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Zima 2011/2012 - kwitn¹cy oczar wirginijski pod pierwszym
niegiem 13.01.2012 na Placu Jana Paw³a II
SZCZÊCIA, ZDROWIA, POMYLNOCI,
Pokoju i pojednania w rodzinie, wspólnocie,
pañstwie i wiecie w roku 2012 ¿yczy
redakcja Kalendarza G³ubczyckiego
***
TÌSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPÌCH
Pokoj a smíøení v rodinì, ve spoleèenství, ve státì i ve svìtì
v roce 2012 pøeje
redakce Hlubèického Kalendáøe.
***
VIEL GLÜCK, GESUNDHEIT, ERFOLG,
Frieden und Versöhnung in der Familie,
Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2012 wünscht Ihnen
Redaktion des Leobschützer Kalenders
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Vázeni pøátelì,
Pøipravili jsme pro Vás dalsi kalendáø na rok 2012, v Anìm je
hlavním tématem pováleèy rozvoj
Zemì hlubèické. Naím cílem je
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnìlo, ale i to, abychom je poznali podrobnìji.
Souèasnì nabizíme mnoho údajù i
z pritomnosti, v zájmu lepiho
poznáni mésta Hlubèic a jeho okolí,
nasí malé vlasti, její historie, kultury, 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 oívení a tvorbu tradic, projejich znovuwtváreni i pro
dalí Èinnost v budoucnosti.
Dali ji 20. kalendáø (2013) bude
obsahovat nová témata vè. tech.
která jsme nemohli zaøadit do
souèasného vydáni. Námìty a propozice pro tvorbu dalích kalendáøù
zasílejte, prosim na nasi adresu:
Miejski Dom Kultury
ul. Kociuszki 24
48-100 Glubczyce
tel. 0048 77 485 21 51
Vem, kteri nám pomohli pri
tvorbì kalendáre wjadrujeme své
srdeèné podékováni a téime se na
daii spolupráci.
REDAKCE
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Liebe Leser !
Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2012 vorbereitet. Wir präsentieren gleichfalls unsere reiche Gegenwart und regen Sie
dazu an, sich mit der Stadt und der
Stadtgemeinde, diesem kleinen Heimatland, seiner Geschichte, Kultur,
Bildung und Wirtschaft besser vertraut zu machen.
Wir setzen die Hoffnung darauf
dass der Kalender nicht nur eine Promotions - und Informattionsfunktion
erfüllen wird.
Der Kalender bewahrt unter anderem auf:
- Erinnerung an die alte und neue Geschichte der Stadtgemeinde,
- die Kultur und Geschichte unserer
Umgebung betreffende Nachrichten,
- Anregung zum Wiederaufbau, Aufschwung und Schaffen der Traditionen für die Zukunft.
Die nächste 20. Auflage des Kalenders 2013 wird neben der Fortsetzung
einiger Motive auch neue Themen enthalten 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 Vorschläge an die folgende Adresse zu
schicken:
Miejski Dom Kultury
ul. T. Kociuszki 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

KALENDARIUM
DRODZY CZYTELNICY !
Przygotowalimy dla Was nastêpny, dziewiêtnasty Kalendarz na rok 2012,
w którym, tradycyjnie ju¿, tematem dominuj¹cym jest powojenna historia
naszej Ziemi G³ubczyckiej. Celem tego kalendarza jest bli¿sze jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.
Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesnoæ i zachêcamy do lepszego
poznania miasta i gminy, tej naszej Ma³ej Ojczyzny, jej historii, kultury, owiaty,
gospodarki. Mamy nadziejê, ¿e Kalendarz spe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹, ale i promocyjn¹.
Kolejny, XX ju¿, Kalendarz (2013 r.) obok kontynuacji niektórych w¹tków
zawieraæ bêdzie nowe tematy, które nie znalaz³y siê w tym wydaniu, a s¹
godne uwagi. Liczymy na naszych czytelników.
Uwagi i propozycje prosimy nadsy³aæ na adres:
Miejski Orodek Kultury ul. Kociuszki 24,
48-100 G³ubczyce, tel. 77 485 21 51.
lub e-mail: janwac@o2.pl
Motywem przewodnim tego wydania Kalendarza s¹ losy i historia W³adys³awa Zaremby, dzia³acza ludowego w Polsce i na emigracji, organizatora
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej, wspó³pracuj¹cego z
premierem rz¹du Stanis³awem Miko³ajczykiem, przeladowanego przez S³u¿by
Bezpieczeñstwa.
Wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy tworzeniu Kalendarza, wyra¿amy serdeczne podziêkowania
W imieniu redakcji Jan Wac
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1. Przy trumnie W³adys³awa Zaremby
2. Pomnik nagrobny na cmentarzu w Boguchwa³owie, pow. g³ubczycki
3. Podczas uroczystoci wiêta Ludowego przy grobie W. Zaremby
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Spotkanie w Urzêdzie Miejskim organizatorów
Ogólnopolskiego wiêta Ludowego:
Kazimierz Pyziak - prezes powiatowego zarz¹du PSL,
Andrzej Butra - wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Stanis³aw Rakoczy - prezes wojewódzkiego zarz¹du PSL,
Antoni Jastrzembski - wicewojewoda opolski,
Jan Krówka - burmistrz G³ubczyc.

GMINA
Samorz¹d
19
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ VI KADENCJI
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GRUDZIEÑ 2010
Grudzieñ 2010, czas Adwentu,
czas konstytuowania siê samorz¹du,
czas oczekiwania na w. Miko³aja,
czas spotkañ w ró¿nych rodowiskach, czas dzielenia siê op³atkiem i
Ogniem Betlejemskim, czas oczekiwania wi¹t Bo¿ego Narodzenia, czas
podsumowywania Roku 2010, czas
innych zdarzeñ, które nie sposób pozbieraæ i opisaæ, st¹d kronikarskie
ujêcie najwa¿niejszych wydarzeñ w
gminie poparte zdjêciami. Goæmi
spotkañ bywali pose³ sejmu RP
Adam Krupa, radny Sejmiku Województwa Opolskiego Zbigniew Zió³ko, Starosta Powiatu, dowódca SG,
dziekan, gwardian, Harcerze KH ZHP,
Orkiestra Dêta, chór i .... i ....

1. grudnia 2010 w Urzêdzie Miejskim nowo wybranemu Burmistrzowi G³ubczyc Janowi Krówce z³o¿y³a
wizytê i gratulacje Pani Renata Ramazanova do niedawna, starostka
zaprzyjanionego z naszym miastem
Krnova. "Do niedawna" poniewa¿
Czesi równie¿ prze¿ywali wybory samorz¹dowe, po których Pani Renata
pe³ni funkcjê wicestarostki.

1. grudnia Odby³a siê I Sesja Rady
Miejskiej VI kadencji, podczas której przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej Tadeusz Wojciechowski wrêczy³ radnym zawiadczenia o
wyborze na radnego. Radni z³o¿yli lubowanie, a radni Jan Krówka i Mariusz
Mróz mandaty radnych. Ukonstytuowa³a siê Rada Miejska. Radni dokonali wyboru przewodnicz¹cego Rady
- Kazimierza Naumczyka,wiceprzewodnicz¹cych Kazimierza Bedryja,Tadeusza Ciechanowskiego i przewodnicz¹cych sta³ych Komisji Rady:
Organizacyjno-Budzetowa - W. Robak, Owiaty i Kultury - B.Piechaczek,
Rozwoju Gospodarczego i Wspó³pracy Europejskiej - A.Juchno, Zdrowia
Sportu i Rekreacji - J.Naróg, £adu i
Porz¹dku Publicznego - S. Dru¿yñski,
Rolnictwa i Ochrony rodowiska - J.
Wysoczañski, Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych - K. Cisowski, Rewizyjna - L. Mazurkiewicz, Regulaminowo- Statutowa (dorana) - A. Buchaniec (foto poprzednia strona)
6. grudnia funkcjê w. Miko³aja
obj¹³ burmistrz Jan Krówka z pomoc¹
sekretarza B. Buniaka - udali siê do
Domu Samotnej Matki w Zopowych z
prezentami dla dzieci, których mieszka
tam szesnacioro w wieku od niemowlêcego do gimnazjalnego. Wizyta ta
by³a okazj¹ dla pani kierownik Haliny
Skrzypek do z³o¿enia serdecznych podziêkowañ za pomoc i wspieranie
(m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomoci) (foto nast. strona)
6. grudnia w Szkole Podstawowej
nr 1 z oddzia³ami integracyjnymi, której patronem jest Tadeusz Kociuszko, uroczycie obchodzono 100. rocznicê mierci Marii Konopnickiej Piêknym programem s³owno-muzycznym
21
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Biblia."- czytamy w folderze.
Warto wiedzieæ, ¿e Zdzis³aw
Wiatr urodzi³ siê w G³ubczycach i tu siê wychowa³. Studia
odby³ w Akademii Sztuk Piêknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Jest pracownikiem
Akademii im. Jana D³ugosza w
Czêstochowie. (foto ni¿ej)
W roku 2003 uzyska³ tytu³
doktora habilitowanego, obecprzygotowanym przez Józefa Kaniow- nie pe³ni funkcjê dyrektora Instytutu
skiego dzieci upamiêtni³y poetkê, no- Plastyki. Bra³ udzia³ w blisko 150 wywelistkê, która swoj¹ twórczoæ im
powiêci³a. Gociem uroczystoci by³
burmistrz Jan Krówka. (foto u do³u)
9. grudnia odby³a siê II sesja Rady
Miejskiej, w czasie której Burmistrz
G³ubczyc z³o¿y³ lubowanie, otrzyma³
ozdobny ³añcuch - insygnium w³adzy
w gminie, wyg³osi³ "expose". Rada
powo³a³a sk³ady osobowe sta³ych stawach w kraju i za granic¹. ZrealiKomisji, powo³a³a Komisjê Rewizyjn¹ zowa³ 17 wystaw indywidualnych.
oraz Komisje Dorane - Statutowo-Re- Jest laureatem licznych nagród.
gulaminow¹, Planowania Przestrzen15. grudnia Delegacja harcerzy
nego, Inwentaryzacji. lubowanie z³o- KH ZHP wziê³a udzia³ w uroczystym
¿yli te¿ nowi radni Tomasz Serafin i przekazaniu Betlejemskiego wiat³a
Tomasz Czy¿owicz.
Pokoju w Katedrze Opolskiej
10. grudnia w Muzeum Ziemi
16. grudnia W Sali KonferencyjG³ubczyckiej otwarta zosta³a wysta- nej UM odby³o siê spotkanie wi¹wa "Owoce Biblijne" Zdzis³awa teczno - op³atkowe Burmistrza G³ubWiatra. "Prace artysty s¹ wiadec- czyc z so³tysami naszej gminy. Bur-

twem poznawania naszej to¿samoci.
Dotykaj¹ korzeni ró¿nych kultur.
G³ównym ród³em inspiracji jest dlañ
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mistrzowi towarzyszyli przedstawiciele instytucji pracuj¹cych na rzecz wsi
z aktualnymi informacjami: Kazimierz

SAMORZ¥D
Pyziak, dyr. Stacji Dowiadczalnej -"Znaczenie dowiadczalnictwa rolniczego
dla praktyki rolniczej", Jan
Rogala z ODR w £osiowie
"Ocena postêpu rolniczego
wdra¿anego na terenie gminiejszymi sprawami gminy w mijaj¹ny G³ubczyce w 2010r." Bogus³aw
cym i przysz³ym roku.
Górecki z Pañstwowej Inspekcji
20. grudnia na Rynku obok ratuOchrony Rolin i Nasiennictwa -"Biesza miejskiego odby³o siê zorgani¿¹ce sprawy z zakresu ochrony rolin
zowane przez KH ZHP uroczyste przei nasiennictwa". Jan Szramowski
kazanie Ognia Betlejemskiego przedprzedstawi³ sprawy zwi¹zane z systestawicielom w³adz samorz¹dowym,
mem alarmowania w sytuacjach kryksiê¿om, kombatantom, przyjacio³om
zysowych. Burmistrz zapozna³ so³tyZHP oraz delegacjom gromad zuchosów z zakoñczonymi zadaniami inwewych i dru¿yn harcerskich z terenu
stycyjnymi w 2010r. i planowanymi w
dzia³ania Hufca. Ogieñ za porednicmiecie i gminie w 2011r. Spotkanie
twem harcerzy trafi³ do kocio³ów,
zakoñczy³y wzajemne ¿yczenia, dzieszkó³, instytucji samorz¹dowych, zak³adów pracy, ludzi
samotnych i chorych, mieszkañców spo³ecznoci lokalnych oraz przyjació³ wspieraj¹cych harcerstwo.

lenie siê op³atkiem z w³adzami
samorz¹dowym w blasku Ognia
Betlejemskiego przyniesionego
przez harcerzy (foto).
17. grudnia w Urzêdzie Miejskim jak corocznie spotkali siê
kombatanci ze wszystkich
zwi¹zków kombatanckich z Burmistrzem, który witaj¹c zacnych
goci, zaproponowa³ minut¹ ciszy uczciæ pamiêæ niedawno
zmar³ego Jana Bi³ozura, prezesa
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
Wiêniów Politycznych. Spotkanie
przebiega³o w mi³ej wspomieniowej
atmosferze w cieple Ognia Betlejemskiego, przy kawie i ciasteczkach. Burmistrz zapozna³ zebranych z najwa¿-

18-19-20. grudnia - Na dziedziñcu
internatu Zespo³u Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego po raz trzeci
o¿y³a z ciekawymi zwierzêtami Szopka Bo¿onarodzeniowa, która sta³a siê
tradycj¹ Zespo³u Szkó³ i na sta³e zagoci³a w kalendarzu imprez szkol23
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ekwon-Do ITF w s³owackiej Bratys³awie otrzymali zawodnicy KS Taekwondo Micha³ Jano, Marta
Wsiaki, Dawid Kubryk, Mateusz
H³ady³owicz, Dawid Wsiaki, Kamila Ciechanowska i Karolina Konik
trenuj¹cy pod okiem Daniela Jano
(foto ni¿ej). Tê czêæ sesji zakoñczy³o przekazanie ¿yczeñ wi¹tecznych i noworocznych oraz tradycyjnych. Zrodzi³a siê z inicjatywy grupy ne ³amanie siê op³atkiem. W uroczynauczycieli zespo³u przedmiotów za- stoci uczestniczyli m.in. pose³ Adam
wodowych oraz uczniów klas rolni- Krupa, starosta, radni, ksiê¿a dekaczych. Do zwiedzania szopki garnê³y natu, prezesi spó³ek, firm, przedstasiê dzieci nie tylko ze szkó³ g³ubczyckich. Zwiedzi³o j¹ wielu
mieszkañców naszego miasta. Relacje z tej imprezy tradycyjnie przekaza³y TV G³ubczyce, Radio Opole oraz regionalna prasa.
21. grudnia III Sesja Rady
Miejskiej rozpoczê³a siê od uroczystego wrêczenia wyró¿nieñ
"Herby G³ubczyc" które otrzymali: Klub Sportowy "Polonia",
(wyró¿nienie odebra³ wiceprezes
Jan nie¿ek), Tadeusz Wojciechow- wiciele s³u¿b mundurowych, instytuski - dyr. Zespo³u Szkó³ w Lisiêci- cji pañstwowych. Oprawê wiacach, Józef Florek - b.so³tys Go³u- teczn¹ zapewnili harcerze KH ZHP z
szowic, Jerzy Junka - dyr. Zak³adu komendantem dh. Ryszardem Kañtochem i Ogniem Betlejemskim, chór liKarnego.(foto ni¿ej)
Pami¹tkowe Statuetki za sukcesy w cealny pod dyr. Tadeusza Eckerta,
Otwartym Pucharze Europy w Ta- G³ubczycka Orkiestra Dêta pod dyr.
Górnickiego.
18. grudnia w rocznicê urodzin bp. Antoniego Adamiuka i
prof. Kazimierza Czarnieckiego w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w ramach Akademii Myli i S³owa odby³o siê spotkanie z bp. Janem
Kopcem. Prof. ks. bp jest kierownikiem katedry Historii Kocio³a
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, autorem
ksi¹¿ki "Pos³any, by g³osiæ praw-
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dê" o bp. Antonim. Nie zabrak³o
równie¿ elementu Bo¿onarodzeniowego w postaci Ognia Betlejemskiego przyniesionego przez
harcerzy z KH ZHP z komendantem Ryszardem Kañtochem, którzy bp.Antoniego Adamiuka obrali sobie za patrona. Ni¿ej podpisany przypomnia³ zebranym o
miejscach upamiêtniaj¹cych bp.
Antoniego (s¹ to tablice: w Li22. grudnia w Zespole Szkó³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, przed ko- siêcicach, podobnie jak w wielu incio³em oo franciszkanów i w kocie- nych szko³ach, zorganizowano urole parafialnym) oraz, ¿e patronuje nie czystoæ Bo¿onarodzeniow¹ wprowatylko harcerzom, ale i Szpitalowi Po- dzaj¹c¹ atmosferê i nastrój wi¹teczny.
wiatowemu, skwerowi przy ul. Klasz- Tradycyjnym elementem tych spotkañ
tornej i Parkowi Jubileuszowemu w jest sk³adanie sobie ¿yczeñ i ³amanie siê
Braciszowie. Mi³ym akcentem wi¹- op³atkiem, nieznane w innych krajach,
tecznym by³ równie¿ wystêp chóru z jase³ka prezentowane przez uczniów. W
Lisiêcicach, gociem obok rodziców,
mieszkañców wsi, ksiêdza, radnego, so³tysa by³ pose³ do Sejmu RP Adam Krupa.
22. grudnia w rodowiskowym
Domu Samopomocy podopieczni zaprezentowali zaproszonym gociom
piêkne jase³ka (foto) w bogatej scenerii i wi¹tecznej atmosferze. Na sali
wród podziwiaj¹cych przedstawienie byli kierownicy OPS w powiecie,
sekretarz gminy Boles³aw Buniak,
ksi¹dz proboszcz Kazimierz Rucki,
który pob³ogos³awi³ op³atki przed
kolêdami, dedykacj¹ i ¿yczeniami dla dzieleniem siê. Spotkanie zakoñczy³a
bp. Jana Kopca, który w tym dniu te¿ obchodzi³ urodziny. Do
¿yczeñ do³¹czyli siê
zebrani chóralnym
STO LAT. Na zakoñczenie spotkania biskup Jan obdarowa³
zebranych ksi¹¿k¹ o
bp. Antonim do której wpisa³ ka¿demu
dedykacjê (foto).
25
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wspólna wieczerza z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Gocie otrzymali
na po¿egnanie, jako podziêkowanie
za wspieranie, piêkne stroiki, którymi
dziêkowano
równie¿ sponsorom i darczyñcom.
22. grudnia
w Domu Dziennego Pobytu
przy wigilijnym stole zasiedli stali bywalcy (foto).

Na wstêpie uroczystoci wys³uchali
koncertu kolêd w wykonaniu chóru
Fenix pod dyr. Józefa Kaniowskiego
(foto), podzielili siê op³atkiem, pob³ogos³awionym przez gwardiana klasz-
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toru franciszkanów o. Eligiusza, miêdzy
sob¹ i z goæmi,
wród których
byli m.in. wiceburmistrz Mariusz
Mróz
(foto), kierownik OPS Bo¿ena
Zió³kowska,
prezes Zwi¹zku
Emerytów Maria Bernacka.
22. grudnia w Urzêdzie Miejskim
odby³o siê tradycyjne spotkanie
op³atkowe Burmistrza z pracownikami Urzêdu. Dochowane zosta³y

wszystkie zwyczaje
Bo¿onarodzeniowe.
Goæmi
uroczystoci
by³y dzieci z Domu Samotnej Matki w
Zopowych z pani¹ kierownik Halin¹
Skrzypek, by podziêkowaæ Gminie i
Burmistrzowi za ca³oroczne wspieranie Orodka.
Jan Wac
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WSPÓ£PRACA PRZEDSZKOLI
MIKULÁSKÁ Z KRNOVA I PRZEDSZKOLA NR 2
Czeskie i polskie dzieci z przedszkoli z Krnova i G³ubczyc poznawa³y okolice miast swoich kolegów partnerskich.
Pierwsza wycieczka odby³a siê do
Krnova i do okolicy miasta. Dzieci
polskie zwiedzi³y znacz¹ce miejsca w
naszym miecie. Zobaczy³y ratusz i
rynek. Wspólnie zwiedzi³y Orodek
czasu wolnego Méïa (Støedisko
volného èasu), zapozna³y siê ze rodowiskiem, gdzie dzieci czeskie mog¹
spêdzaæ czas wolny z kolegami i z rodzicami. Dzisiaj by³o dla nich przedpo³udnie pe³ne konkursów i gier, razem te¿ z papieru robili nic innego jak
Méïu - niedwiadka. Ca³e przedpo³udnie szybko uciek³o i dzieci czeskie
i polskie jecha³y na Cwilin (Cvilín),
gdzie odwa¿niejsi mogli wyjæ na wie¿ê widokow¹.
Po obiedzie
zwiedzi³y dzieci
Je¿nik
(Jeník) i Pa³¹czek Je¿yka
(Jekùv palouèek), gdzie
mog³y wypróbowaæ przes z k o d y
sztuczne do
przelazania. W
godzinach popo³udniowych wraca³y
potem zadowolone dzieci
do G³ubczyc.
Na rewan¿ nasze dzieci zaproszone
zosta³y do G³ubczyc. Najpierw zwiedzi³y przedszkole swoich kolegów i

wspólnie bawi³y siê. Dzieci z klocków
sk³ada³y bajkowe kostki, malowa³y
obrazki. Dzieci stwierdzi³y, ¿e czeskie
i polskie dzieci maj¹ w przedszkolach
wiele zabawek, które nie ró¿ni¹ siê.
Po ma³ej przek¹sce sz³y dzieci zwiedzaæ miasto. Zwiedzi³y ratusz, gdzie
znajduje siê muzeum. Obecnie odbywa³a siê tam wystawa wyposa¿enia
domowego sprzed wielu lat. Pani dyrektor w formie zabawy zapozna³a
dzieci z wyposa¿eniem domu i z wielu
przyrz¹dami pomagaj¹cymi w pracy.
Niemal wszystkie dzieci zwiedzi³y
wie¿ê ratusza i zobaczy³y G³ubczyce i
okolice z obejcia wie¿y.W godzinach
popo³udniowych odje¿d¿a³y dzieci
krnowskie wzbogacone o nowe dowiadczenia z powrotem do przedszkola.

Projekt Przedszkola bez granic
(kolky bez hranic) dofinansowany
jest z rodków Europejskiego fundu27
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oczarowan¹ ksiê¿niczkê. Dzieci szuka³y drogi do zamku i wykonywa³y
zadania. Poniewa¿ ka¿da bajka koñczy siê dobrze, naszym kolegom uda³o siê ksiê¿niczkê znaleæ.
Jednym z zadañ królewicza by³o
odnaleæ drogê z gêstego lasu. Sk¹d
siê on znalaz³ w przedszkolu - dzieci
za pomoc¹ nauczycielek zrobi³y go z
papieru. Krnowskie dzieci jeszcze zapiewa³y swoim kolegom polskim piosenki z bajek.
W styczniu odwiedzilimy dzieci w
G³ubczycach z programem - koncertowanie wi¹teczne i dzieci polskie zagra³y nam przedstawienie jase³kowe.
Podczas wspólnych imprez w raszu rozwoju regionalnego -Przekraczamach
projektu Przedszkola bez gramy granice.
nic
(kolky
bez hranic) panowa³
Koñcowa dwudniowa impreza by³a
wspania³y
nastrój,
a z dzieci promiekulminacj¹ wspó³pracy przedszkoli
niowa³a
radoæ.
Mia³y
one mo¿liwoæ
Krnowa i G³ubczyc.W grudniu odwienawi¹zaæ
nowe
przyjanie,
zapoznaæ
dzili nas koledzy z G³ubczyc i w na-

szym przedszkolu wspólnie prze¿ylimy przedpo³udnie zabawy przedwi¹tecznej. Polskie dzieci poznawa³y nasze tradycje. O tym, ¿e wiêta s¹
zawsze pe³ne tajemnic i bajek wie ka¿dy. Dlatego wspólnie weszlimy do
bajki i pomagali królewiczowi ocaliæ
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siê ze rodowiskiem ich kolegów i pos³uchaæ ich jêzyka. Bêdziemy siê staraæ, aby taka wspó³praca by³a kontynuowana.
Dyrektor przedszkola Mikuláská
w Krnowie,Hrazdirová Hana
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DBAJMY O RODOWISKO
Z dniem 1 stycznia 2011r. na terenie Gminy G³ubczyce rozpoczê³a siê
III edycja konkursu "Dbajmy o rodowisko". Celem konkursu jest propagowanie dzia³añ proekologicznych
oraz podwy¿szenie wiadomoci
mieszkañców naszej Gminy w zakresie segregacji odpadów.
22.03.2011 w Urzêdzie Miejskim
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród i dyplomów zwyciêzcom II edycji, którego dokona³ wiceburmistrz
Mariusz Mróz.
W konkursie Dbajmy o rodowisko w roku 2010 uczestniczyli:
W kat. I "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez so³ectwo" zg³osi³o siê 9
miejscowoci: Chomi¹¿a, Debrzyca,
G³ubczyce Sady, Krzy¿owice, Krasne
Pole, Nowa Wie G³ubczycka, Mokre
Kolonia, Tarnkowa i Zawiszyce.
W kat. II "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez indywidualnych w³acicieli nieruchomoci" zg³osi³o siê 27
chêtnych.
W kat. III "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez budynki wielorodzinne" by³o 7 zg³oszonych Wspólnot
Mieszkaniowych z terenu Gminy
G³ubczyce.
Dnia 22 marca 2011r. w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach zosta³y og³oszone wyniki II edycji konkursu
"Dbajmy o rodowisko". Zwyciêzcy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
czeki okolicznociowe.
ZWYCIÊZCY I KAT.:
I m. - So³ectwo Debrzyca (8 499,26
kg/ 295 mieszkañców), papier 11,17 kg
(15 punktów), plastik 6,16 kg (12

punktów), szk³o 11,49 kg (12 punktów), ³¹cznie 39 punktów
II m.- So³ectwo Tarnkowa
(1540,70 kg /72 mieszkañców), papier 0,76 kg (3 punktów), plastik 3,41
kg (10 punktów), szk³o 17,23 (15 punktów) ³¹cznie 28 punkty
III m. - So³ectwo Krzy¿owice
(3111,85 kg/282 mieszkañców), papier 1,56 kg (8 punktów), plastik 2,62
kg (6 punktów), szk³o 6,85 kg (8 punktów), ³¹cznie 22 punktów
W pierwszej edycji konkursu
"Dbajmy o rodowisko" so³ectwo
Nowa Wie G³ubczycka zajê³o I miejsce, a G³ubczyce Sady miejsce III.
Zgodnie z regulaminem konkursu so³ectwa zosta³y sklasyfikowane w II
edycji, ale nie otrzymuj¹ nagród.
Miejsce II zajête przez Now¹ Wie
G³ubczyck¹ (5 116,95 kg/ 228 mieszkañców), papier 4,73 kg (12 punktów),
plastik 7,68 kg (15 punktów), szk³o
10,03 (10 punktów) ³¹cznie 37 punktów.
Miejsce III zajête przez G³ubczyce
Sady (5 008,88 kg/490 mieszkañców),
papier 2,28 kg (10 punktów), plastik
2,87 kg (8 punktów), szk³o 5,07 kg (5
punktów), ³¹cznie 23 punktów s¹ miejscami honorowymi, wyró¿nionymi
dyplomami.
ZWYCIÊZCY II KAT.:
I m. - Bogus³aw Granda - Widok (2 246,82 kg /3 osoby), papier - 2
281,20 kg, plastik - 1 336,00 kg, szk³o 3 123,25 kg. £¹czna iloæ zebranych
odpadów: 6 740,45 kg
II m. - Janina Ciemny - G³ubczyce
(1 456,00 kg/2 osoby), papier -1 694,60
kg, plastik - 528,10 kg, szk³o - 689,30
kg. £¹czna iloæ zebranych odpadów:
2 912,00 kg
29

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012
Kat. II:
papier - 8 190,05 kg- plastik - 7 010,75 kg - szk³o - 11
805,60 kg
Kat. III:
papier - 3 265,71 kg - plastik - 1 442,36 kg - szk³o - 3
437,95 kg
£¥CZNA SUMA SEGREGOWANYCH ODPADÓW
- papier - 17 284,51 kg, plastik - 14 155,05 kg
III m. - Ewa Filarowska - Go³uszo- szk³o - 28 068,33 kg
wice ( 553,55kg/1 osoba)papier -184,9
£¹czna suma zebranych odpadów
kg, plastik -182,65 kg, szk³o-186,00 kg,
£¹czna iloæ zebranych odpadów: w II edycji konkursu: 59 507,89 kg
£¹czna suma zebranych odpadów
553,55 kg
w I edycji konkursu: 68 467,45 kg
ZWYCIÊZCY III KATEGORII :
1 stycznia 2011 roku ruszy³a III
I m. -Wspólnota Mieszkaniowa
G³ubczyce Sady Blok 42/4 (3 584,65 edycja konkursu "Dbajmy o rodokg /32 osoby), papier 50,67 kg (15 wisko" - zg³osi³o siê: 8 so³ectw, 16
punktów), plastik 26,58 kg (12 punk- indywidualnych w³acicieli, 8 Wspóltów), szk³o 34,77 kg (10 pkt), ³¹cznie not Mieszkaniowych.
37 punktów
WYSOKOÆ NAGRÓD
II m. - Wspólnota Mieszkaniowa
W KONKURSIE DBAJChrobrego 11,
MY O RODOWISKO
G³ubczyce (4 305,65 kg/33 osoby),
KAT.
I
papier 47,18 kg (12 pkt), plastik 15,84
I
m.-100
000,00 z³ i prawo organizokg (10 pkt), szk³o 67,45kg (12 pkt),
wania
do¿ynek
gminnych
³¹cznie 34 pkt
II
m.20
000,00
z³, III m. - 10 000,00 z³
III m. - Wspólnota Mieszkaniowa
KAT.
II
Kochanowskiego 5,
I m. - 3 000,00 z³, II m. - 1 000,00 z³, III
G³ubczyce (154,91 kg /24 osoby)
m.
- 500,00 z³
papier 2,44 kg (8 punktów), plastik 2,24
ponadto dla pierwszych 10 miejsc
kg (8 pkt), szk³o 1,78 kg (8 pkt, ³¹cznie
zwolnienie
z op³at za wywóz mieci
24 pkt
przez
1
rok
ILOCI ODPADÓW ZEBRAKAT. III
NYCH W II EDYCJI KONKURSU
I m. - 25 000,00 z³,
"DBAJMY O RODOWISKO" W
II m. - 10 000,00 z³,
2010R.
III m. - 5 000,00 z³
Kat. I:
Opr. Wydz.
papier - 5 828,75 kg - plastik - 5 701,94
Komunalno-Inwestycy
kg - szk³o - 12 824,78 kg
Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk,
Mateusz Kanas
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WYBORY SO£TYSÓW

Na pocz¹tku ka¿dej kadencji samorz¹du gminnego równie¿ mieszkañcy wsi przeprowadzaj¹ wybory
samorz¹du wiejskiego. Tak by³o i
tym razem. Przez ca³y marzec i do
po³owy kwietnia przebiega³y zebrania wyborcze w so³ectwach z udzia³em w³adz gminnych. Mieszkañcy
poddawali weryfikacji poprzez tajne
g³osowanie dotychczasow¹ dzia³alnoæ so³tysów i Rad So³eckich. By³a
to równie¿ okazja dla niektórych so³tysów, by zrezygnowaæ z pe³nionej
funkcji. Zg³aszano problemy i wnioski pod adresem uczestnicz¹cych w
zebraniach burmistrzów. Ni¿ej
przedstawiamy problemy nurtuj¹ce
wsie i wnioski zg³aszane przez mieszkañców oraz nazwiska so³tysów i
któr¹ kadencjê pe³ni¹ funkcjê.
WNIOSKI MIESZKAÑCÓW
SO£ECTWA NOWE SADY Bielak Tomasz - 1.
1. Wyst¹pienie do ANR o teren na
spo³eczne -potrzeby wsi
2. Pojemniki na segregacjê odpadów.
3. Progi zwalniaj¹ce na terenie wsi.
4. Remont cz¹stkowy drogi dojazdowej.
5. Kontener - wietlica.

6. Wyst¹piæ do Agencji o likwidacjê
starego nieu¿ywanego szamba, które
jest w³asnoci¹ Agencji.
7. Teren boiska i mijanki na drodze.
SO£ECTWA KWIATONIÓW - Dunikowska Michalina - 2.
1. Owietlenie na terenie miejscowoci Kwiatoniów.
2. Monta¿ licznika pr¹du elektrycznego w wietlicy.
3. Po³atanie dziur w drodze dojazdowej do Kwiatoniowa.
4. Czyszczenie rowu melioracyjnego
w Kwiatoniowie.
5. Przepust w rejonie budynku nr 5
6. Droga dojazdowa do 3 posesji do
naprawy
7. Odnowienie oznakowania miejscowoci i ograniczenie tona¿u do 10 ton
i prêdkoci na terenie miejscowoci
do 40 km/h
SO£ECTWA CIBORZYCE MA£E
- Pierzcha³a Tadeusz -3.
1. Utwardzenie drogi gruntowej do
posesji Marii Borysiewicz.
2. Dokoñczenie utwardzenia drogi
transportu rolnego ciborzyce - Tarnkowa.
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SO£ECTWA POMORZOWICZKI 2. Sprawa korekty usytuowania stu- ¯arska Danuta -1.
dzienki na posesji ul Kwiatowa 13.
1. Wyjanienie kwestii kamienia zde- 3. Sprawozdanie so³tysa - Rady So³eckiej
ponowanego w Braciszowie przezna- wywieszaæ na So³eckiej tablicy.
czonego na drogi gminne.
4. Poruszyæ sprawê wycinki drzew i krze2. Rozwi¹zanie- w³asnoci terenu pod wów na drodze do Nowej Wsi.
przystankiem autobusowym.
5. Potrzeba odmulenia rowu
3.Przydomowe oczyszczalnie cie- 6. Obsuniêcie skarpy przy drodze poków.
wiatowej na wjedzie do Bogdanowic.
SO£ECTWA POMORZOWICE - SO£ECTWA DEBRZYCA
Walicka Ma³gorzata -3.
- Juchno Anita -1.
1. Problem uszkodzenia kanalizacji w 1. Sprawa dzia³ek przeznaczonych
tylnej czêci pod zamkiem.
pod zabudowê.
2. Uszkodzenie rur spustowych na 2. Sprawa drogi zniszczonej przez
zamku.
TOPFARMS.
3. Naprawa dróg po wykonaniu ka- 3.Przebudowa dróg transportu rolnego.
nalizacji.
4. Sprawa rowu przy drodze powiato4. Sprawa oran¿erii ,,rotundy''- ogro- wej.
dzenie.
SO£ECTWA PIELGRZYMÓW 5. Owietlenie tylnej czêci zamku.
Sk³adaniec Barbara -2.

SO£ECTWA S£AWOSZÓW Tromsa Ryszard -5.
1. Dokoñczenie remontu drogi.
2. Remont wietlicy, izolacja cian
oraz zmiana pokrycia dachu
3. Kanalizacja wsi
SO£ECTWA BOGDANOWICE Gorczyca Marek -3.
1. Remont drogi G³ubczyce - W³odzienin.
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1. Miejsce do nawracania p³ugu nie¿nego.
2. Odkrzaczenie poboczy.
3. £atanie dziur.
4. Uprz¹tniêcie gruzu po po¿arze - spalonego eternitu.
5. Przepusty przez drogê.
6. Czêste awarie linii telefonicznych
spowodowane ga³êziami.
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SO£ECTWA ZOPOWY OSIEDLE
- Sobolewski Zbigniew -2.
1. Wniosek o budowê placu zabaw z
funduszu so³eckiego na 2011r. z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie.
2. Naprawa chodnika za³amanego,
przy drodze krajowej, obok przystanku autobusowego.
3. Wniosek o wykonanie przejcia dla
pieszych przy górnym przystanku autobusowym.
4. Wniosek o dodatkowe 4 lampy owietleniowe przy koñcu bloku.
5.Wyciêcie topól przy drodze krajowej oraz na dzia³ce TopFarms i AR.
SO£ECTWA ZAWISZYCE
- Maæko Jacek -1.
1. Za³o¿yæ KGW we wsi.
2. Usypanie i utwardzanie kamieniem
dróg polnych.
3. Zaprosiæ przedstawiciela d/s melioracji
4. Dokupienie kamienia na drogi polne
5. Za³o¿enie Stowarzyszenia Odnowa Wsi
6. Wycinka drzew i zakrzaczeñ
7. Zaprosiæ Panie z Lidera - Kietrz

odnonie programu
8. Przeniesienie lamp
owietleniowych z ³¹k
bli¿ej drogi do Lisiêcic
9. U³o¿enie krêgów i
wyrównanie placu za
barem
SO£ECTWA
CIERMIÊCICE
- Miros³aw Lewandowski -2.
1. Remont drogi
2. Problem niedro¿nego
cieku wodnego przez Ciermiêcice
SO£ECTWA
ZUBRZYCE
- Gaw³owski Mariusz -2.
1. Naprawa zapadniêtego chodnika
przy ul. D³ugiej
2. Sprawa wynajmu sali przy niewystarczaj¹cej iloci krzese³
3. Poprawienie wadliwie wykonanego czyszczenia koryta rzeki Troi
4. Doprowadzenie do porz¹dku terenu
po robotach kanalizacyjnych
SO£ECTWA GADZOWICE
- Ciemny Grzegorz -1.
1. Koniecznoæ ograniczenia szybkoci jazdy samochodów we wsi poprzez zamontowanie zwalniaczy na
jezdni
2. Odprowadzenie rowów przy drodze do Rusina.
3. Uzupe³nienie owietlenia we wsi
4. Naprawa drogi do Kwiatoniowa
5. Sprawa odnie¿ania dróg we wsi
SO£ECTWA GROBNIKI
- Buczek Pawe³ -3.
1. Dokoñczyæ odbudowê rowu przy
ul. Dolnej
2. Konieczny remont mostu przy ul.
w. Jana
3. Problem pêkaj¹cych budynków po³o¿onych przy ul. Gliwickiej
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4. Brak utwardzonej czêci drogi tj.
stów w sprawie ciekaj¹cej wody na
ul. Zamkowej
odcinku drogi Radynia - ORW
5. Remont przepustu i odbudowa rowu
6. Przepusty i rowy wzd³u¿ linii koleprzy ul. Szkolnej
jowej
6. Remont drogi transportu rolnego,
7. Pod³¹czenie gospodarstw do linii
g³ównie na odcinku Grobniki - Babiwod - kan.
ce, Grobniki - droga wojewódzka
8. Znak (10t) przy wjedzie do lasu
SO£ECTWA LWOWIANY
SO£ECTWA NOWA WIE G£.
- Ma³ysa Stanis³aw -1.
- Buchaniec Adam -2.
1. Budowa szamba dla potrzeb
1. Odmulenie rowów melioracyjnych.
wietlicy
2. Sprawa przepustu ko³o posesji nr 7
2. Sprawa utrzymania rowów przySO£ECTWA OPAWICA
dro¿nych i polnych
- Wójcik Tomasz -1.
3. Sprawa budowy sieci kana1. Remont drogi relacji G³ubczyce lizacyjnej
Opawica
SO£ECTWA MOKRE
2. Budowa kanalizacji ciekowej
- Potwora Jacek -1.
3. Oczyszczenie rowów melioracyjnych
1. Remont gminnej drogi - utwardzenie

SO£ECTWA MOKRE KOLONIA
Dzie¿a Józef-3.
1. Doprowadzenie wody do wietlicy
wiejskiej
2. Zamontowanie czerwonej skrzynki
pocztowej na listy - wyst¹piæ do Poczty Polskiej.
3. Zrobiæ brakuj¹c¹ drenarkê
4. Remont pomieszczeñ wagi dla potrzeb so³ectwa
5. Wyst¹piæ do Dyrekcji Dróg i Mo-
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SO£ECTWA BERNACICE
- Kulikowska Katarzyna -2.
1. Zwiêkszenie miejsc parkingowych
na terenie G³ubczyc
2. Usuniêcie wybrzuszeñ na drodze gminnej od posesji nr 12 do 17
3. Uporz¹dkowanie rowów przy posesjach
4. Progi zwalniaj¹ce na terenie miejscowoci Bernacice
5. Ustawienie luster w miejscach o z³ej
widocznoci
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6. Uporz¹dkowanie dróg z piasku po
zimie
7. Owietlenie przy posesji Nr 13
8. Przesuniêcie lemiesza p³ugu (do odnie¿ania) tak, aby nie zasypywa³
wjazdu na posesje
SO£ECTWA BIERNATÓW
- Walczak Andrzej -2.
1. Oznakowanie wsi Biernatów
2. Sprzeda¿ niektórych dróg
3. Postawienie placu zabaw dla dzieci
przy boisku
4. Poprawa stosunków wodnych przy
drodze powiatowej i naprawa mostu
po³¹czonego z drog¹ gminn¹
5. Umieszczenie znaku drogowego
ograniczaj¹cego prêdkoæ przy wjedzie do wioski do 40km/h
6. Wyciêcie krzewów wzd³u¿ drogi powiatowej, w miejscach s³abo widocznych
7. Postawienie znaku na drodze transportu rolnego dla autobusów
8. Naprawa mostu na drodze gminnej
Biernatów - Królowe
9. Sprawdzenie przepe³nienia autobusu szkolnego
10. Wkopanie 2 tablic informacyjnych
na terenie wioski
11. Ustawienie znaku drogowskazu
na Biernatówek i lustra na rozjedzie
dróg.

14. Przeanalizowanie oznakowania
dróg w miejscowoci Biernatów i Biernatówek
SO£ECTWA KRASNE POLE Wêgrzyn Ireneusz -1.
1. Wykonanie (naprawa) przepustu na
drodze Krasne Pole - Radynia. Jest to
droga wa¿na z uwagi na jej funkcje
jako droga po¿arnicza
2. Droga gruntowa od posesji nr 2 do
lasu wymaga naprawy
3. Droga gruntowa od posesji nr 36 w
kierunku Pietrowic wymaga nowej nawierzchni oraz jest uszkodzony przepust
4. Stan koryta rzeki Opawicy. Na rzecze jest kilka przeszkód przep³ywu, które mog¹ powodowaæ zatory wodne.
Skarpy rzeki w trzech miejscach s¹ podmyte i to powoduje zagro¿enie w okresie wiêkszych przyborów wód.
5. Potrzebê zainstalowania kilku punktów owietlenia ulicznego
6. Zawarcie porozumienia z parafi¹ w
sprawie u¿yczenia przez parafiê kaplicy pogrzebowej dla wsi Krasne Pole
SO£ECTWA KRZY¯OWICE Krówka Tadeusz -1.
1. Sprawa zanieczyszczenia dróg
gminnych przez ci¹gniki wywo¿¹ce
b³oto z pól.
2. Oczyszczanie rowów przy drogach,
w tym polnych, a nastêpnie utwardze35
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nie dróg polnych kamieniem, który SO£ECTWA RADYNIA
dostarcza gmina.
- Kaczmar Piotr -3.
SO£ECTWA LISIÊCICE
1. Remont drogi gminnej
- Roskowiñski Jan - 9. (foto ni¿ej)
2. Sprzeda¿ czêci dzia³ki nr 58 po³o1. Wyciêcie krzewów wzd³u¿ drogi ¿onej we wsi Radynia dla powiatu na
gruntowej od strony wysypiska do potrzeby DPS w zamian za wykonadrogi wojewódzkiej 416
nie inwestycji remontowych drogi
2. Do³o¿enie urz¹dzeñ zabawowych i powiatowej przebiegaj¹cej przez wie
zorganizowanie placu zabaw w rejo- Radynia oraz rozbudowy i moderninie Domu Ludowego w Lisiêcicach
zacji istniej¹cej oczyszczalni cieków
3. Wyrównanie dróg transportu rol- 3. Organizowanie zajêæ pozalekcyjnego w obrêbie wsi
nych dla dzieci w wietlicy wiejskiej
4. Naprawa nawierzchni asfaltowej na 4.Wyrównanie dróg transportu rolnego
drodze gminnej dochodz¹cej do uli- 5. Utworzenie stanowisk dla rolników
cy G³ubczyckiej.
na targowisku miejskim lub parkingu
wokó³ Ratusza
6. Likwidacja dzikiego wysypiska na
drodze w Radyni
7. Upomnienie kierowców PKS G³ubczyce, aby dowozili m³odzie¿ szkoln¹
do przystanków autobusowych a nie
krzy¿ówek.
8. Wezwanie wykonawcy, który robi³
drogê dojazdow¹ do wietlicy wiejskiej, aby rozplantowa³ gruz na drodze
SO£ECTWA PIETROWICE - Adamski Adam -1.
1. Przeprowadzenie audytu wykonanej inwestycji (budowa kanalizacji)
SO£ECTWA CHOMI¥¯A
aby sprawdziæ jej faktyczne wykona- Kulonek Henryk - 6.
nie pod wzglêdem sztuki budowlanej
1. Dokoñczenie prac na boisku spor- 2.Brak jakichkolwiek dzia³añ w kwetowym na 40-lecie klubu
stii np. przekopania rowu przy pose2. Spowodowanie podjêcia prac na sji. Chodzi o zalewanie dzia³ek po
rzece Opawica w celu zabezpiecze- wiêkszych ulewach
nia przed wylewami
3. Za³amanie mostów przejazdowych
3. Zabezpieczenie gospodarstw przed z drogi na grunty orne, powoduje to
wod¹ sp³ywaj¹c¹ z pól od strony Pie- wylewanie siê wody na drogê i tym
trowic w czasie opadów (odtworzenie samym niebezpieczeñstwo
rowów)
4. Sprawa drogi powiatowej do Cho4. Chodnik przy drodze powiatowej
mi¹¿y, jej stan jest tragiczny, pobocze
5. Wycinka drzewa na cmentarzu
zosta³o zdewastowane, woda zalewa
6. Utwardzenie odcinka drogi do mo- posesje
stu granicznego
5. Z³y stan techniczny chodnika pro-
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wadz¹cego do szko³y przy drodze kra- 2. Przy wjedzie uregulowanie sp³yjowej
wu wody deszczowej
SO£ECTWA BERNACICE GÓRNE 3. Przystanek autobusowy - remont
- Kamierczak Barbara -1.
pod³o¿a
1. Mieszkañcy poruszyli problemy 4. U³o¿enie rur przy drodze powiazwi¹zane z drogami oraz kanalizacj¹ towej
sanitarn¹ miejscowoci
5. Remont dróg transportu rolnego
SO£ECTWA NOWY RO¯NÓW
6. Wniosek do powiatu o zakaz wjaz- Kocoñ Adam - 4.
du samochodów ciê¿arowych.
1. Naprawa drogi z G³ubczyc do NoSO£ECTWA DOBIESZÓW
wego Ro¿nowa
- Karaczyn Jan - 4.
2. Wyciêcie krzaków i ga³êzi na zje- 1. Ciekn¹ce rury na budynku wietlidzie z ul. Owiêcimskiej w kierunku cy - naprawa
Nowego Ro¿nowa
2. Zniszczona elewacja wietlicy 3. Poszerzenie zbyt w¹skiej drogi ko³o otynkowaæ
sklepu Mrówka
4. Kwestia zab³ocania drogi wyjazdowej ze mietniska
5. Problem bezpañskich psów wa³êsaj¹cych siê ko³o wysypiska
6. Poszerzenie mostu
SO£ECTWA CHRÓSTNO
- Krzysztof Baran -1.
1. Mieszkañcy poruszyli temat dziurawej drogi powiatowej od strony
Ciermiêcic.
2. Postawiæ pojemnik na sortowanie
mieci.
SO£ECTWA KLISINO
3. Czyszczenie rowów wzd³u¿ ulicy od
- Ciechanowski Tadeusz- 4.
nr 15-5 w Stronê Zopowy
1. Rewitalizacja alejki do Pomorzowic 4. Oczyszczenie drogi
2. Problem budowy kanalizacji sani- 5. Przepust ko³o kapliczki - czyszczetarnej i mo¿liwoæ budowy przydo- nie
mowych oczyszczalni cieków
6. Przywrócenie terenu po robotach
3. Wykonanie przejcia dla pieszych wodoci¹gowych
na drodze wojewódzkiej w kierunku 7. Wykonanie placu zabaw
Szonowa i ograniczenie prêdkoci
8. Postawienie sto³u pingpongowego
4. Wykonanie nawierzchni drogi 9. Remont wietlicy-przebudowa piegminnej
ca, pod³ogi i kuchni
5. Przebudowa nawierzchni drogi 10. Co jest z projektem placu zabaw,
gminnej w Ma³ym Klisinie
kuchni i zmywalni?
SO£ECTWA RÓWNE
SO£ECTWA NOWE GO£USZOWI- Wysoczañski Jan -3.
CE-Warzecha Krystyna-1.
1. Przegl¹d mostów (wszystkie s¹ 1. Wiata przystankowa dla dzieci
zniszczone)
szkolnych
37
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2. Budowa wietlicy
3. Brak owietlenia przy wjedzie od strony Zopowy i uzupe³nienie spalonych
¿arówek w owietleniu drogowym
4. Doprowadzenie gazu
5. Plac zabaw dla dzieci
6. cie¿ka rowerowa
SO£ECTWA LENARCICE
- Ciemny Helena -3.
1. Brak tablicy informacyjnej z nazw¹
miejscowoci Zielona
2. Brak dostêpu do Internetu (brak
dostawcy)
3. Problem zniszczonej drogi dojazdowej przy odbudowie rzeki Opawicy
4. Uporz¹dkowanie terenu sk³adowania materia³ów
5. Brak owietlenia do przejcia granicznego
6. Zanieczyszczony rów do rzeki Opawicy
SO£ECTWA KIETLICE
- Sabatowicz Henryk - 2.
1. Wykonanie ogrzewania w wietlicy wiejskiej
2. Budowa chodnika do wietlicy wiejskiej
3. Doprowadzenie wody na cmentarz
4. Malowanie elewacji kocio³a
5. Oczyszczenie kana³ów ciekowowodnych przez wie
6. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej - sprawdzenie mo¿liwoci
ograniczenia prêdkoci na drodze
wojewódzkiej.
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SO£ECTWA GO£USZOWICE -Florek Józef - 10. (foto)
1. Zrobienie chodnika jedn¹ stron¹
wioski
2. Ustawienie lampy owietleniowej
przy szkole

3. Poprawiæ przepust przy posesji
4. Dalsze oczyszczanie rowów i pobocza, wymiana przepustów po prawej stronie od G³ubczyc
SO£ECTWA STARA WIE
- Kinal Jan - 4.
1. Dojazd do posesji
2. Owietlenie odcinka drogi do przystanku oraz przystanku
3. Utwardzenie t³uczniem drogi transportu rolnego.
SO£ECTWA TARNKOWA
- Marczakiewicz Janusz - 4.
1. Zapotrzebowanie na frezowiny dla
potrzeb wsi Tarnkowa.
Pozosta³e so³ectwa:
Fedorowicz Krzysztof Braciszów - 4
Szkur³at Barbara Królowe -1.
Granda Bogus³aw Widok - 4.
Sobolewska Anna Zopowy -1.
Na podst. protoko³ów
z zebrañ opr. Jan Wac
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MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Zgromadzilimy siê(17.05.2011),
by dokonaæ otwarcia kompleksu boisk wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Program ten przedstawiony przez
Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej
Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23
listopada 2007 roku,
a przygotowany przez
Ministerstwo Sportu i
Turystki zak³ada budowê ogólnodostêpnych, bezp³atnych
kompleksów boisk
sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w ka¿dej gminie na terenie ca³ego kraju. Za³o¿eniem programu jest udostêpnienie
dzieciom i m³odzie¿y nowoczesnej
bazy sportowej do aktywnego upra-

wiania sportu. Boiska te powsta³y
dziêki finansowaniu Ministerstwa
Sportu, samorz¹du województwa
opolskiego i Gminy G³ubczyce.
Program Orlik 2012 jest wielk¹
szans¹ dla polskiego sportu, dla naszych dzieci i m³odzie¿y. Te boiska
bêd¹ s³u¿yæ ka¿demu - dzieciom,
m³odzie¿y, a tak¿e ludziom doros³ym,

którzy chc¹ dbaæ o swój rozwój fizyczny. Nowoczesna baza sportowa
spowoduje te¿, ¿e niektórzy odejd¹
od komputerów, telewizorów i innych zdobyczy cywilizacji i w wol-

nym czasie zawitaj¹ tutaj, aby spotkaæ siê z rówienikami, pograæ w
pi³kê, poæwiczyæ.
Zatrudnienie instruktorów sportu
daje nadziejê na wychowanie nam
pi³karzy, siatkarzy, koszykarzy, spor-

towców, którzy bêd¹ z sukcesem reprezentowaæ Gminê G³ubczyce, a mo¿e
te¿ nasze województwo i nasz kraj.
Dziêkujê ministerstwu i Zarz¹dowi
Województwa Opolskiego za w³¹cze39
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nie Gminy G³ubczyce do programu i dofinansowanie budowy.
Dziêkujê wszystkim, którzy siê
przyczynili do solidnego, na najwy¿szych standardach wykonania tego obiektu - powiedzia³
burmistrz Jan Krówka, witaj¹c
licznie przyby³ych goci - Wiceministra Sportu i Turystyki - Ryszarda Stachurskiego, Adama Krupê
Wsród zaproszonych goci byli
- pos³a na Sejm RP, Barbarê Kamiñsk¹ równie¿ przedstawiciele - Sejmiku
- cz³onka Zarz¹du Województwa Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium, Centralnego
Orodka Sportu, samorz¹dów powiatu i gmin go tworz¹cych, Urzêdu Miejskiego, szkó³ wszystkich
szczebli.
Oficjalne otwarcie Orlika przez
przeciêciem wstêgi, poprzedzi³ turniej pi³ki no¿nej dru¿yn szkó³ pod-

Opolskiego, z-cê dyrektora Departamentu Kultury
Sportu i Turystyki UM - Lucjusza
Bilika, Koordymatora Programu
Moje Boisko Orlik
2012 woj. Opolskiego - Ewê wiat³y oraz -przedstawicieli g³ównego
wykonawcy Firmy Moris Sport - dyrektorów Maurycego Bry³ê i Medarda Banerê - przedstawicieli podwykonawcy Us³ug Komunalnych w G³ubczycach - prezesa
Stanis³awa Szczerbaka, cz³onka zarz¹du Jana nie¿ka, projektanta obiektu Rafa³a Skoumala, inspektora nadzoru Piotra B³aszczyka, Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
Miros³awa Pasternaka.
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stawowych i gimnazjalnych, którego zwyciêzcom puchary i dyplomy
wêczali wiceminister, pose³ i burmistrz. Trenerzy zaprezentowali gociom pokazowy trening pi³karski.
Znamienici gocie i w³adze mieli okazjê popisaæ siê rzutami karnymi na
bramkê, której skutecznie broni³ Patryk Ciastoñ (foto). Na piêknej murawie nie wymagajacej, koszenia ani
podlewania piêknie zaprezentowa³y siê
- chór gimnazjalny i tancerki Hawajki
ze Szko³y Podstawowej nr 2.
Jan Wac
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OBÓZ INTEAGRACYJNY DZIECI
CZESKICH I POLSKICH

W okresie od 25. do 31. 07. 2011r.
w Krnovie odby³ siê obóz integracyjny dzieci czeskich i polskich. Organizatorem tego przedsiêwziêcia
by³a Policja Miejska Krnov. G³ównym
has³em tego spotkania by³a" prewencja kryminalna".
Polsk¹ stronê reprezentowa³ LZS
Karate - Do G³ubczyce. Opiekunami
polskiej grupy byli:trener Janusz Ho³da oraz wiceprezes Joanna Cielik.

Koszt obozu w ca³oci ponios³a strona Czeska. Pobyt dzieci na obozie by³
bardzo atrakcyjny. Wiêkszoæ uczestników spa³a w namiotach.
Dzieci uczestniczy³y w nastêpuj¹cych zajêciach: -pogadanka prowadzona przez
funkcjonariuszkê Policji Pañstwowej z Bruntalu na temat
przepisów ruchu drogowego,
- pokaz technika kryminalistycznego z Policji w Krnovie, dzieci mia³y okazjê ujawniaæ i zabezpieczaæ lady linii
papilarnych, - pokaz funkcjonariuszy grupy szturmowej

Policji w Krnovie, dzieci ogl¹da³y
broñ, kamizelkê kuloodporn¹, kajdanki oraz strzela³y z pistoletu do tarczy,
a wyniki wywietlane by³y na komputerze, - pogadanka z dr. psychologii na temat zagro¿eñ i ochrony przed
pedofilami, - pokazy stra¿y po¿arnej
w formie zabawy z dzieæmi, - wycieczki autokarowe w góry oraz zwiedzanie zamków, Sankturium Maryjnego,
4 wie¿ widokowych, kopalni z³ota, chodzenie po górach, zwiedzanie kilku muzeów,
- pobyt w aquaparku w Bruntalu, - gry i
zabawy o charakterze
sportowym na terenie
obozu, nocna zabawa
w terenie polegaj¹ca
na szukaniu ladów,
wykazanie siê odwag¹
przed straszyd³ami,
-warta nocna po 2
godz, - ogniska i pieczenie kie³basek, -gotowanie gulaszu w warunkach polowych,trening karate oraz
treningi Taijiauan/ Tai czi.
>>>>
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CZESKO - POLSKO - NIEMIECKIE DNI
"KRNOV-G£UBCZYCE 2011"

Po raz kolejny w dniach 3.-11.09
2011 odbywa³y siê "Dni czesko niemieckie", tym razem w trójk¹cie czesko - niemiecko - polskim.
Ze strony niemieckiej uczestniczyli
byli mieszkañcy pogranicza obu stron.
Goæmi Krnova byli jego i okolicy
dawni mieszkañcy, a G³ubczyc przedwojenni mieszkañcy
Ziemi G³ubczyckiej.
Do wspólnych spotkañ dochodzi³o kilkakrotnie:
- podczas liturgii
ewangelickiej w
Krnovie,
-mszy koncelebrowanej w jêzyku polskim
i niemieckim przez ks.
pra³ata W. Grochola i
ks. proboszcza A. Nowaka w Branicach,
- oficjalnego spotkania w Krnovie
goci ze stowarzyszeñ Jagendorf
i Leobschutz z w³adzami Krnova i
G³ubczyc,
- na koncercie chórów m³odzie¿y Gim-

nazjum we Friedbergu, Krnovie i Liceum Og³onokszta³c¹cego z G³ubczyc
w Teatrze Miejskim w Krnovie.
Po naszej stronie gocie wys³uchali
koncertu w Sali pod Anio³em w Ratuszu (foto), zwiedzili Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, MOK, koció³ parafialny, odbyli spacer po mie-

cie i wycieczkê po Ziemi G³ubczyckiej (Baborów, Kietrz, Nowe Go³uszowice DS, Klisino, Opawica) przez
przez Linhartovy, Osoblahê wróciæ do
Krnova.
Jan Wac

>>>>>> Atmosfera by³a na obozie bardzo serdeczna i przyjacielska. Wszyscy czuli siê bezpiecznie. Dzieci mia³y zapewnion¹ profesjonaln¹ opiekê. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ upominek i dyplom ukoñczenia obozu. Prze¿ycia i
nawi¹zane przyjanie z dzieæmi czeskimi na pewno zostan¹ w pamiêci na
bardzo d³ugo, a w szczególnoci opiekunowie: Pawe³ Zonek, Pawe³ Kavicky, Rostislav Balner, Roberty Pesat,
Jana Fajkusowa, D.Vitek oraz t³umacz
Ryszard Wêgrzyn.
Janusz Ho³da, Rostislav Balner
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WIÊTA BO¯EGO NARODZENIA NA/W

W parafii w. Marcina w Bohusovie k/Osoblahy (Cz), gdzie proboszczem jest o. Marian Nowak - Polakodbywa³y siê w dniach 6-13.11.2011
Misje w. "Pozvanka", czyli zaproszenie brzmia³o "Zveme srdeènì vechny pøíznivce volyòských Èechù na
pøedstavení Vánoce na Volyni v Bohuovì 12. 11. 2011 v 15.00 hod v kostele sv. Martina hrají v polském jazyce áci z polských Bogdanovic.
"Plan farnych Misii" zawiera³ m.in.
Wo³yñskie jase³ka - przedstawienie
przygotowane przez dziaci z Bogdanowic (PL) zatytu³owane "Historia
o narodzeniu Chrystusa i wi¹teczne zwyczaje na Wo³yniu".
Sk¹d w¹tek wo³yñski po czeskiej
stronie granicy? Mimo wieloletniego
s¹siedztwa wielu z nas nie wiedzia³o,
¿e mieszkaj¹ tam liczni "wo³yniacy"
mówi¹cy jeszcze po polsku. Jase³ka
prezentowane przez liczn¹ grupê dzie-

..

ci w bogatych strojach, przygotowane przez Stanis³awê Mrzyg³ód i parafialne Ko³o Caritas przedstawia³y od czasów Adama i Ewy do
narodzenie Chrystusa. Pojawi³ siê te¿
w. Marcin patron tego kocio³a, zaprezentowano zwyczaje bo¿onarodzeniowe, te z Wo³ynia i te wspó³czesne w Polsce, jak dzielenie siê op³atkiem. Na zakoñczenie licznie zgromadzeni, po gromkich brawach dla wykonawców, otrzymali op³atki i wydrukowany komentarz, co symbolizuje
op³atek, jakie niesie ze sob¹ przes³anie, dzielenie siê nim. O. Marian przygotowa³ te¿ komentarz do przedstawienia oparty na fragmentach Ewangelii i w³asny po czesku. Misje w Bohuszovie prowadzili jego wspó³bracia ojcowie Oblaci Maryi. Po jase³kach gocie i wykonawcy otrzymali
pami¹tki z misji w postaci piernikowego serca z napisem "Misie Bohusov 2011" oraz pyszn¹ kolacjê.
Jan Wac
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PARTNERSTWO RODZIN
G£UBCZYCE - ROCKENHAUSEN
Nasze partnerstwo trwaj¹ce osiem
lat opiera³o siê na trzech filarach, politycznym - zainicjowanie wspó³pracy samorz¹dów, potem wspó³praca szkó³, ostatnio wymiana m³odzie¿y. Dzi budujemy czwarty filar wspó³praca rodzin, bêd¹ca inicjatyw¹
oddoln¹, spo³eczn¹. Moja rola tym
razem ogranicza siê do powitania i
po¿egnania Pañstwa. Resztê czasu,
od powitania do po¿egnania, zagospodaruje Stowarzyszenie
Mieszkañców Miast Partnerskich G³ubczyce - Rockenhausen, któremu przewodniczy Christian Angne, bez
mojej ingerencji - powiedzia³ burmistrz Karl-Heinz
Seebald, witaj¹c grupê g³ubczyckich rodzin. Po czym zaprosi³ do wspólnego niadania z nowo poznanymi niemieckimi rodzinami które goci³y nas od 8-12 wrzenia
2011r. Dalsze nasze losy powierzy³
panu Christianowi i pani Dorocie t³umaczce - Polce ucz¹cej jêzyka niemieckiego w tutejszej szkole, a którzy
wczeniej odwiedzali G³ubczyce z
m³odzie¿¹ w ramach wspó³pracy z
Gimnazjum nr 1. Wspólny spacer ulicami miasta sprzyja³ pierwszym kontaktom miêdzy rodzinami, poznaniu
jego ciekawych obiektów i miejsc jak
np. Muzeum Czasu - Palatynackie
Muzeum Zegarów Wie¿owych. Tu
przed Muzeum powsta³o pierwsze
wspólne zdjêcie (foto str. 46). Niezwykle interesuj¹c¹ kolekcjê zegarów
wie¿owych, jedn¹ z najwiêkszych w
Europie stworzy³ pasjonat Knut Deutschle. Tu mo¿na us³yszeæ piêciowie-
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kowe ponad trzy metry wysokie zegary, zobaczyæ i dotkn¹æ czasu lokalnego i w ka¿dym innym miejscu na
wiecie, podziwiaæ najnowoczeniejszy i najdok³adniejszy w Europie zegar astronomiczny, który pokazuje
po³o¿enie s³oñca, ksiê¿yca, planet i
ponad 400 gwiazd. Dowiedzieæ siê,
dlaczego mamy pory roku, jak funkcjonuj¹ zegary s³oneczne, wielkie poziome, pionowe na cianach wie¿ i

ma³e, kieszonkowe - podró¿ne. Dalej
id¹c przez park zamkowy mo¿na podziwiaæ rzeby, o które wzbogaca siê
miasto dziêki odbywaj¹cemu siê tu co
dwa lata miêdzynarodowemu sympozjum rzebiarzy. Wiekowy redniowieczny Zamek pe³ni³ funkcjê ratusza
(dzi hotel), na jego cianie pozosta³
herb z napisem "Widzicie tu przodków z Rockenhausen waszym sztandarem trzy k³osy zbo¿a niech Bóg
wam ich nie szczêdzi i zapewni wieczny pokój" Po obiedzie u rodzin - ma³a
sjesta - i udzia³ w uroczystej degustacji win poprzedzaj¹cej po naszemu
"do¿ynki" albo "wiêto plonów", tu
w odniesieniu do winobrania, bo
g³ówn¹ upraw¹ w tej okolicy s¹ wi-
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nogrona. Gospodarze-organizatorzy
drugiego dnia - postanowili pokazaæ
gociom Gminê (foto 3). Zobaczylimy, jakie dochody mog¹ dawaæ nieu¿yteczne grunty (5ha) po³o¿one na
zboczach a pokryte fotoogniwami
produkuj¹cymi pr¹d elektryczny (foto
9), farmy wiatrowe, które u nas wzbudzaj¹ tyle obiekcji (foto 2, 5 / 46). Pe³ni wra¿eñ zostalimy zaproszeni na
podwieczorek w gospodarstwie agroturystycznym "Saatgut", w trakcie którego podpisane zosta³o przez zarz¹dy
obu stowarzyszeñ porozumienie o wspó³pracy rodzin.
wiadkiem tego uroczystego
aktu by³ burmistrz Karl-Heinz
Seebald. Z naszej strony podpisy z³o¿yli prezes Boles³aw
Buniak, sekretarz Brygida
Jung, skarbnik Beata Grochalska, zapisy porozumienia uwierzytelni³a podpisuj¹c, t³umacz Bronis³awa
Furtak. (foto 6 - 7)
Dzieñ nastêpny, niedziela, przed po³udniem "zajêcia indywidualne" lub
wspólne z rodzinami goszcz¹cymi, po
po³udniu wspólne uczestnictwo w
obchodach do¿ynkowych "wiêcie
Plonów" zwi¹zanym z winobraniem i
"winopiciem", czyli degustacj¹ win
(foto 4, 8). Gdyby porównaæ z nasz¹

tradycj¹, to nasze do¿ynki nale¿a³oby wzbogaciæ o "wiêto chleba" z jego degustacj¹ i
konkursem na najsmaczniejszy. Ich dwugodzinny korowód przez miasto, to po³¹czenie naszego korowodu do¿ynkowego z pochodem licealiów, i prezentacj¹ psów,
koni, motocykli (foto), orkiestr dêtych. Pochód otwiera doro¿ka wioz¹ca starostê z
królow¹ wina, a za nimi pojazd, z którego rozdaj¹ lampki do wina, do których
bêd¹ nalewaæ "owoc ca³orocznej pracy plantatorów winnic i wincerów"
(foto str. obok), a w naszej strukturze
by³oby "rolników i piekarzy". Imprezie trwaj¹cej kilka dni towarzysz¹ "Jarmark Rolników" i "inne liczne imprezy" oraz wielkie namioty, nakrêcaj¹ce
prawie przez ca³¹ dobê biznes. Ostatni

dzieñ zaplanowano nam rekreacyjnie i
s³usznie - wspólna wycieczka poci¹giem do miejscowoci zdrojowej Bad
Kreuznach - obiad w pawilonie do¿ynkowym, wymiana adresów (foto), po¿egnanie przez burmistrza w Sali Niebieskiej, prezenty dla ka¿dej rodziny
i ..rano powitanie naszych G³ubczyc.
Westchnienie - wszêdzie dobrze, ale ...
Jan Wac
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W POSZUKIWANIU GLUBCZYCKIEGO ANIO£A
- Z G£UBCZYC DO ESCHERSHAUSEN
"W poszukiwaniu G³ubczyckiego
Anio³a" - tak¹ nazwê nosi³ projekt zrealizowany przez g³ubczyck¹ Grupê
Nieformaln¹ Agamidae, sfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

programu "M³odzie¿ w dzia³aniu".
Grupa harcerzy w sk³adzie: Anna
Liphardt, Marcin Szczerbak, Jacek liwa, Ewa Zawadzka, Aleksandra Ha³adus i Daniela Linczewska, postanowi³a zapoznaæ
siê z dziejami G³ubczyc, ale tak¿e przekazaæ w urozmaicony
sposób swoj¹ wiedzê mieszkañcom naszego miasta, zarówno
tym m³odszym, jak i starszym.
Zorganizowane zosta³y gry miejskie, których zwyciêzcy otrzymali nagrody, wyk³ady, wystawy, z których jedna zosta³a otwarta w
powiatowym muzeum, natomiast druga by³a rozstawiona na specjalnych
stela¿ach w ró¿nych miejscach G³ubczyc, a napisy by³y w jêzyku polskim
i angielskim. Wreszcie wydany zosta³
barwny folder pt. Obrazy z przesz³oci G³ubczyc oraz p³yta, dziêki której
mo¿na odbyæ wirtualny spacer po
miecie. Grupa otrzyma³a wsparcie
merytoryczne w osobie ni¿ej podpisa-

nej oraz pomoc ze strony prezesa Stowarzyszenia Absolwentów im. Bronis³awy Adamskiej, Jana Ba¿yñskiego.
W 2011r. grupa wraz z opiekunami
otrzyma³a zaproszenie do Niemiec od
komitetu by³ych mieszkañców powiatu g³ubczyckiego (Heimatausschuss des Kreises Leobschütz),
reprezentowanego przez Huberta
Luxa.
Wycieczka mia³a miejsce w
dniach 15 - 20 sierpnia 2011r. Niestety pojecha³y tylko dziewczyny
z Agamidae, a towarzyszyli im: nauczycielka historii z liceum Stanis³awa Wiciak, Jan Ba¿yñski, który
zarazem by³ kierowc¹ busa oraz Katarzyna Maler. Po prawie 10 godzinach

dotarlimy do górzystej malowniczej
krainy nad Wezer¹, w której osiedli³o
siê wielu by³ych mieszkañców, m.in.
Zubrzyc, W³odzienina, Braciszowa.
Rozlokowani zostalimy w miejscowociach Fürstenberg i Eschershausen. G³ównym miastem w okolicy jest
Holzminden, które jako miasto powiatowe jest partnerem powiatu g³ubczyckiego. Nazajutrz bêd¹cy naszym
dobrym gospodarzem w Eschershau47
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dzwon, który dawniej obwieszcza³ pocz¹tek lub zakoñczenie lekcji w starym g³ubczyckim gimnazjum, a podczas
II wojny wiatowej zosta³ wywieziony
do przetopienia na cele wojenne i na
szczêcie ocala³. Ka¿dy z naszej polskiej
grupy pozwoli³ sobie na sprawdzenie
dwiêku tego historycznego dzwonu.
W pobli¿u budynku znajduje siê
postawione na cokole popiersie biskupa Nathana z Branic. W kolejnym

sen ksi¹dz pra³at dr Wolfgang Grocholl pokaza³ nam miejscowe obiekty
zwi¹zane z powiatem g³ubczyckim.
Znajduje siê tu koció³ zbudowany
przez pochodz¹cego z Radyni pra³ata
Eduarda Beigla. W samej miejscowoci jest nieliczna grupa katolików. Dominuj¹ tu luteranie. Przed kocio³em
zobaczylimy tabliczkê z nazw¹ ulicy: Prälat Beigel - Strasse. Nieopodal
znajduje siê Elisabeth - Heim, Dom
w. El¿biety, w którym jest du¿a sala
konferencyjna
oraz biblioteka, o
któr¹ pieczo³owicie dba pra³at Grocholl i z dum¹ pokazuje nam ró¿ne
starsze i nowsze
publikacje i kroniki. Znajdujemy na
pó³kach równie¿ Kalendarze G³ubczyckie. Na korytarzu tego budynku
jest zawieszony XVIII - wieczny
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domu znajduje siê muzeum zwane
Heimatstube des Kreises Leobschütz,
w którym spêdzilimy wiele godzin
ogl¹daj¹c, kopiuj¹c, fotografuj¹c. Tyle
tu ciekawych eksponatów, wród nich
pami¹tki po biskupie Nathanie, przedmioty zwi¹zane z przedwojennymi
g³ubczyckimi browarami, eksponaty
przekazane przez
poszczególne
rodziny z ró¿nych miejscowoci powiatu
g³ubczyckiego,
stroje ludowe.
W rodê, 17
sierpnia bylimy
goæmi landrata
(starosty powiatowego) powiatu Holzminden,
Walthera Waske i jego wspó³pracowników. Ania Liphardt przedstawi³a gospodarzom cele i realizacjê projektu
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opactwo Corvey w Höxter, z preromañskim kocio³em, którego najstarsze elementy pochodz¹ z I po³owy IX
w. Tu pisa³ w X w. swoje Dzieje saskie
Widukind z Korbei, autor pierwszej
wzmianki o Mieszku I. Tu przebywali
w póniejszych wiekach ksi¹¿êta raciborscy. Ogl¹dalimy nie tylko historyczne miejsca. Tego samego dnia
Hubert Lux zabra³ nas do parku dzigrupy Agamidae. Zwiedzilimy samo kich zwierz¹t, a nazajutrz do wspaniamiasto, nastêpnie zamek Bevern, prze- ³ego parku ptaków w Waldrode ko³o
prawilimy siê promem przez Wezerê Hanoweru, gdzie spotkalimy siê z
i obejrzelimy na wzgórzu ruiny zam- Henrykiem Hussem, pochodz¹cym z
ku Polle, sk¹d rozpociera siê piêkny Jab³onki w
widok na dolinê Wezery, mielimy naszym pookazjê byæ na terenie wykopalisk wiecie, któXVIII - wiecznej huty szk³a. Zwiedzi- ry czêsto
limy te¿ malownicze miasto Borden- nam pomawerder, w którym mia³ dawniej miesz- ga w nakaæ baron Münhausen.
szych poW czwartek do Eschershausen s z u k i w a przyjecha³a z Holandii przedstawiciel- niach histoka znanej g³ubczyckiej ¿ydowskiej ro- rycznych.
dziny, historyk sztuki, Anja HollaenWizyta w
der, która odt¹d towarzyszy³a nam do p o w i e c i e
koñca naszej wyprawy. Tak jak my, Holzminden
równie¿ Anja znalaz³a w Eschershau- da³a nam
sen wiele dla siebie ciekawych mate- wiele niezaria³ów i opowiedzia³a nam historiê p o m n i a swojej rodziny. Jej wiedza na ten te- nych wra¿eñ, pozwoli³a poznaæ wiele
mat jest imponuj¹ca. Zosta³a podjêta ciekawych miejsc i obiektów oraz na
decyzja, ¿e grupa Agamidae w przy- skopiowanie ogromnej iloci materiasz³ym roku zrealizuje projekt zwi¹za- ³ów historycznych. Temu wszystkieny z dziejami g³ubczyckich Hollaen- mu towarzyszy³a wrêcz przyjacielska
drów. Tego samego dnia w Escher- atmosfera, któr¹ roztaczali nasi znashausen pojawi³ siê Johannes Ol- komici gospodarze, g³ównie w ososchimke, który bada dzieje swojej ro- bach ks. pra³ata Grocholla, Huberta
dzinnej wsi W³odzienin. Wieczorem Luxa i jego syna Klausa. Niestety, w
bylimy goæmi landrata Waske, któ- tym roku nie moglimy przebywaæ
ry po 10 latach urzêdowania przecho- tam d³u¿ej i mamy nadziejê, ¿e w przydzi na emeryturê i zaprosi³ nas na ko- sz³oci bêdziemy mogli kontynuowaæ
lacjê do w³asnego domu.
nasze badania.
Katarzyna Maler
W pi¹tek zawsze przyjazny i pomocny Hubert Lux pokaza³ nam s³ynne
opis foto >>>
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KRZY¯ I TABLICA JANA PAW£A II
NA GRANICY GMIN G£UBCZYCE - RUSIN (PL-CZ)
Z iniciativy pana Andrzeje Rolinského z Gadzowic se konalo setkání

tanie a zpívali písnì.Pak následovalo
slavnostní poehnání pomníku. Slavnosti se zúèastnil také burmistrz Glubczyc, pan Jan
Krówka a starosta obce
Rusína Jaroslav Kubánek.
Bývalí starostové Rusína,
Jan Krnáè a Eduard Ivanický
obdreli od pana Rolinského
obraz Jana Pavla II. Za pomoc pøi budování pomníku.
Vichni se pak seli k
pøíjemnému posezení na zahradì u Rolinských, kde

na hranici mezi sousedními obcemi èeským Rusínem a polskými Gadzowicemi. Vedle køíe, který obyvatelé
obou obcí spoleènì posvìtili
nedávno, nechal pan Andrzej Rolinsky, bývalý oltys Gadzowic, vybudovat pomník vìnovaný na poèest
blahoslavení Jana Pavla II. Obyvatelé
obou obcí, spoleènì se svými duchovními, ks. Kazimierzem Ruckym a
o. Mariannem Nowakem, se modlili li-

bylo pøipraveno obèerstvení. Èeské
pivo a polská peèenì.
Lidia Czajanova

>>> Opis fotografii:
1. Ma³e muzeum ziemi g³ubczyckiej-Heimatstube w Eschershausen.
2. Z pra³atem W. Grochollem
przed Heimatstube w Eschershausen.
3. Ekspozycja etnograficzna.
4. Ulica pra³ata Beigla.
5. O naszym przyjedzie napisano w lokalnym dzienniku.
6. Dolina Wezery ko³o Polle.
7. Autorka z Anj¹ Hollaender.

8. Nasza polska grupa z Anj¹ Hollaender w domu pra³ata W. Grocholla.
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Dwa sztandary PSL w PMZG - str. 66

GMINA
Historia
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Zdjêcia na ok³adce publikacji, gospodarstwo W. Zaremby, stan w 1922
i obecny ze zb. M. Gajdzika, sztandar PSL z 1946r. foto Szymon Popczyk,
publikacja dostêpna w Bibliotece Miejskiej
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W£ADYS£AWOWI ZAREMBIE - G£UBCZYCE
W³adys³aw Zaremba to kolejna postaæ - po prof. in¿. Kazimierzu Czarnieckim, nauczycielu w powojennym g³ubczyckim Liceum Ogólnokszta³c¹cym,
skazanym na karê mierci - która wydobyta z zapomnienia i mrocznej tragicznej, powojennej, historii doczeka³a siê upamiêtnienia w G³ubczycach w
czasie uroczystoci Ogólnopolskiego
wiêta Ludowego 19.06.2011.

On te¿ sta³ siê g³ównym bohaterem
rozdzia³u Historia w tegorocznym Kalendarzu oraz relacji z uroczystoci.
Inskrypcja na kamiennej tablicy,
powiêconej tego dnia, spoczywaj¹cemu na cmentarzu w Boguchwa³owie pow. G³ubczyce W³adys³awowi
Zarembie, pochodzi z Jego listu do
nieznanego adresata i najlepiej oddaje charakter tego cz³owieka - wiernoæ
swoim ideom. "Pragnieniem moim jest
jedynie, by kiedy, nawet po mojej
mierci, nie spluwano na moje nazwisko". "Kamieñ Pamiêci" z tablic¹ i t¹
inskrypcj¹ stan¹³ na skwerze przed
klasztorem oo franciszkanów, obok
wczeniejszego, upamiêtniaj¹cego
bpa Antoniego Adamiuka. Uroczyste ods³oniêcie i powiêcenie nast¹-

pi³o po sumie, w niedzielê 19.06.2011
podczas uroczystoci Ogólnopolskiego wiêta Ludowego. Drugim wydarzeniem tego dnia przybli¿aj¹cym
tê postaæ by³o otwarcie staraniem
Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej ekspozycji dokumentów z
Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu, pozyskanych przy pomocy
znanego ju¿ czytelnikom G³osu G³ubczyc i Kalendarza G³ubczyckiego z publikacji
historyka Dariusza Misiejuka, a przedstawiaj¹cych "los uciekiniera
przed przeladowaniami
Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego".
Otwarciu wystawy
towarzyszy³o przekazanie Powiatowemu
MZG pierwszego (z
1946r.) powojennego
historycznego ju¿
sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego wspó³fundowanego przez
W. Zarembê, a powiêconego przez
ks. A. Adamiuka. Prelekcje dyr.PMZG
B. Piechaczek o losach sztandaru i D.
Misiejuka o losach W. Zaremby dope³ni³y obrazu tamtych lat. Uroczystociom "65 Lat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej", którego struktury tworzy³ W.
Zaremba - bliski wspó³pracownik Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej na emigracji Stanis³awa Miko³ajczyka - towarzyszy³a promocja publikacji K.
Maler i D. Misiejuka pod takim samym tytu³em (str. 52). Udzia³ w uroczystociach brali wysocy dostojnicy pañstwowi, samorz¹dowi i polityczni.
Jan Wac
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OGÓLNOPOLSKIE WIÊTO LUDOWE
19 czerwca 2011 prze¿ywalimy
w G³ubczycach Ogólnopolskie wiêto Ludowe. W 2011 mija 65 lat od
powo³ania przez W³adys³awa Zarembê, dzia³acza ludowego w Polsce i na
emigracji, struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego na
Ziemi G³ubczyckiej.
Z tej to okazji postanowiono:
- przywróciæ pamiêæ i
uczciæ tego wielkiego cz³owieka wydaniem publikacji "65
LAT POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO NA
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ", a
tym samym spe³niæ Jego
¿yczenie: "by historia nie zapomnia³a o mej pracy i wysi³ku dla
Ojczyzny od najm³odszych lat"
- ods³oniæ i powiêciæ na placu bp.
Antoniego Adamiuka Kamieñ Pamiêci z tablic¹:
W³adys³awowi Zarembie (19021972) G³ubczyckiemu i podolskiemu dzia³aczowi Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sybirakowi, bliskiemu
wspó³pracownikowi Stanis³awa Miko³ajczyka Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej na emigracji, z którym
po II wojnie wiatowej dzieli³ los
uciekiniera przed przeladowaniami
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego
- przekazaæ Powiatowemu Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej historycznego,
pochodz¹cego z 1946r. sztandaru
Polskiego Stronnictwa Ludowego powiêconego przez ks. Antoniego Adamiuka z odniesieniem:
Królowo Korony Polskiej,
B³ogos³aw Pracy Ludu,
¯ywi¹ i Broni¹
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Na uroczystoæ z³o¿y³y siê ponadto Msza w. w kociele parafialnym
celebrowana przez ks. infu³ata Edmunda Podzielnego, gwardiana klasztoru
franciszkanów o. Eligiusza Sinkowskiego, ks. proboszcza Micha³a lêcz-

ka (foto) oraz czêæ oficjalna na estradzie przed Ratuszem Miejskim (foto
str. 52) i z³o¿enie kwiatów na grobie
W. Zaremby na cmentarzu w Boguchwa³owie (foto ).
Po uroczystej Mszy w. liczni gocie i delegacje PSL z pocztami sztandarowymi z ca³ego kraju prowadzeni
przez G³ubczyck¹ Orkiestrê Dêt¹,
(foto str. 53) Chór Mieszany Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i harcerzy przeszli przed klasztor oo. franciszkanów.
Tê czêæ uroczystoci powiêcono
uczczeniu i upamiêtnieniu postaci
W³adys³awa Zaremby.
W tragiczn¹, ponur¹ powojenn¹
historiê i Jego bohaterstwo wtajemniczy³ zebranych ni¿ej podpisany,
przybli¿y³ te¿ historiê tego miejsca.
Szanowni Pañstwo,
Mili Gocie PLENO TITULO,
którzycie przybyli dzi z ró¿nych
stron Polski do G³ubczyc, by uczciæ
pamiêæ W³adys³awa Zaremby.
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Nie przypadkowo nasza droga z tu taki ma³y g³ubczycki Panteon
kocio³a parafialnego do Rynku, upamiêtniaj¹cy osoby wielce zas³uprzed ratusz, gdzie odbêd¹ siê zasad- ¿one dla ziemi g³ubczyckiej, nie tylnicze uroczystoci, prowadzi ulic¹, ko w okresie powojennym
a w³aciwie uliczk¹ Zakonn¹. Nie
Wróæmy jednak mylami do tego,
drugiego kamienia
pamiêci, przed którym
stoimy, jak przed
drug¹ stacj¹ drogi mêczeñstwa narodu polskiego do wolnoci.
Kamienia który ma
upamiêtniaæ postaæ
W³adys³awa Zaremby,
organizatora struktur
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej.
Nie sposób przedstawiæ w takiej chwili
przypadkowo zatrzymalimy siê w szczegó³owo biografii i dzia³alnoci
tym miejscu, przy placu bp. Antonie- W³adys³awa Zaremby, dlatego przygogo Adamiuka. Na tym placu stoi ju¿ towalimy na dzisiejsz¹ uroczystoæ
kamieñ z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ po- publikacjê ksi¹¿kow¹ pt. "65 LAT Polstaæ ksiêdza Adamiuka, który w 1945 skiego Stronnictwa Ludowego na Zieroku po przyjedzie do G³ubczyc zna- mi G³ubczyckiej" autorstwa Katarzylaz³ schronienie w tym klasztorze - ny Maler, historyka G³ubczyc i Dariuprzed którym stoimy. Organizowa³ sza Misiejuka, historyka Instytutu Pa¿ycie religijne w powojennych G³ub- miêci Narodowej we Wroc³awiu
czycach i dekanacie, by³ dziekanem,
Pozwoli³em sobie przygotowaæ z
katechet¹ m.in. w Liceum Ogólno- tej publikacji na ten moment kilka
kszta³c¹cym. Jemu najstarsi absol- fragmentów ze wspomnieñ Zaremby
wenci ufundowali tê tablicê z in- i to tylko te z okresu g³ubczyckiego,
skrypcj¹,
a dok³adniej z pobytu w wiêzieniu,
G³osi³em prawdê,
bez wyroku. Uwa¿a³em, ¿e wystarchcia³em wolnoci.
czaj¹co charakteryzuj¹ ideowoæ i
Tak rozumia³em swoj¹ rolê.
stosunek naszego bohatera do sieTo ks. Adamiuk póniejszy biskup bie i do Boga. (str. 59)
opolski powiêci³ ten pierwszy poSzanowni Pañstwo, koñcz¹c powojenny sztandar PSL, ukryty pó- zwolê sobie na ma³¹ retrospekcjê.
niej na wiele lat w tym klasztorze
Gdyby moja mowa mia³a miejsce
przez W³adys³awa Zarembê.
nad grobem W³adys³awa Zaremby,
Na tym placu po jego rewitaliza- w tym momencie powiedzia³bym.
cji stawiane bêd¹ w przysz³oci naTy W³adys³awie NON OMNIS
stêpne kamienie pamiêci, powstanie MORIAR - nie wszystek umar³e, a
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Twoje jedyne pragnienie, jakie wyrazi³e w licie do nieznanego
nam adresata spe³ni³o siê i
stanowi inskrypcjê na tej kamiennej tablicy, przed któr¹
stoimy, a brzmi ona.
PRAGNIENIEM MOIM
JEST JEDYNIE, BY KIEDY
NAWET PO MOJEJ MIERCI, NIKT NIE SPLUWA£ NA
MOJE NAZWISKO
Zapewniam Ciê, W³adys³awie, ¿e tak siê stanie, wiêcej,
za chwilê na twoje s³owa padn¹ krople wody wiêconej
Wczeniej proszê Pani¹ wicemarsza³ek Sejmu RP, wiceprezes PSL
Ewê Kierzkowsk¹ w towarzystwie

Panów Stanis³awa Rakoczego pos³a
na Sejm RP, jednoczenie prezesa
Zarz¹du Wojewódzkiego PSL oraz
prezesa Zarz¹du Powiatowego Kazimierza Pyziaka o ods³oniêcie tablicy
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Po powiêceniu tablicy przez
o. gwardiana (foto str 56 - 57) i
z³o¿eniu kwiatów, gocie przeszli na czêæ oficjaln¹ prowadzon¹ na estradzie przez red.
Radia Opole Halinê Nabrdalik.
Po Hymnie Pañstwowym zaintonowanym przez chór Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Prezesi ZW Stanis³aw Rakoczy i ZP
PSL Kazimierz Pyziak - podziê-

kowali w³adzom samorz¹dowym oraz
organizatorom za udzia³ i pomoc w organizowaniu wiêta i powitali goci,
wród których byli m.in. wiceprezes
PSL, jednoczenie wicemarsza³ek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, wicewojewoda Antoni Jastrzembski,
wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra, gospodarz
opolszczyzny marsza³ek Józef Sebesta, senator Norbert Krajczy,
pose³ Ziemi G³ubczyckiej Adam
Krupa, w³odarze gminy G³ubczyce, delegacje i poczty sztandarowe z województw ociennych.
Podczas tej gali wrêczono osobom zas³u¿onym dla PSL odznaczenia (m.in. pomiertne dla ojca odebra³
burmistrz Jan Krówka - foto) oraz wrêczono legitymacje partyjne nowym
cz³onkom (foto str.57). Po czym estradê opanowa³y zespo³y muzyczne, a
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gocie przeszli do Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, gdzie obejrzeli ekspozycjê dokumentów i zdjêæ
ilustruj¹cych losy W³adys³awa Zaremby jako polityka wielkiego ducha
i formatu oraz jego rodziny, otrzymali
równie¿ wydawnictwo "65 Lat PSL na
Ziemi G³ubczyckiej" pod redakcj¹
Jana Waca. ¯ycie i dzia³alnoæ bohatera wiêta Ludowców przy pomocy
prezentacji multimedialnej przedstawi³
Dariusz Misiejuk na podstawie dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej

we Wroc³awiu, którego jest pracownikiem. Dyrektor Muzeum dr Barbara
Piechaczek przedstawi³a niezwyk³e

losy pierwszego powojennego g³ubczyckiego sztandaru PSL. Wzrost zainteresowania powojenn¹ histori¹
PSL podczas przygotowañ uroczystoci sprawi³, ¿e odnalaz³ siê równie¿
przedwojenny sztandar pochodz¹cy
z Podhajec na Kresach Wschodnich.
Obydwa sztandary zosta³y przekazane Powiatowemu Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej gdzie s¹ eksponowane.
wiêto Ludowców zakoñczy³o z³o¿enie kwiatów na grobie W³adys³awa
Zaremby w Boguchwa³owie, w którym uczestniczy³y najwy¿sze w³adze PSL,
w³adze samorz¹dowe,
delegacje, mieszkañcy
Boguchwa³owa. Oprawê patriotyczn¹ przygotowali harcerze KH
ZHP z komendantem
phm. Ryszardem Kañtochem, za co otrzymali s³owa uznania i podziêkowania od pani
wicemarsza³ek Ewy
Kierzkowskiej i prezesa ZW PSL pos³a Stanis³awa Rakoczego.
Jan Wac
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W³adys³aw Zaremba z ¿on¹ i synami w Podhajcach pow. Brze¿any,
z siostrami w Wierzbnie k/ Boguchwa³owa po1945r.
(zdjêcia ze zb. PMZG)

Podczas zsy³ki na Syberiê
(zdjêcia ze zb. PMZG)
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W£ADYS£AW ZAREMBA
MOJE WSPOMNIENIA [FRAGMENTY]

Redakcja naukowa, wstêp i opracowanie: Dariusz Misiejuk
CIEMNA I PONURA NOC
W dniu 28
padziernika
1947 r. w
nocy, gdy
spa³em g³êbokim snem,
pod opiek¹
dwóch ubeków z karabinami, przyjecha³o po
mnie autem trzech ubeków przewo¿¹c mnie do powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa. w G³ubczycach przy
ul. Stalina. Tam spêdzi³em pó³ nocy,
wczenie rano, jeszcze by³o ciemno,
zaje¿d¿a auto z trzema oficerami U.B.,
ka¿¹ mi siê szybko ubieraæ. Ubieram
siê w zimowe buty i futro, by siê na
wszelki wypadek zabezpieczyæ, na
zimê, jeli siê bêdzie jeszcze ¿y³o. Nie
wiem nic gdzie powioz¹. Jedziemy
przez wie mego zamieszkania. (chodzi o Boguchwa³ów, gdzie na cmentarzu spoczywa W³adys³aw Zaremba)
Mam uczucie i czujê siê osamotniony, nie wiem gdzie mnie bêd¹ wywoziæ i na jak d³ugo, czy ¿ycia mi nie
odbior¹. Przeje¿d¿aj¹c ko³o domów
moich Siostrzyczek mylami ju¿ tylko
¿egnam siê z nimi. Rzuci³em mylami
tak¿e na moje gospodarstwo, w które
to tyle pracy w³o¿y³em, a pracowa³em
dzieñ i noc. Gdzie w pierwszych
dniach [za] moje ³ó¿ko by³a pod³oga
w m³ynnicy. ¯egnam mylami ludzi ze
wsi, z którymi tak mi³o i przyjemnie
spêdzi³em ten czas. Przeje¿d¿aj¹c wie
jako dziwnie i smutno mi w oczach

wygl¹da³a, gdy patrzy³em przez okno
auta. A dzi w otoczeniu oficerów
bezpieki jedzie siê do wiêzienia, a mo¿e
i w las, by zamordowaæ mnie. Jak zwykle na jesieni ranek by³ smutny, tumany chmur zwisaj¹ nad wsi¹, która by³a
jeszcze bez ¿ycia, zapracowani ludziska odpoczywaj¹ snem.
Myli nie opuszczaj¹ mnie, biegn¹
szybko z miejsca na miejsce, co bêdzie z moj¹ gospodark¹, jeli Pan Bóg
pozwoli wróciæ. Chocia¿ nadziei na
powrót, prawie ¿e nie by³o. Przypomnia³ mi siê smutny dzieñ 10 lutego i
zsy³ka nas na Sybir. Dziesi¹tego lutego 1939 roku, ¿egna³em zagony w
powiecie podhajeckim, dzi ¿egna³em
siê z zagonami w powiecie g³ubczyckim, myli ¿egnaj¹ lud l¹ski, który 600
lat oczekiwa³ i walczy³ o wyzwolenie i
przy³¹czenie l¹ska do Polski.
PRZES£UCHANIA
29 padziernika przed po³udniem
jestem ju¿ w Wojewódzkim Urzêdzie
Bezpieczeñstwa w Katowicach Wprowadzono mnie na 4 piêtro. Kapitan:
niech mi pan powie co bêdzie z PSLem
po ucieczce Miko³ajczyka? Odpowiadam: nasze Stronnictwo ma wytyczon¹ drogê polityczn¹ [przez] 52
lata, droga ta s³u¿y³a tylko sprawie
polskiej. Stronnictwo ma przecie¿
swoje w³adze, a prezesurê w miejsce
Miko³ajczyka obejmie wice prezes
Bañczyk.
Po tych krótkich rozmowach przeprowadzono mnie do innego pokoju i
powiedziano mi, jeli siê pan bêdzie
zachowywa³ le, to dla takich mamy
piwnice (... )
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Po godzinie czasu wchodzi do tego pojedziemy, nie wiadomo. Poprosi³em
pokoju pan w starszym ju¿ wieku. czyby nie pozwolono [mi] chocia¿ jaUsiad³ przy stoliku i przerzuca jakie kiej zupy na stacji kolejowej kupiæ.
papiery, po chwili zapyta³ - Panie Za- Pozwolili mi, kupi³em sobie dwie porremba, to pan Zaremba? Odpowia- cje zupy, by³em g³odny na ca³ego.
dam: tak jest, jestem we w³asnej oso- Wsiadamy do poci¹gu, ale teraz pybie.: ten pan zapytuje mnie, czy by pan tanie, czy jeszcze raz na Syberiê?
Zaremba nie by³ sk³onny zrewidowaæ
O godzinie 9 rano jestemy na staswoje stanowisko i przejæ do Str[on- cji kolejowej w Warszawie, wyszlimy
nictwa] Ludowego? (czytaj do komu- na ulicê. Towarzysze moi nie wiedz¹
nistycznego), w³anie teraz ma pan jak dojæ do miejsca przeznaczenia.
okazjê, po ucieczce Miko³ajczyka.
Zapytujê ich, ¿e jeli powiedz¹, gdzie
Odpowiadam: nigdy w mym ¿yciu maj¹ przeznaczenie mnie doprowadzenie zmieni³em swoich przekonañ po- nia to ja ich zaprowadzê, bo znam
litycznych, nie mam te¿ zamiaru i Warszawê na wylot. Dali mi adres i
obecnie zmieniæ siê w przekupkê na zamiast oni mnie prowadziæ prowadzê
straganach. Ja kierowa³em siê za- ja m³odych ubeczków. Przed godzin¹
wsze ideologi¹, a nigdy jakim wo- 10 bylimy ju¿ w Ministerstwie Bezdzostwem, tak by³o w 1931 roku po pieczeñstwa. Zjawia siê po mnie podopuszczeniu [przez] Witosa Polski. porucznik, zabiera mnie ze sob¹, GdyNie inaczej te¿ bêdzie po ucieczce my weszli do pokoju p. podporuczMiko³ajczyka.
nik z uniesionym g³osem [wo³a] "rozStarszy pan zapytuje mnie: Czy bieraæ siê do naga i to szybko". Zabrapan wie co siê mo¿e staæ z panem? no ode mnie wszystko co mia³em.
Odpowiadam: nic nie wiem, sk¹d Szczegó³owa rewizja. Po chwili - "ubiemam wiedzieæ. Zreszt¹ dla mnie jest raæ siê szybko" pada po wojskoweobojêtne gdzie mnie powieziecie i co mu
..
ze mn¹ zrobicie. Handlowaæ StronW tem momencie wesz³o dwóch
nictwem i w³asn¹ moj¹ osob¹, tego m³odych podoficerów, silnych, wysonie uczyniê. Po tych moich s³owach kich - wygl¹d na bandytów. Co on siê
starszy pan wychodzi, zostajê sam rzuca na ciebie? Podporucznik: tak
w pokoju.
jest, nie du¿o ju¿ brakowa³o. Mierz¹
mnie wszyscy trzej zbójeckimi wzroDALSZY WYJAZD
kami, zgrzytaj¹ zêbami, z ust ich paW NIEZNANE
daj¹ s³owa obrzydliwe, których jest
niemo¿liwe po³o¿yæ na papier. Z praO godzinie 12 w nocy wchodzi do wej strony, przez cianê w drugim popokoju trzech ubeków z karabinami i koju, s³yszê jêki kobiety od bicia jej i
zabieraj¹ mnie ze sob¹. Gdymy ze- prosz¹cej, ¿e ju¿ bêdzie mówiæ prawdê i
szli ju¿ na dó³ oczekuje jeszcze dwóch by przestano biæ i torturowaæ j¹. Z
z karabinami w rêku. A wiêc piêciu od- drugiej strony, po lewej, s³ychaæ jêki
prowadza mnie na stacjê kolejow¹, mê¿czyzny, który prosi by go zastrzelomnie jednego cz³owieka. Rozkaz: pa- no, albo powieszono, i ¿e on wiêcej tego
trzyæ oczyma tylko pod nogi. Gdzie nie wytrzyma i stale krzyczy i jêczy "zabijcie mnie
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Liczba przes³uchuj¹cych mnie jedni, jak i drudzy. Mija 14 godzin jak
zwiêkszy³a siê do szeciu osób. Bio- by³em w ustêpie. Dobiega 24 godzir¹c mnie w krzy¿owy sposób przes³u- ny jak zjad³em zupê w Katowicach.
chiwania i stawianych pytañ, jedno Wody jak siê napi³em w domu jeszcze
za drugim. ¯¹dano natychmiastowych u siebie, tak jej w ustach nie mia³em, a
odpowiedzi. Na stole po³o¿ono bo- pragnienie do wody sta³o siê wielkie,.
chenek chleba, mój tytoñ i zapa³ki,
stale siê mówi do mnie jeli bêdê
USTNE ZA¯ALENIE
mówi³ prawdê to wszystko mogê od
nich otrzymaæ, co tylko zechcê.
Owiadczam p. majorowi, ¿e jestem nieTrwa³o to do godziny 5-tej wieczo- winnym cz³owiekiem, nie mam nic wspólrem. Daj¹ mi protokó³ do podpisania, nego z ucieczk¹ Miko³ajczyka. Jestem zaktóry to ca³y dzieñ podporucznik spi- trzymany tutaj wbrew przepisom prawsywa³. Zarz¹dzi³em by mnie dali prze- nym, minê³o ju¿ 24 godziny, jak mnie poczytaæ, bo w przeciwnym razie nie zbawiono wolnoci. Wobec tego zwrapodpiszê. Nast¹pi³o wielkie oburze- cam siê do p. majora o zwolnienie mnie
nie, ¿e ja nie mam do nikogo zaufania. lub o sankcje prokuratora, proszê zastoZabiera mi siê krzes³o, stawia mnie siê sowaæ do mnie przepisy prawa.
na stoj¹co pod cian¹ drzwi, które
.Nast¹pi³a cisza i milczenie. Po
stale siê otwieraj¹ i z ca³¹ si³¹ uderza czym da³ rozkaz by mnie wyprowadzosiê drzwiami we mnie. Jedni wy- no na celê wiêzienn¹. Wiêzienie by³o
chodz¹, a drudzy by we mnie uderzyæ w tem samym budynku, w piwnicach.
wchodz¹ i drzwiami uderzaj¹. Po go- Otwieraj¹ siê drzwi, kto mnie z ty³u
dzinie szóstej wieczór odczytuje siê pchn¹³, upad³em na kamienne schona g³os spisany protokó³. Mimo tego dy, pobi³em sobie g³owê, rêce i kolana.
odmawiam podpisu i owiadczam, ¿e Krew siê leje, wpadam w rêce oprawdopóki sam nie przeczytam, to nie ców, rozkaz rozebrania siê do naga, repodpiszê.
wizja wszystkiego co mia³em. Z rewizj¹
Znam takie chwyty by póniej wy- nie spieszono siê, a zimno tu by³o.
kazaæ, ¿e ja nie zeznawa³em prawdy, a By³o to przy ul. Koszykowej nr 4-6,
tylko fa³szem siê pos³ugiwa³em. Co
mog³o staæ siê oskar¿eniem, ¿e w³aPRZYGNÊBIENIE I PONURE
dze wprowadza³em w b³¹d.
WRA¯ENIE
Kiedy odmówi³em podpisania protoko³u na pocz¹tku zosta³em pobity
Daj¹ mi ubranie i szybko ka¿¹ siê
kolanem w brzuch, a ku³akami w oko- ubieraæ, spisuj¹ personalia i wtr¹caj¹
lice serca, pod drzwiami, jak ju¿ wspo- mnie do lochu. Wielkoæ tego lochu
mnia³em, kazano mi staæ na bacznoæ równa siê z siennikiem. Pod³ogi beto[przy drzwiach], którymi mnie uderza- nowe, mokro, wilgoæ, zimno, smród,
no. Po podpisaniu protoko³u nastê- ha³asy, by wiêniom nie daæ spaæ.
puje zmiana. Ci co mnie mêczyli od Otrzyma³em kawa³ek lichego koca,
rana wychodz¹, a w ich miejsce przy- ubranie zabrano ode mnie na korytachodz¹ inni.
.. Do ustêpu za po- rzu. Po³o¿y³em siê i zaraz zasn¹³em.
trzeb¹ ludzka nie puszczaj¹ jednak tak Pobudka, ubieram siê, stra¿nik wywo61
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³uje do mycia siê i do ustêpu, czas
WIELKIEZMIANY
tylko dwie minuty. Z powrotem do
I PROPOZYCJE
lochu, ciemno bo okna w ogóle nie
ma. O siódmej niadanie, sto gram
Czwartego listopada wzywa siê
tylko daj¹ chleba i trochê wody. Otwie- mnie na rozmowy z kapitanem, by³o
raj¹ siê drzwi, zabieraæ swoje rzeczy, to ju¿ 3 raz. Kapitan rozpocz¹³ od taprzeprowadza siê mnie na celê nr 19.
kich s³ów: Panie Zaremba gospodarka pañska potrzebuje gospodarza,
DRUGI DZIEÑ PRZES£UCHAÑ
pan w³o¿y³ tyle pracy w tê gospodarkê, wiêc nale¿y wracaæ do gospodarPanie Zaremba, mo¿e by pan zmieni³ ki. Radzê panu szczerze, niech siê pan
swoje zdanie i przeszed³ do Str[onnic- zastanowi i rozwa¿y to co ja mówiê i
twa] Ludowego, które jest rzeczywicie radzê panu. Przejd pan do PPR odstronnictwem ch³opskim, a nie tak jak powiadam: nigdy ani Stronnictwem,
PSL Miko³ajczyka, do którego skupi³ ani ch³opami nie handlowa³em i teobszarników, kupców i ksiê¿y, a o ch³o- raz te¿ nie bêdê, nawet gdyby tu chopach zapomnia³. Panie Zaremba niech dzi³o o moje ¿ycie, to te¿ tego nie
siê pan zastanowi i da mi odpowied, uczyniê. W moim pojêciu i ocenie,
s³ucham pana ..
nie by³y tu ¿adne przes³uchania, naMój rozmówca, inteligentny kapi- tury jakiejkolwiek pope³nionej zbrodtan stawia mi propozycjê. Wiêc nie s¹ ni przeze mnie wobec Pañstwa poltu ¿adne przes³uchania dotycz¹ce skiego i Narodu. Trzymanie mnie w
moich przewinieñ, a przekonywanie wiêzieniu jedynie by³o powodem, ¿e
mnie do przejcia do partii komuni- siê nie zaprzeda³em komunistycznym
stycznych.
w³adzom, a pozosta³em wiernym ludowi i idei Polskiego Stronnictwa
WYWIAD I LONDYN
Po kilku dniach w celi naprzeciwko
ROZMOWY Z KAPITANEM
mojej s³yszê g³osy Kulerskiego, ¿e siê
wykañcza z braku powietrza w jego
Dziesi¹tego listopada w nocy weceli. Zmieniaj¹ mu celê, a w miejsce zwano mnie na rozmowy. Kapitan:
jego przerzucaj¹ mnie. Jeszcze gorsza no co s³ychaæ u pana? Odpowiadam:
od tej, z której mnie przerzucono. Prze- le jest, zimno w celi, smród, wilgoæ,
trzyma³em tam zaledwie 10 dni, czujê od betonu przeci¹gi, niemo¿liwym jest
siê wysoce os³abiony, upad³em na spanie, g³ód, do ustêpu nie wypuszceli, mylê o mierci i ¿e jestem na to czaj¹. wiat chyba co podobnego nie
aresztowany. Uderzy³em butem w zna, nigdy nie s³ysza³em a¿eby w taki
drzwi, . Przychodzi wysoki mê¿czy- w taki sposób traktowa³o siê wiênia.
zna w mundurze wojskowym - angiel- Co z praktyki wiêziennej jest mi znaskim. Stawia mi pytanie, na które ju¿ ne, ale tego co tu jest, to siê nie sponie mogê odpowiedzieæ. Wynosz¹ tka³em.
mnie z lochu do ryzyjerki, gdzie jest
..Panie kapitanie by³em zes³any na
powietrze. Ten wysoki mê¿czyzna Sybir, by³em jako niewolnik, otrzymyokaza³o siê ¿e jest lekarzem, zbada³ wa³em kilo chleba dziennie, do tego
mnie i da³ zastrzyk.
by³ jeszcze makaron, pêcak, mas³o, a
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czasami nawet miêso. Jak panu wia- Polaka. Mawia³ kiedy do nas ch³odomo, ¿e nie pierwszy raz siedzê w wiê- pów Witos, ¿e "gdzie siê koñczy hozieniu, ale g³odnym nie by³em. Wówczas nor i godnoæ ch³opska, tam siê koñby³y to rz¹dy reakcyjne, a dzisiaj mówi czy Polska". Te s³owa wypowiedziane
siê i g³osi, ¿e mamy rz¹dy ludowe. Zwra- przez Witosa, wielkiego patriotê polca³em siê ju¿ kilka razy o sankcje proku- skiego, obowi¹zuj¹ mnie nawet w wiêratorsk¹, ¿¹da³em w imieniu przepisów zieniu.
prawnych. Minê³o ju¿ 10 dni, nie otrzyma³em. Nie wiem tez dlaczego zosta³em
PROPOZYCJA I PISANIE
uwiêziony, mo¿e by mi pan kapitan odpowiedzia³ na to pytanie?...
Kapitan po moich wypowiedziach
Kapitan: Przed panem jest tylko jed- zaniemówi³, argumenty wypowiedziano wyjcie niech pan potêpi Miko³aj- ne przeze mnie spowodowa³y milczeczyka jako zdrajcê Polski i sprawy lu- nie kapitana. A co równa³o siê zaprodowej. Niech siê pan odetnie od nie- wadzenie mnie do lochu, bo trudno
go i niech okreli jak omota³ pana i w nazwaæ to cel¹. Proszê Boga o rych³¹
b³¹d wprowadzi³ wys³ugiwania siê mieræ, by siê nie mêczyæ i ¿ywcem
reakcji. Przed wojna by³ pan napraw- gniæ w lochu.
dê demokrat¹, walczy³ o sprawê
ch³opsk¹. Jeli chce pan wyjæ st¹d
LISTOPAD DWUDZIESTY
to niech najprzód potêpi dzia³alnoæ
PIERWSZY
miko³ajczykowskiego PSL, jak te¿
skrytykuje swoj¹ dzia³alnoæ, tak w
Zawezwano mnie jak zwykle noc¹.
Londynie, jak i w Polsce
Jeli siê By³em ju¿ powa¿nie os³abiony, popan do wszystkiego przyzna, poczu- prosi³em najpierw o otwarcie okna i
waj¹c siê do winy, to pan wyjdzie na usiêdniêcie przy oknie. Kapitan z miejwolnoæ i bêdzie przyjêty do wielkiej sca wyrazi³ zgodê. Widz¹c mój stan,
rodziny demokracji ludowej, na czele ¿e jestem os³abiony nie spieszy³ siê
ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Panie Za- do rozmowy ze mn¹. Po chwili rozremba, najwy¿szy ju¿ czas zrozumieæ pocz¹³ do mnie mówiæ. Jak siê pan
i postanowiæ sam o sobie
czuje? Tak, jak w M. Bezpieczeñstwa
Kapitan zapytuje: no jakie jest sta- mo¿na siê czuæ. Resztê to chyba odnowisko pana do tego co przed³o¿y- powie mój wygl¹d panu. No a czy pan
³em panu, to co by³o mo¿liwe? Odpo- namyla³ siê i jak? Odpowiadam: nie
wiadam:
tyle ju¿ ¿e siê namyli³em, ale i postapanie kapitanie nie wiem czy warte nowi³em.
jeszcze jest by siê wysilaæ i dawaæ
Kapitan: ciekawym jak siê pan napanu odpowied. Kapitan: dlaczego? myli³? Pan kapitan wie, ¿e jestem cz³oOdpowiadam: czujê siê niedobrze, w wiekiem religijnym, wiêc poproszê o
tych warunkach ju¿ d³ugo nie wytrzy- ksiêdza - pragnê siê wyspowiadaæ i
mam. Mylê ju¿ o Chrystusie i prze- przyj¹æ komuniê. Trzeba siê zabieraæ
niesieniu siê do Niego
za inn¹ posadê ni¿ tu u was w miniPanie kapitanie ja z tego wiêzienia sterstwie.. ¯ycie moje obliczam ju¿ na
wyjdê na nogach, czy na marach, ale godziny. Kapitan powiedzia³ do mnie,
wyjdê z godnoci¹ ch³opa polskiego i
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¿e zakomunikuje to swemu prze³o¿o- darka nieruszana, nikt nie obsiewa j¹.
nemu. Czy pan naprawdê tak le siê Trzeba przyznaæ siê do winy i wyjæ z
czuje? To ju¿ nie jest dla mnie wa¿ne - wiêzienia, trzeba wracaæ na gospodarto ju¿ nied³ugo.
kê i zasiewaæ zbo¿e. Wszystko ju¿
Jak wynika³o ze s³ów kapitana, ¿e tylko od pana zale¿y. Odk¹d ju¿ pan
mia³ tê sam¹ rolê powierzon¹ co i 10 siedzi u nas? Odpowiadam: blisko
listopada. Zacz¹³ stawiaæ mi pytania, piêæ miesiêcy,
ale ju¿ nie odpowiada³em na nie, by³em wystarczaj¹co wykoñczony. SproSPANIE NA PRYCZY
wadzono mnie z powrotem do celi na
drugi dzieñ, gdzie oko³o po³udnia
W dniu 25 kwietnia, by³ to wielki
dwóch stra¿ników wynios³o mnie z pi¹tek, zaraz z rana wezwano mnie na
celi. Ca³¹ noc by³y drzwi nie zamyka- rozmowy. Kapitan zaczyna: co siê
ne, co chwilê zagl¹dano ca³¹ noc do panu ni³o dobrego? No co dogadamnie. Zawezwano po raz drugi leka- my siê dzisiaj z panem czy nie? wiêrza. Da³ zastrzyk i tabletki do za¿ywa- ta, wiêta, powtarza trzeba iæ na
nia. By³o to drugie moje os³abienie.
wiêcone jajko. Panie kapitanie ja takich s³owom nigdy nie odmawia³em,
WEZWANIE NA ROZMOWY
nie odmawiam i nie odmówiê panu te¿.
Odmówiæ mog¹ tylko moje si³y, które
Po siedmiu tygodniach zostajê za- nawet mnie odpowiadaj¹ pos³uszeñwezwany na rozmowy z kapitanem, stwa. Tak panie Zaremba, trzeba iæ
ten fakt wiadczy, ¿e nie maj¹ ¿adnych do domu - wiêta i wiosna, a co panu
zarzutów przeciwko mnie. Chodzi je- jest potrzebne? Jest tu o³ówek i padynie o to, a¿ebym siê spodli³ i po- pier, niech pan napisze krótko o poszed³ na wspó³pracê z komunizmem.
stêpowaniu Miko³ajczyka w LondyI za w ko³o Macieju, te same sta- nie i po przyjedzie do kraju, wedle
wia pytania, co od wielu ju¿ dni, na- pañskiego zdania.
s³ucha³em siê a¿ do obrzydzenia. Po
(Nieco dalej W. Zaremba wspomina)
kilku postawionych pytaniach i moMy comy pozostali na celi we
ich odpowiedziach, nie bêdê siê roz- dwójkê z ¯ydem Dudeckiem czujemy
pisywa³ bo one t¹ sam¹ maj¹ posta- siê z ka¿dym dniem coraz gorzej. Kowê co poprzednio.
ci ju¿ tylko skóra trzyma, do jedze(Ja równie¿ pozwoli³em sobie przesko- nia nie ma ju¿ ¿adnego smaku, u mnie
czyæ kilka stron wspomnieñ dalej JW)
jest opuchniêcie brzucha. Jeszcze
pozosta³ nam smak z rana do napicia
DNIA 22 MARCA
siê co ciep³ego. Kawa³ki chleba rzucane nam na prycze nie zjadamy ju¿,
Kolejna rozmowa z kapitanem, jak le¿¹ na pryczy. Ja ju¿ nie trzymaj¹c siê
zwykle zaczyna siê, jak siê pan czuje? ciany nie mogê iæ. Równie¿ os³aTak ja siê w wiêzieniu jak ka¿dy czuje. biony do ostatniego. Nikt siê ju¿ nami
Zaczyna siê te¿ od wiosny i siewów, nie interesuje. Ró¿nie rozwa¿amy
podobnie do poprzedniej rozmowy. nasz¹ sytuacjê. Dudecki nie traci jeszCzy wie pan, ¿e wiosna na ca³ego i ju¿ cze nadziei na wyjcie z wiêzienia..
wiele jest pozasiewane, a pana gospo- choæ w ostatnich ju¿ dniach popada
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w beznadziejnoæ. Mimo ju¿ os³abieKapitan: panie Zaremba, pan wynia rozmawiamy jeszcze miedzy sob¹, chodzi dzisiaj na wolnoæ. Mówiê
gdy siê pobudzimy, bo ju¿ wiêcej jemu, ¿e ja nie pójdê. Wy mnie zawiepimy jak ¿yjemy jeszcze wiatem. Na cie do szpitala, wziêlicie mnie zdrowypadek mierci którego z nas poda- wego, wiêc oddajcie mnie wiatu talimy sobie adresy do rodzin. Ale tyl- kiego jakiego cie mnie zabrali. Kapiko w pamiêciach, bo ani papieru, ani tan wychodzi na chwilê, zostawia
o³ówka nie by³o. Dudecki mimo mnie samego w pokoju. Wracaj¹c
wszystko czu³ siê wysoce zadowolo- powiada do mnie, pan wychodzi dziny, ¿e uda³o mu siê wywieæ z Polski siaj na wolnoæ. Do szpitala nie od640 ¯ydów, a w tem i kilka Polaków. damy pana, bo ministerstwo nie ma
Wspomnienia o Dudeckim sta³y siê szpitali. Pan dostaje auto z szoferem i
nigdy nie zapomniane, tak szlachet- zawiezie pana tam, gdzie pan zechce.
nego cz³owieka, ¯yda polskiego, a Broniê siê od wyjazdu, nie chcê siê
bodaj dla mnie najlepszego, najbar- ju¿ ruszaæ z takimi si³ami, jestem przydziej ¿yczliwego, jakiego w ¿yciu spo- gotowany ju¿ do mierci.
tka³em.
Wynosz¹ mnie po schodach, nawet
nie mog³em siê po¿egnaæ z ¯ydem
ZWOLNIENIE Z WIÊZIENIA
Dudeckim, z cz³owiekiem jednakowej
doli. Gdy siê znalaz³em na powietrzu
W dniu 3 czerwca 1948 r. z rana dozna³em omdlenia. Usiad³em nie pawchodzi do celi stra¿nik, Zaremba jest miêtam na czym, oblano mnie trochê
wezwany na przes³uchanie, ubieraæ wod¹. Siedzê i widzê auto, które ma
siê, wstawaæ z pryczy. S³abym g³osem mnie odwieæ, ale gdzie - mo¿e w lasy
odpowiadam, ¿e ja ju¿ nie mam si³y i i tam mnie dobij¹ - ró¿nie siê myla³o.
nie bêdê wstawa³, ani na przes³ucha- Kapitan ca³y czas asystuje, nie odnia nie pójdê, bo nie mam ju¿ si³y. chodzi ode mnie. Zamawia od czasu
Stra¿nik wykrzykuje ubieraæ siê, a ja do czasu kilka s³ów do mnie. Wsadza
ani s³owa nie odzywam siê, niech so- mnie do auta, za¿¹da³em dokumentu,
bie robi co chce. Wyszed³ z celi, za ¿e jestem zwolniony z wiêzienia. Kachwilê przychodzi porucznik, bym pitan mówi: jest panu niepotrzebny,
wsta³ a on mi pomo¿e siê ubraæ i zajæ my zawiadomimy w³adze sami.
do windy. Wsta³em, ubra³ mnie, za- Ucisn¹³ mi czule rêkê i odje¿d¿amy.
wo³a³ stra¿nika. Wynieli mnie po Szofer zapytuje mnie czy ja chcê jeschodach z piwnicy i wywieli mnie chaæ autem a¿ do mego domu w G³uba¿ do kapitana. Gdy wszed³em wo³am czycach? Mam rozkaz odwieæ tam
powietrza, powietrza dajcie mi, bo nie pana, gdzie pan zechce. Panie ja ju¿
mogê oddychaæ i s³abo mi siê robi. nie mam si³y, bym jecha³ a¿ do swego
Posadzono mnie przy otwartym domu, niech mnie pan zawiezie na
oknie, rzucam oczyma na wiat, ludzie Aleje Jerozolimskie - do PSL-u. Dochodz¹ po miecie, widzê zieleñ, kwia- wióz³ mnie gdzie chcia³em, pomóg³ mi
ty, s³oñce przywieca. Mylê Bo¿e, przejæ pod ten budynek. Zosta³em
jak piêkny ten wiat, a ja koñczê moje na ulicy, opar³em siê o cianê muru...
¿ycie, ³zy sp³ynê³y po mojej twarzy.
wyboru fragmentów
dokona³ Jan Wac
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POD OPIEK¥ CZARNEJ MADONNY I Z OR£EM
W KORONIE - DZIEJE DWÓCH SZTANDARÓW PSL
W G£UBCZYCACH
Sztandar jest znakiem oddzia³ów
wojskowych, stowarzyszeñ, miast,
organizacji, szkó³ i innych. Sztandar sk³ada siê z dwóch czêci: z p³ata i drzewca. W górnej czêci drzewca umieszczano tak zwane gwodzie,
blaszki z nazwiskami lub ca³ymi sentencjami fundatorów.
Utrata sztandaru, na przyk³ad w czasie bitwy, oznacza³a wykluczenie danego oddzia³u ze struktur wojskowych. Aby tego unikn¹æ, sztandary
czêsto by³y ukrywane lub dzielone na
czêci pomiêdzy jego opiekunów.
Sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu
G³ubczyckiego zamówiono u sióstr
zakonnych w Czêstochowie
w
1946r. Ca³kowity
koszt sztandaru
wyniós³ 60 000z³.
Wród dzia³aczy
zebrano jedynie 45
000 z³., a brakuj¹ce 15 000 z³. przekaza³ W³adys³aw
Zaremba ze sprzeda¿y w³asnego
konia. Sztandar uroczycie powiêci³
w dniu wiêta Ludowego 6 maja
1946r. ks. A.Adamiuk
P³at sztandaru wykonano z zielonego jedwabnego adamaszku zdobionego obustronnie. Z jednej strony w
centralnej czêci p³ata sztandaru
umieszczono god³o Polski z or³em w
koronie, wykonanym haftem wypuk³ym. Ponad nim wyhaftowano napis
Polskie Stronnictwo Ludowe", a po-
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ni¿ej Zarz¹d Powiatowy, G³¹bczyce,
1946r. Z drugiej strony p³ata po ukosie naszyto prostok¹tny obraz malowany farbami olejnymi na p³ótnie z
wizerunkiem Matki Boskiej Czêstochowskiej, a ponad nim wyhaftowano czêæ modlitwy: Królowo Korony Polskiej....; drug¹ poni¿ej: ...b³ogos³aw pracy ludu.... Pod obrazem
wyszyto na tle skrzy¿owanych symboli ch³opskich (kosy i grabi) snop
zbo¿a, a pod nim napis nawi¹zuj¹cy
do poprzedniego ¯ywi¹ i broni¹.
W 1947 r. nasili³y siê represje S³u¿b
Bezpieczeñstwa wzglêdem cz³onków

PSL. Ówczesnym w³adzom nie podoba³ siê równie¿ sztandar, poniewa¿ odwo³ywa³ siê do religii , a orze³ mia³ koronê.
W sierpniu 1947r. w g³ubczyckiej
siedzibie PSL przy ul. Niepodleg³oci
17 odby³o siê spotkanie Zarz¹du PSL,
na które przyby³ Stanis³aw Miko³ajczyk oraz ks. Antoni Adamiuk i gwardian Florian Potocki. W trakcie rozmów Miko³ajczyk przekaza³ informa-
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cje o panuj¹cych niekorzystnych nastrojach politycznych oraz braku mo¿liwoci kontynuowania pracy ludowców na dotychczasowych zasadach. W reakcji na zas³yszane informacje W³. Zaremba wsta³ i zakomunikowa³ " ...z t¹ chwil¹ wchodzimy do
podziemia razem ze sztandarem...".
Nastêpnie wsta³ zwin¹³ sztandar i wyszed³. Nikt ju¿ wiêcej nie ujrza³ tego
sztandaru, a sam Zaremba po powrocie do Polski w 1967r. miejsca jego
ukrycia nie zdradzi³.
Z powodu niebezpiecznych okolicznoci politycznych Zaremba ukry³
sztandar w klasztorze o.o. franciszkanów w G³ubczycach w tajemnicy
przed wszystkimi. To by³ czas, gdy
sztandar tak¿e by³ wrogiem ludu i
ustroju. Odnaleziono go przypadkiem
podczas remontu, dopiero pod koniec
lat 80. XXw.
Nieoczekiwanie w trakcie przygotowañ do otwarcia wystawy w muzeum "65 lat PSL na ziemi g³ubczyckiej" w siedzibie PSL w Opolu znaleziono podobny do opisanego powy¿ej sztandaru. Jego wczeniejsza identyfikacja nie by³a ³atwa, poniewa¿ nie
mia³ daty. Sygnatura wskazywa³a, ¿e
wpisano go do inwentarza w 1972r.
Zainteresowa³a nas miejscowoæ
Podhajce. I wtedy otwar³a siê kolejna

niezbadana stronica naszej historii ( najprzyjemniejszy moment dla badacza). Po krótkich badaniach okaza³o siê, ¿e jest
to historyczny sztandar
Stronnictwa Ludowego z
Podhajec ( Kresy) z 1932r.
Do jego powstania przyczyni³ siê równie¿ W³adys³aw Zaremba. By³ wzorem dla sztandaru PSL w
G³¹bczycach z 1947r. W tych okolicznociach wyjani³ siê tak¿e jeden z
powodów najæ zakonspirowanych
funkcjonariuszy S³u¿b Bezpieczeñstwa Polski Ludowej u Zaremby w
USA (poprzez ambasadê PL) w latach
60. XX w. Zaremba wspomina³ w swoich pamiêtnikach czêste pytania o
stary sztandar i s¹dzilimy, ¿e temat
ten by³ pretekstem do nawi¹zania
kontaktu z Zaremb¹ lub zdobycia tropu miejsca ukrywania sztandaru z
1947r. Dlaczego historia pozwoli³a dopiero teraz rozpl¹taæ jedn¹ ze swoich
zagadek, tego nie mo¿emy wiedzieæ.
Ustalilimy jedynie ¿e na pocz¹tku lat
70. XX w. kto z rodziny Zaremby
przywióz³ do G³ubczyc zabytkowy
sztandar i po kilku dniach przekazano
go do zarz¹du PSL do Opola. Mylê,
¿e przed zniszczeniem uchroni³o go
miejsce, gdzie go "ukryto" (sprawdzi³o siê powiedzenie "... pod latarni¹
najciemniej") i brak daty jego wykonania. Obydwa sztandary zosta³y
przekazane i s¹ eksponowane w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do odkrycia
kawa³ka historii ziemi g³ubczyckiej,
serdecznie dziêkujê.
Barbara Piechaczek
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ZAREMBA SAM O SOBIE
Pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku
funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa weszli w posiadanie wspomnieñ
oraz ró¿nego rodzaju osobistych dokumentów powracaj¹cego z emigracji W³adys³awa Zaremby. Przejête
wówczas listy, artyku³y pisane przez
niego do emigracyjnych czasopism,
notatki i wspomnienia sk³adaj¹ siê
obecnie na swoist¹ spuciznê po tym
wci¹¿ ma³o znanym dzia³aczu ludowym1. Obecnie - dziêki szerokiemu
dostêpowi do akt komunistycznego
aparatu represji spucizna W³adys³awa Zaremby sta³a siê terenem eksploracji badawczych2.
Istotne znaczenie dla badañ nad
¿yciem i dzia³alnoci¹ Zaremby maj¹
jego wspomnienia oraz dwa w³asnorêcznie skrelone ¿yciorysy. Jeden
powsta³ przy okazji starañ o mo¿liwoæ powrotu do kraju z USA 3
(Aneks I); drugi - na u¿ytek Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie4 (Aneks II). Szczêliwie teksty obu ¿yciorysów zosta³y
przejête przez SB, a obecnie znajduj¹
siê w zasobie archiwalnym Instytutu
Pamiêci Narodowej. Oba teksty prezentujemy szanownym czytelnikom
poni¿ej, w Aneksach.
Przyczyny, które sk³oni³y Zarembê
do podjêcia ostatecznej decyzji powrotu do kraju, by³y wielorakie5. Przebywaj¹c na emigracji bolenie odczuwa³ roz³¹kê z krajem. W jednym z listów do dzia³acza ludowego w kraju,
z 12 lutego 1966 r., zapisa³: "Mylê
nieraz, czyby nielepiej by³o wróciæ do
Polski ( ) Chcia³oby siê z³o¿yæ swoje koci w tej ziemi, która da³a mi pierwszy kawa³ek chleba. Chcia³o [by] siê
jeszcze spotkaæ z dawnych ju¿ cza-
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sów z kolegami ludowcami"6. Tak w
licie tym, jak i w prezentowanych
poni¿ej "¿yciorysach" mo¿na zauwa¿yæ têsknotê Zaremby za krajem ojczystym. W zachowanej korespondencji z dzia³aczami ludowymi w kraju dawa³ do zrozumienia, i¿ jest rozczarowany postaw¹ dzia³aczy emigracyjnych, rozgrywkami personalnymi.
Na powy¿sze na³o¿y³y siê równie¿ k³opoty rodzinne. Przede wszystkim jednak na emigracji czu³ siê obco, nie
mog¹c siê realizowaæ w roli spo³ecz-

nika, dzia³acza ch³opskiego, trybuna
ludowego.
Zag³êbiaj¹c siê w treci spisane
przez Zarembê (wspomnienia, listy,
prezentowane ni¿ej "¿yciorysy") nale¿y stwierdziæ, i¿ s¹ one niejednorodne. Uwypukleniu ulega przede
wszystkim dzia³alnoæ spo³eczna i
polityczna Zaremby w okresie miêdzywojennym. Perspektywa opisywanych wydarzeñ ulega gwa³townemu
skurczeniu z chwil¹ udzia³u w tzw.
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wielkiej polityce oraz we w³adzach PSL
ANEKS I
- na obczynie (w Radzie Narodowej)
¯yciorys sporz¹dzony przez W³aoraz w kraju (w Krajowej Radzie Na- dys³awa Zarembê w ramach starañ o
rodowej oraz centralnych strukturach powrót do Polski z USA
PSL).
¯YCIORYS
Wydaje siê, i¿ przyjêcie takiej perJa - W³adys³aw Zaremba urodzi³em
spektywy mog³o mieæ zwi¹zek z
osob¹ Stanis³awa Miko³ajczyka. To siê we wsi Orzechówka, powiat Brzoco osi¹gn¹³ Zaremba, zawdziêcza³ w zów, urodzi³em siê 30 lipca 1902 r. na
du¿ej mierze w³anie prezesowi PSL. Podkarpaciu w kolebce Ruchu LudoJednak¿e osoba prezesa by³a przez wego. Pierwszym ludowcem by³ WojZarembê - w momencie spisywania ciech Jopek we wsi Blizne - powiat
omawianych "dzie³" - postrzegana w Brzozów. We wsi Orzechówce pierwsposób pejoratywny. Skupienie siê szym ludowcem by³ mój dziadek Franna osobistych prze¿yciach i pracy ciszek Zaremba - czyta³ on gazetê
spo³ecznej uwalnia³o Zarembê od ko- "Wieniec i Pszczó³ka" - pierwsze piniecznoci opisu meandrów polityki smo ludowe. Dziadek gospodarowa³
powojennego Polskiego Stronnictwa na dwóch i pó³ morga ziemi. Po mierLudowego tak w kraju, jak i na emi- ci brata Józefa dziadek odziedziczy³
dwa i pó³ morga ziemi - lichej ziemi w
gracji, oraz osoby jego prezesa7.
W³adys³aw Zaremba ¿y³ w czasach Bieszczadach, po swoim bracie. Dzianader intensywnych przemian wia- dek mój przekaza³ spadek po swoim
domociowych, kulturowych, gospo- bracie memu Ojcu. Ojciec mój zmar³ w
darczych, zw³aszcza w rodowisku 1914 roku, na grulicê - zmar³y rówwiejskim. W tej sytuacji jego "dzie³a" nie¿ dwie siostry Ojca i brat Micha³
mog¹ byæ dla badaczy nieocenion¹ na grulicê. Dwóch braci Ojca m³odzi
pomoc¹ w zrozumieniu postrzegania ludzie wyjechali do USA - uratowali
ówczesnych wydarzeñ z perspekty- siê od grulicy, jeden z nich jest jeszwy dzia³acza ch³opskiego. Stanowi¹ cze przy ¿yciu w New Castle Pa. USA.
Zapamiêta³em ks. Stanis³awa Stoone równie¿ cenne ród³o do historii
ruchu ludowego oraz dziejów Polski ja³owskiego, który ukrywa³ siê przed
ze wzglêdu na osobê autora, jednego ¿andarmi¹ po kurnych chatach ch³opz wa¿niejszych ludowców XX wieku, skich. By³ on Jezuit¹ w klasztorze w
wiceprzewodnicz¹cego Rady Naro- Starej Wsi - powiat Brzozów. Przeladowej RP na uchodstwie, pos³a do dowania by³y ogromne - proboszczoKRN, cz³onka Naczelnego Komitetu wie pokrapiali domy ludowców wiêWykonawczego Polskiego Stronnic- con¹ wod¹ - wyganiaj¹c diab³a z chat
twa Ludowego, wiceprezesa Zwi¹z- domów ludowców. Bêd¹c m³odym
ku Przyjació³ Wsi Polskiej w Amery- ch³opakiem przys³uchiwa³em siê rozmowom starszyzny - buntowa³a siê
ce, prezesa NKW-PSL na emigracji.
Starano siê zachowaæ oryginaln¹ we mnie dusza i nienawiæ do tych co
stylistykê jêzyka zawartego w tekcie. przeladowali pierwszych pionierów
ludowców. W niedzielê schodzili siê
Poprawiono jedynie drobne b³êdy.
ch³opi do mego dziadka, dyskutowali
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na ró¿ne tematy, a ja siê przys³uchi- wysoce siê poprawi³a w Polsce - ch³owa³em. Dziadek mój zmar³ w 1908 r. pi zostaj¹ wyrównani z innymi warObowi¹zek po mierci dziadka obj¹³ stwami w Narodzie. Dwierze do szkó³
Antoni Kwolek, m³ody wówczas cz³o- i Uniwersytetów w Polsce s¹ otwarte
wiek, wysoce obczytany - oddany by³ dla ch³opskich córek i synów. St¹d
sprawie ludu w Bieszczadach. W ta- te¿ zdecydowa³em siê wracaæ do Ojkich to okolicznociach rodzi³a siê we czyzny Narodu Polskiego, a w tem i
mnie wiara, ¿e jak podrosnê bêdê te¿ mojej. Wykszta³cenia nie posiadam
dzia³aczym ch³opskim. ¯yczynia i d¹¿- poza szko³¹ dwuklasow¹ zimow¹
noci moje spe³ni³y siê w ca³oci, gdy por¹. Powodem tego by³a choroba
by³em ju¿ dojrza³em cz³owiekiem. Do mego Ojca, który zmar³ 13 marca 1914
dzi dnia wspó³czuwam tym pierw- roku. Chcê i pragnê zakoñczyæ z
szym pionierom ch³opów polskich. nazw¹ "bezpañstwowy". A przecie¿
Prze¿y³em i ja póniej ró¿ne przela- jestem Polakiem -dla Polski ¿y³em i
dowania, wiêzienia i pacyfikacje za pracowa³em dla niej, gdy zasz³a korz¹dów sanacji.
niecznoæ obrony Polski - broni³em
Z opowiadania mego dziadka i Ojca, J¹ przelewaj¹c krew w Jej obronie.
a póniej ju¿ z historej spróchnia³ej Jestem g³êboko przekonany, ¿e otrzyksi¹¿ki [dowiedzia³em siê] o moim pra- mam dokument powrotu do Ojczyzny,
dziadku Wojciechu Zarembie. Pradzia- by koci moje z³o¿yæ w Polskiej ziemi.
dek mój, by³ wysokim oficerem wojJe¿eli chodzi o mój powrót do Polskowem. Walczy³ i broni³ Polski przed ski i ¿yciorys, mogê sobie powiedzieæ,
Jej rozbiorami. Pochodzi³ on z Kon- ¿e bêd¹c d³ugie lata na emigracji: Nie
gresówki. Po rozbiorach Polski uciek³ zdradzi³em ludu polskiego - nie zdraon do tzw. Galicji. Przez jaki czas ukry- dzi³em w niczem Ojczyzny, nie wys³uwa³ siê we wsi Woli Jasieñskiej w pow. giwa³em siê obcym, jak to czyni¹ inni.
Brzozów. Wie ta by³ górzysta i lesi- Polska by³a i jest dla mnie ponad
sta. Przeprowadzi³ siê do wsi Orze- wszystko. Pracowa³em tutaj ciê¿ko,
chówki. Kupi³ on niespe³na 5 morgów zarabia³em niele. Obecnie nie pracuziemi od dworu. Ziemiê tê kupi³ na jê, bo mi mój stan zdrowia nie pozwasp³aty -sp³acaj¹c je jajkami do dworu la. Jestem na rencie starych. Na zdro- st¹d ten przysió³ek ten nosi do dnia wiu nie czujê siê dobrze. Lata i stadzisiejszego nazwê Jakowiec. Na tem roæ robi¹ swoje. Prowadzi³em wielprzysió³ku za mojej pamiêci, by³o piêæ kie walki ze sanacj¹. Po³owê czasu
gospodarstw, jak to obecnie jest - nie prze¿y³em [w] wiêzieniach w okresie
jest mi wiadome. W tem to Jakowcu rz¹dów sanacyjnych. Nie ominê³y
ja siê urodzi³em. ¯ycie moich przod- mnie wiêzienia Bregitki we Lwowie,
ków nie umiecha³o siê do nich. Nie jak te¿ i na Koszykowej w Warszawie,
umiecha³o siê i nie umiecha te¿ i do za czasów stalinowskich, z którego to
mnie. O poprawê bytu ch³opów wal- wyniesiono mnie, bo nie by³em w staczyli moi przodkowie - walczy³em i ja nie ju¿ sam wyjæ. W Bregitkach miate¿, o polepszenie doli ch³opskiej. ³em jednego tylko buta, chodzi³em w
Czytaj¹c pisma z Polski Ludowej [wi- jednym bucie, a drug¹ nog¹ na bosadzê, ¿e] obecnie ta dola ch³opska ka. Prze¿y³em pacyfikacjê - koszulê
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zdejmowano ze mnie przyschniêt¹ do miêtam. Po dwóch godzinach narad
cia³a zbitego pod ciep³¹ wod¹, z ran sêdziów, og³oszono wyrok - uwalniazbitych kijem przez urzêdnika w sta- j¹cy mnie od winy i kary. Uzasadnierostwie Krommera, w Podhajcach. W nie tego¿ wyroku by³o jak nastêpuje niepamiêtnem mi okresie otrzyma³em Oskar¿ony W³adys³aw Zaremba jest
w jednym dniu 11 wezwañ do s¹dów w pe³ni prawa i wolno mu zabieraæ g³os
na rozprawê. Wybra³em sobie najbli¿- w tak wa¿nej sprawie, jak rozbioru
szy s¹d, Monasterzyska powiat Bu- Czechos³owacji wraz z Niemcami. S¹d
czacz. By nie postaæ siê ¿e nie chcê w Brze¿anach uwolni³ mnie od winy i
iæ na rozprawy w jednem dniu do je- kary.
dynastuch s¹dów powiadomi³em
Wszelkie oskar¿enia mnie przez
s¹dy, ¿e nie mogê siê zg³osiæ na 11 s¹dy, nie by³em ani razu wyrokowarozpraw w jednym dniu. W Monaste- nym. Spotykaj¹c siê nierzadko z sêrzyskach zosta³em uwolniony od winy dziami, podziwiali oni moj¹ odwagê i
i kary. Obok s¹du [w] wielkiej sali ocze- wypowiedzi antysanacyjne, wobec
kiwa³o setki ludowców na moje prze- s¹dów. Mówili oni do mnie, ¿e na to
mówienie do nich. Uczyni³em to - bo jedynie ja mogê jako gospodarz na
nie mog³em inaczej post¹piæ - wyg³o- ziemi sobie pozwoliæ wobec s¹dów i
si³em przemówienie. Dziesiêæ s¹dów rz¹dów w Polsce.
nie przys³a³o mi wiêcej wezwañ - by³
Rozprawa s¹dowa w Brze¿anach, za
to okres rozbioru Czechos³owacji, do zorganizowanie strajku ch³opskiego
spó³ki z Hitlerym.
w 1937 roku. Na tej to rozprawie zaBy³em wysoce przeciwny rozbioru pad³ wyrok na mnie 9 miesiêcy wiêCzechos³owacji, byli przeciwni i ch³opi zienia i koszta s¹dów. Zrobi³em odBrze¿añscy - Polacy ludowcy. Zorga- wo³anie do s¹du apelacyjnego we
nizowali oni zjazd w miecie Kozowej, Lwowie, gdzie zosta³em zwolniony od
pow. Brze¿any. By³em g³ównym winy i kary. Oskar¿ycielem by³ prokumówc¹ na tym zjedzie. Miêdzy inny- rator Mitana z Przemyla, jakby to na
mi u¿y³em takich s³ów "Rozbiór Cze- Podolu nie by³o prokuratorów. Na tej
chos³owacji i przy³¹czenie do Pol- to rozprawie w Brze¿anach wyg³osiski Zaolzia mo¿e to kosztowaæ ca³¹ ³em silne przemówienie, uderzaj¹c w
Polskê rozbiorem Jej. Zagadnienie samego prokuratora i w system sanaZaolzia winno nast¹piæ 10 lat temu lub cyjny. Miêdzy innymi powiedzia³em
dziesiêæ lat póniej". Po zakoñczeniu "Nie po to przyjecha³em na Podole,
zjazdu, zatrzymano mnie na policji, bym siê sta³ zbrodniarzem i wiêzienspisano ze mn¹ protokó³. Odby³y siê nikiem. Ale przyjecha³em po to by brocztery rozprawy w s¹dzie [w] Kozo- niæ na tych¿e ziemiach moich braci i
wej, nast¹pi³ surowy wyrok dwa lata kolegów, którzy oddali swoje ¿ycie o
wiêzienia i 500 z³. kary. Odwo³a³em siê woln¹ i niezale¿n¹ Polskê, przyjechado S¹du Okrêgowego w Brze¿anach, ³em po to by w dalszym ci¹gu tych
s¹dzi³ mnie sk³ad trzech sêdziów. Od- mogi³ moich braci". Na Sali s¹dowej
by³y siê dwie rozprawy - s¹dzi³ mnie dawa³o siê s³yszeæ g³ony p³acz kosêdzia wistun, sêdzia Obuchowicz, biet i mê¿czyzn. Zostajê zwolniony z
trzeciego sêdziego nazwiska nie pa- wiêzienia do rozprawy s¹dowej we
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Lwowie. Przy odczytywaniu wyroku
W licie, który otrzyma³em jest
przysz³o wiele wiele inteligencji brze- proba do mnie o przes³anie mojej
¿añskiej, byli adwokaci polscy i ukra- dzia³alnoci w Ruchu Ludowym i przeiñscy. Pada³y do mnie s³owa [z] zapy- s³anie mej podobizny. Z wielk¹ przytaniem, jakie ja mam studia wykszta³- jemnoci¹ uczyniê je, chocia¿by z
cenia. Gdy im odpowiada³em o dwóch naszych ch³opskich walk i zmagañ od
klasach zimowych nie uwierzyli w to. roku 1875-go. Jeszcze za mego zapaPrzypuszczam, ¿e potrzebny mój miêtania ch³opi byli niewolnikami
¿yciorys do powrotu do Polski, wy- dworu, plebana i karczmarza. A¿eby
starczy to co wy¿ej napisa³em. Opi- zadoæ uczyniæ probie postaram siê
saæ ca³y mój ¿yciorys jest niemo¿li- opisaæ to co pozosta³o w mej pamiêci
we, bo na to trzeba nie tylko du¿o za dawnych minionych ju¿ lat oraz jak
czasu, ale i papieru. Uwa¿am, ¿e bê- w licie napiszê te¿ mój ¿yciorys.
dzie wystarczaj¹ce to co napisa³em.
Urodzi³em siê w 1902 roku na Pod£¹czê wyrazy mego powa¿ania - karpaciu - w kolebce ruchu ludoweW³adys³aw Zaremba.
go, we wsi Orzechówce, powiat Brzozów. Wywodzê siê z ludu, jestem syród³o: AIPN BU, sygn. 01168/ nem ch³opskim. Wie Orzechówka
174, k. 34-35.
by³a uboga - maj¹c lich¹ ziemiê i kar³owate gospodarstwa. Ludnoæ na
ANEKS II
ma³ych gospodarstwach niedojadaList W³adys³awa Zaremby do Mu- ³a. W wielu gospodarstwach ostatni
zeum Historii Ruchu Rewolucyjnego raz piek³o siê chleb na Bo¿e Narodzew Warszawie zawieraj¹cy tekst ¿ycio- nie. W takich to warunkach ¿yciorysu.
wych grulica kosi³a starszych i dzieNowy York, [dn.] 20 lipca 1966 r.
ci, jakby kosiarz trawê. Przeludniona
Do Muzeum Historii Polskiego Ru- wie Orzechówka by³a otoczona wielchu Rewo[lucyjnego] w Warszawie
kimi obszarami ziemi dworskiej i dóbr
biskupich diecezji przemyskiej, jak i
DRODZY RODACY,
lasów, równie¿ biskupich. Bêd¹c jeszBardzo dziêkujê za przes³an¹ mi cze dzieciakiem pracowa³em przy wyodpowied na mój list w celu przeka- kopkach ziemniaków od witu do
zania do MHPRR w Warszawie Sztan- ciemnego wieczora, p³acono [takiedaru - klisz z minionych ju¿ lat. Jako mu] robotnikowi miarkê ziemniaków
Polak i d³ugoletni ludowiec, ze wzglê- za ca³odzienn¹ pracê. Miarkê ziemniadu na mój wiek - uwa¿am, zanim je- ków liczono na 10 kilogramów.
stem przy ¿yciu, by na wypadek mej
W takich to warunkach zmar³y dwie
mierci, by rzeczy te nie by³y wyrzu- siostry mego Ojca na grulicê, zmar³
cone do mietnika - jako symbol ludu najm³odszy brat Ojca Micha³, a w koñpolskiego. Sztandar ten ma za sob¹ cu w 1914 roku zmar³ mój ojciec rówd³uga wêdrówkê po obcych krajach - nie¿ na grulicê. Mia³o to miejsce nie
pocz¹wszy od Polski, przez Tajgi Sy- tylko w rodzinie mego Ojca, ale w caberyjskie, Afryki i poprzez Angliê przy- ³ej wsi, jak te¿ i w okolicznych wsiach.
wêdrowa³ do USA.
Gdy Ojciec mój zmar³ i zabierano go
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ju¿ na wieczny spoczynek, s¹siedzi mo¿e 1908 r. tego dok³adnie nie pastarsi ch³opi, mówili sobie, ¿e ca³a ro- miêtam. By siê dowiedzieæ o pochodzina po Ojcu wymrze na grulicê. dzeniu moich przodków szuka³em po
Tymi s³owami zosta³em zaskoczony i bibliotekach we Lwowie, Krakowie i
powiedzia³em sobie, ¿e bêdê czyni³ innych. Ale nie natrafi³em na to czewszystko by cztery moje siostry nie go pragn¹³em odnaleæ. Bêd¹c w
zmar³y na grulicê. Zdawa³em sobie Ameryce odwiedza³ mnie czêsto m³oju¿ wówczas jako 12-letni dzieciak, ¿e dy cz³owiek, niedawno przyjezdny do
niedojadanie przynosi grulicê. Jako USA. Pewnego dnia mówi do mnie,
najstarszy z rodziny czyni³em wszyst- ¿e jaki stary cz³owiek zmar³ i masê
ko co tylko by³o w mej mocy i wszyst- ksi¹¿ek pozostawi³ po sobie. Polak
kie moje siostry s¹ przy ¿yciu.
przyniós³ mi ksi¹¿kê "Zarys Historii
Wybuch pierwszej wojny wiato- Polskiej". Jest [to] stara ksi¹¿ka wej. W listopadzie 1914 roku cofaj¹ pruchno ca³kowite, siêgaj¹c ósmego
siê wojska austriackie przed si³¹ wojsk wieku, wysoce interesuj¹ca. W tej to
rosyjskich. Regiment Dragonów Au- ksi¹¿ce jest napisane o moim przodstriackich ze Lwowa, [ze wzglêdu] na ku Wojciechu Zarembie - dzielnym
wysoki mój wzrost nie dano wiary, ¿e wojskowym w walkach w pierwszym
mam rozpoczêty 13 mój rok ¿ycia. W rozbiorze Polski. Ma on wygrane bipo³owie grudnia postanowi³em uciec twy, jak i przegrane. Nie poszed³ drog¹
do rodziny i domu. By³em wysoce tych co godzili siê na rozbiór Polski.
wyczerpany ze si³, koci skóra trzySk¹d te¿ mój dziadek by³ zmuszony
ma³a. Piêtnastego grudnia znalaz³em uciekaæ do tzw. Galicji. Ukrywa³ siê
siê ju¿ w domu, na widok mój matka przez jaki czas w górach i lasach Woli
zemdla³a - chyba z radoci. ¯ycie w Jasieñskiej, poczem przeprowadzi³ siê
okresie wojennym ca³ej mej rodziny do wsi Orzechówki, kupi³ sobie nieby³o znone, kupilimy z matk¹ konie spe³na 5 morgów ziemi folwarcznej na
od Rosjan, wysoce odparzonego sp³aty jajkami, st¹d te¿ przysió³ek ten
spod siod³a. Poci¹gi by³y wówczas nosi nazwê Jakowiec, gdzie siê moi
tylko do u¿ytku wojskowego, po wy- przodkowie rodzili, jak i ja.
gojeniu siê konia rozpoczê³a siê moja
Wspomnienia: Mój dziadek Franfurmanka wraz ze starymi ch³opami za ciszek by³ pierwszym ludowcem we
ró¿nymi towarami, zarobki by³y wiel- wsi Orzechówce. Czyta³ on gazetê
kie, a w lad za tym dobre od¿ywianie "Wieniec i Pszczó³ka". Pamiêtam te¿
moich sióstr.
jak to w niedzielê schodzi³a siê starRód Zarembów, moich przodków: szyzna do dziadka, który to czyta³ im
przez d³ugie dziesi¹tki lat marzy³em i gazetê, bowiem wówczas niewielu luczyni³em by siê dowiedzieæ sk¹d moi dzi umia³o czytaæ. We wsi Blizne by³
przodkowie siê wywodz¹. Wiedzia³em pierwszym ludowcem Wojciech Jotylko to, ¿e mojemu przodkowi by³o pek, by³ on praw¹ rêk¹ ks. Stoja³owWojciech, z ust mego dziadka Fran- skiego, który by³ pierwszym budzicieciszka, jak to sobie rozmawiali z Gór- lem ch³opów.
gaczem, o¿enionym ze siostr¹ mego
W dniu 8 wrzenia 1920 r. zostajê
dziadka. Obydwaj wymarli w 1907 r., a zwolniony z wojska, jako najm³odszy
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rocznik powo³any do wojska. Przy- roku. By³em zmuszony siê o¿eniæ, by
dzia³ mój by³ do 38. Pu³ku w Przemy- zostawiæ ¿onê jako matkê moim siolu. Zosta³em lekko ranny. Bêd¹c w strom. Gospodarka zaczê³a siê dopiewojsku, jak te¿ trudni¹c siê furmank¹, ro po wyjciu z wojska. Bêd¹c w wojpozna³em ró¿ne tereny o dobrych zie- sku nierzadko odwiedza³em rodzinê
miach. Postanowilimy wraz z matk¹ korzystaj¹c z czêstych wyjazdów s³u¿sprzedaæ nasz¹ ojcowiznê i wyjechaæ bowych, a miêdzy tem odstawia³em
na Podole. W dniu 15 stycznia 1920 r. dezerterów do przeznaczonych pu³[raczej: 15 stycznia 1921 r.] kupilimy ków. Kapitan Szendler, dowódca drui w ca³oci zap³acilimy gotówk¹ w³a- giego dywizjonu, nie zapomina³ o
cicielowi Adamowi Czy¿ewiczowi. W mnie, gdy tylko nadarza³o siê s³u¿bodniu 16 kwietnia wyjecha³em na za- wo wyjechaæ.
kupion¹ ju¿ ziemiê w powiecie PodPo ukoñczeniu s³u¿by wojskowej i
hajce - nie wiêcej jak jeden kilm od powrocie do rodziny, przede mn¹ stamiasta Podhajec by³ ten maj¹tek Czy- nê³o dwa zagadnienia - polityka i go¿ewicza. Matka z dzieæmi pozosta³a spodarka. Nie by³o zebrania ludojeszcze w Orzechówce. Dom zosta³ wców w Podhajcach, na którym bym
zbudowany pón¹ jesieni¹, ale ca³ko- nie bra³ udzia³u. W niedzielê wywicie nie by³ jeszcze wykoñczony. W je¿d¿a³em po wsiach, na przygotowadniu 19 marca 1922 roku przyje¿d¿a ne ju¿ zebrania. Zak³ada³o siê ko³a
matka z dzieæmi. W dniu 22 kwietnia PSLu, proponowa³o siê i namawia³o
zmar³a na wybuch krwi. Sytuacja moja ch³opów do czytania gazety "Piast"
wraz z siostrami, dzieæmi jeszcze, sta- lub "Gazetê Grudzi¹dzk¹". Wszystkie
³a siê beznadziejna.
wsie w powiecie Podhajce by³y mi
Nie by³o tak le, jak siê w pierw- znane. W powiecie podhajeckiem by³o
szych dniach po mierci matki wyda- 33 osady polskie, wiêkszoæ by³a przywa³o. Po³owê ziemi odda³em miejsco- by³ych z Zachodu, ale by³o te¿ wielu
wym ch³opom, by j¹ uprawiali, a mnie miejscowych gospodarzy, którzy
1/3 oddawali ze swoich zbiorów. Trwa- sprzedawali swoje gospodarstwa i
³o to jedyn tylko rok, poczym sytu- kupowali je wraz z osadnikami z Zaacja zaczê³a siê polepszaæ z ka¿dym chodu. Zdarza³o siê te¿, ¿e i Ukraiñcy
dniem. Mia³em ju¿ parê koni i trzeba mieli dostêp do kupowania ziemi folsiê by³o zabraæ do furmanek i zarob- warcznej. Niektórzy ziemianie zastrzeku koñmi, zarobków koñmi nie brako- gali sobie, by nie sprzedawano ziemi
wa³o. Obok moich s¹siadów w gospo- Ukraiñcom, którzy mordowali Polaków
darce nie zostawa³em w tyle. W dniu w czasie wojny Polski z Rosj¹. Wielu
3 grudnia 1923 roku zostajê powo³a- ziemian nie sprzedawali w ca³oci
ny do s³u¿by wojskowej do pierwsze- swoich maj¹tków, a tylko czêciowo,
go pu³ku artylerii górskiej w Nowym by za sprzedan¹ ziemiê zagospodaTargu. ¯adne proby o reklamacjê rzyæ gospodarkê swojego folwarku.
nie da³y rezultatu, gdy¿ gospodarka
Zamach majowy pi³sudczyzny: Na
przewy¿sza³a 24 morgi ziemi. Ods³u- prawowite w³adze z woli narodu po¿y³em 18 miesiêcy, poniewa¿ zaliczo- wo³ane. Na ulicach Warszawy pola³a
no mi 6-cio miesiêczn¹ s³u¿bê w 1920 siê bratnia krew, pad³y trupy m³odych

74

HISTORIA
¿o³nierzy. Rebelia majowa 1926 roku dzi Witos i gdy mnie zobaczy³ zapyta³
wstrz¹snê³a do g³êbi ca³y naród. So- siê, a co jest z Ottonym? - nie jest on
cjalici i PSL, Wyzwolenie popar³o pierwszym ani ostatni. Odpowied
Pi³sudskiego i jego dokonane zbrod- moja sta³a siê niepotrzebna. Prezesa
nie nad polskim Narodem. Przez jaki Witosa zna³em od 1921 roku, kiedy
czas ¿ycie polityczne sta³o siê mar- z³o¿y³ mi wizytê ju¿ na parcelacji, w
twe - oczekiwano co przyniesie jutro. sza³asiku - bo domu jeszcze nie miaZapach dyktatury i przeladowania ³em.
ideowych ludowców dolatywa³y pod
Konferencja trwa³a 5 godzin, zapach³opskie strzechy. Niepomnego mi d³y uchwa³y i decyzje walki z pi³suddnia przechodzimy ze starym Piotrem czyzn¹ i dyktatur¹ Pi³sudskiego. Po
Ryczajem ko³o domu prezesa PSL Jó- moim powrocie, najpierw przedyskuzefa Ottona, który zatrzymuje nas i towalimy we trójkê [ze] starszymi ju¿
oddaje mi zaproszenie na konferen- ludmi, jak Ryczaj, Gierlach i ja. Pocjê we Lwowie podpisane przez W. stanowilimy zorganizowaæ zjazd luWitosa. Zaproszenia tego nie przyj- dowców by zdaæ im sprawozdanie z
mujê, gdy¿ by³o ono adresowane do konferencji. Postanowilimy zjazd ten
Ottona, a nie do mnie. Otton rzuca mi zwo³aæ nie w miecie Podhajce, ale we
je pod moje nogi. Ryczaj schyla siê i wsi Sió³ko w Sali P.S.L.-wej, by unikpodejmuje je i mówi do mnie idziemy n¹æ policji. Nie spodziewalimy siê
do domu, a podpis Prezesa Witosa tak wielkiej frekwencji, sala zosta³a
nie mo¿e byæ pod naszemi stopami. przepe³niona, zdaje sprawozdanie z
Odchodzimy bez po¿egnania z Otto- konferencji. Nastêpuje dyskusja, zanem.
padaj¹ uchwa³y, wyrzucenie Ottona
Ryczaj, stary ludowiec, mówi do ze stronnictwa - wybór nowego zamnie a¿ebym ja pojecha³ na t¹ konfe- rz¹du PSL. Stawiaj¹ moj¹ kandydaturencjê, a on koszta przejazdu op³aci. rê na prezesa, bronie siê wszystkiemi
Odpowiedzia³em, ¿e ja ¿adnych pie- si³ami, nie mogê siê z tem pogodziæ,
niêdzy nie przyjmê, a co do mego bym ja m³odzieniec sta³ siê przywyjazdu, by³oby lepiej gdyby on star- wódc¹ starszyzny, gdzie nieomal
szy i dowiadczony pojecha³ na t¹ wszyscy mog¹ byæ moim ojcem. Stakonferencjê. Ryczaj nie mia³ zdrowia rzy i dowiadczeni ludowcy przyrzenie móg³ siê zdecydowaæ by on poje- kaj¹ mi wszelk¹ pomoc, naciskaj¹ na
cha³. Innego wyjcia nie by³o. Wiêc mnie Ryczaj i Gierlach, moi s¹siedzi
tej nocy pojecha³em ja do Lwowa. W bym siê zdecydowa³, a nie odmawia³
konferencji tej bra³o udzia³ trzy woje- przyjêcia prezesury. Po d³ugich naciwództwa - lwowskie, tarnopolskie i skach na mnie zdecydowa³em siê przystanis³awowskie. Gdy znalaz³em siê na j¹æ kandydaturê, pod naciskiem RySali by³o ju¿ kilkanacie ludzi, nie zna- czaja i Gierlacha. Po przyjêciu preze³em nikogo z nich - usiad³em sobie w sury, ch³opi zapiewali - sto lat niech
k¹ciku i oczekujê. Poczym przycho- ¿yje nam. Zdawa³em sobie sprawê, jak
dzi in¿. Krynicki, od dawna mi znany, ciê¿ki spad³ na mnie obowi¹zek - liwiêc mia³em ju¿ z kim rozmawiaæ. Co- czy³em wiele na to co mnie przyrzekaraz wiêcej na Sali delegatów. Wcho- no - ch³opi s³owa dotrzymali, a¿ do
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wybuchu drugiej wojny wiatowej.
li o W¹sikowej urz¹dzali [po] róznych
Od tego czasu, za wyj¹tkiem Bo¿e- powiatach zjazdy, aby tylko zapoznaæ
go Narodzenia i Wielkiej Nocy, nie W¹sikow¹, która to nie odmawia³a
by³o niedzieli czy jakichkolwiek wi¹t, przyjazdów na zaproszenie ch³opów.
bym nie wyje¿d¿a³ po wsiach, przy- Na wielkie zjazdy wyje¿d¿ali my obygotowanych ju¿ ludnoci na mój przy- dwoje. W¹sikowa zosta³a wraz z
jazd. Po pewnym czasie powiat pod- matk¹ i siostr¹ zamordowana przez
hajecki zosta³ zorganizowany w ca³o- bandy ukraiñskie zaraz gdy wybuch³a
ci. Zorganizowa³em 14 kó³ m³odzie- druga wojna wiatowa.
¿y Wici, prezeska zostaje wybrana
Rozpoczynaj¹ siê moje procesy i
Stefania Wolanin - córka ojca ludo- wiêzienia: Nie bêdê siê o wszystkich
wca w Nowosió³ce. Dzielna dziewu- rozpisywa³, bo je ju¿ po³o¿y³em na
cha. Tym widokiem, jaki mia³ miejsce kartach pisanych pamiêtników, które
w powiecie Podhajce, zainteresowa- to w dalszym ci¹gu piszê. W roku 1936
³o siê wiele innych powiatów. Pewne- otrzyma³em jedy[na]cie wezwañ s¹go dnia przyje¿d¿a do mnie in¿. W³a- dowych na karne rozprawy polityczdys³aw Ostrowski - syn ch³opski z ne. Wybra³em sobie najbli¿sze miejBuczacza. By³ on in¿. kolejowym we sce dla mnie. Wiêc pojecha³em na rozLwowie, by³ on pos³em do Sejmu za prawê do Monasterzysk, powiat Burz¹dów Witosa. Ostrowski zwraca siê czacz. Inne wezwania, napisa³em do
do mnie, czy by, nie móg³ zaintereso- s¹dów, ¿e stawiê siê na rozprawê waæ siê powiatem buczackiem. Nie poniewa¿ mam tego dnia rozprawê w
odmówi³em tego. Zapoda³ mi kilka Monasterzyskach. Wszystkie weadresów, a w tem i Weroniki W¹siko- zwania by³y na jeden dzieñ wyznawej we wsi Suwa³uski. P. W¹sikowa czone. S¹dów i rozpraw prze¿y³em
by³a dzieln¹ kobiet¹, by³a w Legio- wiele, ale zasadniczo zostawa³em zwalnach, przesz³a ona Marmaros-Sziget. niany od winy i kary, przez s¹dy poPierwsze zebranie ludowe, po zama- wiatowe i okrêgowe. W skrócie napichu majowym, odby³o siê we wsi szê dwie rozprawy.
Kowalówka, granicz¹cej z powiatem
Strajk Ch³opski: Przed wybuchem
podhajeckim. Sala by³a wype³niona Strajku Ch³opskiego w 1937 roku, zopo brzegi, oczekuj¹ na mój przyjazd. sta³ zwo³any zjazd prezesów i sekreZapoznalimy siê z W¹sikow¹, wy- tarzy do Tarnopola. Mocne i silne
g³osilimy silne przemówienia, wyso- przemówienie wyg³osi³ prezes Bruno
ce zadowalaj¹ce s³uchaczy. Od tego Gruszka. Sta³o siê to dla nas jasne, ¿e
czasu wraz z P. W¹sikow¹ objechali- strajk jest ju¿ bliski. Po zakoñczeniu
my kilka wsi w buczackiem powie- zjazdu, Gruszka zaprasza mnie na
cie. Buczacz by³ on [w] olbrzymiej obiad - dodaj¹c, ¿e ma bardzo wa¿ne
wiêkszoci polskiej. Sta³ siê on najsil- rozmowy ze mn¹. Przy obiedzie nic tak
niejszym i politycznym powiatem lu- wa¿nego nie mówi, a ja siê nie zapydowym. Od tego czasu i rozg³osu o tujê co i jakie ma znaczenie tak silne
dzia³aczki W¹sikowej w ca³em woje- jego przemówienie, bo siê orientowawództwie tarnopolskim i stanis³a- ³em doskonale o co tu chodzi. Po obiewowskim. Ch³opi, gdy siê dowiedzie- dzie Gruszka proponuje mi spacer
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poza Tarnopol. Wyszlimy w pola Gdy rozpocz¹³ siê strajk i strajkuj¹rozpoczyna siê konkretna rozmowa. cy ch³opi obst¹pili wszystkie rogatki
Gruszka powiadamia mnie, ¿e strajk by t³umaczyæ nie wiedz¹cym o strajjest wyznaczony na 15 sierpnia i czy ku, by je wracali do domu. Nie by³o
bym nie móg³ powiadomiæ prezesów ¿adnego spiêcia, a zrozumienie, bez
z Rochatyna, Józefa Moskala z Ka³u- s³ów wracali do swoich wsi. Wzywa
sza i prezesa w Buczaczu. Bez s³ów mnie starosta Serdecki, bym siê zg³owyra¿am zgodê na to i podejmujê siê si³ do niego, siad³em na konie, bo na
to uczyniæ.
nogach niemo¿liwe iæ chocia¿ by³o
Wiedz¹c o tem, ¿e w £ukawcu jest blisko. Starosta mówi, ¿e mo¿emy
powiêcenie Sztandaru PSL, wiêc strajkowaæ bo takie s¹ prawa. Zwraca
spotkam tam wy¿ej wymienionych siê jednak do mnie, by strajk odby³
prezesów. Zakomunikowa³em im w siê w jak najwiêkszym spokoju. By nie
jakiej sprawie siê tu znalaz³em i o co wywo³ano jakiej awantury i znisztu chodzi, prosz¹c je o tajemnice a¿ czeñ w miecie, oto bardzo pana prodo 15 sierpnia i by strajk publicznie szê, bycie wy jak i ja nie mielimy
zapowiedziano w dniu wiêta Ludo- ¿adnych k³opotów. Starosta Serdecki
wego. Wyg³osi³em tam silne i mocne by³ cz³owiekiem na wysokim pozioprzemówienie w treci przemówienia mie i wyrozumia³em. Obchodzi³ on
prezesa Gruszki w Tarnopolu. Wieczo- rogatki, rozmawia³ w ch³opami po
rem odjecha³em do powiatu stanis³a- ludzku.
wowskiego, by siê zobaczyæ z ks. JóNa kilka dni przed zakoñczeniem
zefem Panasiem. Ks. Pana by³ on strajku, ukaza³ siê samolot wojskowy,
kapelanem Legionów, po wojnie by³ rzucaj¹c ró¿ne bibu³y przeciw strajkapelanem wojskowym w Przemylu, kuj¹cym ch³opom. Afiszami oblepioa¿ do zamach majowego przez zbun- no ca³e miasto, s³upy telegraficzne po
towanego Pi³sudskiego. W kociele drogach, [w] których to by³o napisagarnizonowym w Warszawie rzuci³ ne, ¿e siê Ukraiñcy buntuj¹ i przygowszystkie ordery pod nogi tym co towuj¹ siê do wojny z Polsk¹. Nikt z
dokonali zamachu majowego, i ¿e nas nie da³ temu wiary, bo przecie¿
mo¿e ich wiêcej nosiæ, gdy¿ pal¹ jego Ukraiñcy wspólnie z nami strajkowapiersi. Przedyskutowalimy z ks. Pa- li, chocia¿ [w] wielkiej mniejszoci w
nasiem prawie ca³¹ noc. Ciemno jesz- porównaniu z Polakami. W niedzielê
cze by³o gdy wyszed³em od ks. Pana- ze wsi Ho³chocze, Wierzbowa i innych
sia, poszed³em piechot¹ do Buczacza, wsi, przysz³o oko³o 400 ch³opów ukraby równie¿ powiadomiæ prezesa, a iñskich z tobo³kami ¿ywnoci melduprzede wszystkim Weronikê W¹si- j¹c siê i ofiaruj¹c swoj¹ nam pomóc.
kow¹. Po czym wracam piechot¹ do Po d³u¿szych naradach siê nas kilku
domu. Od chodu na piechotê odpie- Polaków, podziêkowalimy Ukraiñk³em tak nogi, ¿e po prostu sta³em siê com za ofiarowan¹ nam pomoc, ale
kalek¹ na jaki czas. Lewa noga by³a na razie mamy wystarczaj¹c¹ si³ê wraz
przez d³u¿szy czas w banda¿u, wyle- z nami strajkuj¹cych Ukraiñców.
czy³a mi siê dopiero [w] wiêzieniu w Mo¿e Was pozostaæ z nami 10 do 20
Bregitkach we Lwowie.
ludzi, z miêdzy Was wiêcej nie ma
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powodu bycie sobie marnowali czas. policjê, a póniej na podwórzu poliOdeli bardzo spokojnie ¿egnaj¹c siê cji, koszula na zbitem i poranionem
mile z nami.
ciele przysch³a do ran. Dopiero we
Po rozrzuceniu ulotek, jestem we- Lwowie odwil¿aniem wod¹ mog³em
zwany do starosty, pojecha³em na zdj¹æ z siebie koszulê skrwawion¹.
rowerze, zastajê tam p³k Paszkiewicza Daleko bardziej dozna³ pacyfikacji
dowódcê dywizji tarnopolskiej oraz powiat Buczacz. Ch³opi doznali piekapitana z 51. Pu³ku piechoty w Brze- k³a za ¿ycia i najobrzydliwszej pacyfi¿anach, no i starostê. Pada pierwsze kacji. Ciekawe rozumowanie p³k Gupytanie. Panie Zaremba, czy pan jest stawa Paszkiewicza, bi³ nas ch³opów
Polakiem? Odpowiadam - urodzi³em za rz¹dów sanacyjnych, zarzucaj¹c
siê Polakiem i nim bêdê umiera³. Co nam, ¿e jestemy komunistami, po
wy tu robicie? Tak, wstydzê siê, co wojnie bi³ ch³opów w Bia³ostockim,
jeszcze wiêcej bo mnie to boli To ¿e nie s¹ komunistami. Za bicie ch³odlaczego to robicie? My ch³opi jeste- pów za sanacji dosta³ rangê genera³a.
my do tego zmuszeni. - Kto was zmuPo jakim czasie zosta³em przerzusi³? Odpowiadam - system majowy
cony z Bregidek do w³aciwego s¹du
Kapitan Bêdzikowski, ani te¿ staro- okrêgowego w Brze¿anach. Na drugi
sta s³owa nie zamienili. Rozmowê z dzieñ zjawia siê na celi m³ody sêdzia z
Paszkiewiczem piszê [w] wielkim skró- zarzutami za moje przemówienie na
cie, gdy¿ to jest ju¿ na szpaltach ksi¹- powiêcenie Sztandaru PSL w powie¿ek, a tak¿e i w Polsce.
cie Zbara¿u. Sêdzia stawia mi pytaObrzydliwa Pacyfikacja: Najpierw nia, czy siê do takich czy innych zadokonano pacyfikacji, nad temi któ- rzutów przyznajê. Do wszystkich zarych to wy³apano na placówkach 116 rzutów siê przyznajê w ca³oci. Koñch³opów. Ukraiñców pozwalniano bez cowe zapytanie by³o, czy powiedziabicia, nas Polaków zmasakrowano, ³em takie s³owa "Niech nast¹pi¹ rz¹krew siê leje z ran ch³opskich. Niektó- dy ch³opsko-robotnicze. Niech ¿yj¹
rym poodbierano zdrowie na ca³e ju¿ rz¹dy ch³opskie i robotnicze". Takie¿ycie, albo szybk¹ mieræ. Wielu lu- mi to s³owami zakoñczy³em moje przedowcom po³amano ¿ebra, by³o i tak, mówienie w Zbara¿u. Zapytuj¹cy mnie
¿e po tej egzekucji wielu ch³opów stra- sêdzia czy siê do takich wyra¿eñ przyci³o zmys³y i zdrowie. Rzucano na nas znajê. Odpowiadam, ¿e siê w ca³oci
obrzydliwe kalumnie, robiono z nas przyznajê, gdy¿ ¿eby nie rz¹dy ch³opzdrajców Ojczyzny, ale tego nikt nie sko-robotnicze to pan nie by³by sêuwierzy³. Paszkiewicz najecha³ z trze- dzi¹, a ja bym nie siedzia³ w polskim
ma pu³kami: 51. Pu³k piechoty z Brze- wiêzieniu. Sêdzia z wielkim umiechem
¿an, 54. z Tarnopola i 9. Pu³k Kawale- mówi - niech pana lak trafi - o³ówek
rii z Czortkowa. Wojsko jak i oficero- przekrela ca³e oskar¿enia pod moim
wie nie podjêli siê bicia ch³opów. Czê- adresem. Sêdzia wyjmuje papierosy i
sto dawali znaæ by siê ukrywaæ bo siê czêstuje mnie, zaczy³y siê rozmowy
przygotowuje pacyfikacjê tak¹ czy bodaj dwie godziny. Rozmowy przyinn¹ wie. Ja zosta³em bardzo pobity, jazne i mi³e. Ja mia³em wódkê w celi,
tak gdy nas pêdzono z rogatek na któr¹ to w paczce przywioz³a mi moja
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¿ona. A której to da³ w tajemnicy trzech policjantów. Powiedzieli nam,
urzêdnik starostwa w Podhajcach ¿e maj¹ rozkaz odtransportowaæ nas
Gomu³kiewicz, ¿e takiego to dnia i do Brze¿an. Gierlach, stary cz³owiek
godziny, przyjedziemy z Bregidek do nie ma si³y, by iæ do stacji kolejowej
Brze¿an. A wiêc nawet na urzêdach na nogach. Przewodnicz¹cy policjant
byli wysoce dobrzy ludzie. Gomu³kie- wyrazi³ zgodê, bymy sobie wziêli takwicza zna³em od dawna i bylimy so- sówkê, do £yczakowa wsiadamy
bie przyjació³mi, ale tylko wtedy, gdy wszyscy razem. Oczekuj¹c na stacji
nas nikt nie móg³ spotkaæ razem na kolejowej na poci¹g, poprosilimy
rozmowach.
a¿eby nam co kupili do jedzenia, bo
W dniu 1 grudnia otrzymujê akt jestemy wysoce g³odni. Uczyni³ to
oskar¿enia, 32 strony maszynopisu, starszy rang¹ policjant. Wys³a³ jedtrochê stanê³y mi w³osy na g³owie. nego z policjantów. Przyniós³ nam
Po przeczytaniu powiedzia³em sam do chleb i kie³basy - pieni¹dze mielimy
siebie, ¿e szuka siê wilka w powietrzu, w³asne. Policjant udziela nam po troktórego siê nie znajdzie. Akt oskar¿e- sze jedzenia, ale co chwila po odrobinia zmontowa³ prokurator Mitana - a¿ nie i mówi³ do nas, ¿e czyni to dlatez Przemyla, jakby to we Wschodniej go, by nas ¿ywych dowieæ do BrzeMa³opolsce nie by³o prokuratorów. ¿an. Wysiadamy na stacji kolejowej Rozprawa wyznaczona na 13 i 14 jestemy w Brze¿anach, jak ju¿ wspostycznia.
mnia³em widzê moj¹ ¿onê, a Gierlach
W Bregitkach we Lwowie siedzia- swego syna. Prosimy policji by na po³em pod tzw. setk¹, g³ód wielki, si³y zwoli³a wejæ do jaki restauracji. Nie
spadaj¹, wszy i pluskwy nie brakuje. namylali siê d³ugo, w koñcu zdecyNa Sali tej siedz¹ recydywici i ban- dowali siê, mymy poszli naprzód, a
dyty, siedzenie w takiej celi wpêdza policja w paru sekundach za nami i
[mnie] do grobu. Na spacer pó³go- usiad³a w tylnem pokoju. [Z] w³acidzinny wychodzê w jednym bucie, cielem restauracji znalimy siê dobrze,
chocia¿ ¿ona wys³a³a mi drugi but, nie by³ on ludowcym. Policjanci uprzeotrzyma³em go. Wieczór nas trzech dzili go by nam nie dawa³ wiele do
zabrano z cel, Gierlacha, Ryczaja i jedzenia, gdy¿ my s¹ wyg³odnieni.
mnie, wsadzono nasz¹ trójkê do ma- Posiedzielimy oko³o dwóch godzin,
³ej budy pod schodami, wyprostowaæ restaurator czêsto dochodzi³ do polisiê jest niemo¿liwe, brak powietrza - cji, ale nie z go³¹ rêk¹, ani te¿ z pienie ma czym oddychaæ. Poty zalewaj¹ niêdzmi. Ale z wódk¹ i z piwem oraz
nam oczy. Mówimy miêdzy sob¹, ¿e przek¹skami.
wtr¹cono nas do takiej dziury, by doPolicja odprowadza nas do wiêziekoñczyæ tu ¿ycia, mówilimy, ¿e tu nas nia, znajdujemy siê na celach, oczom
wykoñcz¹ i umierc¹, by póniej po- nie chce siê daæ wiary, ¿e [w] wiêziewiedzieæ ¿emy naturaln¹ mierci¹ niu w Brze¿anach jest tak czysto, jakzmarli.
by w lustrze. Stra¿ wiêzienna nie tylO godzinie 8 rano zabieraj¹ nas z tej ko ¿e znona, ale ludzka. By³ jedyn ze
dziury, wyprowadzaj¹ nas poza bra- stra¿ników wysoki nazywa³ siê Mamê wiêzienia, gdzie oczekuje na nas zur, przychodzi³ do mnie na pogawêd79
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ki i opowiada³ mi o swojem Ojcu, któ- wa Bi³yka, ten odpowiada, ¿e w dory jest te¿ ludowcem. Gdy siê go za- starczaniu mleka do szpitala nie by³o
pyta³em i pos¹dza³em ¿e on chyba te¿ ze strony strajkuj¹cych ¿adnych przejest ludowcem - odpowiada³ milcze- szkód. U komisarza Struga³y porusza
niem. Ch³opi brze¿añscy dostarczali siê brzuch, jak u kowala miech. Na
mi a¿ za du¿o jedzenia. Nie brakowa³o zapytanie sêdziego Struga³a nie odwódki, piwa i papierosów, wszystko powiada. Tego samego by³o z dostarco dusza zapragnê³a mia³em na celi. czaniem do wiêzienia ¿ywnoci. Nie
Stra¿nik Mazur, gdy tylko by³a jaka pamiêtam nazwiska dyrektora wiêziepaczka dla mnie - to jeszcze daleko nia, który zaprzyczy³, ¿e nie by³o zaby³ od mojej celi i wo³a Zaremba - trzymane przez strajkuj¹cych ¿ywchod pomó¿ mi udwigaæ te twoje noæ do wiêzienia. Sêdzia zwraca siê
paczki. Po kilku tygodniach w Brze- do Struga³y i zapytuje - co wiadek
¿anach przyszed³em do w³aciwej for- na to? Odpowied milczeniem - brzuch
my cz³owieka. Tak w mylach, jak i pracuje w dalszym ci¹gu.
ciele.
Nastêpny wiadek dowodowy by³
Rozprawa s¹dowa: W dniu 13 ¯yd Haselkon. Który to w czasie strajstycznia rozpoczy³a siê moja rozpra- ku zwróci³ siê do mnie z prob¹, ¿ebym
wa. Wyprowadzaj¹c mnie z wiêzienia, wp³yn¹³ na strajkuj¹cych, by wypugdy mnie zobaczy³ ks. Pana uwiesi³ cili ch³opa z piwem, który to wydaje
siê na mej szyi i tak demonstracyjnie córkê za m¹¿ i potrzebuje na wesele.
nosi³em go, a¿ do zakoñczenia rozpra- Nie odmówi³em tego i wys³a³em jedwy. Ks. Pana przyby³ jako korespon- nego m³odego cz³owieka, by strajkudent prasy Stronnictwa Ludowego. j¹cy wypucili ch³opa z piwem. Tak
Sala wype³niona po brzegi, nie ina- siê te¿ sta³o - ch³op sprawia wesele
czej korytarze, ch³opi poprzyje¿d¿ali córce. W akcie [oskar¿ono] mnie za
z okolicznych powiatów. Sêdzi¹ pro- wydawanie rozporz¹dzeñ na pimie,
wadz¹cym rozprawê by³ Sêdzia Ula- a tego nie by³o. Prokurator zapytuje
niecki. Jak ju¿ wspomnia³em prokura- Hanselkona dlaczego on poszed³ z t¹
tor by³ z Przemyla Mitana. Sêdzia spraw¹ do mnie, a nie do Policji lub
zapytuje mnie, czy mam odczytaæ starosty. Hanselkon odpowiada wooskar¿enie - odpowiedzia³em, ¿e siê bec s¹du, ¿e wszyscy w miecie
ju¿ go wystarczaj¹co naczyta³em na mówi¹, ¿e Zaremba jest bardzo doceli. Pierwszy wiadek dowodowy by³ brym cz³owiekiem to i ja poszed³em
komisarz policji w Podhajcach - W³a- do dobrego cz³owieka i Zaremba uczydys³aw Struga³a - pijaczyna na ca³e- ni³ dobrze. Na sali weso³oæ. Prokugo. Oskar¿a mnie, ¿e nie dopuszczali- rator zapytuje czy da³em Hanselkomy ¿ywnoci do szpitala i wiêzienia nowi zarz¹dzenie na pimie? Hanselw Podhajcach, a co by³o niezgodne z kon odpowiada, ¿e ja jemu na pimie
prawd¹. Wchodz¹c na salê zauwa¿y- nie dawa³em. Prokurator ci¹gnie dalej
³em na korytarzu Bi³ka, dyrektora fol- - to jak zosta³o wypuszczone piwo?
warku w Mu¿y³owie, dostarczaj¹ce- Odpowied Hanselkona - wszyscy
go mleko do szpitala. Przed sêdzi¹ ch³opi wzoruj¹ siê na czynach Zaremprzywo³ujê siê na Bi³yka. Sêdzia wzy- by i tak te¿ post¹pili ci na placówce i
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wypucili piwo ch³opowi. PubliczWysoki S¹dzie, dobiega 17 lat, jak
noæ na sali w g³os siê mieje.
przyjecha³em z Zachodu na Wschód,
Innych punktów oskar¿enia, nie przyjecha³em nie po to by siedzieæ po
bêdê siê rozpisywa³, bo wystarcz¹ te wiêzieniach i byæ pacyfikowanym,
co wy¿ej napisa³em, które to mia³y byæ niszczeniem mego zdrowia do pracy
wedle prokuratora za najwa¿niejsze. dla Polski i Narodu. Przyjecha³em tuWszyscy wiadkowie obrony zezna- taj by strzec tych poleg³ych mogi³ wali prawdê i nie by³o siê nijak przy- moich braci i kolegów, którzy walczyczepiæ prokuratorowi, do zeznañ obro- li i oddawali ¿ycie za wolnoæ Polski i
ny - stawa³o siê w oczach s¹du i pro- ca³ego Narodu. ¯adyn z cywilizowakuratora nic nie uchwytne. Sêdzia nych narodów nie bêdzie pacyfikoUlaniecki zapytuje mnie czy chcê wa³ swój w³asny naród za strajkowaprzemawiaæ dzisiaj? Je¿eli nie bêdê nie, ale bêdzie rozmawia³ ze strajkuj¹przemawia³ d³ugo to jest gotów udzie- cymi, by doprowadziæ do ugody tak
liæ mi g³osu jeszcze dzisiaj. Je¿eli by jednej jak i drugiej strony. W Polsce
to mia³o byæ kilka godzin, to Sêdzia dzisiejszej daje siê czuæ dawnej laodracza na drugi dzieñ. Odpowiedzia- chetczyzny i bicia 25 kijów, ja je do³em, ¿e ja najwy¿ej bêdê mówi³ pó³ sta³em daleko wiêcej na moje plecy,
godziny.
nie inaczej te¿ by³o wobec moich braSêdzia udziela mi g³osu i ja rozpo- ci ch³opów, którym to po³amano ¿ebra
czy³em od takich to s³ów. Wysoki S¹- lub powybijano zêby, za innych podzie! Zasiad³em na ³awie oskar¿onych, czêstowano kulami karabinowemi
na której to zasiadaj¹ z³odzieje, ban- odbieraj¹c im ¿ycie. A mo¿e by siê te
dyci i mordercy. Do jednych i drugich kule i ci zabici przydali Ojczynie Polczy trzecich nie zaliczam siê do nich. sce i Narodowi?
W Polsce strajkuj¹ ró¿ne warstwy w
Wysoki S¹dzie! Jestem przy koñcu
narodzie, strajkuj¹ urzêdnicy, nauczy- wypowiedzianych moich s³ów. Nie
cielstwo, robotnicy, a nawet kanala- mam zamiaru prosiæ Wysokiego S¹du
rze niedawno temu strajkowali, ale o uwolnienie mnie od winy i wyroku
nikomu z wymienionych nie urz¹dza- Wysokiego S¹du, oraz ukaranie mnie,
no pacyfikacji, jak to post¹piono z by to uczyniæ musia³bym siê poczuæ
tymi co ¿ywi¹ i broni¹ Ojczyzny. (na do winy i kary, a ja siê wed³ug prawa
sali daje siê s³yszeæ p³acz). Wysoki obowi¹zuj¹cego w Polsce nie poczuS¹dzie przesiedzia³em tyle miesiêcy wam siê do winy. Chcê i pragnê wie[w] wiêzieniu i nie wiem, jak oceni³y rzyæ Wysokiemu S¹dowi, ¿e wyda taki
t¹ przygotowan¹ pacyfikacjê i bicia wyrok zgodnie z w³asnym sumieniem
ch³opów, kobiety a nawet dzieci, inne i prawem obowi¹zuj¹cym w Polsce.
narody w wiecie. S¹dzê jednak, ¿e Na tem krótkiem przemówieniu zakoñwiat potêpi³ to co siê sta³o i mia³o czy³em tak jak umia³em. Sêdzia mówi,
miejsce w Polsce w ubieg³ym roku. ¿e dopiero za szeæ dni, wyda wyrok Jeli wolno strajkowaæ innym war- wiêc nadal powêdrowa³em do celi. Na
stwom to dlaczego nie wolno strajko- tych moich rozprawach przychodzi³o
waæ tem co ich najwiêcej jest w naro- wiele sêdziów, adwokatów, mieszczan
dzie.
i Ukraiñców. Wychodz¹c ze Sali roz81
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praw ze wszystkich stron zapytuj¹ uzasadnienie wyroku na pana, które
mnie, jakie ja mam wykszta³cenie - zwolni pana od winy i kary. Podobnie
odpowiada³em, ¿e dwie klasy zimowe tak siê sta³o, ja jeszcze przed spotkazakoñczy³em - nie dawano tego za niem siê z Sêdzi¹ Ulanieckim wnios³em
prawdê. S³ysza³em i taki g³os, ¿e w to probê do wy¿szego S¹du we Lwonie wierz¹ bym tylko chodzi³ zimow¹ wie, zamiast jaki rozprawy we Lwopor¹ do szko³y.
wie otrzymuje pismo od S¹du lwowZa 6 dni zostaje odczytany wyrok skiego zwalniaj¹cego mnie od winy i
na dziewiêæ miesiêcy wiêzienia. Sêdzia kary.
Ulaniecki zwalnia mnie z wiêzienia.
Chcia³em odjechaæ wczeniej do
Wychodz¹c po odczytaniu wyroku, domu. Sêdzia nie chce nawet tego s³upatrzy tylko oczyma w dó³. Po dzie- chaæ, odjecha³em gdzie o pó³nocy,
siêciu dniach od wyroku w tajemni- ze Sêdzi¹ i jego ¿on¹ po¿egnalimy
czy sposób zaprasza mnie bym ko- siê bardzo mile. Z Sêdzi¹ Ulanieckim
niecznie do niego przyjecha³ i to tak znalimy siê od wielu d³ugich lat.
szybko jak to bêdzie mo¿liwe z mej
Obroñca w tem moim procesie by³
strony. Opanowa³a mnie wielka cie- adwokat Tertil, który to za¿¹da³ 500
kawoæ, co jest tak wa¿nego, ¿e sê- z³otych - ¯ona moja sprzedaje najdzia zaprasza mnie do prywatnego lepsz¹ krowê i konia, by op³aciæ addomu, a nie do s¹du. Wiêc pojecha- wokata, by³ to nieludzki cz³owiek, by
³em, zastajê sêdziego w ³ó¿ku chore- tak wykorzystaæ drugiego, a przede
go - po odczytaniu wyroku dosta³ on wszystkim ¿onê moj¹, w tak ciê¿kich
ataku serca. ¯ona sêdziego obficie warunkach dla kobiety. Adwokaci
zape³nia stó³, przy ³ó¿ku chorego sê- obroñcy innych nie ¿¹dali ¿adnej zadziego. Nastawiano wiele butelek ró¿- p³aty. Ale to siê minê³o raz na zawsze.
nego rodzaju wódek. Wypilimy z
Po Bregidkach w Brze¿anach: Za¿on¹ sêdziego po dwie wódki. Dalsze raz w pierwszych dniach w Brze¿aczêstowanie mnie odmawiam. Sêdzia nach [w] wiêzieniu zwróci³em siê z
mówi do mnie, ¿e tu nie chodzi o pi- prob¹ o papier, atrament i pióro.
cie, ale tylko o próbê, które wódki s¹ Otrzyma³em natychmiast przez wy¿ej
lepsze. Niewiele te¿ pomog³y te pró- wymienionego stra¿nika Mazura. Nabowania wódek. Bowiem alkoholikiem pisa³em do prokuratury brze¿añskiej
nigdy nie by³em.
oskar¿enie o bicie mnie, a to na komiSêdzia Ulanowski wobec mnie i sarza Struga³ê, urzêdnika w starostwie
¿ony jego, mówi do mnie i usprawie- Krommera i nauczyciela Sznajdra.
dliwia siê za wydany wyrok na mnie. Przekaza³em je przez stra¿nika by doMówi on, ¿e by³ zmuszony przez pro- rêczy³ do prokuratury. Tego¿ samego
kuratora Mitanê, ¿e zwolnienie Zarem- dnia przychodzi do mnie na celê
by równa siê ze zwolnieniem sêdzie- prokurator Szafran, pokazuje mi moje
go Ulanieckiego. Sêdzia - st¹d te¿ pismo i pyta kto mi to napisa³, takie
dosta³em atak serca i stale go mêczy oskar¿enie. Odpowiedzia³em mu, chyten wydany wyrok na mnie. Prosi bar- ba nie potrzebujê siê t³umaczyæ kto
dzo mnie bym go zrozumia³ i przeba- mi napisa³ ten list. Pan prokurator
czy³ wszystko. Sêdzia - da³em takie chyba widzi, ¿e w celi poza mn¹ nie
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ma nikogo. Prokurator odchodzi, w domu ma wygl¹d jakby po huragaotrzymujê na drugi dzieñ pismo od nie. Owiadczam policji, ¿e ja nie pójProkuratora Szafrana, bym sobie sam dê z niemi na policjê w Podhajcach,
wyst¹pi³ i wniós³ skargê na wy¿ej gdy¿ policja nie gwarantuje mi mego
wymienionych.
zdrowia i ¿ycia. Pójdê wszêdzie naNapisa³em drugi list, [z] za¿aleniem wet sam bez Was, dajcie mi tylko i
na Prokuratora Szafrana w Brze¿anach powiedzcie gdzie mam iæ, ale bez
do Wy¿szego S¹du we Lwowie. Do Was. Policja wychodzi z domu, przez
tygodnia czasu otrzymujê list ze Lwo- pó³ godziny trwaj¹ narady, policja odwa, powiadamiaj¹cy mnie, ¿e s¹d we chodzi do Podhajec. Przodownik[iem]
Lwowie poleci³ cigaæ s¹downie pro- tego najazdu na mnie, by³ Jan Dynowkuratorowi Szafranowi komisarza Po- ski, cz³owiek godnoci ludzkiej. Kielicji Struga³ê i urzêdnika starostwa dy my siê spotkali w czasie wojny w
Krommera. Za Stanis³awa Sznajdra, Londynie, powiedzia³ do mnie, ¿e dojako nauczyciela, bym wyst¹pi³ z wol- sta³a policja rozkaz od komisarza Strunej rêki go cigaæ s¹downie. Gdy¿ nie ga³y, by w czasie rewizji u mnie, podjest on pañstwowym urzêdnikiem. Do rzuciæ mi rewolwer i bibu³ê przygotoskargi tej poda³em 20 wiadków, mo- wan¹ komunistyczn¹.
g³em [ich] podaæ daleko wiêcej, ale
Na drugi dzieñ przychodzi w cywilnie by³o potrzeby. Prokuratura brze- nym ubraniu policjant - nazwiska nie
¿añska przekaza³a tê sprawê do s¹du pamiêtam, bym siê ubra³ i pójdziemy
powiatowego w Podhajcach.
sobie na spacyr. Pokazuje mi rozkaz
Najazd policji na mój dom i mnie: aresztowania. Ubra³em siê i nieco
Zaledwie dzieñ zaczyna³, wchodzi 6 wzi¹³em sobie ¿ywnoci ze sob¹. Znapolicjantów do mego domu, którzy to laz³em siê [w] wiêzieniu w Brze¿anach.
mieli przeprowadziæ rewizjê. By³em Jestem ju¿ na celi nr 4 miêdzy trzema
jeszcze w ³ó¿ku. Dzieñ rozprawy w s¹- m³odymi ludmi z³odziejami, którzy to
dzie podhajeckim, by³ wyznaczony. okradli pocztê [w] Firlejowie w powieNastêpuje rewizja, piêciu policjantom, cie rohatyñskiem. Skazani oni wszykaza³em by sobie usiedli, a wyznaczyli scy trzej na ponad piêædziesi¹t lat
do rewizji tylko jednego policjanta - wiêzienia - byli to Ukraiñcy, którzy
wyznaczono Józefa Kudkowskiego - wnieli odwo³anie od wydanego wypijaczynê i najwiêkszego pijaka ze roku.
wszystkich policjantów podhajecW dniu 13 maja jest wizyta po cekich. Za¿¹da³em najpierw zrewidowaæ lach wiêziennych, ja jako wiêzieñ poKudkowskiego, wszystkie kieszenie lityczny stajê obok wiêniów z³odziei.
nawet manszety u p³aszcza, czy nie Prokurator Szafran zwraca siê do mnie,
ma rewolwera, by mi w czasie rewizji no jak wam siê siedzi u nas? Odpopodrzuciæ. Rewizja trwa³a do godziny wiadam - panie prokuratorze, bardzo
trzeciej po po³udniu, spisano proto- dobrze, nawet w niebie nie mo¿e byæ
kó³ i dano mi do przeczytania i podpi- lepiej dla mnie. Jeno jest tylko w tem,
su. Podpisa³em go. Policja daje roz- ¿e siedzê niewinny. Prokurator - cokaz bym ubiera³ siê, w imieniu prawa ¿ecie musieli pobroiæ, kiedy was tu
jestem aresztowany. Ca³e mieszkanie przys³ano. Prokurator odchodzi, ja ile
83
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si³ mam - panie prokuratorze ja nie zorganizowany zosta³ przez nich zjazd
skoñczy³em jeszcze i mam prawo ¿¹daæ Ludowców. Na mówców zostalimy
od pana by mnie wys³uchaæ, ja p³acê poproszeni student Miko³aj K³êbicki
podatki i jestem obywatelem polskim. - syn ch³opski i ja. Sala T.S.L.dowej
Prokurator zatrzymuje siê. Pan proku- w miecie Kozowej pow. Brze¿any
rator u¿y³ tu takich s³ów, ¿e co mu- zosta³a wype³niona po brzegi, reszta
sia³em pobroiæ. Panie prokuratorze - ch³opów s³ucha³a przez otwarte okna.
pobroiæ jak tu powiedzia³ pan, to rów- Jak zwykle bez policji, nie by³o w Polnie¿ rozumieæ, ¿e siedzê [w] wiêzieniu sce zebrañ czy zjazdów. Czterech pojakby jaki z³odziej czy morderca - bo licjantów notuje nasze s³owa. Rozbiór
siedzê tu z takimi na tej celi. Do jed- Czechos³owacji miêdzy innemi wyponych ani drugich siê nie zaliczam. Tu wiadam siê, ¿e to mo¿e nas kosztodzia³a tylko zemsta nade mn¹ kom. waæ przy³¹czenie Zaolzia do Polski,
Struga³y, który to ju¿ objecha³ ró¿ne nawet ca³¹ Polskê. Przy³¹czenie Zaols¹dy i w³adze, by³ u gen. Paszkiewi- zia do Polski winno byæ przy³¹czone
cza w Tarnopolu, by³ w Warszawie i do Polski dziesiêæ lat tymu, albo dzietak¿e gdzie tylko móg³. By mnie trzy- siêæ lat póniej. Nie inaczej te¿ przemaæ [w] wiêzieniach - niewinnego mawia³ K³êbicki.
cz³owieka. Jestem w pe³ni prawa i
Po zakoñczeniu zjazdu zatrzymuje
¿¹dam od pana prokuratora, by po nas [policja] i zabiera nas na posterutrzech miesi¹cach wiêzienia mnie, nek Policji. Spisuj¹c z nami do ciemwytyczy³ mi rozprawê albo z wiêzie- nej nocy protokó³ naszych przemónia zwolni³. Gdy¿ nie poczuwam siê wieñ. Po spisaniu protokó³ów zostado ¿adnej winy, a s¹dzê ¿e i pan pro- jemy zwolnieni. W kilka tygodni pókurator nie znajdzie jej.
niej otrzymujemy wezwania na rozpraProkurator odchodz¹c, zapewnia wê s¹dow¹ w miecie Kozowa. Odmnie ¿e zbada akta i rozstrzygnie, a by³o siê cztery rozprawy, zostalimy
mnie osobicie powiadomi. Po godzi- zas¹dzeni, K³êbicki na trzy miesi¹ce
nie czasu zjawia siê stra¿nik Mazur w wiêzienia - po raz pierwszy wyrokoceli - Zaremba zbierajcie manatki - je- wany. Ja otrzymuje wyrok jako stary
stecie zwolnieni. W piêkn¹ majow¹ recydywista dwa lata wiêzienia i 500
noc i w pe³ni ksiê¿yca postanowi³em z³ grzywny. Wnosimy odwo³anie siê
sobie iæ na piechotê do Podhajec, do s¹du okrêgowego w Brze¿anach.
by z³apaæ tak piêknego i wie¿ego Wytyczony zostaje sêdzia wistun powietrza, a którego jak zwykle [w] Ukrainiec. Odby³a siê pierwsza rozwiêzieniach, nie mia³em go przez prze- prawa, sêdzia odracza sprawê na pósz³o trzy miesi¹ce. Z Brze¿an do Pod- niej. Po miesi¹cu czasu, jest druga
hajec by³o 28 kilm. Praca moja poli- rozprawa z trzech sêdziów. Sêdzia wityczna i objazdy po ró¿nych powia- stun, Obuchowicz - trzeciego nazwitach i wsiach od¿y³y z powrotem.
ska nie pomnê. Wszyscy sêdziowie
Po rozebraniu Czechos³owacji: starzy ludzie. Rozprawa trwa³a krótWiadome jest, ¿e rozbiór Czechos³o- ko, ale za to d³ugo trwa³a narada tych
wacji, by³ rz¹dów sanacyjnych do trzech sêdziów. Sêdziowie wchodz¹
spó³ki z Hitlerym. Brze¿añscy ch³opi na salê - odczytuje siê wyrok. Uwal-
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niaj¹cy nas wraz z K³êbickiem, by³ on t. 4 Miêdzy apologi¹ a negacj¹, red.
ju¿ [w] wojsku, za to jego przemówie- J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa
nie - powo³ano go zaraz do wojska.
2010, s. 197-216; K. Maler, D. MiUzasadnienie wyroku: "S¹d Okrê- siejuk, 65 lat Polskiego Stronnictwa
gowy na dwóch rozprawach, jak i na Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej,
czterech rozprawach w Kozowej, nie G³ubczyce 2011; D. Misiejuk, W³adoszuka³ siê z³ej woli oskar¿onych dys³aw Zaremba - przyczynek do biowobec Polski, a raczej tylko troskê o grafii dzia³acza ludowego, [w:]
Naród i Polskê. Oskar¿eni obydwaj s¹ Materia³y ogólnopolskiej konferen[w] pe³ni praw i zabierania g³osu w cji archiwalnej w Supralu 6-8 czerwzagadnieniach politycznych, jak i in- ca 2011 [w druku]; D. Misiejuk, Nienych". Wyczerpani finansowo, nie znane wspomnienia zapomnianego
bralimy obroñców bo nie by³o czym dzia³acza ludowego, "Wroc³awski
adwokatom zap³aciæ. By³a to ostatnia Rocznik Historii Mówionej" 1, 2011,
rozprawa, nasza przed wybuchem s. 105-120.
drugiej wojny wiatowej, na kilka tyl- 2 Stan badañ nad osob¹ W³adys³ako tygodni przed wojn¹.
wa Zaremby oraz charakterystykê
Mia³bym te¿ wiele do napisania o materia³ów archiwalnych dotycz¹zagadnieniach po drugiej wojnie wia- cych jego osoby sporz¹dzi³ D. Misietowej, jak i cierpieniach wiêziennych. juk, W³adys³aw Zaremba - przyczyAle to nie jest potrzebne ani te¿ Na- nek do biografii Równoczenie
rodowi i Polsce.
szczegó³owej analizie poddano
Wydaje mi siê, ¿e probie o napisa- wspomnienia Zaremby. Na podstanie mego ¿yciorysu, jak mog³em i wie dotychczasowych badañ ustaloumia³em jako uczeñ dwóch klas zimo- no, i¿ Zaremba rozpocz¹³ pracê nad
wych napisa³em. Przypuszczam, ¿e tekstem Wspomnieñ na prze³omie
jako prosty cz³owiek i ch³op polski 1965 i 1966 r., zakoñczy³ za przed
znajdê zrozumienie, gdy pismo to doj- grudniem 1966 r. Na ten temat szczedzie do Muzeum Historii w Warsza- gó³owo zob. D. Misiejuk, Nieznane
wie.
wspomnienia , s. 112-114.
Z ludowym pozdrowieniem.
3 Archiwum Instytutu Pamiêci NaW³adys³aw Zaremba
rodowej, Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszaród³o: IPN BU, sygn. 0204/21, t. 4, k. wie (dalej: AIPN BU), sygn. 01168/
50-54.
174 [Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. "Silesia", k. 34-35.
Dariusz Misiejuk 4 AIPN BU, sygn. 0204/21 [Korespondencja i wspomnienia W³adys³a1 Literatura przedmiotu dotycz¹ca wa Zaremby], t. 4, k. 50-54.
W³adys³awa Zaremby jest nader ubo- 5 Wiêcej na ten temat zob. D. Misiega. Sporód prac omawiaj¹cych juk, Nieznane wspomnienia , s. 114.
jego ¿ycie i dzia³alnoæ nale¿y zwró- 6 AIPN BU, sygn. 0204/21, t. 2, k.
ciæ uwagê na: F. Gryciuk, W³ady- 29.
s³aw Zaremba, [w:] Represje wobec 7 Szerzej na ten temat, zob. D. Misiewsi i ruchu ludowego (1944-1989), juk, Nieznane wspomnienia
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KRÓTKA HISTORIA KIETLIC
Nie wiadomo, kiedy powsta³a ta
wie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1334r. i jest w niej mowa o
Kyttelicz. Prawdopodobnie tak siê
nazywa³ jej w³aciciel. W 1434r. wie
nazywa³a siê Kytlicze. 2 stycznia
1573r. miasto G³ubczyce
kupi³o pó³ wsi Kietlice od
Zygmunta Schelihy, a 28
maja 1581r. pozosta³¹
czêæ od brata Zygmunta, Wac³awa za 5500 talarów. G³ubczyce by³y w³acicielem Kietlic a¿ do
ustania stosunków pañszczynianych w XIX w. W
1809r. miasto G³ubczyce
sprzeda³o grunty maj¹tkowe Kietlic ch³opom z tej
wsi oraz z Królowego za
24 tys. talarów. Za uzyskane w ten sposób pieni¹dze sp³aci³o
d³ugi, które spowodowa³ kwaterunek
wojsk francuskich w okresie napoleoñskim. W 1830r. miasto wyciê³o 100
- morgowy las zwany Strade, miêdzy
Kietlicami a Biernatowem, a grunt
sprzeda³o. Po nabyciu gruntów wzros³a majêtnoæ mieszkañców. Po¿ary z
lat 1847, 1849 i 1873 spowodowa³y
budowê murowanych domów.
W 1723r. w Kietlicach mieszka³ so³tys, 13 kmieci (pe³norolnych), 5 zagrodników (ma³orolnych) i 13 komorników (bezrolnych). W 1783r. by³o ju¿
13 kmieci, 18 zagrodników i tylko 3
komorników. W 1914r. 12 bauerów, 37
zagrodników i 14 komorników.
Liczba mieszkañców wynosi³a: w
roku 1783r. - 242, 1855r. - 400, 1890r. 441, w 1910r. i w 1929r. - 387. W 1904r.
zbudowano szosê do G³ubczyc i wybrukowano wie.
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W 1898r. o Kietlicach napisa³ ksi¹dz
E. Vogt, ¿e wie jest ukryta w dolinie
za wysokimi drzewami lenymi i wypielêgnowanymi drzewami owocowymi i ¿e dawniej z powodu z³ej drogi
rzadko dociera³ tu kto obcy, jedynie
od czasu do czasu
pojawia³ siê tu p³óciennik i handlarz
przêdz¹.
Kietlice pierwotnie
nale¿a³y do parafii
Zawiszyce, od 1901r.
do lokalii Królowe, a
odt¹d ponownie do
Zawiszyc. Gdy w
1919r. lokaliê Królowe wyniesiono do
rangi parafii, jej czêci¹ sta³y siê Kietlice.
Obecnie Kietlice
nale¿¹ do parafii ciborzyce Ma³e.
W I po³owie XIX w. we wsi zbudowano murowan¹ kapliczkê z dzwonnic¹, która w dobrym stanie zachowa³a siê do dzi. W 1881r. powsta³
koció³ pogrzebowy z cmentarzem, na
którym stoi krzy¿ - pomnik upamiêtniaj¹cy 18 mieszkañców poleg³ych
podczas I wojny wiatowej. O budowie tego kocio³a lokalista z Królowego Eduard Meissner napisa³ nastêpuj¹co: "Ju¿ od dawna gmina ¿yczy³a
sobie mo¿liwoci grzebania swoich
zmar³ych na w³asnym cmentarzu, poniewa¿ transport zw³ok do doæ odleg³ego Królowego, zw³aszcza zim¹, po
z³ych drogach, by³ zwi¹zany z wielkimi trudnociami. Dlatego te¿ gmina w
1881r. podjê³a wielkoduszn¹ decyzjê
o zbudowaniu na w³asny koszt ma³ego Domu Bo¿ego i mimo wielu przeszkód decyzja ta zosta³a zrealizowa-
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na. Mistrz murarski pan Hoffrichter z dzie paG³ubczyc podj¹³ siê budowy; rok pó- nuje tyniej móg³ ju¿ nasadziæ na smuk³¹ wie- fus i tak
¿ê kocieln¹ poz³acany krzy¿. Ten rzeczywiskromny, a jednak zgrabnie zbudowa- cie by³o.
ny koció³ek, który mo¿e pomieciæ Ludnoæ
wewn¹trz ponad 300 osób, zosta³ po- niemiecwiêcony 12.10. 1882r. Uroczystego ka, która
aktu powiêcenia dokona³ proboszcz powrócimiejski i dziekan pan Dressler/ /". W ³a z ewakoció³ku tym znajdowa³y siê: 1 o³- kuacji, z
tarz, ambona, neogotyckie organy powodu
wykonane za 1800 marek, a w wie¿y z³ych wazawieszono 3 dzwony odlane w Paw- r u n k ó w
³owiczkach, powiêcone przez archi- higienicznych w powojennej rzeczyprezbitera Wodacka z Naczês³awic. Za wistoci, braku leków i marnego wyzgod¹ arcybiskupa o³omunieckiego ¿ywienia, chorowa³a na tyfus i umiemog³y siê tu odbywaæ msze pogrze- ra³a. We wsi przebywa³o 2 polskich
bowe oraz sumy fundacyjne.
¿o³nierzy, którzy mieli dopilnowaæ
W 1817r. we wsi powsta³a szko³a. ¿niw. Uruchomiona zosta³a szko³a,
Wczeniej dzieci uczêszcza³y do Kró- która przetrwa³a przejcie frontu w
lowego. W 1879r. postawiono budy- dobrym stanie i zapisa³o siê do niej
nek nowej szko³y, w dawnym ogro- 50 dzieci m³odszych roczników. Stardzie szkolnym.
sze uczêszcza³y do szko³y w ciboW 1945r. Polacy zmienili nazwê wsi rzycach Ma³ych.
z Kittelwitz na Kit³owice. Od lipca do
padziernika 1945r. osiedlali siê tu m.
Katarzyna Maler
in. mieszkañcy Nadwórnej, Przerola Na zdjêciach:
pow. Nadwórna i Kubajówki, równie¿ 1. Koció³ pogrzebowy w Kietlicach.
pow. Nadwórna w woj. stanis³awow- 2. Kapliczka z I po³. XIX w.
skim na Kresach Wschodnich. Niejedna rodzina przywioz³a ze sob¹, poza Literatura:
dozwolonym przez Rosjan baga¿em, 1. Borek H., Górny l¹sk w wietle nazw
pamiêæ o tragicznych wydarzeniach miejscowych, Opole 1988.
2. Hofrichter R., Die Kämmereigüter der
zwi¹zanych z mordami dokonanymi w
Stadt Leobschütz einst und jetzt. "Leich okolicy przez banderowców, nie- obschützer Zeitung" 1929.
jednokrotnie na w³asnych krewnych. 3. Hofrichter R., Heimatkunde des KreW Kietlicach 2 lub 3 zagrody zosta³y ises Leobschütz, T.2, H.3, Leobschütz
spalone przez ukraiñskich robotników 1914.
przymusowych, którzy w ten sposób 4. Vogt E., Aus alten Tagen. Geschichtsmieli siê odp³aciæ miejscowym bau- bilder aus der Vergangenheit des Kircherom za z³e traktowanie. Na ka¿dej spiels Sabschütz in Oberschlesien, Lebramie znajdowa³a siê kartka z napi- obschütz 1898.
5. Wspomnienia . P. Jana Bi³ozura zasem informuj¹cym, ¿e w danej zagropisane przez autorkê w 2010r.
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WIE RÓWNE (czêæ I do 1945r.)
Z dziejów wsi
Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z aktu podzia³owego ksiêstwa
opawskiego z 1377r. i jest tu wymieniona jako Rofne. Henryk Borek wywodzi tê nazwê od przymiotnika równy - miejsce równe, niepofa³dowane.
Mieszkañcy przed 1945r. s¹dzili, ¿e
nazwa Równego - Roben pochodzi od
s³owa Raben - kruk. Istotnie pieczêæ
gminy Równe pokazywa³a dwie jod³y
z krukami. W granicach wsi znajdowa³ siê tzw. Czarny Las, który dawniej stanowi³y jod³y, a w jod³ach tych
gniedzi³y siê kruki. Wie by³a w³asnoci¹ czeskich ksi¹¿¹t z dynastii
Przemylidów, a nastêpnie Piotra
Haugwitza i Schellenbergów. W
1506r. Jerzy von Schellenberg przekaza³ Równe w zamian za s³u¿bê Janowi Jerzemu Supp von Füllstein. W
1570r. Równe zakupi³o miasto G³ubczyce. W 1609r. margrabia Jan Jerzy
Hohenzollern sk³oni³ miasto do niekorzystnej zamiany. W zamian za Równe G³ubczyce mia³y otrzymaæ ma³¹
wioskê Dêbnice (tereny w G³ubczycach przy dzisiejszej ul. Kopernika), a
¿eby nie by³y pokrzywdzone, uzyska³y prawo do u¿ytkowania kamienio³omu po³o¿onego na polach Równego i prawo pobierania c³a na mocie
ku Rudolticom, natomiast przy obsadzaniu probostwa w tej wsi pierwszeñstwo mia³ mieæ g³ubczycki kandydat. Dopiero w 1904r. miasto zrzek³o siê tych uprawnieñ.
W 1622r. Równe sta³o siê w³asnoci¹ katolickich ksi¹¿¹t Liechtensteinów. W 1791r. Liechtensteinowie
sprzedali tutejszy maj¹tek 108 mieszkañcom za kwotê 200 tysiêcy guldenów.

90

Na zachodnim krañcu wsi ( w kierunku Dobieszowa ) sta³ zamek. Jeszcze w XIX w. widoczne by³y jego
pozosta³oci, w tym obwa³owanie. W
1868r. zasypano studniê zamkow¹,
poniewa¿ utopi³a siê w niej córka nauczyciela Willscha. Na ³¹kach miêdzy
Równem a Go³uszowicami podczas
wojny 30 - letniej mieli obozowaæ ¿o³nierze, st¹d nazwa "£¹ki wojenne".
Mia³ tu siê znajdowaæ równie¿ zbiorowy grób ¿o³nierski.

W 1783r. w Równem mieszka³o 51
rodzin ch³opskich, 21 zagrodniczych
i 31 komorniczych, ³¹cznie 558 mieszkañców. W 1855r. 1195 mieszkañców,
w 1890r. 1212, w 1910r. 991, w 1929r.
971. W 1889r. wie przeciê³a szosa
G³ubczyce - Opawica. W 1893r. urz¹dzono pocztê i pod³¹czono pierwszy
telefon. 10 lat póniej powsta³a ochotnicza stra¿ po¿arna. W 1907r. w odleg³oci 3 km od wsi utworzono przystanek kolejowy Zopowy - Równe. W
1878r. za³o¿ono urz¹d celny, dla którego budynek powsta³ dopiero w
1901r., a w 1905r. na G³odowej Górze
powsta³ ma³y zagajnik dla ochrony
ptactwa, otoczony drucian¹ siatk¹. W
1900r. powsta³a fabryczka cementu, a
w 1901r. dom handlowy z Berlina za³o¿y³ tu zak³ad produkcji wyrobów
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we³nianych. 4 lata póniej wynaj¹³ go lodu dla browaru Weberbauera w
fabrykant Hermann Selbmann z G³ub- G³ubczycach. Naprzeciwko tego staczyc. Zatrudnia³ tu kobiety i dziew- wu sta³a wspomniana fabryczka toczêta niepracuj¹ce na roli, które wy- warów we³nianych Selbmanna.
rabia³y poñczochy, skarpetki i szaliki.
W wiêkszoci du¿ych zagród
Prawdopodobnie w okresie miêdzy- ch³opskich w ogrodach znajdowa³y
wojennym fabryczkê tê zamkniêto. siê piece chlebowe. Niestety ¿aden z
Podobny los spotka³ wiejski browar.
nich nie dotrwa³ do dzi.
W XIX w. na terenie wsi sta³y 4 wiaCorocznie w grudniu w okolicach
traki, z których jeden rozebrano w wsi odbywa³o siê polowanie z na1901r., drugi w 1912r.
gonk¹, podczas którego mo¿na by³o
We wsi znajdowa³y siê dwie szko- ustrzeliæ do 300 zajêcy, kuropatw i
³y, katolicka i ewangelicka. Katolicka ba¿antów.
powsta³a w 1765r. i by³a drewniana.
W 1930r. wie otrzyma³a po³¹czePo po¿arze w 1827r. postawiono now¹, nie busem pocztowym z G³ubczycami
któr¹ rozebrano w 1876r. i zast¹piono i Opawic¹. Ruch ten odbywa³ siê dwa
kolejnym budynkiem. Do 1862r. w razy dziennie i by³ zbawienny dla
szkole tej uczy³y siê równie¿ dzieci mieszkañców.
protestantów. W tym samym roku w
Równego nie ominê³y klêski elejednym z domów prywatnych urz¹- mentarne. W latach 1538 - 1544 d¿udzono dla nich oddzieln¹ szko³ê, a w ma umierci³a 2/3 mieszkañców. W
1865r. kupiono odrêbny budynek, po 1827r. po¿ar zniszczy³ wiêkszoæ doktórego wyburzeniu w 1895r. zbudo- mów z kocio³em i szko³¹. Zginê³o
wano now¹ szko³ê. Po I wojnie wia- dwoje ludzi. Wedle podania ludowetowej z powodu braku dzieci szko³a go proboszcz uratowa³ monstrancjê i
ewangelicka zosta³a zamkniêta, a w ruszy³ z ni¹ przez wie. W tym mo1935r. w jej budynku urz¹dzono przed- mencie ucich³a burza i po¿ar usta³. Na
szkole.
pami¹tkê tego wydarzenia ustalono
Podczas I wojny zginê³o 48 ¿o³nie- 14 wrzenia dniem lubowania. Drurzy pochodz¹cych z Równego i w gim dniem lubowania by³ 23 czerwokresie miêdzywojennym postawio- ca, na pami¹tkê gradobicia z 1832r.
no im blisko kocio³a pomnik. Po II Tego dnia po uroczystej sumie ksi¹dz
wojnie wiatowej zosta³ czêciowo prowadzi³ po polach procesjê.
zniszczony. Obecnie na jego cokole
W 1836r. 56 mieszkañców zmar³o na
znajduje siê tablica z napisem: Chwa- cholerê.
³a tym, którzy swe ¿ycie oddali za ojDzia³ania wojenne w marcu 1945r.
czyznê.
doprowadzi³y do ogromnych zniszPo zachowanym do dzi stawie czeñ. We wsi osiedlili siê polscy osad(zwanym dominialnym lub kociel- nicy, m. in. z kresowej wsi Komarniki,
nym) przy cmentarzu otaczaj¹cym powiat Turka, z okolic Sambora i Rokoció³, mieszkañcy p³ywali na ³ód- datycz. Zastali domy bez mieszkañkach lub ³owili ryby, a zim¹ wykorzy- ców. Stacjonowa³o tu tylko wojsko
stywali go jako lodowisko. Drugi staw. radzieckie. Wszêdzie le¿a³y trupy ¿o³zwany browarnym, zim¹ dostarcza³ nierzy radzieckich i niemieckich oraz
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zwierzêca padlina. Na polach
sta³y zestrzelone i spalone czo³gi. Rosjanie pochowali swoich,
natomiast zabitych ¿o³nierzy
niemieckich pogrzebali mieszkañcy, którzy powrócili z terenów czeskich, dok¹d siê ewakuowali przed frontem. Pierwszym
polskim so³tysem zosta³ Józef
Matkowski. Jednoczenie wybrano so³tysa dla Niemców,
Augusta Matejê, który zna³ jêzyk polski. 13 lipca 1946r. Niemcy zostali wysiedleni i rozlokowani w powiecie Nordheim.
Koció³ w. w. Piotra
i Paw³a i parafia Równe
Pod wzglêdem kocielnym
Równe nale¿a³o najpierw do diecezji, nastêpnie do archidiecezji
o³omunieckiej. W latach 1540 - 1630
mieszkañcy byli wyznawcami luteranizmu. Znane s¹ nazwiska dwóch
pastorów. Jednym z nich by³ Martinus Golortinus (1579r.), natomiast od
1614 do 1625r. dzia³a³ tu pastor Stephan Henel, który zosta³ wypêdzony
w 1625r. (wojna 30 - letnia), lecz wróci³ po roku nieobecnoci i pozosta³ w
Równem do 1628r. Oko³o 1630r. nast¹pi³a kontrreformacja. W 1650r. proboszczem zosta³ kryptoprotestant
Georg Hoøicky, który z powodu "niepoprawnoci" musia³ opuciæ diecezjê. Odt¹d Równe podlega³o parafii
W³odzienin, a od 1653r. parafii Go³uszowice i dopiero 30 lipca 1668r. wprowadzono jako katolickiego proboszcza Jakoba Ignatza Franza. Parafia
Równe obejmowa³a Dobieszów i Zopowy ( do 1804r.), a w latach 1772 1777 tak¿e Braciszów oraz Stirnau
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(nieistniej¹c¹ ju¿ osadê w okolicy
Bursztetu, po której zachowa³y siê jedynie fundamenty niewielu domów) .
Wg Gregora Wolnego w 1691r. w
Równem sta³ "prastary" koció³ pod
tym samym wezwaniem co obecny,
który mia³ sklepione tylko gotyckie
prezbiterium. Nawa mia³a sufit z desek. Koció³ mia³ tylko 1 o³tarz, a w
drewnianej wie¿yczce 2 dzwony. Posiada³ poz³acany kielich, ciborium,
star¹ mosiê¿n¹ monstrancjê, kilka ornatów, 40 tal. w gotówce, 113 tal. od³o¿onych na procent. W³asnoci¹ kocio³a by³o pole na 1 korzec zasiewu
oraz ³¹ka. Przy plebanii by³ ogródek.
Do plebanii nale¿a³ ³an ja³owej ziemi
na 17 - 20 korców oziminy lub jarego,
³¹ka na 2 - 3 fury siana. Duchownemu
nale¿a³o siê od mieszkañców 8 fur
drewna.
14 wrzenia 1827r. koció³ sp³on¹³
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wraz z 2 o³tarzami i ca³ym sprzêtem
oraz dzwonami. Sp³onê³a te¿ plebania.
Wg Wolnego w latach 1832 - 1834 ( u
Hofrichtera 1835) zbudowano nowy
koció³ za sumê 3549 tal. 16 sr gr. Patron zap³aci³ 2/3, a gmina pozosta³¹
czêæ tej sumy. W tym czasie msze
odprawiano na prowizorycznie urz¹dzonym chórze w prezbiterium. Nowy
koció³ otrzyma³ sufit z trzciny. Uratowane zosta³ymonstrancja, ciborium
i kielichy oraz koszula chorego, zrabowane w 1828r. po w³amaniu do zakrystii. Musiano zakupiæ nowe za 800
tal. na koszt kocio³a i dobrodziejów.
Nowe organy kupiono w 1836r. za 350
tal., lecz z czasem wymaga³y reparacji. W 1829r. odbudowano plebaniê
na koszt patrona i parafian. Pokryto
j¹ ³upkiem. Na parterze mia³a 2 pokoje, a na piêtrze cztery. Budynki gospodarcze postawiono w 1837r. Piekarniê w 1860r. Obok znajdowa³ siê
sad i warzywnik. Proboszcz w 1863r.
mia³ pole wielkoci 36 du¿ych korców
zasiewu, kilka ma³ych kawa³ków ³¹k i
kawa³ek zakrzaczonego terenu.
W 1863r. do parafii nale¿a³o 1554

katolików. Patronem by³ w³aciciel
ksiêstwa karniowskiego ksi¹¿ê Johann von Liechtenstein.
O kocielnym o³tarzu g³ównym
Wolny pisze tylko tyle (1863r.), ¿e jego
tylna dekoracja kolumnowa zosta³a
postawiona w 1859r. Koció³ posiada³ wówczas 2 o³tarze boczne: w.
Anny i w. Jana Nepomucena. Wie¿a
mia³a dwa ma³e dzwony odlane ze starych w 1834 i 1835r. oraz dzwon mszalny kupiony od franciszkanów w G³ubczycach.
G³ubczycki mieszczanin A. Hildebrand podarowa³ kocio³owi srebrny
kielich. Koció³ zakupi kadzielnicê i
srebrny dzbanek mszalny.
Stare metryki prowadzone od 1673r.,
sp³onê³y w 1827.
Wg Roberta Hofrichtera, wspomniany o³tarz g³ówny koció³ otrzyma³ w 1895r., a w latach 1896 - 97 nowe
2 o³tarze boczne, w. Anny i w. Jana.
W 1898r. powsta³a nowa zakrystia. W
1899r. po³o¿ono now¹ posadzkê. W
1903r. pomalowano okna. W 1905r.
wie¿a otrzyma³a 30 - metrowej wysokoci cebulasty he³m ze szpicem.
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srebrnej, a srebrn¹ do ¿elaznej i zakopali je na wspomnianych ³¹kach. Wiele
setek lat póniej ch³op, w³aciciel ³¹k,
postanowi³ zrównaæ z ziemi¹ znajduj¹cy siê tam pagórek. By³ zaskoczony, gdy znalaz³ tu kamieñ z nieczytelnym napisem.
KAMIEN "ELIS"
W miejscu, gdzie stykaj¹ siê pola
Równego, Gadzowic i czeskiego Rusina, sta³ dawniej graniczny kamieñ,
zwany przez ludnoæ "Elis". Podobno w dawnych czasach grzebano przy
nim samobójców.

W 1883r. nast¹pi³o powiêkszenie
cmentarza poprzez zasypanie czêci
stawu i poprzez zakup 2 przyleg³ych
miejsc komorniczych.
W 1945r. podczas dzia³añ wojennych wie¿a zosta³a zestrzelona. Dach
podziurawi³y granaty. Szaty mszalne
by³y rozdarte, hostie porozrzucane.
Kielichy mszalne zosta³y skradzione.
Pod urzêdem proboszcza Franciszka
Ch³odka nowi polscy mieszkañcy zreperowali budynek i za³o¿yli nowy
cmentarz poza wsi¹.
Podania ludowe z Równego
MOGI£A W£ADCY HUNÓW
Miêdzy Go³uszowicami a Równem
znajdowa³y siê tzw. £¹ki wojenne.
Dawno temu odby³a siê tu bitwa, w
której zgin¹³ w³adca Hunów. Jego
wojownicy w³o¿yli cia³o w³adcy do
z³otej trumny, któr¹ wstawiono do
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G£ODOWA GÓRA
W czasach, gdy wie Równe otoczona by³a gêstymi lasami, pewien
ch³op z Równego poszed³ do Hrozowej w Czechach kupiæ chleb. Wracaj¹c z chlebem w rêku, zab³¹dzi³ w ciemnociach. Znaleziono go nie¿ywego
w lesie na wzgórzu, na pó³nocny zachód od wsi. Mimo ¿e nie zjad³ ani
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MSZA BISKUPIA W KAPLICY
O kaplicy w Równem powiadano,
¿e w niej straszy. O pó³nocy zjawia³
siê tam biskup z ministrantami i cudownymi anio³ami. Pewnej nocy przechodzi³ tamtêdy czeladnik. Gdy ujrza³
owietlon¹ kaplicê, postanowi³ do niej
zajrzeæ. Ujrzawszy ceremoniê, zacz¹³
siê miaæ. Biskup ze wit¹ przestraszy³ siê i znikn¹³. Wiêcej siê nie pojawili, a czeladnik zmar³, po czym rozst¹pi³a siê ziemia i poch³onê³a jego
zw³oki. Na tym miejscu wyrós³ ciernisty krzak.

kawa³ka chleba, przypuszczano, ¿e
umar³ z g³odu, a wzgórze nazwano
G³odow¹ Gór¹.
O RYCERZU BARBERCIE
Dawno temu w Równem sta³ zamek,
którego ruiny zniknê³y jeszcze w XVIII
wieku. Podczas usuwania gruzu znaleziono tu garniec pe³en miedzianych
monet z wizerunkami rycerza Barberta. Ludzie nazwali monety fenigami
Barberta. Potem ch³opi postawili tu
domy, a miejsce to otrzyma³o nazwê
" Na zamku."
SZWEDZI W RÓWNEM
Podczas wojny 30- letniej (16181648) Szwedzi sprofanowali kaplicê w
Równem, umieszczaj¹c w niej konie.
Zanim odeszli, spalili ten budynek.
Mieszkañcy wybudowali na tym samym miejscu now¹ kaplicê i nazwali
j¹ " szwedzk¹".

"£¥KI WOJENNE"
Podczas wojny 30- letniej na £¹kach
wojennych ko³o Równego obozowa³o wojsko, które mia³o oblegaæ G³ubczyce. Na jednej z ³¹k jest widoczny
jeszcze dzi pagórek, bêd¹cy masowym grobem ¿o³nierskim.
DLACZEGO PIECZÊÆ GMINNA
RÓWNEGO POKAZYWA£A
KRUKI ?
Dawna pieczêæ wsi Równe pokazywa³a drzewo jod³owe z dwoma krukami. Na pytanie, dlaczego wybrano
tak¹ treæ pieczêci, odpowied mo¿e
daæ nastêpuj¹ca opowieæ. Na po³udniu wsi by³y kiedy dwie drogi zwane pogañskimi. Po nich poganie szli
do pobliskiego Czarnego Lasu, aby
tam z³o¿yæ ofiarê swoim bo¿kom. Czarny Las tworzy³y drzewa jod³owe, na
których siedzia³y liczne czarne kruki.
Kruk po niemiecku brzmi Raben, a niemiecka nazwa Równego, Roben.
Mimo ¿e Czarny Las wyciêto, nazwa
pozosta³a w pamiêci mieszkañców, a
drzewo jod³owe z krukami uwieczniono na wizerunku pieczêtnym.
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RÓWNIANIE PRZEGANIAJ¥
WOJSKA NAPOLEOÑSKIE
Gdy wojska napoleoñskie opanowa³y Prusy, chcia³y zaj¹æ tak¿e Równe. W tym celu umieci³y na G³odowej Górze dzia³o. Ch³opi z Równego
te¿ mieli dzia³o. Zaci¹gnêli je na Górê
Dêbow¹ i wystrzelali z niego ca³y zapas grochu, fasoli i prosa. Wojska
napoleoñskie po takim ostrzale siê
wycofa³y.
DUCH W RÓ¯OWO - CZERWONYM UBRANIU
Na prawo od szosy z Równego do
G³ubczyc rozci¹ga³y siê £¹ki wojenne. Tu walczy³y w wojnach l¹skich
wojska pruskie i austriackie, a potem
na tym miejscu zakopano poleg³ych.
Pewnego wieczora grupka ludzi sz³a
z Równego do Go³uszowic i zobaczy³a cz³owieka w ró¿owo- czerwonym
ubraniu, a za nim 5- 6 dziewcz¹t, które
piewa³y bohaterskie pieni. To dziwne towarzystwo posz³o z ludmi do
domu i zjad³o kolacjê. Po kolacji dziewczyny odesz³y, a cz³owiek w ró¿owo czerwonym ubraniu znikn¹³.
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PRZY KRZY¯U STRASZY
Przy drodze z Go³uszowic do Równego sta³ wysoki drewniany krzy¿
otoczony przez 4 lipy. Nazywano go
krzy¿em parafialnym, poniewa¿ dawno temu by³a tu rola parafialna. W
dzieñ przychodzi³o siê tu bez lêku, lecz
w nocy p³onê³o tam kilka wiate³ i widaæ by³o ciemn¹ postaæ.
SZKOLNA BARBARA
W dawnych czasach w Równem,
na zachodnim krañcu wsi w kierunku
Dobieszowa, znajdowa³ siê zamek.
By³a tam stara studnia, w której utopi³a siê córka nauczyciela Willscha,
Barbara. Zrozpaczony ojciec w 1868
roku doprowadzi³ do zasypania tej
studni. Odt¹d nikt nie chcia³ w nocy
zbli¿yæ siê do tego miejsca, gdy¿ rzekomo pojawia³ siê tam duch "szkolnej Barbary".
G³upi ludzie powiadali, ¿e "szkolna
Barbara" by³a niedobr¹ dziewczyn¹.
Wieczorem siada³a na cmentarnym
murze i straszy³a przechodniów. Czasem ros³y jej skrzyd³a i lata³a nad sta-

HISTORIA
wem kocielnym. Gdy siê utopi³a w 3. Niegel H., Unsere Heimat Roben.
studni, jej cia³o za³adowano na wóz "Leobschützer Heimatblatt" nr 1,
zaprzê¿ony w 4 konie. Po drodze ko- 1971.
nie przystawa³y i gdy furmani ude- 4.Gnielczyk Hugo, Am Sagenborn
rzali batami w trumnê, rusza³y. Szkoln¹ der Heimat. Sagen und Märchen aus
Barbarê zakopano na granicy Rów- dem Kreise Leobschütz, Leobschütz
nego- Zopowej i Dobieszowa, a na jej 1922.
grobie posadzono d¹b. Jeli siê tam- 5.Karzel O., Die Reformation in Obetêdy przechodzi³o, s³ychaæ by³o pu- rschlesien - Ausbreitung und Verlauf,
kanie zmar³ej. Mówiono, ¿e jeli prze- Würzburg 1979.
bije pukaniem pieñ dêbu, bêdzie zba- 6. Komarnicki Wiktor, Kronika rowiona.
dzinnych stron wie Komarniki Dziwcze u róde³ Dniestru, Sanu i
UPIORNY PIES
Stryja, "Kalendarz G³ubczycki"
M³ody równianin poszed³ do Mo- 2002.
krego na tañce i wraca³ do domu do- 7.Wolny G., Kirchliche Topographie
piero o pó³nocy. Gdy przechodzi³ von Mähren, V. Bd., Brünn 1863
przez rów graniczny miêdzy Mokrem
a Dobieszowem, podszed³ do niego Opis fotografii:
du¿y pies. Cz³owiek siê wystraszy³,
bo wiele o nim s³ysza³. Gdy doszed³ 1.. Pieczêæ gminy Równe sprzed
do Dobieszowa, daremnie próbowa³ 1945r. przedstawiaj¹ca dwa kruki.
go odpêdziæ. Pies towarzyszy³ mu a¿ 2. Równe, koció³ przed 1945r.
do Równego.
3. Wnêtrze kocio³a w Równem przed
1945r.
opracowa³a Katarzyna Maler 4.Równe, koció³ spalony podczas
dzia³añ wojennych w 1945r.
Literatura:
5.Równe, barokowa kapliczka z
XVIII w.
1. Hofrichter R., Heimatkunde des 6. Równe, osnuty w podania ludowe
Kreises Leobschütz, T.2, H.3, Le- kamieñ graniczny zwany "Elis".
obschütz 1914.
Przed 1945r.
2. J. Krömer, Etwas über Roben, ""Le- 7.Równe na karcie pocztowej sprzed
obschützer Heimatbrief" 5, 1959.
1945r.
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O MATCE BOSKIEJ LENEJ
W zasobach Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej znajduje siê
betonowy element, po którego dwóch
stronach znajduj¹ siê roczne daty:
1877 i 1904. Jest to element kapliczki,
która znajdowa³a siê do niedawna w
tzw. lewickim lesie parafialnym. Z kapliczk¹ t¹ wi¹¿e siê ciekawa historia.
Jeszcze w XIX w. w lesie
w pobli¿u Bliszczyc i Lewic obozowali Cyganie.
Okoliczni mieszkañcy widzieli w nocy blask zapalanych przez nich ognisk.
Pewnego dnia spaceruj¹cy po lesie mieszkaniec
Bliszczyc zobaczy³ wiewiórkê, która przeskakiwa³a z ga³êzi na ga³¹. Spostrzeg³, ¿e na jodle, na której ga³êzi siê znalaz³o zwierz¹tko, na wysokoci oko³o 3 metrów nad ziemi¹
znajduje siê ma³y obraz
Matki Boskiej Dobrej Pomocy. Zastanawia³ siê,
sk¹d siê tu wzi¹³ ten obrazek i doszed³ do wniosku,
¿e zawiesili go tu Cyganie,
aby w tym miejscu
"chrzciæ" swoje nowo narodzone dzieci wod¹ z pobliskiego ród³a, którego
wody wysch³y ju¿ dawno temu. Pewnego dnia inny mieszkaniec Bliszczyc
kupi³ kawa³ek lasu z t¹ jod³¹. Czêsto
przychodzi³ siê modliæ przed obrazkiem. Podobnie czyni³y jego dzieci.
Mê¿czyzna by³ bardzo chory. Kilka lat
po zakupie stan jego zdrowia siê pogorszy³ i pewnego styczniowego dnia
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powiedzia³ swojej ¿onie, ¿eby zabra³a
dzieci do lasu i pomodli³a siê przed
obrazkiem, co jego zdaniem mia³o poprawiæ jego stan. ¯ona posz³a do lasu
z 9 - letni¹ córk¹. Zima by³a doæ
³agodna, tak ¿e nie zmarz³y. W domu
pozosta³o czworo rodzeñstwa, w tym

najm³odsze dziecko maj¹ce roczek.
Matka i córka uklêk³y przez jod³¹ w
pewnej odleg³oci od siebie, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzaæ i d³ugo siê modli³y. Nagle córka dziwnie
siê poczu³a, us³ysza³a dwiêk przypominaj¹cy szelest jedwabnej szaty,
wystraszy³a siê i podbieg³a do matki.

HISTORIA

Nie potrafi³y sobie tego wyjaniæ i po
powrocie do wsi zapyta³y o to proboszcza. Ten odpowiedzia³, ¿e to zapewne Bóg nie chce, ¿eby siê modlono o zdrowie mê¿czyzny, dlatego nast¹pi³a przeszkoda w modlitwie. Rzeczywicie, kilka dni póniej mê¿czyzna zmar³ w wieku zaledwie 42 lat.
W Zielone wi¹tki 1874r. wdowa
zdjê³a z drzewa obrazek i wraz z dzieæmi postawi³a przed jod³¹ drewniany,
pomalowany na zielono krzy¿, na którym przymocowa³a ów obrazek.
Po latach krzy¿ sta³ siê zmursza³y i
wdowa chcia³a postawiæ na jego miejscu kapliczkê.Proboszcz na to nie
wyrazi³ zgody, poniewa¿ jego zdaniem
w tak rzadko odwiedzanym miejscu
mog¹ pojawiæ siê niedobrzy ludzie,
którzy zbezczeszcz¹ to miejsce. Mimo
to wdowa postawi³a podobn¹ do o³tarza budowlê z betonu. Ludzie polubili to miejsce, do którego wydeptali
cie¿ki, przynosili tu polne i lene
kwiaty. Matkê Bosk¹ z obrazka nazywali Len¹ lub Cygañsk¹.

Prorocze by³y s³owa wy¿ej wymienionego proboszcza. W 2001 r. kapliczka pad³a ofiar¹ wandali. Zosta³a
dos³ownie pogruchotana, a obrazek
Matki Boskiej znikn¹³. G³ubczyckie
muzeum poza ocala³ym betonowym
kapitelem korynckim zabezpieczy³o
element z dwoma datami, z których
pierwsza, 1877, mo¿e oznaczaæ rok, w
którym postawiono tu krzy¿ (choæ w
podaniu Emmy Gnilki jest data 1874),
natomiast rok 1904 mo¿e oznaczaæ
datê postawienia kapliczki z betonu.
Katarzyna Maler
Wykorzystano wspomnienia Emmy
Gnilki, która w powy¿szej historii
by³a 9 - letni¹ córk¹: Gnilka Emma,
Die Zigeunermuttergottes von Bleischwitz, "Leschwitzer Tischkerier Kalender" 1931.
Na zdjêciach: koryncki kapitel z
kapliczki oraz betonowy element z
dat¹ 1904.
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W 120. ROCZNICÊ URODZIN
I 60. ROCZNICÊ MIERCI
NAUCZYCIELKI KAROLINY WO£OSZCZUK
Karolina Wo³oszczuk urodzi³a siê
20 grudnia 1892r. w T³umaczyku pow.
Ko³omyja jako córka Józefa Aschenbrenera i Marii z domu Weber. W
1912r. ukoñczy³a seminarium nauczycielskie w Ko³omyi. Ukoñczy³a Wy¿szy Kurs Nauczycielski w zakresie
matematyki i fizyki we Lwowie. W
1912r. pracowa³a jako tymczasowa
nauczycielka w 4 - klasowej szkole
powszechnej w Baliñcach, a w 1917r.
w szkole polskiej w Czeskiej Lipie,
gdzie pomaga³a dzieciom uciekinierów z Ma³opolski. W 1918r. by³a tymczasow¹ nauczycielk¹ w 4 - klasowej
szkole im. Miko³aja Kopernika w Ko³omyi, natomiast w 1921r. pracowa³a
w tamtejszej szkole powszechnej im.
Królowej Jadwigi. Od 1 wrzenia 1935r.
by³a kierowniczk¹ szko³y im. M. Konopnickiej w Ko³omyi; od 1 stycznia
1940r. zastêpc¹ kierownika szko³y nr
11; od 1 wrzenia 1941r. kierowniczk¹
szko³y ¿eñskiej nr 1, a od 18 marca
1944r. kierowniczk¹ szko³y koedukacyjnej nr 9, równie¿ w Ko³omyi. W
latach 1935 - 1939 by³a prezesem
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
na powiat ko³omyjski. W 1935r. zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Podczas okupacji by³a aktywn¹
dzia³aczk¹ polskiego podziemia i realizowa³a tajne nauczanie. Przeladowana przez w³adze sowieckie i hitlerowskie 3 miesi¹ce spêdzi³a w niemieckim wiêzieniu mimo niemieckiego, panieñskiego nazwiska. W 1942r.
organizowa³a "Komitet Polski" w
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Ko³omyi, który udziela³ materialnej
pomocy polskim rodzinom, których

ojcowie nie powrócili z kampanii wrzeniowej 1939r. W 1945r., gdy Polacy
zostali zmuszeni do opuszczenia Ko³omyi, Karolina zosta³a kierowniczk¹
transportu ko³omyjskiego, który przeszed³ do historii jako tzw. Transport
nauczycielski (20 wrzenia - 6 padziernika 1945r.). By³a dobr¹ organizatork¹,
nak³oni³a w³adze radzieckie do udostêpnienia wypêdzonym rodzinom
nauczycielskim poza odkrytymi wêglarkami kilku krytych wagonów. W
archiwum ZOKiS w G³ubczycach zachowa³a siê kopia listy transportowej.
W G³ubczycach pomaga³a nauczycielom zdobywaæ mieszkania. Przyjecha³a tu z gosposi¹, Stanis³aw¹. Jej m¹¿
pozosta³ jako ¿o³nierz w Anglii.

HISTORIA

Kierownikiem nowo utworzonej
polskiej szko³y podstawowej w budynku by³ej niemieckiej (dzisiejszej
"dwójki") by³ wówczas Pawe³ Szczepaniak. Karolina Wo³oszczuk nie
chcia³a iæ uczyæ na wie (mia³a zostaæ kierowniczk¹ szko³y w Grobnikach) i za jej spraw¹ szko³ê nr 2 podzielono na mêsk¹ i ¿eñsk¹. 11 listopada 1945r. zosta³a kierowniczk¹ szko³y ¿eñskiej. Tego samego dnia rozpoczê³a siê nauka w tej szkole, a Karolinê wspar³y kole¿anki nauczycielki z
transportu z Ko³omyi: Franciszka Krukowska, Eugenia Mogilnicka i Zofia
Smolarska oraz Rozalia Dorczak, Janina Ostrowska i Stanis³awa Kobus.
W miarê rozwoju tej szko³y, odremontowano "bia³¹" szko³ê, tam gdzie dzi
mieci siê "Keks", jako mêsk¹. Czerwona szko³a pozosta³a ¿eñsk¹. Funkcjê kierownika Karolina sprawowa³a
do swojej mierci (22 lutego 1952r.),
któr¹ spowodowa³ wylew. Mia³a tylko 60 lat. Mieszka³a w domu przy ul.

Krakowskiej nr 3 na drugim piêtrze.
By³a osob¹ energiczn¹, chodzi³a z
charakterystyczn¹ lufk¹ z papierosem.
Jest pochowana na g³ubczyckim
cmentarzu komunalnym.
Katarzyna Maler
Fotografie:
1. Karolina Wo³oszczuk, fragment fotografii sprzed I wojny wiatowej
( w posiadaniu Barbary Mendel
z G³ubczyc).
2.Spó³dzielnia Rolniczo - Handlowa
Rolnik przejmuje patronat nad
szko³¹ ¿eñsk¹ w G³ubczycach, 1946r.
Przy stoliku po prawej siedzi dyr. Karolina Wo³oszczuk ( z kroniki Szko³y Podstawowej nr 2 w G³ubczycach).
ród³a:
- Wspomnienia Stefanii Pojdy i Barbary Mendel z G³ubczyc.
- Informacje z archiwum ZOKiS
w G³ubczycach.
- Kronika Szko³y Podstawowej nr 2
w G³ubczycach.
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O STANIS£AWIE DRZA¯D¯YÑSKIM,
nauczycielu w dawnym g³ubczyckim gimnazjum
"Polskoæ sw¹ okazywa³ zawsze i
wszêdzie, tak¿e na obczynie" *
Stanis³aw Drza¿d¿yñski urodzi³ siê
25 kwietnia 1850r. w Gnienie w Wielkopolsce, pod pruskim zaborem. Uczêszcza³ do gimnazjów
w Trzemesznie i Gnienie. Ta
gnienieñska rednia szko³a
zosta³a powo³ana do ¿ycia w
1863r. jako Wy¿sza Szko³a
Miejska dla Ch³opców z niemieckim jêzykiem wyk³adowym, a Stanis³aw by³ jednym
z pierwszych jej uczniów. W
1869r. zda³ tu maturê, nastêpnie studiowa³ filologiê na
Uniwersytecie Wroc³awskim.
Powiêci³ siê zawodowi nauczyciela. Pruskie w³adze niechêtnie widzia³y polskich nauczycieli, zw³aszcza niez³omnych patriotów w szko³ach na
terenie zaborczym, dlatego te¿
Drza¿d¿yñski pracowa³ w regionach l¹ska, w których
dominowa³a ludnoæ niemiecka. W
padzierniku 1875r. zosta³ skierowany na okres próbny do gimnazjum w
G³ubczycach, które mieci³o siê wówczas w dzisiejszym klasztorze franciszkanów. 1 listopada 1879r. otrzyma³ tu
anga¿ jako nauczyciel zwyczajny. W
latach 1888 - 1892 pracowa³ w gimnazjum w K³odzku i 1 lipca 1892r. ponownie zosta³ przeniesiony do G³ubczyc, z tytu³em starszego nauczyciela. 1 lipca 1897r. zosta³ mianowany
profesorem (szko³y redniej ). Jego
przedmiotami nauczania by³y greka i
³acina. Pracowa³ równie¿ w bibliotece
szkolnej. Uczniowie czuli przed nim
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respekt, poniewa¿ by³ surowym i
wymagaj¹cym pedagogiem. Poniewa¿ jego nazwisko by³o trudne do
wymówienia, nazywali go krótko
"Dratsch." Pewien S.G. napisa³ na

³amach "Leobschützer Heimatbrief" o
Drza¿d¿yñskim nastêpuj¹co: "/ /
Drza¿d¿yñski by³ ¿arliwym polskim
patriot¹. W jego rodzinie mówiono
tylko po polsku, równie¿ na ulicy w
G³ubczycach. Zapytany o to przez
autora Holleck [dyrektor g³ubczyckiego gimnazjum] powiedzia³ [o
Drza¿d¿yñskim i jego polskim koledze
z pracy dr. Stanis³awie Karwowskim]:
Mimo ich polskiego jêzyka s¹ wiernymi królowi ludmi, którzy widz¹ sw¹
ojczyznê w Prusach. Pruski rz¹d
wówczas - s³usznie - nie ufa³ polskim
deklaracjom lojalnoci i najczêciej
wysy³a³ filologów pochodz¹cych z
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Prowincji Poznañskiej tylko w czysto
niemieckie okolice. Drza¿d¿yñski by³
ma³omówny, w rozprawie programowej próbowa³ wykazaæ s³owiañskie
pochodzenie nazw miejscowoci powiatu. Ten wykaz odegra³ tak¹ rolê w
okresie plebiscytowym 1920 - 1921,
¿e powiat g³ubczycki zosta³ w³¹czony do terenu plebiscytowego jako
rzekomo mieszany jêzykowo."
W 1902r. gimnazjum, w którym pracowa³, otrzyma³o now¹ siedzibê przy
dzisiejszej ulicy Kochanowskiego. W
1907r. zda³ w nim maturê syn profesora, Tadeusz Drza¿d¿yñski, który po I
wojnie wiatowej zosta³ syndykiem
Zwi¹zku Gospodarczego w Polsce i
reprezentowa³ Polskê w Berlinie.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci profesor Drza¿d¿yñski z rodzin¹ przeprowadzi³ siê do Wielkopolski. 1 wrzenia 1919r., jako nastêpca
ksiêdza profesora Leona £agody, zosta³ drugim dyrektorem Gimnazjum i
Szko³y Realnej w Gnienie, które jako
maturzysta opuci³ 50 lat wczeniej.

Dzi ta szko³a nadal istnieje jako 1 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego. Zosta³ odznaczony
Orderem Polonia Restituta.
W 1925r. Stanis³aw Drza¿d¿yñski
obchodzi³ 50 - lecie pracy nauczycielskiej, co wi¹za³o siê równie¿ z przejciem na emeryturê. Móg³ na ni¹
przejæ ju¿ w 1918r., lecz wola³ pozostaæ na czynnej s³u¿bie i s³u¿yæ m³odym pokoleniom Polaków jako nauczyciel. "Lech Gazeta Gnienieñska" szczegó³owo opisuje przebieg tej
uroczystoci. Poniewa¿ profesor
wówczas mieszka³ w Poznaniu, w tamtejszym kociele parafialnym odby³a
siê msza w. w jego intencji, któr¹ celebrowa³ ks. pra³at Stychel. Przyjecha³a z Gniezna delegacja nauczycieli i
uczniów, aby z³o¿yæ mu ¿yczenia i
podziêkowaæ za pracê. Profesor
Drza¿d¿yñski przekaza³ wówczas
przedstawicielom m³odzie¿y kilka
kompletów dzie³ polskich klasyków.
Nazajutrz profesor przyjecha³ do
Gniezna, gdzie w jego intencji w ko103
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ciele franciszkanów zosta³a odprawiona kolejna
msza w., a uroczystoæ
wiecka odby³a siê w
szkolnej auli. W gimnazjum zawieszono jego
portret wykonany przez
nauczyciela prof. Borczowskiego. Nastêpnego
dnia w kociele franciszkanów odby³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne za niedawno zmar³¹ ¿onê Stanis³awa Drza¿d¿yñskiego,
w którym wziê³o udzia³
równie¿ grono pedagogiczne i uczniowie.
Profesor Drza¿d¿yñski
poza prac¹ nauczycielsk¹
zajmowa³ siê równie¿ pisaniem prac naukowych,
poród których mo¿na
wymieniæ s³ownik nazw
miejscowych powiatu
g³ubczyckiego, w którym wykaza³ ich
* Cytat z przemówienia wicedys³owiañskie pochodzenie, pt.: Die sla- rektora gnienieñskiego gimnazjum
vischen Ortsnamen des Kreises Le- Birgfellnera wyg³oszonego z okazji
obschütz, Leobschütz 1896 lub pracê 50. jubileuszu zawodowego Stanipt. S³owiañskie nazwy miejscowoci s³awa Drza¿d¿yñskiego.
na l¹sku pruskim opublikowan¹ na
³amach "Kwartalnika Etnograficzne- Zdjêcia:
go Lud", t. XIX, z 1913r. By³ cz³on- 1. Stanis³aw Drza¿d¿yñski w 1911r.
kiem za³o¿onego w 1894r. l¹skiego jako nauczyciel w g³ubczyckim gimTowarzystwa Ludoznawczego we nazjum.
Wroc³awiu.
2. Stanis³aw Drza¿d¿yñski jako wyStanis³aw Drza¿d¿yñski nied³ugo chowawca klasy unterprimy, w g³ubcieszy³ siê zas³u¿on¹ emerytur¹. Zmar³ czyckim gimnazjum. Rok szkolny
2 padziernika 1927r. w Poznaniu, a 1909/1910.
jego zw³oki przewieziono do rodzin- 3. Strona tytu³owa pracy Drza¿d¿yñnego grobowca na cmentarzu w. Pio- skiego o s³owiañskich nazwach miejtra w Gnienie.
scowoci powiatu g³ubczyckiego.
4. Nekrolog z "Kurjera Poznañskieopracowa³a go" z padziernika 1927r.
Katarzyna Maler
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Literatura:
- Dr. H. Wittek erzählt aus seiner
Gymnasialzeit 1902 - 1911. "Leobschützer Heimatblatt" nr 3 i 6,
1972 i nr 3, 1973.
- Stanis³aw Gawrych, 115 lat, strona internetowa 16. LO im. Boles³awa Chrobrego w Gnienie.
- Robert Hofrichter, Heimatkunde
des Kreises Leobschütz, Tl.2, H.2,
Leobschütz 1911.

- "Kurjer Poznañski", nr 450 z 3 padziernika 1927r.
- "Lech Gazeta Gnienieñska", nr
231, 1925r.
- J. Popiech, Z dziejów folklorystyki niemieckiej na l¹sku w XIX i XX
wieku. "Kwartalnik Opolski", nr 1,
1976.
- S.G. St. Rat, Hier spricht das Leobschützer Gymnasium. "Leobschützer Heimatbrief", nr 6,1950.
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ULICA CHROBREGO DAWNIEJ
Pierwotnie dzisiejsza ulica Chrobrego nosi³a nazwê ul. Polnej (Feldstrasse), a pierwszym zbudowanym przy
niej budynkiem by³a rednia szko³a
dla dziewcz¹t (dzisiejszy budynek
ZUS), z 1895r. Po wizycie w G³ubczycach
feldmarsza³ka Gottlieba von Haeselera
w 1908r. z okazji ods³oniêcia w koszarach popiersia hra-

rogu stanê³a willa rajcy miejskiego
Emila Hollaendra, który sprzeda³ swój
poprzedni dom (obecny budynek
USC przy ul. Niepodleg³oci) staro-

stwu powiatowemu. Emil Hollaender
ufundowa³ miastu tzw. alejê Hollaendra, dzisiejsz¹ kasztanow¹ alejê
Lwowsk¹.
W 1911r. zbudowana zosta³a willa,
w której mieci siê dzisiejszy Dom
Dziennego Pobytu. By³ to dom prywatny, a dwa lwy trzymaj¹ce herby
miejskie sta³y wówczas na wysokich

biego Goetzena, przemianowano j¹ na
ulicê Hrabiego Haeselera (Graf Haeseler - Strasse).
Prawdopodobnie pod koniec XIX
w. na rogu tej ulicy oraz dzisiejszej
Kochanowskiego (König Ottokar Strasse - ul. Króla Ottokara), stan¹³
budynek z czerwonej ceg³y z wie¿yczk¹. W 1909r. na przeciwleg³ym
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s³upach bramy wjazdowej. 2 lata póniej powsta³ secesyjny budynek dzisiejszej komendy policji, w którym
znajdowa³y siê du¿e prywatne mieszkania. Mniej wiêcej w tym samym czasie postawiono domy na pó³noc od
niego, a w latach 1922 - 1924 miasto
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zbudowa³o budynki komunalne na
rogu ul. S³owackiego - Chrobrego oraz
po przeciwleg³ej stronie a¿ ku ul.
¯eromskiego. Po stronie zachodniej
tej ulicy ku ul. ¯eromskiego znajdowa³y siê tereny nale¿¹ce do koszar.
W 1926r. dom, w którym mieci³a
siê wczeniej rednia szko³a dla
dziewcz¹t, pomieci³ w swoich murach
szko³ê rolnicz¹. Poza salami lekcyjnymi znajdowa³a siê tu kuchnia do nauki gotowania, jadalnia i sypialnia.
Po 1945r. Graf Haeseler - Strasse
przemianowano na ulicê Chrobrego.
Do obecnego budynku policji wprowadzi³ siê Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego i milicja. Do domu z wie¿yczk¹ mogli przychodziæ na zbiórki
g³ubczyccy harcerze, którzy nazywali go "pa³acykiem" (foto poprzednia
str. rodkowe, obecnie Dom Dziennego Pobytu). Do pozosta³ych budynków wprowadzili siê nowi, polscy
mieszkañcy G³ubczyc.
Katarzyna Maler
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Opis fotografii:
1. Prywatna szko³a dla dziewcz¹t,
dzisiejszy budynek ZUS, zbudowana
w 1895r.
2. Hrabia Haeseler. Fot. - wikipedia.
3. Po³udniowy wylot dzisiejszej ul.
Chrobrego. Karta pocztowa z pocz.
XX w. Zbiory Piotra Zimnego.
4. Graf Haeseler - Strasse oko³o
1920r.
5. Budynek dzisiejszego Domu Dziennego Pobytu przed 1945r. Karta pocztowa - w³asnoæ prywatna.
6. Budynki komunalne przy dzisiejszej ul. Chrobrego. Karta pocztowa,
zbiory Heimatstube Eschershausen.
7. Budynki przy dzisiejszej ul. Chrobrego zbudowane przed I wojn¹
wiatow¹. Karta pocztowa, zbiory
Heimatstube Eschershausen.
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SPRAWA BARBARY TARKOWSKIEJ
Dzia³ania wojskowego wymiaru
sprawiedliwoci w latach 1945-1954,
który w cis³ej wspó³pracy z Urzêdami Bezpieczeñstwa Publicznego d¹¿y³
do ca³kowitego podporz¹dkowania
¿ycia spo³ecznego wp³ywom komunistycznym, zapisa³y siê tragicznie w
historii kraju i narodu polskiego. Rzesze badaczy - historyków, prawników,
socjologów i innych - staraj¹ siê udokumentowaæ i opisaæ funkcjonowanie tych represyjnych narzêdzi aparatu terroru. Narzêdzi pos³uguj¹cych
siê prawem bezprawnie ustanowionym. Jednym z najbardziej represyjnych aktów prawnych ustanowionym
przez komunistów by³ Kodeks Karny
Wojska Polskiego wprowadzony w
¿ycie na podstawie ustawy Krajowej
Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia
1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z moc¹ ustawy (Dz.
U. R.P. Nr 1, poz. 3). Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego postanowi³, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdzi³o dekret o obowi¹zywaniu Kodeksu. Jego rozdzia³ XVII
(artyku³y od 85 do 103) traktowa³ o
tzw. zbrodniach stanu. Zbrodni¹ - w
pojêciu komunistów - by³a m.in. dzia³alnoæ w organizacjach walcz¹cych
o niepodleg³oæ i suwerennoæ Polski. Czyn ten, cigany z art. 86 § 2
KKWP, zagro¿ony by³ kar¹ od 5 lat
wiêzienia do kary mierci w³¹cznie.
Wed³ug ró¿nych badañ w latach
1944-1956 dzia³a³o w Polsce kilka tysiêcy organizacji (przez komunistów
traktowanych jako nielegalne) niepodleg³ociowych, zrzeszaj¹cych
tysi¹ce rodaków. Pochodzili oni z ró¿nych klas spo³ecznych, dzia³aj¹c w
ma³ych miasteczkach i du¿ych aglomeracjach. Trudno jest przeceniæ rolê

spo³eczn¹ w podtrzymywaniu ducha
patriotyzmu w zniewolonym wówczas
kraju, któr¹ te organizacje odegra³y w
swoich rodowiskach. Reakcja w³adzy by³a bezwzglêdna. Rozpracowywanie, aresztowanie, a póniej
wyrafinowane, trwaj¹ce wiele miesiêcy
ledztwo. Wszystko to mia³o jeden cel
- psychiczne i fizyczne z³amanie "wroga demokracji ludowej". Z punktu widzenia ówczesnych w³adz by³y to dopuszczalne prawem dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia wszelkich przeszkód w
socjalistycznej przebudowie pañstwa.
Od samego pocz¹tku terror przybra³
olbrzymie rozmiary, stosowany by³ na
szerok¹ skalê. Ambasador USA w
Polsce Arthur Bliss-Lane w jednym z
raportów zapisa³: "Ocenilimy, ¿e w
1946 r. policja polska lub radziecka
wziê³a ponad 100 tys. Polaków [ ].
Wiêzienia w Krakowie, Lublinie i Poznaniu przepe³nione by³y wiêniami
politycznymi". Aresztowano wszelkie
osoby, w stosunku do których istnia³
cieñ podejrzenia o przynale¿noæ do
jakiejkolwiek organizacji niepodleg³ociowej. Podobnie wygl¹da³a sytuacja na terenie ca³ego kraju do po³owy lat 50., powiat g³ubczycki nie nale¿a³ w tym wzglêdzie do ¿adnych
wyj¹tków. Dzieje kilku organizacji
m³odzie¿owych by³y ju¿ prezentowane czytelnikom. Nieznane dotychczas
pozostawa³y okolicznoci uwiêzienia
i ledztwa prowadzonego przeciwko
jednej z uczennic g³ubczyckiego liceum - Barbarze Tarkowskiej.
We wrzeniu 1945 r. przyby³a z Ko³omyi do G³ubczyc wraz z matk¹ i
siostr¹ Jadwig¹. Jak wynika z akt sprawy jej Ojciec - pracownik kolei - zgin¹³
w Ko³omyi w trakcie dzia³añ wojennych. Od pocz¹tku Barbara Tarkow109
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ska zwi¹za³a siê z powstaj¹cym w czyckich. Z akt sprawy Wojskowej
G³ubczycach harcerstwem.
Prokuratury Rejonowej w Opolu
W maju 1947 r. pozna³a przygodnie (sygn. IPN Wr 171/61) wynika, i¿ Tarw G³ubczycach Tadeusza Olszewskiego, pracuj¹cego podówczas jako robotnik w lasku g³ubczyckim. Rok póniej, na jednym z obozów harcerskich
w Raciborzu, pozna³a Barbarê Mastalarsk¹ z £odzi. Znajomoæ z w/w osobami dramatycznie zapisa³a siê w
¿yciorysie Barbary Tarkowskiej.
W dniu 31 sierpnia 1950 r. w £odzi
podczas likwidacji przez funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego niepodleg³ociowej organizacji m³odzie¿owej zosta³a aresztowana równie¿ Tarkowska, która w tym kowsk¹ podejrzewano o przestêpstwo
czasie przebywa³a u Barbary Masta- z art. 86 § 2 KKWP. Przes³uchiwali j¹
larskiej w £odzi. Z uwagi na fakt, i¿ natomiast funkcjonariusze PUBP, jak:
Tarkowska na sta³e zamieszkiwa³a w Franciszek Puzio, Stefan Proszowski,
G³ubczycach, Wojewódzki Urz¹d Wawrzyniec Bibro, Stefan WojtasieBezpieczeñstwa Publicznego w £odzi wicz, Józef Ma³ysz.
przekaza³ j¹ wraz z aktami sprawy do
Na fakt prowadzenia ledztwa przeWUBP w Opolu, sk¹d ok. 6 wrzenia ciwko Tarkowskiej w G³ubczycach
1950 r. przetransportowano j¹ do Po- wskazuje pismo, które dnia 12 pawiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa dziernika 1950 r. wp³ynê³o do PUBP w
Publicznego w G³ubczycach. Kilka dni G³ubczycach. Prokurator Tramer inpóniej pp³k Jerzy Tramer, prokurator formowa³ wówczas szefa PUBP o
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w przed³u¿eniu aresztu tymczasowego
Opolu, postanowi³ o jej tymczasowym Tarkowskiej do dnia 6 listopada 1950
aresztowaniu wraz z osadzeniem w r. równoczenie prosz¹c "o przyspiewiêzieniu karno-ledczym w Kolu do szenie ledztwa w tej sprawie". Zadnia 6 padziernika 1950 r. Jak napisa- tem ledztwo odbywa³o siê bez jakieno w aktach sprawy: "w okresie od gokolwiek nadzoru prokuratorskiego.
1948 r. do czasu zatrzymania [ ] na
Wydaje siê, i¿ wyniki prowadzoneterenie G³ubczyc i £odzi udziela³a po- go postêpowania by³y dla funkcjowtarzaj¹cej siê pomocy dowódcy nariuszy g³ubczyckiej bezpieki niezaM.O.A.K. (M³odzie¿owej Organizacji dowalaj¹ce. Barbara Tarkowska nie
AK) Olszewskiemu Tadeuszowi ps. przyznawa³a siê do zarzucanych jej
"Zag³oba", dzia³aj¹cej na terenie czynów; ledczy za starali siê
£odzi". Jednak¿e postanowienie o wszystkie zebrane materia³y wykorzyprzekazaniu jej do wiêzienia karno- staæ przeciwko niej. Miêdzy innymi
ledczego by³o fikcj¹. ledztwo w sto- analizowano treæ jej listów. W jedsunku do niej by³o prowadzone w nym z nich, do Barbary Mastalarskiej
PUBP i przez funkcjonariuszy g³ub- - z listopada 1948 r. - zapisa³a bowiem
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h u m o r y - analiza ca³oci zebranego materia³u
stycznie, i¿ sk³oni³a podprokuratora WPR w
ma "zielono Opolu, por. Zdzis³awa Limbacha, do
w g³owie", a podjêcia w dniu 6 marca 1951 r. decyp o n i e w a ¿ zji o umorzeniu ledztwa w sprawie
PSL zosta³o przeciwko Barbarze Tarkowskiej
na terenie poW uzasadnieniu postanowienia :
wiatu rozwi¹"W dniu 31 sierpnia 1950 r. w £odzi
zane, to i j¹ podczas likwidacji przez w³adze BP niebyæ mo¿e legalnej organizacji m³odzie¿owej zoaresztuj¹. W innym, ¿e w szkole "jest sta³a aresztowana podejrzana Tarkownastawienie czerwone", przymuszaj¹ ska Barbara stale zamieszka³a w G³ubdo wstêpowania do ZMP, "ale my siê czycach, która w tym czasie przebynie damy". W innym mia³a informo- wa³a u swej kole¿anki w £odzi. Z uwawaæ Olszewskiego o wyroku zapa- gi na to, ¿e podejrzana Tarkowska stad³ym w sprawie profesora Czarniec- le mieszka w G³ubczycach, WUBP w
kiego i jego szeciu uczniów z g³ub- £odzi przekaza³ j¹ wraz z materia³ami
czyckiego liceum.
dochodzenia do tamtejszego PUBP.
W tej sytuacji 16 listopada 1950 r.
Na podstawie pierwiastkowych
oficer ledczy PUBP, Stefan Proszow- materia³ów dochodzenia zastosowaski, wyst¹pi³ z wnioskiem o przed³u- no wobec Tarkowskiej Barbary areszt
¿enie tymczasowego aresztu do dnia tymczasowy, jako podejrzanej o przy6 grudnia 1950 r.: "Poniewa¿ sprawa nale¿noæ do nielegalnej organizacji
ta natrafia w ledztwie na powa¿ne m³odzie¿owej.
trudnoci w celu przes³uchania szeW toku ledztwa ustalono, ¿e w
regu wiadków zamieszka³ych na roku 1948 w G³ubczycach podejrzana
obszarze ca³ego kraju". 12 grudnia po Tarkowska Barbara zapozna³a niejaraz kolejny przed³u¿ono wa¿noæ aresz- kiego Olszewskiego Tadeusza, któretu, tym razem do dnia 1 lutego 1951 r. go wkrótce powo³ano do odbycia s³u¿Za dnia 9 lutego 1951 r. p³k Tramer by wojskowej i przydzielono do jedpodj¹³ kolejn¹ decyzjê o przed³u¿eniu nej z jednostek stacjonuj¹cych w
aresztu, tym razem do 11 marca 1951 r.
£odzi. Olszewski pisywa³ czêsto listy
W styczniu 1951 r. do Naczelnej Pro- do Tarkowskiej o charakterze kole¿eñkuratury Wojskowej w Warszawie skim. W lipcu 1950 r. Olszewski wst¹napisa³a list zrozpaczona matka Bar- pi³ na terenie £odzi do nielegalnej orbary, Franciszka Tarkowska (foto), z ganizacji pod nazw¹ "M³odzie¿owa
prob¹ o wyjanienie ca³ej sytuacji i Organizacja Armii Krajowej", gdzie
zwolnienie córki. Byæ mo¿e by³ to im- pod pseudonimem "Zag³oba" pe³ni³
puls do zakoñczenia sprawy przeciw- funkcjê kierownicz¹, a po jakim czako Barbarze, bowiem 1 lutego 1951 r. sie zdezerterowa³ z WP. W chwili liszef Wydzia³u VII Naczelnej Prokura- kwidacji nielegalnej organizacji Oltury Rejonowej w Warszawie, os³a- szewskiemu uda³o siê zbiec i ukrywa³
wiona pp³k Helena Woliñska, za¿¹da- siê do dnia 29 padziernika 1950 r.
³a wyjanieñ od WPR w Opolu do dnia
Podejrzana Tarkowska Barbara w
22 lutego 1951 r. Prawdopodobnie toku ledztwa nie przyzna³a siê do
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brania udzia³u w nielegalnej organi- te zupe³nie obali³y wszelkie podejrzezacji, t³umacz¹c siê, ¿e Olszewskiego nia - nale¿a³o orzec jak w sentencji
zna³a bardzo krótko przed wst¹pie- postanowienia".
niem jego do WP, a póniej utrzymyPostanowienie zosta³o dnia 8 III
wa³a z nim wy³¹cznie kontakt listow- 1951 r. zatwierdzone przez p³k Jerzego
ny. Tarkowska piTramera. Tego samego
sywa³a do Olszewdnia wystawiono rówskiego listy wynie¿ do PUBP w G³ub³¹cznie w charakteczycach nakaz zwolnierze kole¿eñskim i
nia Tarkowskiej.
jak zeznaje w ogóle
Zachowane obecnie
nie wiedzia³a, ¿e
akta wojskowego wyjest on cz³onkiem
miaru sprawiedliwoci
nielegalnej organinie oddaj¹ - nawet w
zacji.
stopniu minimalnym Przes³uchani w
dramatu ludzi, którzy
charakterze wiaddostali siê w tryby koków cz³onkowie
munistycznego aparatu
nielegalnej organiterroru. Koszmar nie
zacji MOAK zeznakoñczy³ siê wraz z
li, i¿ Tarkowska
opuszczeniem murów
Barbara nie nale¿awiêzienia / aresztu led³a do ich organizaczego / aresztu lokalnecji, nie wiedzia³a, ¿e oni tam nale¿¹. Z go Urzêdu Bezpieczeñstwa. Z jednej
uwagi na to, ¿e decyduj¹cym momen- strony w aktach pozostawa³ lad, któtem dla sprawy mia³y byæ zeznania Ol- ry niczym stygmat pod¹¿a³ za cz³oszewskiego, zaraz po zatrzymaniu wiekiem, który niemal na ca³e ¿ycie
przes³uchano go w charakterze wiad- pozostawa³ podejrzanym w oczach
ka. Olszewski zezna³, ¿e Tarkowsk¹ w³adz. Skutek tego by³ jeden: trudBarbarê zna, ¿e korespondowa³ z ni¹ noæ w kontynuowaniu edukacji, znapodczas pobytu w £odzi, lecz do or- lezieniu dobrze p³atnej pracy, u³o¿eganizacji Tarkowska nie nale¿a³a i na- niu sobie tzw. normalnego ¿ycia. Z
wet jej nie mówi³, ¿e jest cz³onkiem drugiej strony - chyba najwa¿niejszej
nielegalnej organizacji, gdy¿, jak twier- - lad pozostawa³ na zawsze w psydzi³, nie wierzy³ jej, gdy¿ by³a ona chice. Funkcjonariusze stoj¹cy na
cz³onkiem ZMP.
stra¿y tzw. demokracji ludowej nie
Bior¹c pod uwagê, ¿e w toku ledz- mieli ¿adnego pojêcia o demokracji,
twa nie udowodniono Tarkowskiej tym bardziej nie byli reprezentantami
Barbarze przynale¿noci do nielegal- ludu, spo³eczeñstwa polskiego.
nej organizacji i ¿e zeznania OlszewDariusz Misiejuk (IPN Wroc³aw)
skiego Tadeusza, które mia³y mieæ
foto:Basia Tarkowska, druga z ledecyduj¹ce znaczenia dla wywietle- wej, z podopiecznymi zuchami. Konia sprawy, nie potwierdzi³y zarzutów niec lat 40. Matka Franciszka. Barpod jakimi pozostawa³a Tarkowska bara Tarkowska na cokole przed LO
Barbara, a wrêcz odwrotnie, zeznania
(ze zbioru K. Maler)
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POWIATOWE MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
(dzia³alnoæ w latach 2008 - 2011)

W 2008r., po ukoñczeniu prac zwi¹zanych z odbudow¹ ratusza, zbiory Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej zosta³y przeniesione z Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego na jego
I piêtro. Poza tym
muzeum otrzyma³o
pomieszczenia, w
których ju¿ w XIII
w. znajdowa³y siê
sukiennice, wraz z
wybrukowan¹
czternastowieczn¹
uliczk¹ z rynsztokiem i zrekonstruowanymi gotyckimi portalami z tufu wulkanicznego, dawniej prowadz¹cymi do sukiennic. W czêci
sukiennic zosta³a urz¹dzona
galeria. Muzeum zaopiekowa³o siê równie¿ ratuszow¹
wie¿¹, której dolna czêæ powsta³a w XIV w., a górna w
1570r. Wie¿owy taras widokowy otwarto 2.10.2008r., a
panoramê miasta obejrza³o
wówczas 316 osób. Uroczyste otwarcie muzeum w nowej siedzibie nast¹pi³o 15.11. 2008r. z udzia³em licznych
goci. Od 2008r. dyrektorem muzeum jest dr Barbara Piechaczek.
Foto z uroczystoci otwarcia muzeum - 15.11.2008

113

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

WYSTAWY PMZG
8.09.2008r., otwarta zosta³a pierwsza wystawa w nowych pomieszczeniach, dotyczy³a dzia³alnoci Central-

nego Muzeum Jeñców Wojennych w
£ambinowicach, a zorganizowana na
bazie przywiezionych stamt¹d materia³ów (foto).
15.11.2008r. podczas uroczystego
otwarcia muzeum pokazano dwie sta³e ekspozycje (II wojna wiatowa i
ekspozycja etnograficzna z przedmiotami pochodz¹cymi sprzed 1945r. oraz
przywiezionymi przez osadników z

Kresów). W specjalnej gablocie wystawiona zosta³a wierna kopia g³ubczyckiego Kodeksu prawa miejskiego z 1421r (foto) Otwarto równie¿ czasowe wystawy: 90 rocznica odzyskania niepodleg³oci przez Polskê (z
przedmiotami pochodz¹cymi z okresu od zaborów po 1918 r.), Anio³y (z
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anio³ami wykonanymi z kory przez ar-

tystkê ludow¹ z Bogdanowic Stefaniê Stolarczuk - foto), Ratuszowe
skarby (z przedmiotami znalezionymi
przez archeologów podczas odbudowy ratusza, jak fragmenty ceramiki,
koci zwierz¹t), Celtowie na Górnym
l¹sku (zabytki ze stanowiska celtyckiego pod Now¹ Cerekwi¹), Szkice
portretowe Dani³owa (radzieckiego
jeñca wojennego ze stalagu w £ambinowicach).
8.12.2008r. otwarto wystawê powiêcon¹ twórcom skautingu w Polsce, Andrzejowi i Oldze Ma³kowskim,
przywiezion¹ przez Komendê Hufca
ZHP w G³ubczycach z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. (foto str. 122)
W lutym 2009r. w redniowiecznej
uliczce zosta³ umieszczony tymczasowo XVIII - wieczny kamienny pos¹g
w. Jana Nepomucena z mostu Pasterzy w Grobnikach. Figura ta zosta³a zdjêta z balustrady mostu ze
wzglêdu na z³y jego stan i
poddana konserwacji. Po
znalezieniu odpowiedniego
miejsca w. Jan Nepomucen
powróci do Grobnik.
17.02.2009r. otwarto
wystawê pt. Malarstwo
Jeñców Wojennych (na bazie eksponatów z £ambinowic - foto).

HISTORIA
12.03.2009r. odby³ siê wernisa¿
wystawy rysunku i grafiki Wies³awy
Ostrowskiej z Instytutu Sztuki Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Raciborzu.
22.03.2009r. w muzeum mia³ miejsce pokaz zdobienia jaj wielkanocnych wykonany przez Stefaniê Kostyk z G³ubczyc oraz jej syna i synow¹.
Pokazowi towarzyszy³a wystawa okolicznociowa.
27.04.2009r. otwarto wystawê prac
studentów Instytutu Sztuki PWSZ w
Raciborzu. Prace te reprezentowa³y
ró¿ne dziedziny artystyczne: malarstwo, grafikê, rzebê, mozaikê.
24.05.2009r. nast¹pi³o otwarcie wystawy prac malarskich i graficznych
Cezarego Marka z Opola po³¹czone z
jego wystêpem artystycznym i konkursem dla przyby³ych na wernisa¿.
1.06.2009r. muzeum zorganizowa³o
pod ratuszem Wielkie pranie dla dzieci, które pozna³y dawne techniki prania, m. in. na tarze i w balii i mog³y
namalowaæ obrazy. Imprezie tej towarzyszy³a okolicznociowa wystawka.
Czerwiec 2009r. - na wystawie poplenerowej pt. Pêdzlem i pieni¹ ma-

lowane pokazano prace poplenerowe
krakowskich malarzy i pracuj¹cych
pod ich kierunkiem utalentowanych
uczniów liceum. Inicjatorami pleneru
i wystawy byli absolwenci g³ubczyckiego LO: Jan Ba¿yñski i Edward
Maæków (foto).

18.06.2009r. w muzeum wystawiono prace Ko³a Gospodyñ Wiejskich z
Pomorzowic (rêkodzie³o: m. in. serwetki, papierowe kwiaty).
27.06.2009r. podczas konferencji
naukowej pt. Dwa muzea: Rozumice/
Rösnitz na tle historii stosunków polsko - niemieckich na Górnym l¹sku,
w rozumickim kociele muzeum zorganizowa³o wystawkê pt. l¹ski strój
ludowy.
30.06.2009r. w muzealnej galerii
otwarto wystawê fotografii, rysunku,
grafiki i malarstwa studentów raciborskiej PWSZ pt. Czarno - bia³e, bia³o czarne.
8.09.2009r. w galerii przy udziale licznych goci wieckich i duchownych

(foto) z Polski, Czech i Niemiec otwarto wystawê pt. Miasteczko Mi³osier-

dzia Biskupa Nathana w Branicach,
której wspó³organizatorami byli Sto115
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warzyszenie Caritas Chrysti Branice, muzeum zorganizowa³o w kociele
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i wystawkê okolicznociow¹, natomiast wieczorem w samym muzeum
otwarto wystawê, na której znalaz³ siê
dawny sprzêt liturgiczny z kocio³a,
dokumenty, najstarsza zachowana
ksiêga metrykalna z 1648r. i tylko na
ten wieczór wypo¿yczona rokokowa

Psychicznie Chorych w Branicach i
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, równie¿ w Branicach. Poza portretami i fotografiami biskupa na wystawie znalaz³y siê zwi¹zane z nim dokumenty, popiersie Nathana d³uta Josefa Obetha z Jesenika, ornaty, a nawet rêcznik z monogramem biskupa.
W póniejszym czasie wiêkszoæ eksponatów z tej wystawy zosta³a przeniesiona do specjalnie urz¹dzonej
izby pamiêci Nathana z sal¹ konferencyjn¹, mieszcz¹cej siê w budynku
administracji szpitala w Branicach.
5.09.2009r. do muzeum na mocy
umowy z przedstawicielstwem by³ych
mieszkañców G³ubczyc trafi³ dzwon
ratuszowy z pocz¹tku XVII w., wywieziony podczas II wojny wiatowej do
przetopienia na cele wojenne.
17.10.2009r. z okazji 750 - lecia kocio³a parafialnego w G³ubczycach

monstrancja z 1718r. Zespó³ teatralny
pod kierunkiem Waldemara Lankaufa
przedstawi³ licznie przyby³ym widzom
sztukê opart¹ na legendzie o g³ubczyckiej Lipie D¿umie (foto).
10.01.2010r. swoje prace malarskie
wystawi³ w galerii Wies³aw Gr¹ziow-

ski, pochodz¹cy z Tarnkowej, gmina G³ubczyce,
a obecnie zamieszka³y w
Raciborzu. Wystawa nosi³a tytu³ Kartki z Podró¿y (foto).
10.03.2010r. odby³ siê
pokaz zdobienia jaj wiel-
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kanocnych (Stefania Kostyk), nato1.05.2010r. w galerii otwarto wytamiast w galerii zosta³y wystawione wê pt. "Kresy. St¹d nasz ród" - foto,
ikony wykonane przez K. Fr¹czek i na której zaprezentowano pami¹tki
studentów PWSZ w Raciborzu (tytu³
wystawy: Miêdzy absolutem a
wzglêdnoci¹).
7.03.2010r. otwarto wystawê pt.
G³ubczyckie spacery w czasie, któr¹

zorganizowa³a Grupa Nieformalna
Agamidae (projekt " W poszukiwa-

niu g³ubczyckiego
anio³a", sfinansowany
przez Uniê
Europejsk¹
w ramach
programu
"M³odzie¿ w dzia³aniu" - foto).
11.04.2010r. w galerii zosta³a wystawiona ksiêga kondolencyjna (katastrofa smoleñska).

przywiezione przez mieszkañców
G³ubczyc i okolicy. By³y to ksi¹¿ki, dokumenty,fototografie, odzie¿, serwety, a nawet meble. Wspó³organizatorem by³o Stowarzyszenie Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo Wschodnich Oddzia³ G³ubczyce. Na
wystawie towarzysz¹cej pt. "Polska
Niezapomniana", pokazano fotografie wykonane wspó³czenie na by³ych Kresach przez g³ubczyckiego lekarza Dariusza Nawarê.
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2.07.2010r. odby³ siê wernisa¿ ju¿
staj¹cej siê tradycj¹ wystawy poplenerowej artystów z Krakowa i Wro-

3.09.2010r. odby³ siê wernisa¿ wy-

stawy malarskiej Ewy Kalinowskiej Maæków pt. Post Scriptum (foto).
c³awia oraz uczniów g³ubczyckiego
LO we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Po¿ytku Publicznego im. Bronis³awy Adamskiej (foto).
6.08.2010r. na bazie imponuj¹cych
zbiorów Ryszarda Brzeziñskiego
otwarto wystawê pt. Kresy sk¹d nasz

24.09.2010r. z okazji stulecia, które minê³o od czasu za³o¿enia w G³ubczycach pierwszego muzeum, wystawione zosta³y eksponaty archeolo-

ród. Brze¿any miasto rodzinne marsza³ka
Rydza - mig³ego (foto).
giczne pochodz¹ce z tamtego muzeum, a znajduj¹ce siê obecnie w zbiorach Muzeum w Raciborzu. Pokazane
zosta³y równie¿ zabytki archeologiczne przywiezione z Muzeum l¹ska
Opolskiego oraz w³asne zbiory (foto).
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10.12.2010r. mia³ miejsce wernisa¿
wystawy pt. Owoce biblijne, malarstwa i grafik, pochodz¹cego z G³ubczyc dyrektora Instytutu Plastyki Aka-

13.05.2011r. otwarto wystawê ko-

demii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, dra hab. Zdzis³awa Wiatra (foto).
11.03.2011r. cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Fotografii Artystycznej Foton przy PWSZ w Raci-

borzu przedstawili swoje prace w ramach ekspozycji pt. Kobieta w fotografii dawniej i dzi (foto).
19.06.2011r. podczas obchodów
Ogólnopolskiego wiêta Ludowego w
G³ubczycach w muzeum otworzono
wystawê upamiêtniaj¹c¹ dzia³alnoæ w
powiecie g³ubczyckim PSL oraz jego
przywódcy W³adys³awa Zaremby, bliskiego wspó³pracownika polskiego premiera rz¹du na uchodctwie S. Miko³ajczyka. Z tej te¿ okazji muzeum pozyska³o pami¹tki po Zarembie, w tym or³a z
siedziby rz¹du RP w Londynie i dwa
zabytkowe sztandary: Stronnictwa Ludowego z Kresów Wschodnich, z
1932r. i g³ubczyckiego PSL z 1946r.
( wiêcej w rozdziale: Historia)

walstwa artystycznego Zaklête w
metalu Zdzis³awa Tromsy z G³ubczyc
(foto).
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W czerwcu odby³a siê wystawa po- skiego stanu wojennego w PRL
plenerowa (krakowscy, wroc³awscy, otwarto wystawê pt.

a tak¿e ukraiñscy i ³otewscy malarze uczniowie LO - foto).
9.09.2011r. otwarto wystawê pt.
Zaklête w drewnie, pokazuj¹c¹ twór-

czoæ lisiêcickiego rzebiarza Mariana Kaczanka (foto).

13.12.2011r. w 30. rocznicê og³oszenia przez gen.Wojciecha Jaruzel-

120

OD KOMUNIZMU DO WOLNOCI.

Katarzyna Maler
foto Jan Wac
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DZIA£ALNOÆ POZAWYSTAWOWA PMZG
Poza organizowaniem wystaw muzeum by³o wspó³organizatorem lub

stron¹ pomocn¹ przy organizowaniu

ró¿nych przedsiêwziêæ, np. Jarmarku
Joannitów; Kiermaszu Wielkanocnego i Jarmarku Anielskiego zorganizowanych przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania P³askowy¿ Dobrej Ziemi. Udana
jest wspó³praca z wspieraj¹cym muzeum Stowarzyszeniem Mi³oników
Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej, którego cz³onkowie dzia³aj¹ jako spo³ecznicy, wspieraj¹c muzeum nie tylko
pod wzglêdem merytorycznym, ale i
wykonuj¹c prace fizyczne; Stowarzyszeniem Caritas Chrysti w Branicach,
Stowarzyszeniem Absolwentów im. B.
Adamskiej i innymi organizacjami, samorz¹dami, lokalnymi mediami ( TV
G³ubczyce, "G³os G³ubczyc", "Radio
Opole", "Rzecz Powiatowa") oraz placówkami. Zatrudniona przy muzeum
archeolog mgr Wiktoria Stangret

wspó³pracowa³a z ekip¹ dra Marka
Bednarka z Wroc³awia podczas wykopalisk celtyckich w okolicy Nowej
Cerekwi, a tak¿e z Muzeum w Raciborzu ( wykopaliska na raciborskim Rynku). Innego rodzaju badania w terenie prowadzi grupa zwi¹zana ze Stowarzyszeniem Mi³oników Muzeum i
Ziemi G³ubczyckiej, a zwi¹zane s¹
g³ównie z poszukiwaniem militariów z
okresu II wojny wiatowej (Andrzej
Kurcoñ, S³awomir Lata³a, Dariusz
Morawiec i Katarzyna Maler).
Muzeum na
bie¿¹co pozyskuje i wysy³a
do konserwacji
zabytki. W omawianym okresie
uda³o siê pozy-

skaæ m.in. g³ubczyck¹ ludow¹ malowan¹ skrzyniê z II po³owy XIX w., dolnol¹sk¹ skrzyniê z XVIII w., liczne
p³yty litograficzne z koñca XIX w.
pochodz¹ce z kamienicy przy ul. Fabrycznej 1 w G³ubczycach, panoramê G³ubczyc z XVIII w. i wiele innych
cennych przedmiotów.
Poza tym 27.01. 2011r. (foto wy¿ej i
str. 150/154)) w muzeum odby³a siê
promocja ksi¹¿ki prof. Stanis³awa S³a121
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womira Nicieji pt. Lwów ogród snu i
pamiêci. Dzieje Cmentarza £yczakowskiego oraz ludzi tam spoczywaj¹cych
w latach 1786 - 2010, a w grudniu tego

³y Zawodowej w Raciborzu,Krzysztof
Spycha³a - z urzêdu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu,
Benedykt Pospiszyl jako przedstawiciel Zarz¹du Powiatu oraz Katarzyna
Maler. G³ównym zadaniem rady jest
przyjmowanie sprawozdañ o dzia³alnoci merytorycznej i
rzeczowo - finansowej placówki oraz
pomoc w wytycza-

samego roku
Wa r s z t a t y
Terapii Zajêciowej dzia³aj¹ce przy
szpitalu w
Branicach

da³y pokaz wykonywania wiec i
myde³.
Przy muzeum istnieje Rada Muzeum, w sk³ad której wchodz¹: Marian Masiuk jako przewodnicz¹cy
(jest zarazem prezesem stowarzyszenia mi³oników muzeum), dr Dariusz
Chojecki z Pañstwowej Wy¿szej Szko-
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niu kierunków tej dzia³alnoci.
Pierwsze trzy lata dzia³alnoci muzeum w nowej siedzibie
okaza³y siê owocne. Muzeum
na trwa³e wpisa³o siê w ¿ycie
kulturalne naszego powiatu,
gromadz¹c, konserwuj¹c i promuj¹c dorobek wielu pokoleñ
mieszkañców ziemi g³ubczyckiej i zarazem chroni¹c go od zapomnienia.
Katarzyna Maler
foto wy¿ej: 8 -12.12.2008
- Wystawa powiêcona twórcom
skautingu w Polsce Andrzejowi i
Oldze Ma³kowskim
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ZARYS DZIEJÓW G£UBCZYCKIEGO WYMIARU
SPRAWIEDLIWOCI DO 1945 ROKU
( ) b¹dcie¿ sêdziami sumiennymi, pomni nie tylko praw ludzkich,
ale te¿ jeszcze bardziej bo¿ego prawa przyrodzonego i nadprzyrodzonego. S¹dcie, jak na chrzecijan
przysta³o, pamiêtaj¹c, ¿e sprawiedliwoæ i uczciwoæ powinna byæ przymiotem ka¿dego, prostaczka i króla, gminy i pañstwa, rodziny.
[Feliks Koneczny,
Dzieje l¹zka, Bytom 1897]
Udokumentowane pocz¹tki g³ubczyckiego prawa i s¹downictwa siêgaj¹ roku 1270, kiedy to król czeski,
Przemys³ Ottokar II, wyda³ wielki przywilej dla miasta G³ubczyc. W drugiej
czêci tego dokumentu zawarto bardzo szczegó³owe przepisy karne, odpowiadaj¹ce mentalnoci XIII stulecia. Wprowadzono m.in. kary za zabójstwo, zranienie, naruszenie miru
ksi¹¿êcego czy kradzie¿ mienia. Kary
te mia³y charakter intencjonalny i by³y
surowe. Za najciê¿sze przestêpstwa
grozi³o ciêcie lub okaleczenie, za l¿ejsze przewinienia oskar¿ony móg³ odpokutowaæ grzywn¹. Jako rodek
zmazuj¹cy oskar¿enie stosowano
przysiêgê i ordalia (s¹dy bo¿e)1. Wyznaczone zosta³y równie¿ trzy terminy s¹dów publicznych ("Item sunt in
anno tria judicia publica, quae pronuncciabuntur in ecclesia et in foro,
primum, post natales domini, secundum post pascha, tercium post festum
sancti Michaelis")2. Na uwagê jeszcze zas³uguje koñcowy fragment "Preterea civibus ejusdem civitatis,
de speciali gratia duximus concedendum, quod si quando advocatus
eorum et consules, qui pro tempore
ipsi prefuerint civitati, aliquam sen-

tentiam tulerint de aliquo articulo,
qui non sit predictis insertus sed de
novo emerserit ex ignota causa, volumus eam sententiam ratam et illibatam servari ac si superius esset
scripta, dummodo eadem sententia
non sit contra justiciam vel contra
communem honestatem, aliquoin, si
contra justiciam fuerit vel communem honestatem, eam irritam esse
volumus et inanem"3. Zapis ten sta³
siê podstaw¹ do wykszta³cenia siê w
G³ubczycach tzw. trybuna³u zwierzchniego (Oberhof) dla miast z terenu
ksiêstwa opawskiego i karniowskiego. W praktyce oznacza³o to, i¿ w³adze miejskie zwraca³y siê do G³ubczyc
z zapytaniami i probami o pomoc
prawn¹, co zosta³o potwierdzone dokumentami królów i ksi¹¿¹t czeskich4.
Do dzi zachowa³a siê g³ubczycka
ksiêga prawa miejskiego z 1421 roku
(Codex Iuris Lubschicensis) zawieraj¹ca odpisy dokumentów ksi¹¿êcych
oraz dwa wilkierze stworzone przez
wójta i rajców, stanowi¹ce uzupe³nienie prawodawstwa5. W 1548 roku zosta³a utworzona przez króla Praska
Izba Apelacyjna, jako instytucja odwo³awcza dla wszystkich s¹dów
miast l¹skich. Z³o¿ona z prezydenta
i 13 cz³onków mia³a na celu ukróciæ
praktykê odwo³ywania siê do s¹dów
wy¿szych prawa niemieckiego do
miast-matek6. Doprowadzi³o to do pomniejszenia roli magistratu g³ubczyckiego jako trybuna³u zwierzchniego.
Miejski s¹d (Stadtgericht) tworzyli ³awnicy pod przewodnictwem wójta, który desygnowany by³ przez ksiêcia. W 1416 roku nast¹pi³ wykup wójtostwa przez miasto7, co oznacza³o, i¿
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równie¿ s¹downictwo przesz³o ca³ko- czasowe morawskie obyczaje prawwicie w rêce w³adz miejskich. Jurys- ne, dochodzi³o do licznych sporów i
dykcja s¹dowa obejmowa³a teren zatargów pomiêdzy miastem a urzêdG³ubczyc oraz wsie kameralne: Dêb- nikami ksiêcia. Dopiero interwencja
nice, Lwowiany, Kwiatoniów, Zawi- samego cesarza doprowadzi³a do zaszyce, Studzienicê, Królowe, Kietlice ¿egnania sporu w 1570 roku i unori Trankow¹8.
mowa³a system prawodawczy ksiêStanowy system s¹downictwa cha- stwa12. W po³owie XVII wieku w czarakteryzowa³ siê tym, i¿ w ksiêstwach sach wojny 30-letniej dosz³o w G³ubczycach do ponownego niewielkiego
ograniczenia samorz¹dnoci, mianowicie poprzez wprowadzenie urzêdu
tzw. sêdziego ksi¹¿êcego (Iudex Ducalis). Mia³ on nadzorowaæ i kontrolowaæ administracjê miejsk¹ oraz s¹downictwo, a w znacz¹cych sprawach
sporz¹dza³ sprawozdania ksiêciu13.
Wraz z przejciem l¹ska pod panowanie króla pruskiego w latach
1740 - 1742 dosz³o do podzia³u ksiêstwa karniowskiego bêd¹cego we
w³adaniu ksiêcia von Lichtenstein.
Tereny le¿¹ce na lewym brzegu rzeki
Opawicy i Opawy wraz z G³ubczycal¹skich obok s¹dów miejskich funk- mi przypad³y Prusom, reszta pozostacjonowa³y tak¿e s¹dy patrymonialne ³a w pañstwie habsburskim. Fryderyk
(tzw. s¹d pana nad ch³opami) oraz II niemal¿e natychmiast przeprowadzi³
s¹dy dla szlachty i panów ziemskich na zajêtych ziemiach radykalne refor(Hofgericht i Landgericht)9. Wiado- my administracyjne, które objê³y rówmo, ¿e równie¿ w G³ubczycach, wcho- nie¿ s¹downictwo. W 1741 roku wprodz¹cych w sk³ad ksiêstwa karniow- wadzi³ podzia³ na powiaty, tworz¹c z
skiego, w II po³owie XIV wieku funk- oderwanych ziem ksiêstwa karniowcjonowa³ s¹d ziemski (Landgericht, skiego i opawskiego powiat g³ubinaczej czud) dla tych wszystkich czycki. Skomplikowany ustrój s¹dowspraw, które nie le¿a³y w kompetencji niczy zosta³ zast¹piony przez rejen³awników miejskich10. W 1558 roku cje (Oberamts Regierungen), pocz¹tówczesny ksi¹¿ê karniowski, margra- kowo dwie (we Wroc³awiu i G³ogobia Jerzy Fryderyk von Hohenzollern wie), a od 1744 roku równie¿ trzeci¹ w
- Ansbach, powo³a³ ca³kowicie zale¿- Opolu (przeniesion¹ póniej do Brzeny od siebie zarz¹d tzw. "rejencjê kar- gu) obejmuj¹c¹ swoj¹ jurysdykcj¹
niowsk¹", powierzaj¹c jej równie¿ teren Górnego l¹ska14. Rejencja górszerokie kompetencje s¹downicze11. nol¹ska jako s¹d II instancji nie obPoniewa¿ rejencja i nowe prawo kra- jê³a jednak¿e powiatu g³ubczyckiego,
jowe ogranicza³y stosowanie jêzyka gdy¿ tutaj funkcjonowa³a mediatyzoczeskiego i dyskryminowa³y dotych- wana rejencja powo³ana przez ksiêcia
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Józefa Wac³awa Lorenza von Lichten- gistratu, rady miejskiej i so³tysów wsi
stein na mocy królewskiego patentu kameralnych 19. Instytucj¹ odwoz 1742 roku15. Podlega³a ona w swym ³awcz¹ by³ s¹d w Brzegu, a od 1818
orzecznictwie Najwy¿szemu Tajnemu roku s¹d w Raciborzu (Königliche
Trybuna³owi w Berlinie (Obertribu- Ober- Landes-Gericht von Obenal). Jej przedstawicieli okrelano naj- rschlesien)20. Ponadto na terenie popierw jako "Landeshauptmann jen- wiatu dzia³a³y: Fürstlich Lichtensteseits der Oppa" (starosta krajowy po insche Troppau-Jägerndorfer
tamtej stronie Opawy), nastêpnie Fürstenthumsgericht Königlich
jako "Gerichtsdirektor" (dyrektor s¹- Preußischen Anhteils zu Leobschütz
dowy), który mia³ do pomocy dwóch (S¹d ksiêcia Lichtenstein dla królewradców oraz liczniejszy ni¿szy perso- sko-pruskiej czêci ksiêstwa opawnel. Rejencja ksi¹¿êca swoimi kompe- sko-karniowskiego w G³ubczycach)
tencjami objê³a s¹downictwo patry- obejmuj¹cy swoj¹ jurysdykcj¹ s¹monialne oraz miejskie (wójt i ³awni- downictwo patrymonialne w dobrach
cy od tej pory nie sprawowali ju¿ rycerskich na terenie powiatu g³ubfunkcji s¹dowych)16.
czyckiego i raciborskiego21, Fürst W wyniku klêsk poniesionych Erzbischöfliche Commissariat der
przez Prusy w wojnach z Napoleonem Olmützer Diöces zu Katscher (Ksi¹na pocz¹tku XIX wieku dosz³o do ¿êco - arcybiskupi komisariat diecezji
obna¿enia s³aboci systemu pañ- o³omunieckiej w Kietrzu) dla duchowstwowego. Sta³o siê to podwalin¹ do nych katolickich22, Königliche Gewprowadzenia wielkich reform poli- richt der Städte Bauerwitz und Kattycznych i spo³ecznych, tzw. reform scher (Królewski s¹d miast BaboroSteina - Hardenberga. Szczególne wa i Kietrza)23 oraz urzêdy s¹dowe w
nacisk po³o¿ono na problem miejski, poszczególnych wsiach powiatu.
dlatego te¿ 19 listopada 1808 roku
Kolejn¹ reformê s¹downictwa na
przyjêto tzw. ordynacjê miejsk¹ l¹sku przynios³o rozporz¹dzenie Fry(Städteordnung), która da³a podsta- deryka Wilhelma IV z 1849 roku24.
wy miejskiemu samorz¹dowi17. Jed- Moc¹ tej ustawy wprowadzono nowy
nym ze znacz¹cych postanowieñ tej trójinstancyjny system s¹dowy. Dla
ustawy, która wiele czerpa³a z do- miast poni¿ej 50 tysiêcy mieszkañców
wiadczeñ francuskich, angielskich, utworzono s¹dy powiatowe, jako
a tak¿e z tradycji samorz¹dowych s¹dy I instancji25. W G³ubczycach zawolnociowego Gdañska, by³ rozdzia³ tem rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ
spraw administracyjnych i s¹downic- nowo powsta³y s¹d powiatowy (Kretwa18. W praktyce doprowadzi³o to do isgericht Leobschütz). Swoj¹ juryspowstania s¹dów miejskich (Stadtge- dykcj¹ obj¹³ 71046 osób z terenu caricht). W G³ubczycach takim s¹dem ³ego powiatu. Na jego czele sta³ dymiejskim sta³ siê Fürst Lichtenstein- rektor s¹dowy (Kreisgerichts Direcsche Stadtgericht Leobschütz (S¹d tor), personel natomiast tworzy³o 12
Miejski Ksiêcia Lichtenstein w G³ub- sêdziów26. Do kompetencji s¹du naczycach), którego pierwszym dyrek- le¿a³o orzecznictwo w sprawach cytorem zosta³ Heinrich Roesler, uroczy- wilnych i karnych. Ponadto dzia³a³y
cie zaprzysiê¿ony w obecnoci ma- dwie zamiejscowe komisje s¹dowe
(Gerichts - Kommissionen) w Babo125
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rowie i Kietrzu . Instancj¹ odwo- handlowego. Spor¹ czêæ spraw za³awcz¹ dla g³ubczyckiego s¹du pozo- ³atwiano w trybie tzw. postêpowania
stawa³ s¹d apelacyjny w Raciborzu nieprocesowego (³ac. iurisdictio vo(Ober-Landesgericht Ratibor)28.
luntaria, niem. Freiwillige GerichtsKilka lat po proklamacji Cesarstwa barkeit), ograniczaj¹c siê jedynie do
Niemieckiego przyszed³ czas na now¹ sporz¹dzenia aktu prawnego w celu
reformê s¹downictwa. W 1878 roku osi¹gniêcia okrelonego skutku prawzosta³a wydana ustawa o utworzeniu nego (np. powiadczenie stanu cys¹dów obwodowych (Amtsgerich- wilnego, sprawy opieki nad ma³olette)29. W jej myl na terenie powiatu nimi, sprawy spadkowe, sprawy hiutworzono trzy takie s¹dy: w G³ub- potek i ksi¹g gruntowych)32. W sprawach karnych orzeka³ sêdzia przy
wspó³udziale dwóch ³awników, tworz¹c s¹d ³awniczy, orzekaj¹cy
(Schöffengericht) w sprawach drobnych wykroczeñ, za które grozi³o maksymalnie 3 miesi¹ce wiêzienia lub 600
marek grzywny33. W myl wspomnianej ustawy instancj¹ odwo³awcz¹ dla
g³ubczyckiego s¹du obwodowego
by³ s¹d krajowy (Landgericht) w Raciborzu, III instancj¹ natomiast by³
wy¿szy s¹d krajowy we Wroc³awiu
czycach (Amtsgericht Leobschütz), (Oberlandesgericht Breslau). W wyKietrzu (Amtsgericht Katscher) i Ba- niku zmian terytorialnych na l¹sku,
borowie (Amtsgericht Bauerwitz). wywo³anych agresj¹ hitlerowsk¹, w
Rok póniej kolejna ustawa okreli³a 1941 roku zosta³a utworzona prowinzasiêg terytorialny wspomnianych cja górnol¹ska ze stolic¹ w Katowis¹dów, na mocy której g³ubczycki s¹d cach 34, która wch³onê³a rejencjê
obj¹³ swoj¹ jurysdykcj¹ wiêksz¹ czêæ opolsk¹, a co za tym idzie, wy¿szy s¹d
powiatu, wy³¹czaj¹c miejscowoci krajowy dla Górnego l¹ska zosta³
objête przez dwa pozosta³e s¹dy przeniesiony do Katowic (Oberlan("Kreis Leobschütz mit Ausschluß desgericht Kattowitz)35.
der zu den Amtsgerichten Bauerwitz
W 1933 roku, kiedy Richard Walund Katscher gelegten Theile")30. Do ther Darré - jeden z g³ównych orêdowkompetencji s¹dów obwodowych ników ideologii polityki krwi i ziemi
jako s¹dów I instancji nale¿a³o orzecz- (Blut und Boden) - zosta³ ministrem
nictwo w sprawach roszczeñ maj¹t- ¿ywnoci i gospodarki rolnej (Minikowych do wysokoci 300 marek oraz ster für Ernährung und Landwirtw procesach cywilnych. W ich gestii schaft), doprowadzi³ do ujednolicenia
le¿a³o tak¿e prowadzenie postêpowa- formowanej przez siebie organizacji
nia upad³ociowego (Konkurs) i eg- "stan ¿ywicieli Rzeszy" (Rezekucyjnego (Zwangsvollstrec- ichsnährenstand), nadaj¹c jej solidkung)31, prowadzenie rejestru handlo- ne podstawy prawne36. Efektem jego
wego, rejestru firm i spó³ek prawa dzia³añ by³o wydanie dwa dni przed
27
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do¿ynkami 1933 roku ustawy o dzie- naczelnikiem wiêzienia (Gefängnidzicznie niepodzielnych gospodar- svorsteher); zajmowa³ siê sprawami
stwach rolnych (Reichserbhofge- zwi¹zanymi z wyborem ³awników, krasetz). Ustawa ta wyranie definiowa- dzie¿ami lenymi, sprawami karnymi
³a, które gospodarstwa mog¹ zostaæ o literach B, C, D, E oraz postêpowauznane jako "Erbhof", czyli niepo- niem karnym wzglêdem m³odocianych
dzielne dziedzicznie, a tak¿e wprowa- i ich resocjalizacj¹;
dza³a dla tych¿e gospodarstw odrêb- - Wydzia³ II - na czele sta³ sêdzia Kutne s¹downictwo (Anerbengericht) zner; zajmowa³ siê sprawami zwi¹zadzia³aj¹ce przy s¹dach obwodowych. nymi z postêpowaniem pojednawS¹dy te sk³ada³y siê z sêdziego prze- czym i upomnieniami, sprawami powodnicz¹cego i dwóch gospodarzy stêpowania cywilnego, sprawami kar(Bauer) powo³ywanych na roczn¹ nymi o literach F i G oraz rozstrzyga³
kadencjê. Do ich kompetencji nale¿a- w sprawach op³at dla notariuszy;
³o m.in. prowadzenie matryku³ i akt - Wydzia³ III - z radc¹ s¹dowym Pe(Erbhöferolle, Erbhofakten)37. In- terschütz na czele - zajmowa³ siê rejestancj¹ odwo³awcz¹ dla nich by³ s¹d strem wp³ywów, egzekucjami, sprawaspecjalnie utworzony przy wy¿szym mi postêpowania cywilnego o literach
s¹dzie krajowym (Erbchofgericht), E i F, zwalnianiem od kosztów proceinstancjê III natomiast tworzy³ tzw. sowych w przypadkach postêpowaReichserbhofgericht w Celle. Czasy nia egzekucyjnego, sprawami urzêdu
narodowego socjalizmu przynios³y stanu cywilnego, depozytami i sprajeszcze jedno rozwi¹zanie prawne, wami fundacji;
którego lady zachowa³y siê w aktach - Wydzia³ IV - z sêdzi¹ dr Jencke na
g³ubczyckiego s¹du. Mianowice czele; zajmowa³ siê przepisywaniem
ustaw¹ z 25 czerwca 1935 roku wpro- nieczytelnych ksi¹g gruntowych oraz
wadzono urzêdy do spraw odd³u¿eñ sprawami gruntowymi G³ubczyc,
(Entschuldungsämter)38, które mia³y W³odzienina, Równego i Lwowian,
dzia³aæ na obszarze jednego b¹d kil- sprawami spadkowymi i prawem roku s¹dów obwodowych. Ze wzglê- dzinnym, wyst¹pieniami z kocio³a i
dów uwarunkowanych administra- gminy ¿ydowskiej;
cyjnie wspomniany urz¹d sta³ siê czê- - Wydzia³ V - przewodniczy³ sêdzia
ci¹ sk³adow¹ s¹du obwodowego Scholz, zajmowa³ siê sprawami grunw G³ubczycach.
towymi obrêbów niewymienionych w
Struktura organizacyjna g³ubczyc- Wydziale IV.
kiego s¹du, poza wspomnianymi wyW 1939 roku natomiast czynnoci
¿ej modyfikacjami, nie ulega³a wiêk- s¹dowe rozdzielone zosta³y w obrêszym przekszta³ceniom. Z analizy po- bie ju¿ tylko 4 wydzia³ów40:
dzia³u czynnoci urzêdowych wyni- - Wydzia³ I - sêdzia (Oberamtsrichka, i¿ wyodrêbniono 5 wydzia³ów. W ter) Wiedorn, zajmowa³ siê nadzorem
1911 roku sêdziowski podzia³ obo- s³u¿bowym, zarz¹dem wiêziennictwa
wi¹zków wygl¹da³ nastêpuj¹co39:
i depozytami, sprawami zwi¹zanymi z
- Wydzia³ I - zawiadywa³ nim radca wyborem ³awników, sprawami s¹du
s¹dowy (Amtsgerichtsrat) nazwi- dla dziedzicznie niepodzielnych goskiem Adolph, który by³ jednoczenie spodarstw, sprawami najmu i dzier¿aw,
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postêpowaniem w sprawach cywil- towej dotycz¹cej dóbr rycerskich w
nych, egzekucj¹, sprawami umorzenia Bolaticach znajduje siê XVIII-wieczd³ugów;
ny odpis dokumentu wystawionego
- Wydzia³ II - radca s¹dowy Gomolka 16 II 1270 roku, w którym to król czeby³ kierownikiem urzêdu do spraw ski Przemys³ Ottokar II potwierdza
odd³u¿eñ;
przywileje klasztoru cystersów w
- Wydzia³ III - asesor s¹dowy Kirsch Welehradzie i jego uposa¿enie na ziezajmowa³ siê pomoc¹ prawn¹ i s¹dow- miach w ksiêstwie opawskim42.
nictwem niespornym, prawem spadOko³o 13% akt stanowi¹ sprawy
kowym i rodzinnym, sprawami funda- zwi¹zane z prawem spadkowym. S¹
cji, wyst¹pieniami z kocio³a;
to testamenty i powiadczenia dzie- Wydzia³ IV - asesor s¹dowy dr Leß dziczenia zawieraj¹ce odpisy aktów
zajmowa³ siê sprawami registratury, stanu cywilnego ascendentów i deksiêgami gruntowymi, rewaloryzacj¹, scendentów probanta, przydatne w
sprawami d³ugów hipotecznych.
poszukiwaniach genealogicznych.
Jak wynika z ostatnich wpisów do
4% zawartoci tego zespo³u to maakt, s¹d obwodowy w G³ubczycach tryku³y i akta dziedzicznie niepodzieldzia³a³ do pocz¹tku 1945 roku. Swoj¹ nych gospodarstw rolnych (Erbhof),
siedzibê mia³ w budynku wzniesio- które zachowa³y siê w stanie kompletnym w latach 1862 - 1863 pod okiem nym. Pozosta³¹ czêæ tworz¹ akta
architekta Eidtnera przy ówczesnej spraw karnych i cywilnych, rejestry
König Ottokarstraße (dzi ul. Kocha- spó³ek prawa handlowego i firm oraz
nowskiego) na dawnym placu æwicze- akta generalia zwi¹zane z funkcjononiowym41. Obecnie mieci siê tam S¹d waniem i organizacj¹ s¹du.
Rekapituluj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e
Rejonowy w G³ubczycach.
Z analizy materia³u aktowego prze- g³ubczycki wymiar sprawiedliwoci
chowywanego w Archiwum Pañ- ju¿ od redniowiecza odgrywa³ znastwowym w Opolu wynika, i¿ zde- cz¹c¹ rolê na terenie l¹ska i Moraw.
cydowanie najwiêksz¹ czêæ s¹dowej Natomiast pozosta³a po nim dokuspucizny (a¿ 77%) tworz¹ akta i ksiê- mentacja aktowa stanowi jeden z legi gruntowe. Stanowi¹ one bardzo piej zachowanych i drugi co do wielbogate ród³o historyczne do dziejów koci "zespó³ s¹dowy" przechowyposzczególnych miejscowoci, jak i wany w zasobie Archiwum Pañstwoludnoci wiejskiej na l¹sku. Pozwa- wego w Opolu.
Rafa³ Górny
laj¹ na dokonanie studiów prozopograficznych oraz charakterystykê stoRafa³ Górny urodzi³ siê w 1982 roku w
sunków pomiêdzy mieszkañcami wsi.
G³ubczycach. W 1997 ukoñczy³ Szko³ê PodDla jêzykoznawców natomiast s¹ zna- stawow¹ w Branicach. W latach 1997 komit¹ podstaw¹ do badañ topono- 2001 uczêszcza³ do Liceum Ogólnokszta³mastycznych, a tak¿e umo¿liwiaj¹ c¹cego im. Adama Mickiewicza w G³ubpoznanie procesu kszta³towania siê czycach, do klasy o profilu humanistycznym. Po zdanym egzaminie maturalnym
normy jêzykowej i terminologii praw- podj¹³ studia na Wydziale Historycznym
niczej oraz roli, jak¹ w tym procesie Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
odgrywa³ wymiar sprawiedliwoci. Dziewi¹ty semestr studiów zaliczy³ na LuWarto nadmieniæ, i¿ w jednostce ak- gwigs-Maximilian Universität w Mona-
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chium w ramach programu Socrates/Erasmus. W 2006 roku obroni³ pracê magistersk¹ u prof. Wojciecha Krawczuka na
temat nowo¿ytnej kancelarii koronnej. Od
2007 roku pracuje w Archiwum Pañstwowym w Opolu jako archiwista oddzia³u akt
wytworzonych do czasu zakoñczenia II
wojny wiatowej.
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Odpowiedzi (nie wszystkie)
znajduj¹ siê na stronie 218
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ILUSTROWANY DODATEK DO ARTYKU£U
pt. Dom Misyjny "Maria Treu" ("Wiernej Marii")
w G³ubczycach, z "Kalendarza G³ubczyckiego" 2011.

1. Karta pocztowa przedstawiaj¹ca budynek misyjny z zaprojektowanym kocio³em, którego nigdy nie zbudowano.
2. Figura Matki Boskiej d³uta Josepha Obetha na budynku "Maria Treu", fot.
sprzed 1945r.
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PAMIÊÆ O KRESACH WYKUTA W KAMIENIACH
Na Cmentarzu Komunalnym w
G³ubczycach z inicjatywy Zwi¹zku
Sybiraków kierowanego przez Bronis³awê Sawick¹, stan¹³ pomnik - kamienny obelisk powiêcony pamiêci
Sybiraków (str 133). Inskrypcja na tablicy g³osi: "W ho³dzie wspó³braciom
Sybirakom zamêczonym i zmar³ym w
wiêzieniach i ³agrach sowieckich, w
tajgach Syberii i stepach Kazachstanu oraz zmar³ym w ojczynie potomni
ofiaruj¹ pamiêæ i modlitwê Zwi¹zek
Sybiraków". W tej samej kwaterze na
wniosek rodowisk kresowian zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo Wschodnich z przewodnicz¹cym
Edwardem Wo³oszynem stan¹³ drugi
pomnik - "Kamieñ Pamiêci" powiêcony "Ofiarom ludobójstwa
dokonanego na ludnoci
polskiej przez nacjonalistów
OUN, UPA, SS Galicjen na
kresach po³udniowo wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-1947
Mieszkañcy ziemi g³ubczyckiej 17 wrzenia 2000"
Pomnik kryje w sobie urny
z Ziemi¹ z Kresów - Lwowa,
Kamienia Podolskiego,
Podkarmienia, Huty Pieniackiej, Zbara¿a oraz Wo³ynia - Ludwikowa (foto 134).
Tu corocznie 17. wrzenia w Dniu
Sybiraka odbywa siê uroczystoæ
przywracaj¹ca pamiêæ o Polakach zsy³anych na Sybir, od czasów Powstania Styczniowego, o ofiarach ludobójstwa na ludnoci polskiej. W Uroczystym Apelu prowadzonym zgodnie z
ceremonia³em harcerskim przez komendanta KH ZHP hm.Ryszarda Kañ-

tocha udzia³ bior¹ w³adze samorz¹dowe gminy i powiatu, kombatanci nie
tylko ze Zwi¹zku Sybiraków, ale
Zwi¹zku Kombatantów RP i by³ych
Wiêniów Politycznych, wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zku ¯o³nierzy Górników Politycznie Represjonowanych, Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, Zwi¹zku By³ych
Wiêniów Obozów Koncentracyjnych, harcerze, delegacje m³odzie¿y
ze szkó³ z pocztami sztandarowymi,
kresowianie i ich potomkowie. (foto
s. 133)
W Babicach pow. G³ubczyce tablica kamienna w murze cmentarza kocielnego (foto) upamiêtnia mord na
ludnoci polskiej w Hucie Pieniackiej,
z której nieliczni ocaleni w 1945r, tu

siê osiedlili. "Pamiêci ofiar zbrodni ludobójstwa pope³nionego przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoci polskiej zamieszkuj¹cej kresy wschodnie
II RP w 58 rocznicê zag³ady Huty Pieniackiej po³o¿onej w pow. Brody w
woj. Tarnopolskim 28 luty 2002r. Spo³eczeñstwo powiatu g³ubczyckiego"
obok w murze znajduje siê urna z ziemi¹ z Huty Pieniackiej w 65-t¹ rocznicê tragedii 28 lutego 2009r. W kocie135
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le parafialnym pw w. Katarzyny w
Babicach corocznie 28 lutego odprawiana jest msza w. w intencji ofiar
ludobójstwa z udzia³em w³adz powiatu i gmin tworz¹cych powiat, harcerzy KH ZHP z G³ubczyc, delegacji
zwi¹zków kombatanckich i organizacji kresowych.
W Nowej Wsi G³ubczyckiej w kamieniu po³o¿onym na skwerze w cen-

trum wsi utrwalono nazwy kresowych
miejscowoci, z których w 1945r. przesiedlono tu mieszkañców. S¹ to: Wicyñ, Dunajów, Ciemierzyce, Go³ogóry, Majdan, Brzozowice, Brze¿any,
Adamy (foto).
W kaplicy Kocio³a Parafialnego
w G³ubczycach staraniem zwi¹zków
kombatanckich i rodowisk kresowych umieszczono tablice kamienne
upamiêtniaj¹ce ludobójstwa na ludnoci polskiej na Kresach (foto s. 134)
G³ubczycki park miejski otrzyma³
nazwê Parku Sybiraków (foto).
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Postaci¹ z Kresów wielokrotnie upamiêtnion¹ jest ks. Antoni Adamiuk.
Po przybyciu do G³ubczyc w 1945r.,zatrzyma³ siê u oo. Franciszkanów. By³
organizatorem powojennego ¿ycia
religijnego w dekanacie g³ubczyckim,
katechet¹, nauczycielem Liceum Ogólnokszta³c¹cego i wspó³organizatorem
harcerstwa, póniejszym bp. pomocniczym diecezji opolskiej. Jego pamiêci powiêcona jest tablica w kociele pw. NNMP w G³ubczycach (foto).
Jemu absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w
G³ubczycach w 50-lecie powojennej
historii szko³y ufundowali kamienn¹
tablicê (foto) na skwerze nazwanym
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przez Radê Miejsk¹ Placem Bp. Antoniego Adamiuka obok klasztoru
Franciszkanów.
Rada Powiatu Jego imiê nada³a Szpitalowi Powiatowemu. Jako swojego
patrona obra³a Go sobie Komenda
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach. Jego imiê nosi Park
Tysi¹clecia w Braciszowie (gmina
G³ubczyce) za³o¿ony z inicjatywy proboszcza ks. Norberta Miklera, w któ- skazany w 1950r. przez S¹d Wojskorym ka¿de posadzone drzewko upa- wy w Katowicach na sesji wyjazdomiêtnia dziecko urodzone w gminie wej w Kolu na karê mierci, zamieG³ubczyce w Jubileuszowym roku nion¹ na 15 lat wiêzienia. Zmar³ w
2000 (foto).
1953r. w Zak³adzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Tablica upamiêtniaj¹ca Go ods³oniêta zosta³a w holu liceum podczas zjazdu absolwentów
we wrzeniu 2010r (foto).
Kolejna wydobyta z zapomnienia
politycznego postaæ z kresów, której
pamiêæ przywrócono w 2011 r. to W³adys³aw Zaremba, organizator struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego na ziemi g³ubczyckiej. Jemu powiêcona zosta³a tablica przed klasztorem oo. Franciszkanów z inskrypcj¹: "Pragnieniem moim jest jedynie, by kiedy, nawet po mojej
mierci nie spluwano na moje nazwisko". Jego losy stanowi¹ motyw przewodni tego kalendarza (rozdzia³ Historia).
W Powiatowym Muzeum Ziemi
Drug¹ postaci¹ kresów upamiêt- G³ubczyckiej zgromadzono pokany
nion¹ kamienn¹ tablic¹ jest nauczy- zbiór pami¹tek, przedmiotów codzienciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego, ab- nego u¿ytku i kultury materialnej, jasolwent Politechniki Lwowskiej, prof. kie przywieli ze sob¹ przesiedleñcy z
in¿.Kazimierz Czarniecki, który w kresów na Ziemiê G³ubczyck¹. W siestyczniu 1949r. zg³osi³ siê do pracy w demnastu wydaniach Kalendarza
Liceum. Za pozalekcyjne kontakty z G³ubczyckiego mo¿na znaleæ w rozgrup¹ wychowanków uznany zosta³ dziale "Sk¹d Nasz Ród" wspomnieprzez S³u¿by Bezpieczeñstwa za wro- nia i opisy losów kresowian.
ga ustroju. Za to zosta³ aresztowany i
Jan Wac
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"... POK£ON Z£O¯YLIMY LUDZIOM MINIONYM..."
(Cz.Mi³osz "Legenda")
"W domu", "u nas", "na Wschodzie"... Przez wiele lat s³ychaæ by³o te
s³owa w domach "tych zza Buga" na
co dzieñ, w czasie wi¹t, spotkañ rodzinnych i s¹siedzkich i
innych wa¿nych wydarzeñ.
Czu³o siê wtedy, ¿e myli
biegn¹ gdzie daleko....I smutne wspomnienia, które w wyobrani dzieciêcej zaczê³y z czasem uk³adaæ siê w obrazy wspania³ego wiata. Ziemi - piêkniejszej od innych, ludzi nadzwyczajnych, zdarzeñ niepowtarzalnych - ci¹gle pulsuj¹cych
¿yciem...trwaj¹cych. Takie obrazy mog³a tworzyæ tylko g³êboka mi³oæ i wszechogarniaj¹ca têsknota.
W ten arkadyjski wiat wkracza³y
czêsto obrazy grozy...ludzie paleni w
kocio³ach, gdzie szukali ratunku, ciêci pi³ami, r¹bami siekierami. Pamiêtano i wymieniano nazwiska ofiar. Wracano jednak do tego, co by³o piêkne i
podtrzymywano nadziejê na powrót.
Niektórzy wierzyli do ostatniego
tchnienia. Szkoda, ¿e niewielu do¿y³o
czasów, kiedy mo¿na zobaczyæ to, co
utracili, chocia¿ nie wszyscy chcieliby z tej mo¿liwoci skorzystaæ, boj¹c
siê konfrontacji wspomnieñ z rzeczywistoci¹. Jad¹ jednak ich potomkowie, pielgrzymuj¹ do przesz³oci, id¹c
ladami utrwalonymi w wiadomoci.
W bie¿¹cym roku ju¿ po raz siódmy
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowo - Wschodnich
Oddzia³ w G³ubczycach zorganizowa³o wyjazd na tereny dzisiejszej Ukrainy. G³ównymi organizatorami byli
prezesi, Edward Wo³oszyn i Kazimierz
Naumczyk.
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Wyjazd z G³ubczyc nast¹pi³ w
czwartek 30 czerwca o godz. 19:00.
Siedz¹cych w autokarze powita³ Pre-

zes Edward Wo³oszyn, sprawdzi³
obecnoæ, przedstawi³ uczestników,
kierowców, Zbigniewa Burzyñskiego
i Dariusza Kranickiego. I w drogê...
Kapelan Kresowiaków Ks. Adam
Szubka odmówi³ z uczestnikami modlitwê o szczêliw¹ podró¿... G³one
pocz¹tkowo rozmowy stopniowo cich³y, a w ich miejsce wchodzi³y odg³osy wiadcz¹ce o zasypianiu. O¿ywienie nast¹pi³o oko³o pó³nocy, gdy
autokar wjecha³ na parking przed Zajazdem w Pilnie. "Rozprostowanie"
koci i póna kolacja. Najwiêkszym
powodzeniem cieszy³a siê specjalnoæ
zak³adu - golonka po podkarpacku.
1 lipca - pi¹tek
O wicie docieramy na przejcie
graniczne Korczowa - Krakowiec. Po
ukraiñskiej stronie problemy z dokumentami autokaru. Czy bêdziemy mogli przekroczyæ granicê? Kierowcy,
Prezes Kazimierz wsparci przez Pani¹
Lubê (obywatelkê Ukrainy wracaj¹ca
z G³ubczyc do domu) wyjaniaj¹ problem w kierownictwie przejcia i mo-
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¿emy jechaæ. Mijamy miejscowoci o
nazwach brzmi¹cych i swojsko...i "Kto Ty jeste? - Polak ma³y.
obco. I widoki u nas niespotykane - Jaki znak Twój? - Orze³ bia³y.
³¹ki ze stadami krów i koni, na przeci- Gdzie Ty mieszkasz?
naj¹cych zielone przestrzenie stru- Miedzy swemi.
gach bia³e stadka gêsi i kaczek, przed W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
domami ogródki warzywne. Ani ladu Czym ta ziemia? - M¹ ojczyzn¹.
krasnoludków. W dawnym Jaworowie Czym zdobyta? - Krwi¹ i blizn¹.
opuszcza nas Pan Edward Leñczak i Czy j¹ kochasz? - Kocham szczerze.
udaje siê do krewnych w Gródku Ja- A w co wierzysz? - w Polskê wierzê.
gielloñskim. Z boku mijamy Lwów i Co Ty dla niej?
zaje¿d¿amy do Bóbrki przed domem
- Wdziêczne dzieciê.
rekolekcyjno - noclegowym przy ko- Co jej winien? - Oddaæ ¿ycie."
ciele pw. w. Miko³aja. Wita nas Proboszcz Ks. Marian Kuc. Przydziela
Ostatnie s³owa "Katechizmu"
pokoje i zaprasza na po¿ywne niada- brzmi¹ w sposób szczególny na
nie. W po³udnie jestemy we Lwowie. cmentarzu Orl¹t Lwowskich - autoJedziemy d³ug¹ ul. £yczakowsk¹. Mi- nomicznejczêæ Cmetarza £yczakowjamy kamienicê, na której pami¹tkowa skiego. Spoczywa tu ok. 3tys.
tablica informuje, ¿e tu 29 padzierni- uczestników obrony Lwowa i Ma³oka 1924r. urodzi³ siê poeta Zbigniew polski Wschodniej poleg³ych w laHerbert , z daleka widzimy koció³ pod tach 1918 - 1920 i zmar³ych w latach
wezwaniem w. Antoniego, ca³y czas póniejszych. Cmentarz powsta³ z
czynny i zatrzymujemy siê na parkin- inicjatywy Stra¿y Mogi³ Polskich
gu przy g³ównym wejciu na cmen- Bohaterów za³o¿onej przez Mariê
tarz £yczakowski. Jest jednym z naj- Ciszkow¹ - matkê jednego z polestarszych w Europie, pocz¹tkiem siê- g³ych gimnazjalistów.
ga roku 1786. Zajmuje ponad 40ha i
W roku 1921 rozpisano konkurs na
jest podzielony na 80 pól. Nagrobki i projekt mauzoleum. Laureatem zosta³
grobowce wykonano w ró¿nych sty- student Politechniki Lwowskiej Rulach. Podziwiaæ mo¿na odnowione dolf Indruch - jeden z obroñców Lworzeby braci Schimserów, T. Dykarza, wa. W najwy¿szym punkcie znajduje
L. Marconiego, C.Godebskiego, T.Bo- siê kaplica z rzeb¹ Matki Boskiej z
r¹cza, J.Markowskiego i innych. Spo- Dzieci¹tkiem Luny Drexlerówny, poczywaj¹ tu obywatele Lwowa: po- ni¿ej katakumby, w których spoczywstañcy z 1831r. i 1833r., wieccy i wa 72 obroñców Lwowa, poleg³ych
duchowni, ludzie nauki i sztuki - m.in. w listopadzie 1918r. Po lewej stronie
Benedykt Dybowski, Karol Szajnocha, pomnik lotników amerykañskich, po
Seweryn Goszczyñski, Artur Grottger, prawej ¿o³nierzy francuskich poleStanis³aw Niewiadomski, Maria Ko- g³ych w obronie Polski. Ni¿ej znajnopnicka, Gabriela Zapolska, Luna duj¹ siê mogi³y dowódców i ludzi Drexlerówna. Przy grobie W³adys³a- dzia³aczy zas³u¿onych i dla sprawy
wa Be³zy, zmar³ego 29 stycznia 1913r., polskiej we Lwowie. W najwiêkszej
na usta cisn¹ siê s³owa " Katechizmu czêci spoczywaj¹ studenci i gimnadziecka polskiego"
zjalici, czeladnicy i dziewczyny... i
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dziewiêcioletni Ja Kukowski, który zgin¹³ z
karabinem w rêkach.
Na znajduj¹cym siê w
centrum "Grobie Nieznanego ¯o³nierza"
najm³odszy uczestnik
pielgrzymki Kuba sk³ada wi¹zankê bia³o czerwonych kwiatów,
przy zapalonych zniczach chwila modlitwy
i zadumy...
" Kto Go tak uczy³?
Kto Go tak skusi³?
skiego i pod jego nadzorem w latach
Jaka muzyka? Do jakich s³ów?
1897 - 1900. Goæmi honorowymi na
Kto Go opêta³?
otwarciu w dniu 30 padziernika byli:
Kto Go przymusi³?
H.Sienkiewicz, I.Paderewski i H.Sie¯eby On zgin¹³? Za co?
miradzki, który podarowa³ teatrowi
Za Lwów?"
(Marian Hemar)
namalowan¹ przez siebie kurtynê.
I powrót przez star¹ czêæ cmenta- Dyrektorem zosta³ Tadeusz Pawlikowrza i odczucie dysharmonii - jako nie ski. Wewn¹trz piêkny wystrój secepasuj¹ do starych grobów te bliskie syjny. Na zewn¹trz rzêsisty deszcz.
naszym czasom z wyobra¿eniami po- Wsiadamy do autokaru i wracamy do
staci marynarza, tancerki, dziecka... Bóbrki. Gdy bylimy we Lwowie, ks.
Przed wejciem przyjmuje nas Pani Adam Szubka z krewnym Z.Perlakiem
Krystyna Adamska, oprowadzaj¹ca odwiedzili Kozow¹ i Lipszce. Najwa¿wycieczki po Lwowie. Przeje¿d¿amy niejszym dla nich by³o zapalenie znido centrum miasta. Pomnik Adama cza na grobie dziadka Szubki, który
Mickiewicza - najpiêkniejszy, jaki wi- za zarobione w Ameryce pieni¹dze
dzia³em - zaprojektowany przez An- gromadzi³ materia³ na budowê kociotoniego Popiela zosta³ ods³oniêty 30 ³a. Realizacji planu przeszkodzi³ wypadziernika 1904r. Przetrwa³ on buch II wojny wiatowej. Odwiedzili
wszelkie zawirowania historyczne. te¿ krewnych. Po wieczornym posi³Id¹c nad korytem podziemnej rzeki ku uda³em siê do pobliskiego Wo³oPe³tew widzimy po prawej figurê Matki wego - miejsca mojego urodzenia.
Boskiej i du¿y krzy¿ upamiêtniaj¹cy Babcina murowanka, o której opowiaodzyskanie wolnoci przez Ukrainê. da³a z dum¹, wyda³a mi siê jaka niePrzechodz¹cy ludzie krel¹ znak krzy- pokana...mimo to serce bi³o szyb¿a jeden lub trzykrotny. Dalej piêkna ciej i mocniej. Obecni mieszkañcy kompozycja kwiatowa zapowiadaj¹ca obcy ludzie - ale gocinni.
Euro 2012.
Zza fontann wy³ania siê gmach Te2 lipca - sobota
atru Opery. Wybudowany zosta³ weBóbrka. Rano Msza w., niadanie,
d³ug projektu Zygmunta Gorgolew- znoszenie baga¿y do autokaru i wy-
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jazd do Lwowa. Przed pa³acem arcy- wezwaniem Wniebowziêcia Matki
biskupim oczekuje na nas p. Krysty- Boskiej, najwa¿niejszej wi¹tyni ³aciñna Adamska. Podjechalimy pod wy- skiej. Zosta³a wzniesiona w latach 60soki zamek i wychodzimy na Kopiec tych XIVw.
Unii Lubelskiej, z którego roztacza siê
Jej pierwszym budowniczym by³
wspania³y widok na Lwów, na otacza- Niczko pochodz¹cy prawdopodobnie
j¹ce miasto wzgórza pokryte gêstwin¹ z Opawy. Na pocz¹tku XVw. M. Genlasów. Kopiec zosta³ usypany w secke zasklepi³ prezbiterium. W ci¹trzechsetn¹ rocznicê Unii Lubelskiej gu nastêpnych wieków dokonywano
z inicjatywy Franciszka Smolki i przy licznych przeróbek. Zachowa³ siê baznacznym jego wsparciu finansowym. rokowy o³tarz g³ówny ozdobiony czteKim by³? To urzêdnik austriacki przy- rema kolumnami z pos¹gami w. Aus³any przez cesarza w celu germani- gustyna, Grzegorza, Ambro¿ego i Hiezowania "¿ywio³u polskiego". Po kil- ronima wykonanymi przez M.Poleku latach spolonizowa³ siê, a jego jowskiego. Pod koniec XIX wieku
potomkowie czuli siê ju¿ Polakami.
wykonano nowe witra¿e wg projekW czasie przejazdu autokarem do- tów J.Matejki, J.Mehofera i T.Axenwiadujemy siê, ¿e Lwów liczy ok. 850 towicza. W o³tarzu g³ównym znajdutys. mieszkañców, ¿e Polacy stano- je siê czo³owy obraz Matki Bo¿ej
wi¹ tylko 1% ogó³u i zajmuj¹ trzecie £askawej namalowany w 1598r. przez
miejsce po Ukraiñcach i Rosjanach. J.Szole - Wolfowicza, przed którym
Miasto ma 11 wy¿szych uczelni pañ- z³o¿y³ luby król Jan II Kazimierz w
stwowych i wiele prywatnych. Na czasie potopu szwedzkiego. Wród
samej tylko Politechnice Lwowskiej wielu tablic pami¹tkowych - powiêstudiuje ok. 25 tysiêcy studentów. cona W³odzimierzowi DzieduszyckieMijamy secesyjne kamienice, pa³ace, mu, za³o¿ycielowi Muzeum Przyrodmiêdzy innymi Dzieduszyckich, Brac- niczego oraz Oldze i Andrzejowi Ma³twa Kurkowego. Spod pa³acu arcybi- kowskim, którzy w 1911 roku za³o¿yli
skupiego spacer na Starówkê. Na pla- pierwsz¹ na ziemiach polskich dru¿ycu przed Cerkwi¹ Wo³osk¹ swoisty nê harcersk¹, a umieszczona dziêki
targ ksi¹¿ki, któremu patronuje kilku- staraniom by³ego mieszkañca G³ubmetrowej wysokoci pomnik pierw- czyc, Wies³awa Turzañskiego. Oddaszego drukarza lwowskiego, Dani³o- jemy czeæ relikwiom wiêtych - arwicza. Cerkiew Wo³oska to wi¹tynia cybiskupa Józefa Bilczewskiego i ks.
renesansowa, ufundowana przez ho- Zygmunta Gorezdowskiego beatyfispodara mo³dawskiego Aleksandra kowanych we Lwowie przez Jana
£opuszanina, nale¿¹ca do Ukraiñskie- Paw³a II 26 czerwca 2001r. a kanonigo Autokefalicznego Kocio³a Prawo- zowanych przez Benedykta XVI w
s³awnego. Najcenniejszym zabytkiem 2005r.
jest ikona Przemienienia Pañskiego z
Obok katedry kaplica Boimów z reXVI w. Przylega do niej kaplica Trzech nesansow¹ cian¹ frontow¹. Nawiêtych: Jana Chryzostoma, Bazy- stêpn¹ wi¹tyni¹ jest katedra w. Jura
lego Wielkiego i Grzegorza z Nazja- - g³ówna wi¹tynia unicka na Ukraznu i bêd¹ca jej miniatur¹.
inie. Zbudowana w I po³owie XVIII
Bardzo blisko st¹d do katedry pod wieku w miejscu wyburzonej budow141
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li redniowiecznej z inicjatywy bpa ni odegra³a hrabina Karolina LanckoA.Szeptyckiego na planie krzy¿a o roñska, profesor historii sztuki na
bogatej fasadzie ozdobionej pos¹ga- Uniwersytecie Jana Kazimierza, kobiemi w. Jerzego, w. Anastazego i w. ta niezwykle odwa¿na. ¯egnamy
Leona d³uta J.Pinsla. Bogato zdobio- pani¹ Krystynê, dziêkujemy za oprowadzenie po Lwowie.
Jeszcze obiad w Puzatej Chacie - z bardzo
bogatego jad³ospisu
ka¿dy mo¿e wybraæ,
to co lubi, kawa, deser....i ¿egnamy
Lwów.
Na trasie do Tarnopola Z³oczów. Niewielki rynek, z boku
koció³ p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny, zadbany
i ca³y czas czynny. A
ne o³tarz g³ówny, ikonostas, ciany i to dziêki proboszczowi ks. Cienskiesklepienie. Na uwagê zas³uguje repli- mu. To on w czasie przesuwania siê
ka ca³unu turyñskiego, przed którym frontu znalaz³ w rowie rannego czermodl¹ siê wierni, w krypcie spoczy- wonoarmistê (wraca³ wówczas z powaj¹ metropolici kocio³a greckoka- s³ugi kap³añskiej). Przywióz³ na pletolickiego.
baniê, zapewni³ opiekê. Uratowany
Przejazd na Wzgórza Wuleckie. okaza³ siê oficerem NKWD i chcia³ siê
Mijamy pomnik Stefana Bandery odwdziêczyæ za uratowanie ¿ycia.
strze¿ony przez niewidocznych taj- Proboszcz mia³ tylko jedno ¿yczenie,
niaków, budynki Politechniki Lwow- aby nie zamkniêto kocio³a. I tak siê
skiej, wie¿e kocio³ów. Wzgórza Wu- sta³o. Przez wiele lat spe³nia³ pos³ugê
leckie to miejsce kani profesorów kap³añsk¹ na bardzo rozleg³ym obszaUniwersytetu Jana Kazimierza w dniu rze, obejmuj¹c tak¿e grekokatolików i
4 lipca 1941r. Przed skromnym pomni- prawos³awnych. Czêsto intuicyjnie
kiem z nazwiskami zamordowanych wyczuwa³, gdzie trzeba nieæ pomoc i
przez hitlerowców zapalanie zniczy - zjawia³ siê bez wezwania. Opowiadawiate³ek pamiêci, modlitwa za zmar- j¹ca historiê siostra zakonna doda³a,
³ych. Widzimy przygotowania do uro- ¿e z r¹k ks. kardyna³a S.Wyszyñskieczystego ods³oniêcia stoj¹cego ni¿ej go otrzyma³ sakrê biskupi¹, ale tego
pomnika przez prezydenta Wroc³awia faktu nie ujawniono. ¯egnamy Lwów.
Rafa³a Dutkiewicza i Mera Lwowa
Mijamy wsie. Uwagê zwracaj¹ zaAndreja Sadowy. Listy przygotowali roniête chwastami cmentarze z wijeszcze przed wojn¹ nacjonalici ukra- docznymi gdzieniegdzie niebieskimi
iñscy. Du¿¹ rolê w ujawnieniu zbrod- krzy¿ami. Zaskakuje nas dlatego je-
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den zadbany ko³o miejscowoci La- czonej fasadzie. Wewn¹trz wie¿e
chy - obecnie Czerwone. Okazuje siê, tynki, trzy odnowione o³tarze boczne
¿e to cmentarz ¿o³nierzy SS Galizien.
- a by³o ich trzynacie. Pierwszy koZ inicjatywy brata Andrzeja zatrzy- ció³ i klasztor oo. Bernardynów ufunmujemy siê w Jeziernej przy cudow- dowa³ Ksi¹¿ê Jerzy Zbaraski, ale zonym róde³ku maj¹cym zwi¹zek z ob- sta³ zniszczony w czasie powstania
jawieniami uznanymi przez prawos³a- Chmielnickiego. Obecny pochodzi z
wie. Piêkna oprawa architektoniczna 1755r. i otrzyma³ barokowy wystrój.
a na wprost róde³ka werset z Pisma Przetrwa³ dwie wojny wiatowe....zdew. w jêzyku ukraiñskim "Przyjdcie wastowa³y go w³adza radzieka i ukrado mnie wszyscy, którzy utrudzeni iñska. W latach 1945 - 1990 w klasztojestecie, a ja was pokrzepiê". Nabie- rze by³ szpital, a w kociele sk³ad soli,
ramy wodê.
póniej fabryka. Pod cianami le¿¹
Wieczorem docieramy do Tarnopo- fragmenty o³tarzy - do renowacji, konla. W du¿ym domu gocinnym przy fesjona³ zbity z tarcicy. Przed o. Beparafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego i rardem Zadojko wiele pracy, a rodMatki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy ków finansowych brakuje ci¹gle.
wita nas gospodarz, ks. proboszcz Ubolewa te¿, ¿e nie uda³o siê uratoAndrzej Malig. Smaczny posi³ek waæ piêknych fresków wykonanych
(obiadokolacja) podany przez niezwy- przez liwiñskiego. O godz. 11:30 ks.
kle sympatyczne kucharki.
A.Szubka odprawia nabo¿eñstwo do
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, a
3 lipca - niedziela
o godz. 12:00 w asycie o. Berarda
Tarnopol. Po niadaniu kilka osób Mszê w. Modlitwy (wybrane) odmauczestniczy we Mszy w., inni po- wiano w jêzyku polskim i ukraiñskim i
znaj¹ poblisk¹ czêæ miasta. Pañstwo wtedy czu³o siê prawdziw¹ powszechSobczakowie z G³ucho³az z cioci¹ noæ Kocio³a. W czasie kazania Ks.
udaj¹ siê do krewnych w Ihrowicy. O Szubka dobitnie mówi³ o koniecznogodz. 10:00 wyje¿d¿amy do Zbara¿a. ci chrzecijañskiej mi³oci bliniego,
Zatrzymujemy siê przed kocio³em zamkniêciu przesz³oci i czuwaniu, aby
p.w. w. Antoniego, gdzie oczekuje nie odrodzi³o siê to, co by³o z³e, nisznas E.Wo³oszyn , który od poprzed- cz¹ce ludzk¹ solidarnoæ. Przed o³taniego wieczora goci u o. Berarda - rzem 9 ministrantów w ró¿nym wieku.
proboszcza. Z pobliskiej cerkwi do- W ³awkach ludzie w ró¿nym wieku,
biegaj¹ piewy liturgiczne. Podcho- du¿o m³odych piewaj¹cych polskie
dzimy i zauroczeni s³uchamy.
pieni, wspieraj¹cych piêkny g³os
Zbara¿ to miasto rejonowe w ob- organistki Wiktorii (krewnej Pana
wodzie tarnopolskim licz¹ce ok. 14 Zbigniewa Solskiego z G³ubczyc) i
tys. mieszkañców. Pierwsza wzmian- nauczycielki miejscowej szko³y muka pochodzi z 1211r. Od XIV w. nale- zycznej. Po Mszy w. pami¹tkowe
¿a³ do ksi¹¿¹t Zbaraskich, póniej ko- zdjêcie. I podje¿d¿amy na parking
lejno Winiowieckich i Potockich.
przed zamkiem. Mostem nad szerok¹
Koció³ parafialny to imponuj¹ca 20 metrow¹ fos¹ - obecnie bez wody bry³a o dwóch wie¿ach i mocno znisz- podchodzimy do dwupiêtrowej baro143
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kowej bramy i jestemy na dziedziñ- ¿o³nierz nad ¿o³nierze.
cu. Fundatorami byli ksi¹¿êta Jerzy i
I jak ten zamek p³on¹³
Krzysztof Zbarascy, zaprojektowa³
w mrokach nocy
Henryk van Peene z Flamandii. BuNiby pochodnia wiernoci
dowê ukoñczono w 1626r. Twierdza
i mocy..."
zbudowana zosta³a na planie kwadra/ "Obrona Zbara¿a" /
tu o boku 88m. ma na rogach 4 baszty
o wysokoci 23m. Twierdza zas³ynê³a
Zamek by³ trzykrotnie niszczony z obrony w 1649r. Przez 43 dni (10lip- raz przez Turków w 1675r. , dwa razy
ca - 22 sierpnia) 14 tysiêczna za³oga przez Rosjan w 1707r. i 1734r. Zawsze
polska pod dowództwem ksiêcia Je- jednak by³ odbudowywany. Zwiedzaremiego Winiowieckiego broni³a nie zamku odbywamy pod opiek¹
miasta atakowanego przez ok. 150 tys. przewodniczki Pani Czajki. W holu, na
po³¹czonych wojsk tatarsko - kozackich
B.Chmielnickiego. Po
wielu nieudanych próbach uda³o siê w koñcu
dotrzeæ do króla Jana
Kazimierza, M.Skrzetuskiego i powiadomiæ o
tragicznym po³o¿eniu
obroñców. Ten bohater
sta³ siê pierwowzorem
dla postaci J.Skrzetuskiego z "Ogniem i mieczem" H.Sienkiewicza.
Odsiecz królewska po³o¿y³a kres oblê¿eniu. Podpisano wów- wprost wejcia, stoj¹ popiersia woczas ugodê zbarask¹. Do tych wyda- dzów kozackich, którzy nigdy zamku
rzeñ nawi¹zuje utwór Henryka Zbierz- nie zdobyli. Na piêtrze wystawa fotochowskiego:
grafii innych zamków na Ukrainie, rêkodzielnictwa, pami¹tek ukraiñskich.
"...Wskrzeszona
Z polskich akcentów dostrzegam jepiórem wielkiego pisarza
dynie portrety ksi¹¿¹t Jerzego i
Dotychczas ¿yje
Krzysztofa. To przykre. Ksi¹¿ê
w ka¿dej polskiej duszy
Krzysztof Zbaraski odby³ w 1622r.
Cudowna wizja obrony Zbara¿a.
poselstwo do Turcji, gdzie notyfikoStarego zamku ziemicy Podolskiej. wa³ korzystny dla Polski uk³ad, dwa
Do dzisiaj ka¿dy z Polaków
lata wczeniej domaga³ siê uchylenia
pamiêta
przez Sejm podatków na utrzymanie
Jak to walczyli Jaremy rycerze:
60 tys. ¿o³nierzy dla obrony wschodHusarz Skrzetuski,
nich granic Rzeczypospolitej. W kaolbrzym Podbipista,
zamatach ekspozycja orê¿a, w tym
Wo³odyjowski
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broni rêcznej, przedmiotów pocho- dedykujê utwór S.Barañczaka:
dz¹cych z wykopalisk i codziennego
u¿ytku, w lochu narzêdzia tortur. Du¿o
Zberenikom ze Zbara¿a
miejsca zajmuj¹ w dawnej czêci gozaraliwy zez zagra¿a:
spodarczej rzeby W³odzimierza £upijzje zuch zwyk³y zraz zbaraski czuka ilustruj¹ce legendy ukraiñskie,
zaraz ziej¹ zeñ zarazki,
ale przede wszystkim przedstawiaj¹zjadacz zrazu, zrazu zdrów ce postaci wojowników kozackich.
zezem zara¿ony znów.
W parku, poni¿ej zamku, stoi poZdaniem znawców zagadnienia,
mnik A. Mickiewicza, który wczeniej
ze zwyk³ego zagapienia
sta³ w centrum miasta. Po usuniêciu
zbara¿anin zbarania³y
zosta³ wrzucony w bagna, póniej zde(znaki zawsze zabrania³y
wastowali go radzieccy ¿o³nierze.
zjadania zrazów) zrazy
Dziêki Polakom znalaz³ swoje miejsce.
ze¿re, zdrowe za zakazy
W miejscu przed Urzêdem Miasta stoi
"ZRAZ
obecnie pomnik S. Chmielnickiego.
(ZRAZ ZW£ASZCZA ZAWIJANY)
Zbara¿ ma tak¿e pomnik Dmytra
ZASADNICZO ZAKAZANY!"
Klaczkowskiego - dowódcy UPA,
zlekcewa¿y. Zatem: zali¿
prawdopodobnie inicjatora mordów
znak zakazu, znowu zwalisz,
na ludnoci polskiej na Wo³yniu.
zbirze ze Zbara¿a, zjesz
Spacer przez miasto, obiad i wyjazd
zraz z³owrogi - (ze¿re zwierz)
do Tarnopolu. Od grupy od³¹cza siê
(Zbere¿mikow ze Zbara¿a)
Józef Paj¹czkowski z córk¹ Ew¹ i jad¹
do miejscowoci Dobrowody, st¹d
4 lipca - poniedzia³ek
pochodz¹ ich przodkowie.
Po Mszy w. i niadaniu wyjazd z
W Tarnopolu odwiedzamy parafiê Tarnopola w kierunku Winiowca.
unick¹ w której pracowa³ o. Eligiusz Miejscowoæ po³o¿ona nad Horyniem
Sinkowski, obecny gwardian Ojców by³a siedzib¹ rodow¹ Korybutów
Franciszkanów z G³ubczyc. Trwa na- Winiowieckich, potomków ksiêcia
bo¿eñstwo, wi¹tynia pe³na. Brat litewskiego Olgierda. Pierwsza
Waldemar Czarnocki z Koz³ówki po- wzmianka pochodzi z koñca XIV w. i
kazuje nam wietlicê dla dzieci z ro- dotyczy zamku wzniesionego przez
dzin rozbitych, zagro¿onych alkoho- Dymitra Korybuta. Budowlê wielolizmem i innymi rodzajami patologii, krotnie przerabiano i fortyfikowano.
korzystaj¹cych tu z posi³ków i opieki. Obecny - w stylu klasycyzuj¹cego
Przynosi strusie jajo - przy domu pa- baroku francuskiego - pochodzi z I
rafialnym znajduje siê ptaszarnia, a w po³owy XVIII w. i jest dzie³em ostatniej okazy ptactwa domowego i dzi- niego z rodu Winiowieckich hetmakiego; samych ba¿antów jest szeæ na Micha³a Serwacego. Po jego miergatunków. Na zakoñczenie dnia atrak- ci w 1744r. rezydencja przesz³a w rêce
cja - rejs stateczkiem wycieczkowym Mniszchów, którzy sprzedali dobra w
po zbiorniku wodnym.
po³owie XIX w. Zdewastowany w
Zwi¹zanym ze Zbara¿em i tym, któ- czasie dzia³añ wojennych przeszed³ w
rzy odwiedzili to historyczne miasto okresie miêdzywojennym w posiada145
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nie Sejmiku Krzemienieckiego. Du- Stanis³awa, który nie straci³ nic z pier¿ych zniszczeñ dokona³a tu II wojna wotnego wystroju. Od momentu konwiatowa. Odbudowano go w 1950r., sekracji w 1857r. by³ zawsze czynny i
ale z bogatych zbiorów nie zachowa- s³u¿y³ wiernym nie tylko z Krzemieñ³o siê nic. Obecnie trwaj¹ prace re- ca, ale diecezji i Wo³ynia. Znajduje siê
montowe - wewn¹trz k³adzione s¹ tu pomnik J.S³owackiego z 1909r.,
posadzki, opalona farba olejna na dzie³o W. Szymanowskiego. Tu biebalustradzie schodów. Z balkonu, rze nas pod opiekê przewodnik Alekbêd¹cego niejako przed³u¿eniem sander Butyñski i prowadzi do dworogromnej sali, roztacza siê wspania³y ku S³owackich - muzeum wieszcza.
widok... U stóp wzgórza drewniana Wyposa¿enie stanowi¹ sprzêty pocerkiew z bogat¹ polichromi¹. W ko- chodz¹ce z ró¿nych mieszkañ zajmociele w. Stanis³awa - bêd¹cym w wanych przez S³owackich, oryginalop³akanym stanie - w lutym 1944r. ne portrety i obrazy, w salonie p. Sanacjonalici spalili ok. 200 osób.
lomei klawikord, na którym grywa³a.
Nastêpny etap to Krzemieniec, mia- Czuje siê tu obecnoæ autora "Króla sto rodzinne Juliusza S³owackiego. Po Ducha".
latach na obczynie je wspomina:
Po przeciwnej stronie ulicy miejsce,
gdzie znajdowa³ siê s³awny ogród
"Tam - pod okiem pamiêci
botaniczny, dalej budynki, w których
- pomiêdzy gór szczytem,
mieci³o siê Liceum Krzemienieckie
Piêkne, rodzinne miasto,
za³o¿one przez Tadeusza Czackiego i
wie¿ami wytryska
H.Ko³³¹taja. Oprócz ogrodu botaniczZ doliny w¹skim nieba
nego, bardzo dobrze wyposa¿onych
nakrytej b³êkitem.
pracowni fizycznej i mineralogicznej
Czarowne, gdy w mgle
mia³o bogat¹ bibliotekê, której podnocnej wieñcem okien b³yska;
stawê stanowi³ ksiêgozbiór S. AuguGdy s³oñce rzêdem
sta Poniatowskiego. Wyk³adali tu
bia³e ukazuje domy,
miêdzy innymi J.Lelewel, A. Feliñski,
Jak per³y szmaragdami
L.Osiñski, E.S³owacki. Wród absologrodów przysnute. /.../
wentów - oprócz najwybitniejszego
Tam stoi góra,
obywatela - J.S³owaciego, byli J.KoBony ochrzczona imieniem
rzeniowski, A.Malczewski, S.Worcell.
Wiêksza nad inne
Zlikwidowane w ramach represji po- miastu panuj¹ca cieniem;
powstaniowych w 1831 zosta³o reakStary - posêpny zamek,
tywowane w 1922r. jako zespó³ szkó³
który czo³em trzyma,
obejmuj¹cych gimnazjum, seminarium
Ró¿ne przybiera kszta³ty
nauczycielskie, szko³ê æwiczeñ, szko- chmur ³amany wirem,
³ê zawodow¹ oraz muzeum J.S³owacI w dniu strzelnic
kiego. Przesta³o istnieæ w 1939r.
b³êkitnych spogl¹da oczyma..."
W imponuj¹cym kompleksie pojezuickim mieci siê szpital, koció³ jest
Zwiedzanie rozpoczynamy od dzie- obecnie cerkwi¹ Przemienienia Pañwiêtnastowiecznego kocio³a p.w. w. skiego i nale¿y do Patriarchatu Kijow-
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skiego, a po³o¿ony po drugiej stronie wiêc kompleks klasztorny objêty w
ulicy koció³ i klasztor Franciszkanów 1720r. przez grekokatolickich bazyliapodlega Patriarchatowi Moskiewskie- nów, za których do s³yn¹cego cudamu. Przyci¹ga wzrok piêknym b³êkit- mi obrazu pielgrzymowali wierni ze
nym kolorem cian.
wschodnich ziemi Rzeczypospolitej,
Z panuj¹cej nad miastem Góry Kró- nazywaj¹c to miejsce "rusk¹ Czêstolowej Bony urzekaj¹ca panorama mia- chow¹". Zespó³ wiele razy przebudosta oraz okolicy pociêtej jarami wywano. W Latach 1771 - 1785 dziêki
Wzgórz Krzemienieckich. Przewodnik fundacji Miko³aja Bazylego Potockieprzedstawia historiê miasta. Krzemie- go wybudowano cerkiew Wnieboniec uznany by³ za naj³adniejsze mia- wziêcia Najwiêtszej Marii Panny sto polskie o zabudowie drewnianej z najwspanialsz¹ wi¹tynie na Kresach.
XVIII i XIX w. Wzmiankowany w Po III rozbiorze w 1795r. Poczajów 1064r. jako ruski gród obronny. W jak ca³y Wo³yñ - znalaz³ siê pod pa1240r. przetrzyma³ oblê¿enie Tatarów, nowaniem Rosji, która w 1832r. skaw XIV w. podporz¹dkowany Litwie, sowa³a zgromadzenie bazylianów, a
ostatecznie w 1366r. wszed³ w posia- kompleks ponownie objêli mnisi pradanie Kazimierza Wielkiego. Od Zyg- wos³awni. Wybudowano pa³ace armunta Starego w 1536r. otrzyma³ miej- chimandrytów (prze³o¿onych monaskie prawa magdeburskie i zosta³ po- styru), a w latach 1906 - 1912 cerkiew
darowany królowej Bonie. Ona sta- Trójcy w., której car Miko³aj podarostwu nada³a wiele przywilejów, a na rowa³ ogromny ¿yrandol umieszczonajwy¿szym wzniesieniu zbudowa³a ny pod g³ówn¹ kopu³¹. £awra nie
zamek zniszczony przez Kozaków w ucierpia³a w czasie II wojny wiato1648 r. Do dzi przetrwa³y jedynie frag- wej. W³adze radzieckie zamieni³y j¹ w
menty ruin. Przed wojn¹ by³y tu klasz- muzeum ateizmu, ale dla wyznawców
tory oo. Franciszkanów, Reformatów, prawos³awia by³a zawsze miejscem
Bazylianów i Jezuitów. Zabieramy ten wiêtym, ostoj¹ ¿ycia religijnego. Ciewidok i ruszamy dalej, do Poczajowa. kawostk¹ architektoniczn¹ jest kszta³t
Mijamy wsie, pola uprawne i nie- cerkwi Wniebowziêcia....lekko wygiu¿ytki, wiele kêp drzew owocowych naj¹ca siê, przez co dopasowuje siê
rosn¹cych przy domach, po których do wzgórza, przy którym zosta³a wynie ma ju¿ ladu. Po wjedzie na kolej- budowana, oraz poczet wiêtych prane wzgórze zaskakuje widok wielu wos³awnych w poszczególnych wieb³yszcz¹cych w s³oñcu kopu³ cer- kach umieszczonych przy schodach
kiewnych - to Poczajów. Miasteczko prowadz¹cych do wi¹tyni. £awra w
le¿y w pamie Wzgórz Krzemieniec- Poczajowie zwana te¿ Uspieñk¹ to
kich. Ju¿ w XIVw. by³ miejscem pu- obok Kijowsko - Peczerskiej najwa¿stelniczego ¿ycia mnichów prawo- niejsze miejsce pielgrzymkowe na
s³awnych, a od XVIw. sta³ siê jednym Ukrainie.
z najwiêkszych sanktuariów i
¯egnamy przewodnika i wyruszawschodnich miejsc pielgrzymkowych. my do Podkamienia. Asfaltow¹ drog¹
Wed³ug tradycji w tym miejscu uka- wchodzimy na Górê Ró¿añcow¹. Na
za³a siê Matka Boska. Wybudowano prze³omie XVI i XVII wieku sta³ tu za147
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mek Cetnerów, a przy nim kaplica z Szkoda, ¿e nikt nie wyszed³" mówi z
cudownym obrazem Matki Boskiej ¿alem. Zza betonowego ogrodzenia
Podkamieñskiej, znajduj¹cym siê dobiegaj¹ s³owa wiadcz¹ce o nienaobecnie w kociele oo. Dominikanów wici do Lachiw. Pani Helena ma w
we Wroc³awiu. Obraz koronowano oczach ³zy, za którymi kryj¹ siê obradwukrotnie w 1727 i 1927r.
zy przesz³oci. Po wejciu do autokaDominikanie przybyli do Podkamie- ru stwierdza "Jak zdrowie pozwoli,
nia ju¿ w XIII w. W latach 1612 - 1695 jeszcze tu przyjadê".
wybudowali klasztor i ufortyfikowali
5 lipca - wtorek
go. W ich rêkach pozosta³ a¿ do II
Po mszy w. i niadaniu pakujemy
wojny wiatowej. Czêæ zabudowañ baga¿e do autokaru, ¿egnamy gocinsp³onê³a w czasie dzia³añ wojennych nego ks. proboszcza i niezwykle sym1915 - 1916. Po¿ar strawi³ cenne zbio- patyczne kucharki oraz Tarnopol.
ry, w tym licz¹c¹ 5 tys. tomów biblioPierwszym etapem s¹ Brody - miatekê z cennymi rêkopisami. W czasie steczko le¿¹ce nad Suchowólk¹. ZaII wojny Rosjanie zmusili zakonników ³o¿y³ je w 1584r. wojewoda ruski S.
do opuszczenia klasztoru i umiecili ¯ó³kiewski pod nazw¹ Lubicz. Potu spó³dzielniê rzemielnicz¹. Miejsco- mylny rozwój zawdziêcza³o po³o¿ewych Polaków aresztowali i deporto- niu na skrzy¿owaniu szlaków ze Lwowali. Niemcy, wykorzystuj¹c antago- wa, Kijowa i Wilna, a w XVII i XVIIIw.
nizmy polsko - ukraiñskie, rozprawili dziêki produkcji jedwabnych tkanin,
siê z ¯ydami. W marcu 1944r. bande- kobierców, namiotów oraz pasów konrowcy dokonali straszliwej rzezi ok. tuszowych. Po pierwszym rozbiorze
300 Polaków z Wo³ynia, którzy schro- przesz³y pod panowanie Austrii, ale
nili siê w murach klasztoru. Po wojnie otrzyma³y bardzo korzystny przywiw istniej¹cych budynkach umieszczo- lej bezc³owej wymiany z Polsk¹, póno szpital psychiatryczny czynny do niej z Rosj¹ i Niemcami. W XIX w. sta³y
dzisiaj. W czêci kaplicy zamienionej siê jednym z najwiêkszych skupisk
na cerkiew prawos³awn¹ rozlegaj¹ siê ludnoci ¿ydowskiej, w latach 80-tych
g³osy mnichów piewaj¹cych modli- ¯ydzi stanowili 75% ogó³u. Pomyltwy. Wznosz¹ca siê nad wzgórzem ny rozwój zahamowa³a I wojna wiawie¿a czêciowo zawali³a siê wiosn¹ towa. W 1920r. bolszewicy zniszczyli
tego roku, ustawione rusztowania pa³ac Potockich wraz z cennymi zbiowskazuj¹, ¿e bêdzie remontowana.
rami. Odbudowany w okresie miêdzyI jeszcze wyprawa do Malenisk - wojennym, dzi jest prawie ruin¹. Z
miejscowoci rodzinnej p. Heleny zabytków na uwagê zas³uguje synaSkwarek. Z trudem odnajduje znak goga z I po³owy XVIII w. cerkiew w.
szczególny - krzy¿ i cztery lipy, bo Jerzego z XVII w. i koció³ grekokatodwie wyciêto. Z wielkiej wsi o kilku licki z XVI w. Jeszcze zakupy w skleulicach prostopad³ych do szosy po- pach, gdzie kasjerki mówi¹ po polsku
zosta³a jedna i kilka domów. W towa- i opuszczamy Brody.
rzystwie innych uczestników odnajW drodze z Tarnopola do Brodów
duje miejsce, gdzie sta³ dom. Teraz w miejscowoci Podkamieñ od³¹czyli
kto wybudowa³ inny. Ze starego od grupy pañstwo Pakulniccy, S.
sadu wziê³a garæ lici "Chocia¿ tyle. Mendelski, J.W.Samotyj i J.Majcher i
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udali siê do Huty Pieniackiej, aby z³o- siê koció³ ufundowany przez Wac³awa
¿yæ ho³d przodkom pomordowanym Rzewuskiego a zaprojektowany przez
przez bandy UPA 28 lutego 1944r. Jest K.Romanusa. Na frontonie ³aciñski nato miejsce jednej z najwiêkszych pis "Niech chwal¹ Boga wêdruj¹cy".
zbrodni - zginê³o wówczas do Obecnie jest wi¹tyni¹ prawos³awn¹.
1200osób. Niektóre ród³a podaj¹ liczI odjazd od Oleska. Z daleka widaæ
bê ok. 1500.
pa³ac wybudowany na wzniesieniu
Podhorce - nastêpny etap naszej wród zieleni. Zatrzymujemy siê przed
wêdrówki - to wie wzmiankowana ju¿ kocio³em z I po³owy XVIII wieku
w roku 1440r. Kolejno nale¿a³a do ro- nale¿¹cym kiedy do oo. Kapucydów Koniecpolskich, Sobieskich, nów, dzisiaj do wyznawców prawoRzewuskich i Sanguszków. Zamek - s³awia. Historia miasteczka siêga XIV
zwany niegdy Wersalem Podola - wieku. W pa³acu w 1629r. przyszed³
zosta³ zbudowany przez hetmana Sta- na wiat przysz³y król Polski Jan III
nis³awa Koniecpolskiego w latach Sobieski. Wejcie na teren parku i do
1637 - 1641 wed³ug projektu pa³acu niestety zamkniête. Jestemy
A.dell'Agwa Za Rzewuskich dobudo- zawiedzeni, bo jest to jedna z nieliczwano drugie piêtro, a Wac³aw - het- nych odrestaurowanych polskich reman wielki koronny - zgromadzi³ cen- zydencji na Ukrainie. Po powrocie
ne ksiêgi i manuskrypty, urz¹dzi³ zbro- grupy z Huty Pieniackiej wyruszamy
jowniê i galeriê malarstwa. Gdy w w drogê do ¯ó³kwi. Na wysokoci
1767r. zosta³ zes³any przez Rosjan do Buska wspominamy ks. biskupa
Ka³ugi, zamek popad³ w ruinê. Prace A.Adamiuka. Obje¿d¿amy od lewej
zabezpieczaj¹ce i remontowe przepro- Lwów i przystajemy w Kulikowie s³ywadzi³ jego potomek Leon Rzewuski n¹cym niegdy ze wspania³ego chlea nastêpnie Sanguszkowie. W czasie ba. Kupujemy, próbujemy - jest naI wojny wiatowej, walk polsko - ukra- prawdê smaczny. Wielu kupuje, aby
iñskich oraz wojny polsko - bolsze- poczêstowaæ najbli¿szych. St¹d na
wickiej zamek by³ pl¹drowany. To, co groby przodków udaj¹ siê J. i W.Sapozosta³o z cennych zbiorów, ostatni motyjowie do Mie¿wic i L.Kosik do
z w³acicieli, Ksi¹¿ê Roman Sangusz- Kociejowa. Przy kociele w. Miko³ako, wywióz³ w 1939r. do Brazylii. Resz- ja robotnicy stawiaj¹ ogrodzenie. Maj¹
tê zabrali Rosjanie. Po II wojnie wia- klucze, wiêc wchodzimy do rodka.
towej by³ tu szpital - na jego potrzeby
Zó³kiew - to ostatni etap naszej
przebudowano wnêtrza, resztê znisz- wêdrówki. Le¿y nad win¹ a nazwê
czeñ dokona³ w latach 50 po¿ar. Bu- wziê³o od za³o¿ycie hetmana wielkiedowla, któr¹ moglimy ogl¹daæ z ze- go koronnego Stanis³aw ¯ó³kiewskiewn¹trz, prezentuje siê okazale, mimo go. Prawa miejskie otrzyma³o w roku
widocznych zniszczeñ. Ciekawostk¹ 1603, szeæ lat po za³o¿eniu. Nale¿a³o
jest, ¿e tu krêcono kilka filmów histo- póniej do Dani³owiczów i Sobieskich,
rycznych, miêdzy innymi "Potop". a od 1740r. do Radziwi³³ów. Przy czwoZamek teraz nale¿y do Lwowskiej rok¹tnym rynku stoi okaza³a kolegiaGalerii Obrazów, jest wiêc szansa, ¿e ta p.w. wiêtych Wawrzyñca i Stanizostanie wyremontowany. Na linii s³awa wzniesiona w latach 1606 - 1618.
prostej od wejcia do zamku znajduje Odnowiona w I po³owie XIX wieku
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sta³a siê jedn¹ z najwspanialszych wojny wiatowej. Po wyjciu z zamku
swi¹tyñ w Polsce z pami¹tkami naro- jeszcze chwila na rynku - spojrzenie
dowymi, nagrobkami ¯ó³kiewskich i na resztki murów obronnych z bram¹
Sobieskich oraz p³ótnami batalistycz- Zwierzynieck¹, na góruj¹c¹ nad mianymi, z których kilka znajduje siê w stem kolegiat¹...i odjazd do Bóbrki na
Olesku. Chwila relaksu na ³awkach w nocleg. Tu obiadokolacja, spacer po
rynku... i udajemy siê na teren zamku. miasteczku i spoczynek we wczeniej
Jest w op³akanym stanie. Du¿a bu- zarezerwowanych pokojach.
6 lipca - roda 2011
dowla sk³ada siê z czterech skrzyde³
Dzieñ powrotu do kraju. Rano
otaczaj¹cych du¿y dziedziniec. Budowa rozpoczêta w 1604r. trwa³a ponad Msza w., niadanie, za³adunek. Odsiedemdziesi¹t lat. By³o to ulubione je¿d¿amy ¿egnani przez proboszcza
miejsce Jana III Sobieskiego, tu od- ks. M.Kuca i strugi deszczu. Jeszcze
poczywa³ po trudach wojennych i jedno spojrzenie na koció³, kratê z
gromadzi³ trofea. Do zamku przylega³ przedwojenn¹ nazw¹ ulicy Mickiewiniegdy piêkny park i zwierzyniec, w cza 26 i Bóbrkê. Na przejciu graniczktórym by³o wiele gatunków egzo- nym Krakowiec - Korczowa formaltycznych zwierz¹t. Zamek otrzyma³ w noci trwaj¹ niezwykle krótko - niespadku Jakub Sobieski, którego ca³¹ godzinê - i wje¿d¿amy do Polski.
mieræ w 1737r. zakoñczy³a okres Mimo szczerych chêci kierowców nie
wietnoci rezydencji icie królew- udaje siê podjechaæ pod zamek w
skiej. Podjête na pocz¹tku XX wieku £añcucie...Zatrzymujemy siê na poprace restauratorskie przerwa³ w 1915r. si³ek w Pilnie i bez przeszkód dociepo¿ar, który strawi³ wiêksz¹ czêæ ramy do G³ubczyc.
Kronikarz - uczestnik pielgrzymki
budowli. Ponown¹ odbudowê podTadeusz Skrzyp
jêto przez rz¹d II Rzeczypospolitej
Polskiej, któr¹ przerwa³ wybuch II

PMZG - spotkanie z prof. S. S. Niciej¹ - foto do str. 121/154)
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MOJE SMUTNE WSPOMNIENIA Z PALIKRÓW
Dzia³o siê to jesieni¹ 1943 roku w
Palikrowach. Mia³em wówczas dziesiêæ lat. Nie pamiêtam dok³adnie, jaki
by³ dzieñ i miesi¹c, ale spad³ ju¿ nieg.
We wsi Palikrowy na Podolu zjawili
siê dwaj Niemcy w kompletnym
(rynsztunku) umundurowaniu i
uzbrojeniu. Ka¿dy z nich mia³ karabin
dziesiêciostrza³owy 'Mauser' automatyczny i po kilka granatów. Obaj prosili o schronienie i pomoc w ukryciu
siê, bo s¹ dezerterami z niemieckiej armii. Razem z nimi przyszed³ te¿ ¯yd.
Obaj Niemcy doskonale mówili po
polsku, ¯yd te¿ posiada³ pistolet,
dodatkowe magazynki i dwa granaty.
Ludnoæ polska naszej wsi bardzo siê
ucieszy³a z pojawienia siê tych Niemców. Mówiono, ¿e to Polacy, którzy
zdezerterowali. To ich przybycie napawa³o ludnoæ polsk¹ radoci¹ i
umacnia³o w nadziei na lepsze czasy,
na zwyciêstwo.

rizunów. Mo¿na by³o za to skupiæ
wiêksz¹ uwagê na stronie po³udniowej i zachodniej. Oddzieli³o to te¿ niestety, ludnoæ mieszkaj¹c¹ za stawem
i pogorszy³o to jej bezpieczeñstwo.
Byli to w wiêkszoci 'Osadnicy Pi³sudskiego'. Ca³e osiedle to rdzenni
Polacy. Na noc szli oni do centrum
wsi do rodzin lub znajomych na nocleg. Na mocie do Podkamienia i na
mocie do Kutyszcz noc¹ ustawiano
koz³y drewniane uzbrojone drutem
kolczastym. Wartownicy byli zorganizowani wg wojskowej struktury.
Mê¿czyzni, którzy s³u¿yli w Polskim
Wojsku przed wojn¹, teraz umiejêtnoci nabyte stosowali w organizowaniu zasad obrony przed bandami rizunów. Wielu mê¿czyzn posiada³o
broñ. By³a to broñ ró¿nego kalibru.
Czasem nowa i doskona³a, a czasem
jakie samopa³y lub przeróbki uciête
z d³ugiego karabinu.

Wie mia³a zorganizowan¹ obronê przed bandami ukraiñskich rizunów. Wygl¹da³o to tak, ¿e pe³niono
noc¹ wartê. Wartownicy byli podzieleni na oddzia³y. Jedni pe³nili wartê, a
drudzy odpoczywali w wyznaczanych
kolejno chatach . Zmiana warty i czas
trwania zale¿a³y od pory roku, pogody, temperatury i jak d³ugo mo¿na
by³o byæ na stanowisku wartowniczym. Jesieni¹ odnowiono zaporê na
grobli na rzece Sior³a. Zapora by³a
umieszczona za wsi¹, pod £ys¹ Gór¹,
w kierunku wsi Kutyszcze na ³¹ce
mojego dziadka, Jana Krompca. Zapora spowodowa³a spiêtrzenie i zalanie ³¹k wzd³u¿ wsi od strony wschodniej i pó³nocnej, wzmacniaj¹c z tej strony bezpieczeñstwo przed napadem

Organizacj¹ obrony dowodzili:
Józef Fedorowicz, Wawrzyk Ziombra
(pseudonim Poleszuk), Piotr Bieguszewski, Wróbel i inni, ale ja ca³oci
sk³adu dowodz¹cych nie pamiêtam.
Piotra Bieguszewskiego rizuny mêczyli i chcieli go zmusiæ, by wyda³
nazwiska grupy dowodz¹cej obron¹
wsi. Wycinali mu or³a na piersiach,
obciêto mu uszy, bo nie s³ysza³ ich
pytañ, uciêto mu jêzyk, w³o¿ono mu
do kieszeni. Na koniec zawleczono go
do stodo³y Dajczaków i tam go spalono. W naszej wsi zosta³ zastrzelony
komendant ukraiñskiej policji. Dokona³ tego Tomasz Jurczenko ukrywaj¹cy siê przed wywozem na roboty do
Niemiec. Zastrzeli³ on te¿ ukraiñskiego policjanta, swojego s¹siada, Jasia
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Soki³a (przezwisko mia³ Woroczok ),
By³a to niedziela 12 marca 1944
który stale polowa³ na Tomasza i jego roku. Dzieñ ten rozpoczyna³ siê piêkn¹
brata Józefa, te¿ ukrywaj¹cego siê s³oneczn¹ pogod¹. niegi ju¿ stopprzed wywózk¹ na roboty do Nie- nia³y, tylko jeszcze w parowach, w¹miec.
wozach by³y resztki. S³oñce nagrzewa³o mocno czarn¹ ¿yzn¹ glebê, a
Pamiêtam jak J. Soki³, stoj¹c z nagrzane powietrze drga³o w bezwiegrupk¹ m³odzie¿y ukraiñskiej, poka- trzu. Wie nasz¹ otoczy³a tyraliera rizywa³ pliki zdjêæ, które zdobywa³ pod- zunów wraz z SS manami z Galizion
czas pacyfikacji rodzin ¿ydowskich. Tarnopol. W kierunku wsi oddano
Odnosi³ siê z pogard¹ do tych ludzi, dwa wystrza³y armatnie z szosy wio¿e byli bogaci, ¿e piêknie ubrani itp. d¹cej do Podkamienia. Po tych wyIch zdaniem to wszystko godne po- strza³ach uzbrojeni mieszkañcy naszej
gardy. On za, che³pi¹c siê rós³ w ich wsi uznali, ¿e to wojsko niemieckie,
oczach na bohatera w s³usznej spra- regularne oddzia³y frontowe. Wydawie dla chwa³y Ukrainy.
no rozkaz, by chowaæ broñ, bo z wojskiem walka jest daremna. Wpadlimy
Niemcy niechêtnie odwiedzali w szpony hordy bandyckiej ukraiñnasz¹ wie, mylê, ¿e siê trochê oba- skich rizunów. Bo¿e, taka pomy³ka.
wiali. W wieczór Sylwestrowy 1943/ Ukrylimy siê u s¹siada Ukraiñca w
44 roku pojawi³a siê partyzantka ro- wykopanym dole przykrytym stogiem
syjska. Jak wie d³uga tak by³o pe³no s³omy. Ta kryjówka by³a wykonana w
koni i partyzantów. Konie wi¹zali do wielkiej tajemnicy. W tym strasznym
p³otów a ludnoæ naszej wsi obficie dniu ukry³o siê nas 24 osoby, razem z
je karmi³a i goci³a hojnie partyzan- ¿on¹ tego Ukraiñca, która jeszcze kartów. Oni za drog¹ radiow¹ po³¹czyli mi³a nas chlebem. Tu przesiedzielimy
siê ze swoim sztabem w Rosji i poda- do wieczora. Gdy zapad³a noc, wywali miejsce pobytu. Mówiono ¿e szlimy z ukrycia i ujrzelimy ³uny p³oby³o ich trzy tysi¹ce. By³em wiad- n¹cych zabudowañ rodzin polskich.
kiem, a by³o to w naszej chacie, jak P³onê³y te¿ zabudowania naszego
jeden Niemiec i ¯yd poprosili o przy- serdecznego przyjaciela Jasia Jurjêcie ich w szeregi partyzantów. S³u- czenki. Mia³ on kryjówkê pod jedn¹
cha³em, jak oficer partyzant zapozna- ze stodó³. By³a to zamaskowana piwwa³ ich z regulaminem partyzantki. nica, w której wykonano inne wejcie
Ten ¯yd w owym czasie podawa³ siê tajemne, a wejcie prawdziwe zakryto
za Tadeusza, mieszka³ w naszym i zasypano.
domu. Mama moja szczodrze go karmi³a, mówi:Mój syn W³adzio jest
Mój Wujek Krompiec Piotr, wiegdzie daleko na Sybirze, zabrany dz¹c, ¿e tam s¹ ukryci w piwnicy pod
jako syn ku³aka, mo¿e go kto te¿ na- zgliszczami stodo³y, otworzy³ z wielkarmi.Jeden z Niemców mia³ na imiê kim trudem, bo ¿ar pogorzeliska utrudGenek. Ten pozosta³ w naszej wsi. O nia³ zbli¿enie siê. Otworzy³ i wo³a³ po
wicie partyzanci poszli w lasy, po- imieniu, ale nikt siê nie odzywa³. Udunoæ w bory Sokolniki.
sili siê wszyscy, ³¹cznie z dzieæmi dwa-

152

SK¥D NASZ RÓD
nacie osób. Ja z moj¹ siostr¹ Józi¹ spotka³em mego kolegê Kazika Mote¿ szlimy siê tam ukryæ, ale Jasio czarê. Ubrany by³ w p³aszczyk cienki,
Jurczenko spotka³ nas w sadzie swo- szarego koloru i szed³ bardzo wolno,
im i powiedzia³, ¿e on ju¿ tam wszyst- podpieraj¹c siê kijem gdzie znaleziokich ukry³ i zamaskowa³ w³az i te¿ ju¿ nym. By³ bardzo blady. Podbieg³em
tam nie wejdzie. Idcie dzieci do do niego i zapyta³em: Kazik, co ci
domu - powiedzia³. Wieczorem stwier- jest ? Odpowiedzia³: Ja jestem randzilimy, ¿e on te¿ jest wród tych ny, by³em na ³¹ce i po skoñczonej akuduszonych. Ja powiadam, ¿e anio³ cji wylaz³em spod trupów. By³em w
nas zawróci³. Przysz³a babcia mojego domu u swej babci, ale tam nikogo
kolegi szkolnego, Tadzia Dañczuka z nie ma. Zjad³em wszystko co tam by³o
p³aczem i s³owami: dzieci moje nie i teraz idê do cioci, ona nie wie, ¿e ja
mamy siê ju¿ po co ukrywaæ, wasz ¿yjê. Zapyta³em: gdzie ciê ranili, potatu i dziadek zostali zamordowani.
kaza³ mi palcem rdzaw¹ plamê na brzuchu. Tu mnie boli, ale kula nie wyWszyscy, ca³a gromadka sz³a sz³a, bo nigdzie wiêcej mnie nie boli.
ulic¹ i g³ono p³aka³a. Straszne ryki Poszed³ do cioci. ¯y³ jeszcze kilka
p³on¹cego byd³a wtórowa³y ich roz- dni. Rodzice Kazika i jego dwaj m³odpaczy. Skoro wit ucieklimy do wsi si bracia te¿ zostali zamordowani.
Maliniska, tam mieszka³ wujek Stani- Janka Kobiakowska, (dzi po mê¿u
s³aw Siczyñski. Dotarlimy tam wcze- Wasylinka) Maryna Dyszluk, stary
snym rankiem. Wszyscy jeszcze spa- Ukrainiec Kutniak i kilka innych Ukrali. Przera¿eni szykowali nam niada- inek 12 marca podczas selekcji wskanie i s³uchali o naszych strasznych zywali na ³¹ce, kto jest Polakiem, a
prze¿yciach. Nie trwa³o d³ugo i tu oprawcy od razu ustawiali ich w
wystrza³ z armaty da³ sygna³ bandzie osobn¹ grupê do rozstrzelania. Ustarizunów do zamykania okr¹¿enia. Trze- wiono dwa karabiny maszynowe,
ba by³o znów uciekaæ. Tym razem z oprawcy prze¿egnali siê i wymordopowrotem do naszej wsi. Bardzo d³u- wali wszystkich Polaków. Potem pogo strzelali za nami. Na szczêcie ni- szukiwali wród pomordowanych
kogo z nas nie trafili. Razem z nami ¿ywych i rannych, dobijaj¹c ich strzaucieka³a grupka dzieci, rodzeñstwo - ³ami.
szeæ osób, najstarsza dziewczynka
Po wymordowaniu Polaków, obraby³a w siódmej klasie. Rodzice ich bowaniu i spaleniu ich domów, banzostali zamordowani. Wrócilimy do da rizunów ukraiñskich opuci³a nasz¹
naszej wsi. S¹siadka - Ukrainka, ukry³a wie. Wieczorem, kto prze¿y³, szed³
nas w swojej piwnicy, do której wej- szukaæ wród pomordowanych swocie by³o w stajni pod ¿³obem dla ich bliskich. Poszed³ te¿ Jendruch
krów. Tam ukrywalimy siê do wkro- Piontkowski szukaæ swojej ¿ony, cóczenia Rosjan. Nie pamiêtam, ile mi- reczki i synka. Wo³a³ ich po imieniu.
nê³o dni od czasu mordu Polaków Odezwa³a siê jego córeczka, Tatusiu
(mo¿e dwa tygodnie) w naszej wsi do tu jestem, ale podnie mamusiê, bo
wkroczenia Rosjan. Od tego dnia prze- mamusia umar³a i le¿y na mnie, a ja
stalimy siê ukrywaæ, te¿ tego dnia mam postrzelan¹ nogê i nie mogê
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wstaæ. - A gdzie jest Kazio ? - Kazio pier bagnetem. Ta, pozostawiona na
le¿y obok, bardzo d³ugo drapa³ pa- zimnej posadzce w sali, w której by³y
luszkami ziemiê, nim umar³.
powybijane okna, przele¿a³a kilka dni.
W dniu, kiedy wywo¿ono cia³a poTam te¿ zosta³ zamordowany mój mordowanych z klasztoru OO. Domidziadek, Jan Krompiec, nie ma go w nikanów do wspólnej mogi³y, po zdjêwykazie pomordowanych. Zginê³a ciu jej z wozu okaza³o siê, Pani Dajmoja nauczycielka Nagi i jej m¹¿. Imion czak ¿yje. Przed z³o¿eniem cia³a do
ich nie pamiêtam. Zginêli równie¿ Po- wspólnej mogi³y, pani usiad³a. Udzielacy z Wo³ynia, którzy zamieszkali w lono jej pomocy. Nastêpstwem powienaszej wsi. By³o ich wielu. Przygar- szenia by³a utrata wzroku.
niêci po tragedii na Wo³yniu. Oprawcy zdzierali z zabitych lepsz¹ odzie¿ i
Niemiec Gienek okaza³ siê szpieobuwie. Nastêpnie przed spaleniem giem. Poszed³ do Podkamienia, tam
polskich domów rabowali, ³adowali na zameldowa³ siê na posterunku niewozy i wywieli dla swoich rodzin. mieckim. Zadanie wykona³.Dzi
£up godny oprawców z UPA. Na Ukraiñcy nazywaj¹ swoich rizunów,
pomniku, który stoi w miejscu, gdzie zbrodniarzy, ¿o³nierzami armii powymordowano Polaków z mojej wsi, wstañczej. Co to za ¿o³nierze, co sienapisane jest, ¿e zginê³o 367 osób z kierami zabijali ma³e dzieci ?Bêdê
zaznaczeniem, ¿e zginêli w czasie woj- usatysfakcjonowany, je¿eli moje
ny. Zamordowano wiele wiêcej, ale wspomnienia zostan¹ przyjête.
dzi ju¿ trudno ustaliæ ich nazwiska.
£¹czê pozdrowienia i uk³ony szerokiej mojej Rodzinie, Polakom MilPo wojnie s³ysza³em, jak matka nianom i Podolanom.
Stefanii Dajczak opowiada³a, jak w
Jan Lis, Gorzów Wlkp.
Podkamieniu w Klasztorze OO Dominikanów po zakoñczonej akcji mordowania, odbywa³a siê narada rizunów
podsumowuj¹ca wynik mordowania.
Dla ozdoby narady Pani¹ Dajczak powiesili na jej we³nianym szalu w
drzwiach sali narad na terenie klasztoru. Szal siê po chwili urwa³, a ona
spad³a. Jeden z oprawców przebi³ jej
(foto do
str.121)

154

JUBILEUSZE

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE

GMINA
Jubileusze
155

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
Z³ote Gody to wyj¹tkowe wiêto
w ma³¿eñstwie, bo obchodzone po
50 latach wspólnego po¿ycia. Pañstwo trwacie w zwi¹zku ponad pó³
wieku. Macie za sob¹ czas pracy zawodowej, czas wychowywania i
kszta³cenia dzieci i zwi¹zane z tym
problemy i trudnoci, ale i wiele radoci, które nios³o ¿ycie rodzinne.
Szczêliwe ma³¿eñstwo jest zas³ug¹
mê¿a i ¿ony dziêki wzajemnemu zaufaniu i wspieraniu. My dzi mo¿emy stawiaæ Pañstwa za wzór przysz³ym pokoleniom. Nie musimy powo³ywaæ siê na przyk³ady z seriali
np. "M jak Mi³oæ", bo tacy ludzie
¿yj¹ wród nas. Jest to na tyle wa¿ne
spo³ecznie, ¿e Prezydent RP na mocy
ustawy 1992r. przyznaje specjalne
odznaczenie. Dzi Pañstwu takie odznaczenia wrêczy Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka w towarzystwie
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Kazimierza Naumczyka.
Tymi s³owami powita³a i przedstawi³a Jubilatów Beata Grochalska kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, byli
to: Danuta i Jan Miklaszewscy, Eryka
i Alfred dziebko, Stefania i Jan Kornel, Barbara i Jerzy Klimeczek, Helena i Boles³aw Gaw³owscy oraz nie
uczestnicz¹cy w uroczystoci Stefania i Franciszek Tarnowscy.
Przed wrêczeniem medali ¿yczenia
Jubilatom z³o¿y³ burmistrz "Drodzy
Jubilaci, . przysz³o Wam ¿yæ w
trudnych i ciekawych czasach, egzamin dojrza³oci zdalicie w ma³¿eñstwach. ¯yczê Wam dalszych lat
¿ycia ju¿ tylko w zdrowiu i radoci,
w czasach spokoju w rodzinach, w
kraju i na wiecie oraz doczekania
Diamentowych Godów ". Usprawiedliwi³ jednoczenie d³ugie ocze-
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kiwanie na dzisiejsz¹ uroczystoæ.
Wnioski z³o¿one zosta³y jeszcze do
Prezydenta RPLecha Kaczyñskiego,
ale podpisane s¹ przez Prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego - tak
wiele siê zmieni³o w miêdzyczasie. Do
¿yczeñ do³¹czy³ siê przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej. Po czêci oficjalnej,
po wspólnym toacie, zwyczajowo
przy kawie i herbacie Jubilaci dzielili
siê swoimi wspomnieniami obejmuj¹cymi ponad pó³ wieku ¿ycia.
Pañstwo Eryka i Alfred dziebko.
Pan Alfred w imieniu Jubilatów podziêkowa³ w³adzom za zaproszenie i
wszystkim, którzy zadbali o tê uroczystoæ. Nie ukrywa³ zadowolenia i
dumy z rodziny, jak¹ stworzyli z ¿on¹,
która wychowa³a siê u cioci w Gdyni.
By³em szczêliwy tyle lat, by³y problemy, choroby, to by³a tragedia w
rodzinie. Dzi jestemy szczêliwi, ¿e
mo¿emy tu byæ razem. Wychowalimy troje dzieci, s¹ wykszta³cone,
urz¹dzone na swoim w Raciborzu,
widnicy i Hiszpanii. W dumê wprawia nas omioro wnucz¹t i prawnuczka - to prawdziwa "radocha" - dodaje
prababcia.
Pañstwo Danuta i Jan Miklaszewscy pochodz¹ "ze Wschodu". Pani
Danuta zatrzyma³a siê w G³ubczycach,
a Pan Jan we Wroc³awiu. Po maturze
w 1957 r. podjê³a studia we Wroc³awiu, tam pozna³a mê¿a. Po dwu latach
znajomoci zawarli zwi¹zek ma³¿eñski.
Choæ w ma³¿eñstwie ró¿nie bywa³o,
to wzajemne ustêpstwa i tolerancja
sprawi³y, ¿e prze¿ylimy zgodnie tyle
lat. To mo¿e stanowiæ receptê dla m³odych mówi Jubilatka. Po odchowaniu
dwójki dzieci w 1971r podjê³am pracê
zawodow¹ w Technikum Rolniczym
skoñczy³am studia pedagogiczne, tu
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wypracowa³am emeryturê. Pan Jan z kie k³ótnie w ma³¿eñstwie oczyszczaj¹
Brodów przez Wroc³aw trafi³ do G³ub- atmosferê.
czyc. Tu zosta³ kierownikiem PowiaPañstwo Helena i Boles³aw
towego Domu Kultury, po czterech Gaw³owscy towarzyszyli sobie od
latach podj¹³ pracê w swoim zawo- "zawsze". Znali siê ju¿ na Kresach,
dzie w laboratorium w G³ubczyckich potem mieszkali w s¹siedztwie w ZuZak³adach Piwowarsko - S³odowni- brzycach, potem w G³ubczycach i tylczych. Póniej zachêcony talonem na ko razem. Promuj¹ prost¹ zasadê
samochód podj¹³ pracê w Stacji Che- "Trzeba kochaæ od pocz¹tku do koñmiczno Rolniczej w Opolu zamienion¹ ca i ¿ycie p³ynie". Jakie to piêkne i
póniej na Wojewódzki Orodek Do- proste - prawda??? Mówi¹, ¿e maj¹
radztwa Rolniczego. Pañstwo Mikla- dwoje dzieci - córkê i ziêcia - i dwoje
szewscy ciesz¹ siê dwojgiem wnucz¹t wnucz¹t. Pani Helena pracowa³a 40
- studentami.
lat jako pielêgniarka na rzecz naszej
Pañstwo Barbara i Jerzy Klime- spo³ecznoci w szpitalu. Pan Boles³aw
czek. Pani Barbara z Opola, Pan Jerzy jako kierowca w STW, PKS-sie.
z Cha³upek. Maj¹ dla m³odych radê, ¿e
(foto - str. 155)
je¿eli chc¹ mieæ udane ma³¿eñstwo, to
***
trzeba staraæ siê i stale d¹¿yæ po ka¿Minê³o 50 lat, od kiedy Pañstwo
dej k³ótni do zgody, bo z ka¿dej k³ótni zawarlicie zwi¹zki ma³¿eñskie, ró¿najlepsze jest godzenie siê. Jedno dru- nych lat, przeplatanych k³opotami
giemu musi ustêpowaæ, bo upartoæ ale i chwilami szczêcia, radoci,
jest niebezpieczna. Pan Jerzy rozpocz¹³ które umacnia³y Pañstwa zwi¹zki
pracê w 1951r. w MZBM, potem bu- ma³¿eñskie. By³ czas wychowywania
dowa³ w powiecie g³ubczyckim PGR- dzieci, czas kszta³cenia i aktywnoy, tu pozna³ ¿onê, po dwu latach wziêli ci zawodowej. Te wartoci rodzinlub "i dot¹d trwamy, nie ¿a³ujê chcia³- ne doceni³ Prezydent RP, nadaj¹c
bym jeszcze raz to prze¿yæ razem" zwie- "Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³rzy³ siê Pan Jerzy , za co us³ysza³ "dziê- ¿eñskie" osobom, które przetrwa³y w
ki Ci" od ¿ony. Pañstwo Klimeczkowie jednym zwi¹zku 50 lat. Takie Medale
wychowali dwoje dzieci. Córka miesz- wrêczy dzi Pañstwu Burmistrz Jan
ka w Raciborzu, syn w G³ubczycach, a Krówka - powiedzia³a Pani kierownik
pracuje w Austrii..
Urzêdu Stanu Cywilnego Beata GroPañstwo Stefania i Jan Kornelo- chalska, witaj¹c i sk³adaj¹c ¿yczenia Juwie wywodz¹ siê z Kresów woj. bilatom. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê przeLwowskie. Do G³ubczyc sprowadzili wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
siê z Baborowa, gdzie brali lub. Pani Naumczyk - nie do wiary, ¿e to ju¿ 50
Stefania wypracowa³a emeryturê w lat, jak spotyka³em Pañstwa z wózZak³adach Przemys³u Dziewiarskiego kami z w³asnymi dzieæmi na space"Unia". Pan Jan - technik rolnik - pra- rze. Po czym nast¹pi³a najwa¿niejsza
cowa³ w gospodarstwie rolnym Tech- czêæ uroczystoci.
nikum Rolniczego. Wychowali dwóch
W imieniu Prezydenta Rzeczyposynów, po studiach pracuj¹ w Raci- spolite Polskiej Bronis³awa Komoborzu i Opolu. Ciesz¹ siê trojgiem rowskiego mam zaszczyt i honor wrêwnucz¹t. Zgadzaj¹ siê z opini¹, ¿e lek- czyæ Pañstwu Z³otym Jubilatom 157
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Jadwidze i Zygmuntowi Apczyñskim,
Pani Stok³osa z d. Ziobrowska: W
Annie i Andrzejowi Grzeków, Józe- 1945 r. przyjecha³am do G³ubczyc. Po
fie i Marianowi Hajda, Barbarze i mierci matki w 1947 r. zaopiekowa³a
Witoldowi Matulkom, Anieli i Kazi- siê mn¹ ciocia, dzieciñstwo spêdzi³am
mierzowi Pendykom, Czes³awie i u niej w Zielonej Górze. Tam poznaJanowi Stok³osom, Wandzie i Józe- ³am mê¿a. W 1965r. kupilimy dom w
fowi Razikom - Medale za d³ugolet- Grobnikach i zaczêlimy ¿ycie na swonie po¿ycie ma³¿eñskie - powiedzia³ im. Mamy troje dzieci, jak moglimy,
Burmistrz, dodaj¹c - mo¿na siê spie- tak ¿emy zapewnili im wykszta³cenie
raæ który "Krzy¿", który "Medal" ma - s¹ po studiach. Mamy szecioro
wiêksz¹ "wartoæ", ale na ten Me- wnucz¹t. Cieszymy siê, ¿e dzieci
dal pracowalicie Pañstwo pó³ wie- tworz¹ zgodne rodziny, utrzymuj¹
ku, zas³u¿ylicie rzeteln¹ prac¹, po- kontakty miêdzy sob¹ i z nami. Ja wiêceniem siê dla rodziny, wycho- mówi pan Jan - pochodzê z kieleckiewywania i kszta³cenia dzieci, wier- go, mia³em 18 lat, pojecha³em na wiênoci¹ ma³¿eñsk¹. Jestecie parami ta do brata do Zielonej Góry. Tam na
ma³¿eñskimi na medal, na z³oty me- weselu kolegi pozna³em ¿onê i tam zodal. Cieszê siê, ¿e mogê z³o¿yæ Wam sta³em. lub wziêlimy 29.01.1959r. Pra¿yczenia - pociechy z dzieci, wnuków, cowa³em 7 lat w kopalni, w sklepie wiea i prawnuków. By rodziny wspiera- lobran¿owym w GS, potem osiedlimy
³y i by³y przy Was.
na swoim w pobli¿u braci ¿ony w GrobBy³y medale, by³y kwiaty, by³y upo- nikach. W MPRB dopracowa³em
minki, by³ toast szampanem, kawa . ³¹cznie 40 lat. A recepta na trwa³oæ
i wspomnienia do kamery GTV i dla ma³¿eñstwa? Trzeba sobie ustêpowaæ
redakcji GG.
- dodaje ¿ona.
Pañstwo Hajdowie: Pierwsze nasze
Pani Barbara Matulka: pochodzê
spotkanie mia³o miejsce podczas jesien- z P³ocka, jako 16-latka, bêd¹c u kunych prac polowych, przy zbieraniu zynki w Warszawie, spotka³am w
ziemniaków, bo mieszkalimy wtedy na Nowy Rok na klatce schodowej prawsi. Pobralimy siê 29. stycznia 1961r. cownika poczty i tak to siê zaczê³o i
Wychowalimy i wykszta³cilimy trwa ponad piêædziesi¹t lat. Owocem
dwóch synów, mieszkaj¹ w Raciborzu i naszego trwania jest czterech synów
Go³uszowicach. Mielimy czterech oraz piêcioro wnucz¹t, co nas bardzo
wnuków, jeden zmar³. Wzajemnie wspie- cieszy. Pracowa³am w PKS w G³ubramy siê, szanujemy siê. Dziêki Bogu, czycach, na centralce. Nie by³o tak
prze¿ylimy razem tyle czasu. Skoro je- le - przejmuje wspomnienia pan Wistem tu, to znaczy, ¿e jest dobrze, choæ told i rozwija w¹tek okrê¿nej drogi do
ostatnio trochê nie domagam, ale jest o G³ubczyc - potwierdza, ¿e pracowa³
kogo siê oprzeæ - podsumowa³a wspól- na poczcie, dziêki temu pozna³ ¿onê,
ne pó³ wieku pani Józefa. Pan Marian to by³bardzo szczêliwy traf. Póniej
doda³ - pochodzimy ze 'Wschodu" z 3 lata pracowa³ w pocie, nie tylko czowoj. Lwowskiego, ja z Sokala, ¿ona z ³a, jako spawacz w fabryce lamp oscySambora. Pracowa³em ca³y czas w PKS loskopowych, potem oboje 1 rok w
jako dy¿urny ruchu, po 35 latach pracy Horteksie w Górze Kalwarii, póniej
przeszed³em na emeryturê
znowu wrócili w strony ¿ony. W tym
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czasie urodzili siê Darek i Witu. Zda- nowiska i funkcje do kierownika w³¹czrzy³ mi siê ma³y wypadek z rêk¹ i na nie. Nie ¿a³owa³em czasu - wiêta, nocki,
rekonwalescencjê pojecha³em do sio- ani wysi³ku, mrozy, zaspy, za³adunek i
stry ¿ony do G³ubczyc i tu postano- roz³adunek wagonów - dla mojego zawilimy zostaæ na sta³e. Przyby³o nam k³adu. Dzi jest znawc¹ rodków transjeszcze dwóch synów. Pracowa³em w portowych - pojazdów, ci¹gników, saMZBM, MPGK jako spo³eczny inspek- mochodów - z czasów PRL
tor pracy. A recepta ??? Tu muszê odAniela i Kazimierz Pendykowie daæ ho³d ¿onie, za cierpliwoæ i wy- w 1945 roku przyjecha³em z rodzicami
trzyma³oæ, bo ca³e wychowanie czte- do G³ubczyc z Kresów. Busko i Brorech ch³opaków spada³o na ni¹. Dzi dy to nasze z ¿on¹ strony. Z ¿on¹ znaka¿dy ma fach, firmê, pracuje na siebie limy siê od podstawówek jedynki i
i na swoim. Tylko Witold po muzycz- dwójki. Na pocz¹tku przybli¿a³y nas
nym wykszta³ceniu jest piewakiem i z do siebie tylko zainteresowania sportego ¿yje w Warszawie.
towe, obozy, wycieczki. Powa¿niej
(znamy z wystêpów w TVP,TVG i na zaczê³o siê w Liceum Ogólnokszta³¿ywo w G³ubczycach -red.)
c¹cym, a po, ju¿ ca³kiem powa¿nie bo
Anna i Andrzej Grzeków - pochodz¹ zawarlimy zwi¹zek ma³¿eñski w 1961r.
z Kresów, woj. Tarnopolskie. Wywiezie- trwaj¹cy nieustannie do dzi. Praconi na zachód w 1945r. zatrzymali siê w walimy oboje w owiacie i dla owiaBrzegu. lub wziêli w 1961 roku, prze- ty w naszym miecie i gminie. ¯ona
prowadzili siê do G³ubczyc. Maj¹ trzy jako polonistka po WSP, ja jako nacórki, trzy wnuczki i wnuka. S¹ na eme- uczyciel WF i trener. £¹cznie, to praryturach. Pani Anna mê¿a pozna³a jak cowalimy na wszystkich szczeblach
przyjecha³ do rodziny z Niemodlina. Po- szkó³, mo¿liwych stanowiskach i
tem pracowa³ w transporcie w PTHW, funkcjach spo³ecznych. W 1983r.
po przemianach i reorganizacji przeszed³ spróbowa³em innego zawodu. Dostana emeryturê.
limy "ksywy" mgr pietruszka i mgr
Pañstwo Wanda i Józef Razikowie: marchewka jako, ¿e za³o¿ylimy pryEmeryturê wypracowa³am w przed- watny warzywniak. W sklepie poznaszkolu s³odowniczym - Zak³adów Pi- ³em, ile mo¿na zarabiaæ w porównawowarsko S³odowniczych, wychowa- niu ze szko³¹. Mamy dwoje dzieci i
³am trzech synów, mamy siedmioro czworo wnuków. Pani Aniela równie
wnucz¹t. Mê¿a pozna³am w 1957 roku, mi³o wspomina czasy szkolne, obozy
jeszcze przed wojskiem, czeka³am, a¿ harcerskie, sp³ywy, sportow¹ atmosskoñczy s³u¿bê i pobralimy siê w ferê, pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz
kwietniu 1960 roku. Bogu dziêki prze- m³odoæ i ca³e wspólne ¿ycie, wszyst¿ylimy te lata w zdrowiu jak na nasz ko w G³ubczycach i dla G³ubczyc.
wiek, wspieramy siê wzajemnie Pan Dziêki dobremu samopoczuciu i doJózef ze wzruszeniem wspomina, jak brej kondycji Pañstwo Pendykowie
po wymordowaniu jego rodziny w 1946 zapowiedzieli siê na 60-lecie zapraszaroku przyjecha³ w transporcie z ojcem. j¹c pozosta³ych Jubilatów, a póki co W 1954r. zacz¹³em pracowaæ w Zak³a- uwa¿aj¹ - ¿e czas odpoczywaæ i dbaæ
dach Piwowarskich i przepracowa³em o zdrowie.
Jan Wac
42 lata i 15 dni, przechodz¹c ró¿ne sta(foto - str. 155)
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Z£OTY JUBILEUSZ KAP£AÑSTWA
KS. EDWARDA DOMAÑSKIEGO
W kociele parafialnym pw. Sw. Trójcy w ciborzycach Ma³ych 26.06.2011
odprawiona zosta³a uroczysta suma
dziêkczynna za 50 lat pos³ugi kap³añskiej ks.Edwarda Domañskiego - proboszcza parafii obejmuj¹cej równie¿
Kietlice. Ksi¹dz Jubilat wiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k bpa Franciszka Jopa 25.06 1961 w katedrze opolskiej. Funkcje wikariusza pe³ni³ kolejno w parafiach w. Jerzego w Gliwicach £abêdach, Chrystusa Króla w
Bytomiu Stolarzowicach, potem w
Bytomiu Szombierkach i Opolu Groszowicach.W 1973 otrzyma³ dekret na
parafiê w ciborzycach Ma³ych, gdzie
obj¹³ funkcjê proboszcza, któr¹ sprawuje do dnia dzisiejszego, tj. przez 38
lat. W tym czasie, jak policzono - w
wydanej na tê okazjê biografii " 50 lat

Adama Krupy, delegacji z rodzinnych
stron, Komendy Hufca ZHP i innych

instytucji oraz parafian z gratulacjami
i ¿yczeniami wiadczy³ o wielkim uznaniu, autorytecie i zas³ugach Jubilata
dla naszej spo³ecznoci. Równie¿ zmiana krajobrazu ciborzyc w okolicy kocio³a i wietlicy wiadcz¹ o du¿ym

s³u¿by Bogu i blinim" opr. przez Urszulê i Tadeusza Wojciechowskich udzieli³ 281 sakramentów chrztu w.,
195 sakramentów I Komunii w., 141
sakramentów ma³¿eñstwa, przygotowa³ do sakramentu bierzmowania 227
m³odych parafian. Odprowadzi³ na
miejsce wiecznego spoczynku 232
osoby. Liczny udzia³ ksiê¿y wspó³braci
równie¿ spoza dekanatu, w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy, pos³a
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zaanga¿owaniu parafian w przygotowanie uroczystoci.
Jan Wac
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100 LAT PANI FRANCISZKI FASZLADYN
Pani Franciszka Faszladyn urodzi³a
siê kilka lat przed Rewolucj¹ Padziernikow¹ - pozostaniemy dyskretni co

do daty urodzin Jubilatki - prze¿y³a
dwie wojny wiatowe, czas okropnych rzezi i mordów, wypêdzenie ze
stron rodzinnych, zagospodarowywanie siê od nowa na nieznanych "ziemiach zachodnich"w Zubrzycach. Pochowa³a dwóch mê¿ów i
syna. Jubileuszu setnej
rocznicy urodzin doczeka³a w gronie nie tylko najbli¿szych, ale i ca³ej wsi ze
Msz¹ w. w Jej intencji..
Wizytê Jubilatce z³o¿yli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Burmistrz
Jan Krówka "Pani Franciszko proszê przyj¹æ te kwiaty i najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji tak piêknego Jubileuszu. Dziêki Bogu za taki
dar, oby ¿y³a Pani jeszcze d³ugo otoczona mi³oci¹ najbli¿szych, niech
Pani jeszcze ¿yje dla wnuków i prawnuków." Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk do³¹czy³ do ¿yczeñ piêkny Dyplom Pami¹t-

kowy. Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska
"Z wielkim szacunkiem ciskam
d³oñ najstarszej mieszkanki, ¿yczê
równie¿ du¿o zdrowia, proszê
przyj¹æ ten ciep³y kocyk". O!!!
sk¹d Pani wiedzia³a, ¿e przyda mi
siê na moje kolana - skwitowa³a rozemiana Jubilatka. Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
reprezentowali dyr. Oddz. Wojewódzkiego z kwiatami i listem gratulacyjnym oraz Placówki Terenowej w G³ubczycach Józef Ma³ek z decyzj¹ dotycz¹c¹ rzeczywicie "kasy", bo dodatku do emerytury. Gocie odpiewali "200
lat, 200 lat", a Jubilatka jednym tchem
zdmuchnê³a co prawda, nie 100, ale
jedn¹ wielk¹ strzelaj¹c¹ iskrami wiecê na torcie i zaprosi³a goci do uczty.

Tu musimy podporz¹dkowywaæ siê
babci - skomentowa³ kto z domowników. Jubilatka w wietnej kondycji
i humorze zdominowa³a goci. Chêtnie udzieli³a ni¿ej podpisanemu obszernego wywiadu dla G³ubczyckiej
Telewizji Kablowej, rozbawiaj¹c przy
tym goci. Równie chêtnie pozowa³a
do zdjêæ
Jan Wac
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100-LECIE BUDYNKU DOMU DZIENNEGO POBYTU
Budynek przy ul.Boles³awa Chrobrego 7 w G³ubczycach, w którym
obecnie mieci siê Dom Dziennego
Pobytu, najprawdopodobniej do roku
1945 by³ domem jednorodzinnym.
wiadczy o tym zarówno uk³ad pomieszczeñ, jak równie¿ zachowana do
dzisiaj stajnia koñska. Niestety, nie
mo¿na ustaliæ nazwiska przedwojennych w³acicieli,
gdy¿ kilkakrotnie
zmienia³a siê numeracja i nazwa ulicy.
Willa zosta³a wybudowana w 1911r.,
data ta zosta³a
umieszczona na jej
elewacji. Wejcia
strzeg¹ dwa kamienne lwy, które zosta³y wyprodukowane
przez przedwojenn¹
g³ubczyck¹ fabrykê
sztucznego kamienia. Z ty³u budynku zachowa³a siê
stajnia koñska, a w
niej ¿³oby i mocowania oraz pomieszczenie na siano. W ogrodzie ronie
stuletnia lipa. Mówi siê, ¿e jak rodzi
siê ch³opiec, nale¿y posadziæ d¹b, natomiast kiedy na wiat przychodzi
dziewczynka, sadzi siê lipê. Nie wiemy nic o rodzinie, która tutaj zamieszkiwa³a. Jednak mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e byæ mo¿e lipa zosta³a posadzona w³anie na okolicznoæ urodzin
ma³ej, licznej dziewczynki.
Z okazji 100-lecia budynku przy
ul.B.Chrobrego 7 zorganizowana zosta³a wystawa w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Wród eksponatów znalaz³y siê pocztówki, któ-
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re przedstawia³y ulicê i budynki
sprzed 1945r. oraz wspó³czesne zdjêcia. Pani dr Katarzyna Maler podczas
wyk³adu przedstawi³a historiê powstania ulicy Chrobrego oraz poszczególnych budynków.
Po wojnie willa ta zaczê³a pe³niæ
funkcjê spo³eczn¹. Pod koniec 1945
roku zaadaptowali j¹ na swoje po-

trzeby harcerze, którzy nazywali budynek "pa³acykiem". Mieci³ siê tu
Dom Harcerza, gdzie przy kominku
odbywa³y siê wieczory poetyckie i
pierwsze zbiórki. Natomiast w ogrodzie organizowano harcerzom musztrê. Z Domu Harcerza w ka¿d¹ niedzielê harcerze maszerowali ze sztandarem do kocio³a. Powojenny okres
dzia³alnoci g³ubczyckiego harcerstwa charakteryzowa³ siê du¿¹ aktywnoci¹ spo³eczn¹. W³¹czano m³odzie¿
w proces odbudowy kraju, pracê w
rodowisku, walkê o zdrowie dzieci i
higienê na terenie szko³y oraz s³u¿bê
dziecku w zakresie prac kulturalno-
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owiatowych. W roku 1950 zlikwidoDom Dziennego Pobytu w G³ubwano Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego czycach zosta³ powo³any do ¿ycia z
i powo³ano na jego miejsce Organiza- myl¹ o ludziach starszych i niepe³cjê Harcersk¹ Zwi¹zku M³odzie¿y Pol- nosprawnych. Jest orodkiem wsparskiej (OH ZMP). 1
cia dziennego. S³u¿y utrzymaniu seOd 1959r. w budynku tym mieci³a niorów w dobrej sprawnoci psychosiê siedziba Przedszkola Nr 2, które fizycznej, niezbêdnej do jak najd³u¿zosta³o przeniesione z ul.Koszarowej. szego, samodzielnego funkcjonowaPierwszym dyrektorem przedszkola nia, tj. pozostawania we w³asnym
by³a Pani Gertruda Stocka, a inten- domu i rodowisku. W DDP prowadentk¹ Pani Alina Kania. W 1982r. Pani dzona jest aktywizacja fizyczna i akStocka odesz³a na emeryturê, a dy- tywizacja umys³owa seniorów, rozrektorem zosta³a Pani Franciszka De- wijane s¹ potrzeby kulturalne i towalanowska. Pani Franciszka przepraco- rzyskie, prowadzona jest terapia zajêwa³a w tym¿e przedszkolu 22 lata, w ciowa maj¹ca na celu poprawê sprawtym dwa ostatnie jako dyrektor. W noci manualnej. Seniorzy maj¹ mo¿1984r. Pani Delanowska naby³a liwoæ wykupienia niedrogich, dwuuprawnienia emerytalne. Na stanowi- daniowych obiadów.
sko dyrektora powo³ana zosta³a Pani
Osoby, które ze wzglêdu na znieBarbara Wiêckiewicz, a nastêpnie po do³ê¿nienie lub niepe³nosprawnoæ
niej powo³ano Pani¹ £ucjê Sikorê. nie s¹ w stanie braæ udzia³u w ¿yciu
Przedszkole funkcjonowa³o przez 33 Domu poprzez dzienny w nim pobyt,
lata i wychowa³o wiele pokoleñ m³o- obejmowane s¹ wsparciem w postaci
dych ludzi.2 W 1993r. budynek zosta³ us³ug opiekuñczych w miejscu zasiedzib¹ Domu Dziennego Pobytu i mieszkania.
wielu podopiecznych Domu mieje
Do najpowa¿nie¿nych problemów
siê, ¿e wczeniej prowadzi³o tu do zwi¹zanych ze staroci¹ nale¿y poczuprzedszkola swoje dzieci, a teraz sami cie samotnoci i nieprzydatnoci.
tu przychodz¹.
Dlatego te¿ podejmowane s¹ dzia³aW 1992r. Rada Miejska utworzy³a nia, aby nasi seniorzy utrzymywali
Dom Dziennego Pobytu, moc¹ uchwa- kontakty spo³eczne z innymi ludmi
³y która wesz³a w ¿ycie 1.01.1993r.3
oraz grupami spo³ecznymi. Stawiamy
Jednak¿e w zwi¹zku z prowadzonym na m³odzie¿ i dzieci, dlatego te¿ Dom
remontem kapitalnym przez firmê Bu- systematycznie wspó³pracuje z grup¹
domex Dom swoje podwoje dla pod- Fantazja i Tradycja z Zespo³u Szkó³
opiecznych otworzy³ dopiero pod Mechanicznych oraz dzieæmi z przedkoniec roku 1994r. Inauguracj¹ otwar- szkoli na terenie G³ubczyc  w zesz³ym
cia Domu by³a w nim uroczysta Sesja roku odby³y siê I Warsztaty plastyczRady Miejskiej, a nastêpnego dnia ne z udzia³em seniorów i przedszkolaWieczerza Wigilijna w grudniu 1994r. ków, tradycj¹ sta³y siê wystêpy sePierwszym kierownikiem DDP, który niorów dla dzieci z okazji Dnia Dziectworzy³ Dom od podstaw, by³a Pani ka, przedszkolaki rewan¿uj¹ siê wyJanina £yczkowska, od 1 czerwca stêpami artystycznymi na Dzieñ Bab2009r stanowisko to objê³a mgr Lilia- ci i Dziadka czy Dzieñ Seniora.
na D¹browa.
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Dom promuje zdrowie i higieniczny
tryb ¿ycia. Na sta³e w zajêciach Domu
zapisana jest gimnastyka zdrowotna
usprawniaj¹ca. Odbywaj¹ siê wyk³ady na temat zdrowia i profilaktyki prowadzone przez wspó³pracuj¹ce z nami
Stowarzyszenie "Babie Lato" w Opolu. Dziêki Stowarzyszeniu nasi seniorzy maj¹ równie¿ mo¿liwoæ skorzystania z bezp³atnych porad specjalistów jak: fizjoterapeuta, prawnik, psycholog.
Nasz Dom jest potrzebny ludziom
starszym, bowiem ukazuje im, ¿e "jeszcze mo¿na". Ca³okszta³t pracy wk³a-

164

danej w ¿ycie
Domu ma wp³yw
na samopoczucie
naszych seniorów, którzy czuj¹
siê dobrze pomimo
chorób i ograniczonej sprawnoci. Potwierdzeniem tego jest fakt,
i¿ ¿aden z zaprzyjanionych Domów nie wyobra¿a sobie imprezy
integracyjnej bez
naszych podopiecznych, bo
nikt tak nie umie piewaæ i bawiæ siê
jak nasi seniorzy, nikt nie jest tak radosny jak oni.
Kierownik DDP Liliana D¹browa
(1) Arkadiusz Szymczyna "60 lat
harcerstwa na Ziemi G³ubczyckiej",
(red. Jan Wac) Opole 2006, s.36 44.
(2) Wspomnienia Pani Franciszki
Delanowskiej. Rêkopis w posiadaniu autorki.
(3) Uchwa³a Rady Miejskiej w
G³ubczycach Nr XXII/203/1992r. z
dnia 19.11.1992r.
(4) G³os G³ubczyc nr 27 grudzieñ
1994 (cena 4000z³)
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60 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU FILII W G£UBCZYCACH
W marcu 2012 roku Biblioteka Pedagogiczna w G³ubczycach obchodzi piêkny jubileusz 60-lecia swojego istnienia.
Przez wiele lat biblioteka s³u¿y³a swoimi zbiorami nie tylko spo³ecznoci nauczycielskiej, ale tak¿e mieszkañcom
G³ubczyc i ca³ego powiatu.

Tak d³ugi okres jej funkcjonowania
sk³ania do wielu refleksji i podsumowañ. Trud wielu pracowników, zmiany w infrastrukturze, ci¹gle powiêkszaj¹cy siê stan woluminów oraz propozycje imprez kulturalnoowiatowych doceniaj¹ czytelnicy i mieszkañcy powiatu
g³ubczyckiego.
Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Opolu rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoæ w lutym 1951 roku .
W tym samym okresie na terenie Opolszczyzny powstawa³y
pedagogiczne biblioteki powiatowe, które sta³y siê jej filiami.
Z dokumentacji archiwalnej
mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w
G³ubczycach (tak¹ nosi³a wówczas nazwê) rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoæ 1
marca 1952 r. i mieci³a siê w jednej z
sal Szko³y ¯eñskiej Nr 2 przy ul. Wa³owej. Zal¹¿kiem jej by³a dawna biblioteka inspektoracka. Zaczyna³a skromnie, niewiele ksi¹¿ek, niewielu czytelników. W kwietniu 1952 r. placówka
posiada³a zinwentaryzowanych 380
tomów, które by³y udostêpniane chêt-

nym dwa razy w tygodniu. Liczba zapisanych czytelników liczy³a oko³o 30
osób. Pierwszym jej kierownikiem zosta³ Mieczys³aw Pi¹tkiewicz.
Nastêpne lata to okres czêstych
przenosin i przeprowadzek oraz zmian
kadrowych. Wraz ze wzrostem ksiêgozbioru i liczb¹ u¿ytkowników powiêkszenie powierzchni sta³o siê koniecznoci¹. By³ to warunek dalszego rozwoju placówki.
Podstawowym jej zadaniem
by³a pomoc nauczycielom wszystkich
typów szkó³. Nadzieje na poprawê
warunków wzros³y, gdy w 1958 roku
w imieniu 400 nauczycieli Plenum Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹z-

ku Nauczycielstwa Polskiego podjê³o uchwa³ê o budowie "Domu Nauczyciela", w którym zaplanowane zosta³y pomieszczenia na bibliotekê i
czytelniê.
Warunki lokalowe uleg³y znacznej
poprawie, gdy biblioteka przenios³a
siê 22 listopada 1962 roku do nowego lokalu w "Domu Nauczyciela" przy
ul. Kociuszki 2. Pocz¹tkowo biblioteka zajmowa³a 3 pomieszczenia na
165

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012
parterze. Jednak z czasem sytuacja stracyjnych w istniej¹cych wówczas
uleg³a poprawie. Z latami zmienia³o siê punktach wypo¿yczono ³¹cznie 1890
te¿ wyposa¿enie placówki. Sukce- ksi¹¿ek 611czytelnikom.
sywnie zaopatrywano bibliotekê w
We wrzeniu 1973 r. obowi¹zki kierega³y, szafy i katalogi biblioteczne rownika placówki przej¹³ Henryk
oraz maszyny do pisania.
£upicki. Ze wzglêdu na sk¹pe warunki lokalowe postanowiono
powiêkszyæ powierzchniê biblioteki o 2 pomieszczenia po
reorganizacji Poradni Wychowawczo-Zawodowej oraz o
pomieszczenie na podrêczny
magazyn. Mimo przeprowadzonych zmian nadal by³ odczuwalny brak miejsca przeznaczonego wy³¹cznie na czytelniê i zgromadzone rodki audiowizualne.
W 1974 roku przeprowaKolejne zarz¹dzenia ministra owia- dzona zosta³a reorganizacja punktów
ty z lat 1957,1969, 1973, 1976 roku okre- bibliotecznych. Biblioteka prowadzili³y i ucili³y rosn¹ce zadania biblio- ³a wypo¿yczalniê w 4 punktach bibliotek pedagogicznych co do kszta³ce- tecznych istniej¹cych przy szko³ach
nia ustawicznego nauczycieli, szcze- gminnych tj. w Branicach, Baborowie,
gólnie w latach siedemdziesi¹tych. W Kietrzu i w Lisiêcicach. Zlikwidowatym te¿ okresie organ nadzoruj¹cy, no punkty "ma³o¿ywotne", które istczyli Pedagogiczna Biblioteka Woje- nia³y przy szko³ach z niewielk¹ kadr¹
wódzka w Opolu wprowadzi³a now¹ nauczycielsk¹. W tym okresie udoformê pracy - wyjazdy w teren "bi- stêpniano w punktach 2830 wol.
bliobusem". Raz w miesi¹cu autobus ksi¹¿ek, a liczba czytelników wzroz ksi¹¿kami wyje¿d¿a³ do szkó³, oferu- s³a do 319. W omawianym okresie
j¹c na miejscu swój ksiêgozbiór. Pod- personel liczy³ 4 osoby - 3 etaty pranoszono w ten sposób frekwencjê cowników zatrudnionych w pe³nym
czytelnicz¹ i aktywizowano spo³e- wymiarze godzinowym i 1 pracowczeñstwo do tej formy spêdzania wol- nik w ramach 1/2 etatu.
nego czasu i pog³êbiania wiedzy. Inn¹
Nowy podzia³ terytorialny kraju w
form¹ pracy w terenie by³o prowa- 1975 r. przyczyni³ siê do zamian w ordzenie punktów bibliotecznych. Na ganizacji bibliotekarstwa pedagogiczterenie powiatu g³ubczyckiego by³o nego. W tym okresie nast¹pi³a reorich czternacie.
ganizacja istniej¹cych bibliotek pedaW 1972 r. Pedagogiczna Biblioteka gogicznych. W 1976 roku ukaza³ siê
Powiatowa w G³ubczycach nadal pro- nowy Statut Pedagogicznej Bibliotewadzi³a 14 punktów bibliotecznych, ki Wojewódzkiej. Istniej¹ce powiatow których co kwarta³ wymieniano we biblioteki pedagogiczne zosta³y
ksiêgozbiór. Na podstawie kart reje- przekszta³cone b¹d w pedagogiczne
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biblioteki wojewódzkie, b¹d w filie ferencje metodyczne nauczycieli.
tych bibliotek - stworzono zatem Baza lokalowa powiêkszy³a siê do
dwuszczeblow¹ strukturê sieci biblio- 135 m?, co pozwoli³o na utworzenie
tek pedagogicznych. W wyniku re- czytelni z 6 stanowiskami dla korzyformy administracyjnej biblioteka zo- staj¹cych z ksi¹¿ek.
sta³a fili¹ PBW w Opolu.
W 1999 roku biblioteka liczy³a ogóW kolejnych latach sukcesywnie ³em 38101 wol., w tym druków zwarwzrasta³a liczba czytelników, a ksiê- tych 37819 wol.- z czego czasopism
gozbiór powiêksza³ siê bardzo dyna- 2466 wol. i 282 jednostek zbiorów
micznie. W koñcu lat 70-tych biblio- specjalnych. Zarejestrowa³a 863
teka liczy³a 25368 egz. druków zwar- czytelników, w tym 320 nauczycieli.
tych. Na ogóln¹ liczbê 678 czytelni- Obs³u¿y³a 6417 czytelników w czyków zarejestrowano 588 nauczycieli, telni i wypo¿yczalni, którym udow tym 108 nauczycieli studiuj¹cych, stêpnia³a 20246 wol.
którym wypo¿yczono 4537 ksi¹¿ek i
Od 1 wrzenia 1999 r. Ministerstwo
czasopism.
Edukacji Narodowej rozpoczê³o wdraNie poprawia³y siê natomiast wa- ¿anie reformy systemu edukacji, którunki lokalowe. Zajmowane pomiesz- ra nak³ada na biblioteki pedagogiczczenia o ³¹cznej powierzchni 92 m2 ju¿ ne nowe zadania. Podstaw¹ nowego
w 1973 roku okaza³y siê niewystar- modelu kszta³cenia mia³a staæ siê noczaj¹ce. Wtedy to zlikwidowano czy- woczesna, dobrze wyposa¿ona w
telniê, pozostawiaj¹c k¹cik czytelni- ró¿ne noniki informacji biblioteka, a
czy i ograniczaj¹c ksiêgozbiór pod- biblioteki pedagogiczne, dzia³aj¹ce
rêczny do koniecznego minimum. jako czêæ systemu owiaty, powinMimo licznych interwencji pracowni- ny stanowiæ dla ka¿dego nauczyciela
ków placówki, trudnego problemu jedno z najwa¿niejszych miejsc w prolokalowego nadal nie uda³o siê roz- cesie samokszta³cenia oraz doskonawi¹zaæ.
lenia zawodowego. Placówki powinW 1985 r. kierownikiem zosta³a ny stwarzaæ warunki do pracy indyDanuta Pietrzykowska. W placówce widualnej i grupowej, dysponowaæ
pracowa³o 5 osób - 4 pracowników w najaktualniejsz¹ literatur¹ krajow¹ i
wymiarze pe³noetatowym i 1 pracow- wiatow¹, fachowymi czasopismami
nik na 1/2 etatu.
oraz wa¿nymi dla dydaktyki opracoLata osiemdziesi¹te i dziewiêædzie- waniami.
si¹te to okres intensywnego rozwoju
Od 2001 r. kierownikiem biblioteki
placówki, zwiêkszonych zakupów pedagogicznej w G³ubczycach zostaksi¹¿ek, wzrostu czytelnictwa. Biblio- je Maria Oleksiejuk. W tym okresie
tekê licznie odwiedzali nauczyciele najwa¿niejszym zadaniem by³o dostoprzygotowuj¹cy siê do zajêæ i do eg- sowanie potrzeb biblioteki do panuzaminów, studenci, m³odzie¿ licealna. j¹cych warunków finansowych i loNa miarê swoich mo¿liwoci placów- kalowych. Do tej pory placówka naka prowadzi³a dzia³alnoæ kulturaln¹ i dal gromadzi, opracowuje i udostêppopularyzatorsk¹. By³a organizato- nia materia³y biblioteczne z zakresu
rem spotkañ z ludmi kultury, nauki, pedagogiki, psychologii, socjologii i
przygotowywa³a wystawy na kon- nauk pokrewnych, w swoich rodo167
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wiskach pe³ni rolê orodka informacji czycach, grali uczniowie i nauczyciepedagogicznej i edukacyjnej m. in. le m. in. z Pañstwowej Szko³y Muzyczpoprzez pedagogizacjê. Na miarê nej I stopnia w G³ubczycach. Wykoswoich mo¿liwoci upowszechnia in- nywane by³y utwory znanych i cenowacje pedagogiczne. Wobec bi- nionych kompozytorów. Przedstawiobliotek szkolnych pe³ni rolê orodka no monta¿ s³owno-muzyczny i wystainstrukcyjno-metodycznego. S³u¿y wê o F. Chopinie oraz S. Moniuszce.
promocji i popularyzacji ksi¹¿ki oraz Na scenie nie zabrak³o równie¿ naczytelnictwa.
szych czytelników - nauczycieli, któW 2002 r. biblioteka obchodzi³a uro- rzy rozbawili goci rozwa¿eniami o
czystoci jubileuszowe 50-lecia po- "bibliotece na miarê cz³owieka" w
wstania i swojej dzia³alnoci. Histo- oparciu o s³owa Umberto Eco z noryczny dzieñ uroczystoci przypad³ weli "O bibliotece". Obchody by³y
okazj¹ do zaproszenia
licznie zebranych goci
do zwiedzenia wystawy
"G³ubczycka Filia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Opolu
- historia i wspó³czesnoæ 1952-2002", na
której prezentowano fotografie z dawnych lat
przypominaj¹ce wydarzenia i ludzi, dokumenty i eksponaty obrazuj¹ce kolejne lata jej istnienia. Informacje uzupe³nia³ okolicznociowy
13 marca 2002 r. Wród goci, którzy folder.
przyjêli zaproszenie znaleli siê przedFilia poprzez inicjowanie i organistawiciele w³adz wojewódzkich i sa- zowanie przedsiêwziêæ biblioteczmorz¹dowych, byli pracownicy bi- nych integruje rodowisko biblioteblioteki, dyrektorzy placówek owia- karzy szkolnych powiatu g³ubczyctowych oraz liczne grono przyjació³. kiego oraz przyczynia siê do podnoBy³y ¿yczenia, podziêkowania oraz szenia ich kwalifikacji zawodowych.
listy gratulacyjne. Zwi¹zek Harcer- Przeprowadzone w 2008 roku badastwa Polskiego - Rada Przyjació³ Har- nia ankietowe "Potrzeby szkoleniowe
cerstwa przyzna³a PBW w Opolu Filii nauczycieli bibliotekarzy 2009-2011"
w G³ubczycach Honorow¹ Odznakê potwierdzi³y, ¿e Pedagogiczna BiblioRady Przyjació³ Harcerstwa. Uroczy- teka Wojewódzka w Opolu Filia w
stoæ uwietni³a czêæ artystyczna. G³ubczycach jest postrzegana przez
piewali solici i chóry szkolne, z miej- nauczycieli szkó³ powiatu g³ubczycscowego Liceum Ogólnokszta³c¹ce- kiego jako instytucja wa¿na i niezbêdgo i Szko³y Podstawowej nr 1 w G³ub- na w ich doskonaleniu zawodowym.
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Ankieta wskazuje na potrzebê prowa- doskonalenia zawodowego dla nadzenia planowych dzia³añ w zakresie uczycieli bibliotekarzy wszystkich
pomocy metodycznej. Respondenci typów szkó³ powiatu g³ubczyckiego
wysoko ocenili dotychczasow¹ - trzy do czterech razy w roku,
wspó³pracê, wskazuj¹c, i¿ tematyka - kontynuacja od 2000 r. wspó³udziaspotkañ jest interesuj¹ca i dostoso- ³u w organizacji G³ubczyckich Dniach
wana do ich potrzeb. Szkolenia po- Kultury,
szerzaj¹ ich zakres umiejêtnoci i wie- - powo³anie w 2002 roku Ko³a Stowadzy. Przebiegaj¹ w mi³ej atmosferze. rzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy
Udostêpniane na szkoleniach mate- Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojeria³y s¹ bardzo czêsto wykorzystywa- wódzkiej w G³ubczycach,- uruchone w pracy, zarówno w opracowaniu mienie w 2007 r. czytelni z 4 staró¿nego rodzaju dokumentów jak i w nowiskami Internetowego Cenpracy z czytelnikiem.
trum Informacji Multimedialnej
Na prze³omie lat 2005/2006 w biblio- (ICIM),
tece przeprowadzono remont, które- - organizowanie spotkañ z ciekawymi
go efektem jest nowy wygl¹du pla- ludmi, m. in.: z Romanem Sêkowskim
cówki. Powierzchnia 135 m2 ci¹gle nie - historykiem, genealogiem rodów l¹pozwala na utworzenie czytelni czy skich, bibliotekarzem i bibliofilem te¿ sali dydaktycznej, których brak prezentacja I tomu "Herbarza szlachutrudnia codzienn¹ pracê. Wszelkie ty l¹skiej" w 2002 r., "Obrazki wiête
dzia³ania kulturalne i promocyjne czyli ma³a grafika dewocyjna" w 2003
musz¹ odbywaæ siê gocinnie, poza r., wyk³ad "Biblioteka wczoraj i dzi"
bibliotek¹, m.in. w Miejskim Orodku w 2008 r., wyk³ad "Ksi¹¿ka w dobie
Kultury i placówkach owiatowych globalizacji" w 2007 r. dra Janusza
G³ubczyc (wczeniej w siedzibie Nowaka, spotkanie z Tadeuszem CiuZwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego rab¹, twórc¹ prac s³omkowych w 2010
czy Klubie "Bar Bar"). Pomimo tych r., z Lilian¹ Bisowsk¹ - Rzecznikiem
niedostatków czytelnicy lubi¹ to miej- Praw Dziecka i Ucznia w Kuratosce - budynek biblioteki ma prawie rium Owiaty w Opolu - po³¹czoidealn¹ dla tego typu placówki lokali- nym z wyk³adem na temat "Problezacjê - w centrum miasta, w bezpo- matyki praw dziecka i funkcjonorednim s¹siedztwie wiêkszoci szkó³. wania szkó³"w 2010 r.,
Przez oko³o 60 lat dzia³alnoci pla- - zorganizowanie konferencji naukocówka s³u¿y³a pomoc¹ lokalnej spo- wych "G³ubczycki Dzieñ wiadomo³ecznoci. Do najciekawszych inicja- ci Dysleksji"w 2003 r. oraz "Uczeñtyw kulturalno-edukacyjnych w la- Ksi¹¿ka-Biblioteka" w 2004 r.,
tach 2000-2010 nale¿a³y:
- organizowanie wyjazdów szkolenio- obs³uga Powiatowego Punktu Do- wych do Biblioteki l¹skiej w Katoradztwa Metodycznego, skupiaj¹ce- wicach w 2004 r., bibliotek wroc³awgo szeciu metodyków, dzia³aj¹cego skich w 2005 r., Pedagogicznej Biprzy bibliotece od 1 wrzenia 2001 r. blioteki Wojewódzkiej w Opolu
i
do 1 kwietnia 2003 r.,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
- prowadzenie od 2001 szkoleñ, warsz- w 2007 r., Szkolnego Multimedialnego
tatów metodycznych i konsultacji z Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego
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w Dobrzeniu Wielkim w 2007 r.,
za pomoc¹ systemu ALEPH. Elektro- organizowanie od 2008 r. na terenie niczne opracowuje siê zbiory zwarte,
biblioteki konsultacji dla maturzystów czasopisma i wydawnictwa ci¹g³e. Z
z 11 polonistami szkó³ ponadgimna- chwil¹ rozpoczêcia katalogowania w
zjalnych oraz prowadzenie kwerend,
nowym systemie zaprzestano jedno- organizowanie dla uczniów wszyst- czenie tworzenia tradycyjnych kart
katalogowych
d l a
przyjmowanych na
stan biblioteki
zbiorów.
O d
kwietnia
2009 r.
placówka rozpoczê³a
wypo¿yczanie
kich typów szkó³ powiatu g³ubczyc- elektroniczne. Czytelnicy posiadaj¹
kiego: konkursów - plastycznych, re- karty biblioteczne z kodami kreskocytatorskich, literackich i czytelni- wymi, które s³u¿¹ do ewidencji wyczych, spotkañ autorskich, wystaw, po¿yczeñ. Poprzez stronê internetow¹
prelekcji, lekcji bibliotecznych i mul- czytelnicy maj¹ dostêp do katalogów
timedialnych,
online PBW w Opolu i jej filii. Zama- inicjowanie w rodowisku lokalnym wianie i rezerwacja wybranych pozyakcji ogólnopolskich takich jak: "Ca³a cji odbywa siê przez Internet. Dziêki
Polska czyta dzieciom", "Tydzieñ Bi- programowi "Internetowe Centra Inbliotek", "Miêdzynarodowy Dzieñ formacji Multimedialnej w BiblioteBibliotek Szkolnych", "100-lecie uro- kach Szkolnych i Pedagogicznych"
dzin Ani"i w³¹czenie siê w nie.
u¿ytkownicy biblioteki maj¹ do dysWa¿nym zagadnieniem by³o rozwi¹- pozycji 4 stanowiska komputerowe z
zanie problemu komputeryzacji i do- dostêpem do Internetu. Zasoby Instêpu do Internetu w ca³ej placówce. ternetu udostêpniane s¹ bezp³atnie
Pocz¹tki komputeryzacji biblioteki to wszystkim u¿ytkownikom w celach
rok 2000 r. Zaczê³o siê skromnie od edukacyjnych. Zasady korzystania s¹
jednego komputera. Proces kompu- okrelone w regulaminie ICIM.
teryzacji zbiorów rozpocz¹³ siê w SysProces komputeryzacji umo¿liwia
temie Informacji Obs³ugi Biblioteki u¿ytkownikom korzystanie z nowo"SOWA" . Od roku 2008 tworzenie czesnych noników informacji .
bazy komputerowej odbywa siê
Ksiêgozbiór biblioteki w pierwszych
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latach dzia³alnoci wzrasta³ powoli ale
Kolejno w kolumnach:
systematycznie. W³asne, wartocioRok Iloæ wol. Iloæ czyt.Il. wyp.
we ksi¹¿ki przynosili nauczyciele
1952 449 51
103
(m.in. Kornelia Wo³oszczuk podaro1959 2251 63
421
wa³a cenny ksiêgozbiór, który przy1962 3140 118 416
wioz³a z Kresów). W opinii czytelni1965 7133 394 3161
ków ksiêgozbiór PBW znajduje du¿e
1970 13091 539 6722
uznanie jako przydatny i dobrze do1975 20218 608 11762
brany, zw³aszcza z takich dziedzin jak
1980 27726 657 10568
pedagogika i psychologia, filologia
1985 32237 612 13737
polska, filozofia i socjologia. Stan ksiê1990 33565 678 16064
gozbioru biblioteki na dzieñ 31 XII
1995 34 877 927 25651
2010 r. wyniós³ 33349 wol. Czytelnicy
2000 35433 837 17899
mog¹ równie¿ korzystaæ na miejscu z
2005 38654 470 11934
33 tytu³ów czasopism. W latach 20012009 34196 488 7765
2010 ze wzglêdu na brak rezerwy maPrace wydawnicze
gazynowej przeprowadzono do- Publikacje o pracy PBW w Opolu Filii
k³adn¹ selekcjê ksiêgozbioru, z które- w G³ubczycach
go usuniêto zbiory zniszczone, wie- Bibliografia - wybór (2001-2009)
loegzemplarzowe i niepoczytne. Za- DZIEJE ksi¹¿ek / Jan Wac // G³os
rejestrowano 10704 wol. ubytków. G³ubczyc. - 2003, nr 6, s. 6
Zbiory Biblioteki udostêpniane s¹ DZIEÑ Bibliotekarza / Anna Wilk //
nieodp³atnie w czytelni i wypo¿yczal- Echo Gmin. - 2003, nr 21, s. 25
ni na warunkach okrelonych regula- DZIEÑ za dniem, rok za rokiem - o
minem.Na przestrzeni kilkudziesiêciu wieczorze autorskim R. Sêkowskiego
lat bibliotek¹ kierowali: Mieczys³aw / Jan Wac // G³os G³ubczyc. - 2002, nr
Pi¹tkiewicz, Pelagia Rusiewicz, El¿bie- 12, s. 6
ta Korzelska, Maria Chomentowska, DZIEÑ za dniem, rok za rokiem - o
Henryk £upicki, Danuta Pietrzykow- wystawie "Zdrowie to nie wszystko,
ska oraz Maria Oleksiejuk, natomiast ale wszystko jest niczym bez zdrowia"
wród pracowników nale¿y wymieniæ: / Maria Oleksiejuk // G³os G³ubczyc. Mariê Mycawka, Mariê Michalik, Fe- 2002, nr 7, s. 5
licjê Ratuszniak, Gra¿ynê Drodziel, G£UBCZYCKI Dzieñ wiadomoci
Halinê Markiewicz, Bernadetê Sko- Dysleksji / Maria Oleksiejuk // G³os
czylas, Annê S³awek, Aleksandrê Jar- G³ubczyc. - 2003, nr 11, s. 6
gon, Piotra Wiechê i Annê Kiszczyk. G£UBCZYCKIE "dawne" muzykowaObecni pracownicy filii to: Ewa Sta- nie / Maria Oleksiejuk // Echo Gmin. wiarz (nauczyciel-bibliotekarz), Alek- 2002, nr 6, s. 25
sandra Lichosik (nauczyciel-bibliote- G£UBCZYCKIE Dni Kultury - dziêkukarz), Anna Patycka i Józef Rydzak jemy, dziêkujemy, dziêkujemy / Jan Wac
(pracownicy obs³ugi).
// G³os G³ubczyc. - 2001, nr 12, s. 7.
A oto kilka liczb ilustruj¹cych zmia- INAUGURACJA Tygodnia Bibliotek
ny iloci ksiêgozbioru i czytelnictwa 2004 w G³ubczycach/ Maria Oleksiew Pedagogicznej Bibliotece Woje- juk// G³os G³ubczyc. - 2004, nr 6, s.2.
wódzkiej w Opolu Filii w G³ubczycach JUBILEUSZ biblioteki pedagogicznej /
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Jan Wac // G³os G³ubczyc. - 2002, nr 4, s. 4 // G³os G³ubczyc. - 2004, nr 11, s. 5.
JUBILEUSZ 50-lecia Biblioteki Peda- Publikacje pracowników
gogicznej w G³ubczycach / Maria Pracownicy biblioteki Anna S³awek i
Oleksiejuk // Kalendarz G³ubczycki Ewa Stawiarz redagowa³y w "G³osie
2003, s. 282-285
G³ubczyc 2002" sta³¹ rubrykê "l¹ski
KAPLICZKI, figury, krzy¿e / Jan Wac Kalendarz Historyczny", a "Kalen// G³os G³ubczyc. - 2003, nr 6, s. 6
darz G³ubczycki 2005" zawiera wybraKONKURS "Mój bohater literacki" ne i opracowane przez Ewê Stawiarz
rozstrzygniêty / Maria Oleksiejuk // przys³owia zwi¹zane z imionami oraz
G³os G³ubczyc. - 2004, nr 7 , s. 4.
przys³owia nawi¹zuj¹ce do pór roku.
MIÊDZYNARODOWY Dzieñ Bi- Edukacja regionalna / Ewa Stawiarz /
bliotek Szkolnych / Maria Oleksiejuk/ / G³os G³ubczyc . - 2003, nr 1, s. 12
/ Rzecz Powiatowa. - 2007, nr 8, s. 4
Edukacja regionalna / Ewa Stawiarz //
NASZ regionalizm / Maria Oleksiejuk G³os G³ubczyc . - 2003, nr 2, s. 9
// G³os G³ubczyc . - 2002, nr 9, s. 10
Ludwik Brzyski (1933-1975) / Ewa StaNIETYPOWA lekcja / Anna Wilk // wiarz // G³os G³ubczyc . - 2003, nr 3, s.9
Echo Gmin. - 2003, nr 22, s. 25
Pedagogiczna Biblioteka WojePORANEK Moniuszkowski / Jan Wac / wódzka w Opolu Filia w G³ubczycach
/ G³os G³ubczyc . - 2001, nr 11, s. 3, 6
od 1952 r. wiadczy us³ugi lokalnej
PRYMASOWSKA wystawa / Ma³go- spo³ecznoci. Miniony okres 60 lat
rzata Potêpa // Nowy Biuletyn Szkol- pozwala mieæ nadziejê, ¿e w nastêpny . - 2002, nr 2, s. 27
nych latach nasza placówka sprosta
[PIÊÆDZIESIÊCIOLECIE] 50-lecie oczekiwaniom rodowiska s³u¿¹c naPedagogicznej Biblioteki Powiatowej uczycielom, studentom, uczniom i
/ Ewa Stawiarz // Kalendarz G³ubczycki wspieraj¹c ich w kszta³ceniu i dosko2002, s. 280-283
naleniu zawodowym.
SPOTKANIE autorskie z Arkadiuszem Niemirskim / Jan Wac //, G³os
ZAPRASZAMY :
G³ubczyc. - 2004, nr 11, s. 2.
Pedagogiczna Biblioteka WojeSPOTKANIE autorskie z Kazimierzem wódzka w Opolu Filia w G³ubczycach
Szymeczko / Jan Wac // G³os G³ub- przy ul. Kociuszki 2 czynna od
czyc. - 2006, nr 6, s. 6
pn-pt: 10°°-17°°, sobota: 9°°-14°°
SPOTKANIE z krajami Unii Europej- (druga i czwarta sobota miesi¹ca).
skiej / Maria Oleksiejuk // G³os G³ubMaria Oleksiejuk
czyc. - 2001, nr 8-9, s. 6
zdjêcia:
UCZEÑ - ksi¹¿ka - biblioteka / Maria OlekLogo PBW Filii w G³ubczycach,
siejuk // Guliwer . - 2004, nr 3, s. 70-71.
Gala konkursu Mój bohater
"W ¯elazowej Woli" poranek muzyczliteracki
ny w Szkole Podstawowej nr 1 / red.
Laureaci konkursu na tle prac,
Samorz¹d Uczniowski SP nr 1 // G³os
Obecna kadra biblioteki,
G³ubczyc. - 2001, nr 4, s. 4
Otwarcie konferencji Uczeñ Z£OTY jubileusz / J.K. // Echo Gmin.
Ksi¹¿ka - Biblioteka,
- 2002, nr 12, s. 25
ze zb. biblioteki
ZWIEDZILIMY Silesiankê, Bibliotekê
l¹sk¹ w Katowicach / Maria Oleksiejuk
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NIECODZIENNE WYDARZENIE
Korzystaj¹c z zaproszenia dr. Andrzeja Sa³ackiego- prezesa Klubu Jedzieckiego ,,Lewada'' w Zakrzowie pani
Maria Farasiewicz i aktorzy teatru Tradycja Zespo³u Szkol Mechanicznych
w G³ubczycach wziêli udzia³ w jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej s³ynnego polskiego aktora o miêdzynarodowej s³awie Daniela Olbrychskiego
,co mia³o miejsce w Zakrzowie i Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi dnia
5 listopada b.r.

Mietek Zaj¹c przedstawili kilka scenek
kabaretowo-satyrycznych, które rozbawi³y Daniela Olbrychskiego oraz publicznoæ. Mieczys³aw Zaj¹c przedstawi³ równie¿ fragment monodramu Ireneusza Iredyñskiego ,,Sk¹d ta wra¿liwoæ'', a jego sceniczna postaæ zrobi³a ogromne wra¿enie. M³odzi artyci
zostali wysoko ocenieni przez Mistrza.
Wyrazi³ swe uznanie pod adresem
naszej amatorskiej grupy teatralnej,
której umiejêtnoci przyrówna³ do zawodowego aktorstwa. To swoiste wyró¿nienie dla TRADYCJI, która otrzyma³a zaproszenie, by zagraæ spektakl
w Teatrze RAMPA w Warszawie.
Maria Farasiewicz jako wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu G³ubczyckiego w imieniu pana starosty Józefa
Koziny odczyta³a stosown¹ poetyck¹
dedykacje za 50 twórczych lat, sk³ada-

W bogatym programie jubileuszowym pani Farasiewicz zaprezentowa³a
przed niezwyk³ym jubilatem utwór
,,Rzecz O Danielu Olbrychskim w stro-

j¹c na rêce wielkiego artysty prezent z
logo powiatu - czyli szklany zegar. Przytoczy³a równie¿ gratulacje od dyrekcji
ZSM , Grona Pedagogicznego i spo³ecznoci uczniowskiej za aktorskiego
parnasu szczyt. Udzia³ g³ubczyczan w
tak donios³ym wydarzeniu to niew¹tfach'' jej autorstwa napisany specjal- pliwie nobilitacja i promocja Ziemi
nie na tê okolicznoæ, co spotka³o siê G³ubczyckiej.
z aplauzem tak samego aktora, jak i liczGra¿yna Zaworska
nie zgromadzonych goci. Ponadto
Alina Piêciak, Monika Sabatowicz i
173

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

JUBILEUSZ KS. PRA£ATA WOLFGANGA GROCHOLLA
31. 10. 2011 r. ks. pra³at dr Wolfgang Grocholl ukoñczy³ 80 lat.
G³ówne uroczystoci zwi¹zane z tym
piêknym jubileuszem odby³y siê 6 listopada 2011 r. w Eschershausen, w siedzibie Heimatstube Kreis Leobschütz.
(izby regionalnej- Domu Ojczynianym
Ziemi G³ubczyckiej). Z ¿yczeniami urodzinowymi
dla ksiêdza
jubilata do
Eschershausen
uda³ siê
Burmistrz
G³ubczyc
Jan Krówka. Prezentujemy wypowied Burmistrza
Krówki wraz z t³umaczeniem na jêzyk niemiecki.
NAJDOSTOJNIEJSZYJUBILACIE,
d³uga droga, "prawie 1000 km przez
rodkowoeuropejski kontynent", dzieli
Ciê od wielu lat od Twojej rodzinnej
Ziemi G³ubczyckiej. Jednak, gdy "caritas Christi urget nos ", dla Twojego
gor¹cego serca ta odleg³oæ nie ma znaczenia. Niezliczon¹ iloæ razy, z bij¹cym
sercem, pokonywa³e tê drogê by znaleæ siê na Ziemi G³ubczyckiej. Swoim
przyk³adem uczy³e Niemców, Polaków
i Czechów, zwi¹zanych ¿yciem i pochodzeniem z tym krajem nad Opaw¹ i Cyn¹,
mi³oci do tej Ziemi a wszystkim ukazywa³e jej piêkno i bogactwo historii.
Jako nastêpca Biskupa Josefa Martina Nathana godnie i pracowicie wykonywa³e swoj¹ pos³ugê dla kocio³a, ale te¿ przybli¿a³e ludziom ró¿nych
narodów jego wybitn¹ postaæ i wspania³e dzie³o jego ¿ycia. Dziêki temu wielu zachwyci³o siê osob¹ Biskupa Jose-
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fa Nathana, wielu zbiera pami¹tki historyczne zwi¹zane z Biskupem, wielu zainteresowa³o siê dzie³em Jego ¿ycia.
Dziêki Tobie Ksiê¿e Pra³acie zgromadzono skarby kultury i historii Ziemi G³ubczyckiej w Domu Ojczynianym
w Eschershausen. Dla osób zwi¹zanych z G³ubczycami to wzruszaj¹ce pami¹tki. Dla historyków nieocenione zasoby do badañ naukowych.
Dla mi³oników Ziemi G³ubczyckiej
prawdziwe skarby.
W ostatnich latach zaanga¿owa³e siê
w dzie³o pojednania i wspó³pracy Niemców, Czechów i Polaków zwi¹zanych z Ziemi¹ Krnowsk¹ i Ziemi¹ G³ubczyck¹. Wielu
zacnych, g³êboko zaanga¿owanych i oddanych temu dzie³u ludzi zgromadzi³e
wokó³ siebie. Przyjaciele z Krnova i G³ubczyc prosili abym Ciebie od nich serdecznie pozdrowi³ i ¿yczy³ wielu lat w zdrowiu.
Szczególnie gor¹ce pozdrowienia proszê
przyjmij od Starostki Krnova Renaty Ramazanovej, Evy Markovej, dr Barbary Piechaczek, dr Katarzyny Maller.
sWiele wzruszaj¹cych, piêknych i
owocnych spotkañ trzech narodów na
ziemi nad Opav¹ i Cyn¹ z Twojej inicjatywy odby³o siê w ostatnich latach.
Zachwycona spotkaniem z Tob¹ w
Eschershasuen, polska m³odzie¿ z G³ubczyc kreli nowe zadania i projekty, by
we wspó³pracy z m³odzie¿¹ niemieck¹
zg³êbiaæ bogactwo kultury i historii Ziemi G³ubczyckiej. (str. 47,115, 176)
Dzi, w dniu Twoich urodzin, z ca³ego
serca dziêkujemy Ci za wszystkie Twoje
dzie³a i ¿yczymy Ci, by dobry Bóg obdarzy³ Ciê dobrym zdrowiem i d³ugim ¿yciem,
by b³ogos³awi³ wszystkim Twoim dzie³om.
Niech Matka Bo¿a, "Nasza Pani Europa",
otoczy Ciê swoj¹ opiek¹.
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LIEBER JUBILAR,

llanger Weg "fast 1000 km durch mitteleuropäischen Länder" steht seit
vielen Jahren zwischen Ihnen und Ihr
Heimatstadt Leobschütz. Aber wenn
"caritas christi urget nos" für Ihr
großes Herz ist diese Entfernung
unwichtig. Man kann kaum rechnen
wie oft haben Sie diese lange Strecke
gefahren, um Ihr Heimatstadt Leobschütz besuchen zu dürfen. Sie
waren immer das Vorbild für Deutschen, Polen und Tschechen, die mit
diesem Land zwischen Oppa und Zinna durch ihr Leben oder Familienwurzeln verbunden sind. Sie sind der
Lehrer, der die Schönheit des
Landes, Geschichte und Liebe
zum Heimat den anderen beibringen.
Als Nachfolger des Bischofs
Josef Martin Nathan haben Sie
nicht nur Ihre Priesterarbeit befolgenswert und erfolgreich geleistet, aber auch sein Werk und
seine Person den anderen näher
gebracht. Dank Ihnen haben
viele Leute Bischofs Nathan Arbeit
bewundert, die Erinnerungen an ihn
gesammelt und sich sehr für seine
Arbeit interessiert.
Dank Ihnen, lieber Prälat, sind zahlreiche Schätze der Kultur und Geschichte von Leobschützer Land in
Eschershausen eingekommen und
aufbewahren worden. Für die Leute,
die mit Leobschütz verbunden sind,
sind das die herzbewegten Erinnerungsstücke. Für die Geschichteforscher sind die wertvollen Quellen für
ihre Forschungen. Für die, die Leobschützer Land lieben, sind das einfach echte Schätze.
In letzten Jahren haben Sie sich für
die Idee der Zusammenarbeit zwi-

schen Deutschen, Polen und Tschechen aus Leobschützer und Jägerndorfer Land eingesetzt. Sie haben viele wichtige und kluge Leute um sich
gesammelt. Ihre Freunde aus Krnov
und Glubczyce haben mich gebeten
Ihnen viele liebe Grüße auszurichten.
Besonders, Frau Bürgermeister Renata Ramazanova, Eva Markova, Dr.
Barbara Piechaczek und Katarzyna
Maller wollten Ihnen zum Geburtstag
gratulieren und alles Gute wünschen.
Viele schöne und erfolgreiche
Treffen von drei Nationen fanden
zwischen Oppa und Zinna statt, für

die Sie als Treibstoff dienten. Die polnischen Jugendlichen, die aus dem
Treffen mit Ihnen nach Hause
zurückgekommen sind, waren von
Ihren Ideen sehr begeistert. Sie planen weitere Projekte, die der Vertiefung der Kenntnisse über Geschichte und Kultur des Leobschützer Landes dienen sollen.
Heute, an diesem Feiertag, Ihrem
Geburtstag, möchten wir Ihnen für
dieses ganze Werk danken und
wünschen Ihnen viel Gesundheit und
langes langes Leben mit Segen des
lieben Gottes. Möge Heilige Mutter
"die Herrin des Europas" Sie in Schutz
nehmen.
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GMINA
Wspó³czesnoæ
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KRESOWIANIE
Stowarzyszenie Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oddz. w G³ubczycach pod kierunkiem Edwarda Wo³oszyna i Kazimierza Naumczyka zakoñczy³o okres

Bo¿onarodzeniowy 2010/11
wspólnym spotkaniem kresowian - G³ubczyc, Grobnik, Nowej Wsi, a i goci z Opola, KKola i Czech - w wietlicy w
Bogdanowicach. Rolê duchowego przewodnika uroczystoci pe³ni³, jako kapelan kresowian, ks. prob.
Adam Szubka z bogatym zapleczem

organizacyjnym w postaci Rad Parafialnej i So³eckiej z Markiem Gorczyc¹,
KGW i niezmordowanej, niezast¹pionej Stanis³awy Mrzyg³ód ze "swoim"

zapleczem (córk¹, ziêciem, mê¿em,
dzieæmi i m³odzie¿¹ bogdanowick¹).
Proboszcza wspiera³ dodatkowo zaprzyjaniony z parafi¹ misjonarz
o.Henryk Ka³u¿a, redemptorysta z
Centrum Duchowoci w Nysie.
Dziêki temu bogata by³a nie tylko czêæ duchowa spotkania, ale
i dla cia³a przygotowa³y panie z
KGW tradycyjn¹ zupê grzybow¹
i rybê sma¿on¹, potem by³y jeszcze inne smako³yki. Podnios³ego
charakteru uroczystoci dodawali znamienici gocie w osobach

kresowian z oddz. K-Kolu z prezesem Witoldem Listowskim, b. prezydentem Wies³awem F¹far¹, dyrektorem Departamentu Kultury
Urzêdu Marsza³kowskiego
Romanem Wójcikiem z matk¹
kresowiank¹, byli te¿ gocie z
Czech, Wo³ynianka Lidia Czajanova z Krnova, wywodz¹ca
siê z pobliskiego Rusina. Podczas pierwszej pielgrzymki polskiego pogranicza, na powiêcenie odbudowanej tam kaplicy, jej ojciec, starosta Rusina
wita³ nas piêkn¹ polszczyzn¹. Wtedy
dowiedzielimy siê, ¿e tu¿ za nasz¹
granic¹, mieszkaj¹, te¿ wypêdzeni kresowianie, których losy by³y wspólne
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pomoc w wydaniu wspomnieñ. Po
g³êbokich prze¿yciach p³yn¹cych
ze sceny i wspomnieñ zebranych
nasta³a podnios³a chwila powiêcenia op³atków przez o. Henryka i
³amania siê uczestników spotkania, sk³adania sobie ¿yczeñ. Dziêz naszymi. Ojciec Pani Lidii przywióz³ w 1945r. ze
sob¹ z kresów obraz w.
Wac³awa, który wisi w kociele w Hrozowej i dzwon
wybijaj¹cy godziny z wie¿y kaplicy na rusiñskim
wzgórzu.
Gocie spoza G³ubczyc,
nasze w³adze samorz¹dowe, jak i organizatorzy mnieli we wspomnieniach wiele wspólnych w¹tków,
które jak echo przypomina³y wspomnienia bohaterów inscenizacji pierwszych osiedleñców, kresowiaka, górala i l¹zaka. Przypominali pierwsze
powojenne lata swoich rodziców i
dziadków, zderzenie siê ró¿nych tradycji, zwyczajów w Bogdanowicach.
£¹czy³y ich wspólne ciê¿kie dowiadczenia wojny i wygnania z rodzinnych
stron oraz spotkania w kociele, którego rolê spe³nia³a obecna wietlica.
Przywo³ywanie tragicznych wspomnieñ, osób bliskich pomordowanych, zag³odzonych na mieræ lub z
póniejszych czasów zas³u¿onych dla
organizacji ¿ycia w nowym miejscu,
wyciska³o ³zy z oczu wielu wiekowych
kresowian. O. Henryk zachêca³ do
zbierania tego typu wspomnieñ i wydania drukiem, jest bowiem mi³onikiem historii równie¿ kresowych, spêdzi³ szeæ lat na misjach na Ukrainie,
Bia³orusi i Rosji. Zadeklarowa³ nawet
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ki temu wróci³a atmosfera wi¹tecznej radoci. Po wspólnym posi³ku zespól muzyczny zaprosi³ do tañca,
szczególnie babcie z dziadkami, to im
dedykowany by³ pierwszy utwór muzyczny z okazji ich wiêta, a jednoczenie przecie¿ to karnawa³, a jak
karnawa³ to zabawa. Wiele s³ów uznania, podziêkowania pad³o z ust goci,
burmistrza Jana
Krówki, radnego wojewódzkiego Zbigniewa Zió³ki, pod
adresem Stanis³awy Mrzyg³ód
- (na zdjêciu jako
baczna pani re¿yser i inspicjentka) - za
piêkne przedstawienie i g³êbokie prze¿ycia religijno - patriotyczne oraz
wi¹teczne koñcz¹ce okres Bo¿onarodzeniowy.
Jan Wac
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III EDYCJA KONKURSU KRESOWEGO
Dnia 28 kwietnia 2011r. w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w G³ubczycach odby³a siê
uroczystoæ wrêczenia nagród laureatom konkursu pt. "Korzenie
wielu g³ubczyczan s¹ na Kresach", zorganizowanego przez I
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Adama Mickiewicza w G³ubczycach we wspó³pracy ze wspomnian¹ bibliotek¹ i Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
W tym roku do grona patronów konkursu do³¹czy³o Ko³o Naukowe Folklorystów Uniwersytetu Opolskiego, które
prowadzi dr Dorota wita³a - Trybek.

W konkursie wziê³o udzia³ 18
uczniów. Sk³ad Komisji by³ nastêpuj¹cy: Jan Wac (redaktor naczelny
"G³osu G³ubczyc" jako przewodnicz¹-

cy), Jolanta Górak (kierowniczka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej),
Barbara Piechaczek (dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej),

Barbara Górnicka (studentka V roku
filologii polskiej na Uniwersytecie
Opolskim i zarazem przedstawicielka
Ko³a Naukowego Folklorystów) oraz
Edward Wo³oszyn (prezes Stowarzyszenia Mi³oników
Lwowa i Kresów
Po³udniowo
Wschodnich, Oddzia³ G³ubczyce).
Zdaniem cz³onków
Komisji Konkursowej poziom prac by³
wysoki, co sprawi³o,
¿e w trzech przypadkach osoby zajê³y to samo miejsce
i musiano siê wystaraæ o dodatkowe
nagrody.
Nagrody ksi¹¿kowe - encyklopedie i albumy - ufundowa³o Starostwo
Powiatowe, które reprezentowa³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
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Maria Farasiewicz, Gmina G³ubczyce reprezentowana przez przewodnicz¹cego RM Kazimierza Naumczyka
oraz ZOKiS i MOK Stowarzyszenie
Mi³oników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej reprezentowane przez prezesa Mariana Masiuka.
Laureaci konkursu w kategorii
szkó³ gimnazjalnych:
1. Aleksandra Szwec z ZS w Baborowie, (uczennica ta opisa³a miejscami bolesne wspomnienia swojej prababci Marii z Majdanu Pieniackiego,
woj. tarnopolskie).
2.Maciej Szewczuk z ZS w Baborowie.
3.Natalia Gêla z ZS w Lisiêcicach,
Ag. Korbecka ZS w Baborowie.
Laureaci w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
1.Jaros³aw Drzewiñski z I LO w G³ubczycach. (opisa³ dzieje swojej rodziny)
siêgaj¹c a¿ do XVI wieku, do Bazylego
Drzewiñskiego, sygnatariusza aktu unii
lubelskiej. Jeden z Drzewiñskich, Feliks,
by³ na Uniwersytecie Wileñskim nauczycielem Adama Mickiewicza i Toma-
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sza Zana. Czêæ tej rodziny w 1945r. trafi³a z kresów na ziemiê g³ubczyck¹).
2.Patrycja Zapotoczna i Magdalena Sozañska z ZSM.
3.Wioletta Krawiec z LO i Ewelina
Marciniszyn z ZSM
Nauczycielami historii laureatów
s¹: dr Bo¿ena Bensz (ZS Baborów),
mgr Barbara Styczeñ (ZS Lisiêcice),
mgr Stanis³awa Wiciak (I LO G³ubczyce) i Tomasz Kaliwoda (ZSM G³ubczyce).
Wszystkie prace konkursowe zosta³y przekazane do powiatowego
muzeum. Organizatorzy konkursu gratuluj¹ laureatom i dziêkuj¹ uczniom i
nauczycielom za udzia³ w konkursie.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
wspomnianym instytucjom za ufundowanie nagród, cz³onkom Komisji
Konkursowej oraz pracownikom biblioteki miejskiej.
Zapraszamy za rok do udzia³u w
IV edycji konkursu.
Katarzyna Maler,
koordynator konkursu
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Z BADAÑ NAD TRADYCJ¥ KULTUROW¥
KRESOWIAKÓW SUBREGIONU G£UBCZYCKIEGO
Tradycja kulturowa kresowiaków
mieszkaj¹cych na Opolszczynie do tej
pory nie by³a badana. Obecnie przesiedleñcy z Kresów Wschodnich s¹ jedynymi spadkobiercami tradycji i jest to
ostatni moment, by móc zebraæ materia³ badawczy w subregionie g³ubczyckim.
Badania nad tradycj¹ kulturow¹ kresowiaków g³ubczyckich rozpoczê³am w
roku 2009, a ich efektem jest praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof.
Teresy Smoliñskiej w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu
Opolskiego, któr¹ obroni³am w 2011
roku.
G³ównym celem mojej pracy sta³a
siê analiza procesu przemian tradycji
kulturowej kresowiaków g³ubczyckich oraz ich stosunku do w³asnego
dziedzictwa, funkcjonuj¹cego w nowych realiach geograficznych i spo³eczno-obyczajowych na Górnym l¹sku po 1945 r., a wiêc uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy kresowiacy
kultywowali swoj¹ tradycjê po przyjedzie ze Wschodu na l¹sk, które
zwyczaje odrzucili, a które zachowali.
W swych badaniach stosowa³am
wiele metod: kwerendê archiwaln¹,
kwerendê biblioteczn¹, wywiady
(swobodny i kierowany) oraz obserwacjê uczestnicz¹c¹. Jako badacz bra³am równie¿ udzia³ w ró¿nego rodzaju
pracach i inicjatywach Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, które znalaz³o
siê w centrum mojego zainteresowania i którego cz³onków pozyska³am
jako moich informatorów. Wybór tego
towarzystwa nie by³ przypadkowy.
wiadomoæ kulturowa i chêæ zwerba-

lizowania wspomnieñ nak³oni³ mnie,
aby to w³anie tu nawi¹zaæ kontakt z
tymi osobami, które nie tylko zachowa³y pamiêæ, ale s¹ tak¿e nosicielami tradycji i jej czynnymi wykonawcami
(oczywicie, tylko w pewnym stopniu).
Bez nich nie powsta³aby ta praca i w
tym miejscu serdecznie im dziêkujê.
Wród informatorów byli ludzie, którzy wyjechali z Kresów, maj¹c kilka lub
nawet kilkanacie lat. Byli tak¿e i tacy,
którzy ca³¹ wiedzê o Kresach nabyli
poprzez przekaz ustny dziêki swym
przodkom - rodzicom, dziadkom lub innym krewnym i równie¿ chcieli siê sw¹
potoczn¹ wiedz¹ podzieliæ.
Podczas przeprowadzanych wywiadów interesowa³y mnie cztery zagadnienia: warunki ¿ycia na kresach, stan
rodziny, wybuch II wojny wiatowej,
okres okupacji radzieckiej i niemieckiej, okolicznoci wyjazdu i "wêdrówka"; przyjazd do G³ubczyc, stosunki
Kresowiaków z Niemcami, adaptacja
nowego miejsca zamieszkania, wierzenia, zwyczaje i obrzêdy doroczne oraz
rodzinne od lat 30. XX wieku do dnia
dzisiejszego. Rozmówcy mogli przytaczaæ osobiste wspomnienia dotycz¹ce rodziny, informacje o miejscowoci zamieszkania (na kresach) czy
ocenê przemian spo³eczno-kulturowych, dziêki czemu ich wypowied
by³a bardziej naturalna, swobodna.
Po³¹czenie aspektu historycznego,
który g³ównie czytelny jest w opowieciach wspomnieniowych kresowiaków o II wojnie wiatowej, z kulturowym pozwoli³o zobaczyæ zjawiska
dziedzictwa kulturowego w szerszym
kontekcie. Nie mo¿na bowiem rozpatrywaæ procesu przemian w izolacji
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od zagadnieñ historycznych, poli- wyboru tych form kulturowych, któtycznych i spo³eczno-obyczajowych. re by³y nadal aktualne na nowym teDlatego materia³ badawczy uzupe³- renie i przyjmowania nowych zwyczaniaj¹ opracowania dotycz¹ce po- jów kosztem redukcji w³asnych. Nadszczególnych zagadnieñ. Ponadto to, za spraw¹ postêpu technicznego,
wzbogaci³am pracê obszernym zbio- rozwoju owiaty i upowszechnienia
rem materia³u ilustracyjnego (fotogra- siê kultury masowej dosz³o do unififie i schematy), do³¹czy³am mapy i kacji wielu form obrzêdowoci dorocznej i rodzinnej kresowiaków. Nie
bibliografiê.
Jak wynika z przeprowadzonych ma wiêc w¹tpliwoci, ¿e w tradycji
przeze mnie badañ, na zmianê trady- kulturowej zasz³y nieodwracalne zmiacji kresowej wp³yw mia³o opuszcze- ny - na skutek tych wszystkich przenie Kresów Wschodnich. W wyniku mian zmieni³ siê system nakazów i zaoswajania nowego, czyli g³ubczyckie- kazów dotycz¹cych poszczególnych
go krajobrazu, z up³ywem lat docho- obrzêdów oraz formy wiêtowania.
dzi³o do spo³eczno-kulturowej ada- Obecnie ju¿ tylko niektóre z pierwotptacji i integracji, a co za tym idzie nych zjawisk s¹ kontynuowane.
Barbara Górnicka

Urz¹dzanie PMZG - skrzynie, kufry z kresów
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PRZEMIANY W TRADYCJI KULTUROWEJ
KRESOWIAKÓW NA PRZYK£ADZIE DO¯YNEK
Ka¿dy z obrzêdów dorocznych jest
reaktualizacj¹ wydarzeñ i zaspokaja
ludzk¹ potrzebê, aby - jak pisze Mircea Eliade - "okresowo rozpoczynaæ
¿ycie od nowa z wszelkimi mo¿liwymi
szansami ". Ich powtarzalnoæ cile
zwi¹zana jest ze zjawiskami zachodz¹cymi w przyrodzie. ¯ycie cz³owieka
wyra¿a siê bowiem w kontaktach ze
swoim otoczeniem, a wiêc z przyrod¹
oraz z drugim cz³owiekiem, i uosabia
zwi¹zek cz³owieka z wszechwiatem.
Jak wa¿ny by³ dawniej zwi¹zek cz³owieka ze wszechwiatem w ka¿dej kulturze, przekonuje Dorota Simonides:
wiat pojmowany by³ poziomo i pionowo. Obok ³¹k, pól, drzew, zwierz¹t,
domów istnia³o daleko niebo, gwiazdy i ksiê¿yc. A ca³y ten wszechwiat
musia³ byæ w wyobrani cz³owieka i w
jego wiadomoci dobrze uporz¹dkowany, u³o¿ony, sensowny i zagospodarowany. Wynika³o to z jednej strony z g³êboko zakorzenionej potrzeby
psychicznej cz³owieka, a z drugiej - z
przekazanej mu tradycji, z dowiadczenia wielopokoleniowego. To w³anie
przekaz pokoleñ utrwala³ te najró¿niejsze obrazy i wizje wiata, nakazy i zakazy oraz sposoby postêpowania, które w sumie u³atwia³y wspomniane zagospodarowanie przestrzeni i dawa³y
pewn¹ wiedzê, wyranie u³atwiaj¹c¹
¿ycie . Obrzêdowoæ doroczna zwi¹zana jest tak¿e z okresem liturgicznym
w Kociele katolickim [...].
Wa¿ne miejsce w obrzêdowoci
dorocznej okresu wiosenno-letniego
zajmuj¹ dzi do¿ynki. Na podstawie
materia³u badawczego, jaki zebra³am
dotychczas, mogê stwierdziæ, ¿e na
kresach przed 1945 rokiem nie by³y
tak uroczycie obchodzone w kocie-

le, jak ma to miejsce aktualnie. Informatorzy podaj¹, ¿e po ¿niwach odbywa³a siê jedynie dziêkczynna msza
wiêta, na której dziêkowano Bogu za
udane zbiory, a ¿e pracy w polu ju¿
nie by³o, organizowano zabawy. Mo¿na natomiast stwierdziæ, ¿e istnia³y
do¿ynki o "charakterze" wieckim.
Stanowi³y one rodzaj podziêkowania
i by³y przyjêciem organizowanym dla
wszystkich, którzy pracowali w polu.
"wiêto plonów" odbywa³o siê najczêciej u dziedzica lub bogatego
gospodarza. Ostatni snop zbo¿a uk³adano w krzy¿ na znak podziêkowania
Bogu za zbiory. Tak t³umaczy to informator: Jak mia³ gospodarz wiêcej
pola, to robi³ do¿ynki tym robotnikom,
tym ¿eñcom. Po ukoszeniu ostatni
snop zwi¹zali, uciêli zbo¿e i tak zwi¹zali, ¿e taki krzy¿ wyszed³ i pare k³osów zwi¹zanych, taka kita zbo¿a. I
wtedy posi³ek jaki by³ i by³o po do¿ynkach. Nie pamiêtam, czy by³y kocielne.
Po 1945 roku do¿ynki zaczêto obchodziæ bardzo uroczycie. "Kita zbo¿a", o której wspomina informator,
szybko zamieni³a siê w koronê
¿niwn¹, któr¹ wykonuje siê do dzi
nie tylko ze zbo¿a, ale tak¿e z nasion,
warzyw, owoców i kwiatów. Dziêkczynn¹ mszê wiêt¹ zaczêto odprawiaæ w niedzielê, co równie¿ podnios³o rangê tego wiêta. Dopiero na l¹sku (po 1945 r.) wród kresowiaków
pojawi³ siê zwyczaj wybierania starosty i starociny do¿ynek oraz przynoszenia przez nich do kocio³a chleba z tegorocznych zbiorów, oraz uroczystego przemarszu z koron¹ ¿niwn¹.
B. Górnicka
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NAGRODA MARSZA£KA
W sali koncertowej Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Opolu
odby³a siê uroczystoæ wrêczenia Nagród
Marsza³ka Województwa animatorom kultury i twórcom sztuki. "Bez nich region by³by
ubo¿szy" powiedzia³ Marsza³ek w powitaniu goci. Mi³o nam donieæ, ¿e
wród 12 wyró¿nionych osób znalaz³ siê
Pan Jan Wac wspó³pracuj¹cy równie¿ z
nasz¹ telewizj¹.
Statuetki Opoliensi Arte Laureato
wrêczali Marsza³ek Józef Sebesta i
Wicemarsza³ek Teresa Karol. Pierwszym, który z³o¿y³ gratulacje laureatowi by³ uczestnicz¹cy w uroczystoci
burmistrz Jan Krówka. Nasza redakcja dotar³a do wniosku Burmistrza
uzasadniaj¹cego przyznanie tego
zas³u¿onego wyró¿nienia.
Pan Jan Wac jest osob¹ powszechnie znan¹ i szanowan¹. Wyj¹tkowe
miejsce wród spo³eczników animatorów zajmuje dziêki inicjatywom i
zaanga¿owaniu siê w wielu dziedzinach, którym oddaje siê z pasj¹.
Wród nich mo¿na wyró¿niæ samorz¹dow¹, regionaln¹, sportow¹, redakcyjno-publicystyczn¹, spo³eczn¹.
W I i II kadencji samorz¹du terytorialnego by³ przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej. Z jego inicjatywy Rada ustanowi³a Herb, barwy i flagê miasta, proporzec i znaczek pami¹tkowy oraz insygnia w³adzy samorz¹dowej w gminie, a w III kadencji w powiecie, gdzie
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Ko-
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misji ds. Herbu Powiatu. Stanowi¹ one
podstawowe symbole to¿samoci
spo³ecznoci lokalnej i regionalnej.
Dla pobudzenia aktywnoci spo³ecznej, maj¹cej istotne znaczenie dla rozwoju miasta i gminy, zainicjowa³ Nagrodê Rady Miejskiej "Herb G³ubczyc" a dla wsi "Konkurs na najestetyczniejsz¹ posesjê i wie" Za ca³okszta³t dzia³alnoci w wielu dziedzinach na rzecz gminy otrzyma³ "Herb
G³ubczyc", powiatu "G³ubczyckiego Lwa" i Opolszczyzny Odznakê
Honorow¹ "Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego".

Z okazji 20 lat samorz¹du terytorialnego za ca³okszta³t dzia³alnoci i
wk³ad w jego kszta³towanie otrzyma³
pami¹tkowy Medal 20-lecia samorz¹dnoci.
Od 1994 roku jest spo³ecznym redaktorem ksi¹¿kowego wydania Kalendarza G³ubczyckiego, w którym
upowszechnia historiê tej ziemi, tê
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dawn¹, na której wyros³o ju¿ nowe pokolenie przesiedlonych,
jak i tej bliskiej sercu
ich rodziców. Kalendarze G³ubczyckie
maj¹ charakter nie tylko informacyjny, promocyjny, ale i animuj¹cy lokaln¹ twórczoæ
w wielu dziedzinach.
XVII wydañ Kalendarza - zawieraj¹cego rozdzia³y Samorz¹d, Sk¹d nasz ród, Historia, Jubileusze, Wspó³czesnoæ - zyska³o wiele
pochlebnych recenzji m.in. w rodowisku uniwersyteckim Opola i Instytutu l¹skiego. W licznych publikacjach przywrac pamiêæ o walkach i
mêczeñstwie, za co ich redaktor otrzyma³ "Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej".
W redagowanym miesiêczniku samorz¹dowym G³os G³ubczyc publikuje liczne materia³y, wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli, zwi¹zane z tematyk¹ regionaln¹. Za edukacyjne walory gazety otrzyma³ "Medal Edukacji Narodowej".
Jest równie¿ spo³ecznym redaktorem wydawnictwa "Dzieje pierwszego gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach" oraz "60 lat
harcerstwa na Ziemi G³ubczyckiej". Za
pomoc okazan¹ Zwi¹zkowi Harcerstwa Polskiego dwukrotnie otrzyma³
"Honorow¹ Odznakê Przyjació³ Harcerstwa" i Lilijkê.
Jest cz³onkiem "Komitetu na rzecz
rewitalizacji kaplicy w. Barbary w
Grobnikach". Za upowszechnianie
wiedzy o zabytkach, troskê o ich stan
otrzyma³ "Z³ot¹ Odznakê za Opiekê
nad Zabytkami".

Za wspó³pracê ze zwi¹zkami kombatanckimi, relacje z ich uroczystoci
patriotycznych, ich losów i martyrologii otrzyma³ Odznakê Honorow¹
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, Odznakê Za Zas³ugi dla ZKRPiBWP.
Za pomoc w reorganizacji w czasie transformacji ustrojowej Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym otrzyma³
"Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa".
Za wieloletni wk³ad w rozwój i sukcesy klubu sportowego LKS "Technik"w badmintonie i pe³nione funkcje w zarz¹dzie klubu otrzyma³ Odznakê Srebrn¹ "Za Wybitne Zas³ugi dla
Sportu Badmintonowego" oraz Z³ot¹
Odznakê Honorow¹ LZS i Srebrn¹
Odznakê "Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej".
Za wk³ad w organizacjê i rozwój Zespo³u Szkó³ Mechanicznych otrzyma³
Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Bior¹c pod uwagê wszechstronne i wieloletnie zaanga¿owanie, dorobek i osi¹gniêcia, rangê licznych
odznaczeñ wnioskujê o nagrodê
Marsza³ka za ca³okszta³t dzia³alnoci.
na podst. wniosku
Marian Pospiszel TVG
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P. PROF. DR HAB. N. FARM. JERZY OR£OWSKI,

GROBNICZANIN, ABSOLWENT LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W G£UBCZYCACH
j¹æ studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w roku
1960.
Wtedy to w³anie po raz pierwszy
spotka³em Jurka, zaprzyjanilimy siê
a ta wielka Przyjañ trwa³a przez 51 lat,
a¿ do ostatniego Jego tchnienia, to
jest do dnia 21 listopada 2010 r i trwaæ
bêdzie wiecznie !
To z Nim oraz z dwoma jeszcze przyjació³mi: Frankiem Stró¿ykiem i Zenkiem G³owackim uczylimy siê u mnie
w mieszkaniu i granicz¹cej z nim aptece do prawie wszystkich egzaminów,
Poznañ, 29.11. 2010r.
aby w 1965 roku otrzymaæ dyplomy
Stoimy dzisiaj w tej Cmentarnej magistrów farmacji. W dzisiejszej uroKaplicy, bezradni wobec mierci, któ- czystoci bierze udzia³ liczne grono
ra zabra³a nam Profesora Jerzego naszych Kole¿anek i Kolegów FarmaOr³owskiego, mê¿a Marioli, ojca ceutów - absolwentów rocznika 1965,
dwóch synów, dziadka dwóch wnu- którzy przybyli z odleg³ych czêsto
cz¹t, Przyjaciela wielu z nas, wycho- miejscowoci, aby pok³oniæ siê prowawcê m³odzie¿y akademickiej, dzia- chom i udokumentowaæ swoj¹ przy³acza organizacji naukowych i spo- jañ - nas wszystkich - z Jurkiem, Ko³ecznych i wybitnego naukowca.
chanym Przyjacielem !
Ka¿da mieræ, z któr¹ siê spotykaPracê magistersk¹ wykonywalimy
my, nasuwa nam wspomnienia o zmar- te¿ po s¹siedzku na Wydziale Farma³ej osobie, przywo³uje obrazy z Jego ceutycznym w Collegium Chemicum,
¿ycia uzupe³niaj¹ce nasz w³asny Jurek w Katedrze Toksykologii, a ja w
¿yciorys oraz wywo³uje refleksje i Chemii Nieorganicznej i zaraz po dypytania : czy te wszystkie aktywno- plomie zostalimy zatrudnieni w tych
ci ¿yciowe zmar³a osoba wype³nia³a Katedrach i przepracowalimy w nich
w³aciwie i czy pozostawi³a odcisk 46 lat! W tym samym roku (1965 ), laswojej stopy na Ziemi, po której cho- tem Jurek o¿eni³ siê z Mariol¹. lub i
dzi³a ?
wesele Ich odby³y siê w Poznaniu, na
Przypomnijmy sobie pokrótce które to uroczystoci mia³em zaszczyt
¿yciorys Drogiego Zmar³ego Jurka i byæ zaproszony.
odpowiedzmy sobie na wy¿ej postaMagister Jerzy Or³owski po wykowione pytania.
naniu ¿mudnych badañ naukowych
Drogi Zmar³y urodzi³ siê 25 kwiet- w roku 1972 obroni³ pracê doktorsk¹
nia 1940 roku w Konopówce w Tar- a nastêpnie w 1984 roku habilitowa³
nopolskim. Po zdaniu matury w roku siê i nie osiad³ na laurach, tylko nadal
1958 przyjecha³ do Poznania, aby pod intensywnie pracowa³ tak, ¿e na pod-
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stawie Jego dorobku naukowego promowa³ 44 magistrów farmacji. WyCentralna Komisja Kwalifikacyjna w promowa³ tak¿e 4 swoich doktoran1997 roku mog³a pozytywnie zatwier- tów. Dlatego dzisiaj chylimy g³owy
dziæ Docentowi Jerzemu Or³owskie- przed takim ogromem dzia³añ naukomu tytu³ Profesora Nauk Farmaceu- wych i dydaktycznych, zdaj¹c sobie
tycznych a nominacjê profesorsk¹ sprawê, ile wysi³ku, energii i czasu ta
wrêczy³ Mu Prezydent RP Aleksan- aktywnoæ wymaga³a.
der Kwaniewski.
A przecie¿ do tego dochodzi³y w
To wyró¿nienie nie pohamowa³o ka¿dym roku akademickim bie¿¹ce
Jego ambicji naukowych, pracowa³ zajêcia dydaktyczne i to w bardzo
nadal na niwie toksykologicznej a na- du¿ym wymiarze, czêsto przekraczagrod¹ by³o przyznanie w 2002 roku j¹ce ponad 400 godzin i to dla wielu
Prof. Or³owskiemu tytu³u Profesora kierunków: najpierw dla studentów
Zwyczajnego.
Wydzia³u Farmaceutycznego, a poWszyscy pamiêtamy, jak Jurek przy- tem dla Wydzia³u II Lekarskiego - dla
chodzi³ rano do pracy i nie jedz¹c Biotechnologii Medycznej, jak rówobiadów w domu, tylko ¿ywi¹c siê nie¿ dla studentów Wydzia³u Chemii
kanapkami, wychodzi³ z Katedry pó- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
no, oko³o godziny 20-tej i póniej, za- oraz Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i
wsze pe³en pomys³ów naukowych i Administracji.
chêci wspó³pracy z innymi pracowniDzisiaj patrz¹c na ten wielki Jego
kami naukowymi.
wysi³ek, pytamy siê sk¹d Jerzy bra³
Nic te¿ dziwnego, ¿e Jego dorobek na to wszystko si³y !
naukowy jest imponuj¹cy. obejmuj¹A przecie¿ do tych zadañ naukowo
cy: 81 prac oryginalnych, 115 prac - dydaktycznych Drogi Zmar³y przez
prezentowanych na konferencjach ca³y okres swojej aktywnoci w Uczelnaukowych, a¿ 58 ¿mudnych do wy- ni wykazywa³ wielk¹ aktywnoæ w
konania badañ, wykonywanych dla rozlicznych dzia³aniach organizatorpotrzeb gospodarki -jako prace za- skich poza Uczelni¹, których mnostrze¿one.
goæ nie pozwala mi ich tutaj wszystDrug¹ pasj¹ Zmar³ego by³a dydak- kich wymieniæ, dlatego przypomnê
tyka, nale¿a³ do tych asystentów a tylko niektóre:
potem profesorów, którzy s¹ bardzo
- 46 lat dzia³a³ w Polskim Towarzywymagaj¹cymi na kolokwiach i egza- stwie Toksykologicznym, pe³ni¹c liczminach, ale robi¹ to w sposób ele- ne funkcje w tym cztery kadencje by³
gancki i tak, aby studentów nie przewodnicz¹cym Oddzia³u Poznañskrzywdziæ. Za to postêpowanie stu- skiego a tak¿e zasiada³ jako cz³onek
denci obdarzali Jurka wielk¹ sympa- w Prezydium Zarz¹du G³ównego;
ti¹ a pod koniec swoich studiów chêt- by³ równie¿ cz³onkiem Komitetu
nie podejmowali decyzjê o wykony- Redakcyjnego Acta Poloniae Toxicowaniu swojej pracy magisterskiej pod logica. Ta dzia³alnoæ zyska³a wielkie
jego opiek¹ (kiedy by³ jeszcze asy- uznanie i zosta³a nagrodzona w 2010
stentem) a potem pod Jego kierow- roku przyznaniem Profesorowi J. Ornictwem - kiedy by³ docentem i pro- ³owskiemu tytu³u Cz³onka Honorowefesorem. W ten sposób ³¹cznie wy- go tego Towarzystwa.
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-by³ inicjatorem organizatorem 7Szanowna Rodzino, Szanowni Pañmiu konferencji naukowych na temat stwo, nie by³oby pe³nego podsumoInterakcje leków.
wania ¿yciorysu Jurka Or³owskiego,
-by³ cz³onkiem: Poznañskiego To- gdybym nie wspomnia³ o Jego wspawarzystwa Przyjació³ Nauk, Polskie- nia³ym charakterze. Mia³ On zawsze
go Towarzystwa Farmaceutycznego wielk¹ odwagê wystêpowaæ w s³uszoraz Polskiego Towarzystwa Nauk o nych sprawach, tak dotycz¹cych praZdrowiu,
worz¹dnoci jak i w sprawach perso-by³ ekspertem Komisji Toksykolo- nalnych - st¹d jako dzia³acza zwi¹zgicznej przy G³ównym Inspektorze kowego darzono Go wielk¹ estym¹.
Sanitarnym oraz Komisji Analizy Tok- Nie ba³ siê konsekwencji, które z ró¿sykologicznej PAN , a w Uczelni - w nych stron i uk³adów personalnych
Akademii Medycznej i Uniwersytecie mog³y Go spotkaæ i niejeden raz spoMedycznym by³ ³¹cznie w 10-ciu ze- tyka³y, ale szacunek zdrowo myl¹cej
spo³ach lub gremiach w tym, tak wa¿- spo³ecznoci akademickiej za tak¹
nych jak: Senat UM, Kolegium Dzie- postawê by³ i jest wielki.
kañskie Wydzia³u Farmaceutycznego,
Na spotkaniach towarzyskich by³
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczy- zawsze nie tylko umiechniêty, by³
cieli Akademickich a tak¿e by³ Spo- tych spotkañ dusz¹ i wspania³ym
³ecznym Inspektorem Pracy w UM.
kompanem zabawy. Jako m¹¿ i ojciec
Ten wielki wysi³ek i aktywnoæ zosta- by³ przyk³adem dba³oci o sprawy
³y zauwa¿one i docenione przez W³adze Rodziny oraz zaanga¿owania w wyUczelni, które przyzna³y Profesorowi J. chowanie dwóch swoich ukochanych
Or³owskiemu wielokrotnie nagrody synów (dzisiaj ju¿ doros³ych mê¿indywidualne i zespo³owe za osi¹- czyzn) w duchu prawoci i patriotygniêcia w nauce i dydaktyce,
zmu, co nastêpnie zaszczepia³ swoim
-Minister Zdrowia przyzna³ Mu na- wnukom.
grodê Naukow¹ IIIst. za pracê habiliPatrz¹c dzisiaj na urnê stoj¹c¹ tutaj
tacyjn¹ oraz nagrodê 1st. za osi¹gniê- przed nami na katafalku, urnê zawiecia w dydaktyce.
raj¹c¹ garstkê prochów naszego Ko-zosta³ wpisany do Ksiêgi Ludzi chanego Profesora, Kolegi i PrzyjaZas³u¿onych dla Dzielnicy Poznañ - ciela, jestemy przekonani, ¿e ta ma³a
Stare Miasto,
iloæ prochów zawiera w sobie: Wiel- Odznaczony zosta³ przez Senat kiego Profesora, wspania³ego ObyUM medalem im. W³adys³awa Biegañ- watela, czu³ego Mê¿a i Ojca Rodziny
skiego II Ponadto:
oraz o wielkim sercu Polaka i z wybo-w³adze Miasta Poznania przyzna- ru Poznaniaka.
³y Mu Odznakê "Za zas³ugi dla miaDrogi Jurku, Ty "Non Omnis Mosta Poznania" a Prezydent Rzeczypo- riar", pij w spokoju po wspaniaspolitej odznaczy³ Go - Z³otym Krzy- ³ym, pracowitym i wype³nionym ide¿em Zas³ugi.
a³ami ¿yciu!
-W obchodzonym w tym roku 90-leCzeæ Twojej pamiêci !
ciu Wydzia³u Farmaceutycznego w PoProf. dr hab.
znaniu Profesor J. Or³owski otrzyma³
Micha³ Henryk Umbreit
medal wybity z okazji tego Jubileuszu.
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KARNAWA£ 2011 W DOMU DZIENNEGO POBYTU
Jak siê bawiæ, to siê bawiæ! W
marcu to siê u nas dzia³o, ¿e hej! Najpierw by³a nasza zabawa karnawa³owa, do której szczególnie siê przygo-

towalimy. Ka¿da z pañ w³asnorêcznie wykona³a
swój kapelusz
na zabawê, dopasowany kolorem i form¹
do fantastycznych kreacji.
Mamy bardzo
zdolne "babeczki" - tak
ró¿norodnych
i kolorowych kapeluszy nie spotkamy nigdzie. Panie nie zapomnia³y rów-

nie¿ o naszych panach, którym przygotowano eleganckie meloniki. Strój
to nie wszysko. Potrzebny jest równie¿ dobry humor, niespo¿yta ener-

gia i mnóstwo pomys³ów na zabawê.
Tego nam nie brakuje, wiêc potrafimy
bawiæ siê wspaniale. Nastêpna zabawa odby³a siê w Zdzieszowicach na
zaproszenie naszych przyjació³ z Domu Dziennego Pobytu w Zdzieszowicach. Tam
równie¿ humor nam dopisywa³. By³y tañce i konkursy,
oczywicie ¿adnego z nich nie
odpucilimy - bo przecie¿
tak, jak my nikt nie potrafi siê
bawiæ! Karnawa³ po¿egnalimy zabaw¹ ostatkow¹, wiêtuj¹c równie¿ Dzieñ Kobiet. Nasze

Królowe by³y przez naszych panów
obtañcowywane do utraty tchu. Przecie¿ musimy
siê wybawiæ
na zapas.
Przed nami
Wielki Post,
wiêc
to
ostatnia
okazja do
szaleñstwa.
Teraz bêdziemy przygotowywaæ
siê do wi¹t Wielkanocnych, ale oczywicie zajêcia nam nie braknie.
Kierownik DDP Liliana D¹browa
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ZDOBYWAMY SZCZYTY
Najwiêkszym zwyciêstwem jest pokonanie samego siebie i swoich ograniczeñ. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu w G³ubczycach nie raz i
nie dwa pokonuj¹ szczyt swoich
mo¿liwoci, czego dowodem mo¿e
byæ nasza ostatnia czerwcowa
wycieczka na Pradziada w Czechach.
Jest to najwy¿szy szczyt na Morawach 1.492 m n.p.m. Zdobywalimy go, wchodz¹c ¿ó³tym szlakiem, który jest bardzo malowniczy. ¯ólty szlak jest trudniejszy, ale
trud wspinaczki wynagradzaj¹ widoki zapieraj¹ce dech i dostarczaj¹ce o wiele wiêkszej satysfakcji. Szlak
ci¹gnie siê dolin¹ wzd³u¿ potoku Bilej Opavy.
¯ó³ty szlak wiedzie raz z jednej, raz
z drugiej strony zbocza doliny. Niejednokrotnie rw¹ce, krystalicznie czyste wody potoku przekracza siê drewnianymi mostkami zawieszonymi na
niema³ych wysokociach. Pod nimi
znajduj¹ siê ma³e wodospady, wygl¹daj¹ce jak z bajki, wokó³ pe³no mchu i
paproci, zwalone drzewa ze staroci
czy z wiatru. Widzimy wspania³¹, soczyst¹ zieleñ i wysokie drzewa na stromych zboczach.
Wraz z przebyt¹ drog¹ ronie trudnoæ zdobycia szczytu. Zaczynaj¹ siê
etapy, gdy trzeba siê wspinaæ pionowo w górê po mokrych kamieniach. Z
uporem idziemy dalej. Zmêczeni docieramy do miejsca, gdzie ¿ó³ty szlak
³¹czy siê z niebieskim. Teraz chwila
odpoczynku.
Ruszamy dalej. Jest ju¿ ³atwiej, mo¿na powiedzieæ, ¿e id¹c, odpoczywamy. Dochodzimy do miejsca, gdzie
zaczyna siê ostatni etap, który ci¹gnie
siê 1 km w górê pod k¹tem ok.50 stop-
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ni. Wydaje siê, ¿e to ju¿ szczyt naszych mo¿liwoci, ¿e nie damy rady.
Wtem mija nas wycieczka m³odzie¿y
szkolnej - s³yszymy zdanie, które do-

daje nam skrzyde³: "Ja ju¿ nie mogê, a
popatrz jak te babcie zasuwaj¹...".
Ambicja nie pozwala nam siê poddaæ,
ruszamy bardziej energicznym krokiem. Wreszcie upragniona Owczarnia, tu s¹ schroniska i restauracje,
motele. Na Owczarni zostaje s³absza
grupa. Silniejsze osoby id¹ dalej na
samego Pradziada drog¹ asfaltow¹.
Spotykamy siê wszyscy w Karlowej
Studance, przepiêknym górskim
uzdrowisku, które zwiedzamy. Karlova Studanka jest XVIII-wiecznym
miasteczkiem z urocz¹ zabudow¹,
przepiêkn¹ rolinnoci¹ i wodospadem na Bilej Vodzie. Oddychamy górskim powietrzem i próbujemy wody
w pawilonie Pijalni Wody Zdrojowej,
która ma w³aciwoci lecznicze (jest
bogata w ¿elazo), ale przede wszystkim wspaniale gasi pragnienie.
Czas leci bardzo szybko, ju¿ pora
wracaæ do domu. Pónym popo³udniem jestmy w G³ubczycach. Ka¿dy
z nas na szlaku pokonywa³ samego
siebie i to nie raz, ale wiele razy zdobylimy szczyty swoich mo¿liwoci.
Liliana D¹browa kierownik DDP
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PODSUMOWANIE HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ
Wielce Szanowni Gocie,
Druhny i Druhowie!
Spotykamy siê na podsumowaniu
Harcerskiej Akcji Zimowej 2011.
Jak co roku oferta wypoczynku zimowego skierowana by³a do dzieci i
m³odzie¿y z gminy i powiatu G³ubczyce. Mia³a na celu: bezpieczne spêdzenie wolnego czasu po³¹czone z
rozbudzaniem zainteresowañ, integracj¹, nauk¹ zdrowej rywalizacji i
wspóln¹ zabaw¹.
HAZ jest to
ogromny wspólny
sukces harcerzy i instruktorów ZHP, dyrektorów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, nauczycieli oraz Rady Przyjació³ Harcerstwa, dyrektorów, prezesów
zak³adów pracy i instytucji, w³acicieli
firm prywatnych, ludzi dobrej woli, na
ró¿nych szczeblach w³adzy a przede
wszystkim w³adz samorz¹dowych poszczególnych gmin i powiatu, jak równie¿ jednostki patronackiej X Opolskiej
Brygady Logistycznej w Opolu, l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w
Raciborzu, Powiatowej Komendy Policji, Pañstwowej Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w G³ubczycach.

HAZ odby³a siê na bazie ratusza
miejskiego, czêciowo Szko³y Podstawowej nr 2, hali ZOKiSu, MOK, stanicy w ciborzycach Ma³ych oraz
szkó³ wiejskich, gdzie odbywa³y siê
biwaki wypoczynkowe. W Akcji
udzia³ wziê³o ok. 1500 dzieci i m³odzie¿y, dziêki szczególnej pomocy finansowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, Kuratorium Owiaty w Opolu,
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa Po-

wiatowego moglimy przeprowadziæ
tak du¿¹ akcjê zimow¹.
Uczestnicy HAZ mieli codziennie
zagwarantowane drugie niadanie
oraz wiele atrakcji polegaj¹cych na
umileniu dzieciom czasu przez zajêcia
plastyczne, rysunkowe, wietlicowe
gry, zabawy, konkursy, zorganizowano projekcje bajek i filmów, wyjcia
na wie¿ê ratusza oraz zajêcia sportowe. Ponadto dzieci i m³odzie¿ mia³y
mo¿liwoæ uczestniczenia w grach
terenowych w plenerze G³ubczyc i
okolicy. Najwiêkszym powodzeniem
cieszy³y siê wyjazdy do Raciborza na
lodowisko i krêgielniê.
W czasie Akcji m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ zwiedzania KPPSPo¿arnej oraz
KPPolicji. Ponadto w bazie, czyli Sali
pod Anio³em w ratuszu odby³y siê
spotkania z funkcjonariuszami poli193
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cji, stra¿y po¿arnej O Stra¿y Granicznej w Raciborzu. Podczas tych spotkañ zaprezentowano sprzêt s³u¿¹cy
poszczególnym s³u¿bom mundurowym. Z kolei ¿o³nierze z X OBLog przeprowadzali musztrê, zabawy i gry na
orientacjê w terenie oraz zabezpieczenie logistyczne w czasie zimowiska.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y zawody
strzeleckie na symulatorze strzelania
przeprowadzone przez pana Przemys³awa Majchera. Podczas zimowiska
odby³o siê równie¿ spotkanie ze skautami czeskimi z Krnova.
Placówka wizytowana by³a przez
wizytatora Piotra Dañkowskiego z
Kuratorium Owiaty w Opolu, Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ z G³ubczyc oraz burmistrza G³ubczyc, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, przewodnicz¹c¹ Komisji Owiaty i Kultury, radnych, rodziców, przyjació³ i
media.
Komenda Hufca ZHP i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
w G³ubczycach sk³ada serdeczne podziêkowania Sztabowi, instruktorom
ZHP, nauczycielom, dyrektorom szkó³
z terenu dzia³ania hufca, ZOKiS,
MOK, PMZG, KPPSPo¿, X OBLog w
Opolu, OSG w Raciborzu, kadrze
Hufca Pracy 8-1 i Filii M³odzie¿owego Biura Pracy w G³ubczycach.
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Dziêkujemy TV
G³ubczyce, Radiu
Opole,
G³osowi
G³ubczyc,
Partnerowi, Rzeczypowiatowej za
promocjê i przekazywanie informacji
spo³eczeñstwu G³ubczyc o wydarzeniach, jakie mia³y miejsce w czasie
trwania ferii zimowych oraz pozosta³ych przedsiêwziêciach.
Sk³adamy równie¿ podziêkowania
sponsorom i przyjacio³om Harcerstwa
za bezcenn¹ pomoc w czasie trwania
HAZ 2011.Z powodu trudnej sytuacji
finansowej w Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego wynikaj¹cej równie¿ z braku dotacji od pañstwa, ZHP jako organizacja wychowawcza nie posiada
etatów. Kadrê stanowi¹ wolontariusze, dla których harcerstwo to pasja i
pe³nienie s³u¿by instruktorskiej zgodnie z zobowi¹zaniem instruktorskim.
To dumne i chwalebne dla nas, ale
na d³u¿sz¹ metê nierealne. W G³ubczycach rozwi¹zalimy ten problem w
taki sposób, ¿e powo³alimy Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa. Ono
umo¿liwia nam skromne funkcjonowanie w spo³ecznoci lokalnej, tj. z
przekazywania 1% oraz uczestniczenia w otwartych konkursach ofert
og³asznych przez ró¿ne szczeble w³adzy.
Wyobra¿enie ludzi o funkcjonowaniu ZHP jawi siê jeszcze w starych
kanonach, wg których w hufcu pracuje sztab ludzi, bo tak to wygl¹da
wizualnie, jak na tej sali: kadra i har-
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cerze ³adnie ubrani, umundurowani,
Szanowni pañstwo, druhny i druale s¹ to wolontariusze (spo³ecznicy). howie!
Wielu z nich przyjecha³o na to spoPozwólcie, ¿e dokonam prezentacji
tkanie za w³asne pieni¹dze i w³asnym zaproszonych goci:
rodkiem lokomocji.
Witam serdecznie Pos³a na Sejm
Proszê Was, doceñcie ich pracê Rzeczpospolitej Polskiej jednoczenie
spo³eczn¹ jako dyrektorzy szkó³, w³a- Przewodnicz¹cego Rady Przyjació³
dze samorz¹dowe i spo³eczeñstwo, Harcerstwa w G³ubczycach, Adama
oni czêsto ponosz¹ ryzyko opeki nad Krupê, Radnego Sejmiku Wojewódzpowierzonymi dzieæmi, s¹ za nie od- kiego Zbigniewa Zió³kê, Komendanpowiedzialni przez 24h na dobê na bi- ta Chor¹gwii Opolskiej ZHP hm. Arwakach, koloniach czy innych impre- tura Oko, Starostê G³ubczyckiego,
zach. Instruktorzy s³u¿¹ dzieciom po- Józefa Kozinê.
Witam gospodarza dzisiejszej
uroczystoci,
Burmistrza G³ubczyc, Jana Krówkê, Burmistrza
Kietrza, a zarazem
wiceprzewodnicz¹cego Rady
Przyjació³ Harcerstwa, Józefa Matelê, Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu, Stanis³awa Krzaczkowskiego, Przeprzez wychowanie patriotyczne, wy- wodnicz¹cego Rady Miejskiej, Kazichowanie duchowe, wypoczynek po- mierza Naumczyka, Sekretarza Gminy,
zalekcyjny.
a zarazem Sekretarza Rady Przyjació³
Wszystkim zgromadzonym instruk- Harcerstwa Boles³awa Buniaka,
torom i harcerzom przekazujê hono- Skarbnika Gminy, Jerzego Wachowiarowy medal, który umiecimy w na- ka,Pe³nomocnika Burmistrza, Annê
szym Hufcu
Rydzak, Przewodnicz¹c¹ Komisji
"Wielkie dziêki,Wdziêcznoæ nie Owiaty i Kultury, Barbarê Piechapotrzebuje wielkich s³ów.Jest szcze- czek, Przewodniczego Gminnej Komira, prosta i pozostaje w pamiêci bar- sji ds. Rozwi¹zywania Problemów
dzo, bardzo d³ugo. Wdziêcznoæ jest Alkoholowych, Adama Buchañca
kwiatem, który nigdy nie wiêdnie.JeWitam serdecznie goci honoroste wart(a) swojej wagi w z³ocie!
wych dzisiejszej uroczystoci: Zastêpcê Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu, Lucjusza Bi195
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lika, Zastêpcê Komendanta O Stra¿y Granicznej w Raciborzu, pp³k. Romana £ubiñskiego, Starszego wizytatora Kuratorium Owiaty w Opolu,
Piotra Dañkowskiego, dyrektora PUP,
Danutê Fr¹czek, Komendanta PPStra¿y Po¿arnej, Wies³awa Kopeckiego,
Komendanta PKPolicji, Czes³awa Domaradzkiego, w³aciciela firmy IMMET Artyku³y metalowe i budowlane, Miros³awa Wrotniewskiego, witam kadrê instruktorsk¹ Komendy
Hufca ZHP, witam Was Druhny i Druhowie, witam wszystkich zebranych
na dzisiejszej uroczystoci
NA WNIOSEK KOMENDY HUFCA
ZHP RADA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA przyzna³a statuetkê
"DAR SERCA", któr¹ otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:
Pani Danuta Fr¹czek, Pan Lucjusz Bilik, Pan Miros³aw Wrotniewski, pp³k
Roman £ubiñski.
Wrêczenia dokona³ Przewodnicz¹cy
RPH, Adam Krupa.
Komenda Hufca ZHP sk³ada podziêkowania za okazan¹ wra¿liwoæ i troskê oraz pomoc udzielon¹ hufcowi w
organizacji Harcerskiej Akcji Zimo-
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wej nastêpuj¹cym osobom:
Panu Piotrowi Dañkowskiemu,
Panu Czes³awowi Domaradzkiemu,
Panu Wies³awowi Kopeckiemu,
Panu Marianowi Pospiszelowi,
Panu Janowi Wacowi,
Panu £ukaszowi Nawarze,
Panu Marcinowi Ró¿añskiemu,
Panu Przemys³awowi Majchrowi,
KH ZHP podziêkowa³a równie¿
sztabowi HAZ 2011:
Marcelinie Ha³adus, Martynie Sobolewskiej, Kamili Klein, Dajanie Wadze, Agnieszce Rzym, Weronice Kostu, Katarzynie Podgórskiej, Oli Olszewskiej, Jolancie Pi¹tkowskiej, Annie Róg, Ewie Zawadzkiej, Aleksandrze Ha³adus, Renacie Klok, Milenie
Kwiatkowskiej, Natalii Gêli, Micha³owi Kaniowskiemu, Danieli Linczeskiej, Natalii Szymañskiej, Krystynie
Sawickiej, Klaudii Wyrwalec, Karolinie Szpilskiej, Sebastianowi Mojzykowi, Marcinowi Kaniowskiemu,
Agnieszce Kalinowskiej, Magdzie
Niewiadomskiej, Annie Liphardt,
Anecie Sozañskiej, Filipowi So³tysowi
Marta Palka
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.P. HM. LIGIA ZABILSKA SIERPINA
W dniu 08.04.2011 roku grupa harcerzy i instruktorów
Hufca ZHP G³ubczyce uczestniczy³a w ostatnim
po¿egnaniu hm. Ligii Zabilskiej Sierpiny w Toruniu.

Hm. Ligia Sierpina ps. "Sosna".
Druhna "Babcia", bo tak j¹ nazywali wychowankowie, ca³e swoje ¿ycie
powiêci³a s³u¿bie harcerskiej i wychowaniu m³odzie¿y. Do harcerstwa
wst¹pi³a w Tarnopolu jeszcze przed
wojn¹. W czasie okupacji bra³a udzia³
w dzia³alnoci konspiracyjnej w
strukturach Szarych Szeregów, a nastêpnie Armii Krajowej. Po wojnie w
wyniku repatriacji zamieszka³a w
G³ubczycach, gdzie wspó³tworzy³a
hufiec i pe³ni³a funkcjê jego pierwszego komendanta. Nale¿a³a do
pierwszych powojennych absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach. Za dzia³alnoæ
w AK ówczesne w³adze utrudnia³y
jej zdobycie wykszta³cenia. Ostatecznie druhna Sierpina ukoñczy³a
filologiê polsk¹ i pracowa³a jako na-

uczycielka. Druhna "Sosna" przenios³a siê z mê¿em do Torunia, gdzie od
razu w³¹czy³a siê w dzia³alnoæ harcersk¹. Udziela³a siê zw³aszcza w kszta³ceniu dru¿ynowych i instruktorów, a
tak¿e by³a komendantk¹ szczepu. Du¿¹
wagê przywi¹zywa³a do harcerskich tradycji i obrzêdów. Ostatnim polem s³u¿by by³ Harcerski Kr¹g Seniorów "Bartek" im. J. Bartkiewiczówny. Ponadto
druhna Sierpina by³a cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczona m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP, Krzy¿em Szarych
Szeregów, Krzy¿em Armii Krajowej oraz
Medalem "Zas³u¿ony dla ZNP".
Czeæ Jej pamiêci!
foto: Ligia Zabilska Sierpina
pierwsza z lewej
- zjazd absolwentow LO 2000r.
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Z ¯YCIA KOMENDY HUFCA ZHP
MARSZ PAMIÊCI

W dniu 02.04.2011 roku po raz szósty odby³ siê MARSZ PAMIÊCI G³ubczyce - Pietrowice w zwi¹zku z rocznic¹ mierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Ide¹ marszu by³o odwo³ywanie siê do s³ów papie¿a, takich jak mi³oæ,
cierpienie, milczenie, po¿eganie oraz ich g³êbokie prze¿ywanie. Trasa
rajdu bieg³a przez Go³uszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Opawicê, Krasne Pole, Chomi¹¿ê. Marsz zakoñczy³a
Msza w. w Piotrowicach. W marszu wziêli udzia³ duchowni, harcerze, mieszkañcy G³ubczyc i okolic.

HO£D JANOWI PAW£OWI II

W dniu 02.04.201r. o godz. 21:00 na placu Jana Paw³a II odby³o siê uroczyste
zaci¹gniêcie warty honorowej w zwi¹zku z VI Rocznic¹ mierci Jana Paw³a
II. W tym dniu zebra³y siê w³adze samorz¹dowe, duchowni, harcerze oraz mieszkañcy G³ubczyc, by oddaæ czeæ Papie¿owi-Polakowi. O godz. 21:37 nast¹pi³o
z³o¿enie kwiatów i zniczy pod tablic¹ pami¹tkow¹. Podczas spotkania odpiewano wspólnie ukochan¹ pieñ Jana Paw³a II - Barkê.

WSPOMINAMY, CZUWAMY...

W dniu 04.04.2011 roku kadra i m³odzie¿ Hufca Pracy 8-1 i Filii M³odzie¿owego Biura Pracy w
G³ubczycach zgromadzi³a siê przed tablic¹ pami¹tkow¹
Jana Paw³a II w G³ubczycach, by z³o¿yæ
kwiaty i zapaliæ znicze w zwi¹zku z VI
rocznic¹ mierci s³ugi Bo¿ego papie¿a
Jana Paw³a II.
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XX ROCZNICA
STRA¯Y GRANICZNEJ
W dniu 16 maja 2011 roku harcerze z Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach brali udzia³ w obchodach XX
Rocznicy l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu. W trakcie uroczystoci mia³y miejsce wyst¹pienia okolicznociowe , z których pokim Faszyzmem i 92 Rocznicy Poznalimy historiê i rolê stra¿y graniczwstania Zwi¹zku Inwalidów Wojennej w dzisiejszych czasach, salwa komnych RP. W trakcie uroczystoci na
panii honorowej l¹skiego Oddzia³u SG
wniosek Prezydium Okrêgowego
oraz powiêcenie tablicy pami¹tkowej
ZIW RP w Opolu, nadano odznakê
przez przedstawicieli duszpasterhonorow¹ za zas³ugi, któr¹ wrêczono
stwa.Nastêpnie w ramach "Dnia OtwarBoles³awowi Pi¹tkowskiemu.(foto)
tego" m³odzie¿ harcerska mia³a okazjê
uczestniczyæ w pokazie dzia³añ i specjalistycznego sprzêtu, broni oraz pojazdów Stra¿y Granicznej.
DZIEÑ STRA¯AKA
W dniu 12 maja 2011 roku harcerze z KH ZHP wziêli udzia³ w uroczystociach z okazji wiêta Stra¿aka,
które odby³y siê w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
ROCZNICA ZWYCIÊSTWA
NAD NIEMIECKIM FASZYZMEM,
oraz POWSTANIA ZWI¥ZKU
INWALIDÓW WOJENNYCH RP

W dniu 9 maja 2011 roku odby³
siê przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w uroczysty apel z okazji 66
Rocznicy Zwyciêstwa nad Niemiec-

Z kolei na wniosek KH ZHP Rada
Przyjació³ Harcerstwa nada³a Lilijkê Krakowsk¹ Pani Emílii Kubínovej i Pani
Albecie Zdrailovej kombatantkom z
Krnova. Nastêpnie z³o¿one zosta³y kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego
oraz przed Pomnikiem ¯o³nierzy Czeskich spoczywaj¹cych
na g³ubczyckim cmentarzu.
DZIEÑ OSWOBODZENIA
KRNOVA
W dniu 5 maja 2011 roku
Burmistrz G³ubczyc, Jan
Krówka, wraz z harcerzami
uczestniczy³ w spotkaniu z
kombatantami czeskimi z
okazji wiêta Wyzwolenia
Krnova. W trakcie wizyty zosta³y z³o¿one kwiaty pod Pomnikiem na Rynku Miejskim w Krnovie. >>>>
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harcerskie, poczty sztandarowe ze
wszystkich szkó³ oraz mieszkañcy
G³ubczyc.

ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W dniu 3 maja 2011 roku odby³a
siê uroczysta Msza w. w intencji Ojczyzny w Kociele Parafialnym pw
Narodzenia NMP.
Po
Mszy w. przed Pomnikiem Czynu
Zbrojnego przeprowadzony zosta³
uroczysty apel dla upamiêtnienia 220

rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Mimo niezwyk³ej nie¿ycy
(foto) w uroczystoci wziê³y udzia³
w³adze samorz¹dowe gminy i powiatu, zwi¹zki kombatanckie, dru¿yny
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B£OGOS£AWIONY
JAN PAWE£ II

W dniu 30 kwietnia 2011 roku
w Klasztorze OO. Franciszkanów odby³o siê ORATORIUM
"B£OGOS£AWIONY"
Z kolei harcerze i instruktorzy Komendy Hufca ZHP z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II przed tablic¹ pami¹tkow¹ papie¿a Jana Paw³a II zaci¹gnêli uroczyst¹
wartê i z³o¿yli kwiaty. Niech
ten wielki dzieñ stanie siê dla
nas wezwaniem do podejmowania i wcielania w ¿ycie
przes³ania, jakie zostawi³ nam
swoim ¿yciem i nauczaniem
Jan Pawe³ II.
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HARCERSKI PIKNIK KOLEJOWY
"CITOR 2011"...
... zosta³ zorganizowany przez Komendê Hufca ZHP w
dniu 15.08.2011r. . Impreza odby³a siê na
nieczynnej ju¿ stacji
kolejowej w ciborzycach Ma³ych,
gdzie
nast¹pi³o
przedstawienie zaproszonych goci. W
imprezie
uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe
powiatu i
gminy G³ubczyce, przedstawiciele
w³adz lokalnych, kolejarze, drezyniarze, harcerze
oraz spo³eczeñstwo lok a l n e .
Wszystkim,
którzy pomogli w organizacji tej imprezy Komenda Hufca
ZHP w G³ubczycach sk³ada serdeczne
podziêkowania.
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DNI G£UBCZYC
przejcia 4 punkty kontrolne, na których musia³y wykazaæ siê wiedz¹
W dniach 18.06-19.06.2011 roku i umiejêtnociami charakteryzuj¹cymi
KH ZHP wziê³a udzia³ w obchodach Rycerzy i Damy Dworu. Odby³ siê
"Dni G³ubczyc". W ramach tego lo- równie¿ konkurs na najlepsze przebrakalnego wiêta zorganizowany zosta³ nie Rycerza i Damy Dworu. Na zakoñJarmark Joannitów. Komenda Hufca czenie spotkania przygotowano ogniZHP zorganizowa³a punkt informacyj- sko z pieczeniem kie³basek.
ny. W tym dniu z okazji wiêta LudoKomenda Hufca ZHP pragnie serwego Pani wicemarsza³ek Sejmu, Pani decznie podziêkowaæ Dyrektorowi
Ewa Kierzkowska, spotka³a siê z har- Szko³y Podstawowej w Zopowy, Pani
cerzami Hufca ZHP przy grobie dzia- Marioli Bedryj za umo¿liwienie orga³acza ludowego W³adys³awa Zarem- nizacji Zucholandii oraz wszystkim
by. Wspólnie z³o¿ono kwiaty, odpie- nauczycielom tej¿e placówki za trud i
wano piosenki o charakterze patrio- pomoc w³o¿on¹ w organizacjê tego
tycznym. Na zakoñczenie Pani mar- radosnego wiêta
sza³ek wrêczy³a logo sejmu RP, a harcerze logo ZHP G³ubczyce
DZIEÑ DZIECKA
ZUCHOLANDIA
W dniu 7 czerwca 2011 roku na
terenie Szko³y Podstawowej w Zopowy odby³a siê impreza integracyjna
rajd zuchowy "Zucholandia". Dzieñ
ten powiêcony by³ kulturze i obyczajom rycerskim.
Wspó³organizatorami spotkania by³a Komenda Hufca ZHP G³ubczyce oraz
Szko³a Podstawowa w Zopowy. Goæmi honorowymi
byli Burmistrz G³ubczyc Pan
Jan Krówka oraz ks. dziekan
Ryszard Polasz. Spotkanie
mia³o na celu m.in. rozwijaæ
dzieciêc¹ fantazjê i inwencjê, zaspokoiæ poznawcz¹
ciekawoæ dzieci, zachêciæ je do aktywnoci fizycznej, zapewniæ dobr¹
zabawê.
Organizatorzy wype³nili czas dzieci
harcerskimi grami i zabawami. Poszczególne grupy dzieci mia³y do
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W dniu 1 czerwca 2011 roku Komenda Hufca ZHP wspólnie ze Szko³¹
Podstawow¹ z Klisina zorganizowa³a Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka w
Stanicy w ciborzycach Ma³ych.
W tym dniu specjalnie dla dzieci od-

by³y siê pokazy specjalistyczne przygotowane przez Pañstwow¹ Powiatow¹ Stra¿ Po¿arn¹, Komendê Powiatow¹ Policji z G³ubczyc, l¹ski Oddzia³
Stra¿y Granicznej z Raciborza oraz 10
Opolsk¹ Brygadê Logistyczn¹. W

WSPÓ£CZESNOÆ

trakcie spotkania odby³y siê ró¿nego rodzaju
gry i zabawy zrêcznociowe. Odby³ siê równie¿ poczêstunek w postaci kie³baski harcerskiej.Goæmi honorowymi byli burmistrz Jan
Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Radni
Tadeusz Ciechanowski,
Wies³aw Robak i Andrzej Bubiak.
Komenda Hufca ZHP pragnie podziêkowaæ Dyr. SP w Klisinie Teresie
Zakrzyk oraz Gronu Pedagogicznemu
za trud i pomoc okazan¹ w przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Dziecka.
92 ROCZNICA ZWI¥ZKU
INWALIDÓW WOJENNYCH
W dniu 27.05.2011 roku Komenda Hufca ZHP wziê³a udzia³ w obchodach 92 Rocznicy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w Opolu.

W ramach uroczystoci odby³a siê
msza w., spotkanie w 10 Opolskiej
Brygadzie Logistycznej, gdzie zosta³y wrêczone okolicznociowe medale
i Odznaka Honorowa za Zas³ugi dla
ZIW RP, które otrzymali Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyñski oraz Komendant Hufca ZHP G³ubczyce hm.
Ryszard Kañtoch. Z kolei na wniosek
KH ZHP G³ubczyce statuetkê "Dar
Serca" otrzyma³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZIW RP w Opolu pp³k W³adys³aw Gawdyn.Z³o¿enie kwiatów pod
tablic¹ na opolskim Rynku zakoñczy³o uroczystoæ
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XXVIII HARCERSKI RAJD JESIENNY
"GRANICZNYM SZLAKIEM"
W dniach 7-8.10.2011r. odby³ siê
XXVIII Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem". Uroczysty start
rajdu mia³ miejsce w firmie GALMET,
z udzia³em Rady Przyjació³ Harcerstwa, na czele z przewodnicz¹cym Panem, Adama Krupy, Burmistrza Jana

Roberta Galary.
Celem XXVIII rajdu by³a popularyzacja i promocja walorów turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu
g³ubczyckiego, integracja rodowisk
harcerskich - wymiana polsko - czeska, doskonalenie technik harcerskich
- zdobywanie stopni i
sprawnoci oraz poznanie
naszego sponsora - GALMET
Dwudniowa trasa rajdu
przebiega³a przez ciekawe
miejsca :
Pi¹tek 07.10.2011r. G³ubczyce GALMET- Zo-

Krówki, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Naumczyka, radnego
Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewa Zió³ki oraz przedstawicieli l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu i 10
Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu oraz w³acicieli firmy Stanis³awa i

powy - Zubrzyce - Braciszów - Pietrowice
Sobota 08.10.2011r. - Pietrowice Przejcie Graniczne - wzd³u¿ pasa granicznego (schody w Ciermiêcicach) Góra Krzy¿a - Chrustno - Park Bpa
Antoniego Adamiuka - Pietrowice.
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W rajdzie uczestniczy³y zastêpy
dru¿yn i dru¿yny z pe³noletnimi opiekunami - instruktorami ZHP. Ogó³em
120 uczestników. Wichry - Nowa Cerekwia, Zawisza Czarny - Baborów,
Kompleks - G³ubczyce i okolice, Horyzont - ciborzyce Wlk, Maæki - G³ubczyce, Eskapada - G³ubczyce i okolice,
11DH Paradoks - G³ubczyce.
Ka¿dy patrol rajdowy otrzyma³ puchar i dyplom za uczestnictwo w raj-

dzie, zadania przedrajdowe i zebrane
punkty. Dodatkowo ka¿dy uczestnik
otrzyma³ rajdowe upominki.
Podsumowanie rajdu odby³o siê w
sobotê (08.10.2011r.) w Szkole Podstawowej w Pietrowicach. (foto) Puchary i dyplomy wrêczwrêczyli Burmistrz G³ubczyc, Jan Krówka i Komendant Hufca ZHP hm. Ryszard
Kañtoch.

Z ¿ycia KH ZHP opracowa³y - Natalia Wojtu, Marta Palka,
Agnieszka Kowalczyk
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OSP W S£U¯BIE OJCZYNIE I LUDZIOM
Na dzisiejszym Miejsko-Gminnym
Zjedzie Ochotniczych Sra¿y Po¿arnych (14.05.2011) dokonamy podsumowania naszej dzia³alnoci za
okres od 1 stycznia 2006 roku do
31 grudnia 2010 roku - powiedzia³,
otwieraj¹c Zjazd, ustêpuj¹cy prezes
dh Kazimierz Bernacki.
W tym czasie Oddzia³ Zarz¹du liczy³ 21 cz³onków. Prezydium Zarz¹du Kazimierz Bernacki - Prezes, Józef
Kozak - wiceprezes, Józef Or³owski Komendant Miejsko
- Gminny OSP, Józef
Mróz - Skarbnik,
Adam Buchaniec Cz³onek Prezydium.
Komisja Rewizyjna: Jan Rogala - Przewodnicz¹cy, Marian
Górski - Wiceprzewodnicz¹cy, Beata
Grochalska - cz³onek.
Na terenie powiatu g³ubczyckiego
dzia³aj¹ 43 jednostki
OSP z tego na terenie gminy G³ubczyce
- 15 - Grobniki, Zopowy, Równe, Pietrowice, Zubrzyce, Lisiêcice, ciborzyce Ma³e, Klisino, Bogdanowice, Nowa Wie, Gadzowice,
Mokre, Chomi¹¿a, Kietlice, Zawiszyce
Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ganiczego (ksrg) nale¿¹ trzy
jednostki - OSP Grobniki, Równe i
Zopowy.
Wszystkie stra¿nice maj¹ odpowiednie pomieszczenia gara¿owe
przystosowane do przechowywania
swoich pojazdów. Ponadto na 15
stra¿nic - 8 posiada wietlice w obiektach stra¿nic.
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JEDNOSTKI NASZE ZRZESZA£Y - na koniec 2010 r.
cz³onków - czynnych 444, wspieraj¹cych 150, honorowych 39,
RAZEM - 633 cz³onków, podkreliæ
warto, ¿e mamy:
Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze - 4,
Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze,
dziewczêce - 2 i ch³opiêce -10
Uczestniczylimy w uroczystociach stra¿ackich:
- maj 2006 i 2007 r."GMINNY DZIEÑ
STRA¯AKA"Spotkanie aktywu
po¿arniczego z
w³adzami miasta,
odznaczenia wyró¿nionych stra¿aków. Przemarsz pod
pomnik w. Floriana
- maj - przedstawiciele Zarz¹du
Gminnego uczestniczyli w otwarciu
nowo wybudowanej stra¿nicy w
Krnovie Rep. Czeska.
- 22 lipiec 2006 r. w OSP Kietlice
obchodzono jubileuszu 60 - lecia jednostki z wrêczeniem sztandaru i odznaczeniem jednostki Srebrnym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
- wrzesieñ 2006r. - OSP Zopowy uroczyste przekazanie
i powiêcenie nowo zakupionego
pojazdu po¿arniczego.
- maj 2008r. OSP Zubrzyce - Gminne
obchody DNIA STRA¯AKA. Spotkanie aktywu po¿arniczego z w³adzami samorz¹dowymi w Zubrzycach z przekazaniem samochodu po-
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¿arniczego z OSP Zopowy dla OSP ki finansowe na remonty stra¿nic z
Zubrzyce,
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i
- maj 2009r. Ratusz Miejski -"GMIN- Administracji oraz z firm ubezpieczeNY DZIEÑ STRA¯AKA"- Spotkanie niowych. Po 5 tys. z³ otrzyma³y:
aktywu po¿arniczego z w³adzami mia- 2007 r - OSP Grobniki - przeznasta, odznaczenia wyró¿nionych stra- czono na zakup stolarki drzwiowej i
¿aków. Przemarsz pod pomnik w. Flo- urz¹dzeñ sanitarnych do nowo budoriana,
wanej stra¿nicy
- maj 2010r. - OSP Grobniki - gmin- 2009 r. OSP Pietrowice - wymiana
ne obchody DNIA STRA¯AKA -Spo- bramy gara¿owej
tkanie aktywu po¿arniczego z w³a- 2010 r - OSP Lisiêcice - naprawa
dzami samorz¹dowymi z odznacze- dachu na stra¿nicy.
niem jednostki Z³otym Znakiem
Ponadto nale¿y szczególnie podZwi¹zku RP, przekazaniem i powiê- kreliæ wybudowanie i oddanie do
ceniem nowo wybudowanej stra¿ni- u¿ytku nowej stra¿nicy dla OSP w
cy OSP i samochodu po¿arniczego.
Grobnikach. Niew¹tpliwie by³a to zaOprócz udzia³u w uroczystociach s³uga naszych w³adz samorz¹dokocielnych wiele jednostek OSPor- wych. Za tê inwestycjê dziêkujemy i
ganizowa³o spotkania z mieszkañca- prosimy o pomoc w wybudowaniu
mi wsi, w³adzami samorz¹dowymi jak nastêpnej, w Zubrzycach.
równie¿ spotkania z m³odzie¿¹ i dzieæODZNACZENIA STRA¯AKÓW
mi. Poczty sztandarowe uczestniczyI JEDNOSTEK
³y w pielgrzymkach stra¿aków na
Z£OTYM ZNAKIEM ZWI¥ZKU
Jasn¹ Górê i na Górê wiêtej Anny.
RP zostali odznaczeni:
PRACE REMONTOWE
- w 2006 r -Tadeusz Mróz - NaczelW OBIEKTACH STRAZNIC:
nik OSP Pietrowice
Nasi druhowie w celu poprawy
- w 2008 r Józef Mróz - Prezes OSP
funkcjonalnoci i estetyki swoich Pietrowice
stra¿nic wykonali szereg prac remon- w 2010 r Marian Górski - do 2011 r.
towych, m.in.
Naczelnik OSP Zopowy
- OSP Zopowy- wykonanie nowej
- w 2010 r jednostka OSP Grobniki.
posadzki w gara¿u.
SREBRNYM MEDALEM za
- OSP Lisiêcice- wymiana okien oraz
ZAS£UGI dla PO¯ARNITCTWA:
remont dachu,
- w 2006 r -OSP KIETLICE
- OSP Pietrowice - wymiana bramy
£¹cznie: Z³oty Medal za Zas³ugi dla
gara¿owej, remont pomiesz czeñ so- Po¿arnictwa-26 osób, Srebrny-30,
cjalnych,
Br¹zowy-40, Stra¿ak Wzorowy -59 dh.
- OSP Gadzowice - remont pomieszZDARZENIA - na terenie powiatu
czenia gara¿u i wietlicy,
g³ubczyckiego. W okresie 2006-10
- OSP ciborzyce Ma³e - remont po- powsta³o ³¹cznie - 2868 zdarzeñ w tym
mieszczeñ socjalnych,
w gminie - Baborów - 300, Kietrz - 596,
- OSP Nowa Wie - wykonanie po- Branice - 284, G³ubczyce - 1688. Posadzki w stra¿nicy.
równuj¹c poprzedni okres piêcioletZa porednictwem Zarz¹du Od- ni (2001-2005) do obecnego (2006 dzia³u WZ OSP RP pozyskano rod- 2010), to na terenie gminy G³ubczyce
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nast¹pi³ wzrost iloci zdarzeñ - z
1331 do 1688 tj. o 357
UDZIA£ OSP W ZDARZENIACH
Na powsta³e 1668 zdarzeñ, jednostki OSP bra³y udzia³ 534 razy w dzia³aniach ratowniczych (2001-2005 - 266
wyjazdów wzrost o 268 , czyli o 100 %
wiêcej wyjazdów)
W okresie 2006-2010 jednostki OSP
- 165 razy wyje¿d¿a³y do gaszenia
po¿arów
- 369 razy uczestniczy³y w usuwaniu miejscowych zagro¿eñ
Najwiêcej wyjazdów odnotowano
w 2010 roku tj: 179 razy, najwiêcej Zopowy - 104, Grobniki - 95, Równe 82, Zubrzyce - 39, Gazowice - 38, Lisiêcice - 32.
Ponadto jednostki z KSRG wyje¿d¿a³y poza teren powiatu,
- w 2006 roku - do gaszenia pal¹cych siê opon (Skorogoszcz) - 3 wyjazdy
- w 2010 roku - do usuwania skutków powodzi w rejonie Kêdzierzyna
Kola - 6 wyjazdów.
TECHNICZNO - LOGISTYCZNE
WYPOSA¯ENIE JEDNOSTEK
OSP
Podzia³ jednostek - ze wzglêdu na
iloæ pojazdów :
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- S1 - 12 jednostek
- S2 - 3 jednostki
/Grobniki, Zopowy i Lisiêce/
W okresie sprawozdawczym pozyskano.
- 1 samochód redni marki MERCEDES, - 1 samochód redni marki
STAR 200
- 4 samochody lekkie marki FORD
- 2 samochody lekkie marki WOLKSVAGEN.
- 1 samochód lekki marki LAND
ROVER, który jest w³asnoci¹ OSP
Nowa Wie.
Podmiotem utrzymuj¹cym Ochotnicze Stra¿e Po¿arne jest Gmina.
Urz¹d, równie¿ jednostki OSP pozyskiwa³y rodki na zakup sprzêtu i
umundurowanie z nastêpuj¹cych
róde³:
- bud¿etu centralnego - szczególnie jednostki bêd¹ce w ksrg
- Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
- Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
- Firm Ubezpieczeniowych,
- Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska
- w³asnych rodków oraz WIELKIEJ ORKIESTRY WI¥TECZNEJ
POMOCY która przekaza³a OSP Zo-
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powy - zespó³ pr¹dotwórczy. KASA
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPO£ECZNEGO przekaza³a dla OSP
Zubrzyce walizkê ze sprzêtem do udzielania pomocy przed medycznej.Wiêkszoæ zakupów sprzêtu i umundurowania odby³a siê za porednictwem
Oddzia³u WZ OSP RP w Opolu przy
prawie 50% dofinansowaniu.
W okresie tych piêciu lat jednostki
ksrg na ten cel otrzyma³y rodki z
bud¿etu centralnego w wysokoci
77.300 z³. Do tej kwoty mo¿emy doliczyæ kwotê dofinansowania 55.000 zl.
Czyli jednostki ze rodków ksrg
zakupi³y sprzêt i umundurowanie o
wartoci ok.132.000 z³.
DZIA£ALNOÆ
SZKOLENIOWA
Corocznie na prze³omie czerwca i
lipca rozgrywano gminne zawody
sportowo- po¿arnicze dru¿yn OSP z
gminy G³ubczyce.
W 2006 roku odby³y siê 9.07
w Bogdanowicach. Startowa³o :
- 15 - dru¿yn Seniorów - 1m. dru¿yna
z Bogdanowic
- 2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze 1m. dru¿yna z Lisiêcic

- 7 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Ch³opiêce -1m. Zopowy
- 3 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Dziewczêce- 1m. Chomi¹¿a
W 2007 roku zawody odby³y siê 8.07
w Zawiszycach.
15 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca
- dru¿yna z Bogdanowic
2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze zwyciêzca dru¿yna z Lisiêcic
8 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Ch³opiêce- Bogdanowice
2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Dziewczêce - zw. Zubrzyce
W 2008 roku zawody odby³y siê
29.06 w Lisiêcicach.
- 14 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca
- dru¿yna z Bogdanowic
- 2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze zwyciêzca z Lisiêcic
- 6 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Ch³opiêce - zw. Gadzowice
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿arnicza
Ch³. do lat 12 z Zawiszyc
- 2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
Dziewczêce -zw.z Klisina
W 2009 roku zawody odby³y siê 4.07
w Bogdanowicach.
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- 14 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca £ABÊDZIM w G³ubczycach. W tego
dru¿yna z Bogdanowic
typu zawodach startowa³y dru¿yny,
- 4 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze - które zajmowa³y czo³owe miejsca w zazw. dru¿yna z Zubrzyc
wodach gminnych.
- 7 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze
PRZEGL¥DY OSP
Ch³opiêce - zw. z Zubrzyc
Corocznie Komenda Powiatowa
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿. Ch³. do PSP w G³ubczycach przeprowadza
lat 12 z Bogdanowic
przegl¹d operacyjno - techniczny oraz
- 2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿. Dziew- stanu wyposa¿enia jednostek OSP.
czêce-zw. z Bogdanowic
Trudno jest oceniæ poszczególne jed- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿. Dziew- nostki na jednej p³aszczynie, ponieczêca do lat 12 z Zawiszyc
wa¿ ró¿na jest specyfika jednostek.
W 2010 roku zawody odby³y siê Szczególnie jeli chodzi o warunki lo26.06 w Nowej Wsi
kalowe.Oceniaj¹c jednostki, zwracano
- 11 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca szczególnie uwagê na:
dru¿yna z Bogdanowic
- estetykê i utrzymanie obiektów stra¿- 4 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze - nicy i terenu wokó³.
zwyciêzca z Zubrzyc
- iloæ i rodzaj posiadanego sprzêtu
- 5 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze - utrzymanie posiadanego sprzêtu w
Ch³opiêce - zw. z Zubrzyc
pe³nej gotowoci bojowej oraz ci¹g³e
- 5 -Harcerska Dru¿yna Po¿. Ch³opiê- analizowanie potrzeb sprzêtowych,
ca do lat 12 z Grobnik
- stan ilociowy stra¿aków w jednost- 1 -Harcerskie Dru¿yny Po¿. Dziew- ce,
czêce - zw.z Bogdanowic
- stan wyszkolenia po¿arniczego,
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿. Dziew- - posiadanie aktualnych badañ lekarczêca do lat 12 z Zawiszyc
skich,
Zarz¹d Miejsko - Gminny od po- - udzia³ w akcjach ratowniczych,
nad 20 lat prowadzi wspó³pracê
- udzia³ w zawodach sportowo - poze stra¿akami z Republiki Cze- ¿arniczych,
skiej z rejonu Krnova.
- prowadzenie obowi¹zuj¹cej dokuBezporedni¹ wspó³pracê nawi¹za³y: mentacji w jednostkach.
OSP Kietlice - SDH Dubnice
- dzia³alnoæ stra¿aków w swoim roOSP Pietrowice - SDH Kostelec
dowisku,
OSP Chomi¹¿a - SDH Hostalkovy
- przygotowanie siê jednostek do przeOSP Gadzowice -SDH Krasne Louczki
gl¹du,
OSP Lisiêcice - SDH Holczovice
- pozyskanie m³odzie¿y i propagowaOSP Nowa Wie - SDH Bykov
nie u niej rzemios³a stra¿ackiego.PrzyjW ramach tej wspó³pracy co roku muj¹c kryterium iloci uzyskanych
odbywaj¹ siê zawody sportowo - po- punktów ujemnych i preferencyj¿arnicze, na przemian - jednego roku nych, najlepsze nasze jednostki w skaodbywaj¹ siê na terenie naszej gmi- li ca³ego powiatu w przegl¹dzie openy, a w nastêpnym roku na terenie racyjnym wypad³y nastêpuj¹co:
Republiki Czeskiej.
W grupie spoza systemu (ksrg) na
W latach 2006 - 2008 rozgrywano 34 jednostki;
zawody pr¹dopi³ki na STAWIE - 2006 rok - OSP Zubrzyce - V m.
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- 2007 rok OSPciborzyce M -III m.
- 2008 rok OSP ciborzyce M.- II m.
- 2009 rok OSP ciborzyce M.- IV m.
- 2010 rok OSP Lisiêcice - V m.
W grupie jednostek z ksrg na 9 jednostek najlepiej wypad³y:
- 2006 rok OSP Zopowy - IV m.
- 2007 rok OSP Zopowy - V mi.
- 2008 rok OSP Zopowy - III m.
- 2009 rok OSP Zopowy - II m.
- 2010 rok OSP Zopowy - I m.
DO SUKCESÓW MO¯EMY
ZALICZYÆ:
Dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych pod przewodnictwem by³ego i
obecnego Pana Burmistrza w 2010 roku
oddano do u¿ytku wybudowan¹ od
podstaw now¹ stra¿nicê OSP Grobniki.
Zakup przez Urz¹d Miejski w 2006 roku
przy wk³adzie rodków finansowych z
Unii Europejskiej redniego samochodu ganiczego marki MERCEDES BENZ dla OSP Zopowy.
Pozyskanie nowego samochodu ganiczego przez OSP Zopowy pozwoli³o
doposa¿yæ OSP Zubrzyce w samochód
ganiczy GBM 2,5.
Dziêki miêdzy innymi moim staraniom jednostki OSP:
- Gadzowice, Kietlice, Zawiszyce i

Zopowy, wymieni³y swój wys³u¿ony
tabor samochodowy na samochody
nowszej generacji, czyli: 3 szt. sam.
marki FORD i 1 szt. WOLKSVAGEN
- OSP Grobniki i Lisiêcice doposa¿ono w drugi pojazd po¿arniczy ,tj. sam.
marki FORD i WOLKSVAGEN.
Pojazdy te pozyskano nieodp³atnie
za porednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu z: KW Policji
w Opolu, Stra¿y Granicznej w Raciborzu. Osob¹, która w bardzo du¿ym
stopniu przyczyni³a siê do pozyskania tych pojazdów by³ zastêpca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
st. bryg. Jerzy Paluch.
MY STRA¯ACY SK£ADAMY
WIELKIE PODZIÊKOWANIA.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
w³adzom samorz¹dowym, poniewa¿
pozyskane dodatkowe rodki pieniê¿ne pozwoli³y na remonty i dostosowanie w/w pojazdów do celów po¿arniczych.
OSP Klisino otrzyma³o od Gminy
Branice z jednostki OSP Bliszczyce
samochód ganiczy redni marki STAR
200 GBM 2,5/8.
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¿e po¿arne nie ujêto inwestycji, czyli wybudowanej stra¿nicy w Grobnikach.
Trzeba podkreliæ, ¿e
stra¿acy dbaj¹ o sprzêt i
umundurowanie . Przyk³adem mog¹ byæ u¿yt-

ZAMIERZENIA
- zakup dla jednostki
OSP Pietrowice nowszego samochodu
- poczyniæ starania w
pozyskaniu obiektu
gara¿owego dla OSP
Klisino (u¿ytkowany
gara¿ jest w³asnoci¹
PSP Klisino)
- pomoc w pozyskaniu rodków na budowê nowej stra¿nicy OSP Zubrzyce,
- utrzymanie sprzêtu w jednostkach
OSP w pe³nej gotowoci bojowej
- doposa¿enie jednostek w nowy
sprzêt i umundurowanie
- dalsze szkolenie przy udziale Komendy Powiatowej PSP pozosta³ych
cz³onków OSP
- cilejsza wspó³praca z jednostkami
OSP z Republiki Czeskiej
- zachêcanie m³odzie¿y i dzieci do
wst¹pienia w szeregi OSP,
- prenumerata czasopisma Stra¿ak
dla wszystkich OSP.
DZIA£ALNOÆ
FINANSOWO- GOSPODARCZA
rodki finansowe z bud¿etu gminy
na utrzymanie stra¿y po¿arnych w latach 2006 - 2010. Zaplanowana kwota
to 903 tys. z³. Wykorzystano kwotê 1
mln 114 tys. z³. w niej ujêta jest sp³ata
zakupionego samochodu marki MERCEDES dla OSP Zopowy. W przedstawionych powy¿ej rodkach na stra-
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kowane dotychczas trzydziestoparoletnie pojazdy samochodowe czy motopompy. Wszyscy musimy wspomagaæ nasze jednostki, poniewa¿, jak moglimy siê ju¿ nieraz przekonaæ - jest
to jedyna formacja mog¹ca podj¹æ
dzia³ania ratownicze na terenie gminy
i nie tylko.
SK£ADAM SERDECZNE
PODZIÊKOWANIE ZA:
- dzia³alnoæ ratownicz¹,
- bezinteresown¹ s³u¿bê
drugiemu cz³owiekowi,
- wychowanie m³odzie¿y w duchu pomocy drugiemu cz³owiekowi.
¯yczê satysfakcji z dzia³alnoci spo³ecznej, du¿o zdrowia, pomylnoci w pracy zawodowej i szczêcia osobistego.
Srawozdanie sporz¹dzi³:
Komendant Miejsko-Gminny
OSP
Józef Or³owski
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PRZEGL¥D POEZJI I PIENI JANA PAW£A II
"SYÆKA SE WOM ZYCOM"...
...cieszy siê du¿ym zainteresowaniem dzieci, m³odzie¿y.
Zatacza coraz wiêksze krêgi wród
m³odych ludzi. W 2011 roku odby³ siê
po raz ósmy. Dziêki du¿ym staraniom
i zaanga¿owaniu dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. Jana Paw³a II, Bogdana Kulika, urós³ po raz trzeci do rangi Wojewódzkiego Przegl¹du.
Finansowany by³ ze rodków Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego, Zarz¹du Regionu NSZZ
"Solidarnoæ" l¹ska Opolskiego,
MOK, ZOKIS, a patronat honorowy
sprawowali: Metropolita Krakowski
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, Pose³ na
Sejm Adam Krupa, Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta,
Starosta Powiatu Józef Kozina oraz
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka. Organizatorami byli: MOK i Zespó³
Szkó³ im. Jana Paw³a II
"Syæka se Wom zycom" odby³ siê
w miesi¹cu urodzin B³ogos³awionego
J a n a
Paw³a II
w dniach
13-14
maja.
Mia³ na celu promowanie, propagowanie poezji o wysokich walorach
moralnych i artystycznych, powiêconej Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II, inspirowanie m³odych talentów
do twórczych poszukiwañ w dziedzinie poezji i muzyki, integrowanie rodowisk zwi¹zanych z osob¹ Jana Paw³a II.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 60 wykonawców ze szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Odbywa³ siê w dwóch kategoriach: recytacja i poezja piewana. 13
maja w MOK odby³y siê eliminacje.
Poziom by³ bardzo wysoki i wyrównany. Jury, na czele z ks. prof. Grzegorzem Poniakiem, wy³oni³o najlepszych, którzy zakwalifikowali siê do
Gali Fina³owej, która odby³a siê w dniu
14 maja w Zespole Szkó³ i by³a poprzedzona Msz¹ w.
Po otwarciu Gali dyr. Bogdan Kulik
odczyta³ list Metropolity Krakowskiego, Kard. Stanis³awa Dziwisza, skierowany do organizatorów i wykonawców
przegl¹du. Na koncert fina³owy przybyli zaproszeni gocie: Urszula P¹czko,
st. wizytator Kuratorium Owiaty, Piotr
Pakosz, przew. Sekcji Regionalnej
Owiaty i Wychowania NSZZ "Solidarnoæ" l¹ska Opolskiego, Maria Farasiewicz, z-ca przew. Rady Powiatu, Jan
Krówka, burmistrz G³ubczyc, Kazimierz
Naumczyk, przew. RM. Gociem specjalnym by³ znany wybitny polski tenor Witold Matulka rodem z G³ubczyc
(foto). Galê fina³ow¹ prowadzi³ Wies³aw
Janicki. Laureaci z r¹k burmistrza i pani
wizytator otrzymali dyplomy i nagrody
ksi¹¿kowe.
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A potem by³a jeszcze jedna nagroda dla laureatów i ich opiekunów
(foto). W dniu urodzin (18 maja) Karola Wojty³y zjechali oni ponownie do G³ubczyc, by autokarem dotrzeæ do miejsca, w którym "wszystko siê zaczê³o". W tym szczególnym
dniu ton¹ce w majowym s³oñcu i kwiatach Wadowice prezentowa³y siê icie
wi¹tecznie. Po³udniowa Msza w.,
delegacje szkó³ im. Jana Paw³a II, przed
Bazylik¹, rozpiewany, radosny, kolorowy rynek. Tylko cztery godziny
trwa³ pobyt mi³oników twórczoci
Jana Paw³a II z Opolszczyzny, wiêc
najwa¿niejszymi akcentami tej wizyty
sta³y siê: modlitwa przy chrzcielnicy,
o³tarzu g³ównym i w innych miejscach
kocio³a, uca³owanie relikwii (ampu³ka krwi) B³ogos³awionego Jana Paw³a II zwiedzanie - muzeum Jana Paw³a
II, bogatszego ni¿ do niedawna o wiele wiêcej pami¹tek. Piêknym owocem
tak pomylnej wycieczki - nagrody
by³o wspólne prze¿ycie tego dnia. Na
d³u¿ej pozostan¹ w pamiêci piewy,
anegdoty, opowieci uczestników o
swoich miejscowociach, szko³ach,
okolicach. To jeszcze bardziej zbli¿y³o do siebie i Patrona m³odszych i starszych uczestników przegl¹du. Oni
najlepiej zareklamuj¹ pietrowickie
spotkanie, by kolejne by³y co najmniej
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tak udane jak to trzecie wojewódzkie.
Przyznano nagrody w kategorii - poezja piewana
Szko³y Podstawowe - Im. Maciej
Albert ZS Pietrowice, II m.Karolina Szymañska SP nr 1 G³ubczyce,
III m.Kamila Proæ ZS Pietrowice
Szko³y Gimnazjalne - I m.
Anna i Ma³gorzata Bonk PG
Zdzieszowice
Szko³y Ponadgimnazjalne - I m.
Daniel Kêdzierski MOK G³ubczyce, II
m. Ewelina Furman LO G³ubczyce, III
m. Roksana Zygmunt MOK G³ubczyce, Wyró¿nienie Agata Wo³oszyñska
LO Dobrzeñ Wielki

Przyznano nastêpuj¹ce nagrody w
kategorii - recytacja
Szko³y Podstawowe - I m. Dariusz
Palt SP £ubniany, II m. Anna Ralko
PSP Januszkowice, III m.Karolina
Górka ZS Lisiêcice, Wyró¿nienie Vivien wierczek ZS Lisiêcice
Szko³y Gimnazjalne - I m. Karolina Bonk PG Zdzieszowice, II m. Anna
P³aczek PG Baborów, III m.Rafa³ Siwek PG Zdzieszowice, Wyró¿nienie
Oliwia Kotala PG Zdzieszowice i Katarzyna Maciak PG Zdzieszowice
Szko³y Ponadgimnazjalne - I m.
Aleksandra Jacheæ LO G³ubczyce, II
m. Monika Sabatowicz, III m. Agata
Zió³kowska obje z ZSM G³ubczyce
Bianka Mularz
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II GRAND PRIX
L¥SKA POLSKO-CZESKIEGO

W dniu 1 maja 2011r w G³ubczycach odby³o sie II Grand Prix l¹ska
Polsko-Czeskiego. W zawodach startowa³o oko³o 190 zawodników z 16
klubów Polski i Czech. Turniej dedykowany by³ Beatyfikacji Jana Paw³a II, który uprawia³ sport i umi³owa³
sobie dzieci i m³odzie¿. W trakcie
zawodów czynny by³ telebim i telewizor z transmisj¹ uroczystoci z Watykanu.
Nasz klub (foto) reprezentowali:
Szymon Cielik, ktory zdoby³ z³oty
medal w kata indywidualnym, srebrny medal w kumite-fantomy i br¹zowy medal w kata dru¿ynowym, Ma-

ciej Kowalczyk - z³oty medal w kata
indywidualnym, br¹zowy medal w
kata dru¿ynowym i br¹zowy medal w
kumite - fantomy, Tymoteusz Tobiasiñski, br¹zowy medal w kata dru¿ynowym i w kata indywidualnym, Klaudia Bociek - br¹zowy medal w kumite,Tymoteusz Kotwica - br¹zowy medal w kata indywidualnym, Jakub Patryjach - srebrny medal w kata indywidualnym, Jakub Falkowski - br¹zo-

wy medal w kata indywidualnym, Alan
Orzechowski, Jakub Mielnik, Kinga
G¹sior i Micha³ G¹sior.Zawody przyczyni³y
siê do
popularyzacji
sportu
wród
dzieci i
m³odziezy oraz
promocji
naszego
regionu.W
trakcie
otwarcia
zawodów Burmistrz G³ubczyc oraz
Starostka Krnova wrêczyli puchary
dla najm³odszych zawodników (foto),
a pose³ Adam Krupa wrêczy³ ufundowany puchar dla naliczniejszego klubu oraz wrêczy³ ufundowane przez
Marsza³ka Województwa Opolskiego
Tadeuszowi Brudniakowi-trenerowi
Zarzewia Prudnik i sêdziemu krajowemu Odznaczenie Zas³u¿ony Opolszczynie.
Janusz Ho³da
215

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

III MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZ¥DOWCÓW
W PI£CE NO¯NEJ

W dniach 24-25. 09. 2011r. w Zakopanem na boisku Centralnego Orodka Sportu odby³y siê III Mistrzostwa
Polski Pracowników Samorz¹dowych
w pi³ce no¿nej.
W Mistrzostwach uczestniczy³o 35
reprezentacji z ró¿nych stron Polski, w
tym Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
Turniej przebiega³ przy przepiêknej s³onecznej pogodzie i
w doskona³ej sportowej atmosferze. Mimo zaciêtej walki
na boisku dru¿yny z ogromnym szacunkiem podchodzi³y
do swoich rywali. Mistrzostwa
by³y rozgrywane wed³ug formu³y "5+1", czyli piêciu zawodników w polu plus bramkarz, a
ka¿da dru¿yna mog³a zg³osiæ
maksymalnie 13 zawodników
oraz dowoln¹ iloæ osób towarzysz¹cych. Ekipa z G³ubczyc liczy³a
50 osób.
W pierwszym dniu zawodów dru¿yna z G³ubczyc rozegra³a 4 mecze.
Wygra³a swoje dwa pojedynki z Urzêdem Miasta Radomia 2:1, i Miasta
Polanicy Zdrój 3:1. Natomiast musia³a uznaæ wy¿szoæ dru¿yn z powiatu
chodzieskiego 1:3 (w ub.r. zajê³a 3 miejsce) i powiatu ostródzkiego (woj. warmiñsko-mazurskie) 0:3. Wyniki te pozwoli³y dru¿ynie z G³ubczyc awansowaæ do dalszych gier w dniu nastêpnym.
O wspania³¹ atmosferê mistrzostw
zadba³o kilka grup kibiców. Dru¿ynom
z G³ubczyc, Ostródy, Sierpca, Stê¿ycy, Gniezna, Sopotu i K³obucka du¿o
³atwiej siê gra³o przy wietnie zorganizowanym dopingu. Po zakoñczeniu
pierwszego dnia zawodów dru¿yny
spotka³y siê podczas "Wieczoru gó-
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ralskiego", na którym bawiono siê w
rytmie góralskiej muzyki, konsumuj¹c
jednoczenie regionalne przysmaki.
W niedzielê rozgrywki rozpoczê³y
siê od meczów "Pucharu Pocieszenia
Mistrzostw". Najlepsza wród dru¿yn
walcz¹cych o ten puchar okaza³a siê
ekipa Starostwa Gnienieñskiego,

która w finale pokona³a Gminê Sopot.
Natomiast w drugiej rundzie mistrzostw dru¿yna z G³ubczyc musia³a
uznaæ wy¿szoæ Urzêdu Miasta Zielonej Góry oraz Rabki Zdroju i musia³a po¿egnaæ siê z zawodami.
Do dalszej fazy mistrzostw awans
zdoby³y zespo³y: UM Elbl¹g, UM Zielona Góra, UM Sierpc, UM Inowroc³awia, powiat ostródzki, Ziemia Pszczyñska, samorz¹dowcy Skar¿yskaKamiennej i UM Nowego S¹cza. Zespo³y te poza dobr¹ form¹ sportow¹,
zanotowa³y te¿ w kilku przypadkach
trochê wiêcej szczêcia, które w tego
typu zawodach jest bardzo potrzebne.
Nam na pocieszenie pozosta³ pami¹tkowy puchar wrêczony przez organizatora turnieju "Almar-Sport"oraz
fakt, ¿e ekipa z Zielonej Góry wywalczy³a tytu³ mistrzowski.
>>>
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FINA£ PUCHARU POLSKI 2011
26 czerwca 2011 roku na stadionie KS "POLONIA" odby³ siê fina³owy mecz pi³ki no¿nej o Puchar Polski na szczeblu Podokrêgu Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w G³ubczycach
Zmierzy³y siê ze sob¹ dwie dru¿yny reprezentuj¹ce Gminê G³ubczyce,
LZS G³ubczyce Sady i LZS ISKRA
Zopowy.
W drodze do fina³u zespó³ z Sadów
pokona³ 3:2 LZS W³odzienin, 2:1 Orze³
Branice (klasa "A"), 2:1 LZS Grudynia
Wielka. Natomiast dru¿yna LZS "Iskra"
Zopowy wyeliminowa³a ekipy graj¹ce
w klasie "A", LZS Sokó³ Boguchwa³ów wynikiem 5:3, W³ókniarz Kietrz 10:2,
Cukrownik Baborów 5:4.
Wczeniej do rywalizacji przyst¹pi³y 22 dru¿yny reprezentuj¹ce powiat g³ubczycki, w tym jedna dru¿yna reprezentuj¹ca gminê Paw³owiczki (powiat kêdzierzyñsko-kozielski).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do rozgrywek
nie przyst¹pi³y dru¿yny LSZ Raków,
LZS Babice i LZS T³ustomosty (gmina Baborów?!).
Przy licznie zgromadzonej publicznoci na stadionie miejskim w G³ubczycach dru¿yna LZS G³ubczyce
Sady, mimo prowadzenia do przerwy
1:0, dozna³a pora¿ki 1:5.
Bramki zdobywali: Kasjan Bieniarz
dla G³ubczyc Sadów natomiast dla LZS
Zopowy Marcin Zió³kowski, Krzysz-

tof Strojny, Krzysztof Katra, Roman Zapotoczny i Tomasz Soczyñski.
Puchar Polski na szczeblu Podokrêgu Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej zdoby³a dru¿yna LZS
"ISKRA" ZOPOWY.
Wrêczenia pucharu i nagród (komplet strojów pi³karskich i 5 pi³ek) dokonali Pose³ na Sejm RP Adam Krupa,
Wicestarosta G³ubczyc Piotr Soczyñski oraz gospodarze meczu fina³owego czyli Prezes Podokrêgu OZPN w
G³ubczycach - Zbigniew Bojarski i Przewodnicz¹cy Wydzia³u Gier i Dyscypliny - Wac³aw Grzegorz Tichanów.
LZS Iskra Zopowy wyst¹pi³a
w sk³adzie:
Krzysztof Jêdrzejczyk (bramkarz),
Mateusz Szymu, Grzegorz G³owacz,
Tomasz Fica, Krzysztof Katra, Piotr
Burdyka, Roman Zapotoczny, Tomasz
Soczyñski ( kapitan dru¿yny), Krzysztof Strojny, Marcin Zió³kowski. Artur
Wawrów (od 46 min. Jan M³ot).
Ponadto w meczach eliminacyjnych
dru¿ynê reprezentowali zawodnicy:
Marcin Mrowiec, Maciej Satarowski,
Jacek Stupek, Jacek Fajnas, Patryk Herba, Sylwester Kidziak, Piotr Mazur, Andrzej G³owacz.
Prezesk¹ klubu jest Irena Mrowiec,
kierowniczk¹ dru¿yny Barbara Guterwil. natomiast trenerem Stanis³aw
Wysoczañski.
Stanis³aw Wysoczañski

>>> W spotkaniu fina³owym debiutant turniejowy z Zielonej Góry pokona³
2-1 Samorz¹dowców Powiatu Pszczyñskiego.
Natomiast trzecie miejsce w mistrzostwach wywalczy³a dru¿yna Urzêdu
Miasta Inowroc³awia, która pokona-

³a dru¿ynê ze Skar¿yska-Kamiennej.
Organizatorzy serdecznie dziêkowali
wszystkim dru¿ynom za uczestnictwo
w mistrzostwach i maj¹ nadziejê, ¿e
dziêki zawodom mile spêdzili czas w
stolicy Polskich Tatr.
Stanis³aw Wysoczañski
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LKS "TECHNIK" G£UBCZYCE
DRU¯YNOWYM MISTRZEM POLSKI

03.06.2011r w Suwa³kach odby³
siê turniej fina³owy o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski. Nasza dru¿yna zajê³a w rozgrywkach Ekstraklasy w
fazie zasadniczej drugie miejsce, i
musia³a rozegraæ mecz o wejcie do
fina³u z Hubalem Bia³ystok.
Pojedynek zakoñczy³ siê wynikiem
5:1 dla LKS Technik G³ubczyce.W
meczu fina³owym spotka³y siê dwie
równorzêdne dru¿yny, SKB LitpolMalow Suwa³ki i LKS Technik G³ubczyce.Pojedynek zakoñczy³ siê sukcesem Technika.Chocia¿ w grach by³o
po 3:3, to jednak urwanie po secie
przez Agnieszkê Wojtkowsk¹ w grze
pojedynczej i Wojtka Szkudlarczyka
z Natali¹ Pocztowiak grze mieszanej
spowodowa³o, ¿e to LKS Technik
G³ubczyce móg³ wiêtowaæ zwyciê-

stwo.To Mistrzostwo tym bardziej
cieszy, gdy¿ zosta³o zdobyte po jedenastu latach przerwy.
LKS Technik G³ubczyce w sezonie
2010/2011 zdoby³ po raz 24-ty tytu³
Dru¿ynowego Mistrza Polski w badmintonie.
W dru¿ynie Technika w tym sezonie wystêpowali:
Agnieszka Wojtkowska, Natalia
Pocztowiak, Aleksandra Walaszek,
Aneta Wojtkowska, Kinga Haracz,
Justyna Pasternak, Katarzyna Macedoñska i Przemys³aw Wacha, Wojciech Szkudlarczyk, Hong Mao, Dominik Stebnicki, Przemys³aw Urban,
Mateusz Szyd³owski. Trener - Bo¿ena Haracz , prezes -Andrzej Majewski.
Adam Pawlaczek

Odpowiedzi do zagadki ze str.130
1. Klomb z g³ubczyckim lwem
w parku.
2. Gospoda pod Trzema koronami, któr¹ dzi jest trudno zlokalizowaæ. Mo¿e czytelnicy wiedz¹,
co to za miejsce.
3. Dawna prywatna willa, dzi przedszkole przy ul. Wa³owej.

4. Dzisiejsza ul. I Armii WP widziana
od strony ronda.
5.Na pierwszym planie koñcowy odcinek ul. Sosnowieckiej. Na drugim
planie widaæ skrzy¿owanie Sosnowieckiej z ul. Moniuszki i Garbarsk¹.
6. Kaplica szko³y sióstr de Notre Dame
przy ul. Raciborskiej przed 1945r.

218

WSPÓ£CZESNOÆ

INTERNATIONAL KARATE GRAND PRIX
BIELSKA BIA£EJ
W zawodach (15.10.2011r.) startowa³o 350 zawodników z 35 klubów
Polski, Czech, S³owacji i W³och. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do
G³ubczyce reprezentowali: Szymon
Cielik, który w kategorii kata 8-9 lat
zdoby³ z³oty medal, w kategorii kata

dru¿ynowego 10-12 lat
zdoby³ z³oty medal
oraz ciê¿ko wywalczony przy pierwszym starcie srebrny medal w kumite
9 lat o wadze do 30 kg, Maciej Kowalczyk, który w kategorii kata indywidualnego 8-9 lat zdoby³ br¹zowy medal, a w kata dru¿ynowym 10-12 lat
zdoby³ z³oty medal, Tymoteusz Tobiasiñski, który w kata dru¿ynowym 1012 lat zdoby³ z³oty medal, w indywidualnym zdoby³ 5 miejsce, Klaudia
Bociek, która w kategorii kata m³odzików przegra³a 3:2 oraz po zaciêtej walce przegra³ w kumite do 43 kg, Jakub
Patryjach, który przegra³ szanse na me-

dal w kata 7 lat pope³niaj¹c pomy³kê
oraz Jakub Mielnik, który w kategorii
kata 8-9 lat musia³ uznaæ wy¿szoæ starszych i bardziej dowiadczonych zawodników jak Szymon, Maciek i innych.
Start naszych zawodników w tak renomowanym towarzystwie klubów z
Polski i zagranicznych nale¿y uznaæ
za udany i rokuj¹cy
postêpy na przysz³oæ. (foto du¿e)

W
dniu
22.10.2011r w
£odzi odby³y siê
zawody Krate
WKF III INTERN AT I O N A L
OPEN CHAMPIONSHIP " CHAMPION CUP". W
zawodach startowa³o 370 zawodników z 28 klubów Polski Rosji i Ukrainy. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali:
Klaudia Bociek, która w kumite do 40
kg zdoby³a br¹zowy medal, Maciej
Kowalczyk, który w kategorii kata 9
lat zdoby³ br¹zowy medal, Tymoteusz
Tobiasiñski, który w kata 10 lat zdoby³ srebrny medal oraz Szymon Cielik, który w kata 9 lat zdoby³ srebrny
medal (foto ma³e)
Jan Ho³da
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SZEÆ MEDALI Z MISTRZOSTW POLSKI

Zawodnicy Klubu Sportowego Taekwondo w G³ubczycach zdobyli
szeæ medali w Mistrzostwach Polski Taekwondo.
W kategorii juniora najlepiej wypad³a Karolina Konik, zajmuj¹c I miejsce w walkach w kategorii do 57 kg.

Bartosz S³odkowski zaj¹³ II m. w walkach w kategorii pow. 70 kg, a Kamila
Ciechanowska zajê³a III m. w walkach
do 45 kg i III m. w technikach specjalnych. W kategorii seniorów Marta
Wsiaki zajê³a III m. w walkach do 58
kg, a Dawid Wsiaki zaj¹³ III m. w walkach do 80 kg.
Inne osi¹gniêcia medalistów Mistrzostw Polski w mijaj¹cym sezonie:
Marta Wsiaki: I m. walki do 58 kg Puchar Europy Taekwondo Bratys³awa,
I m. walki do 63 kg Otwarte Mistrzostwa S³owacji Presov, I m. walki do 58
kg Grand Prix Polski Gdañsk, Dawid
Wsiaki: III m. walki do 80 kg i III miejsce techniki specjalne Puchar Europy Taekwondo Bratys³awa, I m. walki
do 80 kg Otwarte Mistrzostwa S³o-
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wacji Presov, II m. walki do 58 kg
Grand Prix Polski Gdañsk , I m. uk³ady
i II m. walki do 80 kg Puchar Niemiec
Bremen, Karolina Konik: II m. walki
do 55 kg i II m. techniki specjalne Puchar Europy Taekwondo Bratys³awa,
I m. walki do 57 kg Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Bia³ystok, Kamila
Ciechanowska: II m. walki do 45 kg i
III m. uk³ady Puchar Europy Taekwondo Bratys³awa, III m. walki do
45 kg, III miejsce techniki specjalne
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
Bia³ystok, I m. walki do 45 kg i II m
uk³ady Otwarte Mistrzostwa S³owa-

cji Presov, I m. walki do 45 kg Puchar
Niemiec Bremen, II m. walki do 45 kg
Miêdzynarodowy Turniej Taekwondo Holandia, Bartosz S³odkowski: II
m. walki +66 kg Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Bia³ystok, II m. walki +70 kg Otwarte Mistrzostwa S³owacji Presov, II m. walki + 70 kg Miêdzynarodowy Turniej Taekwondo
Holandia. Wspania³e wystêpy naszych zawodników w tym sezonie

WSPÓ£CZESNOÆ
da³y mo¿liwoæ ubiegania siê o miej- Puk, Daniel Go³¹b (wygra³ trzy walki
sca w Kadrze Narodowej Reprezen- na MP), Micha³ Jano (wygra³ dwie
tacji Polski w przysz³ym roku starto- walki na MP), Marcin Andrusiak (wywym. Kwalifikacje do Mistrzostw Pol- gra³ dwie walki na MP) i Bart³omiej
ski Taekwondo odbywa³y siê w Andrusiak. Bardzo dobry start juniodwóch turniejach miêdzywojewódz- rów da³ naszemu klubowi w klasyfikich - startuj¹ zawodnicy wojewódz- kacji punktowej trzecie miejsce w Poltwa opolskiego i l¹skiego, oraz sce. Obecnie przed zawodnikami tredwóch turniejach ogólnopolskich: nera Daniela Jano start w Otwartych
Puchar Polski i Grand Prix Polski. Do Mistrzostwach Polski w Opolu oraz
Mistrzostw Polski oprócz medalistów Mazowia CupTurniej Miêdzynarodozakwalifikowali siê: Paulina Szpak wy w Ciechanowie.
Daniel Jano
(wygra³a dwa uk³ady MP), Kamila

10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W Grodkowie po raz 26 wybrano
najlepszych sportowców Opolszczyzny. Wielkim sukcesem by³o zajêcie III miejsca Kamili Puk z Zespo³u
Szkó³ w Pietrowicach w kategorii
szkó³ podstawowych oraz VII miejsca Karoliny Konik i wyró¿nienia
Kamili Ciechanowskiej w kategorii
szkó³ gimnazjalnych.
Uroczystoæ uwietnili sw¹ obecnoci¹ opolski wicekurator owiaty
Rafa³ Rippel, dyrektor wspomagania
i strategii edukacyjnej Kuratorium
Owiaty w Opolu Aurelia Stêpieñ,
radny Sejmiku Wojewódzkiego Janusz Trzepizur, dzia³acze sportowi w
osobach prezesów W³odzimierza
Gosa i W³adys³awa Czaczki. Lokalne
w³adze reprezentowali wicestarosta
brzeski Ryszard Joñczyk i burmistrz
Grodkowa Marek Antoniewicz oraz
przedstawiciele w³adz owiatowych,
organizacji sportowych, sponsorzy,
media, rodzice, uczniowie.
Plebiscyt to sportowe wiêto, nie
mog³o wiêc zabrakn¹æ olimpijczyków,
których reprezentowali: lekkoatleci -

Ryszard Podlas i Jan Cych, szpadzista - Leszek Swornowski, kolarz szosowy - Jan Brzeny oraz wspomniany wczeniej lekkoatleta, skoczek
wzwy¿ -Janusz Trzepizur, koszykarz Mieczys³aw £opatka i ¿u¿lowiec Jerzy Szczakiel. Niestety, zabrak³o inicjatora i twórcy Plebiscytu, wieloletniego nauczyciela i trenera Zdzis³awa Zielonki przebywaj¹cego w Szwecji i kibicuj¹cego polskiej dru¿ynie
podczas Mistrzostw wiata w Pi³ce
Rêcznej. Patronat nad uroczystoci¹
objê³a dyrektor szko³y pani Jolanta
Szuchta.
Plebiscyt rozpocz¹³ siê ceremonia³em olimpijskim. Wszystkich zachwyci³a oprawa artystyczna, której tematem przewodnim by³a historia nowo¿ytnych igrzysk i symbolika olimpijska. Przy okazji poznalimy, wiele ciekawostek na temat pocz¹tków historii ruchu olimpijskiego. Program artystyczny przeplata³ siê z og³oszeniem
listy najlepszych sportowców
Opolszczyzny.
Daniel Jano
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"ODKRYWAMY TALENTY
POWIATU G£UBCZYCKIEGO"

Dnia 31 maja 2011 w sali widowiskowej Miejskiego Orodka Kultury mia³a miejsce uroczysta Gala Zakoñczenia XI Festiwalu Kultury Powiatowej, festiwalu, któremu przywieca³o has³o: "Odkrywamy talenty Powiatu G³ubczyckiego"
Wród licznie zgromadzonej
widowni zasiedli przedstawiciele w³adz województwa, w³adze
powiatu ze Starost¹ na czele,
burmistrzowie, pani wójt Branic,
radni, gocie z Opola i inni.
I czêæ uroczystoci mia³a
charakter koncertu laureatów,
tzw. z³otych talentów w kategorii: taniec, teatr, piosenka i re-

cytacja, ró¿nych grup wiekowych.
Rozstrzygniêto tak¿e konkurs plastyczny, który by³ dedykowany b³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II i
nagrodzono zwyciêzców w tej dziedzinie.
Nie zabrak³o gratulacji i podziêkowañ dla organizatorów, czyli Starosty
Józefa Koziny, gospodarza, czyli pani
wójt Branic- Marii Krompiec, jak równie¿ wspó³organizatorów, czyli burmistrzów i dyrektorów orodków kultu-
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ry poszczególnych gmin, gdzie odbywa³y siê konkursy i przegl¹dy festiwalowe.
II czêæ gali to swoista uczta duchowa, uczta melomana, w której wyst¹pi³ ze swym recitalem goæ specjal-

ny, s³ynny polski tenor - Witold Matulka. W zaproponowanym, jak¿e ró¿norodnym repertuarze, przedstawi³
pe³niê swego kunsztu wokalnego, a
wypiewane przezeñ pieni i arie operetkowe przenios³y odbiorców w wyj¹tkowy wiat. Brawom, owacjom i
podziêkowaniom nie by³o koñca.
piewakowi akompaniowa³ przy fortepianie Józef Kaniowski. Z r¹k pana
starosty i pani wójt obaj artyci otrzymali bukiety kwiatów i symboliczne
z³ote talenty Powiatu G³ubczyckiego.
Koncert Witolda Matulki to wyj¹tkowe i niecodzienne wydarzenie dla
Ziemi G³ubczyckiej. Galê prowadzi³a
wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Maria Farasiewicz, a koordynatorem
festiwalu z ramienia gospodarzy by³a
Teresa Jajdelska - kierownik Zarz¹du
Obs³ugi Owiaty Kultury i Sportu w
Branicach.
G. Zaworska
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VIII MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL
M£ODYCH PIANISTÓW W G£UBCZYCACH
Organizatorami tego wydarzenia artystycznego by³y Pañstwowa Szko³a
Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego, Miejski Orodek Kultury, Muzeum Regionalne w G³ogówku oraz
Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Natomiast patronat nad imprez¹ objêli pose³ na sejm RP
Adam Krupa, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Marsza³ek
Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu G³ubczyckiego
i Burmistrz G³ubczyc.
Do tegorocznego
festiwalu swój udzia³
zg³osi³o 41 m³odych,
zdolnych artystów. Podczas przes³uchañ konkursowych, oprócz najliczniejszej grupy z Polski, us³yszelimy
tak¿e pianistów z Litwy, Rosji, Ukrainy oraz z Chin.
Zmagania konkursowe ocenia³o
miêdzynarodowe jury sk³adaj¹ce siê
z wybitnych muzyków, co równie¿
wp³ynê³o na wysoki poziom i presti¿
ca³ego wydarzenia. Przewodnicz¹c¹
VIII Festiwalu by³a prof. Alicja Paleta
- Bugaj z Uniwersytetu Muzycznego
w Warszawie, obok niej w komisji zasiedli: prof. Monika Sikorska - Wojtacha z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Wiera Borisowna - Nosina z Rosji, prof. Eleonora Tkacz z Ukrainy, prof. Aleksandra Vlasakova z
Czech, prof. Waldemar Wojtal z Akademii Muzycznej w Gdañsku oraz prof.
Aleksandra Zvirblyte z Litwy. Sekretarzem festiwalu by³a Agnieszka

Hautz - nauczyciel fortepianu PSM w
G³ubczycach.
Swoje umiejêtnoci podczas konkursu zaprezentowali muzycy w wieku od 7 do 14 lat, a rywalizowali w
trzech grupach wiekowych: do 10 lat,

do 12 lat i do 14 lat. Przes³uchania odby³y siê w sali kinowej Miejskiego
Orodka Kultury.
Uroczystego otwarcia imprezy dokona³a dyrektor festiwalu pani Krystyna Michalik podczas koncertu inauguracyjnego, który odby³ siê w
MOK. W tym dniu licznie zgromadzona publicznoæ wys³ucha³a koncertu
w wykonaniu Laureatów VII Miêdzynarodowego Festiwalu M³odych Pianistów. Na scenie wyst¹pili: Maria
Viola Mojzesova (Czechy), Matyas
Novak (Czechy), Rozalia Kierc (Polska), Natalia Karolina Zaleska (Polska) oraz goæ specjalny - Marek Bracha - student roku dyplomowego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, laureat wielu miêdzynarodowych
konkursów pianistycznych.
Festiwalowi obok zmagañ konkursowych towarzyszy³y liczne imprezy:
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koncerty, wystawa Muzyka widzia- go w G³ogówku - Aleksander Cuber.
na oczami dziecka (foto) w PowiatoOprócz koncertów festiwalowi towym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, warzyszy³a wystawa zatytu³owana
wyk³ady i dyskusje. Wieloletni¹ ju¿ "Muzyka widziana oczami dziecka",
tradycj¹ festiwalu jest wystêp arty- któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej. Do konkursu zosta³o zg³oszonych
kilkadziesi¹t prac plastycznych dzieci z g³ubczyckich szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Rankiem ostatniego
dnia festiwalu w sali koncertowej Pañstwowej
Szko³y Muzycznej tradycyjnie odby³y siê wyk³asty z Opolszczyzny, dlatego drugie- dy. Pierwszy zatytu³owany: "Muzygo dnia, tu¿ po og³oszeniu wyników ka przy fortepianie - inspiracje artyI etapu przes³uchañ przed g³ubczyck¹ styczne dziecka" doskonale popropublicznoci¹ zaprezentowa³ siê zna- wadzi³a prof. Alena Vlasakova z Akakomity pianista oraz pedagog PSM w demii Muzycznej w Pradze. Drugi "PraNysie i G³ucho³azach Dominik Zab³ocki. Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek odby³ siê kolejny koncert, ale tym
razem muzyka fortepianowa zagoci³a w sali
balowej hotelu Salve w
G³ogówku. Przed g³ogóweck¹ publicznoci¹ wyst¹pili najlepsi
pianici tegorocznego
festiwalu, którzy zaledwie kilka godzin wczeniej poznali ca nad dwiêkiem i pedalizacj¹ " po³¹werdykt jury. Po koncercie artyci zo- czony by³ z lekcjami mistrzowskimi
stali nagrodzeni gromkimi brawami, a prof. Wiery Borisownej Nosiny ze
nastêpnie udali siê na krótki, w pe³ni Szko³y Talentów w Moskwie.
zas³u¿ony spacer po malowniczym
Ostatniego dnia po po³udniu w
G³ogówku. Podczas zwiedzania mia- MOK podczas koncertu laureatów
sta m³odzi pianici mieli okazjê poznaæ og³oszono wyniki festiwalu. Przyznahistoriê tego miejsca, któr¹ przedsta- no nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿niewi³ im dyrektor Muzeum Regionalne- nia: w kategorii do lat 10: I nagrodê
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zdobyli ex equo - Mateusz Konieczka
i Antoni Kawecki, II nagrodê - Aleksandra Kapczuk, Ziemowit witalski i
Patrycja Gacek, III nagrodê - Wiktor
Kazubiñski. Wyró¿nienia: Jêdrzej
Tondera, Agata Ksi¹¿ek, Piotr Lara,
Julia £ozowska i Dominika Sozañska.
Dyplom dla najm³odszego uczestnika festiwalu odebra³a Aleksandra
Kapczuk, a dla najlepszego uczestni- Prezydent Miêdzynarodowego Stoka z G³ubczyc - Patrycja Gacek.
warzyszenia Art. and Education in
W kategorii do lat 12 : I nagrodê the XXI century" ufundowa³a udzia³
zdoby³ Jan Bieniasz, II nagrodê - Piotr w Miêdzynarodowym Forum "Musi-

Alexewicz, a III nagrodê - Micha³ Oleszak. Wyró¿nienia - Alisa Popowa,
Karol Demel, Karolina Ka³u¿a.
W kategorii do lat 14: I nagrodê
zdoby³ Piotr Pawlak, II nagrodê Wang Xiaoxiao, a III nagrodê - Taisija Kuscenko. Wyró¿nienia: I stopnia
- Maria Zdziebkowska i Mateusz Tomica, II stopnia - Antane Guskaite i
Alicja Ksi¹¿ek.
Specjaln¹ nagrodê za najlepsze wykonanie sonaty Beethovena otrzyma³
Piotr Pawlak.
Ponadto prof. Eleonora Tkacz, jako

cal Performance and Pedagogics" w
Wiedniu piêciu wybranym laureatom
festiwalu. S¹ nimi: Mateusz Tomica,
Piotr Pawlak, Jan Bieniasz, Michal
Oleszak i Piotr Alexewicz.
G³ubczycki Festiwal M³odych Pianistów by³ niezwyk³ym wydarzeniem
dla wielu melomanów, pedagogów
oraz samych uczestników konkursu.
Przez te parê dni g³ubczycka publicznoæ mia³a niezwyk³¹ okazjê, by delektowaæ siê gr¹ wietnie zapowiadaj¹cych siê, m³odych pianistów.
Aleksandra Waltar
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NAJWIÊKSZY SUKCES CHÓRU MIESZANEGO LO
W 23-LETNIEJ HISTORII
Nigdy dot¹d w swojej karierze chóralnej nie wi¹za³am wartoci przygody z wartoci¹ nagrody z wiadomej
przyczyny - te dwie wartoci s¹ nieporównywalne. Z takim samym za³o¿eniem zapiewalimy dwa koncerty konkursowe na Miêdzynarodowym Festiwalu Pieni Chóralnej im.
Jana Szyrockiego w Miêdzyzdrojach
28 i 29 czerwca 2011 roku.

Wykonanie naszego programu na
obydwu konkursach by³o znakomite
w naszym odczuciu. Zw³aszcza po
pierwszym, g³ównym konkursie festiwalu ka¿dy chórzysta wiedzia³, ¿e to
by³o naprawdê co wielkiego. Widocznie nie by³o to tylko nasze subiektywne odczucie, gdy¿ publicznoæ entuzjastycznie oklaskiwa³a nas
po ka¿dym utworze, a po odpiewa-

G³ówny konkurs odby³ siê w sali
koncertowej miejskiego Domu Kultury, a drugi koncert dotycz¹cy konkursu Musica Sacra, towarzysz¹cemu
g³ównemu konkursowi festiwalu, mia³
miejsce w kociele p.w. w. Piotra
Aposto³a w Miêdzyzdrojach. Konkursy mia³y miejsce dzieñ po dniu, a poza
konkursami bralimy udzia³ w koncertach towarzysz¹cych festiwalowi,
np. w koncercie chóru uniwersyteckiego z Ekwadoru, który zapad³ w
pamiêæ wielu z nas.

nym programie i zejciu ze sceny gratulacje z ust osób z widowni sypa³y
siê garciami, trafiaj¹c na rêce nasze i
przede wszystkim naszego wspania³ego dyrygenta. Czulimy wewnêtrzn¹
radoæ i bylimy ogromnie dumni z
efektu naszej pracy. Stwierdzalimy
zgodnie, ¿e nie s¹ nam potrzebne
¿adne nagrody, gdy¿ wystarczy
ogromna satysfakcja w sercach po
tak wspania³ym wystêpie. Z takim
przekonaniem pozostalimy do momentu og³oszenia wyników.
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1-go lipca, ca³y dzieñ trwalimy w
ogromnym napiêciu i podekscytowaniu, którym towarzyszy³y równie¿
daj¹ce do mylenia sygna³y od organizatorów festiwalu np. to, ¿e nasz
dyrygent zosta³ poproszony o poprowadzenie uroczystego "Gaude Mater
Polonia" na wieczornej gali. Kiedy
nadszed³ moment og³oszenia wyników nasz chór sta³ ju¿ na rodku sceny, wyczekuj¹c na werdykt jurorów,
którym przewodniczy³ odczytuj¹cy
protokó³ prof. Ryszard Zimak z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie. Pierwsza nagroda
wrêczana by³a przez przedstawicielkê
tzw. nieoficjalnego jury, w którego
sk³ad wchodzili dyrygenci bior¹cy
udzia³ w seminarium dyrygenckim towarzysz¹cym festiwalowi. Dostali za
zadanie przyznaæ tylko jedyn¹ nagrodê - Grand Prix - chórowi, który ich
zdaniem by³ najlepszy. Ku zdziwieniu
nas wszystkich owa nagroda trafi³a
w nasze rêce! Radoæ by³a ogromna,
bo nagroda ta by³a wyrazem uznania
wielu praktyków sztuki chóralnej,
poza tym czêsto wysoka ocena jury
nieoficjalnego pokrywa siê z wysokimi notami jury oficjalnego Nadzieje w naszych sercach jeszcze bardziej
wzros³y! Przewodnicz¹cy jury powróci³ do odczytywania oficjalnego werdyktu, odczekawszy a¿ nieco ucichnie. Znów w napiêciu czekalimy, co

jeszcze wydarzy siê tego wieczoru.
Werdykt konkursu Musica Sacra. Z
wielk¹ uwag¹ przys³uchiwalimy siê
nazwom nagradzanych chórów. Ka¿da nastêpna sekunda bardziej ni¿ poprzednia wprawia³a nas w dr¿enie z
emocji. A¿ w koñcu ulga, oddech, radoæ, ³zy, bo nasz chór wyczytany zosta³ wród najwy¿ej punktowanych
zespo³ów nagrodzonych Z³otym Dyplomem. Z£OTO! Pomyla³am sobie
"wracamy do formy". To by³a ju¿ druga znacz¹ca nagroda tego wieczoru.
Ale to bynajmniej nie by³ koniec wielkich emocji. Przed nami jeszcze jeden
werdykt - przyznanie nagród g³ównego festiwalu, tych najwa¿niejszych.
Rozpoczê³o siê od wyró¿nieñ, wród
których nie pad³a nazwa naszego chóru. Chórzyci siedz¹cy obok mnie ciskali siê za rêce. Emocje ros³y z chwili
na chwilê. Nie wyczytano nas tak¿e
wród zespo³ów nagrodzonych br¹zowym dyplomem, srebrnym, ani z³otym... Nast¹pi³a chwila niepewnoci.
Popatrzy³am na dyrygenta, który siê
do nas umiechn¹³. "Muszê wzi¹æ teraz g³êbszy wdech" - powiedzia³ pan
przewodnicz¹cy, po czym og³osi³, i¿
Grand Prix 46. Miêdzynarodowego Festiwalu Pieni Chóralnej w Miêdzyzdrojach zdobywa Chór I LO im.
Adama Mickiewicza w G³ubczycach!
Nie us³ysza³am nawet nazwy naszego chóru do koñca. Wszystkie dziewczyny zerwa³y siê z miejsc, piszcz¹c
ze szczêcia. Ch³opcy skakali po praktykablach, rzucaj¹c siê jeden na drugiego. £zy p³ynê³y mi z oczu. £zy
szczêcia. Odwróci³am g³owê i wtedy
ujrza³am, ¿e wszyscy p³acz¹. Kto w
sopranach zacz¹³ piewaæ "Vivat" na
czeæ naszego dyrygenta, który w³anie odbiera³ nagrodê, jednak z zaciniêtym od p³aczu gard³em nie da³o
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siê nic powiedzieæ, a co dopiero piewaæ, wiêc nasze "Vivat" brzmia³o trochê niepewnie i dr¿¹co. Ale nikt siê
ju¿ tym nie przejmowa³! Kiedy tylko
dyrygent przesta³ odbieraæ gratulacje
rzucilimy siê na niego i w ucisku, i
w s³odkich ³zach prze¿ywalimy to, co
jeszcze do nas w pe³ni nie dotar³o.
Serca bi³y nam jak szalone, w koñcu
dla wszystkich tam obecnych by³ to
pierwszy konkurs, w którym tak wysoko nas nagrodzono, najwiêkszy
sukces, jaki moglimy sobie wymarzyæ. Zaraz po tym zaczê³y siê sesje
zdjêciowe z nagrodami i organizatorami festiwalu, telefony do znajomych,
rodziców, a nawet nieobecnych na
gali chórzystów, którzy nie mogli byæ
z nami, bo wczeniej opucili festiwal.
Wszyscy krzyczeli do s³uchawki "Wy-

gralimy! Wygralimy!" To wspania³e odczucie. Bylimy dumni z efektu
naszej pracy, powiêcenia i d³ugotrwa³ych przygotowañ. Jednak najwiêksz¹ dum¹ dla nas nie by³a sama
nagroda, lecz sposób w jaki siê zaprezentowalimy i to, ¿e zosta³o to
przez wszystkich s³uchaczy docenione. W koñcu, podczas wystêpu konkursowego uda³o nam siê porwaæ i
poruszyæ ca³¹ widowniê, która prze¿ywa³a to co my. To jest w³anie magia chóru, piewu zespo³owego i muzyki, która wytwarza miêdzy ludmi
wiê nie do opisania i potrafi wci¹gn¹æ w te emocje równie¿ publicznoæ. To po prostu trzeba prze¿yæ!
Sara niatowska - alt,
Natalia Eckert - sopran

Grand Prix - nagrodê g³ówn¹, dla najlepszego zespo³u;
Grand Prix - nagrodê nieoficjalnego jury, z³o¿onego
z dyrygentów seminarium chórmistrzowskiego;
Z³oty Dyplom w konkursie "Musica sacra";
Puchar ZG Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr;
Zaproszenie do wspó³pracy z francusk¹ innowacyjn¹
szko³¹ w Saint Etienne;
Zaproszenie do wspó³pracy z zespo³em chóralnym
"Cor Montserrat" z Terrassa w Barcelonie;
Wielkie uznanie publicznoci i znawców sztuki chóralnej.
W zespole wyst¹pi³o 38 chórzystów z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
I i II Gimnazjum oraz z grona absolwentów chóru
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HONOROWE HERBY G£UBCZYC

Wnioskujê o przyznanie "HONOROWEGO Herbu G³ubczyc"
dla Panów Józefa Maæków i Józefa Mielnika z G³ubczyc
Pan Józef Maæków urodzi³ siê w
1919 roku w Majdanie woj. Tarnopol. W czasie wybuchu wojny w 1939
roku mia³ 20 lat. Nie podlega³ jeszcze
s³u¿bie wojskowej lecz z
uwagi na przynale¿noæ do
Zwi¹zku Strzeleckiego zosta³
dnia 1 wrzenia 1939 roku
zmobilizowany przez Wojskow¹ Komendê i wcielony
do Korpusu Ochrony Pogranicza. Do zadañ KOP nale¿a³o zabezpieczenie granicy
Pañstwa Polskiego, ochrona
dworców i torów kolejowych, mostów i wiaduktów.
W kwietniu 1944 roku zosta³ ponownie zmobilizowany i skierowany do
miejscowoci Sumy na Ukrainie, tam
zosta³ wcielony do 6 pu³ku artylerii
lekkiej 4-tej Dywizji Piechoty I Armii
Wojska Polskiego. Z 4 Dywizj¹ przeszed³ szlak bojowy, pocz¹wszy od
walk o Warszawê przez ciê¿kie walki
o Wa³ Pomorski, port Ko³obrzeg (zwany twierdz¹ mierci), forsowanie rzeki Odry i dalej we wszystkich walkach
a¿ do zakoñczenia wojny nad rzeka
£ab¹. Po zdemobilizowaniu zamieszka³ na terenie powiatu g³ubczyckiego, a nastêpnie w samych G³ubczycach. Pracowa³ w Gminie Zubrzyce,
w Wydziale Finansowym Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w G³ubczycach, nastêpnie, w zwi¹zku z likwidacj¹ powiatu, zosta³ przeniesiony do
Okrêgowego Zarz¹du Dochodów
Pañstwa i Kontroli Finansowej w
Opolu, przekszta³conego póniej w
Izbê Skarbow¹ w Opolu. Z tego zak³adu przeszed³ na emeryturê. W cza-

sie pracy zawodowej oraz po przejciu na emeryturê pe³ni³ wiele funkcji
spo³ecznych - za pracê zawodow¹,
spo³eczn¹ oraz obronê Pañstwa Pol-

skiego otrzyma³ wiele odznaczeñ i
wyró¿nieñ min.:
- w 1990 roku: Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski,
- w 1975 roku: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- w 1969 roku odznaczenie: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi,
- za udzia³ w wojnie otrzyma³ kilka odznaczeñ od Ministra Obrony Narodowej,
- w 1978 roku odznaczenie: Zas³u¿ony Opolszczynie,
- w 2006 roku: Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego.
Pan Józef Maæków pomimo tak dostojnego wieku czêsto bierze udzia³
w uroczystociach rodowiskowych
i pañstwowych, uczestniczy³ czêsto
w spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹
Jestem przekonany, ¿e Pan Józef
Maæków w pe³ni zas³uguje na uhonorowanie t¹ presti¿ow¹ nagrod¹.
Proszê Wysok¹ Kapitu³ê o pozytywne za³atwienie mego wniosku.
Burmistrz Jan Krówka
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Pan Józef Mielnik ur. w 1920 roku Prezesa Oddzia³u w G³ubczycach i
w Majdanie, woj. Tarnopol.
cz³onka Zarz¹du Okrêgu ZIW w OpoPodczas okupacji niemieckiej pra- lu. W roku 2004 otrzyma³ awans na
cowa³ w rolnym gospodarstwie pañ- stopieñ porucznika.
stwowym (Ligenszaft), aby unikn¹æ
W czasie pracy zawodowej oraz po
³apanek i wywiezienia na przymuso- przejciu na emeryturê pe³ni³ wiele
we roboty do Niemiec.
funkcji spo³ecznych - za pracê zawoW styczniu 1943 roku wst¹pi³ do dow¹, spo³eczn¹ oraz obronê PañArmii Krajowej. W
sierpniu 1943 zosta³
zatrzymany przez policjê ukraiñsk¹ i przetrzymywany przez 8
dni w wiêzieniu za to
¿e wstawi³ siê za koleg¹ w celu powiadczenia, ¿e nie jest
¯ydem.
W kwietniu 1944
roku, w trakcie mobilizacji zosta³ wcielony
do II Brygady Wojska
Polskiego i bra³ czynny udzia³ w wal- stwa Polskiego otrzyma³ wiele odznakach od Kowla do Berlina. W Berlinie czeñ i wyró¿nieñ min.:
w kwietniu 1945 roku podczas walk - w 1989 roku: Krzy¿ Oficerski Orderu
ulicznych zosta³ ciê¿ko ranny i do Odrodzenia Polski,
lutego 1946 roku przebywa³ w wielu - w 1969 roku: Krzy¿ Kawalerski Orszpitalach.
deru Odrodzenia Polski,
Po zdemobilizowaniu zamieszka³ na - w 1946 roku: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
terenie powiatu g³ubczyckiego w Ja- - za udzia³ w wojnie otrzyma³ kilka odkubowicach gmina Branice, tam zor- znaczeñ od Ministra Obrony Narodoganizowa³ Zwi¹zek Osadników Woj- wej,
skowych i by³ jego Prezesem. Praco- - w 1983 roku: Zas³u¿ony Opolszczywa³ w POM przy GS Branice, POM nie.
Nasiedle - G³ubczyce i PKR G³ubczyPan Józef Mielnik pomimo tak doce. W 1966 roku zosta³ wybrany na stojnego wieku czêsto bierze udzia³
Przewodnicz¹cego Gromadzkiej Rady w uroczystociach rodowiskowych
Narodowej. Podczas jego kadencji i pañstwowych.
zbudowano w czynie spo³ecznym
Jestem przekonany, ¿e Pan Józef
wiejski dom kultury, remizê stra¿ack¹. Mielnik w pe³ni zas³uguje na uhonoW roku 1980 przeszed³ na emeryturê. rowanie t¹ presti¿ow¹ nagrod¹.
Jest kombatantem zweryfikowanym
Proszê Wysok¹ Kapitu³ê o pozytywprzez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób ne za³atwienie mego wniosku
Represjonowanych oraz ma status InBurmistrz Jan Krówka
walidy Wojennego. Pe³ni³ obowi¹zki
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NOWOCZESNA LINIA TECHNOLOGICZNA

Top Farms Agro jest du¿ym i
renomowanym producentem
kwalifikowanego materia³u
siewnego na polskim rynku.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników, firma
uruchomi³a now¹ liniê produkcyjn¹ w gminie G³ubczyce.

koci 25 tys. ton. Dla porównania ca³a
produkcja w Polsce wynosi ok. 130-150
tys. ton".
Obiekt powsta³ na terenie gospodarstwa Top Farms G³ubczyce, którego prezesem jest pan Krzysztof Gawêcki. St¹d uzyskuje firma surowiec,
który przetwarzany bêdzie w nowym

Zak³ad produkcyjny
Oficjalne otwarcie nowej linii produkcyjnej odby³o siê 29 lipca 2011 w
miejscowoci Widok, nale¿¹cej do
gminy G³ubczyce. Zak³ad produkcyjny jest najwiêkszym i najnowoczeniejszym tego typu obiektem w Polsce. Nale¿y do przedsiêbiorstwa Top
Farms Agro, którego prezesem jest
pan Leszek Lipski.
- "Jest to bardzo wa¿ny moment w
dzia³alnoci firmy - mówi pan Leszek
Lipski - Dziêki nowoczesnej technologii, linia przygotowywania ziarna jest
bardziej wydajna, jej wydajnoæ wynosi 26 ton/godzinê, co daje mo¿liwoæ
uzyskania rocznej produkcji w wyso-

zak³adzie. Wysoka jakoæ tego surowca zdecydowanie przyczynia siê do
tego, ¿e produkt, czyli materia³ siewny, sprzedawany pod markami Top
Farms Nasiona - Nasiona Premium,
znalaz³y du¿e uznanie na rynku.
Top Farms G³ubczyce jest czêci¹
europejskiej organizacji farmerskiej
Spearhaed i ma swoich odpowiedników w S³owacji i Czechach. - "Z tymi
krajami zwi¹zane s¹ du¿e nadzieje podkrela prezes Leszek Lipski - zamierzamy wykorzystywaæ do przerobu materia³ nasienny z plantacji z tych
krajów, jak równie¿ chcemy sprzedawaæ materia³ siewny, który tutaj bêdziemy produkowaæ".
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Na otwarciu nowej linii produkcyjnej, gocili przedstawiciele obu tych
krajów, ze S³owacji pani Lilian Soto
oraz z Czech pan Jaroslav Hampel.

Niemiecka precyzja
Nowoczesna linia technologiczna
do przygotowywania wysokiej jakoci materia³u siewnego zosta³a zaprojektowana przez pana Josefa Conradsa z Hamburga, który wykorzysta³
technologiê firmy Damas. Materia³
siewny na linii technologicznej przechodzi przez 7 etapów, podczas któ-
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rych ziarno poddawane jest wieloetapowemu czyszczeniu, selekcjonowaniu, zaprawianiu i pakowaniu. Dziêki
nowoczesnej linii pakowania firma ma
mo¿liwoæ przygotowania du¿ej iloci materia³u siewnego w
najbardziej optymalnym terminie siewów.
Firma Top Farms
Agro, zdobywaj¹c dowiadczenie w tego
typu inwestycjach,
planuje ju¿ kolejne.
Prezes Leszek Lipski
s¹dzi, ¿e linia ta przyczyni siê do podniesienia kultury produkcji nasiennej w Polsce.
Sukces Top Farms Agro
Prezes firmy podkrela³, ¿e otwarcie zak³adu jest du¿ym sukcesem.
"Z roku na rok zwiêkszamy produkcjê kwalifikowanego materia³u siewnego. W tym roku co pi¹ty hektar obsiany kwalifikowanym materia³em siewnym
bêdzie pochodzi³ z produkcji TFA. Sukces ten jest mo¿liwy, dlatego ¿e znale-
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jest wartoci¹ dodan¹, zale¿y nam na
limy du¿e uznanie wród rolników".
Misj¹ firmy Top Farms Nasiona jest tym, ¿eby nasi rolnicy korzystali i wydostarczaæ jak najlepszej jakoci mate- siewali swoje pola kwalifikowanym
ria³ siewny, temu ma s³u¿yæ powsta³a li- materia³em siewnym, który pochodzi
od nas, od Top Farms G³ubczyce".
nia produkcyjna.
Na otwarciu nowoczesnej linii proZdaniem Leszka Lipskiego - "W rozpowszechnianiu materia³u siewnego s¹ dukcyjnej Top Farms G³ubczyce gonajistotniejsze trzy elementy: pierwszy cili przedstawiciele firm hodowlahodowcy, którzy kreuj¹ nowe odmiany nych: prezes firmy Danko, pan Karol
- tak jak firma Danko, drugim ogniwem Marciniak i pan Uwe Diebel z firmy IG
s¹ firmy nasienne, takie jak my, trze- Pflanzenzucht. Przedstawiciele agencim firmy handlowe, które doradzaj¹ cji rolniczych, firm doradczych i mediów rolniczych. Liczn¹ grupê stanoi informuj¹".
Nowo powsta³y zak³ad to nie tylko wili rolnicy, zw³aszcza z województwa
produkcja, to równie¿ rozwój dla lu- opolskiego.
Na zdjêciach:
dzi, którzy znajd¹ tutaj zatrudnienie.
Firma proponuje szerok¹ wspó³pracê, - po oficjalnym otwarciu wszyscy
daje mo¿liwoæ kontraktowania plan- udali siê zwiedzaæ nowoczesn¹ liniê
tacji pod potrzeby zak³adu dla rolni- produkcyjn¹
ków, oferuje kupowanie towarów, - si³a sukcesu firmy Top Farms Agro
us³ug np. serwisowych, transporto- tkwi w jej zespole (pierwszy z prawej
dyrektor handlowy £ukasz Kostyk)
wych,
Powstanie zak³adu produkcyjnego - w nowo powsta³ej hali produkcyjby³o mo¿liwe dziêki pomocy miasta nej toczy³y siê liczne rozmowy
G³ubczyc, a w szczególnoci pana (pierwszy z prawej Uwe Diebel z firmy IG Pflanzenzucht, Josef Conrads
burmistrza Jana Krówki.
Jak podkrela³ pan burmistrz - "Dla - projektant linii technologicznej)
miasta i gminy G³ubczyce zak³ad ten
(foto ni¿ej do strony nastêpnej
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RETROSPEKCJE NA TEMAT CZERWCOWEGO
PLENERU MALARSKIEGO G£UBCZYCE 2011
ENTUZJACI I JAB£OÑ

Entuzjaci zaró¿owieni podró¿¹ spadaj¹ na miasto
Spragnieni spijaj¹ jego kolory.
Znu¿eni, leniwie
Tworz¹ z nich gobeliny snów,
W których kryj¹ siê plotki, skazy
I mroki pochylonych g³ów.
Przez w¹skie od ¿alu ulice przebiegaj¹ psy
Bia³e i ¿ó³te z niebieskimi lepiami
Wpatrzonymi w b³êkit pochylonego nieba.
Do ziemi przytykaj¹ nosy, ch³odne, wra¿liwe
I wêsz¹
Wêsz¹ ......
Entuzjaci budz¹ siê jednak z tej bajki
Wo³aj¹c z czterech stron miasta :
Niech nas wch³onie szczêliwe ¿ycie kwiatów
Ogrodów i ga³êzi zielonych
Jaskó³ek wiruj¹cych po lazurach nieba
I czerwieniach dachów.
Entuzjaci szepcz¹ krótko z ptakami
Po¿yczaj¹ od nich skrzyd³a
Strun¹ wpijaj¹ siê w per³owe przestworza
I wy³awiaj¹ takie piêkna miasta,
Których nie s³ychaæ nawet w rozkwitaniu ró¿
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K³ad¹ je na bia³e p³ótna,
usypiaj¹
Uto¿samiaj¹
i daj¹ obywatelstwo.
Entuzjaci rok w rok
Zamieniaj¹ miasto w wie¿y
oddech wspomnieñ
Jednakowe bicie serc
I woale liliowych hortensji.
Zakrelaj¹ ko³o nieprawdopodobnych oczywistoci
O których warto pamiêtaæ
I trzymaæ w kieszeniach
jak wa¿ne dokumenty.
Ich wyobrania
niesiona przez wiatr
Da siê s³yszeæ d³ugo
po ich odjedzie
To tu, to tam ......
Odt¹d nie umyka
nic co ¿ycie powtarza.
Entuzjaci zagarniaj¹
te¿ macierzyñskim gestem
Bujn¹ latorol miasta
Mieszaj¹ sw¹ wiedzê
Z zielon¹ ciekawoci¹
wieloga³êzistej jab³oni
Rozdmuchuj¹ j¹
na cztery wiatry
I mieszaj¹
z powietrzem wiata.
Niech jab³oñ patrzy
Jak entuzjaci mieszcz¹
to miasto
Miêdzy mrugniêciem powiek
By wyrwane od szaroci jutra
Piêknie tam pomiêdzy
nimi wieci³o
Jab³oñ niech ogrzewa je
kwietnymi ga³êziami
I sprawia by nie by³o
bose i nieme
W swej architekturze ¿ycia.
Ewa Maæków Kalinowska
(foto Jan Wac)
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DO¯YNKI POWIATOWO-GMINNE
NOWA WIE G£UBCZYCKA 2011

Nowa Wie G³ubczycka po raz drugi w czasach samorz¹dowych zas³u¿y³a sobie na organizacjê uroczystoci do¿ynkowych (11 wrzenia), tym
razem powiatowo-gminnych. Zaproszenia podpisali: so³tys Adam Buchaniec, Starosta Józef Kozina, Burmistrz
Jan Krówka.
Komitet organizacyjny,
w którym uczestniczyli
przedstawiciele gminy i powiatu, MOK, szko³y z Bogdanowic, ZHP, s³u¿b porz¹dkowych - policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej, ksi¹dz proboszcz rozpocz¹³ przygotowania
ju¿ wczesn¹ wiosn¹.
Wspierany by³ wiejskim,
roboczym, komitetem, w
którym niema³¹ rolê odegra³y panie z KGW. Wed³ug zgodnych obiegowych opinii podo¿ynkowych wszyscy wywi¹zali siê wzorowo, a uroczystoæ przesz³a do historii wsi jako bardzo udana. Nic dziwnego skoro jej so³tys organizowa³ ju¿
do¿ynki gminno - dekanalne, a proboszcz nawet dwukrotnie w Bogdanowicach. Po mszy w. dziêkczynnej
by³y jeszcze podziêkowania p³yn¹ce
z estrady wyra¿ane przez Burmistrza i
Starostê pod adresem rolników, pracowników rolnictwa, instytucji pracuj¹cych na rzecz rolnictwa oraz wspó³organizatorów do¿ynek. To na ich
wniosek honorowe odznaki "Zas³u¿ony dla Rolnictwa" otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:Bdziuch Leon, Sitko
Julia, Wieliczko Tadeusz - N.Wie, Katra Bogdan N. Go³uszowice, Krawiec
Leszek G³. Sady, Sowa Jaros³aw N.
Ro¿nówPiekarz Jan Krzy¿owice oraz
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z powiatu Baron Henryk, Beleæ Bogus³aw, Gramatyka Artur, Greczel Urszula, Gruszka Antoni, Opyd Marian,
Pohl Celina, Pelc Tomasz, Wo³oszczuk
Jacek, Karaczan Ryszard. Odznaki
nadane przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wrêczali Starosta, Burmistrz i pose³ Adam Krupa. Nagrodzeni zostali równie¿ "twórcy"
najpiêkniejszych koron
¿niwnych, które oceniane
by³y przez komisjê w sk³adzie: Barbara Piechaczek,
Weronika Mas³owska i Tadeusz Schmidt. W gminnym konkursie na naj³adniejsz¹ koronê ¿niwn¹ zwyciê¿y³y Im. Bogdanowice,
IIm. G³ubczyce Sady, IIIm.
Krzy¿owice, w powiatowym: Im. - Miss Koron najpiêkniejsza korona ¿niwna w powiecie - G³ubczyce Sady, IIm. Uciechowice, IIIm. Bogdanowice. Poobiedni blok artystyczny skupi³ wokó³
estrady licznych widzów chc¹cych
obejrzeæ wystêpy dzieci ze Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Bogdanowicach, wystêp chóru "Feniks",
laureatów XI Festiwalu Kultury Powiatowej oraz pokaz Karate Do. Nie
mog³o w Nowej Wsi zabrakn¹æ równie¿ oryginalnych, na ¿ywo, elementów kresowych - chóru z katedry i zespo³u "Lwowska Fala" ze Lwowa oraz
podziwianych scenek rodzajowych.
Imprezê do¿ynkow¹ zakoñczy³a
gwiazda wieczoru - legenda rocka
"Smokie &Animals" prosto z Londynu i "Sweet Combo" przygrywaj¹cy
do pó³nocy do zabawy tanecznej.
Jan Wac
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RZECZ O CHLEBIE
Chleb nasz powszedni
Dar Bo¿y. Owoc pracy rolnika. Pracy w trudzie i znoju. Od witu do nocy.
Dzi, niestety, niedocenianej i pogardzanej
Rolnik. Jak¿e zatroskany o ¿niwo.
Egzystuje zgodnie z kalendarzem czterech pór roku. Nie ma wolnych sobót
ani niedziel. Nie mo¿e wzi¹æ urlopu
czy L-4. Przypisany ziemi - matce. Na
wy³¹cznoæ Sieje i zbiera w pocie
czo³a. Nie szczêdzi si³. Zatroskany
spogl¹da w niebo, wyczekuj¹c pogody: to deszczu, gdy posucha, to znów
upragnionego s³oñca, by móc zebraæ
ziarno. Ziarno na chleb. A gdy ju¿
wym³óci i zwiezie do spichlerza, raduje siê!
Chleb nasz powszedni
Czczony przez naszych praojców
niczym wiêtoæ. Otoczony kultem.
Podnoszony z ziemi i ca³owany. Opiewany i szanowany przez poetów. Cyprian
Kamil Norwid, têskni¹c daleko na obczynie, pisa³ w wierszu "Moja piosnka":"Do
kraju tego, gdzie kruszynê chleba, Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie, Dla darów nieba Têskno mi Panie ( )"
Chleb nasz powszedni
Dzi podeptany, sponiewierany i
profanowany wala siê po chodnikach, mietnikach, wysypiskach, gdy
tymczasem na kuli ziemskiej ka¿dego
dnia tysi¹ce ludzi umiera z g³odu.
"Syty g³odnego nie zrozumie" - mówi
porzekad³o. Cz³owiek, który nigdy nie
zazna³ g³odu, nie poszanuje chleba i
jego wartoci. Wszak chleb to dar

Nieba, którym trzeba siê dzieliæ. A
mo¿e tu¿ obok jest kto g³odny? Nie
b¹d wiêc obojêtny!
Chleb nasz powszedni
Ten sam, nad którym nasi rodzice
krelili no¿em znak krzy¿a, dziêkuj¹c
Bogu za ten dar. Z modlitw¹ na ustach,
by go nigdy nie zabrak³o w domostwie.
Znak wiary. "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" - szepc¹ cicho
wargi przy pacierzu.
Chleb nasz powszedni Chleb Kochanowskiego, Szymonowica, Mickiewicza, Syrokomli, wspomnianego
Norwida, Konopnickiej, Reymonta i
innych twórców. Motyw literacki.
Metafora. Pokarm duchowy. Eucharystia Wieczernika. Cia³o Chrystusa.
Dla chrzecijan swoiste credo.
Chleb nasz powszedni Przyniesiony przed o³tarz w do¿ynkowy dzieñ
(foto) wespó³ z wieñcem k³osianym
jako dziêkczynna ofiara rolnika za zebrane plony. Ofiara dana z Bo¿ej
Opatrznoci dla podtrzymania ¿ycia
fizycznego.
Maria Farasiewicz
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CHRZECIJANIN TAÑCZY, PIEWA I
W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Pietrowicach czêsto organizowane s¹ spotkania z ciekawymi ludmi, dlatego uczniowie bez specjalnych emocji przyjêli wiadomoæ o
odwiedzinach ks. bp. Antoniego D³ugosza.

Ot kolejny wa¿ny jegomoæ opowiadaj¹cy o
swoich pasjach, o twórczoci pe³nej wyboistych
dróg. Pos³uchamy, popatrzymy, mo¿e nawet uronimy ³ezkê wzruszenia A
ju¿ na pewno wyjdziemy
bogatsi o jakie nowe wiadomoci lub emocje, których za spraw¹
naszego gocia dowiadczymy. Wiemy
to ju¿, bo tak zwykle bywa.
Tym razem jednak ów goæ sprawi³
nam nie lada niespodziankê! Wchodz¹c na salê zamaszystym krokiem, od
razu rozpocz¹³ spotkanie od piewu i
tañca, aby po krótkiej chwili do tych
radosnych pl¹sów porwaæ ca³¹, zgromadzon¹ na sali publicznoæ.
Ks. bp pomocniczy Archidiecezji
Czêstochowskiej okaza³ siê cz³owiekiem niezwykle pogodnym, opowiadaj¹cym o Bogu jêzykiem radoci,
najbardziej dla dzieci zrozumia³ym, a
wyzwalanie doznañ duchowych po-

238

NAUCZA

przez zabawê i taniec jest opracowan¹
przez niego form¹ katechezy.
Ten laureat "Orderu umiechu",
zwany "biskupem od dzieci", bez trudu podbi³ serca wszystkich uczestników spotkania zebranych 16 wrzenia
2011 r. w pietrowickiej szkole.
"Chrzecijanin tañczy",
"Chrzecijanin piewa",
"W drodze do
nieba", "Dziesiêæ kroków
do wiêtoci"

- to tytu³y niektórych jego p³yt zawieraj¹cych, oprócz piosenek religijnych, tak¿e patriotyczne i biesiadne.
Ten niezwyk³y cz³owiek jest równie¿
autorem wielu ksi¹¿ek dla dzieci, a
oprócz tego zajmuje siê narkomanami, psychicznie chorymi i dzieæmi
specjalnej troski. Wystêpuje w telewizyjnych programach religijnych
adresowanych do najm³odszych, tañczy krakowiaka, prasuje obrusy na
Wielkanoc, piecze ciasta i rozmawia z
dzieæmi o Bogu.
A wszystko z umiechem na twarzy.
Barbara Majewska
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KAPLICZKA NMP W WIDOKU
Mieszkañcy tej ma³ej wsi maj¹
swoje miejsce kultu. Z inicjatywy
rady so³eckiej zosta³a wybudowana
murowana kapliczka z przeszklon¹
wnêk¹, w której umieszczony jest wizerunek NMP. Budowla zwieñczona
jest daszkiem na którym umocowano krzy¿.

Ca³oæ jest
otoczona
¿ywop³otem i
piêknymi tujami, które z
kompozycj¹
k a m i e n i
ozdobnych
wraz z krzewinkami wrzosów
stanowi¹ przepiêkny efekt ca³oci.
Widok nie chce byæ kojarzony jako
by³e osiedle popegeerowskie, w wyniku zmian ustrojowych ma status wsi.
Sto procent tej ludnoci to katolicy,
którzy w wiêkszoci maj¹ potrzebê takich miejsc. Nale¿y podkreliæ icie
ekspresowe tempo budowy, która
trwa³a oko³o cztery miesi¹ce. Wierzê,
¿e pomoc urzêdników, sponsorów i
ludzi ¿yczliwych by³a sterowana z

Góry, wszak widaæ tu Bosk¹ Rêkê!
Wielkie zrozumienie okaza³y w³adze
gminy, które pomog³y w za³atwieniu
wszelkich zezwoleñ. Nie zawiedli
sponsorzy spoza miejscowoci, którzy wspomogli i finansowo i potrzebnymi materia³ami . Jeden z takich ofiarodawców u¿y³ przepiêknych s³ów
Panu Bogu siê nie odmawia,
inny ¿e Pan Bóg kaza³ siê dzieliæ. Buduj¹ce to przyk³ady ¿yczliwoci ludzkiej, chcia³bym w
szczególnoci im podziêkowaæ.
Nale¿y tu wymieniæ tak¿e mieszkañców pracuj¹cym od pocz¹tku do koñca, bez których by³oby to niemo¿liwe. Panowie: Ga³ka Józef, Harlos Czes³aw, Kapral

Jan i Zbigniew, Winiewski Wies³aw
to wspania³e przyk³ady dla nas
wszystkich. Jako so³tys tej wsi chcê
w szczególnoci podziêkowaæ ca³ej radzie so³eckiej, paniom: Marzenie Nêdza i Annie ¯ynis oraz panu Czes³awowi Harlosowi. Podziêkowania sk³adam tak¿e ksiêdzu proboszczowi Piotrowi Furmanowi, który od pocz¹tku
by³ z nami. Figurka jest Jego darem.
Bóg zap³aæ wszystkim ¿yczliwym!
So³tys Bogus³aw Granda
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JEDNOSTKA STRZELECKA 3009 G£UBCZYCE
W ROKU 2011
W rodowisku g³ubczyckich strzelców rok 2011 by³ rokiem wyj¹tkowym.
Pocz¹tek roku przyniós³ zmiany organizacyjne wewn¹trz zwi¹zku strzelec-

Rok 2011 obfitowa³ równie¿ w wyró¿nienia i odznaczenia dla naszej jednostki i jej dowódcy. Na pocz¹tku
marca nadesz³a informacja, i¿ dowód-

kiego, którego g³ubczycka jednostka
jest integraln¹ czêci¹. Rozkazem organizacyjnym Komendant G³ówny
ZS m³.insp. ZS prof. Janusz Cisek
zmieni³ strukturê organizacyjn¹ i powo³a³ cztery okrêgi strzeleckie, które
podzieli³y Polskê. Jednostka z G³ubczyc znalaz³a siê w III Okrêgu Strzeleckim l¹sko-Ma³opolskim. Dowódc¹ Okrêgu zosta³ insp. S³awomir
Szczerkowski.
Inna wa¿n¹ zmian¹ na mapie Polski
dla strzelców z G³ubczyc by³o pojawienie siê nowej jednostki strzeleckiej na terenie Opolszczyzny. W lutym 2011 przy Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Nysie powsta³a
Jednostka Strzelecka 3053 Nysa.

ca jednostki m³. insp ZS Grzegorz Tobiasiñski zosta³ wyró¿niony i w tego
rocznym wydaniu polskiej edycji leksykonu z serii Huebner`s Who is
Who, zostanie zamieszczona jego biografia.
W dniu 16 maja decyzj¹ ministra
spraw wewnêtrznych i administracji
dowódca JS 3009 G³ubczyce m³.insp.
Grzegorz Tobiasiñski zosta³ odznaczony Br¹zowym Medalem za zas³ugi
dla Stra¿y Granicznej, odznaczenia
dokona³ Komendant l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej p³k Wojciech
Skowronek.
W dniu 15 sierpnia podczas uroczystoci z okazji SWIETA WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ MARII
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PANNY ORAZ DNIA WOJSKA POLSKIEGO na wniosek pani prezes Bronis³awy Olczak Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP w uzna-

niu zas³ug przyzna³ m³. insp. ZS Grzegorzowi Tobiasiñskiemu oraz st. sier¿antowi ZS Andrzejowi Kociakowi
medal NIKE. Medal wrêczy³a pani prezes oddzia³u ZIW RP w G³ubczycach
Bronis³awa Olczak w asycie burmistrza i wicestarosty g³ubczyckiego.
W miêdzyczasie jednostka podpisa³a kilka porozumieñ o wspó³pracy.

4 czerwca strzelcy podpisali
w sposób uroczysty porozumienie o wspó³pracy z 55 Batalionem Remontowym w Opolu. Porozumienie to wieñczy wieloletni¹ wspó³pracê, a tak¿e podnosi
presti¿ g³ubczyckiej jednostki
strzeleckiej. W imieniu 55 Batalionu Remontowego porozumienie podpisa³ pp³k Andrzej Rakowski, natomiast w imieniu
g³ubczyckiej jednostki strzeleckiej m³odszy inspektor Grzegorz Tobiasiñski.
Dnia 12 lipca nast¹pi³o w sposób

uroczysty podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓ£PRACY Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk L¹dowych im.
gen. Tadeusza Kociuszki we Wroc³awiu z Jednostk¹ Strzeleck¹ 3009
G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego. W imieniu uczelni porozumienie
podpisa³ Rektor - Komendant p³k.
Piotr Pertek, natomiast w imieniu g³ubczyckiej Jednostki Strzeleckiej Do241
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wódca - m³. insp.
ZS Grzegorz Tobiasiñski. Podpisane
porozumienie ma
na celu m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku Si³
Zbrojnych RP oraz
promocjê Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej
wród m³odzie¿y
strzeleckiej, jak i integracje obydwu
rodowisk podpisuj¹cych porozumienie. Na zakoñczenie uroczystoci ca dow. JS 3009 ds/logistyki dru¿. ZS
g³ubczyccy strzelcy otrzymali z r¹k Pawe³ Przysiê¿niuk. Tematami przep³k. Piotra Pertka, pami¹tkowy ryngraf prowadzanych zajêæ by³o m.in. przeWSO Wojsk L¹dowych.
mieszczanie siê sekcji i dru¿yny w szyW dniu 08.08.11 Jednostka Strze- ku, topografia i terenoznawstwo, polecka 3009 G³ubczyce Zwi¹zku Strze- stawy strzeleckie statyczne i dynaleckiego "Strzelec" Organizacji Spo- miczne, elementy maskowania i kamu³eczno-Wychowawczej podpisa³a po- fla¿u, zachowanie siê na polu walki,
rozumienie o wspó³pracy z Towarzy- elementy musztry, zajêcia przeciwchestwem Mi³oników Lwowa I Kresów miczne, udzielanie pierwszej pomocy
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ przedmedycznej, transport rannego i
Kêdzierzyn -Kole. Porozumienie mia- opatrywanie.
³o na celu podjecie wspó³pracy na
Strzelcy nie zapominali równie¿ o
rzecz patriotycznego i obywatelskie- szkoleniach ze s³u¿bami i równie¿ cygo wychowania m³odzie¿y poprzez klicznie brali udzia³ w tego rodzaju
upowszechnianie wiedzy o Kresach szkoleniach organizowanych przez
Po³udniowo-Wschodnich Rzeczypo- Stra¿ Po¿arn¹, Inspekcje Transportu
spolitej Polskiej. W imieniu jednostki Drogowego, Stra¿ Graniczn¹, ¯andarporozumienie podpisa³ z- ca dow. dru¿. meriê Wojskow¹ i S³u¿bê Wiêzienn¹.
ZS Pawe³ Pprzysiê¿niuk.
Sk³adamy serdeczne podziêkowaW dniach od 18-24.07.2011 w miej- nia wszystkim osobom i instytucjom,
scowoci Krasne Pole odby³ siê dziêki którym wymienione przedsiêpierwszy obóz szkoleniowy Jednost- wziêcia dosz³y do skutku, a sympatyki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce. W ków ruchu strzeleckiego zapraszamy
obozie wziê³o udzia³ 26 strzelców i do wst¹pienia w nasze szeregi.
kadetów. Komendantem obozu by³ zZe strzeleckim pozdrowieniem
Pawe³ Przysiê¿niuk
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POZYTYWISTA ROKU
Dnia 15 grudnia 2011r. w Szkole
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie odby³a siê uroczystoæ
wrêczenia presti¿owych Nagród Pozytywista Roku 2010, zwyciêzcom
ogólnopolskiego plebiscytu zorganizowanego przez Fundacjê Regionalnych Inkubatorów Przedsiêbiorczoci
"Wokulski" oraz Fundacjê Rozwoju
Regionalnego i Przedsiêbiorczoci
M³odzie¿y "Staszic".
W grupie nominowanych i wyró¿nionych statuetk¹ Pozytywista Roku
2010 by³a Maria Farasiewicz - nauczycielka jêzyka polskiego ZSM w G³ubczycach, która zosta³a uhonorowana
w kategorii "Owiata" za zas³ugi w
dzia³alnoci edukacyjnej i anga¿owanie siê w projekty prorozwojowe m³odzie¿y. Wrêczenia owych statuetek i
pami¹tkowych dyplomów dokonali:
prezes kapitu³y - prof. dr hab. Janusz
Gudowski z Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Suwa³kach prof. dr hab.Jerzy Sikorski oraz ks.
pra³at Józef Maj. W uroczystoci towarzyszy³ p.Marii dyrektor " Mechanika" - Jan £ata.
Maria Farasiewicz znalaz³a siê w
gronie znakomitych postaci kultury,
sztuki, nauki, polityki, biznesu i instytucji wyró¿nionych i nagrodzonych
POZYTYWIST¥ ROKU, co jest swoist¹ nobilitacj¹ jej osoby. Wród nich:
Anna Dymna, Piotr Rubik, Adam
Ma³ysz, Maciej Or³o, Micha³ Boni,
Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mosz,
Centrum Nauki Kopernik, TV Biznes,
Narodowy Bank Polski, Kabaret Moralnego Niepokoju, Teatr Kamienica,
Muzeum Powstania Warszawskiego
i inni.

Kapitu³a Nagrody POZYTYWISTA
ROKU sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych, wiata
nauki i biznesu wyró¿ni³a i nagrodzi³a w nastêpuj¹cych kategoriach: gospodarka, dzia³alnoæ spo³eczna, nauka, owiata, kultura i sztuka, osobowoæ i ca³okszta³t dzia³alnoci.

Nagroda POZYTYWISTA ROKU to
docenienie dorobku, wk³adu pracy i
innego typu dzia³añ, które s³u¿¹ rozwojowi ró¿nych dziedzin ¿ycia i przek³adaj¹ siê na wartoæ praktyczn¹ dla
spo³eczeñstwa. Nawi¹zuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i
pracy u podstaw, a laureaci to wspó³czeni Wokulscy, Si³aczki, Judymowie.
List Gratulacyjny do M. Farasiewicz
wystosowa³a Halina Bilik - Opolski
Kurator Owiaty, sk³adaj¹c w nim
"serdeczne s³owa uznania za szlachetn¹ postawê, podejmowanie spo³ecznych inicjatyw, niezwyk³y dar
otwierania ludzkich serc".
To wyj¹tkowe wyró¿nienie przynosi
zaszczyt nie tylko osobie Marii Farasiewicz czy szkole w której pracuje,
ale tak¿e rodowisku owiaty Ziemi
G³ubczyckiej. Gra¿yna Zaworska
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NIEZWYK£E SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU
19 grudnia 2011 r., aula Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach
wype³niona po brzegi. Choinka, stroiki wi¹teczne, cichutko p³yn¹ce kolêdy i niezwyk³y nastrój zwiastuj¹, ¿e
Bo¿e Narodzenie tu¿, tu¿
Czekamy z niecierpliwoci¹ na gocia. I oto pojawia siê. Ojciec £azarz
¯ukowski - dyrektor Franciszkañskiego Orodka Pomocy
Dzieciom. Z lampionem
w d³oni i wizerunkiem
w. Franciszka na
ogromnym plakacie robi
stosowne wejcie, witany gromkimi brawami
zgromadzonych.
Cieszê siê, ¿e wród
nat³oku zajêæ duszpasterskich i spo³ecznych
znajduje czas, by wzi¹æ
udzia³ w jednym z programów w ramach projektu innowacyjnego "Artyci w szkole", który realizujê wespó³ z kole¿ank¹
Viol¹ Maciej w bie¿¹cym roku szkolnym.
Grudniowe spotkanie powiêcone
jest wiêtom Bo¿ego Narodzenia, zatem charyzmatyczna postaæ Ojca Dyrektora, nie tylko teologa, ale tak¿e
dziennikarza i socjoterapeuty, wietnie nadaje siê do obranego tematu.
Zreszt¹ chrzecijañskie obchody
wi¹t Bo¿ego Narodzenia zwi¹zane s¹
cile z tradycj¹ franciszkañsk¹.
Anonsujê prelegenta, przytaczaj¹c
jego krótk¹, lecz jak¿e bogat¹ biografiê, po czym oddajê mu g³os.
I opowiada w sposób barwny i interesuj¹cy o Narodzeniu Zbawiciela
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w dalekim Betlejem, o biedaczynie z
Asy¿u - twórcy szopki Bo¿onarodzeniowej, o idei swego patrona, etc.
Czas na pytania. M³odzi ludzie chc¹
dowiedzieæ siê czego wiêcej o nietuzinkowym Ojcu. Pytaj¹ o dzieciñstwo,
m³odoæ, studia, ¿ycie codzienne, zainteresowania, Orodek A ten, uciekaj¹c siê do humoru, dowcipu i aneg-

dot, zaspakaja ciekawoæ m³odzie¿y.
Ma³o tego! Zachêca do odwiedzin
FOPDz i w³¹czenia siê w nurt wolontariatu, a tym samym pracy na rzecz potrzebuj¹cych w imiê mi³oci bliniego.
A' propos - wkrótce uczniowie
ZSM wybior¹ siê doñ, by poznaæ
Orodek i zwiedziæ przy okazji zabytkowy Koció³ i klasztor O.O. Franciszkanów.
Mija godz. 13.00. Spotkanie dobiega koñca. Swoista lekcja wychowawcza. Jeszcze tylko wspólnie odpiewana kolêda, ¿yczenia wi¹tecznonoworoczne i kwiaty z wyrazem
wdziêcznoci dla wyj¹tkowego gocia, tak ¿yczliwego, ciep³ego i otwartego dla ludzi.
Maria Farasiewicz
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O SKROMNYCH BOHATERACH I NIE TYLKO
16 lipca 2011. Ciep³e, sobotnie
przedpo³udnie. S³oñce, które wyjrza³o zza chmur, raduje serce! Wreszcie
wród pochmurnych deszczowych
dni nadzieja na lepsz¹ pogodê. Zaproszona przez prezesa Kubala i jego
ma³¿onkê wybieram siê do Pietrowic
na camping, by wzi¹æ udzia³ w festynie Klubu Honorowych Dawców
Krwi i ich rodzin.
Godzina 12.00. Jestem na miejscu.
Parkujê tu¿ przy jeziorku. Lekki wietrzyk zrywa mi z g³owy kapelusz z
du¿ym rondem. To tak a`propos s³oñca, które, niestety, zd¹¿y³o siê ju¿
schowaæ. W samochodzie "garderoba" w razie zmiany aury ³¹cznie ze
strojem k¹pielowym, gdyby przysz³a
chêæ zanurzyæ siê w wodzie. Tak na
wszelki wypadek. Le¿ak schowany w
baga¿niku te¿ czeka w pogotowiu.
Wszak zamierzam tu spêdziæ ca³y
dzieñ!
Tymczasem witam siê z uczestnikami pikniku. Jest ich wielu, a wród
nich dyrekcja Polskiego Czerwonego
Krzy¿a z Opola wraz z Zarz¹dem. Zamieniam s³ów parê z prezesem Kubalem i jego rodzin¹. Jak¿e ¿yczliwi ludzie, ca³ym sercem oddani idei honorowego krwiodawstwa. Spo³ecznicy
zaanga¿owani w pracê Klubu HDK w
G³ubczycach. Ten festyn to ich kolejne przedsiêwziêcie, które zatacza coraz szersze krêgi, bowiem przybywaj¹
nañ honorowi dawcy krwi z ca³ego
województwa, m. in. KêdzierzynaKola, G³ogówka, Krapkowic, Opola.
Jest to impreza integruj¹ca ludzi dobrej woli, swoistych bohaterów, którzy w szlachetnym gecie cz³owieczeñstwa oddaj¹ krew, ratuj¹c ¿ycie
innym. Mo¿e tobie, mnie, nam, wam?!

Wiele by tu mówiæ! A przy tym pozostaj¹ skromni, anonimowi, nie chc¹
rozg³osu, mimo oddanych wielu litrów krwi. Na owym festynie campingowym tworz¹ jedn¹ wielk¹ rodzinê.
Rodzinê Honorowych Dawców Krwi.
M³odsi i starsi. Kobiety i mê¿czyni,
choæ zdaje siê, ¿e tych drugich jest
jakby wiêcej. Darzê ich umiechem i

dobrym s³owem. Podziwiam. Sama nie
mogê byæ dawc¹, gdy¿ prosty zabieg
pobrania krwi z ¿y³y jest dla mojego
organizmu nazbyt skomplikowan¹
"operacj¹". Brzmi to banalnie, ale taka
jest prawda.
Skoro sama nie mogê oddaæ krwi,
to staram siê wspieraæ Klub HDK poprzez popularyzacjê idei honorowego krwiodawstwa wród m³odzie¿y
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych, organizuj¹c prelekcjê na ten temat, stronê
medialn¹, itp. Muszê przyznaæ, ¿e te
dzia³ania przynosz¹ efekty, bowiem
od wielu lat uczniowie g³ubczyckiego "Mechanika" zasilaj¹ szeregi dawców krwi, a jest ich spora grupa, która ci¹gle siê rozrasta. W wyniku tego
w padzierniku br. pobór krwi bêdzie
mia³ miejsce w³anie na placu ZSM.
Tam te¿ pojawi siê specjalistyczny
ambulans. Cieszê siê, ¿e dyrektor
"Mechanika" - Jan £ata - wspiera tê
akcjê, a moje kole¿anki: nauczycielka
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chemii i biologii - Beata Lechun - nie. I tu spotyka mnie niespodzianMadzia³a i pedagog - Ewa Wyrwalec ka. Z r¹k Pani Dyrektor opolskiego
w³¹czy³y siê w ideê upowszechniania PCK otrzymujê statuetkê - podziêkokrwiodawstwa od strony dydaktycz- wanie "jako wyraz uznania i wdziêczno-wychowawczej.
noci za d³ugoletni¹ pomoc drugieKa¿dego roku, podczas akademii mu cz³owiekowi i propagowanie Hopo¿egnania klas maturalnych, Pan norowego Krwiodawstwa". Jestem
Kubal, goszcz¹c w murach ZSM, wrê- wzruszona i mile zaskoczona. Czujê
cza stosowne dyplomy - podziêkowa- siê tym bardziej zobowi¹zana i zmonia maturzystom - honorowym dawcom, tywowana do dalszej spo³ecznej prapodkrelaj¹c przy tym wartoæ ka¿dej cy na rzecz HDK. Lecz to nie wszystoddanej kropli krwi. To skutkuje.
ko. Uhonorowany zostaje równie¿
Moja wspó³praca z Klubem HDK Urz¹d Miejski za wsparcie dzia³alnotrwa ju¿ siedemnacie lat. A zaczê³a ci Klubu. Prezes Kubal przekazuje
siê od oprawy artystycznej jubileuszu statuetkê Wiceburmistrzowi. Mi³e
30-lecia dzia³alnoci Klubu, potem 35 chwile A potem ognisko i pieczenie
i 40-lecia. Wspania³e uroczystoci, kie³basek. Tak po harcersku
które mia³am przyjemnoæ poprowaWyjrza³o s³oñce. Szkoda promieni,
dziæ na probê oczywicie Pana Pre- zatem "wskakujê" w strój k¹pielowy,
zesa. Wrêczanie krzy¿y zas³ugi za dzie- wyci¹gam le¿ak i
rozkoszujê siê
si¹tki, setki litrów oddanej krwi by³o pla¿owaniem, maj¹c zreszt¹ jeszcze
nie lada prze¿yciem tak dla mnie jak i w pamiêci dwutygodniowy pobyt w
moich wychowanków z teatru TRA- uroczej Juracie nad Ba³tykiem. Mo¿e
DYCJA i zespo³u tanecznego FAN- rowerek wodny? Czemu nie? Ju¿ goTAZJA. Oj, wiele siê wtedy dzia³o!
dzina 17.00, wiêc chocia¿ na pó³ goCzas jednak powróciæ do festynu. dziny. Peda³ujê, co si³. Idzie mi niele.
Wspania³y poczêstunek, w tym gro- Pora przybiæ do brzegu.
chówka, smaczne miêsiwo z grilla, ciaRozgl¹dam siê woko³o. Uczestnicy
sto, kawa, napoje ch³odz¹ce. Mmm
pikniku powoli siê rozje¿d¿aj¹. PañW tzw. miêdzyczasie rozgrywki spor- stwo Kubalowie i cz³onkowie g³ubtowe sêdziowane przez Jurka Skrze- czyckiego Klubu HDK porz¹dkuj¹
kuta. A potem rozdanie pucharów miejsce, sk³adaj¹ namioty. Pomaga im
ufundowanych przez Burmistrza Ma³gosia Stec, wolontariuszka. DziêG³ubczyc. W jego imieniu czyni to kuj¹c za zaproszenie, ¿egnam siê z
wiceburmistrz - Mariusz Mróz, który organizatorami. Muszê przyznaæ, ¿e
zreszt¹ towarzyszy mi przy stoliku. mia³am okazjê uczestniczyæ w naprawKolega z liceum. Przy okazji wspomi- dê udanej imprezie, poznaæ bli¿ej wynamy "stare" czasy i Wroc³aw, w któ- j¹tkowych ludzi, przed którymi chylê
rym oboje studiowalimy i ów auto- czo³o. Za Panu Micha³owi i jego zabus o 6.15, którym w poniedzia³kowe troskanej ¿onie ¿yczê du¿o zdrowia i
poranki wyruszalimy na uczelniê. si³ witalnych w dalszej pracy spo³eczNostalgia i sentyment Lecz nie o nej na rzecz Klubu HDK, tak prê¿nie
tym bêdê pisaæ. To tylko ma³a dygre- dzia³aj¹cego w naszym rodowisku.
sja. Wszak o festynie rzecz! No w³a- Pozdrawiam serdecznie.
Maria Farasiewicz
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Rok tajemniczy. Zapowied Apokalipsy i katastrofy dziejowej; spe³nienie przepowiedni Nostradamusa;
koniec kalendarza Majów. Rok strachu i lêku. Swoisty Armagedon. Grecka omega w biblijnym wydaniu (?)
Rok nostalgiczny i sentymentalny.
Wspomnienie tego, co by³o, a minê³o
bezpowrotnie. Przywo³anie przesz³oci, twarzy bliskich i znajomych, którzy odeszli do wiecznoci. Przedwczenie Kolejne wiêta za nami, nastêpne w perspektywie.
Lecz czy dane bêdzie je prze¿yæ?
Wielka niewiadoma.
"pieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹ ( )" powie ks. Jan
Twardowski.
Rok wdziêcznoci. Za ka¿dy darowany dzieñ, za chleb powszedni, zdrowie, umiech dziecka, codziennoæ Za sêdziw¹ matkê zatroskan¹
o dom, rodzinê
Rok ufnoci i nadziei. Na lepsze
jutro, znalezienie upragnionej pracy ;
powrót z tu³aczki na obczynie. Wreszcie odzyskanie utraconego zdrowia;
ukoñczenie szko³y, zdanie matury,
dostanie siê na wymarzone studia A
mo¿e spotkanie tej w³aciwej osoby
na drodze ¿ycia?
Rok g³êbokiej wiary. W Jedynego
Boga i Opatrznoæ. Wiary pe³nej pokory i dzieciêcej prostoty. W dobro
tkwi¹ce w drugim cz³owieku; jego samarytañskie pos³annictwo Wiary w
swe si³y i wielkie mo¿liwoci. W sprawiedliwoæ i uczciwoæ!

Rok prawdziwej mi³oci. Tej prostej, zwyk³ej, franciszkañskiej. Paw³owej z "Hymnu o mi³oci", jak i tej z
"Rozmowy lirycznej" Ga³czyñskiego.
Mi³oci do ludzi i ca³ego otaczaj¹cego wiata. Zdolnej do najwiêkszych
powiêceñ i wybaczenia. G³êbi prze¿yæ
Rok zgody i pokoju. W Polsce i na
wiecie. Pojednania miêdzy narodami. Bez rozlewu krwi. Solidaryzmu i
budowania wspólnoty. Bez wani i
niesnasek w sferach politycznych i
spo³ecznych; w myl przys³owia:
"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje".
Rok tolerancji i akceptacji. Jednoci i przyjani z tymi, dla których los
nie by³ ³askawy. Cierpi¹cymi i dwigaj¹cymi brzemiê niepe³nosprawnoci. Czas ofiarnoci i wsparcia. Materialnego i duchowego. ¯yczliwoci
Rok
Maria Farasiewicz

247

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

G£UBCZYCCY PRYMUSI OPOLSZCZYZNY
26. padziernika 2011 r. w sali koncertowej Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Opolu Marsza³ek
Województwa Józef Sebesta w ramach Regionalnego wiêta Edukacji
wrêcza³ prymusom
Opolszczyzny nagrody i
stypendia. Wyró¿nionymi za wyniki w nauce w
ubieg³ym roku szkolnym
i osi¹gniêcia pozaobowi¹zkowe byli studenci,
uczniowie szkó³ rednich, gimnazjów i szkó³
podstawowych. Z naszej gminy nagrody

Alicja Bary³a, Micha³ Kozyra - uczniowie Gimnazjum nr 1 im. M. Sk³odow-

otrzymali: Judyta Pakulska, Micha³
Wysocki, Irmina Czerepak, Szymon
Cielik - uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Tadeusza Kociuszki
w G³ubczycach, Estera Horodyska uczennica Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w G³ubczycach,

skiej - Curie w G³ubczycach (za niektórych odbierali rodzice), Maciek
Bartusik - uczeñ Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach. W uroczystoci uczestniczyli równie¿, burmistrz Jan Krówka,
dyrektorzy szkó³, rodzice, redakcja GG.
Jan Wac
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"DZIEÑ CHLEBA"
W ZESPOLE SZKÓ£

W dniach 04-05 padziernika 2011r.
po raz trzeci przyst¹pilimy do akcji
zwi¹zanej z Miêdzynarodowym
Dniem Chleba, której patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Fundacja Dobre ¯ycie. Ca³a ogólnopolska kampania ma na celu propagowanie dobrego,
naturalnego pieczywa
oraz uwiadomienie
konsumentom, ¿e
chleb ma wysok¹ wartoæ od¿ywcz¹ i dobroczynny wp³yw na nasz
organizm. W zwi¹zku z
tym nasza szko³a zorganizowa³a wystawê
po³¹czon¹ z degustacj¹
chleba i promocj¹ naturalnego chleba ¿ytniego na zakwasie.
Wystawa by³a skierowana do wszystkich mieszkañców powiatu g³ubczyckiego, a szczególnie do
dzieci i m³odzie¿y. Na wystawie zgromadzilimy dawny sprzêt zwi¹zany z
przygotowaniem i wypiekiem pieczywa. Eksponaty te pomog³y zwiedzaj¹cym wyobraziæ sobie iloæ ciê¿kiej
pracy, któr¹ musieli w³o¿yæ nasi
przodkowie w przygotowanie pieczy-

wa. Na przygotowanej
wystawie mo¿na by³a
przeczytaæ o historii chleba na wiecie i w Polsce,
zapoznaæ siê z opisem ró¿nych rodzajów wypieków,
a tak¿e przys³owiami, wierszami i ilustracjami zwi¹zanymi z chlebem. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ zapach
wie¿ych bu³eczek, pieczonych na oczach zwiedzaj¹cych. Mo¿na by³o
równie¿ skosztowaæ wypieków firm, które zaprezentowa³y
swoje wyroby, a by³y to piekarnie:
"Keks"J. Ga³ecki z G³ubczyc, "Smakosz" M. liwiñska i Z. Perdak z Baborowa, Wiktoria Prassol z G³ubczyc,
"Metro-Plus"Dariusz D¹bkowski z
Kietrza, piekarnia - cukiernia A. Mul-

ler z Rozkochowa. A ¿e nie samym
chlebem cz³owiek ¿yje, wypiekom towarzyszy³y wyroby Zak³adu Rzeniczo - Wêdliniarskiego "Nasieniak" z
Kietrza, mleczarni "Turek" z G³ubczyc
oraz Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej z G³ubczyc i Los Amigos Nowe
Go³uszowice. Wystawê dope³ni³a prezentacja wyrobów F.P.H.U. "Z³oty
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dów wspó³pracuj¹cych
ze szko³¹,
przedstawicieli Agencji
Rynku Rolnego. Oprawê medialn¹
wystawy zapewni³y: TV
G³ubczyce,
Radio Opole
oraz lokalna
prasa. Organizacj¹ Dni
Chleba zajêK³os" H.J.Jurkiewicz z
G³ubczyc, która obrazowo pokaza³a etapy powstawania m¹ki z ziaren
pszenicy. Imprezê mo¿emy uznaæ za udan¹,
gdy¿ wystawê odwiedzi³o wielu mieszkañców
miasta, zw³aszcza dzieci
i m³odzie¿ - od przedszkolaków
przez
uczniów podstawówek,
gimnazjów, do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, przedstawicieli zak³a-

li siê: mgr in¿. E. Juszczak, mgr in¿. Z.
Bancala, mgr R. Korus, mgr B.Matolicz, mgr E. Kosler, dr Arkadiusz Szymczyna, którzy skorzystali równie¿ z
pomocy pozosta³ych nauczycieli oraz uczniów
naszej szko³y.
Kierownik
Praktycznej Nauki
Zawodu ZSCKR
mgr in¿. Zofia
Bancala
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XXI G£UBCZYCKIE DNI KULTURY 2011

Bez specjalnych badañ naukowych
i sonda¿y na zamówienie mo¿na
stwierdziæ, ¿e XXI G£UBCZYCKIE
DNI KULTURY swoim zasiêgiem
czasowym i terytorialnym pokona³y
wczeniejsze cykliczne imprezy
gminne.

GDK trwa³y od Dnia Edukacji Narodowej po Narodowe wiêto Niepodleg³oci. Do ich
programu
w³¹czaj¹
siê coraz
to nowe
instytucje:
Biblioteki
Miejska i
Pedagogiczna,
Pañstwowa Szko³a
Muzyczna, Franciszkañski Orodek Pomocy Dzieciom, klasztor oo. franciszkanów, Zespó³ Szkó³ Mechanicznych, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Zespól Szkó³ w Pietrowicach, co na pewno cieszy organizatorów DNI - Miejski Orodek
Kultury i od niedawna "CzeskoPolsk¹ Bazê Kulturalno - Turystyczn¹

G³ubczyce - Krnov"(foto), którzy zafundowali mi³onikom muzyki i teatru
równie¿ imprezy z zewn¹trz - koncert
Alvon Johnson Blues Band, Jazz
Communications czy teatr "Nie" z
Tarnowa z "Ballad¹ o Wo³yniu" w Narodowe wiêto Niepodleg³oci. Imprezy odbywa³y siê niemal "ca³odobowo" - poranki teatralne, wieczory z
teatrem, noce w bibliotece. By³y autorskie Marii Farasiewicz, Józefa Kaniowskiego, Waldemara Lankaufa,
by³y w ró¿nych formach - wystawy,
(cztery), koncerty (dwanacie), filmy
atrakcyjne (cztery), dwudniowe
warsztaty gospel dla m³odzie¿y i doros³ych, a dla nauczycieli warsztaty
"Rusz¿e g³ow¹", integracyjne "Bez
Barier" i inne. Jednym s³owem dla
ka¿dego Tegoroczne DNI dotar³y

do Raciborza i Milic. Wkomponowa³y siê w nie równie¿ otwarcie wystawy zwi¹zanej z projektem CZ-PL Przekraczamy Granice Czesko-Polskie
pogranicze z ptasiej perspektywy
oraz promocja ksi¹¿ki Kresowianie na
l¹sku pod redakcj¹ prof. Marii Kalczyñskiej.
Jan Wac
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ZA WOLNOÆ NAM DAN¥ WINNIMY
PAMIÊÆ TYM, KTÓRZY ZA NI¥ PONIELI
NAJWIÊKSZ¥ OFIARÊ...
... powiedzia³ Starosta G³ubczycki
HONOROWE HERBY
Józef Kozina przy Pomniku ¯o³nie- G£UBCZYC PRZYZNANE
rza Polskiego podczas uroczystego
PRZEZ KAPITU£Ê RADY
Apelu upamiêtniaj¹cego 93. rocznicê Odzyskania Niepodleg³oci oraz MIEJSKIEJ
Zlotu Hufca.
Na uroczystoæ licznie przyby³y dru¿yny z Kietrza, Baborowa, Branic, G³ubczyc i okolic. Przy Pomniku stanê³y
Poczty Sztandarowe szkó³, instytucji,
kombatantów oraz w³adze miejskie,

powiatowe, dyrektorzy szkó³, delegacje l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, zak³adów pracy, firm i instytucji,
kombatanci, Asysta Kompanii Honorowej 10. OBLog i G³ubczycka Orkiestra Dêta. W dniu 11 listopada odby³a
siê Msza w. w kociele parafialnym
p.w. NNMP w intencji Ojczyzny. Uroczystoci zorganizowa³a Komenda
Hufca ZHP wspólnie z Urzêdem Miejskim i Starostwem Powiatowym. Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ za liczne
przybycie gromad zuchowych, dru¿yn
harcerskich oraz m³odzie¿y niezrzeszonej. Przy tej okazji wrêczono
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- p³k. Adamowi S³odczykowi, Dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej za wspieranie, wspó³pracê i patronat nad naszym harcerstwem,
- mgr. Dariuszowi Misiejukowi, historykowi Instytutu Pamiêci Narodowej
za odkrywanie nieznanych kart powojennej
historii Ziemi G³ubczyckiej oraz za edukacyjne
walory publikacji historycznych.
Pan mgr Dariusz Misiejuk jest pracownikiem
pionu archiwalnego Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu. W
swojej pracy realizuje
m.in w³asne lub sugerowane przez nas wnioski naukowobadawcze w zakresie ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego oraz politycznogospodarczego ziemi g³ubczyckiej.
Pan Misiejuk uzupe³nia niedosyt informacji o przesz³oci ziemi g³ubczyckiej w okresie Polski Ludowej oraz odpowiada na zapotrzebowanie i zainteresowanie t¹ tematyk¹ naszego rodowiska przez opracowywanie i publiczne ich prezentowanie. W trakcie
opracowania s¹ struktura i dzieje Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w
G³ubczycach. Czêciowe wyniki badañ zosta³y zaprezentowane w g³ubczyckim Liceum w ramach Akademii
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Myli i S³owa oraz w formie lekcji historii w klasach maturalnych zatytu³owanej "Kara mierci za po¿yczenie
ksi¹¿ki" dotycz¹cej nauczyciela tej
szko³y prof. Kazimierza Czarnieckiego i grupki jego wychowanków. Ten
t e m a t
przedstaw i o n o
równie¿ w
programie
Telewizji
G³ubczyckiej. Na
podstawie
materia³ów
z raportów
i sprawozdañ dekadowych
PUBP zawieraj¹cych istotne informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim o osobach
maj¹cych istotny wp³yw na ¿ycie
spo³eczne i kulturalne powiatu, jak lekarze (np. dr Glazor), nauczyciele (np.

Frey, Czarniecki itp.), duchowni (ks.
Adamiuk i inni), dzia³acze polityczni
(np. Zaremba i inni) bezinteresownie
przygotowuje i udostêpnia do druku
te fakty w G³osie G³ubczyc i Kalendarzu G³ubczyckim. By³ wspó³autorem

wystawy i sta³ej ekspozycji "65 Lat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej" w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej oraz publikacji ksi¹¿kowej pod tym samym tytu³em.
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Informacje te pog³êbione o dodatkowe
studia akt z innych oddzia³ów IPN oraz
literaturê przedmiotu s¹ równie¿ systematycznie upubliczniane - na konferencjach naukowych - z 11, w których
uczestniczy³ na 4 prezentowa³ zagadnienia zwi¹zane z powiatem g³ubczyckim. Z ok. 50 artyku³ów, recenzji i omówieñ autorstwa Pana Dariusza Misiejuka, 12 dotyczy³o powiatu g³ubczyckiego.

Wyró¿nienia z okazji Narodowego wiêta Niepodleg³oci otrzymali równie¿:
Statuetkê "Dar Serca" - p³k Andrzej Kamiñski-Oddz. laskiej Stra¿y

254

Granicznej w
Raciborzu,
kpt. Andrzej
Szabat - 10
Opolska Brygada Logistyczna, Jacek
Hapek - Leniczy Lasów
Pañstwowych
w ciborzycach Ma³ych.
Szablê Dowódcy 10 OBLog otrzymali: p³k Jerzy Junka - dyr.
Zak³adu Karnego, Zbigniew Zió³ko dyr. MOK, Kazimierz Naumczyk przew. Rady Miejskiej
Pami¹tkowe upominki za d³ugoletni¹ wspó³pracê otrzymali: mjr Dariusz
Ch¹dziñski - 10 OBLog, por. Pawe³
Knopik - Dowódca Asysty Kompanii
Honorowej 10 OBLog.
Program artystyczny przygotowa³a dru¿yna
harcerska i
m³odzie¿ ze
Szko³y Podstawowej nr
1. Po z³o¿eniu
kwiatów, apelu poleg³ych i
salwie honorowej harcerze, instruktorzy oraz zaproszeni gocie spotkali
siê na skromnym poczêstunku.
Justyna Popczyk,
Marian Pospiszel, Jan Wac
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WYRÓ¯NILIMY NAJLEPSZYCH, DZIÊKUJ¥C IM ZA
S£U¯BÊ
18 listopada z okazji wiêta Niepodleg³oci nagrodzilimy naszych funkcjonariuszy i pracowników, którzy
swoim dzia³aniem i zaanga¿owaniem
przyczyniaj¹ siê do ugruntowania w
spo³eczeñstwie wizerunku sprawnej,
praworz¹dnej i efektywnej S³u¿by
Wiêziennej. Wyró¿nilimy tak¿e osoby spoza s³u¿by, które przez lata, na
ró¿nych p³aszczyznach zawodowych,

miejscowej Hali Sportowej Zarz¹du
Owiaty, Kultury i Sportu przybyli
parlamentarzyci, przedstawiciele
w³adz województwa i miasta oraz reprezentanci innych s³u¿b mundurowych. Goci wita³ pp³k Jerzy Junka,
Dyrektor Zak³adu Karnego w G³ubczycach.
Z³ot¹ odznakê "Za zas³ugi w pracy penitencjarnej" otrzymali: Stanis³aw Krzaczkowski (Dyrektor G³ubczyckiego Zarz¹du Owiaty Kultury i
Sportu), nadinsp. Tadeusz Kulesza

s³u¿y³y nam wsparciem oraz dowiadczeniem w poszukiwaniu optymalnych
rozwi¹zañ z zakresu dzia³alnoci s³u¿by.
Gospodarzem uroczystej akademii
by³ Zak³ad Karny w G³ubczycach. Na
uroczystoci, któr¹ zorganizowano w

(Pierwszy Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu), Wiolantyna Mataniak (Prokurator Prokuratury Okrêgowej w Opolu), pp³k Piotr
Pomianowski (dotychczasowy Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Opolu).
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Srebrn¹ odznak¹ "Za zas³ugi w
pracy penitencjarnej" wyró¿niono:
Ryszarda Kropacza (Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta
Opole), Barbarê Mo³otkiewicz - K³y (lekarza psychiatrê Aresztu ledczego
w Prudniku), podinsp.
Krzysztofa Mroza (Komendanta Powiatowego Policji
w Prudniku).
W tym dniu 300 funkcjonariuszy otrzyma³o wyró¿nienia i awanse na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe, jednak z
uwagi na pe³nion¹ s³u¿bê
w uroczystoci mog³o
wzi¹æ udzia³ 140 funkcjonariuszy.
Mjr Witold Derewecki
Zastêpca Dyrektora Zak³adu Karnego w G³ubczycach odczyta³
list p³ka Wiktora G³owniaka, Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej skierowany do uczestników okrêgowych
uroczystoci. Pp³k Wiktor G³owniak
podkrela³ w nim, ¿e ogromny wysi³ek, jaki podejmuje dzi S³u¿ba Wiêzienna, realizuj¹c codzienne trudne
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zadania, daje równie¿ chwile radoci
oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu, czego przyk³adem s¹ w³anie
takie dni.

Z ¿yczeniami do zgromadzonych
podczas pi¹tkowego spotkania zwróci³ siê równie¿ p³k Zbigniew Owczarek - Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego. Dziêkuj¹c za zaproszenie na
uroczystoci, podkrela³ trudn¹ i
odpowiedzialn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ funkcjonariusze i pracownicy
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wiêziennictwa w wype³niaj¹cy ustawowe zobowi¹zania.
Ks. Tadeusz S³ocki kapelan diecezjalny S³u¿by Wiêziennej okrêgu opolskiego w tak szczególnym dla naszej
formacji dniu, ¿yczy³ funkcjonariuszom i pracownikom b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, pomylnoci oraz zdrowia i wytrwa³oci w wykonywaniu codziennych zadañ.
Dziêkuj¹c wszystkim za przybycie
Dyrektor Okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Opolu pp³k Ilona Pietrasz zwróci³a uwagê na specyfikê i wysok¹ odpowiedzialnoæ zawodow¹, która ci¹¿y na ka¿dym funkcjonariuszu i pracowniku wiêziennictwa. Podkrela³a,
¿e praca w tak specyficznym miejscu,
jakim jest wiêzienie, wymaga od
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników odpowiednich predyspozycji
psychofizycznych, odpornoci na
stres, a nawet w pewnych okolicznociach dzia³ania w warunkach zagro¿enia ¿ycia.

Miêdzy innymi trudy s³u¿by, nara¿enie na stres, wymagana dyspozycyjnoæ, przeci¹¿enie zadaniami czy
szczególne obowi¹zki ochronne
wszystkich funkcjonariuszy, a
wszystko to wymaga koniecznej i
s³usznej rekompensaty za pe³nion¹
s³u¿bê - podkrela³a pp³k Ilona Pietrasz.
Na zakoñczenie uroczystoci przedstawiciele w³adz gminnych i powiatowych wraz z komendantem Hufca
ZHP w G³ubczycach przekazali na rêce
pp³k Ilony Pietrasz wyró¿nienie, dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê
oraz dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoci.Uroczystoci swoim wystêpem uwietni³ chór Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach.
Po czêci oficjalnej gocie uroczystoci, a przede wszystkim Ci, dla których wszyscy spotkali siê w G³ubczycach, zasiedli do poczêstunku.
I to ju¿ koniec
m³. chor. Bart³omiej Kawulok
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MARIAN KACZANEK - TWÓRCA LUDOWY
MARIAN KACZANEK - twórca ludowy, jeden z wyró¿niaj¹cych siê artystów-amatorów i animatorów kultury w rodowisku g³ubczyckim. Urodzi³ siê w 1949 roku w Lisiêcicach,
gdzie mieszka do dzi ¿on¹ i córk¹.
Z zawodu rolnik, ale ze wzglêdu na
stan zdrowia obecnie jest na ren-

cie. Od 1983 roku nale¿y do Oddzia³u Opolskiego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych.
Pan Kaczanek rzebi w gruszy, lipie
i olsze. W swoim dorobku preferuje
problematykê ¿ycia na wsi oraz tzw.
pobo¿noæ ludow¹. Prócz rzeb
przedstawiaj¹cych rolnika na polu czy
w zagrodzie, ¿niwiarza, mleczarki, grajków, dziadów i bab pojawiaj¹ siê w
jego twórczoci tak¿e postaci wiêtych, anio³ów, Madonna z Dzieci¹tkiem, Pieta oraz Chrystus Frasobliwy
w drewnianej kapliczce. Niektóre z figur twórca pokrywa farbami, których
¿ywe kolory interpretowaæ mo¿na w
kategorii pojmowania wiejskiego
¿ycia jako arkadii. Powa¿n¹ rolê w jego
twórczoci odgrywa przyroda. Ukazanie jej ogromnej si³y i witalnoci
pokazuje bliski zwi¹zek cz³owieka z
natur¹, a nawet jego zale¿noæ od niej.
Wra¿liwoæ artysty na detale sprawia,
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¿e ka¿dy szczegó³ czy zmarszczka
nadaje rzebionej figurze du¿ej sugestywnoci i si³y wyrazu.
Pan Marian Kaczanek zajmuje siê
tak¿e tworzeniem obrazów, szopek,
p³askorzeb, kroszonek i ozdób
choinkowych z papieru, bibu³y i
s³omki. Swoje umiejêtnoci chêtnie
przekazuje g³ubczyckiej m³odzie¿y - prowadzi warsztaty
sztuki ludowej m.in.: w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
W latach 1967-2011 bra³ udzia³ w
wielu wystawach, jak np. w G³ubczycach ("Wiosna G³ubczycka"),
G³ogówku, Kêdzierzynie-Kolu.
Jego talent, pasja i pracowitoæ
zosta³y docenione niejednokrotnie przez specjalistów, oceniaj¹cych wyroby twórców ludowych na
konkursach sztuki ludowej i wystawach, w których Pan Kaczanek chêtnie bierze udzia³. Oto wykaz wybranych najwa¿niejszych nagród i wyró¿nieñ - I miejsca, które otrzyma³ za
swe dzie³a: na IV Wojewódzkim konkursie na szopkê betlejemsk¹ (Wilków-Opole, 1998), IX Miêdzywojewódzkim konkursie plastyki Obrzêdowej (Rudniki, 2000), wystawie pn.
"Wspó³czesna Twórczoæ Ludowa
Opolszczyzny" (Opole, 2003); II miejsca: na Konkursie plastycznym "Mój
dom - moja rodzina" (Opole, 1981), na
konkursie pn. "Bo¿e Narodzenie w ludowej plastyce zdobniczo-obrzêdowej" (Warszawa, 1987); IV Wojewódzkim Konkursie na Szopkê Betlejemsk¹
(Wilków-Opole 1998), XXIII Konkursie na amatorsk¹ twórczoæ artystyczn¹ (rzeba, Namys³ów, 1999),
XXIII Konkursie na amatorsk¹ twór-
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czoæ artystyczn¹
(twórczoæ sakralna,
Namys³ów, 1999),
XXV Konkursie na
amatorsk¹ twórczoæ
artystyczn¹ (rzeba,
Namys³ów, 2001),
XXV Konkursie na
amatorsk¹ twórczoæ
Artystyczn¹, (twórczoæ sakralna, Namys³ów, 2001); III miejsca:
na II Wojewódzkim
konkursie na amatorsk¹ twórczoæ artystyczn¹ (twórczoæ sakralna, Namys³ów, 1998), II
Wojewódzki konkurs na amatorsk¹
Twórczoæ artystyczn¹ (rzeba, Namys³ów, 1998), w konkursie pn. "Dzie³o
Oskara Kolberga w
sztuce ludowej" (Radom, 1999), Ogólnopolskim konkursie
sztuki ludowej "Ojczyzna" (sztuka wyobra¿eniowa, Lublin,
1984). Za osi¹gniêcia
w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzyma³ Nagrodê Marsza³ka Województwa w 2001 roku.
W a r t o
wspomnieæ,
¿e równie¿
¿ona Pana
Kaczanka El¿bieta, ur.
1949 r., - haftuje firanki,
serwety i
kolorowe
obrusy, a

córka Katarzyna, ur. w 1982 r., interesuje siê plastyka obrzêdow¹ (kroszonkarstwem).
Barbara Górnicka
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LADAMI EDUARDA BEYERA
I JEGO POTOMKÓW W G£UBCZYCACH
Z powodu braku róde³ bardzo
trudno jest dzi odtworzyæ dzieje rodziny Beyer w G³ubczycach, po której pozosta³y imponuj¹ce budynki. W
1871r., urodzony (prawdopodobnie w
1845r.) w Boguchwa³owie w powie-

cie g³ubczyckim piwowar z Kietrza
Eduard Beyer, kupi³ w G³ubczycach
browar za³o¿ony w 1864r. przez malarza Eduarda Kolbe miêdzy dzisiejszymi ulicami Niepodleg³oci a Kociusz-

ki ( na tym miejscu stoi dzi m. in.
Miejski Orodek Kultury). Rozbudowa³ go i zmodernizowa³, urz¹dzi³ wyszynk i salê zabawow¹, poza tym kupi³
m³yn parowy Franke i Scholz i w 1889r.
przebudowa³ go w du¿¹ s³odowniê o
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napêdzie parowym ( by³a s³odownia
przy dzisiejszej ul. Sobieskiego).
Od 1886 do 1891r. Eduard Beyer
dzier¿awi³ zbudowan¹ w 1867r. s³odowniê Wilhelma Schmidta przy dzisiejszej ul. Moniuszki obok hotelu
"Dom Niemiecki",
która potem zosta³a zamkniêta. Eduard Beyer - senior
poza browarem
kaza³ w latach 70.
XIX w. zbudowaæ
dla siebie kamienice na rogu dzisiejszych ulic Kochanowskiego - Niepodleg³oci. W
pierwszej, gdzie
dzi mieci siê apteka, zamieszka³ z
rodzin¹. Za kamienic¹ t¹ znajdowa³o
siê du¿e podwórze oraz stajnie i remizy. W kamienicy naro¿nej z wie¿yczk¹
mieci³y siê biura administracji
browaru Beyera. Eduard Beyer
posiada³ 10 - morgowy ogród,
salê i muszlê koncertow¹ oraz
zak³ad rolniczy obejmuj¹cy 100
mórg pola i du¿y stan byd³a. W
1877r. zaproponowa³ g³ubczyckim w³adzom miejskim, ¿e zbuduje w Lesie Miejskim restauracjê,
za co bêdzie p³aci³ 150 marek
dzier¿awy, a po up³ywie 10 lat
przeka¿e j¹ nieodp³atnie miastu.
W³adze miejskie odmówi³y, zamierzaj¹c samodzielnie zbudowaæ restauracjê, okaza³o siê to jednak za drogie i w 1892r. kilku zamo¿nych g³ubczyczan z Eduardem Beyerem na czele zebra³o rodki na budowê "Gospody Lenej", dzisiejszej "Marysieñki".
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Otwarcie nast¹pi³o w 1893r. Ponadto ne dwie kamienice przej¹³ jego syn
Beyer - senior ufundowa³ dla kocio- Eduard Beyer - junior, zwany Edim,
uczestnik I wojny wiatowej. W latach 1911 1912, by upamiêtniæ narodziny swojego pierwszego syna, kaza³ w parku postawiæ fontannê ze
zwierzêtami. W 1920r. z
terenu fontanny zosta³a
zdjêta plakieta fundacyjna. W 1917r. Edi kupi³
s³odowniê zbudowan¹
w 1872r. przez firmê
³a parafialnego w G³ubczycach obra- Fränkel & Bremer przy ul. Raciborzy Drogi Krzy¿owej namalowane na skiej. By³ w³acicielem ponoæ najwiêkszej na wiecie farmy wiñ ( na 25 morgowym terenie tuczono rocznie 4
- 5 tys. wiñ ró¿nych ras).
Kierownikiem browaru i s³odowni
Beyera - juniora by³ pochodz¹cy z
jednego z krajów nadba³tyckich Johann Kalnin. W 1917r. za zgod¹ w³aciciela zaprzesta³ produkcji piwa i
zaj¹³ siê wy³¹cznie fabrykacj¹ s³odu,
a w 1920r. odkupi³ od Ediego Beyera
browar ze s³odowni¹ oraz wszelkie
aktywa i pasywa z w³asnoci¹ gruntow¹ w G³ubczycach, Raciborzu i Berlinie i prowadzi³ ten interes do 1928r.
pod nazw¹ E. Beyer ( Inhaber, tj. w³aciciel) J. Kalnin. Posiada³ równie¿
s³odowniê w Boguchwa³owie. W
1928r., z nieznanych nam przyczyn
Kalnin og³osi³ upad³oæ i w³acicielem browaru i s³odowni zosta³ koncern Engelhardt Brauerei AG Berlin.
miedzianych p³ytach i ¿yrandol. NajWspomniany dom z wie¿yczk¹ na
prawdopodobniej kaza³ równie¿ zbu- rogu ul. Kochanowskiego - Niepoddowaæ kaplicê grobow¹ dla swojej ro- leg³oci, do 1945r. by³ w³asnoci¹ córdziny na g³ubczyckim cmentarzu (naj- ki Ediego Beyera - juniora, Hildegard,
wiêksza kaplica z wie¿yczk¹ przy mu- która by³a ¿on¹ adwokata i notariurze, po stronie pó³nocnej). Po jego sza Hergesella. Do samego Hergeselmierci w 1910r. browar, s³odowniê la nale¿a³a kamienica naprzeciwko
przy ul. Sobieskiego oraz wspomnia- s¹du przy dzisiejszej ul. Kochanow261
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ra i juniora, Alfreda Beyera I i Alfonsa
Beyera nale¿a³y dwie s³odownie w Boguchwa³owie. Eduard I posiada³ tam
równie¿ gospodê. Jedna ze s³odowni
sta³a siê w³asnoci¹ Kalnina.
opracowa³a Katarzyna Maler
Opis fotografii:
1. Wyszynk browaru Beyera na karcie pocztowej z pocz. XX w. Dzi na
jego miejscu stoi Miejski Orodek
Kultury w G³ubczycach. Zbiory Heimatstube Eschershausen.
2. Browar Beyera na karcie pocztowej
z pocz. XX w. Zachowa³a siê naro¿na
kamienica z wie¿yczk¹ i komin browaru.
3. S³odownia Beyera na karcie pocztowej
zpocz.XXw.(zadzisiejszymsklepem"Lidl",
ul. Sobieskiego).
4. Muszla i sala koncertowa Beyera. Karta
skiego, w której obecnie mieci siê pocztowa ze zbioru Piotra Zimnego.
sklep z bielizn¹ oraz budynek dzisiej- 7. Dom, który stan¹³ na miejscu wyszego Zespo³u Szkó³ Rolniczych na szynku browaru Beyera, dzisiejszy Miejrogu ul. Parkowej - Niepodleg³oci. ski Orodek Kultury w G³ubczycach.
Jeli chodzi o w³asnoæ rodzinn¹, jesz- 5. Kamienica na rogu dzisiejszych ulic
cze jeden g³ubczycki budynek by³ w Kochanowskiego - Niepodleg³oci
(budynek z aptek¹), w
którejmieszka³E.Beyer
- senior i jego spadkobiercy, na karcie pocztowej z pocz. XX w.
8. Blaszana reklama
piwa z browaru Beyera. Zbiory Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
6. Dawny budynek
administracji browaru
Beyera i widoczny komin browarny.
9. Podwórze gosporêkach Beyerów, mianowicie kamie- darcze s³odowni Beyera. Zbiory Heniczka stoj¹ca na lewo od gmachu li- imatstube Eschershausen.
ceum, w której mieszka³a córka Edu- 10. Kamienica adwokata Hergesella,
ziêcia Eduarda Beyera - juniora na kararda - Beyera - seniora, pani Jung.
Do krewnych Eduarda Beyera senio-
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cie pocztowej ostemplowanej w 1902r. dzisiejszej ul. Kochanowskiego, naprzeciwko s¹du.
12. Unikalne zdjêcie
przedstawiaj¹ce
ogród Kalnina, na
którego miejscu
stoj¹ dzi bloki mieszkalne przy
ul. Krakowskiej.
13. Dawny dom córki Eduarda
Beyera - seniora, pani Jung, przy
dzisiejszej ul. Kochanowskiego.
14. Butelka z browaru Beyera.
Zbiory Powiatowego Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej. (foto 13/14
str. 271)
Literatura:
1. Beier G., Die Dörfer des Kreises Leobschütz 1914 - 1946,
Dülmen 1990.
2. Hergesell Ch., Das Haus eines
Leobschützer Unternehmers,
"Leobschützer Heimatblatt" Nr.
4, 1998.
3. Hofrichter R., Die Industrie in
Leobschütz im Werden und Vorgehen, "Leschwitzer Tischkerier
- Kalender" 1933.
4. Hofrichter R., Heimatkunde des
Kreises Leobschütz, T.2, H.2, Leobschütz
1911.
5. Materia³y
zgromadzone w Heimatstube
Eschershausen.
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"DO DANIELA OLBRYCHSKIEGO"
Z OKAZJI 50-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ
Z³ota jesieñ ju¿,
Barwami mieni siê wiat.
Dzi jubileusz TwójPiêædziesi¹t artystycznych lat.

Tak by³o zapisane w gwiazdach.
Rok 1961
I m³odzie¿owe studio w polskiej
telewizji.

Zanim przytoczê Twe dzieje,
Pozwól, ¿e z³o¿ê ¿yczenia,
A Twe tajemne oblicze
Umiech rozpromienia.

Trafi³e do szko³y teatralnej
Z najwiêksz¹ iloci¹ punktów.
Oczarowa³e wyk³adowców
Swym talentem, pasj¹, kunsztem.

Stoj¹c na stra¿y sztuki
Pisanej przez du¿e ,,S",
Nie ustawaj w aktorstwie,
Kultura potrzebuje Ciê!

,,Ranny w lesie'' Nasfetera
To Twój debiut filmowy.
Padaj¹ kolejne propozycje.
W filmie-prze³om dziejowy.

Zdrowie niech dopisuje,
Humor te¿ nie opuszcza,
W ma³¿eñstwie niech siê darzy,
A Krystyna z oczu nie spuszcza.

Nie masz czasu na studia,
Na zajêciach siê nudzisz.
Rektor Kreczmar powiada:
,,Id ju¿ w³asn¹ drog¹,
a kiedy powrócisz."

Niech ta wierszowana historia,
Powsta³a z potrzeby chwili,
Tu, w zakrzowskiej Lewadzie,
Z³oty jubileusz umili.
A wszystko zaczê³o siê w liceum
Od ,,Zemsty" i profesora Cichonia.
Ten zacny polonista
Odkry³ przed Tob¹ scenicznearkana.

Odkryty przez Wajdê do ról wielkich,
Stajesz siê ikon¹ pokolenia,
A rolê Rafa³a Olbromskiego
z "Popio³ów"
Nawet festiwal w Cann docenia.

Zbuntowany, niepokorny, krn¹brny
Wypowiedzia³e wojnê wiatu.
Motto: ,,Ja wam poka¿ê!''
Brzmia³o niczym proroctwo Nosferatu.

Przej¹³e pa³eczkê
po Zbyszku Cybulskim,
Sk³adaj¹c mu ho³d we
"Wszystko na sprzeda¿".
Wype³ni³e lukê
w polskiej kinematografii,
W kraju Twe nazwisko widaæ.

Mia³e zostaæ sportowcem,
Ba, nawet mistrzem olimpijskim.
Boks, sprint i szermierka
Poci¹ga³y Ciê w dzieciñstwie.
Lecz aktorstwo
Twym przeznaczeniem.

Teatr Ciê pokocha³ Danielu,
A to mi³oæ odwzajemniona.
Rok 69 - debiut w Teatrze
Powszechnym
Gustaw w "lubach Panieñskich"
spe³niony.
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Hamlet, Otello, Makbet
Tak znany ca³emu wiatu.
Wiele by tu wymieniaæ.
Piêæ nominacji do Oskara,
Szekspir by³by z Ciebie dumny,
Dwa filmy nim nagrodzone, a jakie?
Gdyby zobaczy³ Twoje wcielenia.
"Blaszany bêbenek"
"Niekwestionowany król
i "Przek¹tna goñca" polskiego kina".
Wszak to zwyciêskie tytu³y.
Tak naród o Tobie rzecze;
Zatem siêgn¹³e zenitu,
A ka¿da rola, niczym per³a,
A Twa gwiazda janieje - a¿ mi³o!
Wartoæ ma nieocenion¹.
Kino niemieckie, francuskie
Niezapomniany Kmicic z " Potopu",
Otwar³o dla Ciê swe drzwi.
Czy Azja Tuhajbejowicz w " Panu
Wêgierskie i w³oskie te¿ da³o anga¿,
Wo³odyjowskim".
W rosyjskim- wrêcz zadomowi³e siê.
Jerzy Hoffman, stawiaj¹c na Ciebie,
U boku Michaela Yorka
Uczyni³ z "Trylogii"
Mia³e przyjemnoæ graæ.
dzie³o wszechmocne.
Ben Kigsley, Jean Paul Belmondo,
To przyjaciele z dawnych lat.
Pan M³ody z "Wesela",
Wiktor Ruben w " Pannach z Wilka",
Jako rosyjski by³y tajny agent
Karol Borowiecki
Partnerowa³e w filmie
z " Ziemi Obiecanej"
,,Salt'' Angelinie Jolie.
Kreacji filmowych liczba wielka!
Tego dowiadczenia
zazdroci Ci wiat ca³y
Dwiecie ról - to nie przesada Przygoda z Hollywood wra¿enie robi.
Zagra³e Mistrzu w swoim ¿yciu.
Przed Tob¹ ci¹gle nowe wyzwania
Grywa³e w omiu jêzykach,
I kolejne aktorskie odkrycia.
Jeste najbardziej znanym w wiecie
polskim aktorem.
Z Wo³odi¹ Wysockim
Nikt z Toba nie mo¿e siê równaæ,
- pieniarzem rosyjskim Zawsze bêdziesz
£¹czy³a Ciê przyjañ piêkna.
niedocignionym wzorem.
Zbyt wczenie umar³y bard i poeta,
W Twoim sercu - pustka wielka
Pracowa³e z najlepszymi re¿yserami:
Kielowski, Hanuszkiewicz, Zanussi.
U s³ynnego Andrzeja Wajdy
Wspomniany wczeniej Wajda
Wyst¹pi³e w filmach ponad
Aktorskiego rzemios³a Ciê wyuczy³.
dziesiêciu.
Przez swe pe³ne aktorstwo
Tak wschodnie jak i zachodnie kino
Uzewnêtrzniasz ludzkie prze¿ycia.
Doceni³o Twe przedsiêwziêcia.
W³asnym cia³em i psychik¹
Volker Schlöndorff, Clode Lelouch
przekazujesz prawdê o cz³owieku.
Poznali siê na Tobie.
Nikita Micha³kow i Richard Dembo
W kraju - król kina.
Powierzyli wa¿ne role.
Dla widza - na wyci¹gniêcie rêki.
Jedyny polski aktor
S³awa przysz³a dlañ szybko
I trwa po dzieñ dzisiejszy.
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Za s³aw¹ pieni¹dze, zaszczyty,
Tak postaæ Twa promienieje
splendor
Gdy uszczêliwiasz nas.
Na szczêcie nie woda sodowa!
Wymagasz od siebie i od innych,
Kochasz ten kraj nad Wis³¹,
Nie lubisz bylejakoci;
Choæ go oceniasz surowo.
Wspaniale jedzisz konno,
Fenomen naszych czasów,
dbasz o swe cia³o;
Jak¿e elastyczna postaæ.
Widz potrafi doceniæ te wartoci.
W jednym czasie potrafisz graæ
Inteligenta, szlachcica, boksera
Kocha³e i by³e kochany
i wszystkiemu sprostaæ!
Przez setki, tysi¹ce kobiet..
Trzy ma³¿eñstwa i trzy ¿ony,
Tajemniczy, nostalgiczny, liryczny,
Lecz Krysia - najwa¿niejszy obiekt.
To znów zawadiacki i dziki;
Pani Demska - Olbrychska,
Mê¿czyni chc¹ byæ tacy jak Ty,
Niczym Hestia
Szalej¹ za Tob¹ kobiety!
na stra¿y domowego ogniska,
A Ty - cz³ek trudny, nieobliczalny Uwi³a Ci gniazdo,
Z jednej skrajnoci w drug¹ popadasz.
da³a ciep³o, mi³oæ,
Porywczy wszak¿e,
Jako kobieta i menager emanuje si³¹.
przy tym genialny.
Czy¿ ¿ycie to nie maskarada?
Wyprzedzi³e swe pokolenie
O lat zgo³a trzydzieci.
Czas na nagrody i wyró¿nienia,
M³odzi artyci, zg³êbiaj¹c
A to rekordowa liczba.
aktorstwo,
Sporo te¿ odznaczeñ Studiuj¹ skrzêtnie Twe jestestwo.
Nikt Ci w tym nie dorówna!
wie¿o upieczony magistrze
Z³ota Maska, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Przyjmij¿e szczere gratulacje.
Super Wiktor 2001,
Na naukê nigdy nie jest za póno,
Medal ,,Zas³u¿ony dla kultury''
Nawet gdy minie pó³ wieku!
Oj, lista bardzo d³uga!
Piêædziesi¹t lat na scenie,
Order Legii HonorowejSzeædziesi¹t szeæ w metryce.
Francuskie odznaczenie,
Wiele siê ju¿ wydarzy³o,
Za Medal Puszkina w Rosji
Lecz to nie koniec przecie¿!
Za zas³ugi
Niedawno "Bitwa warszawska" ,
i kulturowe narodów zbli¿enie.
Ju¿ ta pod Wiedniem siê krêci.
Krzy¿ Komandorski
W teatrze te¿ ról niema³o,
Orderu Odrodzenia Polski,
Oto ,Madison County" siê wiêci.
Komandoria Sztuki i Literatury
Tak barwny i bogaty ¿yciorys
we Francji ,
artysty
Tabliczka z Twym nazwiskiem na
Nie sposób zamkn¹æ w klatce s³ów.
Mocie S³awy na S³owacji,
Zatem Drogi Jubilacie
To tylko nieliczne z ca³ej gromady.
Niech vivat na Tw¹ czeæ zawo³a
Jak gwiazda Twoja janieje
lud!
W £ódzkiej Alei Gwiazd,
Maria Farasiewicz
G³ubczyce, 5 listopada 2011 r.
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CZESKO-POLSKA BAZA
KULTURALNO - TURYSTYCZNA
G£UBCZYCE - KRNOV
Pod koniec grudnia 2011 roku, dobieg³a koñca realizacja projektu "Czesko

- polska baza kulturalno - turystyczna G³ubczyce - Krnov". Czeskim partnerem projektu dla Gminy G³ubczyce,
by³a Gmina Krnov. Projekt mia³ byæ

realizowany od 04.2010r. jednak z powodów technicznych przesuniêto
dzia³ania od 04.2011r. do 12.2011r.
G³ównym celem projektu, by³o poszerzenie oferty kulturalno - turystycznej dla ruchu turystycznego w regionie g³ubczycko - krnovskim, oraz zachowanie i wspieranie czesko - polskiego dziedzictwa kulturalnego.
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W ramach projektu przeprowadzono
rekonstrukcjê i modernizacjê Willi Flemicha w Krnovie, po stronie
polskiej natomiast, wykonano
termomodernizacjê Miejskiego
Orodka Kultury w G³ubczycach. W obu obiektach powsta³y i zosta³y wyposa¿one punkty informacji turystycznej, które udzielaj¹ informacji o atrakcjach turystycznych i wydarzeniach kulturalnych w regionie
g³ubczycko - krnovskim oraz
okolicy. Na potrzeby tych punktów, zosta³y wydrukowane materia³y informacyjne dla polskich i czeskich turystów. Dostêpne s¹ równie¿
polsko - czeskie strony internetowe.
W okresie realizacji projektu odby³o
siê 40 polsko - czeskich imprez kulturalnych w Willi Flemicha w Krnovie
oraz w Miejskim Orodku Kultury w
G³ubczycach.
I s³ów kilka o samej realizacji projektu. Warto tutaj te¿ wspomnieæ, ¿e
wspó³praca polsko - czeska przebiega³a bez najmniejszego zarzutu, mo¿na nawet uznaæ, ¿e by³ to wzorcowy
przyk³ad wspó³pracy miêdzy pañstwami. Przy tej okazji pragniemy podziêkowaæ wszystkim osobom, dziêki
którym to przedsiêwziêcie mog³o siê
odbyæ. Szczególne podziêkowania
chcemy z³o¿yæ panu Rostislavowi
Balnerowi z Urzêdu Miejskiego w
Krnovie, którego ogromny wk³ad w
realizacjê tego zadania pozwoli³ na
wykonanie projektu z takim efektem.
Magdalena Derewecka
Punkt Informacji Turystycznej
w MOK w G³ubczycach
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biuro@budomex.com.pl
WYKONUJEMY:
ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE
I INSTALACYJNE
PROWADZIMY:
SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH
WIADCZYMY:
US£UGI SPRZÊTOWE
I TRANSPORTOWE
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PRODUKUJEMY:
OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO,
SOSNOWEGO,
MAHONIOWEGO;
STOLARKÊ,
TARCICÊ
PREFABRYKATY
¯ELBETOWE

WSPÓ£CZESNOÆ

TELEWIZJA
G£UBCZYCE
ul. Kociuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce
tel. 603 852 625, tel/fax: 77 555 30 60
www.tvglubczyce.pl tvglubczyce@op.pl
POLECA:

- aktualne wiadomoci
- informacje urzêdowe
- programy historyczne
- wywiady z ciekawymi ludmi
- reklamy
- og³oszenia
- koncert ¿yczeñ
- bezporednie 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 w³aciciel
MARIAN POSPISZEL
¿ycz¹c mile spêdzonego czasu
z TV G£UBCZYCE
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Zarz¹d Owiaty, 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 przejcia 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¿liwoæ: wêdkowania, jazdy konnej, kolarstwa górskiego, gry w pi³kê
siatkow¹, koszykówkê, krêgle, tenisa sto³owego
oraz inne atrakcje.
Na terenie orodka:
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.
276

WSPÓ£CZESNOÆ

PRZEDSIÊBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W G£UBCZYCACH
SPÓ£KA Z O.O.
oferuje:

MIÊDZYNARODOWE I KRAJOWE
PRZEWOZY OSÓB
F
F
F
F

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wywa¿anie kó³
Holowanie pojazdów
Przegl¹dy rejestracyjne pojazdów
(samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 t,
autobusy, ci¹gniki rolnicze i przyczepy)

F Sprzeda¿ paliw (ON, E 95, LPG)
F Myjnia samochodów ciê¿arowych,
osobowych i autobusów,

F 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
277

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2012

MIEJSKI ORODEK KULTURY
ul. Kociuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce,

tel/fax 77 485 2151, mokglubczyce@wp.pl www.mokglubczyce.com.pl
MOK zaprasza do KLUBU "NA SKRZY¯OWANIU"
gdzie dzia³alnoæ 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,
- CHÓR EMERYTÓW,
- SPOTKANIA NUMIZMATYCZNO - KOLEKCJONERSKIE
- WIECZORY MUZYCZNE - JAM SESSIONS
Zapraszamy do korzystania z dzia³alnoci 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 Górnol¹ski "Zima w miecie",
Polsko-czeska internetowa telewizja dzieciêca,
Przegl¹d "Syæko se wom zycom" ,
"Wakacje w miecie",
G³ubczyckie Dni Kultury,
Festiwal Kultury Powiatowej,

Od 2011r. MOK jest
Polsko - Czesk¹ Baz¹ Turystyczno - Kulturaln¹.
Na I piêtrze mieci 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

Obs³ugujemy ludnoæ, firmy i instytucje w zakresie:
gromadzenia oszczêdnoci, udzielania kredytów,
prowadzenia rachunków bie¿¹cych, oszczêdnociowych 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

Oszczêdnoci zgromadzone w Banku Spó³dzielczym posiadaj¹
gwarancjê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank zrzeszony
jest w Banku Polskiej Spó³dzielczoci 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 KIETRZU,
ul. Wojska Polskiego (Arkady) 8.00 - 13.00
Cz³onkowie Banku: osoby fizyczne - 770, prawne - 13,
jeden udzia³ wynosi 215 z³.
Najwy¿szymi organami w Banku Spó³dzielczym s¹:
1. Zebranie Przedstawicieli - Walne Zgromadzenie Cz³onków
2. Rada Nadzorcza
3. Zarz¹d Banku
Zarz¹d dzia³a w sk³adzie: Idzi Dziaduch - prezes Zarz¹du,
Beata Skowyra, Jadwiga Kamiñska - cz³onkowie Zarz¹du
Rada Nadzorcza: Edward Bernacki, Edward Gniatkowski,
Jan Roskowiñski, Józef Lenartowicz, Józef ra³ko,
Szczepan Zacharczuk.
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G£UBCZYCKIE WODOCI¥GI I KANALIZACJA
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
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 remontowokonserwacyjna 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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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

G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. powsta³o w 1996 r. jako pierwsze na Opolszczynie. 100% udzia³ów posiada Gmina G³ubczyce.
Przedmiotem dzia³alnoci GTBS jest budowanie: domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz
budynków, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych w³asnociowych.
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,
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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 podnonika 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 sssdo zwiedzania
ekspozycji 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 wiêkszoæ
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 wejcie na 15-30 minut przed zamkniêciemi.
Plan wystaw i imprez dostêpny jest na stronach internetowych Urzêdu Miejskiego oraz Powiatu G³ubczyckiego.
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ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
im. ks. bp. Antoniego Adamiuka
Ul. Kociuszki 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 SzkoleniowoWypoczynkowe
na bazie Stanicy w ciborzycach Ma³ych.
Organizujemy wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi
i Zwi¹zkamii Kombatanckimi uroczystoci wi¹t pañstwowych,
regionalnych oraz rocznic historycznych.
Form¹ aktywnoci programowej jest zabawa, gra, poszukiwanie
oraz s³u¿ba innym. Harcerskie dzia³ania obejmuj¹ ró¿norodne obszary i metody realizacji zadañ w ma³ych grupach rówieniczych, uczenia w dzia³aniu, w pracy z Obietnic¹ Zuchow¹, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

NASZ¥ MISJ¥ JEST WYCHOWANIE M£ODEGO
CZ£OWIEKA, WSPIERANIE GO WE WSZECHSTRONNY
ROZWOJU I KSZTA£TOWANIU CHARAKTERU
PRZEZ STAWIANIE WYZWAÑ

Wesprzyj dzia³alnoæ ZHP 1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA
W G£UBCZYCACH Nr KRS 0000151717
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