg, II m.
t e c h n i k i
specjalne i
IIm. walki dru¿ynowe, Bartosz S³od-
kowski I m. walki w kategorii otwar-
tej, seniorzy: Mateusz H³ady³owicz I
m. techniki specjalne, II m walki do 63
kg, III m. walki dru¿ynowe, Paulina
Szpak III m. walki dru¿ynowe, Marta
Wsiaki niestety uleg³a w trzeciej wal-
ce zawodniczce z Irlandii aktualnej wi-
cemistrzyni Europy i finalistce tych za-
wodów, Dawid Wsiaki wygrywaj¹c
dwie walki przegra³ z Argentyñczykiem
wielokrotnym medalist¹ Mistrzostw
�wiata.

To by³ wspania³y start zawodników
KST G³ubczyce. Rokuje on bardzo
dobrze na przysz³y rok, w którym to
bêd¹ odbywaæ siê Mistrzostwa Eu-
ropy i najwa¿niejsza impreza roku 2013
Mistrzostwa �wiata w Hiszpanii. Mam
nadzieje, ¿e po takich wystêpach w
Pucharze �wiata w Kadrze Narodo-
wej znajd¹ siê nastêpni nasi zawod-
nicy. Chcia³bym pogratulowaæ tak
wspania³ego wystêpu wszystkim na-
szym zawodnikom

     Daniel Jano.
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W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych  odby³a siê historyczna uroczy-
sto�æ otwarcia hali sportowej. W
obecno�ci licznie zgromadzonej pu-
bliczno�ci Marsza³ek Województwa
Opolskiego Józef Sebesta, Wojewo-
da Opolski Ryszard Wilczyñski,
Pose³ RP VI Kadencji Adam Krupa,
Starosta Powiatu G³ubczyckiego Jó-
zef Kozina oraz Dyrektor ZSO Ta-
deusz Eckert - przecinaj¹c bia³o-
czerwon¹ wstêgê - dokonali otwar-
cia tego piêknego obiektu!

W czasie trwania uroczy-
sto�ci Pan Starosta Józef
Kozina przedstawi³ najwa¿-

HISTORYCZNA UROCZYSTO�Æ
OTWARCIA HALI SPORTOWEJ

niejsze zagadnienia zwi¹zane z reali-
zacj¹ tego bardzo trudnego przedsiê-
wziêcia; przedstawi³ historiê budowy
hali prezentuj¹c zrobione przez Dy-
rektora Tadeusza Eckerta zdjêcia;
ksi¹dz Tomasz Skowron po�wiêci³
obiekt; zaproszeni go�cie z³o¿yli wy-
razy uznania i wdziêczno�ci dla Sta-
rostwa Powiatowego w G³ubczycach
za zrealizowanie tak potrzebnej inwe-
stycji w tak trudnych warunkach go-
spodarczo-finansowych; dyrekcja
szko³y z przewodnicz¹c¹ Rady Rodzi-

ców po-
dziêkowali
Staro�cie
Józefowi
Kozinie za
realizacjê
tej histo-
rycznej in-
westycji;
dokonano
s y m b o -
licznej in-
auguracji
zajêæ spor-
t o w y c h ,
prezentu-
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j¹c jednocze�nie automatycznie
opuszczane tablice do koszykówki i
kotary dziel¹ce halê na 3 niezale¿ne
boiska; na koniec m³odzie¿ przygo-
towana przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego zaprezentowa³a bardzo
atrakcyjne pokazy sportowe, m. in.
Uczestników Pucharu �wiata w Ta-

ekwon-Do w
Wielkiej Bry-
tanii pod kie-
runkiem Da-
niela Jano, a
tancerze ze
Szko³y "Roy-
al Dance
Centre" To-
masza Na-

wrockiego, zachwycili publiczno�æ
porywaj¹cymi uk³adami tañca nowo-
czesnego.

Spo³eczno�æ naszej szko³y - sk³a-
da wielkie wyrazy wdziêczno�ci Za-
rz¹dowi Powiatu G³ubczyckiego za
tak wspania³y dar!!!

Tadeusz Eckert
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Przezwiska s¹ - obok nazwisk - ro-
dzajem nazwy osobowej znanej od naj-
dawniejszych czasów. Najwcze�niej-
szym by³y imiona, do których dodawano
przezwiska nazywaj¹ce cechy charak-
teru lub osobowo�ci b¹d� okre�laj¹ce
wyró¿niaj¹ce elementy wygl¹du czy
upodobañ. Za przezwisko uwa¿a siê
ka¿de okre�lenie s³u¿¹ce do identyfi-
kacji osoby poza nazwiskiem urzêdo-
wym.

W naszej historii pierwszym prze-
zwiskiem obdarzono Piasta od wyko-
nywanego zawodu ko³odzieja, a Bo-
les³awowie to Chrobry, �mia³y, Krzy-
wousty.... Dzisiaj przezwiska zastê-
puj¹ nazwiska w ¿yciu �rodowisko-
wym i towarzyskim. Funkcjonuj¹ w
grupach rówie�niczych, zak³adach
pracy, w �rodowiskach przestêpczych
- jako ksywy - oraz w spo³eczno�ciach
wiejskich. Tu wszyscy znaj¹ siê,
wiedz¹ o sobie niemal wszystko. Tu-
taj te¿ nazwisk u¿ywa siê w dwóch
okoliczno�ciach: urzêdowo i w obec-
no�ci w³a�ciciela. A stosuje siê je te¿
z dwóch przyczyn: gdy w jednej wsi
mieszka wiêcej rodzin o tym samym
nazwisku lub gdy dana osoba zna-
cz¹co z ró¿nych przyczyn wyró¿nia
siê spo�ród innych. Najczê�ciej pod-
staw¹ przezwiska s¹ u³omno�ci fi-
zyczne lub umys³owe, cechy wygl¹-
du, stroju, sposobu bycia, mówienia...

Zabarwienie uczuciowe przezwisk
jest ró¿ne: s¹ obojêtne czyli nie za-
wieraj¹ce tre�ci dodatnich czy ujem-
nych i z tym godz¹ siê przezwani. Ale
s¹ te¿ negatywne i tych nie u¿ywa siê
w obecno�ci nazwanego, aby unik-
n¹æ obrazy. Ró¿ny jest te¿ ¿ywot prze-
zwisk. Jedne przechodz¹ z pokolenia
na pokolenie, inne odchodz¹ w zapo-

ON MNIE PRZEZYWA...
mnienie wraz z w³a�cicielem.

O to przyk³ady przezwisk odnosz¹-
cych siê do:
- w³a�ciwo�ci zewnêtrznych:
Butel - cz³owiek oty³y, Cholewka -
meliorant (cholewy do pachwin),
D³ugoszyja - maj¹ca wysmuk³¹ szyjê,
Garsija - podobieñstwo do bohatera
filmu "Znak Zorro"
Hipka - niezaradna dziewczyna, gru-
ba (od hipopotam)
Kicur- mê¿czyzna z wad¹ wzroku,
£abajko-cz³owiek o du¿ych stopach,
Za³upa - maj¹cy zwyczaj nak³adania
górnej wargi na doln¹.
- cech charakteru:
Breweria - awanturuj¹cy siê, dokazu-
j¹cy, Papla - plotkara
Louis - lubi¹cy dowcipkowaæ (od
Louisa de Funes)
Sknenis - cz³owiek sk¹py, Tchórzyk -
boj¹cy siê i ostro¿ny.
- ró¿nych wydarzeñ:
Biedronka - od bluzki czerwonej w
czarne kropki,
Gula - od zgrubienia na kolanie, Rur-
ka - po operacji krtani,
Kaskader - ca³o wyszed³ z wypadku
samochodowego,
Turkotka - je¿d¿¹cy traktorem marki
"Zetor"
- wykonywanego zawodu i upodobañ:
Barman, Farmer, Fliper, Kaszanka,
Moniuszko, Meta, Partyzantka, Sal-
cesonik, Tancor.
- miejsca pochodzenia:
Góralka, Kaszub, Malborczak, Krako-
wiak, Warszawiak.
- charakterystycznych powiedzonek
i przekleñstw:
 Ano, Cholera, Najec (na jedz), Tajoj-
ko  (ta joj )
Tudy tudy (wstawka w wypowie-
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dziach).
- wad wymowy: A...seledyn - j¹kaj¹cy
siê malarz o kolorze,
Klaudiusz - j¹ka³a, Ziaba - zamienie-
nie stosuj¹cy ¿ i �.
- imion: Beno, Daro, El¿ucha, Kajo
(Kazimierz) Pujo (Pawe³) Niusia
 (Henryka), Ole�ka (Aleksandra), Pre-
tia (Piotr), Telo (Teles³aw).

Te przezwiska koñcz¹ swój ¿ywot
wraz z nosicielami. Trwa³e, czyli prze-
chodz¹ce na nastêpne pokolenia s¹
przezwiska ca³ych rodzin, utworzone
od imion przodków, np. Adolczaki
(Adolf), Albiniaki (Albin), Antyki

(Antoni), Jerze (Jerzy). Maj¹ one zna-
czenie praktyczne - przy takich sa-
mych nazwiskach - wskazuj¹ o któr¹
rodzinê chodzi.

To, co przedstawili�my nie wyczer-
puje zagadnienia przezwisk. Jest ich
znacznie wiêcej, s¹ mniej lub bardziej
dowcipne z ró¿nym ³adunkiem humo-
ru, mniej lub bardziej trafne. Ale
wszystkie stanowi¹ o kolorycie wsi,
inno�ci i niepowtarzalno�ci.

Ma³gorzata Mazurkiewicz,
Tadeusz Skrzyp
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21 grudnia 2012 roku, odby³a siê w
naszej szkole przepiêkna uroczysto�æ.
Uroczysto�æ, która zamyka³a ca³y rok
2012.

Pamiêtamy, ¿e na pro�bê Rzecznika
Praw Dziecka Marka Michalaka,
uchwa³¹ Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, rok 2012 ustanowiono Rokiem
Janusza Korczaka. Dlatego te¿, to piêk-
ne spotkanie zosta³o nazwane Wigi-
li¹ Korczakowsk¹.

By³o to wydarzenie historyczne,
gdy¿ Szko³a Podstawowa nr 2 w G³ub-
czycach liczy ponad 120 lat, a Wigilia
Korczakowska odby³a siê tutaj  po raz
pierwszy.

Ju¿ w tygodniu poprzedzaj¹cym tê
uroczysto�æ, uczestniczyli�my w wiel-
kich przygotowaniach. Korytarze na-
szej szko³y zmieni³y siê nie do pozna-
nia. Na ka¿dej kondygnacji stanê³a
ogromna, pachn¹ca lasem, ¿ywa cho-
inka. Ozdoby choinkowe w³asnorêcz-
nie wykonali uczniowie i nauczyciele
pracuj¹cy na danym piêtrze.  Oprócz
choinek mo¿na by³o podziwiaæ barw-
ne girlandy i �wi¹teczne ³añcuchy za-
wieszone  tu¿ pod sufitem. I jeszcze
barwne bombki, anio³ki, gwiazdki i

WIGILIA KORCZAKOWSKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

wszystko co kojarzy siê   ze �wiêtami
Bo¿ego Narodzenia.

Rado�æ dzieci by³a ogromna, a do-
ros³ym oczy siê �mia³y na widok mi-
gaj¹cych �wiate³ek i ozdób. A i K¹cik
Patrona Szko³y - Janusza Korczaka
wygl¹da³ inaczej - niesamowicie i
�wi¹tecznie.

Janusz Korczak ca³e swoje ¿ycie po-
�wiêci³ dzieciom. By³ cz³owiekiem nie-
zwyk³ym.  Pomaga³ tym, którzy tego

potrzebowali.
Zatem, bycie szko³¹

nosz¹c¹ imiê Janusza
Korczaka zobowi¹zuje.
Zobowi¹zuje do niesie-
nia pomocy potrzebuj¹-
cym i skrzywdzonym
przez los.

I w³a�nie w dniu 21
grudnia 2012 roku, w
okresie w którym przy-
gotowujemy siê do ra-
dosnych i piêknych

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia, w³a�nie na
uroczystej Wigilii Korczakowskiej,
dokonali�my podsumowania.
Podsumowania podjêtych w tym roku
dzia³añ maj¹cych na celu niesienie
pomocy innym.

Jak na prawdziw¹ uroczysto�æ
przysta³o, nie zabrak³o w tym dniu
zaproszonych go�ci.

A wraz z nami �wiêtowali:
Zastêpca Burmistrza G³ubczyc -  p.

Mariusz Mróz, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej - p. Kazimierz Naumczyk,
przewodnicz¹ca Rady Rodziców -  p.
Beata Malewicz, p. Agnieszka Kozia-
ra- inicjatorka i  koordynatorka akcji
"Szlachetna Paczka" w naszej szkole.
Na spotkanie przybyli tak¿e ucznio-
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wie realizuj¹cy obowi¹zek szkolny w
domu rodzinnym, a tak¿e rodzice, ca³e
grono pedagogiczne i wszyscy
uczniowie naszej szko³y. Go�ciem Ho-
norowym Wigilii by³a  p.
Barbara Grzegorczyk-
emerytowana nauczy-
cielka jêzyka polskiego,
by³y dyrektor Muzeum
Regionalnego w G³o-
gówku, radna Rady
Miejskiej  w G³ogówku,
wielokrotna jurorka
konkursów sztuki ¿ywe-
go s³owa. Pani Barbara
jest równie¿ osob¹ wy-
ró¿nion¹ najwy¿szymi

odznaczeniami w dziedzinie kultury.
Gdy zaczê³a mówiæ, sta³a siê rzecz nie-
samowita. Tym co mówi³a, zaczarowa-
³a ponad 400 osobow¹ widowniê zgro-
madzon¹ na sali. Zrobi³o siê bardzo
cicho i nawet maluchy, którym bar-
dzo trudno zachowaæ spokój, siedzia-
³y grzecznie i jak zahipnotyzowane
ch³onê³y ka¿de s³owo pani Barbary.

A opowiada³a bardzo ciekawie.  Po-
znali�my fakty z ¿ycia Janusza Kor-
czaka , o których nie czytali�my w
¿adnych �ród³ach i ciekawostki, któ-
re mury naszej szko³y s³ysza³y po raz
pierwszy.

Tej fascynuj¹cej opowie�ci mo¿na
by³o s³uchaæ w nieskoñczono�æ, lecz
niestety ograniczenia czasowe pozba-
wi³y nas tej przyjemno�ci.

Burza oklasków ¿egna³a
schodz¹c¹ ze sceny p. Bar-
barê Grzegorczyk.
Ale nie ¿egnali�my jeszcze
postaci Janusza Korczaka.

Pó�niej przyszed³ czas na
przemy�lenia i refleksje na
temat naszego Patrona.
Uczennica klasy 6c -  Ka-
mila Tarnawska-  dokona³a
prezentacji swojej jak¿e
dojrza³ej twórczo�ci lite-

rackiej.
Nastêpnie  przyszed³ czas na m³o-

dych aktorów. Cz³onkowie naszej Gru-
py Teatralnej Ku(o)rczaki - prowadzo-
nej przez p. Waldka Lankaufa,  prze-
nie�li nas w ba�niowy �wiat Kajtusia
Czarodzieja - g³ównego bohatera
ksi¹¿ki Janusza Korczaka.

Przedstawienie o dzieciach, - ale nie
tylko dla dzieci.  My - doro�li odna-
le�li�my tam wiele sentencji i  dobrych
rad, jak nale¿y postêpowaæ z dzieæmi,
aby pozwoliæ im byæ sob¹. "Doro�li!
Pozwólcie nam marzyæ!"-    d�wiêcza-
³o jeszcze d³ugo w uszach po zakoñ-
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czeniu przedstawienia.
Du¿y napis na scenie, który stano-

wi³ zarazem dekoracjê do ca³ej uroczy-
sto�ci, by³ powi¹zany tematycznie ze
wszystkim, co dzia³o siê na sali:

" NIE MA DZIECI, S¥ LUDZIE".
To s³owa Janusza Korczaka.   M¹-

dre, wa¿ne i ponadczasowe.
Po piêknej inscenizacji przyszed³

czas na wspólne �piewanie.
Ju¿ od kilku dni wszyscy uczniowie
naszej szko³y æwiczyli �piew piosen-
ki pt. " Jest taki dzieñ..."

No i wreszcie nadszed³ moment kul-
minacyjny - �piew w chórze licz¹cym
400 g³osów. Na szczê�cie nad ca³o-
�ci¹ czuwa³ nasz dyrygent - pan od
muzyki - p. Witek Walków. I wysz³o
przepiêknie!  U niektórych go�ci ³za
zakrêci³a siê w oku ze wzruszenia.
Po nastrojowej piosence Pani  Dyrek-
tor  szko³y Halina Tokar, nawi¹zuj¹c
do szlachetno�ci Janusza Korczaka
podziêkowa³a wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w akcjach charytatywnych or-
ganizowanych w naszej szkole w koñ-
cz¹cym siê roku.

A by³o ich sporo: "W czerwcu,
przed zakoñczeniem roku szkolnego
2011/2012 nauczyciele naszej szko³y
zwrócili siê do rodziców uczniów z
pro�b¹ o zamianê kwiatów bêd¹cych
form¹ podziêkowania za ca³oroczn¹
pracê, na zbiórkê �rodków finanso-
wych na potrzeby Domowego Hospi-
cjum dla Dzieci w Opolu. Pro�ba zo-
sta³a przyjêta i i dziêki hojno�ci rodzi-
ców przekazali�my na potrzeby Sto-
warzyszenia prawie 2 tysi¹ce z³otych.

"Po raz kolejny w³¹czyli�my siê w
realizacjê " Szlachetnej paczki".

Wybrali�my rodzinê, której niezbêd-
na jest pomoc. Nad ca³o�ci¹  przed-
siêwziêcia, po raz kolejny czuwa³a

mama naszego ucznia   p. Agnieszka
Koziara, która swoim zaanga¿owa-
niem i chêci¹ pomocy innym przyczy-
ni³a siê do sfinalizowania ca³ej akcji.
Pani Agnieszka dokona³a zakupów
zgodnie z pro�b¹ rodziny, a nastêp-
nie przekaza³a paczki wolontariuszom.
Certyfikaty "Szlachetnej Paczki"
otrzyma³y klasy:1b, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c,
4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6b, 6c. Kolejne szla-
chetne zadanie, które realizujemy w
naszej szkole, to program "Pomaga-
my nie tylko przyrodzie". Program ten
zak³ada prowadzenie regularnej zbiór-
ki plastikowych nakrêtek, z której do-
chód w 100%  przeznaczony jest na
zakup sprzêtu rehabilitacyjnego dla
niepe³nosprawnych dzieci.

"Sprzedaj¹c cegie³ki pomagamy
fundacji na rzecz osób niewidomych
i niepe³nosprawnych "Pomó¿ i Ty".

"Po raz kolejny uczestniczyli�my w
zbiórce pieniêdzy "Góra Grosza".

"Systematycznie wspieramy osoby
potrzebuj¹ce pomocy z naszego naj-
bli¿szego otoczenia, naszej szko³y.
Nasz aktywny Samorz¹d Uczniowski
przygotowuje upominki �wi¹teczne ,
z okazji Dnia Dziecka organizuje zbiór-
kê ¿ywno�ci i �rodków czysto�ci dla
bêd¹cych w potrzebie uczniów.

"Wa¿ny w naszym ¿yciu jest drugi
cz³owiek, nie zapominamy jednak o
naszych czworono¿nych przyjacio-
³ach. Przekazali�my karmê i koce dla
podopiecznych Schroniska dla Zwie-
rz¹t w Raciborzu.

Po tej prezentacji  Pani Dyrektor
podziêkowa³a wszystkim uczniom
naszej szko³y, ka¿demu z osobna i in-
dywidualnie.

Bo w tym momencie siedz¹ce do-
t¹d spokojnie piêkne, bia³e Anio³ki
otrzyma³y wielkie czerwone serca -
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symbol mi³o�ci i dobroci.
By³y to upominki - niespodzianki dla
ka¿dego wychowawcy i dla jego
uczniów. Te du¿e serca zawiera³y w
sobie ma³e serduszka  dla ka¿dego
ucznia danej klasy. Na serduszkach
znajdowa³o siê magiczne s³owo - "
Dziêkujê". Anio³ki dostarczy³y je do
r¹k ka¿dego wychowawcy, a wycho-
wawca do r¹k ka¿dego ucznia.

Nie oby³o siê te¿ bez niespodzianki
dla Pani Dyrektor Haliny Tokar.

Przewodnicz¹ca Samorz¹du
Uczniowskiego - Kamila Tarnawska -
wysz³a na �rodek sali i w imieniu
wszystkich uczniów naszej szko³y
wrêczy³a........

"...Naszej Kochanej Pani Dyrektor,
za to, ¿e zna imiê ka¿dego ucznia w
naszej szkole, i za to, ¿e zawsze znaj-
dzie czas, aby siê przy nas zatrzymaæ
i porozmawiaæ, zapytaæ  co s³ychaæ,
pogratulowaæ sukcesu  i przytuliæ,......i
za wszystko....... My wszyscy ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 2 w G³ub-
czycach  dziêkujemy za to wszystko i
wrêczamy   ten symboliczny upomi-

nek. To od nas  -  dla Pani."
A by³o to serce w ramie.

I dedykacja: " Razem ³atwiej, rado-
�niej, m¹drzej i bezpieczniej.
Dlatego z ca³ego serca, razem z Janu-
szem Korczakiem  -  Dziêkujemy."

I ³zy wzruszenia w niejednych
oczach. Ma³ych i du¿ych. Po tej nie-
spodziance   przyszed³ niestety czas
na zakoñczenie tej piêknej uroczysto-
�ci. Mi³e s³owa do zgromadzonej pu-
bliczno�ci skierowa³ jeszcze zastêpca
burmistrza G³ubczyc Mariusz Mróz.
A Pani Dyrektor koñcz¹c spotkanie,
¿yczy³a wszystkim radosnych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
spe³niaj¹cego wszystkie marzenia.
Roku pe³nego optymizmu, szczê�cia i
powodzenia.

Uroczysto�æ zakoñczy³a siê wspól-
nym kolêdowaniem, podczas którego
Anio³ki wrêcza³y prezenty ( �wi¹tecz-
ne stroiki) przyby³ym na spotkanie
go�ciom. I w ten w³a�nie sposób za-
koñczyli�my Rok Korczakowski 2012.

Marzena Ró¿nicka - �wiercz
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BUDOMEX Spó³ka z o.o.
ul. Raciborska 20, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 77 - 485 - 30 - 41 do 3, fax 77 - 485 - 25 -21
www.budomex.com.pl      biuro@budomex.com.pl

G£UBCZYCKIE
PRZEDSIÊBIORSTWO
BUDOWLANE

PRODUKUJEMY:
OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO,
SOSNOWEGO,
MAHONIOWEGO;
STOLARKÊ,
TARCICÊ
PREFABRYKATY
¯ELBETOWE

WYKONUJEMY:
ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE
I INSTALACYJNE
PROWADZIMY:
SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH
�WIADCZYMY:
US£UGI SPRZÊTOWE
I TRANSPORTOWE
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ul. Ko�ciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce
tel. 603 852 625, tel/fax: 77 555 30 60

www.tvglubczyce.pl  tvglubczyce@op.pl

    POLECA:
- aktualne wiadomo�ci
- informacje urzêdowe
- programy historyczne
- wywiady z ciekawymi lud�mi
- reklamy
- og³oszenia
- koncert ¿yczeñ
- bezpo�rednie transmisje z MOK
- relacje filmowe z najwa¿niejszych
 wydarzeñ   gminy i powiatu

Polecamy równie¿ nasz¹ lokaln¹ telegazetê,
mnóstwo innych ciekawych programów.

Zapraszamy do ogl¹dania Telewizji G³ubczyce
o ka¿dej porze dnia i nocy,

poniewa¿ nadawana jest w pêtli
- 24 godz./dobê

Do ogl¹dania programów lokalnej telewizji
zaprasza jej w³a�ciciel
MARIAN POSPISZEL

¿ycz¹c mile spêdzonego czasu
z TV G£UBCZYCE

TELEWIZJA
G£UBCZYCE
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Zarz¹d O�wiaty, Kultury i Sportu
48 - 100 G³ubczyce, ul. Olimpijska 1

tel./fax 77 4852413, 77 4857681, 77 4852021

Camping nr 240 kat ***
w Pietrowicach
w województwie
opolskim

12 km od G³ubczyc oraz
1,5 km od przej�cia granicznego z Czechami (Krnov)

Wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów
"Mister Camping"

ZAPRASZA
na wczasy indywidualne, obozy, biwaki,  kursy,
zgrupowania, zloty caravaningowe, szkolenia.

Zapewniamy noclegi w domkach campingowych
murowanych z pe³nym wêz³em sanitarnym, pole
namiotowe i caravaningowe. Mo¿liwo�æ: wêdkowa-
nia, jazdy konnej, kolarstwa górskiego, gry w pi³kê
siatkow¹, koszykówkê, krêgle, tenisa sto³owego
oraz inne atrakcje.

Na terenie o�rodka:
k¹pielisko z wie¿¹
do skoków
i atrakcyjn¹ zje¿d¿alni¹
(25 m d³., 11 m wys.),
rowery  wodne
i górskie, kajaki,
plac zabaw,
stok narciarski.
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oferuje:
MIÊDZYNARODOWE I KRAJOWE

PRZEWOZY OSÓB

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wywa¿anie kó³
Holowanie pojazdów
Przegl¹dy rejestracyjne pojazdów
(samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 t,

autobusy, ci¹gniki rolnicze i przyczepy)

Sprzeda¿ paliw (ON, E 95, LPG)
Myjnia samochodów ciê¿arowych,
osobowych i  autobusów,
Dzier¿awê pomieszczeñ biurowych
i magazynowych

PKS  W G£UBCZYCACH SP. Z O.O.
 ZAPRASZA  DO  KORZYSTANIA

Z OFEROWANYCH US£UG

PKS w G³ubczycach Spó³ka z o.o.
Ul. Ko³³¹taja 5, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 77 485 - 30 - 71, fax 77 485 - 30 - 72

e-mail: pksglub@op.onet.pl
http://www.pksglubczyce.biuletyn.info.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W G£UBCZYCACH
SPÓ£KA Z O.O.

F
F
F
F

F
F

F
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 MIEJSKI O�RODEK KULTURY
ul. Ko�ciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce,

tel/fax 77 485 2151, mokglubczyce@wp.pl    www.mokglubczyce.com.pl
MOK zaprasza do KLUBU "NA SKRZY¯OWANIU"

gdzie dzia³alno�æ prowadz¹:
- KLUB DINOZAURÓW,

- KLUB JAZZOWY,
- MUZYCZNA SCENA M£ODZIE¯OWA,

- KLUB TAÑCA TOWARZYSKIEGO,
- G£UBCZYCKA ORKIESTRA DÊTA,

- KLUB "POZA MATRIXEM",
- SPOTKANIA RADY M£ODZIE¯OWEJ,

- KLUB SENIORA, - KLUB KOBIET,
- KLUB DOBREGO SMAKU,

 -KLUB GIER LOGICZNYCH, - CHÓR EMERYTÓW,
- SPOTKANIA NUMIZMATYCZNO - KOLEKCJONERSKIE

- WIECZORY MUZYCZNE -  JAM SESSIONS
Zapraszamy do korzystania z dzia³alno�ci sekcji zainteresowañ:

- TANECZNEJ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH,
- TAÑCA SALSA, JAZZ, HIP - HOP, TOWARZYSKIEGO,

- KRÓTKOFALARSKIEJ, PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ, MODELARSKIEJ,
AEROBIK, YOGA, TELEWIZJA DZIECIÊCA, M£ODY GENIUSZ

 GRUPY ESTRADOWE, ZESPÓ£ WOKALNY

MOK jest organizatorem lub wspó³organizatorem imprez:

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy,

Przegl¹d Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych "Do szopy hej pasterze",

  Koncert walentynkowy,  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

Miêdzynarodowe Warsztaty Fotograficzne,

Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych,

Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny,

Festyn Górno�l¹ski  "Zima w mie�cie",

Polsko-czeska  internetowa telewizja dzieciêca,

Przegl¹d "Syæko se wom zycom" ,

"Wakacje w mie�cie",

G³ubczyckie Dni Kultury,

Festiwal Kultury Powiatowej,

Od 2011r. MOK  jest
Polsko - Czesk¹  Baz¹ Turystyczno - Kulturaln¹.

Na I piêtrze mie�ci siê  Punkt Informacji Turystycznej.
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BANK SPÓ£DZIELCZY
Plac 1 Maja 1, G³ubczyce

tel. 77 485 - 22 - 49,
tel./fax 77 485 - 22 - 54,

Data powstania - 1 stycznia 1948 roku

Dostêp do konta  www.bsglubczyce.pl
https://ebank.bsglubczyce.pl

Obs³ugujemy ludno�æ, firmy i instytucje w zakresie:
gromadzenia oszczêdno�ci, udzielania kredytów,
prowadzenia rachunków bie¿¹cych, oszczêdno�ciowych
i kredytowych.
Przyjmujemy wp³aty od osób fizycznych:
za energiê elektryczn¹ i gaz, op³aty radiofoniczne,
czynsze mieszkaniowe, inne wp³aty
Zajmujemy siê wyp³at¹ rent i emerytur.
Udzielamy informacji o stanie konta przez SMS.

Oszczêdno�ci zgromadzone w Banku Spó³dzielczym posiadaj¹
gwarancjê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank zrzeszony
jest w Banku Polskiej Spó³dzielczo�ci w Warszawie.

Bank pracuje od pon. do pt. od 8.00 - 16.30

PUNKT KASOWY W G£UBCZYCACH,
ul. S³owackiego 9.00 - 16.00
PUNKT KASOWY W URZÊDZIE SKARBOWYM
ul. Fabryczna 2   7.30- 14.30
PUNKT KASOWY W KIETRZU,
ul. Wojska Polskiego (Arkady) 8.00 - 13.00

Najwy¿szymi organami w Banku Spó³dzielczym s¹:
1. Zebranie Przedstawicieli - Walne Zgromadzenie Cz³onków
2. Rada Nadzorcza
3. Zarz¹d Banku

Zarz¹d: Tomasz Dziaduch,  Beata Skowyra, Teresa Bednarska,
Rad Nadzorcza: Edward Bernacki, Edward Gniatkowski, Józef
Lenartowicz, Józef �ra³ko,  Szczepan Zacharczuk, Tadeusz Gauda
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G£UBCZYCKIE WODOCI¥GI I KANALIZACJA
 spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹

ul. Powstañców 2       48-100 G³ubczyce
Kontakt:  tel. (77) 485 27 21
fax. (77) 485 27 21 wew. 12

e-mail: sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl

Pogotowie wodoci¹gowe - 994
tel. (77) 485 22 41 tel. kom. 791 322 153

e-mail: awarie@wodociagi-glubczyce.pl

Zapraszamy do korzystania z nowo wdro¿onego
 Zintegrowanego Systemu Informatycznego

"Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta"
www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl

Z nami zg³oszenie odczytu
 i dokonanie zap³aty staje siê proste!!!

Oferujemy us³ugi z zakresu:
Produkcja i dostawa wody,

Odbiór i oczyszczanie �cieków,
Gospodarka remontowo-

konserwacyjna sieci
wodoci¹gowych, kanalizacji

sanitarnej, deszczowej
oraz

urz¹dzeñ  i obiektów wod-kan,

Programowanie kierunków rozwoju bran¿y wodno-kanalizacyjnej

Wykonawstwa inwestycji
wodno-kanalizacyjnych

 dla firm i osób fizycznych,
Us³ugi remontowe

wodno-kanalizacyjne
dla firm i osób fizycznych,

Czyszczenie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Wiêcej informacji o spó³ce i bie¿¹ce komunikaty
 na stronie internetowej

www.wodociagi-glubczyce.pl
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G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. powsta³o w 1996 r. jako pierwsze na Opolsz-
czy�nie. 100% udzia³ów posiada Gmina G³ubczyce.
Przedmiotem dzia³alno�ci GTBS jest budowanie: domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz
budynków, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych w³asno�cio-
wych.

Towarzystwo:
- zarz¹dza Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- wynajmuje lokale u¿ytkowe znajduj¹ce siê w
  zasobach w³asnych,
- przeprowadza remonty i modernizacje obiektów
  przeznaczonych na mieszkania,
- oferuje dostawy ciep³a dla celów grzewczych,

G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

tel./fax 77 485 22 42, 77 485 22 45

gtbs_gl@poczta.onet.pl
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ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
tel/fax 77 485 22 69, tel. 77 485 64 94

e-mail:  uslugikom@rubikon.pl

poleca us³ugi komunalne
na terenie miasta i gminy:

- wywóz odpadów  komunalnych
   i segregowanych w tym
   wielkogabarytowych
- sprz¹tanie ulic i placów
- pielêgnacja i zak³adanie
   terenów zielonych
- wynajem sprzêtu w tym podno�nika  do 20m

Ponadto Spó³ka :
-  prowadzi segregacjê odpadów komunalnych
 tj.: szk³a, plastiku, makulatury, baterii,
- zbiera zu¿yty  sprzêt elektryczny i elektroniczny,

- sprzedaje:
 - pojemniki
  do skladowania
  odpadów
  komunalnych
- kostkê brukow¹
- piasek
- drewno
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POWIATOWE MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

ul. Rynek 1,  48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 01 93,

e-mail: muzeum@glubczyce.info

Muzeum zaprasza do zwiedzania ekspo-
zycji sta³ych i czasowych oraz udzia³u  w
organizowanych  imprezach.

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzaj¹cych:
w sezonie letnim: (od 01.06 do 30.09)
wtorek - czwartek 10.00 -15.30
 pi¹tek 11.00 -17.30
niedziela (2. i 4. w miesi¹cu)
13.00-16.30
pon., sob.- nieczynne
w pozosta³ym okresie:
(od 01.10 do 31.05)
wtorek - pi¹tek 10.00-15.30
niedziela (2. i 4. w miesi¹cu)
12.00-15.30
pon., sob. nieczynne

W �rodê wstêp wolny od op³at na wystawy sta³e i wiêkszo�æ
czasowych za wyj¹tkiem tarasu widokowego wie¿y.

Wie¿a udostêpniona jest zwiedzaj¹cym przez ca³y rok
 a taras widokowy od 01 kwietnia do 30 listopada.
     W czasie z³ych warunków atmosferycznych
 taras widokowy mo¿e byæ chwilowo nieczynny.

Ostatnie wej�cie na 15-30 minut przed zamkniêciemi.
Plan wystaw i imprez  dostêpny jest  na stronach  interneto-

wych Urzêdu Miejskiego oraz Powiatu G³ubczyckiego.
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ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA

im. ks. bp. Antoniego Adamiuka
 Ul. Ko�ciuszki 24   48-100  G£UBCZYCE

Tel./fax 77 485 26 78
www.glubczyce.zhp.pl

 e-mail glubczyce@zhp.pl
   Komenda Hufca organizuje przedsiêwziêcia programowe, zajêcia
kulturalne, turystyczne, aktywny wypoczynek pozalekcyjny dla
dzieci  i m³odzie¿y harcerskiej oraz  niezrzeszonej w ZHP.
           Harcerska Akcja Zimowa, Harcerska Akcja Letnia,
Nieobozowa Akcja Letnia, Biwaki Szkoleniowo�Wypoczynkowe
na bazie Stanicy w �ciborzycach Ma³ych.
         Organizujemy wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi
 i Zwi¹zkamii Kombatanckimi uroczysto�ci  �wi¹t pañstwowych,
regionalnych oraz rocznic historycznych.
        Form¹ aktywno�ci programowej jest zabawa, gra, poszukiwanie
oraz s³u¿ba innym. Harcerskie dzia³ania obejmuj¹  ró¿norodne obsza-
ry i metody   realizacji  zadañ w ma³ych grupach rówie�niczych, ucze-
nia w dzia³aniu,  w pracy z Obietnic¹ Zuchow¹, Prawem i Przyrzecze-
niem Harcerskim.

NASZ¥ MISJ¥ JEST WYCHOWANIE M£ODEGO
CZ£OWIEKA, WSPIERANIE GO WE WSZECHSTRONNY

 ROZWOJU I KSZTA£TOWANIU CHARAKTERU
 PRZEZ STAWIANIE WYZWAÑ

Wesprzyj  dzia³alno�æ ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA

W G£UBCZYCACH Nr KRS 0000151717
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