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ZBIGNIEW ZIÓ£KO LAUREATEM
NAGRODY MARSZA£KA

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DLA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW

KULTURY 2020
W tym roku odby³a siê 21. edycja Nagród Marsza³ka dla

Animatorów i Twórców Kultury. Tegoroczne jej wydanie wyj¹t-
kowe by³o z dwóch powodów. Po pierwsze, w dobie pandemii, nie
odby³a siê uroczysta gala corocznie uœwietniaj¹ca wrêczenie
nagród. Po drugie, co bardziej istotne dla nas, jej laureatem
zosta³ dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ubczycach
Zbigniew Zió³ko.

Nagrody Marsza³ka to bardzo presti¿owe trofea, które trafiaj¹
do twórców i animatorów kultury ze sfery muzyki, tañca, litera-
tury, plastyki, teatru, muzealnictwa, a tak¿e do dzia³aczy organi-
zacji pozarz¹dowych i pracowników instytucji kultury. To w³a-
œnie dziêki ich zaanga¿owaniu i pasji mo¿emy uczestniczyæ
w wielu imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Niezmiernie mi³o
nam zatem, ¿e w tym zaszczytnym gronie znalaz³ siê Pan Dyrek-
tor Zbigniew Zió³ko. Za poœrednictwem tego artyku³u pragnie-
my pogratulowaæ  serdecznie oraz przybli¿yæ czytelnikom jego
postaæ.

Zbigniew Zió³ko - animator kultury, fotograf, dziennikarz, sa-
morz¹dowiec, polityk, ¿eglarz, autor tekstów, turysta pieszy
i rowerowy - jest cz³owiekiem o bardzo wszechstronnych zainte-
resowaniach i pasjach. Dziêki jego zaanga¿owaniu i pracy nasza
Gmina mo¿e poszczyciæ siê wspania³ym obiektem kultury i ró¿-
norodnymi dzia³aniami. Jego praca od pocz¹tku wykracza poza
obowi¹zki i zadania statutowe Oœrodka. Wprowadzi³ kulturê
i bazê kulturaln¹ G³ubczyc do XXI w., przekraczaj¹c granice
pañstw i mentalnoœci spo³ecznej.

Zbigniew Zió³ko we wspania³y sposób promuje nasz¹ Gminê
w regionie, kraju i na œwiecie. Dziêki jego pracy, nasze miasto
bardzo prê¿nie siê rozwija, dziêki jego zaanga¿owaniu i poszuki-
waniu ci¹gle nowych rozwi¹zañ i propozycji, zarówno m³odzi
i jak i seniorzy mog¹ korzystaæ z wysokiej klasy zajêæ artystycz-
nych i kulturalnych. Organizuje lub wspó³organizuje oferty kul-
turalne dziêki którym mentalnoœæ mieszkañców Gminy i baza
z której mog¹ korzystaæ otwarte s¹ na wszelkie innowacje. Do
sta³ych wydarzeñ kalendarza Gminy wesz³y dzia³ania w których
mieszkañcy uczestnicz¹ w wymianach miêdzynarodowych
w ró¿nych grupach wiekowych i specjalnoœciach.

Jest mocno zaanga¿owany w sprawy Gminy, Powiatu i Woje-
wództwa. Jego praca w Samorz¹dzie Województwa jest równie¿
nieocenionym dobrem dla naszej Gminy. Dziêki niemu realizo-
wanych jest wiele inwestycji w ró¿nych obszarach ¿ycia spo-
³ecznego i gospodarczego.

-  Dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury  od ponad 30 lat.
- Studia - wspó³twórca i cz³onek kabaretu VARIA; szef sekcji

fotograficznej Klubu Fotografii AZS- u; cz³onek Zarz¹du Klubu
AZS WSP Opole ds. kultury; DJ; organizator przedsiêwziêæ kultu-
ralnych w ramach Klubu AZS - ów i wspó³organizator "Piastona-
lii"; wspó³praca z radiem studenckim "RADIOSYGNA£Y"; dzien-
nikarz i fotograf miesiêcznika "Akademicki Przegl¹d Sportowy".

- W latach 1987 - 1990 Inspektor AZS Zarz¹du G³ównego
w Warszawie odpowiedzialny za przedsiêwziêcia zwi¹zane z kul-
tur¹. Pomys³odawca i wspó³organizator Festiwalu Studentów
Sportowców w Wilkasach.

- Od 1990 roku samorz¹dowiec
* 1990 - 1998 radny Rady Gminy G³ubczyce

Funkcje: Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej; Przewodnicz¹cy Komisji
Rozwoju Gospodarczego.

* Od 1998 roku Radny Sejmiku Województwa Opolskiego
Funkcje: Przewodnicz¹cy Komisji Finansów i Mienia Woje-

wództwa; Przewodnicz¹cy Komisji DoraŸnej do Spraw Utworze-
nia Oœrodka TVP w Opolu, Przewodnicz¹cy Komisji Audytu,
Przewodnicz¹cy Komisji Statutowej, Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska,
Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

W latach 1990 - 1998 korespondent Radia Opole, który
w wiêkszoœci zajmowa³ siê sprawami kultury, samorz¹du i wspó³-
pracy polsko - czeskiej.

Wieloletni Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu
Zwi¹zku Gmin Górnego Œl¹ska i Pó³nocnych Moraw zaanga¿o-
wany w wymianê zespo³ów i twórców kultury Górnego Œl¹ska,
Œl¹ska Opolskiego i Czech.

W latach 1991 - 1998 wspó³za³o¿yciel G³ubczyckiego Towa-
rzystwa Kulturalnego "KRESOWIAK" organizacji spo³ecznej
organizuj¹cej wydarzenia muzyczne i teatralne we wspó³pracy
z najwiêkszymi artystami tamtych czasów. Mówi³o siê wtedy, ¿e
w G³ubczyce s¹ stolic¹ jazzu, flamenco i muzyki gitarowej. G³ub-
czyckie Towarzystwo Kulturalne organizowa³o równie¿ dla miesz-
kañców miasta wyjazdy do najwiêkszych teatrów w Polsce.

Prekursor wspó³pracy polsko - czeskiej, która ma kontynu-
acjê do dziœ. Dziêki jego zaanga¿owaniu wiele instytucji, jedno-
stek organizacyjnych Gminy i organizacji pozarz¹dowych pod-
jê³o owocn¹ wspó³pracê z podobnymi oœrodkami w miejscowo-
œciach przygranicznych Czech.

Jako Dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury jest sta³ym be-
neficjentem œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Od pierwszej edycji programu PHARE CBC do
obecnego okresu programowania to jest INTERREG V -A. Jest
laureatem I miejsca w kategorii Najlepszy Mikroprojekt w Dziedzi-
nie Kultury w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
w latach 2007 - 2013. Pozyskuje œrodki zarówno z mikro jak i makro-
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funduszy, przeznaczanych na inwestycje, które s¹ podstaw¹ do tzw.
dzia³añ miêkkich.

Wspiera dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, instytucji i jedno-
stek Gminy G³ubczyce, w pozyskiwaniu œrodków unijny min.  poprzez
pomoc w pisaniu projektów oraz organizowanie szkoleñ i kampanie in-
formacyjno - promocyjne.

- Wspó³twórca i przez 25 lat organizator Festynu Górnoœl¹skie-
go, jednej z pierwszych imprez integruj¹cych œrodowiska artystycz-
ne, samorz¹dy i mieszkañców polsko - czeskiego pogranicza.

- W ci¹gu  30 lat do kalendarzaimprez  Miejskiego Oœrodka Kultu-
ry wesz³o na sta³e wiele imprez, w bardzo du¿ej czêœci by³ pomys³o-
dawc¹, a wszystkich  jest organizatorem lub wspó³organizatorem.
Oto niektóre z nich:

* Koncert noworoczny - coroczne rozpoczêcie roku kulturalnego
organizowany od prawie 30 lat.

* Gminny Przegl¹d Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych " Do szopy
hej Pasterze" organizowany od prawie 20 lat.

* Miêdzynarodowy dzieñ Teatru do którego spektakle przygoto-
wane w naszym oœrodku prezentowane s¹ zarówno u nas jak
i w innych oœrodkach województwa w ramach wspó³pracy.

* Plenerowa Scena G³ubczyckich Dni Kultury - inicjatywa, której
celem by³o wyjœcie z  kultur¹ do mieszkañców. Dyrektor Zió³ko ob-
serwuj¹c coraz mniejsz¹ frekwencjê na wydarzeniach kulturalnych
w  sali widowiskowej, wyszed³ z inicjatyw¹ organizowania koncertów
i innych wydarzeñ w miejscu, gdzie najczêœciej spaceruj¹ mieszkañcy
G³ubczyc. Przeniesiono wydarzenia, bardzo czêsto trudne w odbio-
rze dla przeciêtnego widza, na Rynek. Od ponad piêciu lat od maja do
sierpnia rozstawiane s¹ krzese³ka i zaimprowizowana scena na scho-
dach przed Ratuszem i artyœci od teatrzyków dzieciêcych pocz¹wszy
przez folklor, muzykê popularn¹, klasyczn¹ po skomplikowany jazz
prezentuj¹ siê przed bardzo licznie gromadz¹c¹ siê publicznoœci¹.

 * Festiwal Kultury Powiatowej - od ponad 20 lat organizowany
wspólnie z pozosta³ymi Gminami Powiatu, cykl konkursów, warsztatów
i przegl¹dów w najwa¿niejszych dyscyplinach artystycznych (piosen-
ka, teatr, poezja, proza, teatr, prezentacje przedszkolne, plastyka).

* Majówka - trzydniowy cykl ró¿norodnych prezentacji i koncer-
tów na Rynku przed Ratuszem skoncentrowanych wokó³ treœci pa-
triotycznych oraz

* Dnia Flagi.
* Dni Miasta.
* Do¿ynek.
* G³ubczyckich  Dni Kultury - ponad miesiêczny cykl koncertów,

wystaw, spektakli  itp. organizowany w sali widowiskowej i wysta-
wowej MOK od prawie 30 lat.

- Wspó³twórca  i  wspó³organizator Miêdzynarodowego Festiwalu
M³odych Pianistów.

- Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, gdy likwidowano ko³a i sek-
cje zainteresowañ w osiedlowych czy zak³adowych klubach przej¹³ je
do Oœrodka, z czego do dziœ przetrwa³a prê¿nie dzia³aj¹ca modelarnia,
klub krótkofalowców i numizmatycy.

- Poœwiêci³ wiele energii w unowoczeœnienie oferty oraz  bazy Oœrod-
ka ze œrodków Gminy, Województwa oraz Unii Europejskiej. By³y to
min. zmiany Ÿróde³ zasilania w energiê, termomodernizacja wraz z rekupe-
racj¹, ca³kowity remont budynku wraz z sal¹ widowiskow¹, która sta³a
siê wizytówk¹ obiektu i Gminy. Od momentu odbudowy Ratusza Miej-
skiego jest równie¿ jego administratorem. Siedzibê w nim znalaz³a Biblio-
teka Miejska oraz Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

- Jest Dyrektorem jednego z pierwszych domów kultury mocno
zaanga¿owanych w tworzenie i dzia³anie Projektu Edukacja Kulturowa
Opolszczyzny - Bardzo M³oda Kultura. Jego praca w projekcie obejmu-
je zarówno dzia³alnoœæ Oœrodka jak i radnego wojewódzkiego.

                               Pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury

OSTATNIE PO¯EGNANIE
 ŒP. MAI BUBIAK

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Nasze Kochane Dzieciê,

¯egnamy Ciê Droga Maju-
¯y³aœ krótko na tym œwiecie;

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Cztery wiosny Tobie by³o,
¯egnamy Ciê Droga Maju-

Z modlitw¹ nad mogi³¹;

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Jak¿e dzielna wojowniczko,
¯egnamy Ciê Droga Maju,

A serce pêka ze smutku;

¯egnamy Ciê Droga Maju
I Twe ziemskie brzemiê,
¯egnamy Ciê Droga Maju
We ³zach, bólu i cierpieniu;

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Bohaterko programu ,,Bez Barier’’,

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Iskierko od Boga nam dana;

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Ju¿eœ w chwale niebieskiej,
¯egnamy Ciê Droga Maju-
W gronie anio³ów i œwiêtych;

¯egnamy Ciê Droga Maju
W nie³atwym czasie pandemii,

¯egnamy Ciê Droga Maju
Wiar¹ i mi³oœci¹ zjednoczeni;

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Dziœ pozostawiasz pustkê,
¯egnamy Ciê Droga Maju,
Dziêkuj¹c rodzicom za troskê;

¯egnamy Ciê Droga Maju
Ufni w mi³osierdzie Bo¿e,

¯egnamy Ciê Droga Maju-
Pozostaj¹c jeszcze w drodze;

¯egnamy Ciê Droga Maju
Z nadziej¹ na spotkanie,
¯egnamy Ciê Droga Maju-
Twa wola walki tu pozostanie;

¯egnamy Ciê Droga Maju
Tyœ ju¿ w wiecznej szczêœliwoœci,

¯egnamy Ciê Droga Maju
Ze wspomnieniem Twej doczesnoœci;

¯egnamy Ciê Droga Maju
Tu¿ przed Narodzeniem Pana,
¯egnamy Ciê Droga Maju
Przez Bo¿¹ Dziecinê wezwana.

Maria Farasiewicz -w imieniu ZSM
i lokalnej spo³ecznoœci 19.grudnia 2020 r.
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URZ¥D MIEJSKI
W G£UBCZYCACH INFORMUJE,

¿e w 2020r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji za
poœrednictwem Wojewody Opolskiego udzieli³ dotacji celowej
Gminie G³ubczyce na realizacjê zadañ programu wieloletniego "Pro-
gram integracji spo³ecznoœci Romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

 W /w dotacja pozwoli³a na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1. "Romowie pracuj¹ za d³ug" z przeznaczeniem na zatrudnienie

osób pochodzenia romskiego w G³ubczyckim Towarzystwie Budow-
nictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o.  w G³ubczycach. Dotacja w kwocie
30 000 z³ pozwoli³a na zatrudnienie Romów, którzy 50% uzyskanego
wynagrodzenia za pracê przekazali na zaleg³oœci czynszowe.

2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez re-
mont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont lokali
mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dotacja w
kwocie 32 820 z³ zosta³a wykorzystana na remont 3 lokali miesz-
kalnych. Remont w lokalach mieszkalnych zwi¹zany by³ z wy-
mian¹ stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, remontem ³azienki,
wykonaniem centralnego ogrzewania eta¿owego,  monta¿em kuch-
ni przenoœnej.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,

¿e w dniu:
1. 9 lutego 2021 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-

chomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Chrobrego nr 1/3. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 80 092 z³. Wadium wynosi 8 100 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach w rejonie
ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/60 o pow. 0,6226
ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 281 383 z³ netto +
VAT 23%. Wadium wynosi 28 000 z³.

2. 16 lutego 2021 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-

chomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Jana Paw³a II nr 8/9. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 31 155 z³. Wadium wynosi 3 200 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/69 o pow. 0,3304 ha.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 160 949 z³ netto + VAT
23%. Wadium wynosi 16 000 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte
s¹ w og³oszeniach o przetargach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
077 485 30 21 wewnêtrzny 223 lub na stronie internetowej
(www.glubczyce.pl).

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(z lekarzem pierwszego kontaktu)

Informuje, ¿e udzielanie œwiadczeñ Teleporady,
e-recepty lub e-zwolnienia

mo¿liwe jest pod numerami telefonu:
512 078 197 oraz 77 4801-163
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 KOLEJNA INICJATYWA
JEST REALIZOWANA!

Zosta³ uruchomiony pierwszy czujnik jakoœci powietrza w na-
szym mieœcie. Pomys³odawc¹ akcji jest Pan Marcin Grabuñczyk.
Urz¹dzenie bêdzie informowa³o o stê¿eniu py³ów zawieszonych
PM 1, PM 2.5 i PM 10 (odpowiadaj¹cych za tzw. smog) a tak¿e o
temperaturze powietrza, wilgotnoœci oraz ciœnienia atmosferycz-
nego. Pierwszy czujnik zosta³ zamontowany w siedzibie spó³ki
GWiK przy ul. Powstañców w G³ubczycach, która przy³¹czy³a siê
do akcji jako pierwsza.

W ramach prowadzonej inicjatywy planowane jest zorganizo-
wanie akcji promocyjnej, w ramach której, bêdziemy zachêcaæ do
przy³¹czenia siê do inicjatywy kolejnych partnerów, samorz¹dy
lokalne, a tak¿e samych mieszkañców naszej Gminy. Wyniki po-
miarów bêd¹ aktualizowane na stronie co 15 minut, bêdzie to
zatem odczyt rzeczywisty online za pomoc¹ technologii GSM.
Wyniki pomiarów bêdzie mo¿na œledziæ na stronach interneto-
wych. Trwaj¹ prace przygotowawcze do uruchomienia prezenta-
cji wyników na stronie spó³ki GWiK, Gminy G³ubczyce oraz
w mediach spo³ecznoœciowych. Wyniki mo¿na tak¿e œledziæ na
ogólnopolskim serwisie firmy Smog Control (https://smogcon-
trol.eu zak³adka MAPA), gdzie s¹ zestawione wszystkie czujniki
jakoœci powietrza tej firmy - mówi Pan Marcin Grabuñczyk.

Bie¿¹ca wiedza o stanie zanieczyszczeñ i jakoœci powietrza jest
bardzo wa¿na. Pozwala na œwiadome podjêcie decyzji o pobycie
na zewn¹trz budynków osób szczególnie nara¿onych na dzia³a-
nie smogu, tj. dzieci, osób starszych, kobiet w ci¹¿y czy osób
z chorobami uk³adu oddechowego (szczególnie w dobie pande-
mii COVID-19) a tak¿e wszystkim, którzy spêdzaj¹ swój wolny
czas na zewn¹trz podczas spacerów lub innej aktywnoœci fi-
zycznej albo po prostu przemieszczaj¹ siê po mieœcie pieszo
lub rowerem.

Budowa sieci czujników jakoœci powietrza bêdzie mia³a przede
wszystkim charakter prewencyjny i edukacyjny, uœwiadamiaj¹c
nam jak z³a jakoœæ powietrza wp³ywa na nasze ¿ycie i zdrowie, jak
mo¿emy temu przeciwdzia³aæ i co ma na to wp³yw.  Je¿eli mamy
trudnoœci w oddychaniu, mêcz¹cy kaszel, swêdz¹ nas spojówki,
mamy podra¿nione gard³o czy zapalenie tchawicy, cierpimy na
chroniczne zmêczenie, k³opoty z koncentracj¹, bóle g³owy czy
serca, to mo¿e oznaczaæ, ¿e jest to skutek przebywania w zanie-
czyszczonym powietrzu. Powinniœmy temu przeciwdzia³aæ.

Zachêcam do przy³¹czenia siê do inicjatywy, razem mo¿emy
wiêcej. Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich a szczegól-
nie o najm³odsze pokolenie. - mówi Pan Marcin Grabuñczyk.

                                  Red.

W obejœciu naszego koœcio³a (od strony  salek) mo¿na odwie-
dzaæ wystawê, przygotowan¹ przez Instytut Pamiêci Narodowej,
poœwiêcon¹ pos³udze Ojca œw Jana Paw³a II i Prymasa Tysi¹cle-
cia, kard Stefana Wyszyñskiego.

  Zachêcamy do zagl¹dania, abyœmy tak podejmowali z wdziêcz-
noœci¹ tê postawê wielkiej wiary i wielkiego patriotyzmu - która
niech bêdzie tak¿e natchnieniem dla naszych codziennych po-
staw ¿yciowych.

G³ubczyce to kolejne po Opolu miasto w regionie, gdzie pre-
zentowana jest  wystawa pt. „Wyszyñskiego i Wojty³y Gramaty-
ka ̄ ycia”

  Za sprowadzenie i zorganizowanie wystawy dziêkujemy na-
szej wspólnocie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

                                         ze strony: parafia.g³ubczyce .pl

WYSTAWA O POS£UDZE

OJCA ŒW. JANA PAW£A II
 I PRYMASA TYSI¥CLECIA,

KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO
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TEGOROCZNA
 HARCERSKA AKCJA ZIMOWA...

 ...by³a specyficzna, bo mog³o w niej uczestniczyæ ograniczo-
na iloœæ osób z klas I-IV szkó³ podstawowych. Zaprosiliœmy wiêc
do udzia³u w akcji nasze g³ubczyckie zuchy, które przez dwa ty-
godnie spêdza³y z nami czas na zabawie, zdobywaniu nowych
umiejêtnoœci oraz na wielu innych ciekawych zajêciach, które
odbywa³y siê na bazie sali kominkowej w ZESPOLE SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH  w G³ubczycach. Codziennie odby-
wa³ siê wspólny kominek z gawêd¹ zuchow¹, podczas którego
zuchy poznawa³y kolejn¹ opowieœæ. Uczestnicy w trakcie Akcji
Zimowej uczyli siê nowych pl¹sów i piosenek, graæ w szachy,
poznawali znaki terenowe, szyfry, sygnalizacjê, zdobywali spraw-
noœci, grali w gry planszowe, przygotowywali scenki, brali udzia³
w zajêciach plastycznych i technicznych.  Korzystaj¹c z bliskie-
go s¹siedztwa parku i si³owni plenerowych nasze zuchy by³y
równie¿ aktywne fizycznie. Bra³y udzia³ w grach terenowych, pod-
czas których, mia³y za zadanie zdobyt¹ na feriach wiedzê u¿yæ
w praktyce. Odwiedziliœmy równie¿ STAJNIÊ NA WARSZAW-
SKIEJ, bior¹c lekcje jazdy konnej.

Harcerska Akcja Zimowa przebieg³a bezpiecznie. Wypoczynek
zosta³ skontrolowany przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epide-
miologiczn¹ w G³ubczycach oraz przez Kuratorium Oœwiaty w
Opolu. Nie wydano ¿adnych zaleceñ pokontrolnych. Staraliœmy
siê, by po czasie izolacji, nasze zuchy mia³y wiele radoœci i satys-
fakcji ze wspólnie spêdzonego czasu. Codziennie mieliœmy cie-
p³y posi³ek i coœ do przek¹szenia. Ca³e przedsiêwziêcie zosta³o
sfinansowane z dotacji Gminy G³ubczyce, za co serdecznie dziê-
kujemy! Nasza Akcja Zimowa zakoñczy³a siê balem, sprawi³a nam
wiele frajdy, choæ przykro nam, ¿e nasi harcerze musieli zostaæ w
domach. Z utêsknieniem czekamy na wspólne przygody na har-
cerskim szlaku.               Kom. Hufca ZHP Katarzyna Mojzyk
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Cennym zabytkiem in¿ynierii mostowej jest kamienno-ceglany
most œw. Jana w Grobnikach. Nale¿y on bowiem do najstarszych
przepraw na rzece Psina. Most ide¹ nawi¹zuje do dwóch innych
mostów: Mostu Karola w Pradze i mostu Wita Stwosza w K³odz-
ku. Most jako twór stanowi integralny element naszego ¿ycia.
Spinaj¹c dwa brzegi rz. Psina  od 182 lat wykorzystywany jest
codziennie jako przeprawa na ul. œw. Jana. Nie jest to pierwszy
most w tym miejscu. Bowiem zosta³ wniesiony w miejsce drew-
nianego mostu zbudowanego w czasach hrabiego Jana Ferdy-
nanda von Hebersteina. Drewniany most nazywano " Mostem
owczarzy". Komtur nakaza³ go wznieœæ w miejscu istniej¹cej od
niepamiêtnych czasów przeprawy  "w bród". Nazwa mostu jak
i nazwa zagajnika, bêd¹cego przed³u¿eniem w kierunku po³udnio-
wym ogrodu typu angielskiego, za³o¿onego przez komtura He-
bersteina, nie by³a przypadkowa. Nazwy te mia³y symboliczn¹
rangê, buduj¹c¹ mit za³o¿ycielski  "Grobnickiej Arkadii", któr¹
przez dwadzieœcia lat urzêdowania kreowa³ pan na Grobnikach,
komtur Jan Ferdynand.

Drewniany most zosta³  w roku  1832 zast¹piony mostem ka-
mienno-ceglanym  spinaj¹cym dwa brzegi rzeki Psiny. Wzniesio-
no go  wed³ug projektu raciborskiego architekta Potenzky.  Most
nale¿y do mostów ³ukowych, wykorzystuj¹cych ceglany mur
arkadowy. Ustrój noœny tworzy konstrukcja jednoprzês³owa,
sklepiona  ceglan¹ arkad¹  wspart¹ na dwóch ceglanych przy-
czó³kach. Przyczó³ki oraz wieñcz¹ca je  kolebkowa arkada zosta³y
wykonane z czerwonej ceg³y. Czterometrowa szerokoœæ mostu
ograniczona jest dwoma masywnymi balustradami wykonanymi
z kamienia z elementami ceglanymi.  Ka¿da z balustrad posiada
trzy coko³y, dwa zewnêtrzne i jeden œrodkowy. Najciekawszy jest
cokó³ œrodkowy na nim bowiem posadowiono figurê œw. Jana

Nepomucena.  Fundatorem rzeŸby jest pan na Grobnikach Jan
Nepomucen Gottard hrabia Schaffgotsch. Hrabia z wielkim sza-
cunkiem odnosi³ siê do swojego patrona nie tylko, ¿e nakaza³
wybudowaæ kapliczkê poœwiêcon¹ patronowi  (1740) w której
ustawiono rzeŸbê drewnian¹ przywiezion¹ z Oranienburga, a czte-
ry lata póŸniej sprowadzi³ z Opawy kamienn¹ rzeŸbê œwiêtego
i nakaza³ ustawiæ j¹ nad brzegiem "Wielkiego Stawu". RzeŸba
wykonana zosta³a z piaskowca w stylu barokowym przez niezna-
nego artystê. Po wybudowaniu w 1832kamienno - ceglanego
mostu ³ukowego na ulicy œw. Jana, spinaj¹cego brzegi rzeki Psi-

ny, z inicjatywy proboszcza ks. Ignaca Moreleusa,  Posadowio-
no j¹ na œrodkowym filarze kamiennej balustrady. Œwiêty ubrany
w szaty liturgiczne,
podtrzymuje lew¹
rêk¹ pulchnego putta
z krucyfiksem. Prawa
rêka spoczywa na ser-
cu zgodnie z baro-
kow¹ z manier¹.

Antyczny anio³ek
i prawa rêka na sercu
zaœwiadcza o nadzwy-
czajnych przymiotach
œwiêtego. W tym
przypadku ma przy-
pominaæ wiernym, ¿e
œwiêty zgin¹³ w obro-
nie wiary. G³owê œwiê-
tego wieñczy metalo-
wa aureola z piêcioma
gwiazdami. W cokole
znajduje siê  niezbyt
g³êboka wnêka z pro-
filowanym obramie-
niem. Pierwotnie we wnêce znajdowa³a siê p³yta z niemieckimi
napisami. W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku p³ytê zdjêto
i gdzieœ zaginê³a. W roku 2004, w czasie budowy kanalizacji ko-
parka powa¿nie uszkodzi³a grobnickiego  Nepomuka odrywaj¹c
mu g³owê. Na szczêœcie g³owa siê nie st³uk³a gdy¿ wpad³a do
wody, a po wy³owieniu wróci³a na swoje miejsce. To smutne

wydarzenie i niszcz¹ce si³y przy-
rody, spowodowa³y ¿e, nie re-
montowana od wojny, zamkniê-
ta w kamieniu barokowa sylwet-
ka œwiêtego pod wzglêdem es-
tetycznym nie przedstawia³a siê
najlepiej. Wobec takiego stanu
rzeczy, Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków podejmuje decy-
zjê o  poddaniu zabytkowej fi-
gury gruntownej renowacji. W
czasie prac konserwatorskich
nad pomnikiem, usuniêto war-
stwy emalii, któr¹ przez ca³y wiek
XX-ty pokrywano figurê, uzu-
pe³niono ubytki kamienia. Po re-
nowacji figurê Œw. Jana wysta-
wiono na widok publiczny w jed-
nej z sal ratusza miejskiego

w G³ubczycach, gdzie mo¿na by³o z bliska obejrzeæ efekt trudu
konserwatorów. Na prze³omie listopada i grudnia 2012 roku po
niespe³na oœmiu latach tu³aczki rzeŸba powróci³a do Grobnik. Kie-
ruj¹c siê wgl¹dami technicznymi, wyznaczono nowe miejsce lo-
kalizacji rzeŸby. RzeŸbê ustawiono na prawym brzegu rzeki Psiny
nieopodal mostu, dawnego miejsca stania rzeŸby. Budowê coko-
³u oraz operacjê transportu i posadowienia rzeŸby wykona³o
przedsiêbiorstwo Us³ugi Komunalne z G³ubczyc.

Po 187 latach most doczeka³ siê kompleksowej renowacji. Re-
nowacjê przeprowadzono w miesi¹cach  czerwiec-listopad 2019

ZABYTKOWY MOST ŒW. JANA W GROBNIKACH
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roku, na zlecenie Urzê-
du Gminy G³ubczyce.

Prace renowacyjno-
budowlane przeprowa-
dzi³o przedsiêbiorstwo
budowlane  BETBRUK
Daniel     Maæko G³ub-
czyce wed³ug projektu:
POB "ADP" G³ubczy-
ce pod œcis³ym nadzo-
rem konserwatora za-
bytków.  Remont mostu
przeprowadzono kom-
pleksowo. Uzupe³nio-
no ubytki ceglane i wy-
pe³niono szczeliny
w przyczó³kach i  arka-
dzie. W ramach moder-

nizacji wykonano profilowan¹ p³ytê ¿elbetow¹ wzmacniaj¹c¹.
Dziêki czemu przeniesiono czêœæ obci¹¿eñ bezpoœrednio na przy-
czó³ki chroni¹c tym samym zabytkow¹ arkadê. Wykonano ca³ko-
wicie now¹ nawierzchniê jezdni. Nowa nawierzchnia zosta³a wy-
konana z ciêtego kamienia polnego. Przy okazji k³adzenia nowej
nawierzchni wykonano z obu stron jezdni kamienne rynsztoki
odprowadzce wody deszczowe bezpoœrednio do rzeki. Gruntow-
nej renowacji poddano równie¿  balustradê. W ramach prac re-

montowych odbudowano zniszczone fragmenty a zachowanych
fragmentach  wymieniono ca³kowicie spoiwo  i uzupe³niono  bra-
kuj¹ce ubytki kamienia i ceg³y.  Skrzyd³a mostu zosta³y wy³o¿one
ciêtym kamieniem polnym.

Dziêki przeprowadzonemu remontowi most odzyska³ nie tylko
dawny blask  ale i pe³n¹ zdolnoœæ u¿ytkow¹. Zlokalizowany  na
ulicy Œw. Jana mo¿e nadal s³u¿yæ  grobniczanom  jako przeprawa,
jednoczeœnie staj¹c siê jasnym punktem na mapach p³askowy¿u
g³ubczyckiego. Most  œw. Jana jest z pewnoœci¹ najbardziej roz-
poznawalnym element zabytkowej zabudowy wsi.  Wprowadza
odpowiedni klimat,  dodaj¹cy  wsi romantycznego uroku o jakim
marzy³ hrabia Heberstein. Ponadto most stanowi materialne dzie-
dzictwo Grobnik, spaja bowiem przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹. Hi-
storia zawarta w zabytkach to historia kultury. Zabytki kultury
materialnej pozwalaj¹ zaobserwowaæ jak na przestrzeni dziejów
kszta³towa³y siê relacje po miêdzy cz³owiekiem a przestrzeni¹.
Cz³owiek ¿yj¹c w zindywidualizowanym otoczeniu identyfikuje
siê z nim, jest do niego przywi¹zany, lubi je i o nie dba.

 Po wielkiej euforii  wywo³anej faktem przywrócenia u¿ytkowej
funkcji mostowi œw. Jana u znacznej wiêkszoœci mieszkañców
obecnych Grobnik odczuwa siê niedosyt spowodowany faktem,
¿e nie w pe³ni przywrócono historyczny charakter mostu. Mó-
wi¹c o historycznym charakterze mam na myœli fakt nie umiesz-
czenia na cokole balustrady wschodniej figury œwiêtego. To rzeŸ-
ba œwiêtego nadawa³a mu niepowtarzalny niemal mistyczny cha-
rakter. Pozbawienie mostu rzeŸby spowodowa³o, ¿e sta³ siê jed-
nym z wielu ceglanych mostów w Polsce. W tym miejscu nale¿y
przypomnieæ, ¿e most grobnicki w pierwotnej formie, nale¿a³  do
trojki mostów unikatowych w skali europejskiej i by³ jedynym
tego typu mostem wiejskim

Marian Alfred Or³owski

ZDJÊCIA : Arkadiusz Or³owski  Karta z mini pinakoteki spo-
rz¹dzonej na zamówienie Parafii Rzymskokatolickiej w Grob-
nikach w 1989.
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Z£OTO I SREBRO DRU¯YNOWO DLA TECHNIKA G£UBCZYCE.

W dniach 18-20.12.2020r. w Bia³ymstoku odby³y siê Klubowe Mistrzostwa Polski Dru¿yn Mieszanych  w Badmintonie, w których
uczestniczy³o 25 klubowych dru¿yn  z ca³ego kraju. Klub LKS Technik G³ubczyce  reprezentowany by³ przez dwie dru¿yny wystê-
puj¹ce w dwóch kategoriach wiekowych.  M³odzików M³odszych U13 i M³odzików U15. Nasi m³odzi zawodnicy spisali siê bardzo
dobrze zdobywaj¹c  dru¿ynowo 2 medale, z³oty w M³odzikach M³odszych i srebrny medal w M³odzikach.

W sk³adzie M³odzików M³odszych wyst¹pili: Anna Paruszewska, Maja Naumczyk, Julia Krawiec, Maria Czy¿owicz, Pawe³ Kisz-
czyk, Piotr Adamów,  Dawid Serafin i Oliwier Gacki,  a w sk³adzie M³odzików wyst¹pili: Maja Janko, Oliwia Zieliñska, Anna Ga³asz-
kiewicz, Dominika Wiciak, Mateusz Golas, Rafa³ Mielnik, Jakub Ga³¹zka i Dominik Lenartowicz. Serdecznie gratulujemy

                                                                                                                                               Kierownik Klubu Jaros³aw B¹k
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            MOJA  PAMI¥TKA
       Drodzy czytelnicy!
Ca³kiem niedawno i zupe³nie przypadkiem dowiedzia³am siê

o jak¿e mi³ym wydarzeniu. A dotyczy ono osoby znanego w na-
szym œrodowisku redaktora naczelnego ,,G³osu G³ubczyc"- Pana
Jana Waca. Otó¿ spotka³ go wielki  zaszczyt. Jako ¿e sam w swej
skromnoœci nie napisa³by o tym, postanowi³am wiêc podzieliæ siê
z Pañstwem t¹ ciekaw¹ informacj¹. Niemal przed rokiem Pan Jan
Wac w ,,Goœciu Niedzielnym" natkn¹³ siê na anons ogólnopol-
skiej akcji  ,,Moja pami¹tka".  Akcja ta by³a skierowana do osób
po 60. roku ¿ycia i zachêca³a do podzielenia siê swoimi wspo-
mnieniami. Punktem wyjœcia mia³y byæ zdjêcia, dokumenty lub
te¿  filmy video z domowego archiwum oraz teksty przygotowane
w formie pamiêtnika, wpisy na blogu czy te¿ w  innych mediach
spo³ecznoœciowych.

  Projekt ten zosta³ objêty honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, a zorganizowany przez
Muzeum Historii Polski we wspó³pracy   z  Ministerstwem Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, jak te¿ Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny przedsiêwziêcia
objêli: Telewizja Polska,  Polskie Radio, "Rzeczpospolita",  "Su-
per Expres", "Goœæ Niedzielny" i inni.

  Tymczasem Pan Jan Wac, z wykszta³cenia fizyk, a  z  zami³owa-
nia historyk, podj¹³ wyzwanie i przes³a³ organizatorom dzieje swo-
jej rodziny zatytu³owane ,,Zapiski dziadka dla dzieci i wnuków".
Wydane w formie albumu z mnóstwem fotografii i ciekawym tek-
stem  wraz  z drzewem genealogicznym  naprawdê robi¹ wra¿enie.
Zreszt¹ mia³am okazjê je przeczytaæ. Dla potomków najpiêkniejszy
prezent i  prawdziwy skarb…

Jakie¿ by³o zdziwienie p. Jana, gdy  w listopadzie minionego roku
listonosz dorêczy³ mu pokaŸnych rozmiarów kopertê zawieraj¹c¹
dwa listy o charakterze  laudacyjnym. Zawiera³y podziêkowania
i gratulacje od premiera Mateusza Morawieckiego i dyrektora Mu-
zeum Historii Polski w Warszawie - Roberta Kostro. Laudacje -
wyró¿nienia za uczestnictwo w owej akcji  "Moja pami¹tka".

 Pan Jan i jego ma³¿onka Katarzyna z niedowierzaniem odczy-
tywali treœæ listów. Byli bowiem przekonani, ¿e dzieje rodziny Wac
utonê³y gdzieœ  w morzu nades³anych wspomnieñ  i nie zawracali
sobie tym g³owy.  Okazuje siê, ¿e zosta³y docenione i znalaz³y
miejsce we wspomnianym Muzeum.

   W przytoczonym liœcie od premiera czytamy:
,,(… ) Opowieœæ, któr¹ zdecydowa³ siê Pan z nami podzieliæ,

jest nie tylko wspania³ym Ÿród³em wiedzy, ale te¿ nieocenion¹
inspiracj¹ dla m³odych ludzi. Pana wspomnienia wzbogaci³y pa-
miêæ zbiorow¹ Polaków  i przyczyni³y siê umocnienia narodowej
wspólnoty. Zapewniam, ¿e nie uronimy niczego z przekazanego
bogactwa (…) ".

 Z kolei dyrektor Muzeum Historii Polski tak pisze:
,,(…) Dziêki tym wspomnieniom mogliœmy poznaæ wa¿ne wy-

darzenia z Pana perspektywy. Pozwol¹ nam zbudowaæ wielk¹
opowieœæ o historii Polski. Pana udzia³ w projekcie  ,,Moja pa-
mi¹tka" umo¿liwi m³odym pokoleniom skorzystanie z tak osobi-
stych doœwiadczeñ i pozwoli na budowanie wspólnej pamiêci
o naszej historii (…)".

Zapewne  nie dowiedzia³abym siê o tym fakcie, gdyby Pani
Kasia nie uchyli³a mi r¹bka tajemnicy. A gdy wspomniane listy
trafi³y w moje rêce, ju¿ wiedzia³am, co z nimi zrobiæ.

 I w tym momencie nie wypada mi nic innego, jak tylko po-
gratulowaæ Panu Janowi  w  imieniu naszej lokalnej spo³eczno-
œci  tego niecodziennego wyró¿nienia, jak  i z³o¿yæ najserdecz-
niejsze ¿yczenia. Przede wszystkim zdrowia, opieki Opatrzno-
œci, dalszych ciekawych pomys³ów redakcyjnych i kontynu-
acji tej piêknej, historycznej pasji.  A przy okazji, pamiêtaj¹c, ¿e
p. Jan jest redaktorem naczelnym ,,G³osu G³ubczyc"  (od 1998
r.)  i ,,Kalendarza G³ubczyckiego" (od 1994 r.), nale¿a³oby ¿yczyæ
wytrwa³oœci     w dalszej pracy redakcyjnej, zwa¿ywszy, ¿e jest
ju¿ w ,,s³usznym" wieku.  Pamiêtajmy,  ¿e p. Jan na ³amach
swych publikacji przy wspó³pracy z nasz¹  spo³ecznoœci¹  po-
pularyzuje lokaln¹ kulturê,  informuje o bie¿¹cych sprawach
dotycz¹cych ¿ycia publicznego i samorz¹dowego gminy G³ub-
czyce, przytacza historiê ziemi g³ubczyckiej. Kultywuje Kresy.
Ocala od zapomnienia.

 Wracaj¹c do dziejów rodziny Wac. Nie bêdê ich tu przyta-
czaæ, bo to obszerny materia³, ale pokrótce nakreœlê, skupiaj¹c
siê g³ównie na losach Pana  Jana Waca.  Ale od pocz¹tku.
W swych wspomnieniach siêga do dziadków - Marii i Micha³a
oraz rodziców - Agnieszki  i Marcina. Ich pierwsz¹  Ojczyzn¹
by³y Kresy P³d.-Wsch. II RP, a dok³adnie wieœ Czukiew, powiat
Sambor, woj. lwowskie. Ciekawi fakt, ¿e dziadkowie p. Jana
jeszcze w XX - leciu miêdzywojennym opuœcili Kresy, wyje¿d¿a-
j¹c na Pomorze.  Pan Jan,  rówieœnik mojej mamusi, przyszed³
na œwiat 21. sierpnia  1943 r. w Polednie nieopodal Œwiecia nad
Wis³¹, gdzie te¿ spêdzi³ dzieciñstwo i wczesne lata szkolne.
Lecz w 1958 r. wraz z rodzicami przyby³ do naszych Go³uszo-
wic, gdzie wczeœniej osiedli³ siê jego starszy brat Henryk. Ju¿
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100 LAT PANI GERTRUD
Gertrud Jakimec  z domu Heiligtag urodzona  01.01.1921 roku

w miejscowoœci Klisino. Rodzice Gertrud to Karl i Agnes Heilig-
tag. Gertrud mia³a trzy siostry ( Tilhen,  Agnes  i  Anna ) i czte-
rech braci (Kall, Paull, Walter i Alfons). Dom rodzinny Gertrud
Jakimec sta³  w samym œrodku miejscowoœci Klisino, gdzie obec-
nie jest skrzy¿owanie dróg  (obok koœcio³a). Od narodzin po
dzieñ dzisiejszy Gertrud  Jakimec mieszka w Klisinie. Jako  panna
pracowa³a u gospodarzy, a po wyjœciu za m¹¿  zamieszka³a
z mê¿em i pracowa³a na ich wspólnej gospodarce. Gertrud wy-
chowa³a syna i córkê. W swoim ¿yciu doczeka³a siê trzech wnu-
ków i trzy wnuczki oraz piêciu prawnuków i trzy prawnuczki.
01.01.2021roku Gertrud Jakimec ukoñczy³a 100 lat

  Z tej okazji z ¿yczeniami Jubilatkê   odwiedzili:
      Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
      Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska
                                 Sylwia Jaku³a  (foto B. Grochalska)

w G³ubczycach ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Nastêpnie
na opolskiej WSP studiowa³ fizykê, po czym podj¹³ pracê na-
uczycielsk¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W 1969 r. zosta³ za-
trudniony przez dyrektora  Jana Mruka  w nowo wybudowanym
Technikum Mechanicznym, gdzie pracowa³ do 1985 r.,  pe³ni¹c
te¿ funkcjê wicedyrektora. W 1973 r.  za³o¿y³ rodzinê, ¿eni¹c siê
z kole¿ank¹ z MECHANIKA - Katarzyn¹ Lyga, nauczycielk¹ ma-
tematyki. W tzw. miêdzyczasie postawi³  dom i zamieszka³ przy
ul. Sk³odowskiej w G³ubczycach. Na œwiat przysz³y dzieci:  Ali-
cja,  Andrzej i Pawe³.

 Ten etap jego ¿ycia  p. Jan dok³adnie opisuje w    "Ksiêdze
Jubileuszowej'', wydanej na okolicznoœæ 50-lecia ZSM. Rezygnu-
j¹c z pracy w szkole,  p. Wac  ,,przebran¿owi³ siê'' i otworzy³ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na wiele lat poœwiêci³ siê ogrodnictwu
w duchu ekologii. Jego pomidory  nie  mia³y sobie równych. Do
dziœ pamiêtam ich wyj¹tkowy smak.

 W 1990 r. Pan Wac w³¹czy³ siê w rytm dzia³alnoœci samorz¹-
dowej i publicznej. Zosta³ radnym gminnym dwóch kadencji
(1990-1998), a tym samym przewodnicz¹cym Rady Miejskiej.
W latach 1998-2002  radny powiatowy i przewodnicz¹cy Komi-
sji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Warto przypomnieæ, ¿e by³
te¿ pomys³odawc¹ wielu inicjatyw samorz¹dowych, które prze-
trwa³y do dziœ i stanowi¹ lokaln¹ tradycjê. Jedn¹ z nich jest
chocia¿by nagroda Rady Miejskiej ,,Herb G³ubczyc'' za dzia³al-
noœæ spo³eczn¹. Inna, to konkurs ,,Na najestetyczniejsz¹ pose-
sjê na terenie miasta i gminy''. Powo³a³ te¿ komisjê ds. ustalenia
insygniów samorz¹dowych - ³añcuch dla burmistrza i przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej. Wiele by tu wymieniaæ…

     Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ czy to oœwiatow¹,  czy po-
tem samorz¹dow¹ i publiczn¹, jak równie¿ redakcyjn¹, Pan Jan
Wac by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jego domowy
gabinet  zdobi¹: dwa Medale Edukacji Narodowej (wyró¿nienie
za pracê oœwiatow¹ i edukacyjn¹ w ,,G³osie G³ubczyc'') , statuet-
ka ,,G³ubczyckiego Lwa'' w kat. samorz¹dnoœæ, Odznaka Hono-
rowa  ,, Za zas³ugi dla Kresów'', ,,Za Zas³ugi dla Województwa
Opolskiego'',  OPOLIENSI ARTE LAUREATO - Nagroda Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego i  najwy¿sze wyró¿nienie -
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, nadany przez prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego, paradoksalnie zagubiony, lecz odnaleziony po
trzech latach i wrêczony p. Janowi w Urzêdzie Wojewódzkim.
Nie sposób wymieniæ tu wszystkich zas³ug Pana Jana. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e to barwna postaæ w galerii pasjonatów, o czym
ju¿ pisa³am przy okazji promocji któregoœ    z  ,,Kalendarzy G³ub-
czyckich''. Obecnie pracuje nad XXVIII.

Koñcz¹c tekst, chcia³abym powiedzieæ, ¿e Pan Jan Wac to
spe³niony cz³owiek. Zawodowo, samorz¹dowo, spo³ecznie i ro-
dzinnie. A'propos rodziny. Jest z niej dumny. Dzieci pokoñczy³y
studia, usamodzielni³y siê, realizuj¹ w zawodzie. A mieszkaj¹ce
w Bielsku- Bia³ej wnuki - Ma³gosia i Wojtek s¹ teraz najwa¿niej-
sze w ¿yciu dziadka. To w³aœnie dla nich spisa³ swe wspomnie-
nia. By wiedzia³y, sk¹d ich ród i zna³y w³asne korzenie.

 Podsumowuj¹c, zachêcam Pañstwa do spisywania dziejów
swych rodzin. Ja te¿ to czyniê. W ró¿nych formach od lat. Czê-
sto siê nimi dzielê z czytelnikami. Cz³owiek kiedyœ opuœci do-
czesn¹ krainê, lecz pozostan¹ po nim spisane wspomnienia…

                            Z pozdrowieniem Maria Farasiewicz
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KU PAMIÊCI
URSZULI  PO•NIAK - £AKOMIEC

  (w pierwsz¹
rocznicê œmierci)

10 stycznia 2020 r.
Urszula  PoŸniak -
£akomiec zasnê³a w
Panu. Mia³a niespe³na
72 lata. Opuœci³a do-
czesn¹ krainê, by za-
mieszkaæ w wiecznej.
Odesz³a w ciszy, spo-
koju, otoczona najbli¿-
szymi: mê¿em i dzieæ-
mi. Odesz³a po 18 - let-
niej, wytê¿onej walce
z nowotworem. Walce
jak¿e nierównej. Ode-
sz³a pojednana z Bo-
giem, przygotowana na
spotkanie ze Stwórc¹.

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
Osoba niezwyk³a. Przysz³a na œwiat 15. maja 1948 r. w G³ubczy-

cach. Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³a w Grobnikach.
Córka Joanny i Wojciecha Piaseckich. Rodzice byli nauczyciela-
mi w grobnickiej szkole. Ojciec to pierwszy powojenny kierownik
tej szko³y. Przyby³y z Kresów absolwent Wojskowego Semina-
rium Nauczycielskiego w Tarnopolu, wyk³adowca Szko³y Oficer-
skiej w Riazaniu, by³ te¿ ¿o³nierzem 1. Armii Wojska Polskiego.
Z t¹ Armi¹ przyjecha³ na "Zachód" w paŸdzierniku 1945 r., odde-
legowany do prowadzenia placówki oœwiatowej we wsi Grobniki
na OpolszczyŸnie. Uczy³ matematyki, fizyki, chemii i œpiewu. Piêk-
nie gra³ na skrzypcach.  A'propos. Jego stuletnie  skrzypce zdo-
bi¹ salon w domu wnuka, o którym póŸniej. W 1947 r. Wojciech
Piasecki o¿eni³ siê w Cieszynie z Joann¹ Szpyr¹, daj¹c ¿ycie Ur-
szuli i m³odszemu o dwa lata Tadeuszowi. Informacje te znalaz³am
w II tomie publikacji dr Katarzyny Maler i dr. Arkadiusza Szym-
czyny "Kresowi mieszkañcy ziemi g³ubczyckiej".

Œp. Urszula PoŸniak -  £akomiec.
Wspania³a ¿ona, mama, teœciowa i babcia. W 1970 r. wysz³a za

m¹¿ za Jana PoŸniaka, znakomitego muzyka, kompozytora i piani-
stê. Powi³a dwoje dzieci. Syna Grzegorza (1971 r.) i córkê Gra¿ynê
(1974 r.). Zamieszkali  w kamienicy przy ul. Gdañskiej w G³ubczy-
cach. Lecz ma³¿eñska idylla nie trwa³a d³ugo. Choroba i przed-
wczesna œmieræ mê¿a w 1980 r. zak³óci³y rodzinne szczêœcie. Pani
Ula sama wiêc podjê³a trud wychowania dzieci i stworzenia im
odpowiednich warunków do rozwoju. Sprosta³a temu nie³atwe-
mu zadaniu. Po œmierci mê¿a przeprowadzi³a siê do budynku przy
ul. Niepodleg³oœci, tu¿ obok przedszkola. A dzieciaki wyros³y na
wartoœciowych ludzi. By³a z nich dumna. Syn Grzegorz to nietu-
zinkowa postaæ. Ksi¹dz katolicki z podwójnym doktoratem. Dr
hab. nauk teologicznych i humanistycznych, a tak¿e muzykolog.
Artysta i naukowiec. Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Dyrek-
tor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Koœcielnej przy Wydziale
Teologicznym UO , kierownik Katedry Muzyki Koœcielnej i Wy-
chowania Muzycznego UO, wyk³adowca Wy¿szego Seminarium
Duchownego i innych uczelni . Uznany poeta i kompozytor. Au-
tor szeregu publikacji naukowych i tomików poezji. Cz³owiek wielu
talentów. Intelektualista. JeŸdzi z wyk³adami po ca³ym œwiecie.

Znawca organów, ich historii i budowy. Mi³oœnik Bacha, muzyki
klasycznej i liturgicznej. Poezji œpiewanej. Wspó³pracuje z wybit-
nymi muzykami w kraju i za granic¹. Aran¿uje, komponuje i na-
grywa p³yty. W swojej poezji zaprasza nas do swego œwiata,
w którym udostêpnia przemyœlenia o ¿yciu, œwiecie, ludziach,
codziennoœci, doœwiadczeniach… I pomyœleæ, ¿e to mój m³odszy
kolega z liceum, z którym œpiewa³am w m³odzie¿owym  zespole
muzyki religijnej "Drogowskaz IV" za czasów ks. Edzia Bogacze-
wicza i ks. Krystiana Giemzy. Wtedy ju¿ komponowa³. Pamiêtam
te pierwsze utwory … A dziœ z zachwytem czytam jego tomik "
W s³u¿bie metafory'' i s³ucham najnowszej p³yty. Zreszt¹ ¿ycio-
rys ks. Grzegorza to materia³  na arcyciekaw¹ ksi¹¿kê. Z kolei
siostra Grzegorza, posz³a jakoby w œlady mamy. Zosta³a nauczy-
cielk¹. Uczy matematyki i jêzyka angielskiego w jednej ze szkó³
podstawowych w Grodkowie, gdzie te¿ mieszka. ¯ona Adama,
mama dwójki nastolatków: Marceliny i Marcina. A wnuki  to ca³y
œwiat babci Urszuli. Wakacje, ferie, œwiêta-tylko u niej! Lubi³a je
rozpieszczaæ. Kocha³a do szaleñstwa…

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
 Ekonomistka, bibliotekarka, nauczycielka. Tak, tak. To nie prze-

sada. Kobieta solidnie wykszta³cona, z wieloma kwalifikacjami
zawodowymi. Ale od pocz¹tku. Najpierw szko³a podstawowa
w Grobnikach, potem Liceum Ogólnokszta³c¹ce w G³ubczycach
(1965), nastêpnie dwuletnia Spó³dzielcza Szko³a Ekonomiczna
w Legnicy i tytu³ technika - ekonomisty w zakresie ekonomiki
i organizacji transportu samochodowego (1967). Jej pierwsze sta³e
zatrudnienie na stanowisku referenta ds. transportu i spedycji
w Powiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska" w G³ubczycach, a po reorganizacji Gminna Spó³dziel-
nia "SCh" (1967 - 1977). Potem praca w Miejskiej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w G³ubczycach w roli bibliotekarza i kierowni-
ka (1977 - 1983). I wreszcie zatrudnienie w Zespole Szkó³ Mecha-
nicznych. Tu jako  nauczyciel - bibliotekarz i polonistka (1983 -
2002). W  tzw. miêdzyczasie dalsza zaoczna edukacja. Pañstwo-
we Studium Kulturalno - Oœwiatowe i Bibliotekarskie w Opolu
(1982). Jeszcze studia na wydziale filologiczno - historycznym
opolskiej WSP  i tytu³ magistra pedagogiki kulturalno- oœwiato-
wej (1985) oraz pierwszy stopieñ specjalizacji na p³aszczyŸnie
pracy bibliotecznej (1998). Jak widaæ, umiejêtne po³¹czenie pracy
zawodowej, zaocznej edukacji i samotnego macierzyñstwa. Wy-
trwa³e d¹¿enie do celu, hart ducha i wewnêtrzna si³a. Z pomoc¹
Bo¿¹…

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
Jak¿e oddana swojej pracy zawodowej. W ró¿nych placów-

kach i na ró¿nych stanowiskach. Jako ¿e pozna³am j¹ w "Mecha-
niku", skupiê siê wiêc na jej pracy nauczyciela - bibliotekarza
i polonisty. Zatem p. Ula to osoba rzetelna, rzeczowa, kompetent-
na, znaj¹ca warsztat swej pracy, jego potrzeby i zadania. Dok³ad-
na, skrupulatna i pracowita. Niczym mrówka. Zawsze mia³a coœ
do zrobienia. W³aœciwie nigdy nie odpoczywa³a. Ci¹gle w ru-
chu… Odpowiedzialna i zdyscyplinowana. Powierzone zadania
wykonywa³a sumiennie, wykazuj¹c zaanga¿owanie osobiste oraz
w³asn¹ inwencjê twórcz¹.  Mi³oœniczka literatury, dobrej ksi¹¿ki
i teatru. Jako nauczyciel - bibliotekarz prowadzi³a szerok¹ dzia³al-
noœæ informacyjn¹. Udziela³a porad czytelniczych. Wzbogaci³a
szkoln¹ bibliotekê o cenne zbiory. Prowadzi³a ciekawe lekcje
z przysposobienia czytelniczego, na które chêtnie zabiera³am swo-
ich uczniów. A i m³odzie¿ z klas zawodowych umia³a zaciekawiæ
literatur¹  i jêzykiem polskim. M³odzi chêtnie uczêszczali na jej
zajêcia i wiele z nich wynosili. Pani Ula to lubiany i ceniony peda-
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gog. Tak przez uczniów, jak i nauczycieli. Wzorowy pracownik,
doceniany przez dyrekcjê, czego przyk³adem s¹ Nagrody Dyrek-
tora i Nagroda Starosty w 2001 r. Wracaj¹c do zami³owañ czytelni-
czych p. Uli. Sama bardzo oczytana, zna³a nowoœci wydawnicze.
By³a na bie¿¹co. A i czasopism u nas nie brakowa³o! Dba³a
o prenumeratê. Ze szkolnej biblioteki zrobi³a swoiste "sanktu-
arium" czytelnicze. Pomna¿a³a ksiêgozbiór nie tylko o lektury, ale
dobre i poczytne dzie³a. Tak¿e albumy, podrêczniki, materia³y dy-
daktyczne dla kadry nauczycielskiej. Lecz to nie wszystko! Na-
gra³a setki ekranizacji lektur na kasety wideo, potem p³yty DVD.
Ponadto mnóstwo interesuj¹cych zajêæ wychowawczych i pro-
gramów edukacyjnych. Organizowa³a ciekawe, tematyczne wy-
stawy. Okolicznoœciowe i rocznicowe. Zachêca³a m³odzie¿ do siê-
gania po ksi¹¿ki, organizuj¹c ró¿norodne konkursy czytelnicze.
Klasowe i indywidualne. Biblioteka têtni³a ¿yciem! A panowa³ tu
jedyny, niepowtarzalny klimat. Warto tez wspomnieæ, ¿e Pani Ula
jako jedna z nielicznych jeszcze w latach 90. XX w. podjê³a dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do skomputeryzowania biblioteki ZSM, co kosz-
towa³o j¹ wiele wysi³ku. Wyjazdy, szkolenia, konferencje. Zreszt¹
nieobce jej by³y w ca³ej pracy biblioteczno - nauczycielskiej. Za-
wsze  na bie¿¹co z nowoœciami, sz³a z duchem czasu… A wokó³
biblioteki stwarza³a mi³¹ i przyjazn¹ atmosferê. Dba³a o jej wygl¹d,
estetykê i fachowe opracowanie zbiorów. Kocha³a swoj¹ pracê,
co zreszt¹ dawa³o siê odczuæ. Praca by³a dlañ pasj¹.

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
Zawsze uœmiechniêta, pogodna. Pe³na ciep³a i ¿yczliwoœci. Mi³a

i  sympatyczna. Z empati¹ i zrozumieniem odnosi³a siê do drugie-
go cz³owieka. Œmia³o rzec mogê, ¿e swym ¿yciem realizowa³a bi-
blijne przykazanie mi³oœci  bliŸniego. Wra¿liwa na potrzeby i cier-
pienie innych. Nigdy nie odmawia³a pomocy. Mo¿na powiedzieæ
"dusza - nie cz³owiek" czy te¿ "kobieta - anio³". Bo tak¹ w istocie
by³a. Uosobienie piêkna zewnêtrznego i wewnêtrznego. Urodzi-
wa, wysoka, monumentalna. A przy tym skromna i pokorna. Nie-
naganna fryzura, krótkie w³osy  z burz¹ ciemnych loków, be¿owe
usta i w¹ska linia czarnych, wysoko uniesionych brwi. Aksamit-
nie g³adka twarz, lekko muœniêta ró¿em policzkowym. Tak¹ w³a-
œnie zapamiêta³am… Do biblioteki biega³am nie tylko po ksi¹¿ki.
Z regu³y, by pogadaæ z p. Ul¹. O tym i  owym. Choæ by³a ponad
dwie dekady ode mnie starsza, traktowa³a jak kole¿ankê. Umia³a
s³uchaæ. A to rzadka cecha. £agodny tembr jej g³osu dzia³a³ koj¹-
co na rozmówcê. Jak balsam… Wielu powierza³o jej swoje tajem-
nice, problemy, troski. Ja tak¿e…  Subtelna i delikatna, wytwarza-
³a wokó³ siebie pewn¹ niezwyk³¹ aurê. Chcia³o siê przebywaæ
w jej towarzystwie. By³a szczera i autentyczna. M¹dra i zaradna.
A przy tym doœwiadczona przez los. Jednoczeœnie piêkna, silna
i dostojna w swym wdowim stanie. Przypomina³a mi moj¹ mamu-
siê… Wspaniale gotowa³a i piek³a. Prawdziwa gospodyni. Mia-
³am okazjê nieraz degustowaæ przyniesione przezeñ do szko³y
ciasta i ciasteczka. Czêstowa³a wszystkich. A w kulinariach nie
mia³a sobie równych…Kocha³a kwiaty i otacza³a siê nimi. W domu,
bibliotece, ogrodzie. Œmia³o rzec mogê, ¿e wobec œwiata i cz³owie-
ka przyjmowa³a prawdziwie franciszkañsk¹ postawê.

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
 8 stycznia 2000 r. powtórnie wysz³a za m¹¿. Poœlubi³a Wac³awa

£akomca, pracowitego, uczciwego i dobrego cz³owieka. Tego
Wac³awa, któremu "wpad³a w oko" pod koniec lat 80., gdy wraz
ze sw¹ ekip¹ budowlan¹ remontowa³ szkoln¹ bibliotekê. Lecz wte-
dy jeszcze nie myœla³a o zam¹¿pójœciu. Ale gdy odchowa³a dzieci,
wykszta³ci³a je i gdy posz³y "na swoje", powiedzia³a staraj¹cemu

siê o jej rêkê Wac³awowi "tak". Dojrza³e uczucie tych dwojga
pob³ogos³awi³ syn Pani Uli  - ks. Grzegorz, udzielaj¹c sakramentu
ma³¿eñstwa w naszym parafialnym koœciele. By³o mroŸne, stycz-
niowe, sobotnie popo³udnie… Uczestniczy³am w tej przejmuj¹-
cej i wzruszaj¹cej uroczystoœci. W albumie pozosta³y zdjêcia…
A Wac³aw, cz³owiek zacny i szlachetny, okaza³ siê wiernym towa-
rzyszem "na dobre i na z³e". Zaledwie dwa lata po œlubie nowo-
twór da³ o sobie znaæ. I rozpoczê³a siê trwaj¹ca niemal 18 lat walka
z podstêpn¹, wyniszczaj¹c¹ organizm chorob¹. Do tej walki mo-
tywowali Pani¹ Ulê najbli¿si: m¹¿, dzieci, potem wnuki. Si³ doda-
wa³y: g³êboka wiara, nadzieja i mi³oœæ. Nieustannie… 109 chemii,
wiele zabiegów radioterapii i niezliczona  iloœæ zastrzyków, table-
tek… A przy tym ogrom cierpienia, bólu fizycznego, psychiczne-
go, opadanie z si³ i… ta ci¹g³a chêæ ¿ycia i wola walki. Dla rodziny.
Niestrudzenie. Do koñca swoich dni… Prawdziwe bohater-
stwo…Jednoczeœnie pogodzenie z losem i niebywa³y optymizm.
Nawet w chorobie. W tzw. miêdzyczasie "normalne" ¿ycie. Wspól-
ne  z mê¿em hobby. Grz¹dki, roœliny, sad, przetwory na zimê. D¿e-
my i kiszone ogórki - specja³y Pani Uli. Gospodarstwo domowe
i radoœæ z w³asnego,  postawionego  rêkoma Pana Wac³awa no-
wego domu w Grobnikach. Wokó³ drzewa, krzewy, ogród, piêkne
obejœcie. Tylko siê cieszyæ i "¿yæ, nie umieraæ" - jak mówi porze-
kad³o. Lecz nie dane by³o Pani Uli zbyt d³ugo cieszyæ siê nowym
domem. Wszak Stwórca mia³ wobec niej inne plany… Tu¿ po 20.
rocznicy œlubu z Wac³awem powo³a³ j¹ przed Swoje oblicze, by
mog³a ¿yæ w chwale wiekuistej…

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
 Kobieta pobo¿na i bogobojna. Nawet w ciê¿kiej chorobie nie

ustawa³a w codziennym ró¿añcu, nabo¿eñstwie do œw. Rity i œw.
Charbela. Czcicielka Serca Jezusowego. Nigdy nie opuszcza³a
Eucharystii, któr¹ w ostatnich dniach sprawowa³ przy niej syn -
kap³an. Odesz³a we wspomnienie œw. Grzegorza z Nyssy - jego
patrona, trzymana za rêkê przez mê¿a Wac³awa, z którym jeszcze
niedawno odwiedzi³a Sanktuarium Maryjne w Gidlach i Œwiêt¹
Annê. A on  nie opuszcza³ jej  ani na krok, zw³aszcza podczas
pobytu w opolskim hospicjum "Samarytanin".

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
Po¿egnana 14 stycznia 2020 r. Msz¹ Œw. ¿a³obn¹ w koœciele

parafialnym NNMP w G³ubczycach. Na jej pogrzebie t³umy wier-
nych: bli¿sza i dalsza rodzina, licznie zgromadzeni ksiê¿a, goœcie
z kraju i zza granicy, kole¿anki i koledzy z pracy, przyjaciele, zna-
jomi, s¹siedzi. Przyszli, by towarzyszyæ jej w ostatniej, ziemskiej
wêdrówce. A ceremonii pogrzebowej przewodniczy ks. bp  Ru-
dolf Pierska³a w asyœcie ks. Grzegorza - syna zmar³ej i innych
ksiê¿y. Z kolei przejmuj¹ce s³owo w imieniu syna wypowiada ks.
S³awomir Pawiñski. Pe³ne wzruszeñ i ³ez, jak¿e osobiste wspo-
mnienie o mamie. Smutek, ból i ¿al w sercach ¿a³obników, ale i ta
radoœæ, ¿e œmieræ ma tylko wymiar fizyczny. Cia³o umiera, lecz
dusza ¿yje wiecznie...Potem kondukt pogrzebowy i pochówek na
g³ubczyckim cmentarzu. Niezliczona iloœæ kwiatów, zniczy…Pa-
miêæ i modlitwa.

Œp. Urszula PoŸniak - £akomiec.
Pozostawi³a po sobie ,,Dzienniki", które pisa³a przez ca³e doro-

s³e ¿ycie. Zw³aszcza teraz maj¹ one wartoœæ szczególn¹. Dla naj-
bli¿szych prawdziwy skarb i relikwia

…
Œp. Urszula PoŸniak -£akomiec…
                              Maria Farasiewicz - w imieniu w³asnym,
                                                    ZSM i lokalnej  spo³ecznoœci
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KAPISTRAN  MARTZALL OFM

Ojciec Kapistran Martzall urodzi³ siê 05. stycznia 1940 roku
w Raciborzu, jako syn Maksymiliana i Marty z domu Kucjas. Na
chrzcie œwiêtym, otrzymanym 14. stycznia w parafii pw. œw. Jana
Chrzciciela w Raciborzu, otrzyma³ imiê Eberhard. Nied³ugo póŸ-
niej, w czasie dzia³añ wojennych przebywa³ z rodzin¹ w Austrii
i Bawarii. W roku 1946 wróci³ do Raciborza i zacz¹³ uczêszczaæ do
przedszkola. W 1947 roku rozpocz¹³ naukê w szkole podstawo-
wej. Dnia 7. maja 1954 roku, otrzyma³ sakrament bierzmowania
w franciszkañskiej parafii pw. œw. Paschalisa, gdzie mieszka³. Po
ukoñczeniu VII klasy, chcia³ wst¹piæ do Collegium Seraphicum
w Nysie, jednak w³adze komunistyczne rozwi¹za³y wczeœniej
Ni¿sze Seminarium i zosta³ przyjêty do Pañstwowego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Raciborzu, gdzie ukoñczy³ klasê ósm¹
i dziewi¹t¹, opuszczaj¹c szkolê z powodu zbyt niskiego poziomu
nauczania. Maj¹c 16 lat zwróci³ siê z proœb¹ do Ministra Prowin-
cjalnego o. Ambro¿ego Lubika o przyjêcie do Prowincji œw. Ja-
dwigi Zakonu Braci Mniejszych. Swoj¹ proœbê motywowa³ chê-
ci¹ wst¹pienia do Ni¿szego Seminarium w roku 1954 oraz dalsze-
go wykszta³cenia w Zakonie oo. Franciszkanów. Jednym z wy-
mogów wst¹pienia do Zakonu jest œwiadectwo moralnoœci wy-
dane przez proboszcza. Takowe wystawi³ mu ówczesny proboszcz
parafii œw. Paschalisa w Raciborzu-P³oni, o. Oswald Otrzonsek,
zwracaj¹c uwagê na pochodzenie z dobrej rodziny, akcentuj¹c
religijnoœæ rodziców, oraz  doceniaj¹c uczêszczanie na codzienn¹
Mszê œw. i czêste przystêpowanie do sakramentów, co zaowoco-
wa³o pozytywnym stwierdzeniem, ¿e Eberhard pokazuje znaki
do powo³ania ¿ycia zakonnego. ̄ ycie zakonne rozpocz¹³ w klasz-
torze raciborskim dnia 5. wrzeœnia 1956 roku ob³óczynami, gdzie
otrzyma³ imiê zakonne Kapistran. Jego prze³o¿onym nowicjac-
kim i magistrem by³ o. Aleksander Gajda. Po odbyciu rocznego
nowicjatu, zosta³ dopuszczony do z³o¿enia œlubów zakonnych,
które z³o¿y³ 7. wrzeœnia 1957 roku. Nastêpnie w latach 1957 - 1959
uzupe³nia³ wykszta³cenie œrednie  w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Wy¿szym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów-Ber-
nardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po uzupe³nieniu wykszta³-
cenia œredniego rozpocz¹³  studia i formacjê duchow¹ w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym  K³odzku. Dnia 25. sierpnia 1962
roku  z³o¿y³ uroczyst¹ profesjê zakonn¹ w Borkach Wielkich, a
dnia 31. stycznia 1965 roku w koœciele katedralnym we Wroc³a-
wiu przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. bpa Andrzeja Wronki.
Na obrazku prymicyjnym umieœci³ s³owa: "Panie Ty zna³eœ mnie,
a jednak wybra³eœ. WeŸ przeto mnie takim, jakim jestem, ale uczyñ
takim jakim Ty chcesz mnie mieæ".

Po œwiêceniach zosta³ skierowany do klasztoru w G³ubczy-
cach. Zarz¹d Prowincji dostrzegaj¹c zdolnoœci o. Kapistrana,
wys³a³ go jeszcze tego samego roku na studia specjalistyczne
z teologii fundamentalnej na Katolicki Uniwersytet Lubelski,
które zakoñczy³ 24 lutego 1973 roku obron¹ pracy doktorskiej
"Historiozbawcza koncepcja objawienia nadprzyrodzonego Jana
Ewangelisty Kuhna" i otrzymaniem tytu³u doktora nauk teolo-
gicznych. Promotorem pracy by³ ks. prof. dr hab. Edward Ko-
peæ. W czasie studiów doktoranckich przebywa³ równie¿ w klasz-
torze w Gliwicach (w roku akademickim 1968/1969) jako duszpa-
sterz akademicki oraz w klasztorze we Wroc³awiu (w latach 1970-
1973), jako drugi duszpasterz akademicki. Po obronie doktoratu
krótko przebywa³ w K³odzku, nastêpnie w listopadzie 1973 roku
zosta³ mianowany prze³o¿onym i proboszczem w Krynicznie.
W tym czasie podj¹³ siê wyk³adów z teologii fundamentalnej
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w K³odzku, w Bagnie
u oo. Salwatorianów oraz w Gorzowie Wielkopolskim. We wrze-
œniu 1979 roku zosta³ mianowany gwardianem klasztoru w Ny-
sie oraz podj¹³ siê wyk³adów w seminarium duchownym w Ka-
towicach-Panewnikach. Po trzech latach zosta³ przeniesiony do
klasztoru wroc³awskiego, gdzie równie¿ zosta³ mianowany gwar-
dianem jak i proboszczem parafii œw. Antoniego. W roku 1985
powróci³ do ukochanego Kryniczna jako prze³o¿ony i proboszcz,
nie zaniedbuj¹c zajêæ w seminariach w K³odzku i Bagnie. Lata
1988-1991 to czas gdzie pe³ni funkcjê gwardiana  w kolejnym
klasztorze - Dusznikach Zdroju oraz otrzymuje funkcjê delegata
generalnego na Czechy i S³owacjê, przeprowadzaj¹c wizytacjê
generaln¹ w prowincjach franciszkañskich i pomagaj¹c w od-
nowieniu ¿ycia zakonnego po okresie komunistycznym. Na Ka-
pitule Prowincjonalnej w roku 1991 zostaje wybrany przez wspó³-
braci definitorem oraz mianowany dyrektorem Domu Pielgrzy-
ma w Górze œw. Anny, kontynuuj¹c wyk³ady w seminarium, de-
legaturê na Czechy i S³owacjê oraz zostaje ustanowiony w roku
1992 przez Kuriê Generaln¹ wizytatorem prowincji Niepokalane-
go Poczêcia NMP w Polsce i na Ukrainie. W roku 1994 zostaje
przeniesiony z Domu Pielgrzyma do klasztoru w Górze œw. Anny,
gdzie obejmuje kolejny raz funkcje gwardiana oraz zostaje wy-
brany do Rady Kap³añskiej diecezji opolskiej. Funkcje te pe³ni
trzy lata, poniewa¿ w roku 1997 przenosi siê do Rzymu, gdy¿
zosta³ wybrany definitorem generalnym na kraje s³owiañskie,
jako pierwszy zakonnik Prowincji œw. Jadwigi. Po up³ywie sze-
œcioletniej kadencji, przenosi siê do klasztoru w Grafrath w Niem-
czech, gdzie podejmuje pos³ugê kapelana u Sióstr Franciszka-
nek œw. Krescencji w Kaufbeuren. W roku 2009 powraca do
ojczyzny, do klasztoru nowicjackiego w Borkach Wielkich, gdzie
jako jubilat pe³ni pos³ugi duszpasterskie, a od 2012 roku rów-
nie¿ urz¹d wikariusza i ekonoma domu. Tutaj równie¿,  31 stycz-
nia 2015 roku, w obecnoœci wspó³braci i licznie przyby³ych go-
œci, obchodzi Z³oty Jubileusz Sakramentu Kap³añstwa. Mszê
œw. koncelebrowa³o oko³o 50 kap³anów zakonnych i diecezjal-
nych, a homiliê wyg³osi³ o. bp Damian Muskus OFM, biskup
pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Dnia 25. czerwca 2020
roku, maj¹c 80 lat, wraca tam sk¹d wyruszy³ - do swojej rodzin-
nej parafii w Raciborzu-P³oni. Tutaj te¿ jak siê okaza³o, spêdzi³
ostatnie chwile swojego ¿ycia - choruj¹c na Covid-19, zosta³
przetransportowany do szpitala powiatowego w G³ubczycach,
gdzie zmar³  25. listopada 2020 roku.

Uroczystoœci pogrzebowe  odby³y siê 1 grudnia 2020 roku
                                                        w Raciborzu  cd. >>>>.
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>>>>    dok. ze str. 15
   O godz. 10.00 w koœciele pw. œw. Paschalisa rozpoczê³o siê

modlitewne czuwanie przy trumnie œp. o. Kapistrana, podczas
którego odmówiono ró¿aniec oraz koronkê do Bo¿ego Mi³osier-
dzia. O godz. 11.00 zosta³a odprawiona Msza œw. pod przewod-
nictwem biskupa opolskiego Andrzej Czai. Ze wzglêdu na ob-
ostrzenia sanitarne w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa w ko-
œciele mog³o przebywaæ jedynie 27 osób, dlatego w œwi¹tyni
zgromadzi³a siê jedynie najbli¿sza rodzina oraz nieliczna grupa
parafian. Pozostali z rodziny, znajomi oraz wspó³bracia ³¹czyli siê
w modlitwie za pomoc¹ transmisji internetowej. Mszê œw. konce-
lebrowali m. in.: Minister Prowincjalny o. Alan Brzyski, proboszcz
parafii œw. Paschalisa w Raciborzu o. Ignacy Szczytowski, gwar-
dian klasztoru raciborskiego o. Eligiusz Sinkowski, o. Bogdan
Koczor, który wyg³osi³ egzortê pogrzebow¹, o. Antonín Klaret
D¹browski z prowincji œw. Wac³awa w Czechach (kuzyn o. Kapi-
strana), o. Joachim Dyrszlag, o. Marceli Dêbski, o. Jeremiasz
Brzeziñski, o. B³a¿ej Kurowski, o. Salezy Szuper, oraz kap³ani
diecezjalni: dziekan raciborski ks. Zbigniew Cieœla, ks. Marian
Obruœnik, ks. Jan Szywalski, ks. Marcin Ogiolda i ks. Damian
Gajdzik. Oko³o godz. 13.00 rozpoczê³y siê ceremonie na cmenta-
rzu,  którym przewodniczy³ raciborski proboszcz, o. Ignacy  Szczy-
towski.

 Ojciec Kapistran Martzall prze¿y³ lat 80, w zakonie 63, w ka-
p³añstwie 55.

                                          o. mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM

SAMORZ¥D UCZNIOWSKI ZSM
POMAGA BOHATEROM

Tegoroczna edycja akcji  Rodacy Bohaterom by³a zupe³nie
inna, ni¿ poprzednie. G³ównym powodem zmian by³a przede
wszystkim epidemia COVID-19.

Niestety jest wiele niewiadomych czynników, które na bie¿¹-
co wp³ywaj¹ na kszta³t naszej codziennoœci.  Dlatego tak wa¿ne
jest, by zachêcaæ i mobilizowaæ do dzia³ania szczególnie ludzi
m³odych. Wa¿ne, by mimo tych trudnych warunków, nie rezy-
gnowaæ ze wspierania Kombatantów i naszych Rodaków, za-
równo na Kresach, jak i w Polsce.

Warto pamiêtaæ, ¿e w tym wyj¹tkowym, przedœwi¹tecznym
czasie, szczególnie wa¿na jest pamiêæ o Tych, którzy dali nam
wolnoœæ, a ten trudny czas odcina nas od siebie. Poprzez nasze
dary serca i bezinteresowne zaanga¿owanie - w³¹czamy siê
w przekaz pamiêci.

Wychodz¹c naprzeciw tym wymaganiom - ju¿ po raz kolejny
Samorz¹d Uczniowski ZSM w G³ubczycach wspar³ ogólnopolsk¹
akcjê œwi¹teczn¹ Rodacy Bohaterom, organizowan¹ przez Sto-
warzyszenie Odra - Niemen przy wsparciu Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Akcja polega³a na przygotowaniu paczki
z ¿ywnoœci¹ dla naszych rodaków mieszkaj¹cych na Kresach
Wschodnich, która trafi do nich w okolicach œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia.

Bardzo dziêkujemy wszystkim darczyñcom, którzy pozytyw-
nie odpowiedzieli na nasz apel.

Dziêkujemy za podjêcie tej szlachetnej inicjatywy!

Opiekun Samorz¹du Uczniowskiego ZSM
El¿bieta Œmidoda

(foto str. 19)

"KOPERTY ¯YCIA"

W dniu 15.01.2021 roku odebraliœmy z Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa  Opolskiego  400 sztuk kopert ¿ycia.

Dlaczego warto mieæ kopertê ¿ycia?
Koperta ¿ycia to akcja do której przyst¹pienia zachêcaj¹ leka-

rze i pracownicy pogotowia ratunkowego.
Koperta ¿ycia to akcja skierowana jest do osób przewle-

kle chorych, starszych i samotnych. W kopercie ¿ycia nale¿y
umieœciæ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce stanu zdrowia,
przyjmowanych leków, alergiach na leki .

W kopercie ¿ycia nale¿y umieœciæ równie¿ kontakt do
najbli¿szych osób, dane osobowe, w tym nr pesel. Pakiet z taki-
mi informacjami nale¿y przechowywaæ w lodówce, czyli miej-
scu, które jest praktycznie w ka¿dym domu i jest ³atwo dostêp-
ne. Kopertê ¿ycia mo¿na odebraæ w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w G³ubczycach  w sekretariacie   (na parterze)
oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe³nosprawno-
œci ( na parterze).

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w G³ubczycach
Anna
Nawara - Tromsa
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  Has³em tegorocznego Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju by³o
"Œwiat³o S³u¿by" i gdyby podsumowaæ rok 2020 by³ to dla harce-
rzy rok pe³en wyzwañ i w³aœnie s³u¿by. Epidemia, zawieszone
harcerstwo, izolacja….

28. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy na pocz¹tku
roku by³ pe³en euforii, niebywa³ej integracji wszystkich pokoleñ
naszej g³ubczyckiej spo³ecznoœci. By³o t³umnie, g³oœno i weso³o
i przede wszystkim hojnie, bo zebrane przez nas œrodki na kwotê
ponad 90 tysiêcy z³otych radowa³y i napawa³y nas dum¹. Za chwilê
"Zima w mieœcie", na któr¹ w czasie ferii zimowych chêtnie przy-
bywali nie tylko harcerze, ale równie¿ dzieci i m³odzie¿ niezrzeszo-
na z naszej gminy. Wycieczki na lodowisko, wyjazdy do jednostki
do Opola, niezliczona iloœæ atrakcji, zajêæ, wielu goœci i naszych
przyjació³. Weso³o, aktywnie i jeszcze wszyscy razem z uœmie-
chem korzystaliœmy z ferii. Marcowe decyzje zwi¹zane ze stanem
pandemii wprowadzi³y powa¿ne zmiany, tak¿e w œrodowisku har-
cerskim. Wyizolowana m³odzie¿, spotkania online to nowe do-
œwiadczenia. W tym czasie pe³noletni instruktorzy Komendy Huf-
ca ZHP w G³ubczycach spontanicznie utworzyli pogotowie dla
seniorów i osób potrzebuj¹cych pomocy z terenu powiatu g³ub-
czyckiego. Nasze dzia³ania obejmowa³y roznoszenie obiadów
w okresie od 22 marca do 30 czerwca dla 24 seniorów, zakupy dla
seniorów, realizowanie recept, transport leków niezbêdnych do ¿ycia
z Oddzia³u ZakaŸnego w Opolu do G³ubczyc, wyprowadzanie psów
seniorom, p³acenie rachunków seniorom, pomoc rodzinom z niepe³-
nosprawnymi dzieæmi, pomoc w odrabianiu lekcji zuchom i harce-
rzom, zakup materia³u na maseczki, zakup i dowóz prowiantu ¿o³nie-
rzom pe³ni¹cym s³u¿bê na terenach przygranicznych.

W okresie od marca do czerwca nasze zuchy i harcerze integro-
wa³y siê z nami na tyle sposobów, na ile by³o to mo¿liwe. Choæ
m³odzie¿ harcerska nie mog³a bezpoœrednio uczestniczyæ w uro-
czystoœciach patriotycznych, to o œwiêtach tych pamiêtali i ak-
tywnie w³¹czali siê w nasze akcje online, takie jak #OFLAGUJ SIÊ
#RADOSNY PATRIOTYZM z okazji œwi¹t majowych, czy w 100.
Rocznicê Urodzin Jana Paw³a II przygotowywali prezentacje lub

prace plastyczne. Harcerska Akcja Letnia ku radoœci nas wszyst-
kich odby³a siê mimo niecodziennych okolicznoœci pandemii.
Wymaga³o to dodatkowych nak³adów pracy i œrodków ostro¿-
noœci, ale uda³o siê nam nasze harcerskie wakacje bezpiecznie
przeprowadziæ, z czego jesteœmy niezmiernie dumni. Ponad dwu-
dziestu harcerzy wyjecha³o na obóz harcerski pod namiotami w
góry, ponad 120 osób wyjecha³o na kolonie nad morze. Harcerze
po miesi¹cach izolacji, mogli nareszcie spotkaæ siê z rówieœnika-
mi, wyjechaæ nad morze lub w góry i korzystaæ z wakacji. Jeszcze
we wrzeœniu spotkaliœmy siê na harcerskim starcie z nowymi
planami, pe³ni energii, jak¹ da³y nam wakacje. Dru¿yny rozpo-
czyna³y swoje dzia³ania, sprz¹ta³y groby nieznanych ¿o³nierzy,
zbiera³y siê na zbiórkach zastêpów na ³onie przyrody. W ramach
Rajdu Jesiennego w zmienionej formie, dostosowanej do obo-
wi¹zuj¹cych procedur przywitaliœmy w naszej g³ubczyckiej, har-
cerskiej rodzinie nowych harcerzy, którzy w Lesie Marysieñka
przy harcerskim ognisku z³o¿yli swoje Przyrzeczenie Harcerskie.
Lecz niestety nasze dzia³ania zosta³y na nowo zawieszone. Na-
sze jesienne przedsiêwziêcia znowu przeprowadzaliœmy online.
Czas ten wykorzystaliœmy tak¿e na udzia³ w szkoleniach i konfe-
rencjach, organizowanych przez Komendê Chor¹gwi i G³ówn¹
Kwaterê ZHP. Wielu naszych zuchów i harcerzy przez ca³y rok
zdobywa³o sprawnoœci i by³o w sta³ym kontakcie ze swoimi dru-
¿ynowymi. M³odzie¿ starszo harcerska przygotowywa³a siê do
otwarcia prób instruktorskich, kadra hufca nabywa³a nowych
doœwiadczeñ w dzia³aniu    w okresie pandemii, aktywnie wspó³-
pracowa³a i wspiera³a siê wzajemnie. Rok zakoñczyliœmy szta-
fet¹ Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju. Nieœliœmy betlejemski ogieñ
do mieszkañców naszego powiatu, urzêdów, koœcio³ów, firm
i instytucji.

Rok pe³en wyzwañ. Mimo trudnoœci uzmys³owi³ nam, ¿e jeste-
œmy wyj¹tkow¹ harcersk¹ spo³ecznoœci¹. Potrafimy dzia³aæ pod
presj¹ czasu, szybko siê zorganizowaæ, poœwiêciæ swój czas,
pomagaæ sobie wzajemnie, a tak¿e tym, którzy tej pomocy po-
trzebowali. Wiemy, ¿e mo¿emy wzajemnie na sobie polegaæ
i o czym przekonaliœmy siê w tym roku pandemia przesunê³a
granicê naszych mo¿liwoœci.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ KOMENDANTKA
HUFCA ZHP    Katarzyna Mojzyk (foto str.20)

PODSUMOWANIE
DZIA£ALNOŒCI ZHP 2020
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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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SAMORZ¥D  UCZNIOWSKI ZSM POMAGA  BOHATEROM
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PODSUMOWANIE
DZIA£ALNOŒCI ZHP 2020


