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KALENDARZ
G£UBCZYCKI

2021

Mi³o mi poinformowaæ Pañ-
stwa, ¿e ukaza³ siê i trafi³ do ksiê-
garñ kolejny, wydany nak³adem
Rady Miejskiej, ju¿ XXVIII
Kalendarz G³ubczycki na rok
2021.

Serdecznie dziêkujê autorom
i korekcie tekstu, autorom i ko-
lekcjonerom zdjêæ archiwal-
nych, pocztówek, za bezintere-
sowne udostêpnienie ich oraz
napisanie i przygotowanie tek-
stów do KG 2021. Jedynym
honorarium dla autorów, jakim
dysponujê, jest jeden egzem-
plarz Kalendarza.

Kalendarz autorski mo¿na
otrzymaæ  w Urzêdzie Miejskim,
pok. nr 10 (wed³ug listy auto-
rów) u Pana Mateusza Kitki.

Z podziêkowaniem i nadziej¹
na dalsz¹ wspó³pracê

Jan Wac

Na  stronie drugiej G³osu
G³ubczyc mo¿na zapoznaæ siê
z zawartoœci¹ Kalendarza
G³ubczyckiego na 2021 rok.
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NOWA  NAWIERZCHNIA
GMINNEJ DROGI WEWNÊTRZ-

NEJ  OSIEDLA ZOPOWY
23. grudnia 2020 r. oddano do u¿ytku po remoncie gminn¹

drogê wewnêtrzn¹ Osiedla Zopowy (przy trasie DK 38 G³ub-
czyce - Krnov). Prace budowlane dotyczy³y odcinków o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 350 m.

Zakres robót obejmowa³ wymianê asfaltowej powierzchni
jezdni (1458m2)

, 
krawê¿ników (701m), chodnika z kostki bruko-

wej (74 m2), znaków drogowych  (6 szt.). Dodatkowo planto-
wano pobocza na powierzchni 359 m2.

Remont drogi wp³ynie zdecydowanie na poprawê jakoœci
¿ycia mieszkañców osiedla. Zaznaczyæ nale¿y fakt, ¿e fragmen-
ty dróg le¿¹ce bezpoœrednio przy ci¹gach komunikacyjnych
budynków nale¿¹ do wspólnot mieszkaniowych, które s¹ w³a-
œcicielami terenów przyleg³ych. Z uwagi na ten fakt, gmina nie
mog³a w³¹czyæ w projekt tych odcinków.

Inwestycjê zrealizowano ze œrodków Krajowego Oœrodka
Wsparcia Rolnictwa oraz bud¿etu Gminy G³ubczyce.

Zakres robót
* Przebudowa drogi na odcinku 359 m
* Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1458 m2
* Wymiana krawê¿nika 701 m
* Chodnik z kostki brukowej 74 m2
* Wymiana znaków drogowych 6 szt.
* Plantowanie poboczy 359 m2
                                                                         Mateusz Kitka

 foto Mateusz Kitka



LUTY 2021 NR 2/3334

Poœwiêcono je w parku jego imienia, za³o¿onym dwie dekady
temu w Braciszowie, w 21. rocznicê jego œmierci.

Tablice poœwiêci³ ks. Kamil Sowada, wikariusz g³ubczyckiej
parafii

Pierwsza z tablic mówi o ¿yciu biskupa pomocniczego, przybli-
¿a jego sylwetkê, narodziny w Pensylwanii, dorastanie na Podo-
lu, wreszcie pobyt na ziemi g³ubczyckiej i pos³ugê w diecezji.
Druga jest poœwiêcona jego dzia³alno-
œci jako kapelana œrodowisk opozycyj-
nych w okresie PRL-u. Tu okazj¹ do
przypomnienia zas³ug by³o œwiêtowa-
ne jeszcze 40-lecie opolskiej "Solidar-
noœci". Na tej tablicy znalaz³y siê dwa
cytaty ze wspomnieñ Sióstr Szkolnych
de Notre Dame, cytowane przez A.
Maziarza (Studia Teologiczno-Histo-
ryczne Œl¹ska Opolskiego 37, 2017).
Wspomniano w nich m.in., ¿e towarzy-
szy³ on, czêsto jako jedyny, oskar¿a-
nym opozycjonistom na sali s¹dowej.

- By³ on odwa¿nym polskim patriot¹
i o tym miêdzy innymi przypomina treœæ
naszych plansz edukacyjnych - pod-
kreœla³ Marcin ¯ukowski z opolskiej
delegatury IPN. Doda³, ¿e pomys³, by
przedstawiæ ¿ycie i zas³ugi bp. Adamiu-
ka w takiej przystêpnej formie pojawi³
siê ponad rok temu podczas jednego z
odprawianych tu nabo¿eñstw fatimskich.

Tablice znajduj¹ siê na wzgórzu, w parku im. biskupa Antonie-
go Adamiuka w gminie G³ubczyce, we wschodniej czêœci Gór
Opawskich. Sam park powsta³ 20 lat temu, po œmierci biskupa, z
inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Norberta Miklera. Wte-
dy mieszkañcy posadzili tam 238 drzew odpowiadaj¹cych liczbie
dzieci urodzonych w 2000 roku w powiecie g³ubczyckim.

TABLICE UPAMIÊTNIAJ¥ BISKUPA ADAMIUKA
– Cieszê siê ogromnie, ¿e powsta³y te tablice, ¿e to miejsce ma

szansê o¿ywienia, ¿e znajdzie siê na szlaku turystycznym – mówi³
ks. Norbert Mikler, ciesz¹c siê, ¿e to piêkne miejsce nadal bêdzie
przypominaæ o bp. Adamiuku, zw³aszcza m³odemu pokoleniu. –

On bardzo przys³u¿y³ siê
tej ziemi - podkreœla³ ka-
p³an.

Obecni na poœwiêceniu
tablic wspominali silne
zwi¹zki biskupa z ziemi¹
g³ubczyck¹, to, jak bardzo
jest jeszcze pamiêtany i
szanowany oraz jak wiele
zrobi³ dla tej czêœci regio-
nu. To on wspó³tworzy³
g³ubczyckie liceum ogól-
nokszta³c¹ce, wspiera³
harcerstwo, uczy³ religii, a
przez pó³ roku by³ nawet
proboszczem parafii œw.
Jana Nepomucena w Bra-
ciszowie. Jedna z obec-
nych, Barbara Klusik,
opowiada³a o tym, jak
wspiera³ modlitw¹ i poma-
ga³ w trudnych chwilach,
gdy ona by³a w zaawan-
sowanej ci¹¿y, a jej mê¿a

aresztowano, a potem noworodek ciê¿ko chorowa³.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du gminy

G³ubczyce, Narodowego Banku Polskiego o/ Opole, który ufun-

dowa³ tablice, NSZZ "Solidarnoœæ", opolskiego oddzia³u Stowa-
rzyszenia Odra-Niemen, ks. Norbert Mikler, harcerze ZHR, cz³on-
kowie Bractwo Œw. Józefa oraz mieszkañcy G³ubczyc, Braciszo-
wa i okolicznych miejscowoœci.

W planie jest, by to miejsce sta³o siê jednym z punktów na
szlakach turystycznych wiod¹cych przez Góry Opawskie.

Karina Grytz-Jurkowska /Foto Goœæ Niedzielny
Przedruk za zgod¹ Goœcia Niedzielnego
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OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje,
o podaniu do publicznej wiadomoœci
  poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
(www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci
Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do zbycia i oddania w dzier-
¿awê i najem:
1) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nieruchomoœci
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¿awê
nieruchomoœci po³o¿one w G³ubczycach, obejmuj¹ce czêœci dzia-
³ek 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 nieru-
chomoœci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach (teren targowiska
miejskiego), zlokalizowane na dzia³kach nr 292/12 i nr 1305/2.

Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1.  9. marca 2021 r. odbêdzie siê V przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po-
³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym Królowe, oznaczonej jako dzia³-
ka nr 230/2. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 20 273 z³
netto + VAT 23%. Wadium wynosi 2 000 z³.
2.   16. marca 2021 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 485/12 o pow. 0,1246 ha. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 61 708 z³ netto + VAT 23%.
Wadium wynosi 6 000 z³.
b)  II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach w rejo-
nie ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/60 o pow.
0,6226 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 253 590 z³
netto + VAT 23%. Wadium wynosi 25 000 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium
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).



LUTY 2021 NR 2/3336

    KSI¥DZ BP ADAMIUK,
KRESY  I  MOJA RODZINA

Ks. bp. Antoniemu Adamiukowi w 21. rocznicê œmierci, moje-
mu  dziadkowi W³adys³awowi Wiœliñskiemu w  77.  rocznicê
œmierci    i wszystkim ofiarom ludobójstwa na Kresach P³d.-Wsch.
dawnej RP dedykujê…

  Œp. ks. bp Antoni Adamiuk. Jego postaæ, wci¹¿ ¿ywa w mej
pamiêci, przywo³uje wspomnienie rodzinnych stron i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich. Ziemi Praojców. Moich korzeni. Polski.

Busk. Oœmiotysiêczne, powiatowe  miasto w województwie tar-
nopolskim. To tu   1. wrzeœnia 1939 r. (data jak¿e wymowna!) m³ody,
dopiero co wyœwiêcony we Lwowie ksi¹dz Antoni W³adys³aw
Adamiuk, podejmuje pos³ugê kap³ana. Do parafii œw. Stanis³awa
Biskupa  i Mêczennika, gdzie zostaje skierowany, nale¿y dziewiêt-
naœcie wiosek  z czterema koœcio³ami filialnymi: w ̄ uratynie, Pie-
tryczach, Grabowej oraz Maziarni Wawrzkowej, oddalonej   o 15 km
od Buska. Tej Maziarni, z której wywodzi siê mój ród . Tej, któr¹ znam
z opowiadañ nie¿yj¹cej ju¿ babci - Marii Hamzik  (z domu Terlecka).
Wspomnieñ, które s¹ dla mnie œwiêtoœci¹. Wspomnieñ jak¿e bolesnych.

Oto pojawia siê m³ody, postawny, a przy tym bardzo skromny,
pe³en rozwagi, zadumy i g³êbokiej wiary ksi¹dz Adamiuk. Szybko
zyskuje sympatiê licznej rzeszy parafian,  a zw³aszcza mojego pra-
dziadka - Józefa Terleckiego pe³ni¹cego od lat funkcjê koœcielnego
w ma³ym, drewnianym koœció³ku w Maziarni. Pradziadek ¿yje z zie-
mi i dla ziemi. Jako cz³owiek pobo¿ny, stateczny, m¹dry i roztropny
cieszy siê we wsi du¿ym autorytetem. Niczym Boryna w "Ch³o-
pach" Reymonta. W ka¿d¹ niedzielê zaprzêga konie i udaje siê do
Buska, by przywieŸæ i odwieŸæ ksiêdza wikarego. Na wozie, tak po
prostu. Bez wygód. Zim¹ zaœ wyci¹ga sanie, wyœciela je sianem,
a prababcia Tekla (z domu Œwiês) otula nogi ksiêdza grubym kocem
z bukli, by ten nie zmarz³ w podró¿y, w koñcu to  15 km w jedn¹
stronê. Lecz nie tylko na niedzieln¹ mszê i spowiedŸ przybywa
wikary do wsi. Tak¿e w tygodniu, z pos³ug¹ do chorego i konaj¹ce-
go. Wtedy pradziadek gna czym prêdzej, pogania konie, a ksi¹dz
Antoni … tuli wiatyk do piersi.

Wielkim szacunkiem darzy koœcielny ks. wikarego. Pokonu-
j¹c trasê Busk - Maziarnia kap³an zazwyczaj milczy. Modli siê
"w duchu" przed Msz¹ Œwiêt¹, któr¹ traktuje  z wielkim na-
maszczeniem.

Czasem bywa w domu pradziadków. Z uœmiechem na twarzy
obserwuje rozkwitaj¹ce uczucie miêdzy Marysi¹ a W³adziem,
który do niej zachodzi z pobliskiej leœniczówki.

Józef  Terlecki jest praw¹ rêk¹ ksiêdza Adamiuka. Pod jego
nieobecnoœæ pilnuje spraw wiernych, dba o szaty liturgicz-
ne. Przed Msz¹ ubiera kap³ana. To swoiste wyró¿nienie,
napawa pradziadka dum¹.

Odwiedziny wikariusza w domu koœcielnego nie trwaj¹ d³u-
go. Wypije garnuszek mleka, zje pajdê  swojskiego chleba i ju¿
musi wracaæ, bo w Grabowej albo w innej wsi  czekaj¹ go.

Po œmierci pradziadka
koœcielnym zostaje mój
dziadek - W³adys³aw
Wiœliñski - z zawodu le-
œniczy. Na krótko jednak.
Tu warto wspomnieæ, ¿e
po napaœci Armii Czer-
wonej (17. wrzeœnia 1939
r.) uczestniczy w obronie
wschodnich granic Rze-
czypospolitej.

Wiosn¹ 1941 roku moi
dziadkowie, czyli Maria
Terlecka i w/w W³ady-
s³aw Wiœliñski staj¹ na
œlubnym kobiercu. Sakra-
mentu ma³¿eñstwa udzie-
la im ks. Antoni, zapro-
szony na uroczystoœæ weseln¹ jako goœæ. M³odzi stawiaj¹
dom. Murowany. Id¹ na swoje. Po dwu latach na œwiat przy-
chodzi moja mamusia (Stanis³awa Wierzba z domu Wiœliñ-
ska). Ksi¹dz Adamiuk chrzci dzieciê.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Ma³¿eñska i rodzinna idylla nie trwa jednak d³ugo. Tu¿ po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej  dziadek zostaje zes³any
na przymusowe roboty do III Rzeszy. Powraca dopiero na chrzest
córki, by… wkrótce zgin¹æ ! Ironia losu. Bo oto w nocy z 24. na
25. marca 1944 r. ukraiñscy nacjonaliœci zwani banderowcami
napadaj¹ Maziarniê. Morduj¹ czêœæ mieszkañców, a wieœ pusz-
czaj¹ z dymem. Widz¹c przez okno ³unê ognia i s³ysz¹c przera¿a-
j¹ce krzyki, dziadek powiada: "Oj Mynciu, ju¿ po naszym ¿yciu".
Chwyta œpi¹c¹ córeczkê, ca³uje mocno i tuli do piersi. Po raz
ostatni. W pierwsz¹ rocznicê jej urodzin. Paradoks. Po godzinie
ju¿ nie ¿yje, trafiony kul¹ w g³owê i brzuch, gdy wyprowadza
konie ze stajni, by je uchroniæ przed spaleniem. Ukryta w sadzie
babcia z dzieckiem na rêku, dr¿¹c  ze strachu i zimna, w jednej
chwili zostaje wdow¹. Nazajutrz szwagier babci - W³adys³aw Wo-
ronowski - zbija z kilku niedopalonych desek trumnê. Skromny
pogrzeb, bez ksiêdza Adamiuka, który ju¿ nie mo¿e przyjechaæ do
Maziarni. Grozi mu niebezpieczeñstwo. I dla katolickich ksiê¿y ban-
derowcy nie maj¹ litoœci ! A potem swoista "Golgota". Poniewier-
ka na Zachód, podró¿ w bydlêcych wagonach… Tu³aczka samot-
nej kobiety z dzieckiem, która podzieli los setek tysiêcy wypêdzo-
nych ze swej macierzy Polaków. Okrutny los. Potem przyjazd w
Krakowskie.  Nastêpnie s¹ G³ubczyce i wieœ Zopowy. Ostatnia
przystañ. Powtórne zam¹¿pójœcie i ciê¿ka praca na roli…

A w kufrze podziurawionym od œmiertelnej kuli p³aszcz mê¿a.
Ten, którym okry³a dziecko w ow¹ straszn¹ "czerwon¹ noc",
która na zawsze zmieni³a jej ¿ycie. Przechowywany i czczony
niczym relikwia, przetrwa do lat siedemdziesi¹tych.

Przypomnia³ mi o tym mój brat Wiesiek, który, jako pierwszy
recenzent jeszcze surowego tekstu, dostrzeg³ w nim pewne luki i
uzupe³ni³ o kilka faktów. Miêdzy innymi przywo³a³ postaæ Stasia
Terleckiego - brata babci, który, wcielony do armii austro-wê-
gierskiej, bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej. Zmar³ zaraz po jej
zakoñczeniu, maj¹c zaledwie 18 lat. Trudy wojenne i choroby
zniszczy³y jego m³ody organizm. Gdy wróci³ resztkami si³ do domu,
nogi mia³ tak spuchniête, ¿e nie móg³ zdj¹æ ¿o³nierskich  butów.
Ojciec musia³ je porozcinaæ. Babcia zna³a swego brata li tylko z
opowieœci rodziców. Przysz³a na œwiat zaledwie rok przed jego
œmierci¹. Jakie to smutne…

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na
Polakach w województwie tarnopolskim w latach 1939-1946 opi-
sane jest skrupulatnie w obszernej monografii pod tym samym
tytu³em. To dzie³o autorstwa Henryka Komañskiego i Szczepana
Siekierki. Od dziesiêciu lat  na rynku wydawniczym. ¯a³ujê, ¿e
babcia nie doczeka³a jego wydania. Otar³oby mo¿e jej ³zê, wyp³y-
waj¹c¹ niemal ka¿dego dnia. Sokoro mowa o monografii. Trafi³ na
ni¹ mój brat Mirek, poszukuj¹cy w internecie informacji na temat
zamordowanego dziadka W³adys³awa. Ponadto przeczyta³ ksi¹¿-
kê Szeremety pt. "Wata¿ka", z której to wynika, ¿e na Maziarniê
i pobliskie wsie napad³a banda oprawcy o nazwisku Kupiak. Ów
Kupiak (prowodyr SB-UPA) to bliski wspó³pracownik Stiepana
Bandery - przywódcy ukraiñskich nacjonalistów (OUN). A'pro-
pos Mirka. W 2010 r., udaj¹c siê s³u¿bowo w podró¿ na Ukrainê
wraz z wójtem gminy Bierawa, by podpisaæ umowê o wspó³pracy,
tak zaplanowa³ trasê, by znaleŸæ siê jak najbli¿ej ziemi Praojców.
Serce mu mocniej zabi³o, gdy w czasie podró¿y zobaczy³ drogo-
wskaz "Busk". Zatrzyma³ siê. Uca³owa³ te ziemiê, która sp³ynê³a
krwi¹ mêczeñsk¹. Nabra³ jej w woreczek i przywióz³ do kraju. Na
pami¹tkê, by otoczyæ swoistym kultem. Kamer¹ zarejestrowa³ kra-
jobraz: pola, pagórki, las w oddali. Ten las… Babcia by³aby wzru-
szona. Mimo têsknoty za rodzinnymi stronami, nie chcia³a jechaæ
na Wschód, choæby  w  odwiedziny. Bolesne wspomnienia, cier-
pienie i doznane krzywdy budzi³y strach   i przera¿enie. Tyle
w ¿yciu przesz³a, lecz pozosta³a osob¹ pogodn¹, mi³¹, ciep³¹, ¿ycz-
liw¹  i dobr¹. Zmar³a w 1995 r. Jak¿e mi jej brak…

Do Buska wraz z uczestnikami biegu pielgrzymkowego G³ub-
czyce - Kijów "szlakiem œw. Jacka" dotar³ mój brat  Wies³aw  (2007 r.).
Chcia³ wejœæ do koœcio³a, w którym niegdyœ pos³ugiwa³ ksi¹dz
Adamiuk, lecz œwi¹tynia ta by³a zamkniêta. Pyta³ mieszkañców
o Maziarniê, lecz  nie byli  w stanie okreœliæ nawet miejsca jej
po³o¿enia. Nikt o niej nie pamiêta³, nikt jej nie zna³…

Ksiêga o ludobójstwie na Kresach. Siêgam doñ, bo jest dla mnie
œwiadectwem. Przewracaj¹c  jej karty, studiujê martyrologiê narodu
polskiego. Trwam w nieutulonym ¿alu. A na stronie 216. odnajdujê
Maziarniê, opis jej zag³ady, zaœ pod numerem 26., na liœcie pomor-
dowanych imiê i nazwisko dziadka - W³adys³aw Wiœliñski. £zy cisn¹
siê do oczu … .

Dziadek mia³ jednak to
"szczêœcie", ¿e zgin¹³ od
kuli. Wielu sp³onê³o ¿yw-
cem lub skona³o  w mêkach
okrutnych. Bo oto opraw-
cy - banderowcy wymyœlili
265 sposobów uœmiercania
"Lachów" (Polaków).
Œmieræ mia³a byæ d³uga
i bolesna. Jest   o tym mowa
w w/w ksiêdze, która liczy
1185 stron. Œmieræ za bycie
Polakiem. Nieprawdopo-
dobne. Dziesi¹tki spalo-
nych wsi, dwieœcie, a mo¿e
trzysta tysiêcy pomordo-
wanych. Przera¿aj¹ca sta-
tystyka… Maziarnia Wawrzkowa ju¿ nie istnieje. Dziœ roœnie tam
g³uchy las, na skraju którego kuzyn babci - W³adys³aw Œwiês -
postawi³ symboliczny krzy¿…

"Nie o zemstê, ale o pamiêæ wo³aj¹ ofiary" - powie ks. Tadeusz
Isakowicz - Zaleski  w swej wstrz¹saj¹cej ksi¹¿ce "Przemilczane
ludobójstwo na Kresach". I powtórzê za nim te s³owa wyryte na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Foto 4

Foto 5
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Wróæmy do ks. bp. Antoniego Adamiuka. I w jego losy wpisa-
ne s¹ tragiczne dzieje naszego narodu. W monografii Komañ-
skiego i Siekierki na stronach 723. i 724. czytamy jego zeznanie:

"By³em œwiadkiem.  Jesieni¹ 1943 r. zaczê³y siê pierwsze mor-
dy dokonane przez Ukraiñców na Polakach. By³y one inspiro-
wane przez Niemców, a sowiecka partyzantka w stosunku do
band banderowskich zachowywa³a siê neutralnie. Z ka¿dym
tygodniem wzrasta³o zagro¿enie. Ukraiñcy z Buska zachowy-
wali siê prócz kilku, raczej spokojnie. Ostrzegali nawet Pola-
ków. Sami Ukraiñcy mówili, ¿e nie mog¹ robiæ krzywdy Pola-
kom, bo przecie¿ ksi¹dz z Polski wyœwiadczy³ im tyle dobrego,
ucz¹c ich dzieci za czasów sowieckich i zaopatruj¹c chorych
podczas epidemii tyfusu.

Najtragiczniejsze chwile prze¿ywaliœmy w styczniu i lutym 1944
r. Ukraiñcy zamordowali w tym czasie ponad 100 Polaków, m.in.
w Grabowej wszystkich pracowników leœnictwa i tartaku. Nie-
d³ugo potem spalono Polsk¹ wieœ Maziarniê wraz z drewnianym
koœcio³em. Na oko³o 400 mieszkañców zginê³o 35 osób. W tym
czasie zosta³o zamordowanych w okolicy kilku polskich ksiê¿y,
w Soko³ówce ks. Wiœniewski, w Toporowie ks. Jan Kuszyñski,
ko³o Krasnego zosta³ wyrzucony przez okno z poci¹gu i zgin¹³
ks. Klaka. Wzmagaj¹ce siê mordy zmusi³y Polaków do wyjaz-
dów do Polski centralnej. Od lutego do czerwca 1944 r. wyjechali
niemal wszyscy. Zbli¿a³ siê front. Polaków by³o ju¿ niewielu.

Kiedy zabrak³o ukraiñskich ksiê¿y - Ukraiñcy zaczêli siê gar-

n¹æ do koœcio³a i polskich kap³anów. Wiele razy s³ysza³em, jak
Ukraiñcy narzekali i przeklinali swoich ksiê¿y, za to ¿e zamiast
zajmowaæ siê sprawami Bo¿ymi, trudnili siê polityk¹, a kiedy zbli-
¿y³ siê  front, to pouciekali. To oni byli g³ównymi szerzycielami
nienawiœci do Polaków. Zdarzali siê jednak i wœród nich dobrzy
kap³ani, jak np. ks. proboszcz z Ucieszkowa, ks. Wanio czy pro-
boszcz z Buska ks. Ko³yniewicz. W tym czasie spowiadaliœmy po
12 i 14 godzin na dobê. W ka¿dej chwili grozi³a œmieræ. Zdarza³o
siê, ¿e w bia³y dzieñ, na przedmieœciach, dokonywano morderstw.
W tym okresie, a by³o to chyba w maju 1944 r., mia³em takie
zdarzenie: Kiedy rano wyszed³em z wikarówki, zobaczy³em przed
koœcio³em jednego z banderowskich prowodyrów.  By³ dyrekto-
rem m³yna w Busku, mieszka³ w Kupczu, wsi oddalonej od Buska
o 5 km. Odezwa³ siê do mnie po polsku (mówiono, ¿e nigdy nie
u¿ywa³ jêzyka polskiego). Nazywa³ siê Sikorski. Powiedzia³, ¿e
jego matka jest ciê¿ko chora, a ksi¹dz uciek³. Prosi³, bym do niej
pojecha³, bo chce siê wyspowiadaæ. Myœla³em wtedy, ¿e to pod-
stêp, aby mnie wywabiæ poza miasto, bo w szkole obok wikarów-
ki stacjonowali ¿o³nierze niemieccy. Ale z drugiej strony nie chcia-
³em odmówiæ, jeœli rzeczywiœcie chora o to prosi³a.     Pojecha³em.
Okaza³o siê, ¿e by³a ciê¿ko chora. Zaopatrzy³em chor¹ w œwiêty
sakrament, a jej syn odwióz³ mnie z powrotem   i bardzo dziêko-
wa³. Dowiedzia³em siê, ¿e bardzo kocha³ matkê - widaæ by³o, ¿e w
nim coœ jeszcze ludzkiego zosta³o…"

Ksi¹dz bp. Antoni Adamiuk i jego œwiadectwo. Œwiadectwo
genocidu, tragedii, która te¿ jest jego doœwiadczeniem.  O Kre-
sach nigdy nie zapomni. Ju¿ jako biskup pomocniczy  w Opol-
skiej Kurii bêdzie niós³ pomoc rodakom pozosta³ym  w Busku i
innych rejonach dziœ   w granicach Ukrainy.

Ma³a retrospekcja. Po wojnie los rzuca ks. Antoniego na ziemiê
g³ubczyck¹.  To chyba przeznaczenie. Ma byæ poœród tych, któ-
rzy w wiêkszoœci przybyli tu z Kresów,  z jego stron. Ma im pos³u-
giwaæ jako ksi¹dz, katecheta, duszpasterz. Pomóc odnaleŸæ siê
w nowej rzeczywistoœci tym, którzy do lat szeœædziesi¹tych wie-
rzyli w powrót na ojcowiznê. Przybywa wiêc do G³ubczyc jako
orêdownik wiary, nadziei i mi³oœci w nie³atwym momencie prze-
mian spo³eczno-politycznych i zniewolenia komunistycznego. Na-
ucza religii z wielkim zaanga¿owaniem. "Rozkrêca" naukê w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym zwanym wtedy jeszcze Gimnazjum. Po-
s³uguje w koœciele parafialnym i okolicznych wsiach. Stoi na stra¿y
patriotyzmu, ojczystego jêzyka, jego historii i kultury. Pamiêta o
swoich korzeniach. Ceni piêkno otaczaj¹cego œwiata. A Kreso-
wiacy, prze¿ywszy swoist¹ "drogê przez mêkê", ciesz¹ siê, ¿e
maj¹ go znowu przy sobie. Staje siê ich przywódc¹ duchowym.

Ale lata mijaj¹. Ksi¹dz Antoni przyjmuje sakrê biskupi¹ i wy-
je¿d¿a z G³ubczyc do Opola. Nowe wyzwania, nowe obowi¹zki.
To wyk³ady w Wy¿szym Seminarium duchownym, to znów praca
w Kurii, wizytacje, etc.

Jest czerwiec 1977 r. Jego Eminencja ks. bp Adamiuk przyje¿d¿a
do wsi Zopowy. Wsi mego dzieciñstwa. Wielkie poruszenie. Dla
mieszkañców wioski to swoista nobilitacja !

Bo oto przybywa. Persona grata. We mnie, ma³ej dziewczynce,
budzi strach i radoœæ jednoczeœnie. Wszak po raz pierwszy widzê
takiego dostojnika. Wysoki mê¿czyzna   w z³ocistej szacie, z lask¹
i nietypow¹ czapk¹, jawi siê niczym Œwiêty Miko³aj. Udziela Sa-
kramentu Bierzmowania w koœciele p.w. Œw. Micha³a Archanio³a
m³odzie¿y Zopowy i Zubrzyc. W tym tak¿e moim braciom - Wie-
siowi i Mirusiowi. Po ceremonii wraz  z mamusi¹ i babci¹ podcho-
dzê do biskupa, by poca³owaæ go w rêkê. Bojê siê. On, widz¹c mój
strach, uœmiecha siê serdecznie i czyni na mym czole znak krzy¿a.

Foto 6
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Ile¿ w nim ciep³a i dobroci! Wszystkie trzy ca³ujemy Jego Eminencjê
w pierœcieñ biskupi. To ogromne prze¿ycie, zw³aszcza dla dziecka.
Babcia zapytuje o zdrowie, wspomina Maziarniê, Busk i krwawe
mordy banderowców. Biskup jest wzruszony. Kobiety p³acz¹. Œci-
ska ich d³onie i powiada: "Pamiêtam. Wszystko pamiêtam. Pan  Bóg
dopuœci, ale nie opuœci".

To moje pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z ks. bp. Antonim
Adamiukiem. Jako uczestniczka rekolekcji dla m³odzie¿y na Górze
Œw. Anny pod koniec lat 80. mia³am okazjê s³uchaæ m¹droœci S³o-
wa Bo¿ego p³yn¹cego z jego ust. Potem jeszcze spotkanie  z nim
w czasie studiów w Katedrze Wroc³awskiej na konferencji dla m³o-
dych, gdzie wespó³ z  innymi dostojnikami koœcielnymi zabiera³
g³os (1990). Ks. bp. Antoni Adamiuk. Od 21. lat w wiecznoœci.
W Domu Pana. "Œwiêty biskup" - chcia³oby siê rzec. Ikona g³êbo-
kiej wiary i pokory. Tablica wmurowana w œcianê œwi¹tyni NNMP
w G³ubczycach, a jemu poœwiêcona, jest tego wyrazem. Pomnik
prawdy i pokoju.

Œp. ks. bp. Antoni Adamiuk wpisany w losy mojej rodziny…
                                 Maria Farasiewicz   (z domu Wierzba)
Ps. Pe³na wersja opowieœci zawarta jest w obszernej publika-

cji dr. Arkadiusza Szymczyny i dr Katarzyny Maler ,,G³ubczyccy
Kresowianie i Sybiracy"- 2015, s. 543-553  oraz w ,,Kalendarzu
G³ubczyckim 2014", s. 242-248

foto 1  Zdjêcie z ksi¹¿ki „Pos³any by g³osiæ prawdê”
             - Bp Jan Kopiec
foto 2- Józef  Terlecki - koœcielny (mój pradziadek)
foto 3 - W³adys³aw Wiœliñski  (mój dziadek)
foto 4 - Maria Wiœliñska - Hamzik z domu. Terlecka
                (1917-1995) w 1945r.
foto 5 - Maria Wiœliñska Hamzik z córk¹ Stasi¹ w 1948r.
foto 6 - W³adys³aw Wiœliñski (1914 - 1944) na koniu
foto 7 -  W³adys³aw Wiœliñski

Foto 7

WOŒP 2021
29. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy mia³ odbyæ

siê 10 stycznia 2021 roku. Ze wzglêdu na sytuacjê zwi¹zan¹ ze
stanem pandemii zosta³ przeniesiony na 31 stycznia. Komenda
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach  i tego roku
wziê³a czynny udzia³ w kwestowaniu na rzecz WOŒP ze sztabem
nr 3836 - M³odzie¿owym Domem Kultury w G³ubczycach.

Fina³ z g³ow¹ to has³o przewodnie tegorocznego fina³u, a ze-
brane œrodki tym razem zostan¹ przeznaczone na zakup sprzêtu
dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki g³owy. Siedziba
naszego sztabu mieœci³a siê w Komendzie Hufca ZHP w G³ubczy-
cach. Do tegorocznej akcji w³¹czy³o siê ponad dwudziestu wo-
lontariuszy, wspieranych przez liczne grono osób   z terenu gmi-
ny G³ubczyce, gminy Kietrz i gminy Branice. W przeprowadzenie
akcji WOŒP oprócz zuchów, harcerzy i instruktorów w³¹czy³y siê
tak¿e nasze w³adze samorz¹dowe, przedszkola, szko³y podstawo-
we i ponadpodstawowe z terenu powiatu g³ubczyckiego oraz stra-
¿acy z jednostek OSP. Powiat G³ubczycki przekaza³ 10 egzempla-
rzy "Albumu G³ubczyckich Rodzin Kresowych" na aukcje inter-
netowe WOŒP.

Ze wzglêdu na stan epidemii i obowi¹zuj¹ce obostrzenia
29. Fina³ WOŒP w G³ubczycach nie móg³ mieæ przebiegu z przytu-
pem, jak w roku ubieg³ym, gdzie nasze œrodowisko, zgromadzone
przy Ratuszu Miejskim czynnie uczestniczy³o w przedsiêwziê-
ciach na rzecz orkiestry. Liczba wolontariuszy WOŒP w tym roku

by³a te¿ o po³owê mniejsza. Jednak im bli¿ej by³o do fina³u, tym
coraz wiêcej osób i placówek wyra¿a³o chêæ pomocy w kwesto-
waniu. Mimo wszystkich przeciwnoœci losu, uda³o siê nam akcjê
przeprowadziæ tak, jak tylko mogliœmy najlepiej. Hojnoœæ naszych
mieszkañców by³a nieoceniona. Wiele osób zasila³o puszki bank-
notami. Zebrana kwota to blisko 43 000 z³otych, która zosta³a
przekazana w godzinach wieczornych, w asyœcie Stra¿y Miejskiej
do sztabu w Opolu. Zdajemy sobie sprawê równie¿ z tego, ¿e
sporo osób zasili³o konto orkiestry on-line, poprzez indywidual-
ne wp³aty,  e-skarbonki, udzia³ w aukcjach czy smsy. Jednak nie
mamy dostêpu do danych, aby  okreœliæ sumê przekazanych œrod-
ków przez mieszkañców naszego powiatu.

Serdecznie dziêkujemy naszym mieszkañcom za wsparcie tego-
rocznej orkiestry. Ponadto sk³adamy podziêkowania wszystkim
wolontariuszom i osobom zaanga¿owanym w kwestowanie na
rzecz orkiestry w tym trudnym czasie.  (foto str.19)

                                                              Kom. KH ZHP K. Mojzyk
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Nasz Klasztorek, bo tak potocznie nazywamy Franciszkañski
Oœrodek Pomocy Dzieciom, który prowadzi œwietlicê socjotera-
peutyczn¹ i Centrum Aktywnoœci Dzieci i M³odzie¿y, stara siê
ka¿dego dnia zapewniæ jak najwiêcej dobra swoim wychowan-
kom poprzez przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

kszta³towania w nich w³aœciwego stosunku do nauki i pracy,
podnosiæ poziom kultury osobistej oraz eliminowaæ zaburzenia
zachowania. Nauce w³aœciwych postaw i zachowañ, s³u¿y reali-
zowany u nas autorski program "Pedagogia Mi³oœci", wspierana
Transkulturow¹ Psychoterapi¹ Pozytywn¹, gdzie uczymy siê ak-
ceptowaæ siebie i innych, nikogo nie odrzucaj¹c
i nikim nie gardz¹c, koryguj¹c przy okazji niew³aœci-
we postawy. Dlatego chcemy tworzyæ jedn¹ wielk¹
rodzinê, gdzie zawsze mo¿emy byæ sob¹ i na siebie
liczyæ. Chcemy równie¿ jak najaktywniej spêdzaæ
czas, poznaj¹c nowe rzeczy, ucz¹c siê, bawiæ i roz-
wijaæ.

Rok 2020 by³ inny ni¿ wszystkie, za spraw¹ pan-
demii. Pocz¹tek niczego z³ego nie zwiastowa³, wiêc
tradycyjnie realizowaliœmy  zajêcia  zgodnie
z harmonogramem prac: terapeutyczne, edukacyj-
ne-wyrównawcze, rozwijaj¹ce zainteresowania - za-
jêcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne,
fotograficzne, sportowe, informatyczne czy kulinar-
ne. Uda³o równie¿ nam siê wyjechaæ na zimowisko
w czasie ferii. Niestety, 12 marca 2020r. z powodu
pandemii koronawirusa, nakazem Prezesa Rady Mi-
nistrów, wszystkie placówki publiczne, w tym nasz
Oœrodek, zosta³y zawieszone. By³a to  bardzo bolesna dla nas
informacja. Musieliœmy równie¿ odwo³aæ nie tylko zajêcia dy-
daktyczne i terapeutyczne, ale tak¿e koncert "Otwarte serca",
w który w³o¿yliœmy wiele przygotowañ. Nie marnuj¹c jednak cza-
su, spotykaliœmy sie „online”, a ka¿dy z wychowanków otrzyma³
zeszyty æwiczeñ i czytañ, gdzie notowa³ swoje postêpy w nauce.
By³ to równie¿ czas ró¿nych prac przy Oœrodku. Równie¿ waka-
cje za spraw¹ pandemii, by³y zupe³nie inne ni¿ dotychczas. Spo-
tkania odbywa³y siê indywidualnie, albo w mniejszych grupach.
Dodatkowo ca³y czas by³ otwarty "Punkt Pomocy Terapeutycz-

nej" prowadzony przez o. mgr-lic. Urbana B¹ka, psychoterapeu-
tê i pedagoga, z którego mogli korzystaæ wychowankowie, ich
rodziny, a tak¿e mieszkañcy gminy G³ubczyce. Równie¿ w waka-
cje uczestniczyliœmy w pogrzebie p. Bo¿eny Wojnarskiej, która
prawie 20 lat pracowa³a w naszym Oœrodku.

Po wakacjach, mimo dalszej sytuacji pande-
micznej, obostrzeñ oraz zaleceñ by dzia³aæ da-
lej w zamkniêciu, widz¹c jak bardzo Klasztorek
jest potrzebny naszym wychowankom, wzno-
wiliœmy dzia³alnoœæ. Wymaga³o to wdro¿enia
pewnych zmian i obostrzeñ oraz dodatkowej
pracy przy  zaadaptowaniu Oœrodka na dzia³al-
noœæ, dziêki czemu ju¿ od wrzeœnia mogliœmy
znów funkcjonowaæ jako jedna wielka rodzina.
I znów by³o weso³o, gwarno, radoœnie, a po-
moc edukacyjna, terapeutyczna, rozwijaj¹ca za-
interesowania i podnosz¹ca wartoœæ ka¿dego
z nas, dociera³a do naszych wychowanków.
Klasztorek by³ otwarty do koñca roku, jako je-
dyna tego typu placówka w ca³ym wojewódz-
twie opolskim. Nie brakowa³o ludzi dobrego
serca, którzy modlitewnie, finansowo i mate-
rialnie wspierali Oœrodek. Równie¿  w³adze
gminy i powiatu oraz ró¿ne firmy prywatne,
mocno wspomaga³y nas,  dziêki czemu mogli-
œmy  funkcjonowaæ w czasie pandemii oraz po-
zyskiwaæ nowe rzeczy, aby jak najlepiej wspie-

raæ naszych podopiecznych. Ostatnim wspólnym punktem w roku
2020 by³a tradycyjnie nasza Wigilia. Niestety obostrzenia nie
pozwoli³y nam œwiêtowaæ ze wszystkimi naszymi przyjació³mi
i dobrodziejami, ale w znacznie skromniejszym gronie. Jednak nie
zabrak³o naszych jase³ek „na weso³o”, kolêdowania, podsumo-

wania ca³ego roku, wspólnej wieczerzy i oczywiœcie... wspania-
³ych i du¿ych prezentów. W tym roku odwiedzi³ nas œw. Miko³aj
przyje¿d¿aj¹c karetk¹ na sygna³ach, w obstawie grupy antyter-
rorystycznej... Du¿o by opowiadaæ, co u nas siê dzia³o, strony na
papierze  nie s¹ w stanie zapisaæ wszystkiego. Dlatego zaprasza-
my na nasze strony internetowe, gdzie mo¿na dowiedzieæ siê
o nas wiêcej, zobaczyæ zdjêcia, bo ka¿dy dzieñ przynosi³ nam coœ
nowego, a tak¿e wspomóc nas w naszej dzia³alnoœci: www.klasz-
torek.edu.pl i www.facebook.com/pomagajmydzieciakom.

mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM

"KLASZTOREK" W ROKU 2020
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MINIONY ROK W KLUBIE
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO
 KRZY¯A W G£UBCZYCACH

Rok 2020 by³ rokiem trudnym dla Klubu  HDK PCK z powodu
pandemii koronawirusa. Wielu rzeczy, niestety, nie uda³o nam siê
zrealizowaæ, ani  zorganizowaæ.

 Zdo³aliœmy jednak  wyremontowaæ pomieszczenia, które zaj-
mujemy w Urzêdzie Miejskim, rozliczyliœmy podatek w zamian za
1%, z   przeznaczeniem na dzia³alnoœæ Klubu, jak równie¿  zorga-
nizowaliœmy zawody wêdkarskie.

By³y to pierwsze nocne Wojewódzkie Zawody Wêdkarskie
Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a  o Puchar Starosty G³ubczyckiego. Odby³y siê one w dniach
22-23.08.2020  r. na stawie nr 1 w Zawiszycach. Chcemy nadmie-
niæ tak¿e, i¿  nie mia³yby miejsca, gdyby nie pomoc ze strony
Starostwa Powiatowego,  Ko³a PZW G³ubczyce, jak równie¿
sponsorów, którzy nie pozostawiaj¹ nas w potrzebie. Rozgrywki
te by³y ewenementem w województwie opolskim, gdy¿ by³y to
pierwsze  trwaj¹ce ca³¹ noc.

Na szczêœcie pandemia nie doprowadzi³a do ca³kowitego za-
wieszenia akcji poboru krwi, które by³y organizowane na bie¿¹co
przez nasz Klub. Odby³o siê 10 akcji  z 12.  zaplanowanych.
W akcjach poboru krwi organizowanych przed  Urzêdem Miej-
skim   zebraliœmy 99 l. 900 ml. krwi, a ogólnie nasz Klub pozyska³
136 l. 772 ml. krwi w skali województwa. Uda³o nam siê równie¿
zorganizowaæ pomoc dla m³odego cz³owieka wchodz¹cego
w samodzielne ¿ycie. Tu nasza pomoc polega³a na zorganizowa-
niu akcji , która mia³a na celu pozyskanie mebli oraz sprzêtu gospo-
darstwa domowego. Podsumowuj¹c pracê klubu, chcemy zazna-
czyæ, ¿e pomimo pandemii, staraliœmy siê dzia³aæ, organizowaæ akcje
i pomagaæ. Mamy nadziejê, ¿e rok  2021 bêdzie rokiem ³atwiejszym
i bardziej przychylnym dla dzia³alnoœci naszego klubu.

TERMINY POBORU KRWI W  2021R.
PRZY URZÊDZE MIEJSKIM

W G£UBCZYCACH
W GODZ. 9.00-12.00

18. STYCZNIA,
15. LUTEGO,
 15. MARCA,

19. KWIETNIA,
17. MAJA,

21. CZERWCA,
19. LIPCA,

16. SIERPNIA,
20. WRZEŒNIA,

18. PA•DZIERNIKA,
15. LISTOPADA,

20. GRUDNIA,

   Rados³aw Dziadkowiec
                                  Prezes Klubu HDK PCK w G³ubczycach
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    Ledwie przed chwil¹ wype³nialiœmy swoje zesz³oroczne PIT-y,
a ju¿ stoimy przed nowymi mo¿liwoœciami niesienia pomocy in-
nym. Nasz 1% podatku, zamiast na konto bud¿etu pañstwa mo¿e
trafiæ na konto organizacji po¿ytku publicznego (OPP), która jest
najbli¿ej potrzebuj¹cych i najlepiej wie, jak wykorzystaæ otrzy-
man¹ pomoc. Organizacjê mo¿emy wybraæ zgodnie z naszymi
wartoœciami, kieruj¹c siê sercem. 1% naprawdê ma znaczenie, dla
przyk³adu, je¿eli ma³¿onkowie rozliczaj¹ siê wspólnie, kwota ta
mo¿e przekroczyæ 100 z³otych, co przy ca³ej populacji generuje
konkretn¹ kwotê. Pamiêtajmy, ¿e przekazanie 1% nic nie kosztuje,
a pieni¹dze i tak zosta³y ju¿ nam zabrane przez fiskusa w ci¹gu
roku, zatem przeznaczmy czêœæ tej kwoty na szczytny cel. Nie
przekazuj¹c 1% naszego podatku nic nie zyskujemy a tracimy
mo¿liwoœæ pomocy. Polacy przekazali z rozliczenia PIT za 2019
rok rekordow¹ kwotê w wysokoœci 907 mln z³otych, podaje re-
sort finansów. Swój podatek przekaza³o 14,8 mln osób, prawie
300 tys. wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Liczby robi¹ wra¿eniem
a co roku wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹. Wyra¿am nadziejê, ¿e
w tym roku te¿ ten rekord wspólnie pobijemy. Tym bardziej, ¿e
w czasach pandemii Covid-19 wiêcej osób skorzysta pewnie
z Twój e-PIT, co u³atwi rozliczenie i przekazanie 1%.
P³atnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, wype³nia-
j¹c swój roczny PIT mog¹ wpisaæ w specjalnej rubryce numer
KRS wybranej przez siebie organizacji, a tak¿e wskazaæ cel szcze-
gó³owy, wpisuj¹c np. konkretn¹ osobê znajduj¹c¹ siê pod opiek¹
danej organizacji. Wykaz organizacji po¿ytku publicznego znaj-
dziemy w rz¹dowej bazie OPP (https://www.finanse.mf.gov.pl/

TWÓJ 1% MA ZNACZENIE
- ZOBACZ, JAKIE POMAGANIE MO¯E BYÆ PROSTE!

pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp). Je¿eli nie jesteœmy prze-
konani komu chcemy przekazaæ swój 1% to zawsze warto odwie-
dziæ stronê wybranej organizacji i sprawdziæ na co do tej pory
przeznacza³a œrodki, z jakim efektem oraz komu aktualnie poma-
ga. Mo¿emy te¿ przeanalizowaæ sprawozdania finansowe danej
organizacji, sk¹d dowiemy siê na co organizacja przeznacza ze-
brane œrodki. Sprawozdania mo¿emy odnaleŸæ na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Wa¿ne jest, aby sprawdziæ, czy dobrze wpisaliœmy numer KRS
danej organizacji, poniewa¿ je¿eli siê pomylimy to 1% nie zosta-
nie przekazany dla organizacji, któr¹ wybraliœmy. Warto tak¿e
wiedzieæ, ¿e je¿eli skorzystamy z opcji rozliczenia podatku przez
pracodawcê to utracimy mo¿liwoœæ przekazania swojego 1% po-
datku. Emeryci i renciœci te¿ mog¹ oddaæ swój 1% podatku, je¿eli
samodzielnie wype³ni¹ PIT-37 na podstawie PIT z ZUS.
Zostawmy ten 1% podatku w naszym powiecie! Jeœli jeszcze nie
zdecydowaliœmy siê lub nie wiemy komu przekazaæ t¹ wartoœæ
z naszego podatku to dla u³atwienia podajê wykaz organizacji
po¿ytku publicznego  powiatu g³ubczyckiego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
2020 rok (aktualizacja z dn. 10.02.2021r.):
Pomaganie jest proste, a dobre uczynki do nas powracaj¹. Wy-
ka¿my siê empati¹, nic nie sprawia takiej radoœci jak pomaganie
innym. Zachêcajmy rodzinê, znajomych, aby te¿ w ten prosty
sposób pomagali potrzebuj¹cym, tylko razem mo¿emy wiele zdzia-
³aæ i pomóc wiêkszej iloœci osób.
                                                                      Marcin Grabuñczyk

Wykaz organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok“zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie –

 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zaktualizowany 10. lutego 2021 roku"

NR  KRS                   NIP                                               NAZWA                                                                                    GMINA

1 0000038820 7481441565 STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW POGÓRZA OPAWSKIEGO   G£UBCZYCE

2 0000038973 7481498192 G£UBCZYCKI KLUB ABSTYNENTA                                                       G£UBCZYCE

3 0000124416 7481494254 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH "TACY SAMI"G£UBCZYCE

4 0000131733 7480004555 LUDOWY KLUB SPORTOWY "TECHNIK"                              G£UBCZYCE

5 0000142507 7542735291 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZWIERZ¥T                               G£UBCZYCE

6 0000161192 7481239409 OPOLSKI OKRÊGOWY ZWI¥ZEK BADMINTONA                                G£UBCZYCE

7 0000168320 7481503125 STOWARZYSZENIE MI£OŒNIKÓW MUZEUM I ZIEMI G£UBCZYCKIEJ       G£UBCZYCE

8 0000234671 7481251089 KLUB SPORTOWY "POLONIA"  G£UBCZYCE                                G£UBCZYCE

9 0000292420 7481547938 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GADZOWICE I GO£USZOWICE

10 0000303706 "STOWARZYSZENIE OŒWIATOWE PO¯YTKU PUBLICZNEGO "
                                                   "LUDZIE WIELKICH SERC DZIECIOM”                                                                                G£UBCZYCE

11 0000315395 7481561588 WSPÓLNOTA KRESOWA                                                                         G£UBCZYCE

12 0000334419 7481563682 STOWARZYSZENIE OŒWIATOWE PO¯YTKU PUBLICZNEGO "ALIA"          G£UBCZYCE

13 0000350268 7481567651 STOWARZYSZENIE ZESPO£U TAÑCA NOWOCZESNEGO "IMPULS"                 BRANICE

14 0000320576 7481557948 STOWARZYSZENIE BLI¯EJ SZKO£Y                                                                      KIETRZ
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W dniach od  03-23.10.2020 odby³ siê E - Puchar Œwiata  Taekwon-do w konkurencjach technicznych. W zawodach zg³oszonych
by³o 39 pañstw  i wystartowa³o oko³o  900  zawodników.  Klub Sparta G³ubczyce reprezentowa³o 7. zawodników: Paulina Szpak, Olga
Jab³oñska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Micha³ Jano, Jakub Brewus i Pawe³ Or³owski. Wspania³y wynik osi¹gnê³a Paulina Szpak
i Micha³ Jano zajmuj¹c II miejsce w uk³adach. Bardzo dobrze wystartowa³a Olga Jab³oñska odpadaj¹c przed stref¹ medalow¹
wynikiem 3:2  i zajmuj¹c miejsce 5-8. Gratulujemy wspania³ych wyników i ¿yczymy dalszych sukcesów.                                DJ

 Puchar Œwiata Taekwon-do 2020
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MATRIOSZKI Z PASJ¥

Matrioszki - tradycyjne, ro-
syjskie lalki, przedstawiaj¹ce
przewa¿nie kobiety ubrane
w stroje ludowe, puste w œrod-
ku i umieszczane jedna w dru-
giej. Pierwszy zestaw matrio-
szek, sk³adaj¹cy siê z oœmiu
coraz mniejszych lalek, zosta³
wyrzeŸbiony przez snycerza
Wasyla Zwiozdoczkina
w 1890 roku. Zestaw ten dzie-
siêæ lat póŸniej zaprezentowa-
no na  paryskiej wystawie
œwiatowej L'Exposition de Pa-
ris 1900, gdzie zdoby³  br¹zo-

wy medal i szerokie uznanie. By³ to pocz¹tek popularnoœci tej
piêknej, rosyjskiej zabawki.

Podczas swojej podró¿y po œwiecie, w trakcie której zyska³y
wielk¹ s³awê, matrioszki zawita³y tak¿e do G³ubczyc. Sta³y siê
Ÿród³em pasji Franciszka Skoumala - ucznia drugiej klasy szko³y
podstawowej, który od najm³odszych lat oddaje siê swojemu
kolekcjonerskiemu zainteresowaniu.

- Na pocz¹tek powiedz mi, Franciszku, ile zestawów i lalek za
wiera Twoja kolekcja?
- Mam w sumie 14 zestawów, a wszystkich matrioszek - 70.
 Dwie mi siê zgubi³y.
- Jaki jest najwiêkszy z Twoich zestawów?
- Oœmiokrotna. Czyli taka z oœmiu coraz mniejszych matrioszek.
-  Sk¹d pochodz¹ Twoje matrioszki? Mo¿e z Rosji?
- Z Krakowa, Warszawy, Gdañska i z gór. Niektóre kupowali-

œmy w Internecie - na przyk³ad zestaw takich do samodzielnego
pomalowania, zamówiony z Ukrainy!

- Masz mo¿e jakieœ… matrioszkowe marzenie?
- Chcia³bym mieæ najwiêcejkrotn¹ matrioszkê œwiata.
Tak¹ piêædziesiêciokrotn¹, albo jeszcze wiêksz¹!

Kolorowe, drewniane rosyjskie zabawki wzbudzaj¹ zaintereso-
wanie wielu osób, w tym tak¿e najm³odszych. Niektórzy, wlicza-
j¹c w to miêdzy innymi Franciszka, rozwijaj¹ swoj¹ pasjê ju¿ od
pocz¹tków dzieciñstwa, doprowadzaj¹c swoj¹ kolekcjê do impo-
nuj¹cych - zarówno iloœci¹ matrioszek, jak i ich cudn¹ wielobarw-
noœci¹ - rozmiarów.

                                                   Franciszek i Jan Skoumal
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 ŒP. O. MARIAN NOWAK
O. MARIAN NOWAK

PRZEZ 18 LAT BYL DUSZPASTERZEM
W  REPUBLICE CZESKIEJ

Do Pana odszed³ niespodziewanie, 1. lutego w Domu Zakon-
nym misjonarzy oblatów w Kêdzierzynie -KoŸlu.

O. Marian Nowak ur. siê 8. grudnia  1955r. w K-KoŸlu, w rodzi-
nie Stefana i Leokadii. Ukoñczy³ Technikum Chemiczne w Azo-
tach, nastêpnie wst¹pi³ do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
MN. Pierwsze œluby zakonne z³o¿y³ 8.wrzeœnia 1977r.. a profesjê
wieczyst¹ - 6. wrzeœnia 1981r. w Kodniu. Œwiêceñ prezbiteratu
udzieli³ mu 12. czerwca 1983r. bp Zdzis³aw Fortuniak w Obrze.

Pierwsz¹ placówk¹ o. Mariana by³ Lubliniec gdzie pos³ugiwa³
jako wikariusz parafii (1983-1984), nastêpnie zosta³ skierowany
w takim samym charakterze do Kodnia (1984-1988). W latach
1988-1992 mieszka³ w klasztorze w Gdañsku , gdzie by³ spowied-
nikiem i pracowa³ z osobami uzale¿nionymi w Bolszewie. Od
1992 r. rozpocz¹³ pos³ugê kapelana wiêziennego we Wroc³awiu
.Po roku zosta³ skierowany do Grotnik  w charakterze misjonarza
ludowego, nastêpnie w 1994r. -  do domu zakonnego na Sw.
Krzy¿u, równie¿ jako misjonarz ludowy.

Od 1995r. pos³ugiwa³ duszpastersko w Republice Czeskiej.
Jednoczesnie od 2010r. prawnie nale¿a³ do wspólnoty w Bo-

dzanowie. Za Czechami têskni³ do koñca ¿ycia.
W 2013r. powróci³ do Polski,  najpierw zosta³ skierowany do

pomocy duszpasterskiej w Katowicach, a od lipca 2014r. by³
misjonarzem ludowym w K-KoŸlu.

Uroczystoœci ¿a³obne odby³y siê w K-KoŸlu i Lubliñcu. 3. lu-
tego w kêdzierzyñski koœciele œw. Eugeniusza de Mazenoda od
prawiona zosta³a Msza œw. ¿a³obna. Dzieñ póŸniej w koœciele
œw. S. Kostki w Lubliñcu odby³a siê ceremonia pogrzebowa.
O. Marian Nowak zosta³ pochowany w oblackiej kwaterze na
cmentarzu w Lubliñcu.

(Goœæ Niedzielny nr 6 rok XCVIII 14. 02 2021)
Przeduk za zgod¹ Goœcia Niedzielnego

Na zdjêciach:
*Msza œw. sprawowana w kaplicy przez o. Mariana Nowaka
 *Widok na kaplicê odbudowan¹ na wzgórzu nad Rusinem
*O. M. Nowak z grup¹ pielgrzymów z Polski,
 (w œrodku o. M. Nowak, z lewej Jan Wac, Ludmi³a Æajanova
z mê¿em 14.07.2012r.)
                                                                               foto Jan Wac,

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci o. Ma-
riana Nowaka. Przez 7 lat pos³ugi  kap³añskiej w parafiach Ru-
doltice, Hrozova,  Rusin i Bohusov sta³ siê nie tylko naszym
ulubionym ksiêdzem, ale tak¿e serdecznym przyjacielem i wspó³-
pracownikiem we wszystkich naszych dzia³aniach. Zw³aszcza
podczas pielgrzymek w Rusinie i Hrozovej, ale tak¿e w ramach
spotkañ Stowarzyszenia Obywatelskiego, a tak¿e polsko-cze-
skich spotkañ. Dni niemieckie nadawa³y wymiar duchowy
w dzia³aniach œwieckich i spo³ecznych. Razem odnawialiœmy kil-
ka tablic pami¹tkowych kard. Tomaska, tablicê jubileuszow¹
w Rusinie, figurê Madonny Hrozovskiej, organy CD z Osoblaz-
ska, odrestaurowanie kaplicy Bo¿ego Cia³a w Hrozovej i wspól-
nie z polskimi s¹siadami tablicy dot. kryzysu granicznego oraz
tablicy ku czci Jana Paw³a II. By³y te¿ wspólne spotkania wo³yñ-
skich Czechów w Krnovie, gdzie ojciec Marian wspomina³ , ¿e

jego przodkowie równie¿ pochodzili z Kresów Wschodnich.
Do Koœcio³a w Bohusovie zosta³a zaproszona dzieciêca grupa
teatralna z Bogdanowic na czele z ks. Adamem Szubk¹ i tam
przedstawi³a tradycyjne kresowe jase³ka. Jako pierwszy kap³an
po upadku komunizmu organizowa³ niezapomniane cotygodnio-
we  misje dla ca³ej swojej parafii w Bohusovie z polskim misjona-
rzem. Prze¿ywa³ z nami radosne momenty kiedy przygotowa³ dla
nas tradycyjny polski bigos, ale tak¿e smutne chwile po¿egna-
nia naszych zmar³ych. Ojciec Marian na zawsze pozostanie g³ê-
boko w naszych sercach.

                                                                 Ludmila Æajanova
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Tworz¹c rodzinê zastêpcz¹,
stajesz siê darem dla innych.
Powiat zapewni Ci œrodki finansowe

na czêœciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego
 w rodzinie zastêpczej.
Ka¿dy, kto chcia³by staæ siê rodzin¹

zastêpcz¹, mo¿e zg³osiæ siê do Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie
w G³ubczycach.

Pamiêtaj, cz³owiek jest wart tyle,
 ile mo¿e daæ z siebie innym.

Kontakt dzia³ pieczy zastêpczej
 – tel. 77 485 87 73 wew. 25

JEŒLI JESTEŒ WRA¯LIWY,
MASZ OTWARTE SERCE

I MO¯ESZ PRZYJ¥Æ
 DO RODZINY DZIECKO,

ZG£OŒ SIÊ DO NAS.



LUTY 2021 NR 2/33318

G£OS G£UBCZYC
bezp³atny informator samorz¹dowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach
.  (ISSN 1234-0890) nak³ad 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,
 wspó³praca Mateusz Kitka

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,
ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,

tel. 77 485-30-21
e-mail: janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. ka¿dego miesi¹ca.
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i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo
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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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WOŒP
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