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ZMIENIAMY SIÊ DLA WAS!
Nowy system iBOK

oraz indywidualny rachunek dla ka¿dego klienta!

Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o.o. z przy-
jemnoœci¹ informuje, ¿e od wrzeœnia 2020 roku rozpoczê³a wdro-
¿enie nowego systemu Internetowego Biura Obs³ugi Klienta,
modu³u eArchiwum oraz systemu Identyfikacji Masowych P³at-
noœci dla odbiorców indywidulanych. Zakoñczenie prac przewi-
dziane jest na I kwarta³u 2021 roku.

Uruchomienie nowego Internetowego Biura Obs³ugi Klienta
ma na celu u³atwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz
udoskonalenie jego obs³ugi, a tak¿e dostosowanie do najwy¿-
szych standardów bezpieczeñstwa i przepisów prawa. Korzysta-
nie z systemu iBOK umo¿liwi Pañstwu ³atwe i samodzielne za³a-
twienie wielu spraw. Dziêki tej us³udze Klient posiadaj¹cy do-
stêp do Internetu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze bêdzie
móg³ sprawdziæ stan swoich p³atnoœci i przejrzeæ historie swoich
rozliczeñ. System iBOK pozwoli na pobranie podstawowych
dokumentów oraz sprawdzenie, dokonanie zg³oszeñ stanu licz-
nika oraz awarii. Ponadto system bêdzie umo¿liwia³ dokonywa-
nie analiz w tym zu¿yæ wody i œcieków sanitarnych za dowolny
okres rozliczeniowy. Do najwa¿niejszych korzyœci z realizacji in-
westycji mo¿emy zaliczyæ:

1.Podniesienie poziomu œwiadczonych przez spó³kê us³ug;
2. Przyspieszenie i usprawnienie obs³ugi klienta;
3. Du¿o ³atwiejsz¹ komunikacjê z klientem;
4.  Mo¿liwoœæ dostêpu do us³ug przez klienta 24h/365dni;
5. Wzrost efektywnoœci pracy;
6. Monitorowanie realizacji zg³oszonych spraw;
7. Du¿a dogodnoœæ dla osób niepe³nosprawnych.

System bêdzie spe³nia³ najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa,
tak aby zapewniæ komfort i ochronê Pañstwa danych. Na bie¿¹co
bêd¹ Pañstwo informowani o funkcjach i mo¿liwoœciach ofero-
wanych przez Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta, tak aby móc
w pe³ni korzystaæ z jego mo¿liwoœci. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
zmianie ulegnie szata graficzna oraz sposób logowania. W spra-
wie dostêpu do systemu iBOK bêd¹ siê z Pañstwem kontaktowa-
li pracownicy spó³ki, udzielaj¹c dodatkowych informacji, przewi-
duje siê drogê kontaktu mailow¹ oraz telefoniczn¹.

Zachêcam do korzystania z systemu iBOK, poniewa¿ zmienia-
my siê z myœl¹ o naszych klientach, zapewniaj¹c ci¹g³y dostêp
do nowych technologii usprawniaj¹cych za³atwianie codzien-
nych spraw, tak aby nasi klienci zaoszczêdzony czas mogli prze-
znaczyæ na realizacjê swoich pasji. Internetowe Biuro Obs³ugi
Klienta wpisuje siê idealnie w now¹ rzeczywistoœæ, gdzie wiêk-
szoœæ spraw za³atwiamy zdalnie, bez wychodzenia z domu, wy-
znaczaj¹c przy tym nowe kierunki rozwoju.

Marcin Grabuñczyk, Prokurent Spó³ki
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NAGRODY I STYPENDIA MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
LKS  SPARTA G£UBCZYCE I PIETROWICE TAEKWONDO

Marsza³ek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Bu³a przyzna³ nagrody i stypendia na 2020 r. dla zawodników LKS Sparta
G³ubczyce za wysokie wyniki na arenach krajowych i miêdzynarodowych.  Wyró¿nieni zostali: Karolina Konik, Paulina Szpak, Daria
Baran, Patrycja Piworun, Bartosz S³odkowski, Micha³ Jano, Pawe³ Or³owski i Jakub Brewus. Zawodnicy nasi zdobywali medale na
Mistrzostwach Œwiata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy i Mistrzostwach Polski. Nagrod¹ Marsza³ka zosta³ wyró¿niony
tak¿e trener Daniel Jano. Serdeczne gratulacje.

STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE,
¿e z dniem 04 wrzeœnia 2020r. zgodnie z

 ROZPORZ¥DZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeñ, za które stra¿nicy stra¿y gminnych  s¹ uprawnieni do nak³adania grzywien
w drodze mandatukarnego  (Dz.U.2003.208.2026 z dnia 08.12.2003r. z póŸn. zm.), otrzyma³a dodatkowe uprawnienia zwi¹za-
ne z gospodark¹ odpadami, a w szczególnoœci w zakresie sk³adanych deklaracji œmieciowych.
We wrzeœniu Gmina G³ubczyce wystosowa³a informacjê do mieszkañców  z proœb¹ o aktualizacjê z³o¿onych wczeœniej dekla-
racji œmieciowych,  natomiast w paŸdzierniku Stra¿ Miejska w G³ubczycach przystêpuje do kontroli zgodnoœci z³o¿onych
informacji w deklaracjach œmieciowych ze stanem rzeczywistym.
W przypadku stwierdzenia przez Stra¿ Miejsk¹  nieprawid³owoœci w z³o¿onych deklaracjach bêd¹ prowadzone postêpowania
wyjaœniaj¹ce mog¹ce zakoñczyæ siê wystawieniem mandatu karnego lub sporz¹dzeniem wniosku o ukaranie do s¹du.
Dlatego te¿ nale¿y rzetelnie i uczciwie podejœæ  do kwestii wype³niania deklaracji wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, aby  nie  naraziæ siê na  kary wynikaj¹ce z przepisów prawa.

                                                                                                                                    Komendant Stra¿y Miejskiej w G³ubczycach
                                                                                                                                                                               Romuald D¹browa
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KUPUJÊ LOKALNIE
 - WPIERAM LOKALNY BIZNES,

 DOCENIAM
LOKALNE PRODUKTY!

W dobie panuj¹cej pandemii, gdy wiêkszoœæ prowadzonych
biznesów znalaz³a siê w trudnej sytuacji, powinniœmy szczegól-
nie zwracaæ uwagê na lokaln¹ solidarnoœæ i odpowiedzialnoœæ
biznesow¹. Musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e jesteœmy w pe³nej sy-
nergii, niezale¿nie czy prowadzimy samodzielny biznes, jesteœmy
klientami, pracownikami czy mieszkañcami. Ka¿da grupa jest od
siebie zale¿na, niezale¿nie od tego czym siê zajmuje.

Przedsiêbiorca tworzy miejsca pracy, p³aci podatki lokalne wp³y-
waj¹c przy tym na kszta³towanie otoczenia. Pracownik dokonuje
zakupów w lokalnym sklepie, a gmina dziêki wp³ywom do bud¿e-
tu mo¿e z jednej strony wype³niaæ swoje podstawowe zadania
a z drugiej kszta³towaæ przestrzeñ przyjazn¹ dla mieszkañców.
Dziêki podatkom gmina posiada fundusze na remont i budowê
chodników, dróg czy te¿ obiektów u¿ytecznoœci publicznej i tak
mo¿na by wymieniaæ praktycznie bez koñca.

Pandemia przypomina³a nam o tych fundamentach, na których
budujemy swoje ma³e ojczyzny. Najwa¿niejsze jest to, aby w³a-
œnie teraz pokazaæ nasz¹ lokaln¹ solidarnoœæ. Wsparcie mo¿emy
okazaæ na wiele sposobów, nie jest istotny rozmiar dzia³añ, a ich
systematycznoœæ. Istota jest ukryta w prostych, codziennych
czynnoœciach takich jak zakupy w lokalnych sklepach, korzysta-
nie z lokalnych us³ugodawców, lokalnej gastronomi, si³owni,
hoteli. To w³aœnie rodzime lokalne firmy, bez naszej pomocy, nie
bêd¹ w stanie przetrwaæ, a bez nich bêdzie trudno wróciæ do
"normalnoœci". Dziêki nim mamy mo¿liwoœæ i miejsce do spêdze-
nia wolnego czasu z rodzin¹, udania siê na szybkie zakupy, sko-
rzystania z wysokiej jakoœci us³ug, bez koniecznoœci wyjazdu do
innego miasta. Musimy zrobiæ wszystko, aby po pandemii mieæ
dalej tak¹ mo¿liwoœæ.

Pandemia jest dla nas wszystkich testem ¿yczliwoœci wobec
kontrahentów, partnerów biznesowych, wspó³pracuj¹cych pod-
miotów oraz mieszkañców. Pandemia okaza³a siê tak¿e wyzwa-
niem oraz testem kondycji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami, bo
to od nich samych w pierwszej kolejnoœci zale¿y, czy uda im
siê przetrwaæ. Sytuacja poka¿e w jakiej fazie rozwoju oraz efek-
tywnoœci finansowej s¹ przedsiêbiorstwa. Mocna kultura or-
ganizacyjna, ci¹g³y rozwój i nowe technologie a szczególnie
mocny zespó³ pracowników pozwoli przetrwaæ najgorsze kry-
zysy. Wiele biznesów ma mo¿liwoœæ przeobra¿enia swojej pod-
stawowej dzia³alnoœci i dywersyfikacji przychodów. Mog¹
œwiadczyæ swoje us³ugi zdalnie (online) ale bez nas to im siê
nie uda, poniewa¿ dalej musimy z tych produktów i us³ug
chcieæ korzystaæ. Jestem przekonany, ¿e wzajemna pomoc,
przyniesie korzyœci obu stronom.

Czasami trzeba wyjœæ ze swojej strefy komfortu i spróbowaæ
czegoœ nowego, wykraczaj¹cego poza utarte przez nas ramy,
w których siê obracamy. Przypomnijmy sobie, ¿e wiele spraw na
pocz¹tku pandemii by³o wrêcz nieprawdopodobnych a jednak
siê uda³y i pozostan¹ z nami na d³u¿ej. Spotkania biznesowe on-
line, praca zdalna, mo¿liwe od dawna, a dopiero teraz stosowane
na niespotykan¹ wczeœniej skalê.

Badania przeprowadzone przez Mastercard pokaza³y, ¿e a¿ 71%
ankietowanych przyzna³o, ¿e po zniesieniu obostrzeñ, po pierw-
szej fazie pandemii, stara siê robiæ zakupy u lokalnych przedsiê-
biorców i wspieraæ tym samym niezale¿ne sklepy w powrocie do
"normalnoœci". Natomiast 26% ankietowanych stwierdzi³o, ¿e po
rozpoczêciu przymusowej izolacji odkryli w swojej okolicy
punkty handlowe, których wczeœniej nie znali. Natomiast 65%
badanych zamierza w dalszym ci¹gu kupowaæ w lokalnych
sklepach, nawet po zniesieniu wszystkich ograniczeñ. Wyniki
badañ mówi¹ same za siebie, jednak¿e jeszcze jest du¿o do
zrobienia w tym zakresie.

Czas pandemii "COVID-19" to bardzo trudny okres dla gospo-
darki, dlatego wa¿na jest wzajemna wspó³praca. Niech to bêdzie
nasza wspólna inicjatywa, kupujmy lokalnie i wpierajmy lokalny

biznes. Wspólnie pomó¿my
utrzymaæ siê lokalnym przed-
siêbiorcom na rynku i zacho-
waæ miejsca pracy, poniewa¿
wiele firm w zwi¹zku z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ zmaga siê ze
spadkiem sprzeda¿y i pogor-
szeniem sytuacji finansowej.
Je¿eli mamy tylko tak¹ mo¿li-
woœæ, to zachêcam, do nawi¹-
zywania wspó³pracy oraz
wzajemnego reklamowania
produktów, us³ug i dzia³añ lo-
kalnych przedsiêbiorców.
Czasami wystarczy umo¿li-
wienie pozostawienia ulotki,
powieszenia plakatu czy udo-
stêpnienia postu w mediach
spo³ecznoœciowych, tak aby
dotrzeæ do jak najwiêkszej ilo-
œci osób i potencjalnych
klientów. B¹dŸmy razem
w tych trudnych dla nas
wszystkich chwilach.

       Marcin Grabuñczyk
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CO S£YCHAÆ
          W SZKOLE W KLISINIE?
Od 26. paŸdziernika br. jak wszystkie placówki w kraju za-

czêliœmy pracowaæ zdalnie. Mimo nowej sytuacji staramy siê,
aby ¿ycie szko³y "bieg³o" normalnie. Lekcje zdalne i wszyst-

kie inne formy pracy z uczniami przepro-
wadzamy online.  Uczniowie brali udzia³
w ró¿nego rodzaju uroczystoœciach, akcjach
szkolnych i ogólnopolskich.

WRZESIEÑ: - 1 wrzeœnia 2020 r. w obec-
noœci nauczycieli i rodziców, w niezwykle
podnios³ej atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym pierwszoklasiœci z³o¿yli uroczyste
œlubowanie. Potwierdzili przyrzeczenie pie-
czêtuj¹c kartê œlubowania.

- 30 wrzeœnia w Dzieñ Ch³opaka, wszyst-
kie kobiety ma³e i du¿e ¿yczy³y swoim kole-
gom, aby codziennie spotka³o ich coœ ma-
gicznego. - Czynnie bierzemy udzia³ w akcji
zbierania plastikowych nakrêtek dla pod-
opiecznych g³ubczyckiego stowarzyszenia
"Tacy Sami".

PA•DZIERNIK: - 2 paŸdziernika br. w Miêdzynarodowy
Dzieñ Tabliczki Mno¿enia rozegraliœmy mecze tabliczki mno¿e-
nia i rozszyfrowaliœmy zakodowane wiadomoœci.

- 14 paŸdziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej grupa
5-6latkow pod kierunkiem wychowawcy oraz szkolna grupa ta-
neczna przygotowa³a krótki program artystyczny dedykowany
wszystkim pracownikom naszej szko³y. W ten sposób dzieci
chcia³y podziêkowaæ za trud i poœwiêcenie jaki wk³adaj¹ Oni
w ich edukacjê i wychowanie oraz opiekê.

- HOLY WINS - ŒWIÊTY ZWYCIÊ¯A! Samorz¹d Uczniowski
zaprosi³ do udzia³u w œwiêtowaniu uroczystoœci Wszystkich Œwiê-
tych. Uczniowie przebierali siê za ulubionego œwiêtego lub swo-
jego patrona i przesy³ali zdjêcia do wychowawcy.

- "RÓ¯ANIEC - SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYC!"
- konkurs na ró¿aniec wg w³asnego pomys³u.
- Nasza placówka w³¹czy³a siê w akcjê Ministerstwa Edukacji

Narodowej #Szko³aPamiêta.  W zwi¹zku z tym, w dniu 30 paŸ-
dziernika, uczniowie klasy III pod opiek¹ swojej wychowawczy-
ni odwiedzili grób ks. Micha³a Norka pochowanego na cmenta-
rzu przy koœciele w Klisinie, który by³ cz³owiekiem niez³omnym.

Otwarcie wystêpowa³ przeciwko w³adzy komunistycznej, za co
zap³aci³ bardzo wysok¹ cenê.

LISTOPAD: TY i DZIEÑ NIEPODLEG£OŒCI, - Szkolny pro-
jekt polega³ na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce patrio-
tycznej nawi¹zuj¹cej do œwiêta niepodleg³oœci. W tej trudnej
sytuacji zwi¹zanej z epidemi¹ chcieliœmy wspólnie uczciæ Naro-
dowe Œwiêto Niepodleg³oœci.

- Ju¿ po raz kolejny w³¹czyliœmy siê do œwiêtowania szczegól-
nie wa¿nej dla Polaków uroczystoœci, 11 listopada. Symbolicz-
nie, o godz. 11:11 odœpiewaliœmy wspólnie "Mazurka D¹brow-
skiego" #Szko³aDoHymnu.

- 21 listopada 2020 roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
uczniowie naszej szko³y nagrali ¿yczenia dla zaprzyjaŸnionych
pracowników DPS-U w Klisinie, które umieœciliœmy w mediach
spo³ecznoœciowych.

- w ostatnim tygodniu listopada uczniowie klas IV-VII brali
udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI.

GRUDZIEÑ: - Kolejny raz w naszej szkole zorganizowana zo-
sta³a zbiórka karmy dla zwierz¹t dla Przytuliska G³ubczyce.

- W dniu 4 grudnia br.  odby³ siê konkurs wiedzy o sporcie.
Tak koñczymy 4 miesi¹ce nauki stacjonarnej i zdalnej.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy

wszystkim mieszkañcom naszej Gminy Pokoju, Bo¿ej Radoœci
i Mi³oœci w tym szczególnym czasie oraz szybkiego powrotu do
"normalnoœci".

Do us³yszenia w Nowym Roku!
T. Micek, M. Przybys³awska



STYCZEN 2021 nr 1/332 7

ŒP. KS. ADAM SZUBKA
WE WSPOMNIENIACH

2. grudnia2020 r. tu¿ przed pó³noc¹ w Opolskim Domu Ksiê-
¿y Emerytów ks. Adam Szubka zakoñczy³ sw¹ ziemsk¹ piel-
grzymkê. Smutna wiadomoœæ o jego œmierci ju¿ wczesnym ran-
kiem obieg³a media spo³ecznoœciowe i nasze g³ubczyckie œrodo-
wisko. I odszed³ do wiecznoœæ, prze¿ywszy 76 lat. Odszed³, by
stan¹æ przed obliczem Pana. Odszed³ niezwyk³y kap³an.Œp. ks.
Adam Szubka. Oddany bez reszty swej pos³udze kap³añskiej.
Dobry pasterz, pe³en mi³oœci do bliŸniego. ̄ yczliwy, zawsze po-
godny, ciep³y, dobroduszny i prostolinijny. A przy tym pokorny
i skromny. Dowcipny, z humorem. Wspania³y katecheta i kazno-
dzieja. Bogobojny i jak¿e pobo¿ny.

Œp. ks. Adam Szubka. Powszechnie znany, lubiany i szano-
wany. Drugi kap³an w powojennej historii Bogdanowic. 42 lata
w roli proboszcza parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
Czêsto mawia³, ¿e jego dziadkowie modlili siê do krzy¿a posta-
wionego na podwórzu, potem rodzice, a w efekcie on przyby³ do
parafii z patronackim krzy¿em. "To nie przypadek" - podkreœla³.
Wracaj¹c do w¹tku… Do tej¿e parafii nale¿a³ tak¿e koœció³ filial-
ny Matki Boskiej Anielskiej w Nowej Wsi. Niegdyœ tak¿e Nowy
Ro¿nów w latach 80. XX w. w³¹czony do parafii NNMP w G³ub-
czycach. Na mocy dekretu ks. bpa Antoniego Adamiuka probo-
stwo mia³ obj¹æ pod koniec paŸdziernika 1976 r., po uprzedniej 7-
letniej pos³udze wikarego w ró¿nych miejscowoœciach. Do Bog-
danowic przyjecha³ autobusem, a nie mog¹c trafiæ na plebaniê,
wst¹pi³ do pobliskiego domostwa. Tam gospodyni, œp. Fran-
ciszka Kwaœniewska, na jego widok krzyknê³a po góralsku: "Je-
zusicku, momy nowego probosca!", o czym jeszcze tego same-

go wieczora dowiedzia³a siê ca³a wieœ. Kiedy na drugi dzieñ
rowerem uda³ siê do Nowej Wsi, nie wiedzia³, gdzie znajduje siê
koœció³. Przypadkowo spotkana kobiecina doradzi³a, by jecha³
ci¹gle na prawo, a z powrotem ci¹gle na lewo i tak trafi. Czêsto te
pocz¹tki wspomina³… Przez 7 lat ks. Szubka mieszka³ na pleba-
nii z by³ym proboszczem, ks. Kazimierzem Joñcem. Zaopiekowa³
siê schorowanym i sêdziwym kap³anem, który "umar³ mu na
rêkach" 30.stycznia 1983 r. Wspólna egzystencja wymaga³a od
m³odego proboszcza wiele cierpliwoœci, empatii i zrozumienia.

Œp. ks. Adam Szubka. PóŸniejszy radca i dziekan. Komenta-
tor otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Od razu w³¹czy³ siê w rytm ¿ycia
obydwu wsi. Zna³ tu wszystkich mieszkañców, interesowa³ siê
nimi, rozmawia³, przyjaŸni³, odwiedza³, docieka³… Szczególn¹
niæ porozumienia i sympatii nawi¹za³ z wieloletnim so³tysem Bog-
danowic, zmar³ym tu¿ przed nim Markiem Gorczyc¹, któremu
powierzy³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Duszpasterskiej.
£¹czy³a ich braterska przyjaŸñ. Stanowili zgrany duet. Zreszt¹
ca³a rodzina œp. Marka by³a dlañ niczym w³asna. Udana wspó³-
praca ze spo³ecznoœci¹ wiejsk¹ zaowocowa³a wieloma ciekawy-
mi pomys³ami, przedsiêwziêciami, projektami i wydarzeniami.
Tak sakralnymi jak i œwieckimi. Ze wspomnianym so³tysem
ks. Adam przemierza³ biura, urzêdy. Puka³ do ró¿nych drzwi.
Odwiedza³ burmistrzów: œp. Kazimierza Jurkowskiego, Jana
Krówkê, Adama Krupê, starostów: œp. Józefa Kozinê, Piotra
Soczyñskiego. Zawsze ¿yczliwie witany. Bywa³ u sponso-
rów. Pozyskiwa³ œrodki na potrzeby koœcio³a i parafii. By³
przekonywuj¹cy. Œwietn¹ relacjê zbudowa³ z aktywnie dzia-
³aj¹cym Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Bogdanowicach. Za-
wsze móg³ liczyæ na pomoc przewodnicz¹cych Ko³a: najpierw
p. Stasi Mrzyg³ód, a potem p. Beaty Madery. Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna te¿ by³a mu bliska, zw³aszcza, ¿e pe³ni³a istotn¹
rolê podczas uroczystoœci i œwi¹t koœcielnych.

Ks. proboszcz Adam Szubka. Od lat by³ goœciem honorowym
niemal wszystkich spotkañ i okolicznoœciowych imprez organi-
zowanych w œwietlicy wiejskiej. Szczególnie tych op³atkowych.
Z zapa³em ogl¹da³ jase³ka, inscenizacje oparte na motywach
biblijnych i tematyczne przedstawienia zwi¹zane tak¿e z jego
¿yciorysem, a w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y szkolnej w re¿y-
serii wspomnianej pani Stasi. Jak¿e cieszy³ go rozkwit ¿ycia kul-
turalnego wsi i jej rozwój. Na jednym z wystêpów, bodaj¿e pod-
czas jubileuszu 40-lecia kap³añstwa, wrêcz p³aka³, gdy m³odzi
aktorzy inscenizowali jego wczesne dzieciñstwo i przyjazd z ro-
dzin¹ w bydlêcych wagonach na Zachód. P³yn¹cy z p³yty CD
p³acz ma³ego dzieciêcia - Adasia niejednego wzruszy³. Takich
momentów nie brakowa³o.

Gdyby chcieæ spisaæ bogat¹ celebracjê i obrzêdowoœæ wszyst-
kich uroczystoœci koœcielnych, w tym odpustów obchodzonych
dwa razy w roku, gdyby chcieæ wspomnieæ o do¿ynkach, nie
sposób. To temat - rzeka. Materia³ na powieœæ… Kontynuuj¹c.
Ks. Szubka zna³ zwyczaje i obyczaje panuj¹ce na jego wsiach.
Interesowa³ siê swoim wiernym ludem. Nie mo¿na tu pomin¹æ
sympatii do Wicynian - mieszkañców s¹siedniej Nowej Wsi, jej
wieloletniego so³tysa - Adama Buchañca i tamtejszego Ko³a
Gospodyñ. Tak¿e i do nich bywa³ czêsto zapraszany. A skoro
mowa o zaproszeniach, to i ja mia³am przyjemnoœæ goœciæ go w
G³ubczycach na wystêpach mojego teatru TRADYCJA oraz Gru-
py Estradowej MIRIAM. Z chêci¹ przyje¿d¿a³ na koncerty do
koœcio³a oo. Franciszkanów czy MOK-u. By³o mi mi³o.

Œp. ks. Adam Szubka. Przez pierwsze lata swej pos³ugi dusz-
pasterskiej przemierza³ okolicê rowerem lub piechot¹. W koñcu
kupi³ sobie samochód, u¿ywany, ale w dobrym stanie Fiat 125p.
Od krewniaka, Kazia Jurkowskiego, póŸniejszego burmistrza.
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Wreszcie móg³ skróciæ czas drogi, docieraj¹c na Mszê Œw. do
Nowej Wsi.

Œp. ks. Adam Szubka. Wielki kontynuator dzie³a odbudowy
koœcio³a parafialnego po swoim poprzedniku - ks. Joñcu. Ko-
œcio³a zburzonego w 1945 r. przez Armiê Czerwon¹. Dba³ o Dom
Bo¿y i jego obejœcie. Z jego to inicjatywy i przy wsparciu Rady
Duszpasterskiej jak i mieszkañców wsi œwi¹tynia ta dwukrotnie
by³a odmalowana. Ostatni raz w 2009 r. tu¿ przed uroczystymi
obchodami 100-lecia koœcio³a. Na tê okolicznoœæ odremontowa-
ne te¿ zosta³y cztery kapliczki na ternie wsi i wszystkie krzy¿e.
Jego to i wspomnianej Rady staraniem odbudowana zosta³a ory-
ginalna wie¿a koœcielna, replika tej z 1910 r. Nowa wie¿a stanowi-
³a zwieñczenie ca³ego dzie³a odbudowy koœcio³a. Dok³adnie pa-
miêtam jej uroczyste poœwiêcenie przez bpa Jana Wieczorka pod-
czas uroczystoœci odpustowej w 2016 r. Lecz to nie wszystko!
Przy pomocy ¿yczliwych mieszkañców móg³ podj¹æ bie¿¹ce pra-
ce remontowe na plebanii. A jak¿e siê cieszy³, gdy bogdanowi-
czanie ufundowali pomnik-tablicê pami¹tkow¹ ku czci wielkiego
papie¿a-Polaka w centrum wioski. To tam wyrusza³ z procesj¹, to
tam sk³ada³ ho³d œw. Janowi Paw³owi II, to tam siê modli³.
W rocznicê urodzin, pontyfikatu i œmierci. A organizowane prze-
zeñ Drogi Krzy¿owe przez wieœ przesz³y ju¿ do historii…

Œp. ks. Adam Szubka. Mówiono o nim "swój ch³op". Bo taki
bezpoœredni, otwarty, szczery, serdeczny, swojski. A przy tym
surowy i wymagaj¹cy. Typ ksiêdza dobrodzieja z "Ch³opów"
Reymonta w realizacji aktorskiej Franciszka Pieczki. Trochê mo¿e
staroœwiecki, poniek¹d ortodoksyjny. Jedyny w sowim rodzaju.
Oryginalny! Wprawdzie korpulentny, ale obrotny i energiczny.
Przedsiêbiorczy.

Œp. ks. Adam Szubka. Ten, który w ca³ym regionie rozs³awi³
kult Matki Bo¿ej £askawej - Pani z kresowych Monasterzysk,
czczonej w bogdanowickiej œwi¹tyni od 1954 r. Ocala³¹ z bande-
rowskiej rzezi ikonê w 1985 r. podda³ konserwacji i odtworzy³ jej
bogat¹, 270-letni¹ historiê. Ma³o tego. Napisa³ pracê magistersk¹
na jej temat i obroni³ w 2009 na wydziale teologicznym Uniwer-
sytetu Opolskiego, uzyskuj¹c tytu³ magistra teologii. To on jak-
¿e skutecznie zabiega³ w kurii o wyniesienie koœcio³a parafialne-
go do rangi Sanktuarium Maryjnego Ziemi G³ubczyckiej, co te¿
siê sta³o w 2014 r. Wtedy to uroczystej liturgii przewodniczy³ ks.
bp Rudolf Pierska³a. Ksi¹dz Szubka zosta³ kustoszem tego¿ Sank-
tuarium. W sposób szczególny czci³ Matkê Bo¿¹. On to organi-
zowa³ doroczne, piesze pielgrzymki nauczycieli z G³ubczyc do
Bogdanowic w Dzieñ Edukacji Narodowej. Zaprasza³ pielgrzy-
mów z ró¿nych zak¹tków kraju i zagranicy. A zw³aszcza tych
z Wroc³awia, by³ych ekspatriantów z Monasterzysk i ich potom-
ków. To w³aœnie on zachêci³ mnie do napisania pieœni ku czci
Matki Bo¿ej z Monasterzysk. Pieœni, któr¹ wielokrotnie œpiewa-
³am przed Bogdanowick¹ Pani¹ z muzyk¹ Józefa Kaniowskiego.
To on z przejêciem s³ucha³ jej. To on zachwyca³ siê wierszem
znanego poety - Franciszka Karpiñskiego "Rêka, która kadzid³o
pali", a napisanego ponad 250 lat temu ku czci tej w³aœnie Ma-
donny. To on wzrusza³ siê, s³ysz¹c s³ynne "Ave Maria" Schu-
berta w swojej œwi¹tyni. To on klêcza³ i ¿arliwie siê modli³ przed
obliczem Matki Boskiej Bolesnej £askawej. To on z dostojn¹
asyst¹ wióz³ cudown¹ ikonê na zjazd Madonn Kresowych do
Wójcic k. Otmuchowa. To on w Domu Bo¿ym £opatyñskiej
Madonny g³osi³ S³owo. To on dziêkowa³ swej Pani za ocalenie
i wyjœcie ca³o, bez szwanku, z groŸnego wypadku samochodo-
wego w 2017. To on…

Œp. ks. kustosz Adam Szubka. Kresowiak "z krwi i koœci".
Nawet w barwie g³osu mia³ swoisty wschodni zaœpiew. Urodzo-
ny w Kozowej na Podolu 1. stycznia 1944 r., wraz z rodzicami -

Katarzyn¹ i Miko³ajem oraz starsz¹ o siedem lat siostra Waleri¹
jako roczne dziecko przyby³ do Nysy w 1945 w ramach ekspa-
triacji, osiedliwszy siê w pobliskim Biskupowie. Wujek Wies³a-
wa, Bronis³awa i nie¿yj¹cego ju¿ Janusza. Mi³oœæ do Kresów
"wyssa³ z mlekiem matki". Bêd¹c tu, na ziemi g³ubczyckiej, by³
niew¹tpliwie przywódc¹ duchowym œrodowiska kresowego, roz-
proszonego po wielu wsiach. Wszak zna³ mentalnoœæ tego ludu,
jego historiê, obyczaje i zwyczaje, oczekiwania… Kiedy w 2009 r.
powsta³o G³ubczyckie Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kre-
sów P³d.-Wsch., z zapa³em w³¹czy³ siê w jego dzia³ania. Ma³o
tego! Zosta³ kapelanem œrodowiska kresowego, co zreszt¹ za-
proponowa³ mu prezes Stowarzyszenia p. Edward Wo³oszyn,
z którym przyjaŸni³ siê. Szczególn¹ sympati¹ darzy³ te¿ jego za-
stêpcê - Kazia Naumczyka. Oj, mieli o czym rozmawiaæ! Ju¿
u progu dzia³alnoœci przywo³anej organizacji ks. kapelan poœwiê-
ci³ kamieñ pamiêci na g³ubczyckim cmentarzu komunalnym upa-
miêtniaj¹cy ofiary ludobójstwa na kresach w latach 1939-1946.
Podobny kamieñ umieœci³ tu¿ obok swej œwi¹tyni. Ocala³ od za-
pomnienia, kieruj¹c s³owa otuchy do zebranych podczas uro-
czystoœci 17 wrzeœnia czy 10 lipca… Nieocenion¹ rolê odgrywa³
tak¿e podczas licznych pielgrzymek na Kresy organizowanych
przez wspomniane Towarzystwo. Na ich trasie znajdowa³y siê
m.in.: Sambor, Truskawiec, Drohobycz, Zaleszczyki, Lwów, Brze-
¿any, Kamieñ Podolski, Kamieniec, Chocim, Monasterzyska,
gdzie by³ chrzczony, rodzinna Kozowa i inne miejscowoœci.
A' propos. Podczas jednej z tych wypraw postanowi³ odszukaæ
swój rodzinny dom. Kiedy go znalaz³, podesz³a doñ staruszka
z s¹siedztwa i przygl¹daj¹c siê mu uwa¿nie, zapyta³a: "Adasiu,
to ty?". Wtedy rozp³aka³ siê jak dziecko. Wszak mia³ roczek, gdy
opuszcza³ rodzinn¹ wieœ. Powróci³ tu 65 lat póŸniej. Z kolei
w czasie innej pielgrzymki na Kresy w niepozornym, przyklasz-
tornym koœció³ku spotka³ abp. metropolitê lwowskiego - Mie-
czys³awa Mokrzyckiego, który przyby³ tam z grup¹ p¹tników.
Zaproponowa³ asystê do Mszy Œw., po czym zaprosi³ do Bogda-
nowic na odpust, a dostojnik to zaproszenie przyj¹³. Dwa lata
póŸniej metropolita lwowski koncelebrowa³ Mszê Œw. podczas
uroczystoœci MB Bolesnej £askawej. Doskonale pamiêtam to
podnios³e wydarzenie. 15. wrzeœnia 2013 r.

Ks. kapelan Adam Szubka. Mi³oœnik Kresów i kultury kreso-
wej. Aktywny uczestnik i wspó³organizator Dni Kresowych, od-
powiedzialny zw³aszcza za ich czêœæ sakraln¹. Zabiega³ o odpo-
wiedni¹ oprawê artystyczn¹, jej patetyczny ton i wysoki po-
ziom. Powierza³ mi monta¿ poetycko-muzyczny, co czyni³am
z radoœci¹, anga¿uj¹c swoje zespo³y i rodzinê. I tak przez wiele
lat… A on, przejêty i wzruszony, koncelebrowa³ Msze Œw. za
Kresowiaków. On, buduj¹cy pomost miêdzy Wschodem a Za-
chodem. Miêdzy przyby³ymi z Kresów, a autochtonami. On, asy-
stuj¹cy biskupom i innym zacnym ksiê¿om. On, w skupieniu
s³uchaj¹cy przejmuj¹cych pieœni w wykonaniu Chóru Miesza-
nego naszego LO oraz chóru ECHO KRESÓW z Kêdzierzyna-
KoŸla. A potem, siedz¹c w pierwszym rzêdzie na estradzie bo-
iska, ko³ysa³ siê "na kresow¹ nutê", œpiewaj¹c "Hej soko³y"
wespó³ z LWOWSK¥ FAL¥, ubrany w czapkê z daszkiem jak
lwowski batiar. A gdy go pozdrawia³am ze sceny, wstawa³ i ma-
cha³ ni¹ zawadiacko. Jak¿e siê wtedy cieszy³. Z kolei pêka³ ze
œmiechu, gdy Mietek Zaj¹c - mój aktor - ba³aka³ lwowskie opo-
wieœci. W tzw. miêdzyczasie degustowa³ smaczne kresowe jad³o
i z uwag¹ s³ucha³ prelegentów, m.in. prof. Stanis³awa S³awomira
Niciejê, autora s³ynnej "Kresowej Atlantydy" i innych mówców.
Pamiêtam jak dziœ. Oto na jednym ze spotkañ op³atkowych braci
kresowej w MOK, wzi¹wszy siê pod boki wraz z red. "Lwowskiej
Fali" w Radio Katowice - Danut¹ Skalsk¹, œpiewa³ "Tylko we
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Lwowi " ku uciesze licznie zgromadzonych. Za tym Lwowem ci¹-
gle têskni³. Ten Lwów mia³ w sercu…

W swym ksiêgozbiorze ks. Szubka posiada³ szereg publikacji
na temat Kresów. Szczególnie ceni³ sobie naszych g³ubczyckich
historyków: dr Katarzynê Maler, dra Arkadiusza Szymczynê oraz
dr Barbarê Górnick¹-Naszkiewicz. Niestety "Albumu Kresowego"
dra Szymczyny, który niedawno zosta³ wydany, nie doczeka³. We
wspomnianych publikacjach bardzo czêsto pojawia³ siê w tekœcie
i na fotografiach. Z kolei w ksi¹¿ce prof. Marii Kalczyñskiej "Kreso-
wianie na Œl¹sku Opolskim" zawar³ swój rozdzia³ dotycz¹cy kultu
MB z Monasterzysk. Zaanga¿owanie ksiêdza kapelana w dzia³al-
noœæ na rzecz Kresów zosta³o docenione, bowiem w 2014 r. Zarz¹d
G³ówny w Warszawie uhonorowa³ go z³ot¹ odznak¹ "Zas³u¿ony dla
Kresów", a rok póŸniej "Krzy¿em Kresowym".

Œp. ks. proboszcz Adam Szubka. Szczególn¹ wagê przywi¹zy-
wa³ do swych imienin. Ju¿ tradycyjnie, ka¿dego roku je celebro-
wa³. 24. grudnia, w wigilijny poranek odprawia³ Mszê Œw. w in-
tencji w³asnej i kilku okolicznych, zaprzyjaŸnionych z nim Ada-
mów: burmistrza Adama Krupy, so³tysa Nowej Wsi - Adama Bu-
chañca, so³tysa Nowego Ro¿nowa - Adama Koconia i innych.
Potem kwiaty, symboliczne upominki i wszyscy goœcie udawali
siê na plebaniê, by przy kawie czy herbacie dyskutowaæ i…wspo-
minaæ! Z nostalgi¹ i sentymentem. Od burmistrza zawsze otrzy-
mywa³ swoje ulubione kwiaty -okaza³y bukiet herbacianych ró¿,
jak i bo¿onarodzeniowe pierniczki pieczone przez jego ¿onê -
Wandê. Uwielbia³ je i zawsze na nie czeka³. Ju¿ w przedsionku
koœcio³a pyta³: "A pierniczki s¹?" Tych pierniczków ju¿ nie bê-
dzie, lecz na grobie pojawi¹ siê herbaciane ró¿e…

Œp. ks. dziekan A. Szubka. Jubileusz 800 lat Bogdanowic
prze¿y³ wyj¹tkowo. Wszak by³o to te¿ po¿egnanie z parafi¹, w
której spêdzi³ 42 lata swego kap³añskiego ¿ycia. Przejœcie na eme-
ryturê i roz³¹ka z bliskimi jego sercu parafianami z Bogdanowic i
Nowej Wsi, po¿egnanie z Kresowianami. Trudne chwile! I oczy-
wiœcie Msza Œw. koncelebrowana przez ks. bpa Paw³a Stobrawê.
Podziêkowania od w³adz samorz¹dowych, lokalnej spo³eczno-
œci, liczne laudacje i najwy¿sze odznaczenie od Rady Miejskiej,
czyli "Herb G³ubczyc". £zy i wzruszenia… Nastêpnie wyjazd do
Opola, do Domu Ksiê¿y Emerytów i ta ci¹g³a têsknota za swo-
imi… Lecz za niespe³na rok jeszcze powrót do umi³owanych
Bogdanowic na swój jubileusz 50-lecia kap³añstwa. Znów wœród
swoich dziêki ¿yczliwoœci obecnego ks. proboszcza - Jerzego Chy³-
ka. Podnios³a uroczystoœæ z nale¿yt¹ opraw¹, ulubiona orkiestra
dêta PLANIA     i zacny jubilat krocz¹cy na przedzie, choæ ju¿
schorowany…

Œp. ks. proboszcz Adam Szubka. Mia³ szerokie kontakty.
Z radoœci¹ zaprasza³ koœcielnych dostojników na uroczystoœci
religijne, a oni uœwietniali je, podnosz¹c ich rangê. Wœród nich
byli: wczeœniej wspomniany abp Mieczys³aw Mokrzycki, abp ds.
Polonii w Watykanie - Szczepan Weso³y, œp. bp Antoni Adamiuk,
abp Alfons Nossol, obecny bp. ordynariusz - Andrzej Czaja, przy-
wo³ani uprzednio biskupi, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ze stro-
ny ojca rodem z Monasterzysk) i inni. W jego pracy duszpaster-
skiej wspierali go zaprzyjaŸnieni z nim: ks. Henryk Ka³u¿a - werbi-
sta z Nysy, o. Ludwik Mycielski - dr teologii, benedyktyn z Bi-
skupowa, ks. Czes³aw Nowak, o. Sebastian z Cvilina, ks. pro-
boszcz Micha³ Œlêczek, nasi oo. Franciszkanie, ksiê¿a z okolicz-
nych parafii i inni.

Œp. ks. dziekan Adam Szubka. Przywi¹zany do tej ziemi, swej
Ma³ej Ojczyzny. Poniek¹d rolnik. Dobry gospodarz. Kocha³ kwiaty
i otacza³ siê nimi. Z zapa³em uprawia³ ogród. Sia³, plewi³, podle-
wa³. Prowadzi³ gospodarstwo domowe. Najpierw samodzielnie,
a potem przy wsparciu dwóch gospodyñ. Œp. pani Zosi, nastêp-

nie nieocenionej pani Irenki. Lubi³ ich kuchniê. Tradycyjn¹,
polsk¹, kresow¹, œl¹sk¹… Nie by³ wybredny. Wszystko mu sma-
kowa³o. Uwielbia³ s³odycze i ciasta. Zw³aszcza torty. Wspomnia-
na p. Irenka 18 lat mu pomaga³a. Trwa³a przy nim do koñca, tak¿e
w chorobie, odwiedzaj¹c w Domu Ksiê¿y Emerytów. Otacza³a
trosk¹ i opiek¹. By³a podpor¹...

Œp. ks. proboszcz A. Szubka. Cz³owiek wra¿liwy i wielkiego
serca. Otwarty te¿ na potrzeby innych. Nieobcy by³ mu los cho-
rych i cierpi¹cych. Dlatego te¿ w³¹cza³ siê do organizacji akcji
dobroczynnych. Zachêca³ z ambony do ofiarnoœci. Prowadzi³
"Caritas". Prosi³ i zarazem dziêkowa³…

Œp. ks. radca Adam Szubka. Pracownik Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Bogdanowicach, z prawie 30-letnim sta¿em. Wspó³-
pracowa³ z dyrekcj¹, gronem pedagogicznym, rodzicami. Lubia-
ny przez dzieci i m³odzie¿. W sposób barwny i obrazowy wyja-
œnia³ im tajemnicê Królestwa Bo¿ego. W swych rozwa¿aniach i
g³oszonym S³owie Bo¿ym opiera³ siê g³ównie na Ewangelii. Cieka-
wie opowiada³. Prostym jêzykiem… A w swej pamiêci przechowy-
wa³ olbrzymie liczby udzielonych œlubów, chrztów; dzieci pierw-
szokomunijnych, bierzmowanych, etc. By³ z nich dumny… I choæ
choroba ostatnimi laty spowolni³a jego odbiór rzeczywistoœci, przy-
pomina³ sobie jednak ró¿ne wydarzenia z ¿ycia… ̄ y³ nimi, ogl¹da³
zdjêcia, kasety i p³yty DVD, nagrania TV G³ubczyce; archiwizowa³
je. A w lokalnej prasie - "G³osie G³ubczyc" czy "Rzeczy Powiato-
wej" szuka³ informacji o Bogdanowicach, parafii, koœciele, jego
osobie i znajdowa³. Zbiera³ na pami¹tkê kolejne roczniki "Kalenda-
rza G³ubczyckiego", zaznaczaj¹c zak³adk¹ wa¿ne dlañ treœci.

Œp. ks. Adam Szubka. Za³o¿yciel i opiekun wielu formacji
modlitewnych. Oœmiu ró¿ ró¿añcowych, Grupy Mi³osierdzia Bo-
¿ego, Grupy Wynagradzaj¹cej, Margaretek, czyli ma³ych ró¿añ-
ców za kap³anów. Dba³ o rozwój duchowy swoich owieczek. To-
warzyszy³ im we wspólnych spotkaniach, przewodniczy³ modli-
twie. Zjednywa³ wiernych. Duchowy mentor...

Œp. ks. kustosz Adam Szubka. Zakoñczywszy ziemsk¹ wê-
drówkê, powróci³ do Bogdanowic. Odprowadzony 7. grudnia na
miejsce wiecznego spoczynku po uroczystej Mszy Œw. i ceremo-
nii pod przewodnictwem ks. bpa Rudolfa Pierska³y. Po¿egnany
przez rodzinê, ksiê¿y, w³adze samorz¹dowe, przedstawicieli ró¿-
nych œrodowisk, przybyszów z zewn¹trz i wiernych parafian.
Spocz¹³ obok swych zacnych poprzedników: ks. Józefa Swobo-
dy i ks. Kazimierza Joñca. Niech odpoczywa w pokoju…

Œp. ks. kapelan Adam Szubka.  Za Horacym móg³by powie-
dzieæ: "Non omnis moriar" (Nie wszystek umrê).

Œp. ks. Adam Szubka…
Maria Farasiewicz - w imieniu Burmistrza Adama Krupy,
samorz¹du gminy, powiatu i lokalnej spo³ecznoœci

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-

œci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach (www.glub-
czyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce,
przeznaczonych do zbycia i oddania w dzier¿awê i najem:

1) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nieruchomo-
œci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach przy ulicach: Jana Paw³a
II nr 8/9 i Alei Lipowej nr 2/3;

2) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do oddania w dzier¿a-
wê nieruchomoœci po³o¿one w G³ubczycach, obejmuj¹ce czêœci
dzia³ek nr 286/180, nr 292/10, nr 292/29, nr 429/35, nr 1305/1, nr
1305/2, nr 1305/3;

3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczone do oddania w najem nie-
ruchomoœci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach (teren targowi-
ska miejskiego), zlokalizowane na dzia³kach nr 292/12 i nr 1305/2.
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"ALBUM G£UBCZYCKICH
RODZIN KRESOWYCH"

  100-lecie odzyskania niepodleg³oœci przez nasz kraj jest
okazj¹ do przypomnienia, jak wa¿n¹ rolê dla polskiej gospo-
darki i kultury odgrywa³y przed 1945 r. Kresy Wschodnie
Rzeczypospolitej.

Losy naszych rodaków, którzy od pokoleñ ¿yli i gospodaro-
wali na wschodzie zosta³y poddane    w XX wieku wielu próbom
przetrwania. Okupacje, pacyfikacje miast i wsi, przymusowe de-
portacje  na Sybir i do Kazachstanu, ludobójstwo, uchodŸstwo
na inne kontynenty, pozostawi³y traumê wœród tych, którzy do-
œwiadczyli okropnoœci wojny oraz wielk¹ zadrê wspó³czesnym,
tkwi¹c¹ od lat w naszym spo³eczeñstwie.

Jednym z kierunków badañ podjêtych przez g³ubczyckich hi-
storyków s¹ szeroko rozumiane Kresy Wschodnie Rzeczpo-
spolitej, które od pokoleñ fascynuj¹ swoim naturalnym piêk-
nem, dorobkiem intelektualnym, materialnym oraz kultur¹.

Od wielu lat zbierane s¹ relacje, dokumenty i fotografie opisu-
j¹ce losy rodzin przesiedlonych na teren powiatu g³ubczyckie-
go. Dziêki wspomnieniom powojennych osadników zabu¿añ-
skich oraz ich krewnych i s¹siadów mo¿emy odtworzyæ ¿ycie
codzienne rodzin kresowych.

Prezentowany Pañstwu "Album g³ubczyckich rodzin kreso-
wych" jest kontynuacj¹ podjêtej tematyki, jak¹ zapocz¹tkowali
w swoich trzech wczeœniejszych publikacjach g³ubczyccy hi-
storycy - dr Arkadiusz Szymczyna i dr Katarzyna Maler. Ze-
brali w nich relacje od osób urodzonych na Kresach Wschod-
nich Rzeczpospolitej.

Album wydrukowano dziêki pomocy finansowej Powiatu G³ub-
czyckiego i wsparciu technicznemu Urzêdu Miejskiego              w
G³ubczycach. Publikacja jest przede wszystkim zbiorem starych
fotografii dokumentuj¹cych ¿ycie codzienne Zabu¿an, ich udzia³
w uroczystoœciach koœcielnych i pañstwowych, imprezach kul-

turalnych, czy te¿ s³u¿bie w jednostkach wojskowych Korpusu
Ochrony Pogranicza. Jest równie¿ Ÿród³em utrwalaj¹cym wspa-
nia³¹ kulturê materialn¹, odebran¹ Polakom i pozostawion¹ za
wschodni¹ granic¹. Czêœæ zebranej dokumentacji fotograficznej
ekspatriantów pochodzi z okresu powojennego, kiedy to z tru-
dem musieli siê przystosowaæ do nowych warunków ¿ycia spo-
³eczno-politycznego na terenie powiatu g³ubczyckiego. Ksi¹¿ka
zawiera 458 stron, na których wyeksponowano ok. 900 fotogra-
fii i dokumentów.

Publikacja zbiega siê równie¿ z 10. rocznic¹ powstania Towa-
rzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
Oddzia³ w G³ubczycach, którego prezesem jest Edward Wo³o-
szyn. Dzia³alnoœæ organizacji jest okazj¹ do przypomnienia, jak
wa¿n¹ rolê odegrali i nadal odgrywaj¹ osadnicy zabu¿añscy w
powojennej historii ziemi g³ubczyckiej i jak cenne wartoœci pa-
triotyczno-wychowawcze kultywuje lokalne œrodowisko kreso-
we. Od chwili zarejestrowania organizacja prowadzi dzia³alnoœæ
o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Dziêki podjêtym ini-
cjatywom cz³onkowie TMLiKP-W Oddzia³ w G³ubczycach bior¹
czynny udzia³ w uroczystoœciach rocznicowych, spotkaniach
op³atkowych, prelekcjach, konkursach, pokazach kulinarnych,
wystawach, prezentacjach i imprezach kulturalnych. Od 10 lat
organizacja podtrzymuje oraz upowszechnia tradycje    i obycza-
je narodowe, organizuje wycieczki, a tak¿e pielêgnuje pamiêæ o
Polakach pomordowanych na Kresach Wschodnich. Notatki i
fotografie wzbogac¹ dodatkowo archiwum Towarzystwa i przy-
czyni¹ siê do zachowania wspomnieñ o rodzinach zabu¿añskich,
które po II wojnie œwiatowej osiedli³y siê na terenie powiatu
g³ubczyckiego.

"Album g³ubczyckich rodzin kresowych" jest fotograficz-
nym Ÿród³em utrwalaj¹cym wspania³¹ kulturê materialn¹, ode-
bran¹ Polakom i pozostawion¹ za wschodni¹ granic¹. Jego pu-
blikacja ma na celu ocalenie od zapomnienia wizerunku rodzin
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kresowych, ich dziedzictwa wielopokoleniowego kultywowane-
go na wschodnich rubie¿ach Polski.

Pierwsz¹ czêœæ albumu wype³niaj¹ liczne artyku³y osób, któ-
re przez lata wspó³pracowa³y z g³ubczyckim oddzia³em TMLiKP-
W. Ich oryginalne spojrzenie na dzia³alnoœæ Towarzystwa oraz
osobiste wynurzenia sprawiaj¹, ¿e rodziny zabu¿añskie poczuj¹
niezwyk³¹ wiêŸ z miejscem swojego urodzenia, rodzim¹ ziemi¹
od Wileñszczyzny, poprzez Nowogródczyznê, Polesie, Wo³yñ,
Podole, Pokucie, a¿ po Lwowszczyznê. Przypomn¹ sobie jak prze-
biega³ powojenny proces asymilacji kulturowej przesiedleñców
kresowych z autochtonami na Œl¹sku Opolskim.

Wœród autorów tekstów, którzy zechcieli podzieliæ siê swoimi
odczuciami s¹: prof. Maria Kalczyñska - kierownik Katedry Ba-
dañ nad Komunikacj¹ i Spo³eczeñstwem Wielokulturowym Poli-
techniki Opolskiej, prof. Mieczys³aw Szustakowski z Politechni-
ki Wroc³awskiej - autor wielu publikacji opisuj¹cych historiê
Zbara¿a, dr Katarzyna Maler - badaczka dziejów ziemi g³ubczyc-
kiej i wspó³autorka ksi¹¿ek o Kresach Wschodnich, dr Barbara
Górnicka-Naszkiewicz - badaczka kulturoznawstwa subregionu
g³ubczyckiego, Ludmila Èajanova z Karniowa ze Zwi¹zku Cze-
skich Wo³ynian, Amelia Mamczar - prezes Zwi¹zku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych w
G³ubczycach oraz prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych Rze-
czypospolitej Polskiej w G³ubczycach, Piotr Kopczyk - prezes
Stowarzyszenia Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej, Jan
Wac - redaktor "Kalendarza G³ubczyckiego" i "G³osu G³ubczyc"
oraz Maria Farasiewicz - wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu G³ub-
czyckiego i animatorka kultury kresowej.

Drug¹ czêœæ albumu wype³niaj¹ stare dokumenty i fotogra-
fie. Kartki tej czêœci ksi¹¿ki mo¿na przegl¹daæ z uwzglêdnieniem
uk³adu chronologiczno-problemowego.

I tak, dziêki zbiorom Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyc-
kiej oraz osób prywatnych wykorzystano fotografie z prze³omu
XIX i XX wieku, okresu I wojny œwiatowej, miêdzywojnia, czasu
okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz tu³aczki Kresowian po
kontynentach, a tak¿e ¿ycia pierwszych powojennych osadni-
ków na ziemi g³ubczyckiej.

Kolejn¹ propozycj¹ jest przegl¹danie albumu jako Ÿród³a zmie-
niaj¹cej siê mody. Koneserzy starych fotografii bêd¹ mogli ogl¹-
daæ wspania³e suknie i kapelusze kobiet z okresu prze³omu wieków,
mundury ¿o³nierzy z ró¿nych formacji wojskowych z lat 1914-1945,
stroje dzieci pierwszokomunijnych, par zawieraj¹cych zwi¹zek ma³-
¿eñski, stroje regionalne, suknie balowe i karnawa³owe.

Inny klucz przegl¹dania albumowej galerii fotograficznej zwi¹-
zany jest z wykonywanym zawodem lub miejscem uroczystoœci
o charakterze patriotycznym, koœcielnym lub rodzinnym. Tu
wykorzystano zdjêcia z okresu s³u¿by w jednostkach wojsko-
wych, uroczystoœci weselnych, komunijnych, œwi¹tecznych, z
pielgrzymek, zabaw i balów maskowych, imprez, wycieczek i uro-
czystoœci szkolnych, zebrañ kó³ zainteresowañ, towarzystw, sto-
warzyszeñ i urzêdów oraz pracy na gospodarstwie i w zak³adach
produkcyjnych.

Tê czêœæ ksi¹¿ki koñcz¹ piosenki kresowe w aran¿acji Józefa
Kaniowskiego oraz fotografie eksponatów pozyskanych od eks-
patriantów z naszego powiatu przez Powiatowe Muzeum Ziemi

G³ubczyckiej. Zbiory stanowi¹ piêkn¹ kolekcjê i s¹ dowodem
materialnym wspania³ej kultury zabu¿añskiej.

Trzeci¹ czeœæ albumu wype³niaj¹ mapy pogl¹dowe, tabele i
wykresy, które s¹ ze sob¹ powi¹zane w taki sposób, aby u³atwiæ
czytelnikowi lepsze zrozumienie problematyki przesiedleñ, de-
portacji, eksterminacji oraz kierunków migracji naszych roda-
ków z Kresów Wschodnich. Z tej propozycji skorzysta przede
wszystkim m³odzie¿ szkolna, która w syntetyczny sposób bê-
dzie mog³a zapoznaæ siê z losami Polaków z terenu powiatu g³ub-
czyckiego. Materia³y udostêpnione przez Centrum Kartografii
w Warszawie bazuj¹ na starych, przedwojennych mapach Euge-
niusza Romera.

Kolejn¹ czêœæ albumu wype³niaj¹ wspó³czesne fotografie z
zebrañ, spotkañ, wycieczek oraz uroczystoœci rocznicowych, w
których udzia³ brali przedstawiciele œrodowiska kresowego zie-
mi g³ubczyckiej. Wœród zebranych materia³ów znalaz³y siê m.in.
zdjêcia z ods³onienia Kamienia Pamiêci, uroczystoœci rocznico-
wych ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, z cyklicznie obchodzo-
nych Dni Kultury Kresowej w Bogdanowicach i G³ubczycach,
ze spotkañ popularyzuj¹cych dorobek kulturalny Kresów
Wschodnich w czytelni biblioteki w G³ubczycach, a tak¿e oœrod-
kach kultury w Kietrzu i Baborowie, z promocji ksi¹¿ek, wystaw,
konkursów szkolnych, biesiad i spotkañ Kresowian w Chomi¹-
¿y oraz Œwiatowego Zjazdu Wicynian w Nowej Wsi, wizyt przed-
stawicieli lokalnych w³adz w Czechach i na Ukrainie oraz wielu
innym ciekawym inicjatywom utrwalaj¹cym dorobek 10-lecia ist-
nienia g³ubczyckiego oddzia³u TMLiKP-W.

Dziêki pomocy Powiatu G³ubczyckiego oraz poœrednictwie we
wspó³pracy autora z wieloma instytucjami oraz organizacjami, w
tym m.in.: z Bibliotek¹ Muzeum Polskiego w Ameryce mieszcz¹-
cego siê w Chicago, promuj¹c¹ od lat polsk¹ kulturê wœród ro-
daków osiedlonych w USA, z Kuri¹ Metropolitarn¹ Obrz¹dku
£aciñskiego we Lwowie i osobistym zaanga¿owaniem abpa
Mieczys³awa Mokrzyckiego, ze Zwi¹zkiem Czeskich Wo³ynian z
oœrodkami w Pradze i Ostrawie, którego przedstawiciele miesz-
kaj¹ tak¿e na ziemi albrechticko-karniowskiej, z Polskim Towa-
rzystwem Ludoznawczym z siedzib¹ we Wroc³awiu, promuj¹-
cym kulturoznawstwo i folklorystykê, z Kresowym Serwisem
Informacyjnym, organem medialnym "Porozumienia Pokoleñ
Kresowych" i jednym z najwiêkszych portali tematycznych opi-
suj¹cych dziedzictwo i ¿ycie Polaków na Kresach Wschodnich,
z lokalnymi urzêdami, stowarzyszeniami, towarzystwami, biblio-
tekami, szko³ami i mediami - pasjonaci historii oraz sympatycy
œrodowisk kresowych bêd¹ mogli rozszerzyæ kontakty poza re-
gionalne granice swojej dzia³alnoœci i promowaæ polsk¹ kultu-
rê poza granicami naszego kraju.

"Album g³ubczyckich rodzin kresowych" pomo¿e zrozumieæ
przede wszystkim m³odzie¿y szkolnej, jak wa¿ne jest dziedzic-
two naszych przodków pozostawione za wschodni¹ granic¹
i to¿samoœæ narodowa Polaków mieszkaj¹cych obecnie na Ukra-
inie, Bia³orusi i Litwie.

Wydawca ksi¹¿ki ma nadziejê, ¿e dla wielu z nas, pozostanie
ona wyj¹tkowym Ÿród³em wiedzy, do którego bêdziemy siêgaæ
niejednokrotnie.

Arkadiusz Szymczyna

APEL: ZBLI¯A SIÊ ZIMA.
Nie b¹dŸmy obojêtni dla osób samotnych, chorych, niepe³nosprawnych.

Mo¿e potrzebuj¹ naszego wsparcia. Udzielajmy pomocy s¹siedzkiej.
Kontakt do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej  w G³ubczycach

ul.  Pocztowa 6a tel 77 485 29 22
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 WSPOMNIENIE  O ŒP. MARKU GORCZYCY
28.listopada 2020 r .Pan Marek Gorczyca zakoñczy³ sw¹ ziemsk¹

wêdrówkê. Wiadomoœæ o jego œmierci lotem b³yskawicy rozesz³a
siê jeszcze tego samego
dnia w lokalnym œrodowisku
.I odszed³ do wiecznoœci,
skoñczywszy w paŸdzierni-
ku 59 lat .Mê¿czyzna w sile
wieku! Odszed³ po d³ugiej
i jak¿e nierównej walce z nie-
uleczaln¹ chorob¹. Odszed³,
by stan¹æ przed obliczem
Pana. Odszed³ cz³owiek wy-
j¹tkowy.

Œp. Marek Gorczyca. Ko-
chaj¹cy i troskliwy m¹¿ Joli,
ojciec  Tomka, Marysi, Do-
riana i Ani, brat Lusi i Ludwi-
ka. G³owa rodziny, jej ostoja.
Poœlubiwszy w 1987 roku Jo-

lantê Uchmanowicz, stworzy³ z ni¹ wspania³¹ rodzinê, z której by³
szalenie dumny. Pochodzi³ ze wsi Królowe, ale przyby³ do Bogda-
nowic, sk¹d wywodzi³a siê ¿ona; w³asnymi si³ami postawi³ wyma-
rzony dom i tu osiad³.

Œp. Marek Gorczyca. Absolwent g³ubczyckiego MECHANI-
KA, od wielu lat zwi¹zany ze szko³¹ podstawow¹ w Bogdanowi-
cach. Jako konserwator i woŸny, a ostatnimi czasy pracownik
g³ubczyckich wodoci¹gów. Ale przede wszystkim rolnik, kulty-
wuj¹cy tradycje rodzinne, przywi¹zany do Ziemi - Matki niczym
Boryna z "Ch³opów". Odznaczony za "Zas³ugi dla rolnictwa".

Œp. Marek Gorczyca. Obdarzony spo³ecznym zaufaniem,
16 lat pe³ni³ funkcjê so³tysa Bogdanowic (2003 - 2019).Wsi, któr¹
tak umi³owa³. Wsi, której by³ oddany bez reszty. Wsi, dla której
tyle zrobi³! Dobry i pracowity gospodarz. Cz³owiek energiczny i
przedsiêbiorczy. ̄ y³ wsi¹ i problemami jej mieszkañców. Dopro-
wadzi³ Bogdanowice do rozkwitu. Wystarczy tylko spojrzeæ!

Czêsto odwiedza³ burmistrzów: nie¿yj¹cego Kazimierza Jurkow-
skiego, potem Jana Krówkê, obecnego Adama Krupê, Starostwo
Powiatowe, by dzieliæ siê  swoimi pomys³ami, propozycjami, pro-
blemami wsi, by zabiegaæ o to czy owo. Skutecznie zreszt¹.

Œp. Marek Gorczyca. Nie tylko so³tys, ale tak¿e wieloletni cz³o-
nek Zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Ligi Zwi¹zku Spor-
towego, cz³onek Stowarzyszenia Obywatelski Komitet G³ub-
czyc. Spo³ecznik.

Œp. Marek Gorczyca. D³ugoletni przewodnicz¹cy  Rady Dusz-
pasterskiej. Doradca i mo¿na by rzec - prawa rêka ks. Adama
Szubki, by³ego proboszcza.  Stanowili zgrany i nieroz³¹czny duet.
Cz³owiek religijny, g³êbokiej wiary, mocno zwi¹zany z Koœcio³em.
Dba³ o Dom Bo¿y i jego otoczenie. Znajdowa³ równowagê miê-
dzy sacrum a profanum.

Szczególnym kultem otacza³ obraz Matki Bo¿ej Bolesnej £aska-
wej z kresowych Monasterzysk, czczonej w bogdanowickiej œwi¹-
tyni od 1954 roku. Ocala³a z wojennej i  banderowskiej zawieru-
chy ikona zawsze by³a przedmiotem jego troski. Wraz z ks. kape-
lanem Szubk¹ przez wiele lat zabiega³ w kurii o wyniesienie ko-
œcio³a p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego do rangi sanktuarium,
co te¿ siê sta³o w 2014 r. To on wespó³ z burmistrzem A.Krup¹ i
Rad¹ Parafialn¹ wióz³ ów cudowny obraz na zlot kresowych Ma-
donn do Wójcic. To on klêcza³  u stóp Monasterzyskiej Matki z
¿arliw¹ modlitw¹ na ustach . Lecz to nie wszystko.! Czyni³ stara-
nia o odbudowê oryginalnej wie¿y koœcielnej, bêd¹cej replik¹  tej
z 1910 . Jak dziœ pamiêtam przemówienie so³tysa na uroczystoœci

odpustowej w 2016 r., kiedy mia³o miejsce poœwiêcenie tej wie-
¿y. By³ przejêty i wzruszony. W oczach mia³ ³zy…

Œp. Marek Gorczyca. Kresowiak z dziada pradziada. Wraz z
Zarz¹dem G³ubczyckiego Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i
Kresów P³d. - Wsch. organizowa³ tzw. Dni Kresowe w Bogda-
nowicach. Hucznie i z pomp¹. By³y one swoistym spotkaniem
z tradycj¹ i kultur¹ naszych przodków. Przypomina³y o krwa-
wych dziejach. Zaprasza³ nañ znakomitych artystów, œwietne
zespo³y, ciekawych ludzi, w tym historyków, pos³ów, senato-
rów, samorz¹dowców ró¿nych szczebli, dziennikarzy. Œci¹ga³
braæ kresow¹ z Wroc³awia, ró¿nych zak¹tków kraju i z zagrani-
cy. Warto tu przywo³aæ barda Macieja  Wróblewskiego,
"Lwowsk¹ Falê", prof. Stanis³awa S³awomira Niciejê, redaktor
Danutê Skalsk¹  I innych. Wiele by tu wymieniaæ…. A na estra-
dzie boiska ciekawe prelekcje, barwne  wystêpy artystyczne
przyci¹gaj¹ce t³umy widzów. Oj dzia³o siê, dzia³o!… I uœmiech
zadowolonego i czêstuj¹cego bigosem Marka.

To w³aœnie tu, w Bogdanowicach, za jego kadencji mia³y
miejsce dwukrotnie  gminne do¿ynki nobilituj¹ce wieœ, zw³asz-
cza te ostatnie w 2017  z wystêpem s³ynnego zespo³u Pieœni
i Tañca Œl¹sk. A  o obchodach 800 - lecia Bogdanowic mo¿na
by mówiæ bez koñca. Przesz³y do historii…

Œp. Marek Gorczyca. Jego to i ks.  A. Szubki staraniem
uroczystoœci koœcielne uœwietnili:  arcybiskup metropolita
lwowski- Mieczys³aw Mokrzycki, abp. ds. polonii w Watyka-
nie Szczepan Weso³y, biskup ordynariusz opolski - Andrzej
Czaja, biskup gliwicki Pawe³ Stobrawa, wielokrotnie ks. Tade-
usz Isakowicz - Zaleski i inni.

Œp. Marek Gorczyca. Cz³owiek szlachetny, zatroskany
o innych, zw³aszcza potrzebuj¹cych. ̄ yczliwy, pe³en empatii
i zrozumienia. Dziêki jego zaanga¿owaniu w œwietlicy wiejskiej
odbywa³y siê niemal ka¿dego roku zabawy charytatywne i do-
chodowe. So³tys organizowa³ kwesty i zbiórki dla ubogich. Nie
by³ mu obojêtny los dzieci chorych i niepe³nosprawnych. Nie
mo¿na pomin¹æ tu jego owocnej wspó³pracy z prê¿nie dzia³aj¹-
cym Ko³em Gospodyñ Wiejskich. Najpierw pod przewodnic-
twem p. Stasi Mrzyg³ód, a potem p. Beaty Madery. Zawsze
towarzyszy³a mu Jola. Wraz z nimi i grup¹ zapaleñców przygo-
towywa³ bale andrzejkowe, sylwestrowe, spotkania op³atkowe
i okolicznoœciowe z udzia³em mieszkañców wsi i goœci z ze-
wn¹trz. A sto³y ugina³y siê od smacznego jad³a. Zapewnia³ bo-
gat¹ oprawê artystyczn¹ tych imprez. Jase³ka czy tematyczne
inscenizacje na dobre wpisa³y siê w krajobraz ¿ycia kulturalnego
wioski. Zreszt¹ to temat rzeka…. Warto te¿ wspomnieæ   o sta³ej
wspó³pracy zmar³ego z miejscow¹ szko³¹, so³ectwem s¹siaduj¹-
cej Nowej Wsi, Miejskim Oœrodkiem Kultury,  samorz¹dami gmi-
ny i powiatu , ró¿nymi  organizacjami i instytucjami.

Œp. Marek Gorczyca. Cz³owiek wielu pasji i talentów .Lu-
dowy artysta - rzeŸbiarz, pszczelarz; mi³oœnik pi³ki no¿nej i za-
gorza³y kibic "Bogdanki". Spod jego d³uta wysz³o wiele cieka-
wych prac: figury, p³askorzeŸby z motywami religijnymi i œwiec-
kimi. A wœród nich te niezwyk³e anio³y, które zapamiêta³am
z Jarmarku Anielskiego pod Ratuszem….

Œp. Marek Gorczyca. Tata Marysi, mojej uczennicy z "eko-
nomika" i aktorki szkolnego teatru "TRADYCJA". Teatru, do
którego mia³ wielki sentyment i który niejednokrotnie zapra-
sza³ na wystêpy do Bogdanowic… Przedstawiciel Rady Rodzi-
ców Zespo³u Szkó³ Mechanicznych, zaanga¿owany w ¿ycie
klasy i szko³y. Zawsze pomocny…

Œp. Marek Gorczyca. Prosi³ i dziêkowa³ zarazem. Obdaro-
wywa³ dobrym s³owem. Czêsto przemawia³, wszak okazji nie
brakowa³o. S³owa wdziêcznoœci kierowa³ do duchowieñstwa,
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w³adz samorz¹dowych, swoich wspó³pracowników, Ko³a
Gospodyñ, OSP, mieszkañców wsi, goœci. O ka¿dym pa-
miêta³. Otacza³ siê rzesz¹ ¿yczliwych ludzi. Mia³ wielu
zwolenników, ale i przeciwników. Czêsto powtarza³: "Jesz-
cze siê taki nie narodzi³, co by ka¿demu dogodzi³". Z
wszystkimi jednak stara³ siê ¿yæ w zgodzie i harmonii.
,,Pro publico bono". Czasem siê denerwowa³, prze¿ywa³,
bo chcia³ , ¿eby by³o jak najlepiej.

Œp. Marek Gorczyca. Przychodzi mi  dziœ go ¿egnaæ,
zamiast omawiaæ wspólny projekt kulturalno - spo³ecz-
ny. Przychodzi mi napisaæ wspomnienia, a przecie¿ chcia-
³abym pisaæ o nim w czasie teraŸniejszym, a nie prze-
sz³ym… Wspó³pracowaliœmy przez ponad dekadê. In-
tensywnie, czerpi¹c radoœæ ze wspólnych   przedsiêwziêæ.
Sakralnych i œwieckich. Powierza³ mi konferansjerkê
i oprawê artystyczn¹ tych¿e. To on inspirowa³ mnie do
popularyzowania tematyki Bogdanowic w lokalnej pra-
sie. To on zachêci³ do zg³êbienia bogatej historii Bogda-
nowic i spisania jej w formie wierszowanej. To on zaufa³
mi i powierzy³  kierownictwo artystyczne obchodów ju-
bileuszu 800 - lat Bogdanowic w 2018r.. Jego odejœcie
zamyka tak¿e pewien rozdzia³ w moim ¿yciu…Mówi siê,
¿e nie ma ludzi niezast¹pionych .Ale to nieprawda!!!

Œp. Marek Gorczyca. Jego nieoczekiwana œmieræ  to
niepowetowana  strata nie tylko dla najbli¿szych, ale tak-
¿e ca³ej spo³ecznoœci wsi i  gminy G³ubczyce, do rozwoju
której siê przyczyni³.

Œp.  Marek Gorczyca. 3.grudnia odprowadzony na
miejsce wiecznego spoczynku. Najpierw uroczysta Msza
Œw. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. proboszcza
Jerzego Chy³ka. z odpowiedni¹ opraw¹ poetycko-mu-
zyczn¹ i  wiele ciep³ych o nim s³ów. A potem przejœcie na
pobliski cmentarz i z³o¿enie urny z jego prochami w ro-
dzinnym grobowcu.. Niech odpoczywa w pokoju…

                                          Maria Farasiewicz
- w imieniu Burmistrza Adama Krupy,

samorz¹du gminy i powiatu
oraz lokalnej spo³ecznoœci

STARA  ACHITEKTURA GROBNIK
Ka¿de  miejsce ludzkiego ¿ycia jest œwiadectwem jego
dzia³alnoœci. A najtrwalszym  wyrazem owej dzia³alnoœci
jest architektura. Twierdzenie ¿e sztuka budowlana jest
splotem czynników odzwierciedlaj¹cy: warunki spo³ecz-
ne, cechy narodu i jego twórcze umiejêtnoœci, wydaje siê

szczególnie s³uszne w odniesieniu do architektury starych Grobnik.
Po³o¿enie geograficzne Grobnik sprawi³o ¿e od najdawniejszych cza-
sów by³y one pod wp³ywem kultury czeskiej a od w XVIII  niemieckiej.
Wieœ po³o¿ona 2km  na wschód od Grobnik charakteryzuje siê zró¿nico-
wan¹ zabudow¹, typow¹ dla kolejnych okresów lokalnej to¿samoœci.
Obok kolonii domków robotniczych zchodnio-pó³nocnej czêœci wsi kil-
kunastu domów jednorodzinnych wzniesionych tu¿ przed wojn¹ i po
wojnie wieœ znajdujê siê zespó³ zgród z koñca XVII I XIX wieku. Krajo-
braz architektoniczny Grobnik kszta³towa³ siê g³ównie w drugiej po³o-
wie XVIII w. i  pierwszej po³owie wieku XIX. Architektura wiejska bo
mówimy o niej, jest w mniejszym stopniu wynikiem stylistyki a bardziej
rezultatem praktycznej postawy twórczej. Niemal do koñca wieku XX
roz³o¿ona po obu brzegach rzeki wieœ zachowa³a star¹ zabudowê.
  Prze³om wieków XVIII na XIX by³ w Grobnikach czasem budowlanej
eksplozji, która przynosi ciekaw¹ i spotykan¹ tylko na obszarach przy-
granicznych dzisiejszej Opolszczyzny, (powiatów: G³ubczyckiego, Ny-
skiego, Prudnickiego) zabudowê zagród wiejskich, któr¹ to etnografo-
wie niemieccy nazwali "zagrod¹  typu frankoñskiego" .Niezwyk³oœæ
powsta³ej w tym czasie zabudowy wsi, polega na tym, ¿e ka¿da zagroda
tworzy zwarty zabudowany czworok¹t. Patrz¹c na zagrodê od strony
drogi widzimy budynek mieszkalny usytuowany szczytowo (trzyosio-
wy, parterowy z mieszkalnym poddaszem). Obok w pewnej odleg³oœci
znajduje siê umiejscowiony szczytowo piêtrowy spichlerz. Dom i spi-
chlerz po³¹czone s¹ wysokim murem, w którym znajduj¹ siê zamkniête
pó³koliœcie brama i furta. Dziedziniec otoczony jest zabudowaniami go-
spodarczymi, ci¹gn¹cymi siê za domem i spichlerzem. Ca³oœæ zamyka
usytuowana kalenicowo do pozosta³ych zabudowañ ogromna stodo³a
z wjazdem na przestrza³, zamykanym wielkimi wrotami na rolkach. Na
dziedziñcu w niewielkiej odleg³oœci równolegle do stajni obory i chle-
wów znajdowa³ siê du¿y murowany gnojownik zaopatrzony w rêczn¹
pompê do gnojówki. Ca³y dziedziniec jest wybrukowany polnym kamie-
niem. Zagrody stanowi¹ zwarty ci¹g wzd³u¿ ca³ej ulicy tworz¹c wra¿e-

nie zagrody warownej. W tej heterogenicznej zabudowie, nieco szer-
szego omówienia wymagaj¹ jednak  nie istniej¹ce dwie budowle,
które sta³y niegdyœ  przy ulicy G³ubczyckiej nr 13 i Gliwickiej nr 1.
Budowle te stanowi³y przyk³ad  wiejskiego baroku i klasycyzmu
po³udniowo czeskiego.

Budynek przy ul. Gliwickiej nr 1- przyk³ad baroku wiejskiego
 By³a to budowla piêtrowa zwrócona frontem ku po³udniowi, wnie-

siona na rzucie znacznie wyd³u¿onego prostok¹ta. Murowana z ce-
g³y otynkowana. Fasada frontowa w stylu wiejskiego baroku, trzy-
osiowa.  Zgodnie z barokow¹ manier¹ szczyt ujêty lini¹ falist¹, zwieñ-
czony segmentowo, zamkniêty pó³koliœcie. Piêtro i pó³koliœcie za-
mkniêcie szczytu oddziela³y profilowane przepaski. Interesuj¹cym
zabiegiem zastosowanym w tej budowli by³o rozwi¹zanie ³¹cz¹ce
dwie tendencje zespalaj¹ce stylowe cechy baroku wiejskiego z pro-
wincjonaln¹ sztuk¹ budowlan¹ spotykan¹ w  Bawarii. Budynek ³¹czy³
bowiem  pod jednym dachem, funkcjê mieszkaln¹ z gospodarcz¹.
Jedna trzecia budynku pe³ni³a funkcjê mieszkaln¹. Czêœæ mieszkalna
posiada³a na parterze trzy  pokoje i kuchniê . W dawnej kuchni
przybysze ze wschodu zbudowali piec chlebowy. Na pierwszym piê-
trze salonik i  trzy sypialnie. Dach siod³owy kryty ³upkiem. Od wscho-
du budowla siedmioosiowa. Dwie pierwsze osie id¹c od po³udnia ku
pó³nocy to osie czêœci mieszkalnej, pozosta³e przynale¿ne  czêœci
gospodarczej. W czêœci gospodarczej pierwsze pomieszczenie to



STYCZEÑ 2021 NR 1/33214

obora dalej stajnia, chlew, owczarnia i kurnik. Na prze³omie wieków
XIX i XX stajnia zosta³a zmodernizowana  sklepiony ¿aglasto sufit
wsparto na wysmuk³ych ¿eliwnych kolumnach, œciany   wy³o¿ono
ceg³¹ klinkierow¹. Pomieszczenia na piêtrze przeznaczone by³y na
magazyn zbo¿owy i pomieszczenie do magazynowania siana. W
latach trzydziestych ówczeœni w³aœciciele przeprowadzili dalsz¹ mo-
dernizacjê doprowadzaj¹c wodê do obory i stajni. Po wojnie za-
kwaterowano  rodziny pañstwa: Olszewskich,  Siekanowiczów oraz
Ludwika  Biednego. W latach 80-tych gospodarstwo zosta³o sprze-
dane. Nie remontowane przez nowych w³aœcicieli popad³o w ruinê..

Budynek przy ul. G³ubczyckiej nr 13 przyk³ad klasycyzmu po³u-
dniowo czeskiego.  Dom wybudowa³ nauczyciel Anton Neugebauer.
Nauczyciel ten wzbogaci³ siê na handlu ziemi¹. Zdobyte w ten spo-
sób pieni¹dze lokuje w fundacjê na rzecz  rozbudowy i utrzymania
dotychczasowych budynków szko³y , której by³ za³o¿ycielem. W
czasie kiedy Neugebauer podejmuje decyzjê o budowie domu w
Europie panowa³ klasycyzm. Co znajduje równie¿ swoje odbicie rów-
nie¿ na p³askowy¿u g³ubczyckim. St¹d te¿ dom tego wiejskiego inte-
lektualisty, zwolennika "pracy u podstaw" zosta³ zaprojektowany w
stylu klasycystycznym . Dom wzniesiony przez Neugebauer'a ni-
czym nie przypomina³ domów z zagród wiejskich. W rzeczywistoœci
by³a to modna w owym czasie willa podmiejska. Budowla zrealizowa-
na zosta³a  jako za³o¿enie zwrócone fasad¹ do  po³udnia (kalenico-
wo). Elewacja frontowa piêcioosiowa z ramowym podzia³em œcian.
Parterowy z zamieszka³ym poddaszem.                W osi œrodkowej
wejœcie o¿ywione boniowaniem, zamkniête segmentowo. Zachowa-
³y siê oryginalne klasycystyczne drzwi z okuciami. Naro¿a o¿ywiono
boniowaniem. Nad osi¹ œrodkow¹ w dachu trójk¹tny przyczó³ek z
owalnym oknem. Parterowy budynek        z mieszkalnym poddaszem
nakryto   dachem mansardowy z naczó³kami nad elewacjami boczny-
mi. W dachu nad fasad¹  frontow¹ lukarny, Dach pokryty ³upkiem.
Po bezpotomnej œmierci w³aœciciela, dom sta³ siê w³asnoœci¹ funda-
cji. W latach dwudziestych XX zamierzano zorganizowaæ w nim izbê
pamiêci poœwiêcon¹ za³o¿ycielowi fundacji. Po dojœciu do w³adzy
narodowych socjalistów pomys³  zarzucono, gdy¿ okaza³o siê ¿e
Neugebauer w 1/8 by³ ̄ ydem.  Nie zamieszka³y od lat trzydziestych
XX wieku popad³ w ruinê. W latach siedemdziesi¹tych zosta³ roze-
brany. Teren zniwelowano.

Nie wiadomo kto zaprojektowa³ obie budowle. One same siê
nie zachowa³y. Przetrwa³a jednak pamiêæ o nich. Na pamiêæ obiektu
architektonicznego sk³ada siê wielu aspektów takich jak: dosko-
na³oœæ plastyczna, niezwyk³oœæ formy itp. W przypadku naszych
budowli do pamiêci o nich sk³ania nas zarówno styl jak i niezwy-
k³oœæ miejsca. Zarówno barok jak i klasycyzm kojarzone s¹ za-
zwyczaj z budowlami sakralnymi, wspania³ymi rezydencjami i
miastami. Budowle o których mowa znajdowa³y siê na wsi wcho-
dz¹c w sk³ad jej zabudowy. O baroku wiejskim  zaczêto  mówiæ z
wielk¹ rezerw¹ dopiero w latach 90-tych minionego wieku za
spraw¹ czeskiej wsi Holaszwice ( Holašovice ) . W  tej wsi zacho-
wa³ siê, charakterystyczny œredniowieczny uk³ad urbanistyczny
œrodkowoeuropejskiej wioski oraz dwanaœcie budynków w stylu
tzw. po³udniowoczeskiego wiejskiego baroku. Wpisanie  wioski
w roku 1998 na listê  œwiatowego dziedzictwa kultu UNESCO nie
tylko rozs³awi³o wioskê ale na trwa³e wpisa³o na kartach historii
sztuki pojêcie baroku wiejskiego. Po Wielkiej Wojnie dla Grobnik
nadesz³y dni zmierzchu œwietnoœci.  Pozosta³y jednak zabytki-
œwiadkowie barwnej historii i legendy.

 Wszystkie one przetrwa³y zawieruchê wojenn¹, która nawie-
dzi³a Grobniki w roku 1945. Jednak nie remontowane nie docze-
ka³y dzisiejszych czasów. Wœród wielu czynników maj¹cych
wp³yw na taki stan rzeczy, jeden wysuwa siê na czo³o, to prze-
rwanie ci¹g³oœci. Nie chodzi tu tylko o przerwanie ci¹g³oœci po-
twierdzonego materialnego kapita³u ale równie¿ tego co jest dzie-
dziczone  a przekazywanego z pokolenia na pokolenie, jak wzor-
ce, pasje, sposoby zaanga¿owania, pamiêæ i to¿samoœæ. Przerwa-
nie ci¹g³oœci nast¹pi³o w wyniku przymusowych przesiedleñ lud-
noœci polskiej i niemieckiej. Wypêdzeni z Ma³opolski Wschod-
niej Polacy oderwani od korzeni pomimo lepszej infrastruktury
na ogólnie wy¿szym poziomie ni¿ ta któr¹ pozostawili nie czuli
siê  w Grobnikach dobrze. Traktuj¹c swój pobyt jako przejœcio-
wy, z nadziej¹ powrotu na swoj¹ ojcowiznê. Na szczêœcie  dalszy
postêp degradacji zasobów zabytkowych wydaje siê byæ zatrzy-
many o czym œwiadcz¹ takie przedsiêwziêcia jak renowacja kapli-
cy œw. Barbary, której przywrócono dawny blask,  czy udana
rewitalizacja mostu œw. Jana.  Urodzeni po wojnie mieszkañcy
Grobnik  poczuli ¿e nie s¹ tymczasowymi depozytariuszami ziemi,
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na której siê urodzili.  Porzucili nostalgiê dziadków za utraconymi
terenami na wschód od Bugu, a pszenno- buraczane wzgórza po
obu stronach rzeki Psiny traktuj¹ jako w³asne. Poszukuj¹c swojej
to¿samoœci zrozumieli ¿e historia zawarta w zabytkach, to histo-
ria kultury. Zabytki pokazuj¹, bowiem jak dawni mieszkañcy Grob-
nik odnajdywali swoje miejsce poœród pr¹dów kulturowych Eu-
ropy i jak¹ przyjmowali koncepcjê pogl¹du na œwiat, w którym
¿yli. Pokazuj¹ wk³ad, jaki wnios³y poszczególne pokolenia w dzie³o
budowy to¿samoœci Europy. To¿samoœæ Grobnik budowali, bo-
wiem Austriacy, Morawianie, Niemcy, Polacy, ̄ ydzi i W³osi. Przez
co to¿samoœæ ta staje sie g³êboko europejska. Poprzez obco-
wanie z zabytkami i dbanie o nie, obecni mieszkañcy podej-
muj¹ nieustaj¹cy dialog pokoleñ ¿ywych z pokoleniami,
które odesz³y buduj¹c zrozumienie dla europejskiej to¿-
samoœci w jej wielorakoœci. Zasypuj¹c wyryty przez
wojnê rów nieufnoœci do tego, co minione i w³¹czaj¹c
ten okres do w³asnego dziedzictwa kulturowego, na-
wi¹zuj¹ do humanistycznej tradycji ³¹cz¹cej ludy i
narody. Tradycji opartej o prawdê historyczn¹.
Taki sposób pojmowania historii ukazuje  bo-
gactwo i piêkno tej ziemi, pobudza do reflek-
sji nad czasem minionym i pozwala opty-
mistycznie patrzeæ w przysz³oœæ.

1. Budynki przy ul. G³ubczckiej13  i ul. Gliwickiej 1 stan z roku
1958. Zdjêcie pochodzi z katalogu: Praca zbiorowa pod redakcj¹
Chrzanowskiego, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t7 zeszyt 2
pow. G³ubczyce Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1961 s.2
2. Karta z mini pinakoteki sporz¹dzonej na zamówienie Parafii
Rzymskokatolickiej w Grobnikach w 1989.
3. tekst skonsultowano z Wand¹ B³otnick¹ z d. Olszewsk¹

           Marian  Alfred Or³owski
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Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê koniec roku kalendarzowego pra-
gnê zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w trwaj¹-
cej XXVI edycji Konkursu "W rolnictwie
mo¿na pracowaæ bezpieczniej".

Konkurs jest poœwiêcony popularyzowa-
niu wiedzy o zagro¿eniach i zasad bezpiecz-
nej pracy, zawartych m. in. w ustanowio-
nych przez Prezesa Kasy "Zasadach ochro-
ny zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rol-

nych", a tak¿e "Wykazu czynnoœci szczególnie niebezpiecznych,
zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie
nale¿y powierzaæ dzieciom poni¿ej 16 lat".

XXVI edycja Konkursu ma na celu zwrócenie uwagi na zapobie-
ganie wypadkom i chorobom zwi¹zanym z obecnoœci¹ zwierz¹t w
gospodarstwie rolnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie do
31 grudnia i przes³anie publikacji do Biura Prewencji w terminie
do 18 stycznia 2021 r. (artyku³ prasowy i internetowy, audycja
radiowa, audycja telewizyjna).

Szczegó³y okreœla regulamin konkursu zamieszczony na stro-
nie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/file-
admin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/
XXVI konkurs_dla_dziennikarzy/Regulamin XXVI_ edycji.pdf

Z pozdrowieniami
Barbara Zió³ko G³ówny Specjalista

Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego

KRUS PODPOWIADA JAK ZAPOBIEGAÆ WYPADKOM
PRZY PRACY W ROLNICTWIE - CZ. II
Opolski Oddzia³ KRUS kontynuuje cykl 5 artyku³ów dotycz¹-

cych kampanii prewencyjnych, obowi¹zuj¹cych w bie¿¹cym roku.
Ka¿dy artyku³ bêdzie poœwiêcony jednej kampanii. W I czêœci
omówiono grupê wypadków, jakie maj¹ miejsce podczas obs³ugi
zwierz¹t w gospodarstwie rolnym, a obecnie skupimy siê na wy-
padkach, których przyczyn¹ jest upadek.

Zale¿y nam, aby materia³ ten stanowi³ kompletny zestaw przy-
czyn oraz zaleceñ do stosowania w bie¿¹cej pracy rolnika.

Czêœæ II - "Rola rolnika by upadku unika³"

 "Rola rolnika by upadku unika³" - pod tym has³em Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego prowadzi³a w 2020 roku
wiêkszoœæ swoich dzia³añ prewencyjnych.

"Upadki osób" to grupa zdarzeñ wypadkowych, do których
dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczêœciej.
W 2019 roku Kasa wyp³aci³a 10 295 jednorazowych odszkodo-
wañ za wypadki przy pracy, z czego oko³o po³owa (4 975) doty-
czy³a "upadków osób". W ich wyniku 6 rolników straci³o ¿ycie.

Wiêkszoœci wypadków przy pracy mo¿na zapobiec, jeœli zo-
stan¹ wczeœniej podjête odpowiednie dzia³ania prewencyjne.
Warto pamiêtaæ, ¿e poprawa bezpieczeñstwa pracy w gospodar-
stwie rolnym nie zawsze wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ anga¿owania
du¿ych œrodków finansowych. Bardzo czêsto wystarczy œwia-
domoœæ zagro¿eñ wystêpuj¹cych w gospodarstwie oraz konse-
kwentne ich eliminowanie. Bezpieczeñstwo jest bezcenn¹ warto-
œci¹ i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodar-
stwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unika³" ma wp³ywaæ
na zmianê œwiadomoœci i postaw rolników w zakresie zapobiega-
nia wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a
tak¿e przyczyniaæ siê do zmniejszenia liczby wypadków w rolnic-
twie. S³u¿¹ temu m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolni-
ków, pogadanki prewencyjne w szko³ach, konkursy, a tak¿e sto-
iska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych
imprez dla rolników, odbywaj¹cych siê w ca³ej Polsce.

Kasa wykorzystuje ró¿ne formy przekazu, aby móc propago-
waæ wiedzê na temat przyczyn wypadków. Dlatego na stronie
g³ównej KRUS udostêpniania film, który prezentuje wzorcowe
rozwi¹zania, stosowane przez rolników, w celu ograniczenia ry-
zyka wypadków z grupy ,,upadek osób", a tak¿e zachêca rolni-
ków do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka
wypadków z grupy "upadek osób" w oparciu o listê kontroln¹. O
wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej
kampanii "Upadek to nie przypadek" Kasa informuje na swojej
stronie internetowej, jak równie¿ poprzez Kalendarz Wydarzeñ
Prewencyjnych.

Wœród zdarzeñ z grupy upadek osób, zg³oszonych do KRUS
w 2019 roku, najczêœciej odnotowano:

- upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ci¹gów komunikacyj-
nych (36,9%);

- upadki z wysokoœci tj. drabin, schodów, podestów, strychów,
poddaszy, drzew (27,8%);

- upadki z ci¹gników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
- upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-go-

spodarczych (15,1%).

Wypadki przy pracy nie s¹ dzie³em przypadku, ani te¿ nie s¹
nieuniknione. Spowodowane s¹ one skumulowaniem nieprawi-
d³owoœci w œrodowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, ¿e do zda-
rzeñ z grupy upadek osób dochodzi³o g³ównie wskutek:

- z³ego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, œliskie, grz¹-
skie) - 26,1%;

- nieu¿ywania odpowiedniego obuwia roboczego - 12,8%;
- niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czyn-

noœci - 6,2%;
- niekorzystania lub nieprawid³owego sposobu wchodzenia i

schodzenia z drabin, podestów i rusztowañ podczas pracy na
wysokoœci - 5,1%;

- wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwie-
rz¹t, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kana³ów gnojo-
wych, progów w otworach drzwiowych, ró¿nic poziomów po-
wierzchni - 5,0%;

- nieprawid³owego sposobu wchodzenia i schodzenia z ma-
szyn rolniczych, przyczep i wozów - 5,0%

Zachêcamy do przeczytania kolejnej 3 czêœci cyklu informacyj-
nego pod tytu³em:

"M¹drze postêpujesz wypadku nie spowodujesz".

Opracowa³a:
Joanna Skuratowicz
Kierownik
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu

W ROLNICTWIE MO¯NA PRACOWAÆ BEZPIECZNIEJ
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MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
TAEKWONDO BRZEG DOLNY 2020

W dniu 28.11.2020 r. w Brzegu Dolnym ko³o Wroc³awia  odby³y
siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo M³odzików.
Ludowy Klub Sportowy Sparta  G³ubczyce i  Pietrowicach repre-
zentowa³a ponad 32 osobowa ekipa sportowa. W roli sêdziów
reprezentowali nas Olga Jab³oñska i Kinga Sztocka. £¹cznie zdo-
byliœmy 3 z³ote, 2 srebrne i 7 br¹zowych medali. Najlepszym za-
wodnikiem zawodów zosta³ Tomasz Witek, który zdoby³ 1 z³oty
i 1 br¹zowy medal. Wyniki naszych zawodników: Tomasz Witek I
m uk³ady i III m techniki specjalne, Jakub Albert I m techniki
specjalne, Maciej Wójcik I m uk³ady, Oskar Konik II m uk³ady,
Oskar Zapotoczny II m uk³ady,   Wojtkowska Karolina III m uk³a-
dy,  Zuzanna Puk III m uk³ady, Marta Stanula III m uk³ady, Pawe³
Popczyk III m uk³ady, Franciszek  Treffon III m uk³ady, Adam
Kondrak III m uk³ady.  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy tak dobrego wyniku a rodzicom dziêkujemy za okazan¹
pomoc podczas zawodów.
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 do 10. ka¿dego miesi¹ca.

 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane
i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo

skracania, redagowania tekstów i zmiany tytu³ów.
Nie odpowiadamy za treœæ

zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
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wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
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Druk -Drukarnia Printgraph
ul. Mickiewicza 32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50
fax +48 14 664 07 25

drukarnia@printgraph.pl
REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC

G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-
siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œroda - 10:00-12:00,
pi¹tek - 10:00-12:00

Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce

M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne
chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ

  Masz do³a - ZADZWOÑ
  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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"EKOLOGICZNA POEZJA"- KONKURS RECYTATORSKI W PRZEDSZKOLU NR 3

W dniu 02.12.2020 r. w Przedszkolu nr 3 odby³ siê przedszkolny
konkurs recytatorski "Ekologiczna poezja". Celem konkursu by³o
uwra¿liwienie dzieci na zachowa-
nia proekologiczne, zaintereso-
wanie tematyk¹ przyrodnicz¹,  a
tak¿e ekologiczn¹. W konkursie
wziê³o udzia³ 18 przedszkolaków
w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci po-
przez recytacjê mia³y okazjê po-
konaæ swoj¹ nieœmia³oœæ, wyra-
bia³y odwagê, doskonali³y pa-
miêæ oraz poprawn¹ formê wy-
powiedzi.

Przedszkolaki z pasj¹ recyto-
wa³y wiersze. Niektóre by³y zabawne, tym samym wpada³y w

ucho. Ka¿dy z laureatów zachwyci³ wdziêkiem, niepowtarzaln¹
interpretacj¹ utworu oraz piêknym strojem. Troje dzieci wyst¹pi-

³o zdalnie, gdy¿ nie mogli do-
trzeæ osobiœcie na konkurs.

Komisja konkursowa, w sk³ad
której weszli: pani dyrektor
Anna Komplikowicz- Serwet-
nicka, wicedyrektor pani Aldo-
na Grzywna oraz przedstawiciel
Rady Rodziców pani Justyna
Rubczyñska, wyró¿ni³a wszyst-
kie dzieci gratulacjami, dyploma-
mi i upominkami, które zaspon-
sorowa³a firma Kosmed -Ko-

smetyki i Leki Homeopatyczne i F.U.H.
Katarzyna Komplikowicz
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CZWÓRKA UCZNIÓW Z BOGDANOWIC ZOSTA£A LAURATAMI KONKURSU
"SPORT W WYOBRA•NI UCZNIA".

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego "Sport w wyobraŸni ucznia" ,którego organizatorem by³ Szkolny Zwi¹zek Sportowy
"Opolskie" wziê³o udzia³ 217 uczestników. Nasi uczniowie równie¿ przyst¹pili do rywalizacji, gdy¿ posiadaj¹ twórcz¹ wyobraŸniê,
poczucie estetyki i potrafi¹ ³¹czyæ ze sob¹ wiele technik plastycznych. Czwórce z nich uda³o siê stworzyæ prace, które ukaza³y jak
mo¿na piêknie ³¹czyæ sport ze sztuk¹, a tym samym znaleŸli siê na liœcie laureatów.

- w kategorii wiekowej rocznik 2012 i m³odsi- Anna Marcinowska z kl.1 i Mateusz Sznicer z kl. 2
- w kategorii wiekowej roczniki 2011-2009- Kuba Marcinowski z kl.4
- w kategorii wiekowej roczniki 2008-2006- Julia Kêpa
Nasi laureaci otrzymali dyplomy, a dyrekcja szko³y ufundowa³a nagrody. Dziêkujemy opiekunom : p. Joannie Antoszczyszyn, p.

Joannie Kowalczyk-Klimczak i p. Barbarze Graboñ, za zaanga¿owanie oraz za zachêcanie dzieci do udzia³u w konkursach i do
wyra¿ania swojego postrzegania sportu w sposób dowolny.

Gratulujemy serdecznie naszym uczniom i ¿yczymy im dalszego rozwijania swoich pasji                               .
Bernadetta Bryl


