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Od redakcji

Wydarzenia
a WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość w Kościele katolickim ku czci 
wszystkich chrześcijan będących w niebie
Cmentarz komunalny

1.11 (W) 

b DZIEŃ ZADUSZNY
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2.11 (Ś)

c OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
MOK Głubczyce
Sala widowiskowa MOK 
Guliwer, Johnny, Listy do M.5.

5.11 (S) 
g. 14:00 
g. 16:00 
g. 18:15

d KONCERT Z OKAZJI DNIA PATRONA
Państwowa Szkoła Muzyczna
Sala widowiskowa MOK

9.11 (Ś) 
g. 17:00

e ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Samorząd, ZHP
Pomnik Czynu Zbrojnego

11.11 (PT) 
g. 12:00

f KONCERT PATRIOTYCZNY
Pod kier. Józefa Kaniowskiego. 
Wyst. chór „Feniks”, Rodzina Fedorowiczów.
Sala widowiskowa MOK

11.11 (PT) 
g. 17:00

g „BEZ BARIER” Festiwal integracyjny - DZIECI
Pod kier. Marii Farasiewicz
Sala widowiskowa MOK

15.11 (W) 
g. 17:00

h „BEZ BARIER” Festiwal integracyjny - 
DOROŚLI I MŁODZIEŻ
Pod kier. Marii Farasiewicz
Sala widowiskowa MOK

17.11 (CZ) 
g. 17:00

i GALA ROZDANIA NAGRÓD W KONKURSIE - 
DBAJ O ŚRODOWISKO
Urząd Miejski
Sala widowiskowa MOK

18.11 (PT) 
g. 10:00

j SPEKTAKL TEATRALNY
Środowiskowy Dom Samopomocy
Sala widowiskowa MOK

22.11 (W) 
g. 10:00
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KALENDARIUM 2022

Kod QR przenoszący do gminnego 
kalendarza w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do subskrybcji 
i obserwowania. 

Kalendarz posiada możliwość importu 
wydarzeń do urządzenia mobilnego 
z systemem android. Bądź zawsze na 
bieżąco!

Listopad w kalendarium wyda-
rzeń i świąt polskich zajmuje 
swoje szczególne miejsce. Łączy 

w sobie bardzo wyraźnie z jednej 
strony – melancholię przyrody zapa-
dającej w jesienno-zimowy sen, czy 
zadumę i smutek związany ze śmier-
cią [1-2 XI] – z radością zwycięstwa 
nad podległością [11 XI], okupantem 
(także szerzej rozumianym, bo dot. 
II wojny światowej). 

Ta listopadowa „biegunowość ” jest 
jednak tego roku jaskrawsza. W ostat-
nich dwóch miesiącach odeszły osoby 
ściśle powiązane z niepodległością: prof. 
Andrzej Danysz ps. "Filozof", por. Jerzy 
Kwietniewski ps. "Siwy", ppłk Danuta 
Szyksznian-Ossowska ps.  "Sarenka", 
por. Gryzelda Studzińska ps. "Zela", Ja-
nusz Badura ps. „Jastrząb”, Irena Pera 
ps. "Kalinowska", Jerzy Chlistunoff ps. 
"Jurek", kpt. Zofia Piec ps. "Kwiatek" oraz 
kpt. Marian Markiewicz ps. "Maryl".

Przemijanie i odradzanie

Bez względu na wyznawany świato-
pogląd, bez względu na wartościowaną 
pamięć – przemijanie jest niezmiennym 
elementem otaczającej nas rzeczywi-
stości. Stanowi jakby gwarancję do po-
jawienia się nowego. A nowa może być 
okoliczność, bohater, spółka, pomnik, 
władza, czas, itd. Historia lubi się powta-
rzać, choć jest na swój sposób niepowta-
rzalna i wyjątkowa. Listopad poprzedza 
w końcu grudzień, miesiąc zwyczajowo 
przyjętych narodzin dzieciątka Jezus...

„Wszystko ma swój czas, i jest wyzna-
czona godzina na wszystkie sprawy pod 

niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, 

co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania.” Koh. 3,1-3

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Żywi w pamięci

Od redakcji

c.d.
k FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 

I PROZDROWOTNEJ – konkurs międzyszkolny
Szkoła Podstawowa nr 1
Sala widowiskowa MOK

24.11 (CZ) 
g. 9:00

l
SPEKTAKL TEATRALNY
Reż. Waldemar Lankauf
Sala widowiskowa MOK

26.11 (S) 
g. 17:00

m ŚPIEWAJĄCA POLSKA - FINAŁ
Ewa Maleńczyk
Sala widowiskowa MOK

27.11 (N) 
g. 17:00

Jesienna 
nostalgia

Dni stają się coraz to krótsze
Szybko już zmrok zapada

Wakacje we wspomnieniach
Jesienna przychodzi nostalgia

Chłód daje się wszystkim we znaki
Tęsknota za słońcem ogromna

Niemoc i depresja dopadają człeka
Trzeba zatem pozostać w domu

Czas refleksji, zadumy i smutku
Powracają twarze odeszłych
Kolejna jesień w moim życiu

Wydarzenia, sprawy zamierzchłe

Przeminął kolorowy październik
Listopad szarugą otula świat
Pesymistyczna rzeczywistość

Wkrótce zima i… zapach świąt!

Maria Farasiewicz
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Ten rok jak żaden inny po 1945 r. nie daje nam tylu głębokich przemyśleń 
związanych z docenianiem niepodległości, jaką posiadamy

Narodowe Święto Niepodle-
głości to  dla  Polaków jedno 
z najważniejszych świąt pań-

stwowych. Po  123 latach niewoli 
w okresie zaborów, niewoli nazna-
czonej walką, cierpieniem i  wysił-
kiem wielu pokoleń Polek i Polaków 
– nasz kraj odzyskał NIEPODLEGŁOŚĆ 
I SUWERENNOŚĆ.

11 listopada 1918 roku, w  momen-
cie szczególnym dla narodów Europy, 
gdy kończyła się I Wojna Światowa Pol-
ska powróciła na  mapę Europy. Dziś 
w  Święto Niepodległości, w  dniu sło-
necznym, jesiennym, wolnym od pracy 

czcimy pamięć tych, którym zawdzię-
czamy własne państwo. Składamy 
hołd wszystkim, którzy przyczynili 
się do odrodzenia państwa polskiego. 
Zależy nam, by wartości przekazywa-
ne młodemu pokoleniu, stały na stra-
ży godności naszego Narodu, naszej 
historii, kultury i dziedzictwa naszych 
ojców. Wszyscy chcemy być dumni 
z  naszej Ojczyzny i  tego, że  jesteśmy 
Polakami!

Niepodległość wywalczona w  1918 
roku nie jest nam dana raz na zawsze. 

Jest darem, którego powinniśmy 
strzec. Wolność została nam zadana, 
byśmy ją budowali w ramach narodo-
wej wspólnoty. Jest tym co  powinno 
nas łączyć, a nie dzielić. Wielki Polak – 
Jan Paweł II tak pisał o wolności.

Ale jest to także 
Dzień Niepodległości 

w wojennej scenerii 
u naszych wschod-

nich sąsiadów. 

Święto Niepodległości 
w Głubczycach 2022

niepodległa
1918-2022

Poczty sztandarowe podczas uroczystości Święta Niepodległości w Głubczycach 
pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego, 11 listopada 2022 r. / © fot. M. Kitka
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Wspólne, pamiątkowe zdjęcie wykonane zaraz po uroczystości

W toku wojny Ukrainy 
z Rosją Polacy coraz 
częściej podejmują 
temat zagrożenia 
niepodległości Polski. 

Opinie Polaków w  tej kwestii 
są  obecnie bardzo podzielone. Jak 
wynika z  badania CBOS w  pierwszej 
połowie maja br. tylko nieznacznie 
więcej badanych wyraziło pogląd, 
że w chwili obecnej nie istnieje zagro-
żenie dla  niepodległości Polski, niż 
dostrzegało realność takiego zagroże-
nia. Sprecyzowanej opinii w tej kwestii 
nie ma 15% ankietowanych. Postrzega-
nie bezpieczeństwa naszego Państwa 
obecnie, a  w  szczególności poczucie 
zagrożenia dla niepodległości Polski, 
wiąże się na ogół z aktywnością nasze-
go największego wschodniego sąsiada. 
Nigdy więcej wojny, dlatego dziś cele-
brujmy naszą niepodległość wśród naj-
bliższych, z  przyjaciółmi, doceniając 
jakie to szczęście żyć w niepodległym, 
suwerennym kraju!

  Katarzyna Mojzyk 

Komendant Hufca ZHP Katarzyna Mojzyk

Delegacja z Przedszkola nr 2Wiceburmistrz oraz prezes GTBS
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Gminna delegacja samorządowa składa kwiaty pod pomnikiem. Od lewej: Kazimierz Bedryj, 
Adam Krupa, Anna Hauptman-Głogiewicz, Barbara Piechaczek, Kazimierz Naumczyk

Występ artystyczny w wykonaniu przedszkolaków  
z Niepublicznego Przedszkola „Piccolino”

Amelia Lipa

Orkiestra dęta
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Msza święta zgromadziła wiele 
osób chcących towarzyszyć 
zasłużonemu mieszkańcowi 

Głubczyc w ostatniej drodze ziem-
skiej. Kazanie pogrzebowe wygłosił 
ks. Kamil Sowada, który w ostatnich 
latach sprawował opiekę duszpa-
sterską nad zmarłym weteranem 
Armii Krajowej.

– Ludzie różnie przyjmują Komu-
nie Świętą. Jedni na stojąco, drudzy 
na klęcząco. Do ust, na rękę, w pośpie-
chu, z namaszczeniem i ogromnym 
szacunkiem. Ale taki sposób w jaki 
śp. Marian przyjmował Najświętszy 
Sakrament, będę pamiętał do końca 
życia. Zawsze przygotowany, dobrze 
wyspowiadany, zanurzony w  Bo-
żej miłości… Zawsze najpierw było 
przyjęcie Komunii Świętej, a później 
siadałem i rozmawialiśmy. Godzinę 
czy dwie. Ale  naprawdę nie macie 
pojęcia jak, w  czasie zjednoczenia 
się z Chrystusem, miał złożone ręce, 

miał ogromne skupienie na twarzy, 
w jak piękny sposób przeżywał chwi-
lę, kiedy przyjmował Boga do serca 
– mówił kapłan.

Kaznodzieja starał się  dowieść, 
że to, jakim zmarły Marian Markiewicz 
był człowiekiem, przyjacielem, żoł-
nierzem, Polakiem, wynikało wprost 
z jego pokory mającej źródło w głębo-
kiej wierze. 

– Dziwią mnie ludzie, którzy nie po-
trafią wybaczyć. Co w takim przypad-
ku mógłby powiedzieć Marian swoim 
oprawcom? Prześladowany, więziony, 
bity… Zapytałem go o to, kilka dni czy 
tygodni po napaści Rosji na Ukrainę. 
Panie Marianie, jak to zrozumieć, wy-
tłumaczyć, wybaczyć? Odpowiedział 
mi: „Tylko w Bogu” – mówił.

Ks. Sowada przywołał również słowa śp. 
Kapitana Markiewicza na temat śmierci.

Marian Markiewicz zmarł 25 października 2022 roku w wieku 98 lat.

„Wierzącyumieraspokojnie"
W sobotę 29 października w Głubczycach odbył się pogrzeb  

kpt. Mariana Markiewicza ps. „Maryl”. W uroczystości udział wzięła rodzina, 
przyjaciele, opiekunowie, harcerze, mieszkańcy Głubczyc i regionu. 

Wojsko wystawiło asystę honorową. Była delegacja zagraniczna.

Pożegnanie  
kpt. Mariana Markiewicza  

ps. „Maryl”
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– Aż do ostatniej chwili człowiek 
żyje tą nadzieją i jeśli wierzy w świat 
pozagrobowy, to umiera spokojnie. 
Czeka, spokojnie to przyjmuje – cy-

tował kapłan.

Wśród uczestników „ostat-
niego pożegnania” zauważalną 

grupą byli harcerze różnych or-
ganizacji, głównie podsudec-
kiego środowiska Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej 
działającego w Głubczycach, 
Głuchołazach i  Głogówku. 
W  uroczystości uczestniczy-
ła również grupa wileńskich 

harcerzy ze  Związku Harcer-
stwa Polskiego na Litwie, którzy 

znali się z kpt. „Marylem”. 

W  ostatniej dekadzie swojego 
życia zmarły weteran Armii Krajo-

wej był bardzo zaangażowany w pracę 
wychowawczą młodego pokolenia. Był 
nestorem głubczyckiego środowiska 
ZHR. Chętnie spotykał się z młodzieżą. 
Angażował się w działania Stowarzysze-
nia Odra-Niemen. Wśród pocztów sztan-
darowych była reprezentacja Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w  Głubczycach. Były obecne również 
sztandary oddziałów Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej z Głubczyc 
i Kędzierzyna-Koźla, którymi opiekują 

się harcerze.

Kompanię hono-
rową wystawili żoł-
nierze. Na czele woj-
skowej reprezentacji 
stał gen. bryg. Maciej 
Siudak, dowódca 10. 
Brygady Logistycz-
nej w Opolu.

Ciało Mariana 
Markiewicza spo-
częło w  grobie 
obok żony Danu-
ty na cmentarzu 
k o m u n a l n y m 
w Głubczycach.

kpt. Marian 
Markiewicz 
ps. „Maryl”

U r o d z o n y 
29.03.1924 r. w Kow-

nie. W  wieku 4 lat, 
pod wpływem litew-

skich represji antypol-
skich, przeprowadził 

się z rodzicami do Wilna. 
Tam pobierał naukę i spędził 

wczesną młodość. 

Po  upadku wojny obronnej 1939 r. 
zaangażował się w działalność konspi-
racyjną w Związku Wolnych Polaków. 
Od listopada 1941 r. do kwietnia 1943 r. 
był więziony w Wilnie przez niemiec-
kie gestapo. Wypuszczony z  powodu 
braku dowodów na  działalność kon-
spiracyjną. 

Następnie ponownie zaprzysiężony 
w  strukturze państwa podziemne-
go - w  Okręgu Nowogródzkim Armii 
Krajowej. Służył w  wywiadzie orga-
nizacji pod komendą kpt. Bolesława 
Wasilewskiego ps.  „Bustromiak”. 
W ramach Akcji „Burza” w lipcu 1944 
r. wziął udział w  wyzwalaniu Wilna 
spod niemieckiej okupacji (Operacja 
„Ostra Brama”). Uniknął rozbrojenia 
przez Armię Czerwoną. Pod komendą 
mjr. Macieja Kalenkiewicza ps.  „Ko-
twicz” wycofał się  wraz z  ocalałymi 
żołnierzami podziemia niepodległo-
ściowego na południe, gdzie 21 sierp-
nia 1944 r. wziął udział w Bitwie pod 
Surkontami – uważanej za  pierwszą 
bitwę powojennego Powstania Anty-
komunistycznego stoczoną przeciw-
ko siłom sowieckiego NKWD. W czasie 
bitwy na rozkaz majora Kalenkiewicza 
wyprowadził z obławy grupę rannych 
żołnierzy, wśród nich był wspomniany 
kapitan Wasilewski, tym samym ratu-
jąc im życie. Za wykazane męstwo i od-
wagę w czasie bitwy został odznaczony 
Krzyżem Walecznych.

Przedostał się  na  teren „Polski Lu-
belskiej”. Dwukrotnie nielegalnie, 
przez „zieloną granicę”, odwiedzał 
rodziców w  Wilnie. Druga wizyta 
skutkowała aresztowaniem i trzymie-
sięcznym uwięzieniem w  więzieniu 
NKWD. Podczas aresztowania nie zo-
stał zdekonspirowany. Po uwolnieniu 
wyjechał na Pomorze, gdzie pozostał 
w strukturze konspiracyjnej ekstery-
torialnego Okręgu Wileńskiego AK. 
Nadal brał udział w akcjach podziemia 
niepodległościowego. 

Aresztowany 1 września 1947 r. 
w  Stargardzie Szczecińskim. Odnie-
sione wtedy rany postrzałowe lewej 
ręki skutkowały częściowym utrace-
niem sprawności. W czasie brutalnego 
śledztwa przeprowadzonego w  Urzę-
dzie Bezpieczeństwa w  Szczecinie 
nie wyjawił informacji o działalności 
konspiracyjnej. Prokurator żądał kary 
śmierci, zasądzono 15 lat pozbawienia 
wolności. Karę odbywał w  więzieniu 
w Goleniowie, w większości na bloku 
izolacyjnym. 
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Wyszedł na wolność w wyniku am-
nestii w  styczniu 1955 r. Przez kilka 
lat mieszkał w  Gdańsku. W  wyniku 
braku możliwości znalezienia zatrud-
nienia zadecydował o przeprowadzkę 
do  miejsca, gdzie nie był znany. Za-
mieszkał w  Głubczycach na  Opolsz-
czyźnie. Przez większą część swojej 
aktywności zawodowej był pracowni-
kiem służby zdrowia. Zainicjował i or-
ganizował na ziemi głubczyckiej NSZZ 
„Solidarność”. Do wprowadzenia Stanu 
Wojennego i po 1989 r. pełnił funkcję 
przewodniczącego struktury powia-
towej.

W  2016 roku współinicjował usta-
wienie kamiennej tablicy pamiątko-
wej poświęconej pobytowi majora Zyg-
munta Szendzielarza ps.  „Łupaszko” 
i jego towarzyszy z Wileńskiego Okrę-
gu AK we wsi Królowe koło Głubczyc. 

W  2017 roku odznaczony przez Pre-
zydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a  także otrzymał odznakę zasłużony 
dla  Regionu Opolskiego NSZZ „Soli-
darność”. W  2018 został awansowany 
do stopnia kapitana. Tego samego roku 
został uhonorowany przez Prezesa Rady 
Ministrów Medalem 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości”. W 2019 roku odebrał 
nadany przez prezydenta RP Medal Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości.

Ponadto posiadał: Krzyż Wa-
lecznych (1944), Brązowy Krzyż 
Zasługi z Mieczami (1945), Krzyż 
Partyzancki (1991), Krzyż Ar-
mii Krajowej (1991), 
Złoty Krzyż Zasługi 
(2003), Medal Za-
służony dla  NSZZ 
Sol ida r ność R e -
gion Śląsk Opolski, 
Medal za  Zasługi 
dla  Okręgu Opol-
skiego ŚZŻAK, Od-
znaka pamiątko-
wa akcji „Burza”.

  Marcin 
Żukowski

Spacer w głubczyckim parku. Marcin Żukowski,  
Rozalia Żukowska, Marian Markiewicz. Głubczyce 2021

„Maryl” odbiera z rąk płk. Dariusza Kaminiowa decyzję o awansie  
na stopień kapitana. Huba (woj. małopolskie) 2018
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Uhonorowany medalem za zasługi  
dla Okręgu Opolskiego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, 2021.  
Fot. M. Żukowski

Marian Markieiwcz i Marcin Żukowski. 
Start Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Głubczyce 2016

W otoczeniu wileńskich druhen i druhów z ZHP na Litwie,  
uczestników IX Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
„Tropem Wilczym”. Królowe 2021
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Współpraca transgraniczna 
pomiędz y Gł ubcz ycami 
a  miastem Vitkov w  Repu-

blice Czeskiej kwitnie, i  to  nie tyl-
ko na  gruncie samorządowym, 
ale także gospodarczym. Trzeciego 
listopada w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Vitkovie odbyło się spotka-
nie w ramach projektu INTERREG VA 
Czechy-Polska z Funduszu Mikropro-
jektów 2014-2020 w  Euroregionie 
Silesia pod nazwą: „Rozwijamy 
współpracę samorządów i przedsię-
biorców na pograniczu czesko-pol-
skim”. 

Znalezienie sposobów 
i inspiracji do pogłębienia 
współpracy między 
samorządem 
a przedsiębiorcami oraz 
wspierania biznesu 
na pograniczu czesko-polskim.

W  spotkaniu brało udział ok.  30 
osób łącznie. Ze strony polskiej uczest-
niczyli: zastępca burmistrza Głubczyc 
Pan Kazimierz Bedryj, przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naum-
czyk, inspektor WRPiR Mateusz Kitka 
wraz z przedstawicielami części głub-
czyckich przedsiębiorców: prezesa 
spółki ASA Pana Andrzeja Skałcekiego, 
przedstawiciela marketingu browaru 

Głubczyce Pana Jacka Jankowskiego, 
przedstawiciela spółki TopFarms Głub-
czyce dr. Marcina Markowicza. W pro-
jekt zaangażowane zostały miasta: 
Vítkov (CZ), Kalety (PL), Głubczyce (PL).

Cele:

• Wspólne czesko-polskie spotkanie 
przedstawicieli samorządów lokal-
nych oraz przedstawicieli podmio-
tów gospodarczych.

• Wymiana doświadczeń samorzą-
dowców w  obszarze komunikacji 
i  współpracy z  sektorem bizneso-
wym.

• Nawiązanie nowych kontaktów po-
między przedsiębiorcami z  Czech 
i Polski.

• Prezentacja firm działających na te-
renie Vítkova, Kalet i Głubczyc.

• Wymiana doświadczeń przedstawi-
cieli przedsiębiorców.

• Przygotowanie innych wspólnych 
działań prowadzących do wsparcia 
biznesu na pograniczu czesko-pol-
skim.

Omówiono zagadnienia takie jak: 
plan wspólnych działań w  ramach 
współpracy czesko-polskiej (Infor-
macje o  nowym okresie planistycz-
nym – możliwości pozyskania dotacji 
na  rozwój dalszej współpracy), jak 

uatrakcyjnić miasto dla przedsiębior-
ców - Czech Invest, dobra praktyka – 
współpraca administracji publicznej 
z  przedsiębiorcami, wspólne plano-
wanie – dokumenty strategiczne. Za-
prezentowano firmy z  Vítkova, Kalet 
i Głubczyc. Program wizyty przewidy-
wał obok prelekcji zaproszonych gości 
ze  świata biznesu i  samorządu także 
wizyty w terenie. Odwiedzono wybra-
ne, lokalne przedsiębiorstwa. Zgroma-
dzeni mieli okazję degustować lokalne 
specjały wyjątkowo kreatywnych prze-
twórców spożywczych. Był także czas 
na rozmowy w kuluarach i wymianę 
wspólnych doświadczeń.

Dziękujemy stronie czeskiej, wła-
dzom oraz pracownikom Urzędu Miej-
skiego w Vítkovie za zorganizowanie 
spotkania.

  Gmina Głubczyce 
Wydział Rozwoju  

Przedsiębiorczości i Rolnictwa

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0003204

Transgraniczna integracja 
samorządowców i przedsiębiorców

Uczestnicy spotkania

dr Marcin Markowicz z Top Farms 
Głubczyce podczas prelekcji

Jacek Janowski prezentuje 
produkty Browaru Głubczyce
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Demontaż pomnika  
wdzięczności Armii Czerwonej

Samorządwww.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce

Komunikat prasowy – demontaż czterech pomników wdzięczności 
Armii Czerwonej w jednym czasie na terenie RP

27 października 2022 rok u 
o  godz. 9.00 - po  raz  pierwszy 
w historii - równocześnie w czte-

rech miejscowościach: Głubczycach, 
Byczynie (opolskie), Bobolicach (za-
chodniopomorskie) oraz Staszowie 
(świętokrzyskie) odbył się demontaż 
czterech pomników poświęconych 
Armii Czerwonej. W  Głubczycach, 
na briefingu prasowym o godz. 9.00 
związanym z demontażem pomni-
ka, obecny był Prezes IPN dr Karol 
Nawrocki. 

Pomnik „Wdzięczności Armii Czer-
wonej” w  Głubczycach został wznie-
siony w 1945 roku w parku miejskim. 
Upamiętniał czerwonoarmistów pole-
głych na terenie powiatu głubczyckie-
go. Obelisk, przed którym stała figura 
żołnierza radzieckiego z  pistoletem 
maszynowym, umieszczono na coko-
le dawnej Kolumny Zwycięstwa, upa-
miętniającej pruskie wiktorie z  koń-
ca XIX w. W dolnej części cokołu była 
umieszczona tablica z napisem: „Cześć 
i  chwała żołnierzom Armii Radziec-
kiej poległym za  wyzwolenie Ziemi 
Głubczyckiej – Głubczyce”. Rozbiórka 
pomnika w Głubczycach obejmowała 
demontaż obelisku i sowieckiego żoł-
nierza z  zachowaniem zabytkowego 
cokołu z  XIX w., na  którym zostanie 
usytuowane nowe upamiętnienie sfi-
nansowane przez IPN.  [...]

Prezes IPN w marcu br. zaapelował 
do  samorządów o  usunięcie z  prze-
strzeni publicznej wszelkich nazw 
i symboli wciąż upamiętniających oso-
by, organizacje, wydarzenia bądź daty 
symbolizujące komunizm. 

– Najwyższy czas nadrobić zale-
głości w tej dziedzinie (...)  Niech wy-
brzmi to jasno i wyraźnie: w polskiej 
przestrzeni publicznej nie ma miej-
sca na  jakiekolwiek upamiętnienia 
totalitarnego reżimu komunistyczne-
go i  służących mu ludzi – podkreślił 
w oświadczeniu z 4 marca 2022 roku. 

Dzięki apelowi prezesa IPN 
rozpoczął się kolejny etap 

dekomunizacji w Polsce. 
Na  oświadczenie dr. Karola Na-

wrockiego odpowiada coraz więcej 
samorządów, które chcą się  pozbyć 
pozostałości totalitarnego systemu. 

Demontaże pomników to praktyczne 
realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy jednostek organizacyjnych, jed-
nostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz pomniki.

Źródło: Na podstawie komunikatu 
prasowego IPN.

  Gmina Głubczyce 
 

Demontaż obelisku oraz figury żołnieża radzieckiego 
z pomnika stojącego w parku miejskim

Prezes IPN dr Karol Nawrocki 
fot. M. Kitka
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Kampania informacyjno-edukacyjna 
związana z gospodarką odpadami 
na terenie Gminy Głubczyce
Gmina Głubczyce informuje, że zakończyła realizację Projektu Nr RPOP.05.02.00-
16-0019/17 o nazwie „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z 
gospodarką odpadami na terenie Gminy Głubczyce” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.lata 2014-2020.

Powyższy Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Usługami 

Komunalnymi Sp. z o.o. „Kampania 
informacyjno-edukacyjna związa-
na z  gospodarką odpadami na  te-
renie Gminy Głubczyce” obejmuje 
przeprowadzenie różnorodnych 
form działań informacyjno-edu-
kacyjnych skierowanych do dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych, 
z zakresu prawidłowej gospodarki 
odpadami komunalnymi. Celem ni-
niejszego projektu jest zwiększenie 
proekologicznej świadomości społe-
czeństwa oraz ukształtowanie wła-
ściwych postaw i zachowań w odnie-
sieniu do gospodarki odpadami.

Powyższy Projekt realizowany był 
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Usługami Komunalnymi Sp. 
z o.o. “Kampania informacyjno-eduka-
cyjna związana z gospodarką odpada-
mi na terenie Gminy Głubczyce”.

Obejmował on  przeprowadzenie 
różnorodnych form działań informa-
cyjno-edukacyjnych skierowanych 
do dzieci, młodzieży oraz osób doro-
słych, z  zakresu prawidłowej gospo-
darki odpadami komunalnymi. 

Celem niniejszego projektu było 
zwiększenie proekologicznej świado-
mości społeczeństwa oraz ukształto-
wanie właściwych postaw i zachowań 
w odniesieniu do gospodarki odpada-
mi.

W  ramach projektu zrealizowano 
20 różnych działań związanych z pra-
widłową gospodarką odpadami, było 
to między innymi: 

• opracowanie i wydruk ulotek, pla-
katów i broszur poświęconych pra-
widłowej segregacji odpadów,

• zakupiono pojemniki do segregacji 
poszczególnych frakcji odpadów tj. 

papieru, metali i  tworzyw sztucz-
nych, szkła oraz zużytych baterii 
dla wszystkich szkół podstawowych 
oraz przedszkoli na terenie Miasta 
Głubczyce,

• stworzona została podstrona in-
ternetowa związana z prawidłową 
gospodarką odpadami na  terenie 
Gminy Głubczyce,

• zakupiono banery reklamowe typu 
roll-up oraz stworzono plakaty o te-
matyce gospodarki odpadami,

• wyprodukowano 15 filmów (spotów) 
dotyczących m.in. „Korzyści z segre-
gacji odpadów”, „PSZOK w Głubczy-
cach”, czy „Elektrośmieci”, które 
przez cały pozostały okres projektu 
są emitowane w lokalnej telewizji.

• zorganizowano spektakle ekolo-
giczne dla  dzieci w  wieku przed-
szkolnym oraz szkolnym, akcję 
sprzątania Lasu Marysieńka, a tak-
że Ekologiczny Piknik Rodziny o za-
sięgu regionalnym oraz Piknik pt. 
„Bądź EKO-BOHATEREM” o zasięgu 
wojewódzkim. 

Ponadto, w  przedszkolach, szko-
łach podstawowych oraz ponadpod-
stawowych zorganizowano warsztaty 

ekologiczne „EKO-DZIECIAKI”, których 
tematyka obejmowała m.in. kolory 
pojemników do segregacji, jak postę-
pować z odpadami, wpływ segregacji 
na  zdrowie ludzi i  środowisko, ra-
cjonalnego wykorzystania zasobów, 
uświadomienie społeczeństwa o zna-
czeniu problemu niewłaściwej segre-
gacji odpadów dla ludzi i środowiska, 
zakazu spalania odpadów w piecach.

Ostatnim zadaniem realizowanym 
w  ramach projektu była organizacja 
konkursu ekologicznego „Jak widzą 
dzieci segregację śmieci?”, w którym 
udział wzięły dzieci przedszkolne, 
dzieci szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych.

Dziękujemy wszystkim za  aktyw-
ny udział w zadaniach realizowanych 
w ramach przedmiotowego projektu 
i  zachęcamy do  dalszego zaangażo-
wania związanego z ochroną naszego 
środowiska. 

  Katarzyna Kurek

Rozdanie nagród konkursowych dzieciom 
głubczyckich placówek oświatowych
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Urząd Miejski w Głubczycach in-
formuje, że w 2022 r. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji za  pośrednictwem Woje-
wody Opolskiego udzielił Gminie 
Głubczyce dotacji celowej na reali-
zację zadań programu wieloletnie-
go pn. „Program integracji społecz-
nej i obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021-2030”.

W/w  dotacja pozwoliła Gminie 
na realizację następujących zadań: 

1. „Romowie pracują za dług” z prze-
znaczeniem na  zatrudnienie osób 
pochodzenia romskiego. Dzięki 
dotacji w kwocie 46 000,00 zatrud-
niono 16 osób w Głubczyckim Towa-
rzystwie Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Głubczycach. Osoby 
te 50% uzyskanego wynagrodzenia 
za  pracę przekazały na  zaległości 
czynszowe.

2. „Poprawa sytuacji bytowej rodzin 
romskich poprzez remont lokali 
mieszkalnych”, zasiedlonych przez 
rodziny romskie. Dotacja w kwocie 
60 000,00 zł została wykorzystana 
na  remont 4 lokali mieszkalnych 

oraz części wspólnych w dwóch bu-
dynkach gminnych. Remont w  lo-
kalach obejmował m.in.: wykona-
nie CO etażowego, remont łazienek, 
wymianę skrzydeł drzwiowych, 
wymianę instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, remont podłóg, wymianę 
stolarki okiennej. Remont w  czę-
ściach wspólnych budynków obej-
mował: montaż drzwi w  piwnicy 
oraz wymianę instalacji kanaliza-
cyjnej w piwnicy.

  Gmina Głubczyce 
http://bip.glubczyce.pl/402/12240/

mieszkania-komunalne-i-socjalne.html

Pierwszego grudnia br. miesz-
kańcy Sławoszowa powierzyli 
pełnienie funkcji sołtysa Panu 

Jerzemu Błażków. Ponad miesiąc 
wcześniej, 25 października miesz-
kańcy Chróstna powierzyli funkcję 
Sołtysa Pani Annie Metel. Tym sa-
mym, od początku grudnia mamy 
w  gminie Głubczyce pełną obsadę 
sołtysów w 45-ciu sołectwach jako 
jednostkach pomocniczych Gminy.

Gratulujemy Pani Sołtys oraz życzy-
my sukcesów w działaniach na rzecz lo-
kalnej społeczności. Dziękujemy Panu 
Krzysztofowi za współpracę oraz 11 lat 
służby na rzecz mieszkańców sołectwa. 
Do podziękowań obok z-cy burmistrza 
przyłączył się  również radny RM Ma-
riusz Gawłowski. 

W  ramach zebrania rozmawiano 
o  bieżących sprawach i  problemach 
nurtujących mieszkańców. Część spo-
tkania została poświęcona programo-
wi ochrony powietrza, możliwościom 
pozyskania dofinansowania na  ter-
momodernizacje oraz wymianę źró-
deł ciepła. W  spotkaniu uczestniczył 

również gminy koordynator ochrony 
powietrza, który przybliżył mieszkań-
com nowe obowiązki w zakresie cha-
rakterystyki energetycznej budynków 
oraz zaprosił mieszkańców, do współ-
pracy przy określaniu strat ciepła przy 
pomocy kamery termowizyjnej, w któ-
re zostali wyposażeni gminni koordy-
natorzy w ramach projektu LIFE.

Do czego powołany jest sołtys?
Przypominamy, że  najważniejsze 

kompetencje sołtysa to: reprezentowa-
nie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie 
zebrań wiejskich, realizowanie uchwał 

Rady Miejskiej dotyczących sołectwa, 
dokonywanie poboru podatków rol-
nego i leśnego, uczestnictwo w sesjach 
Rady Miejskiej oraz w  pracach jej or-
ganów bez prawa do głosowania oraz 
branie udziału w posiedzeniach komi-
sji Rady Miejskiej, jeśli rozpatrywane 
są sprawy sołectwa.

Na terenie Gminy Głubczyce funk-
cjonują następujące jednostki pomoc-
nicze - sołectwa: Bernacice, Bernacice 
Górne, Biernatów, Bogdanowice, Bra-
ciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermię-
cice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, 
Głubczyce- Sady, Gołuszowice, Grob-
niki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, 
Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, 
Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, 
Mokre-Kolonia, Nowa Wieś Głubczyc-
ka, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, 
Nowy Rożnów, Opawica, Pielgrzymów, 
Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzo-
wiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, 
Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnko-
wa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopo-
wy-Osiedle, Zubrzyce.

  Gmina Głubczyce 

Wojewoda Opolski udzielił dotacji celowej Gminie Głubczyce

Od grudnia wszystkie 45 sołectw naszej gminy mają sołtysów

Program integracji społecznej i obywatelskiej 
Romów w Polsce na lata 2021-2030

Sławoszów i Chróstno z sołtysami

APEL DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC I OKOLIC
Zbliża się zima. Nie bądźmy obojętni dla osób samotnych, chorych, 

niepełnosprawnych. Może potrzebują naszego wsparcia.
Udzielajmy pomocy sąsiedzkiej .

Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach :
ul. Pocztowa 6a, tel. 77 485 29-22
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Za szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, 
Za trud, poświęcenie i kresowe dziedzictwo;

Za przeszłość i teraźniejszość naszej Małej Ojczyzny, 
Za pamięć o ziemi praojców i korzeniach rodzinnych;

Za historię prawdziwą, jakże przecież krwawą, 
Za tradycję, kulturę, wartość głoszonego słowa;

Za człowiecze losy, fakty i liczne wydarzenia, 
Za otaczającą rzeczywistość, piękne wspomnienia;

Za naukę, oświatę, pedagogizację i swój styl, 
Za niezwykłe lekcje fizyki i ojcowski dryl; 

Za szereg spotkań z ciekawymi ludźmi, 
Za idee społeczne, działania charytatywne;

Za rzetelną wiedzę, dociekanie prawdy, 
Za dobre rady, kwestie jakże ważne;

Za miłość do pszczelarstwa i przyrody, 
Za bycie drogowskazem dla młodych;

Za determinację i skrupulatne dążenie do celu, 
Za życzliwość, dyspozycyjność i serca wiele;

Za inspirowanie młodych do własnej twórczości, 
Za motywowanie ich do naukowej działalności;

Za rozwój chóralistyki w naszym mieście, 
Za wspieranie chóru LO i jego liczne sukcesy;

Za współpracę ze szkołami naszej Gminy, 
Za postawę patriotyczną i miłość do tej ziemi;

Za Kamień Pamięci, Dni Kresowe, pielgrzymki, 
Za funkcje samorządowe i liczne osiągnięcia;

Za pedagogiczne i społecznikowskie zacięcie, 
Za olbrzymi wkład w ambitne przedsięwzięcia;

Za empatię, zrozumienie, kurtuazję, takt, 
Za doświadczenie życiowe i oratorski dar

dziękujemy!

  Maria Farasiewicz 
w imieniu Rady Powiatu i lokalnej społeczności

L A U D A C J A  M A R I I  F A R A S I E W I C Z

Sz. P. Edwardowi Wołoszynowi 
Z OKAZJI 80. URODZIN

Burmistrz Głubczyc Adam Krupa oraz Bolesław Buniak 
składają życzenia Edwardowi Wołoszynowi
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W związku z woj-
ną na Ukrainie 
Pani Barbara 

Buja-Lalicka jako jed-
na z pierwszych wyszła 
z  inicjatywą pomo-
cy osobom z  Ukrainy 
na  naszym terenie. 
W  swoim zakładzie 
krawieckim organi-
zowała zbiórki rzeczy 
potrzebnych do  życia 
Ukraińcom w  kraju 
ich pochodzenia, jak 
i tym, którzy migrowa-
li do Polski. 

Odzew ludzi dobrej 
woli był tak duży (dary 
zwożone były napraw-
dę w  ogromnych ilo-
ściach), że  potrzebne 
było „na już” nowe, prze-
stronne miejsce na  ma-
gazyn darów. Miejsce 
się znalazło. Zostały one 
przewiezione do Sali pod 
Aniołem w głubczyckim 
ratuszu.

W związku 
z aktywnym 

zaangażowa-
niem Pani Basi 
w akcję pomo-

cy, pojawili 
się dodatkowi 
wolontariusze 

włączający 
się do działań 
koordynowa-

nych w Sali 
pod Aniołem, 
która wprost 

tętniła życiem. 
Na  samym początku 

pracy było tyle, że wszyst-
kie dziewczyny praco-
wały w zasadzie od rana 
do  nocy. Organizowały 
kiermasze, wykonywały 
siatki maskujące, zbie-

rały niezbędne rzeczy 
dla wojskowych na Ukra-
inie. 

Sala obok funkcji 
magazynowej, pełniła 
rolę pewnego rodzaju, 
tymczasowego miejsca 
spotkań. W  sali odby-
wały się  m.in. zajęcia 
z  j. polskiego dla  Ukra-
ińców, które wcześniej 
prowadzone były w  bi-
bl iot e ce publ ic z nej 
przez wspaniałe Panie: 
Renatę Korus, Katarzy-
nę Komarnicką, Urszulę 
Romanowicz. W listopa-
dzie szykowany był jeden 
z  ostatnich konwojów 
z  darami do  Charkowa 
– ratusz jako punkt po-
mocy Ukraińcom działał 
do 30 listopada.

W związku 
z powyższym, 
zamykając 
pewien 
rozdział tego 
miejsca, grono 
wolontariuszy 
skupionych przy 
PPU w Sali pod 
Aniołem, chciało 
serdecznie 
podziękować 
burmistrzowi 
Głubczyc 
za okazane 
serce oraz 
wszystkim jego 
pracownikom 
zaangażowanym 
w akcję niesienia 
pomocy Ukrainie 
a przede 
wszystkim, 
podziękować 
MIESZKAŃCOM 
gminy Głubczyce 
i okolic.

  Wolontariusze PPU

Punkt Pomocy Ukraińcom w Sali pod Aniołem kończy swoją działalność

Sala pod Aniołem PPU

Barbara Buja-Lalicka  
razem z wolontariuszką Nadią Moskaliuk
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Z  głębokim smutkiem i  ża-
lem przyjęliśmy wiadomość 
o  śmierci Iwony Skibińskiej, 

naszej koleżanki, przyjaciela, dłu-
goletniego wicedyrektora, nauczy-
ciela języka angielskiego i  wycho-
wawcy młodzieży Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Głubczycach, 
która 12 listopada 2022 r. odeszła tak 
niespodziewanie. 

Trudno mówić o  Iwonie w  czasie 
przeszłym. Przez wiele lat korzystali-
śmy z Jej wiedzy, niezwykłej umiejęt-
ności patrzenia na uczniów, nauczycie-
li i szkołę. Pozostanie w naszej pamięci 
pełna energii i humoru. Zawsze świet-
nie zorientowana w  sprawach szko-
ły i  nauczania. Zapamiętamy Ją  jako 
wrażliwą humanistkę, wybitnego pe-
dagoga i jako wspaniałego Człowieka.

Śp. Iwona Skibińska urodziła 
się 7 września 1962 r. w Czeladzi. Była 
absolwentką Filii Uniwersytetu Ślą-
skiego w  Cieszynie, gdzie w  1985  r. 
uzyskała tytuł magistra pedagogiki. 
W 1998 r. ukończyła filologię angielską 
na Uniwersytecie Opolskim. 

P racę zawodową rozpoc zęła 
w  1985  r. w  Miejskim Domu Kultury 
w  Głubczycach. W  latach 1988-1991 

uczyła plastyki w głubczyckim liceum. 
Od 1991 r. pracowała jako nauczycielka 
języka angielskiego w Gimnazjum nr 
1 w  Głubczycach. Od  1988 do  1989  r. 
i od 1991 do 1999 r., pracowała również 
w Szkole Podstawowej nr 3. W 2008 r. 
objęła stanowisko anglisty w liceum, 
tu też od 2010 r. pełniła funkcję wice-
dyrektora.

Odszedł od nas człowiek, który całe 
swoje życie poświęcił nauczaniu i wy-
chowaniu młodzieży. Śp. Iwona Ski-
bińska jako nauczyciel cieszyła się du-
żym zaufaniem i  szacunkiem wśród 
uczniów oraz koleżanek i  kolegów 
w  pracy. Zawsze pogodna, uśmiech-
nięta i  stonowana w  swoich wypo-
wiedziach. Potrafiła zachować spokój 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach, 
skutecznie szukając rozwiązania. Lek-
cje prowadzone przez Panią Dyrektor 
były na najwyższym poziomie, czego 
dowodem była wysoka zdawalność jej 
uczniów na  egzaminie maturalnym. 
Jako wicedyrektor szkoły przez dwa-
naście lat swoją ogromną wiedzą me-
rytoryczną i praktyczną wspierała dy-
rektorów liceum oraz nauczycieli. Jej 
odejście jest ogromną, niepowetowaną 
stratą dla nas wszystkich. 

Pozostawiła w historii szkoły pięk-
nie zapisaną kartę. Doceniamy jej 
wkład w  wychowanie młodego czło-
wieka, dbałość i zaangażowanie w roz-
wój liceum.

Pani Profesor, za  obecność wśród 
nas, za wszelkie dobro, troskę, miłość 
i  przyjaźń – w  imieniu uczniów, pra-
cowników i absolwentów – dziękujemy.

Iwonko, Twój uśmiech i dobre serce 
pozostaną z nami na zawsze. Pozosta-
wiłaś nam cenne wspomnienia.

Nie ma słów, które mogłyby wyrazić 
nasz żal, nie ma ciszy, która oddałaby 
pustkę po Tobie. Zamknęły się za Tobą 
wrota na  ziemi, by mogły otworzyć 
się bramy nieba, gdzie nie istnieje cho-
roba, ból ani smutek.

Żegnamy Ciebie z  wielkim żalem 
i  przekazujemy najszczersze wyrazy 
ubolewania oraz współczucia rodzinie 
i najbliższym.

Pozostaniesz w  naszych myślach 
i sercach. Spoczywaj w pokoju. 

  Dyrektor i społeczność szkolna 
ZSO w Głubczycach

wieloletniej nauczycielce, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

śp. Iwonie Skibińskiej

 „Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych...”
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Po  długiej przerwie w  święto-
waniu Dnia Edukacji Narodo-
wej spowodowanej epidemią 

Covid-19 mogliśmy znów uczcić ten 
wyjątkowy dla Oświaty dzień. 

DEN to  polskie święto oświaty 
i szkolnictwa wyższego ustanowione 
27 kwietnia 1972 roku, określone usta-
wą – Karta praw i obowiązków nauczy-
ciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 
roku na  mocy ustawy Karta Nauczy-
ciela obchodzone jako Dzień Edukacji 
Narodowej.

Upamiętnia rocznicę po-
wstania Komisji Edukacji 
Narodowej, która została 

utworzona z inicjatywy 
króla Stanisława II Au-
gusta Poniatowskiego 

i zrealizowana przez Sejm 

Rozbiorowy w dniu 14 paź-
dziernika 1773 roku. Potocz-

nie dzień ten nadal zwany 
jest Dniem Nauczyciela.

Wszystkich zgromadzonych w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Głubczycach przywitał dyrek-
tor ZOKiS Pan Bartosz Dzieża.

Na  wstępie serdecznie dziękujemy 
za przybycie zaproszonych gości. Jakże 
miło znów zobaczyć przyjazne i znajome 
twarze w  jednym miejscu. Dziękujemy 
za  przybycie przedstawicielom gmin-
nych władz samorządowych a  także 
Dyrektorom Placówek Oświatowych, 
Komendantowi hufca ZHP. Dziękujemy 
za przybycie Prezesowi Zarządu Oddzia-
łu ZNP oraz przewodniczącemu Sekcji 
Regionalnej Pracowników Oświaty NSZZ 
Solidarność.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym dyrektorom i nauczycie-
lom „Nagrodą Burmistrza Głubczyc”. 
Gratulujemy osobom, które zostały na-
grodzone Nagrodą Kuratora oraz Nagro-
dą Ministra Edukacji i Nauki.

Dziękujemy za  udostępnienie miej-
sca tej uroczystości Dyrektorowi Miej-
skiego Ośrodka Kultury oraz za oprawę 
sceniczną i występy: nauczycielom oraz 
dzieciom z  Zespołu Szkół w  Pietrowi-
cach, Chórowi „Angelus Cantat”, a tak-
że uczniom z Szkoły Podstawowej Nr 2. 
W przerwach między rozdawaniem na-
gród można było obejrzeć występ grupy 
ćwiczącej Taekwondo, oraz zobaczyć wy-
stępy taneczne dzieci i posłuchać pięknie 
recytowanych wierszy.

Jeszcze raz  dziękujemy za  wspólne 
świętowanie! Do następnego razu...

  

Powrót do uroczystych obchodów DEN po pandemii COVID-19

Dzień Edukacji Narodowej
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Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały!

NiepodległościDzień
w Przedszkolu nr 3

Z  samego rana w  czwartek 10 listopada 
w  Przedszkolu nr 3 „Z  tradycjami” miała 
miejsce piękna uroczystość z  okazji świę-

ta odzyskania niepodległości przez Polskę. Naj-
młodsi wraz z opiekunami przygotowali boga-
ty program artystyczny, który zaprezentowali 
przybyłej delegacji samorządowej.

Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Pani 
Dyrektor Przedszkola nr 3 Anna Komplikowicz-Ser-
wetnicka: 

„Święto Niepodległości, z okazji którego się dziś spo-
tykamy to obok święta Konstytucji 3 maja, jedno z dwóch 
najważniejszych świąt państwowych dla każdego Pola-

ka. Dlatego też dziś wolni i dumni z naszej przeszłości 
uczymy młode pokolenie czcić nasze symbole narodowe: 
orła w godle, biel i czerwień flagi oraz hymn „Mazurek 
Dąbrowskiego”, którego 4 zwrotki zaraz zaśpiewamy 
w ramach akcji MEN „Niepodległa do hymnu”.

Przedszkole nr 3 w Głubczycach kultywuje tradycje, 
a jedną z nich jest spotkanie takie jak dziś, w którym 
udział wezmą oprócz naszych Małych Patriotów zapro-
szeni goście, których serdecznie witam.”

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Głubczyc 
– Pan Adam Krupa, Dyrektora ZOKiS – Pan Bartosz 
Dzieża, Komendantka Hufca Związku Harcerstwa 

Występy artystyczne przedszkolaków 
z Przedszkola nr 3 w Głubczycach
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Niepodległości
i Żłobku Miejskim
Polskiego w Głubczycach – Pani Katarzyna Mojzyk, 
Kierownik Domu Dziennego Pobytu – Pani Liliana 
Dąbrowa wraz z podopiecznymi oraz redaktor biu-
letynu samorządowego „Głos Głubczyc” oraz portalu 
„Twoje Głubczyce” – Pan Mateusz Kitka.

Wszystko, co polskie jest piękne. Wiemy o tym my 
dorośli, wiedzą o tym również nasze przedszkolaki. 
W polskich tańcach Trojak, Mazur, Oberek, w piosen-
kach i wierszach naszych polskich poetów i kompo-
zytorów, zaprezentowały się dzieci z grupy średnia-
ków „Muchomorki i  Delfinki”, grupy starszaków 
„Misie i Pszczółki”, a najmłodsza grupa „Biedronki” 
stanowiła wraz z gośćmi widownię.

Dla tak młodej grupy wiekowej, 
zaangażowanie w przygotowanie 
tego typu apeli jest swoistą lekcją 

historii i patriotyzmu, która stano-
wić będzie fundament do dalszego 

rozwoju postaw funkcjonowania 
w społeczeństwie polskim, za co na-

leżą się podziękowania pracow-
nikom i dyrekcji Przedszkola.

  Przedszkole nr 3
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Tak, tak. To  nie przesada. Festiwal integracji BEZ 
BARIER obchodził niedawno swoje 19. Urodzi-
ny. Zapewne byłyby to  21. gdyby nie pandemia. 

A to oznacza, że jubileusz 20-lecia już za rok! Tymczasem 
po pandemicznej przerwie ponownie, razem na scenie, 
we wspólnocie – zdrowi i niepełnosprawni. Tu, gdzie 
niepełnosprawność nie jest ułomnością, a swoistą war-
tością, co zresztą powtarzam od prawie dwóch dekad.

15 i 17 listopada 2022 r. Dwie edycje festiwalu. Z udzia-
łem dzieci oraz młodzieży i  dorosłych. Festiwalu, który 
powołałam do życia w 2002 r. Tymczasem sala widowisko-
wa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, jak zawsze 
zresztą, wypełniona po brzegi, co potwierdza niegasnące 
zainteresowanie programem. Tuż przy wejściu na  radny 
Sejmiku Wojewódzkiego i jednocześnie gospodarz obiek-
tu – Zbyszek Ziółko, życzliwy nam i  otwarty na  wszelkie 
szlachetne przedsięwzięcia. Na widowni włodarze powiatu, 
czyli starosta – Piotr Soczyński, wicestarosta – Anita Juchno, 
władze miasta i gminy, czyli burmistrz Adam Krupa (także 
w  roli dziadka występującego Piotrusia), wiceburmistrz 
Kazimierz Bedryj, radni różnych szczebli, prezesi szeregu 
organizacji i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych; pedago-
dzy, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci, nauczyciele, 
rodzice, opiekunowie, dzieci i młodzież, goście z  innych 
miast, przyjaciele z Krnova, lokalne i wojewódzkie media, 
etc. Słowem-sympatycy idei integracji…

Godz. 17.00, więc zaczynamy! Tradycyjnie na początku 
musi być polonez, lecz ku memu miłemu zaskoczeniu, 
poprzedzony anonsem duetu, który tworzą przedszkola-
ki z Puchatkowa, a mianowicie Mikołaj Bereziński i Maja 

Gruszczyńska z oddziału integracyjnego. Następnie wiersz 
„Integracja” mojego autorstwa w niezwykłym wykonaniu 
6-letniej Carmen Pindur-Nowakowskiej i wiele wzruszeń… 
Potem przywitanie gości i oczywiście dedykacja. Tym ra-
zem nasz doroczny festiwal poświęcam wspomnianemu 
„Puchatkowu”, czyli Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka 
z Oddziałami Integracyjnymi (edycja dziecięca) oraz Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu (edycja 
dla  młodzieży i  dorosłych). Wszak to  miejsca, w  których 
dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami znajdują właści-
wą opiekę, edukację, terapię, etc. Wpływają na ich właściwy 
rozwój. Wiele ciepłych słów pada z mych ust pod adresem 
tych placówek podczas konferansjerki, w której towarzy-
szy mi o. Urban Adam Bąk – dyrektor Franciszkańskiego 
Ośrodka Pomocy Dzieciom. Jest w tym rewelacyjny! Pełen 
humoru i swobody. Ma wiele do powiedzenia, wszak to so-
cjoterapeuta i psycholog na co dzień pracujący z dziećmi 
z niepełnosprawnością intelektualną w SOSzW. Ten nasz 
niezaaranżowany wcześniej duet, ad hoc, okazał się strza-
łem w dziesiątkę, dlatego też podczas drugiej edycji od razu 
zaprosiłam o. Urbana do wspólnego prowadzenia. Najpierw 
jednak zaśpiewałam w duecie z Dominikiem Wąsikiem mój 
ulubiony utwór z rep. Haliny Frąckowiak „Jak pięknie by 
mogło być” nawiązujący do idei integracji. Na koniec zaś 
nie mogło zabraknąć napisanej przeze mnie przed laty 
na tę właśnie okoliczność piosenki pt. „Bez barier”, w stylu 
disco-pop. Zawsze śpiewam ją na finał z wszystkimi uczest-
nikami przy żywym, klawiszowym akompaniamencie 
p. Mariana Bażyńskiego. Żywiołowo reagująca widownia 
też się włącza… 

A na scenie sztalugi i olbrzymie plakaty z fotografiami 
tegorocznych bohaterów. Ponadto świetna scenografia ob-
razująca szeroką działalność PUCHATKOWA i SOSzW. Zasia-
dam przy stoliku, skąd też prowadzę kolejny koncert, które 
stał się już swoistą tradycją na ziemi głubczyckiej. Od lat 
dziewiętnastu snuję refleksje na temat integracji, jej zalet, 
ogromnej roli w lokalnym środowisku. Przywołuję pamięć 

Rocznikowo (gdyby nie pandemia) – to byłoby już 21. raz!

19 LAT BEZ BARIER
Maria Farasiewicz
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tych, którzy tak szybko odeszli, a jeszcze „wczoraj” z nami 
byli… Na przestrzeni minionych lat wiele ważnych spraw 
zostało tu poruszonych… Nie chcę się powtarzać, więc sku-
piam się głownie na prezentacjach artystycznych. A jest ich 
niemało! Prawdziwe bogactwo treści i formy: taniec, śpiew, 
muzyka, barwne inscenizacje, pantomima, recytacja, etc. 
Jest na co popatrzeć! Tak naprawdę zafascynowany widz 
nie dostrzega „inności” występujących. Na integracyjnej 
scenie wszyscy są tacy sami, mimo nieuleczalnej choroby 
czy dysfunkcji organizmu. Zgoła inny wygląd, sposób po-
ruszania się czy wydawania głosu tu staje się tworzywem 
artystycznym. Jesteśmy uczestnikami prawdziwej lekcji 
zrozumienia, przyjaźni i miłości… I oto właśnie chodzi!

W tzw. międzyczasie z ust o. Urbana padają ciepłe słowa 
pod adresem rodziców, którzy w trudzie niełatwego ma-
cierzyństwa i ojcostwa, pełnego troski i wyrzeczeń, podej-
mują każdego dnia walkę z przeciwnościami losu. To także 
walka o byt, godność i człowieczeństwo. Ja zaś podkreślam, 
że integracja na scenie jest szczera, autentyczna, rzeczywi-
sta, lecz, niestety, w realnym świecie jeszcze wiele barier 
do pokonania. Zwłaszcza tych mentalnych, co zresztą cytują 
redaktorzy Radia Opole i NTO w przytoczonych wywiadach 
z moją osobą. Temat-rzeka…

Nim przywołam wszystkich tych, którzy zaprezento-
wali się na integracyjnej estradzie, pozwolę sobie przyto-
czyć jakże miły fakt, a mianowicie podziękowania złożo-
ne podczas edycji dedykowanej Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu. Otóż po występie Stowarzysze-
niowego Klubu Sportowego FANGA – sekcji karate dla osób 
niepełnosprawnych – pani prezes Stowarzyszenia – Joanna 
Chwiralska naszym władzom powiatowym i  Zarządowi 
Powiatu podziękowała za  sfinansowanie zakupu kimon. 

Szczególnie wzruszający okazał się moment, gdy to p. dy-
rektor Tomasz Kiszczyk tak mojej osobie jako inicjatorce 
i prowadzącej festiwal, jak i panu staroście oraz wicestaro-
ście wręczył dyplomy-podziękowania z laudacją, nazywając 
„Przyjaciółmi SOSzW”. To budujące… Były też symboliczne 
upominki – obrazy drzewne wykonane przez podopiecz-
nych placówki. Swoiste arcydzieła… Nie mogę tu pominąć 
jakże wartościowego słowa Bożego skierowanego do licznej 
widowni przez ks. Krzysztofa Cieślaka – proboszcza Parafii 
Równe i katechety SOSzW, naszego etatowego kaznodziei. 
Od 12 lat towarzyszy nam, by wesprzeć dźwigających brze-
mię niepełnosprawności i ich bliskich trafną refleksją, dają-
cą nadzieję i… otuchę. Jego piękne rozważania nawiązujące 
do  koncertu Andrea Botticellego „Cud życia” niejednego 
wzruszyły… Brawom nie było końca…

A oto cała plejada gwiazd tegorocznego festiwalu BEZ BA-
RIER. 15 listopada: grupa „Maleństwa”, „Kubusie Puchatki” 
oraz „Przyjaciele Krzysia” z Publicznego Przedszkola nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach (opiekuno-
wie: Anna Semczuk, Anna Matiaszek, Elżbieta Naszkiewicz; 
p. dyrektor-Joanna Radecka); „Gwiazdeczki” i „Słoneczka” 
z Przedszkola PICCOLINO (wychowawcy – Edyta Pasik i Rena-
ta Ostrowska; właściciel placówki – Mariola Paterek); klasa 
„O” i kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lisięcicach (opiekuno-
wie – Izabela Łata i Małgorzata Madejczyk); „Asy z I klasy” 
SP nr 2 (wychowawczyni – Marzena Różnicka; wicedyrektor 
– Mariusz Kruk); klasa III z Zespołu Szkół w Pietrowicach 
(pod kier. Katarzyny Bobkier-Kowalczykowskiej i  Bianki 
Mularz-Pawłowskiej; wicedyrektor – Mariola Bedryj); kla-
sa VI A Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Głubczycach (opiekunowie – Patrycja Konik i Iwona Bro-
niak; p. dyrektor – Bożena Wiciak i z-ca Barbara Głuszczyń-
ska); Marcin Jasiura – kl. III SP nr 3); duet tańca towarzyskie-
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go, czyli Jagoda Podstawka i Olaf Będkowski – uczniowie 
Szkoły Tańca Ekaterina Dance w Głogówku; o. Urban wraz 
z podopiecznymi Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom; Marysia Cieśla i Natalia Kusiak –klasa VII i VIII Zespołu 
Edukacyjno-Terapeutycznego SOSzW (opiekunowie – Joanna 
Chwiralska i Anna Kwiatek); Agata Antoszczyszyn oraz Ty-
moteusz Białek reprezentujący Państwową Szkołę Muzycz-
ną I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach (nauczyciele 
– Agnieszka Jagla-Kubów i dyrektor – Adam Kopyto).

A oto występujący 17 listopada: uczniowie Szkoły Przy-
sposabiającej do  Zawodu przy SOSzW – zespół „Meduzy” 
(opiekunowie – Joanna Adamowicz i Dorota Pączko; dyrek-
tor – Tomasz Kiszczyk); Stowarzyszeniowy Klub Sportowy 
FANGA Karate Sportowe WKF – sekcja dla niepełnospraw-
nych prowadzona przez trenera kadry Polski w karate WKF 

– Marka Chwiralskiego jak i  aktualnego mistrza Polski 
w kata karate WKF – Szymona Cieślika; Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Nowych Gołuszowicach (opiekunowie – re-
żyser Waldemar Lankauf, Ewa Bartusik; kierownik – Bożena 
Zimny; grupa uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Strzelinie pod. kier. Marii Ćmikiewicz oraz Aliny Szmitki; 
Gabrysia Kluska reprezentująca Dom Pomocy Społecznej 
Klisino – filia Kietrz; opiekun – Mariusz Kostyk, p. kierownik 
– Halina Zdaniak; Stowarzyszenie TACY SAMI w postaci dru-
żyny harcerskiej NIEPRZETARTEGO SZLAKU współpracującej 
z Komendą Hufca ZHP w Głubczycach (opiekunowie – phm. 
Liliana Hajda, wiceprezes Stowarzyszenia – phm. Krzysztof 
Hajda; to  jedna z  nielicznych na  Opolszczyźnie drużyn, 
w skład której wchodzą dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nościami; p. komendant – phm. Katarzyna Mojzyk; p. prezes 

Stowarzyszenia – Elżbieta Małko-Kołodziej). Kolejni wyko-
nawcy: Ochotniczy Hufiec Pracy pod kier. p. komendant – 
Kseni Domereckiej, Agnieszki Liphardt oraz Anety Kopiej; 
następnie kolega polonista – Wiesław Janicki z  wnuczką 
Emilią Romanik i zięciem Pawłem. Przy okazji, Emilka jest 
uczennicą kl. VI Szkoły Podstawowej w Grobnikach prowa-
dzonej przez Stowarzyszenie INICJATYWA (prezes Stowarzy-
szenia – Beata Skowyra, p. dyrektor – Wioleta Tulej); potem 
Marcel Holasek, Jakub Smaha i Weronika Malina – ucznio-
wie z Zespołu Szkół Mechanicznych (opiekun – moja osoba; 
p. dyrektor – Jan Łata, przewodnicząca Rady Rodziców – Jo-
anna Papuga); zaprzyjaźniony „Rolniczak” reprezentowany 
przez Martynę Kłak jak i Laurę Rycharską; opiekun – Irena 
Waliduda; p. dyrektor – Bogusław Chochowski; uczennice 
LO – Małgosia Jasiura w wierszu własnego autorstwa oraz 
Amelia Lipa; ponadto absolwenci ZSM – Monika Sabatowicz-

-Bubiak jak i Maciej Albert; ponownie PSM I st., czyli Jakub 
Albert (brat Maćka) z Hanią Treścińską; akompaniament – 
Agnieszka Hautz oraz kwintet klarnetowy pod kier. Leszka 
Kościółka. To wszyscy… Uff… Patrzę w scenariusz i mam 
nadzieję, że nikogo nie pominęłam…

Czas na liczne podziękowania za pomoc w organizacji 
tego ogromnego przedsięwzięcia. Wszak jest za co dzięko-
wać. Kieruję je do wszystkich uczestników i ich opiekunów 
artystycznych. Następnie dyrektora MOK Zbyszka Ziółko 
i jego pracowników. Jakże pomocnego instruktora – Domi-
nika Wąsika, Piotra Kałka – akustyka, Dawida Konopackiego 
– technika oraz ich współpracownika – Krzysia Skwarka – 
oświetleniowca). Dziękuję po stokroć moim przyjaciołom: 
Bożence Kleczek-Jasiurze i jej córce Małgosi za szczególne 
zaangażowanie w przygotowanie poczęstunku; Bogusi Ko-

Występ finałowy „BEZ BARIER” - DZIECI
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beluch – właścicielce Domu Weselnego ROGOŻANY, która 
ufundowała kilogramy słodyczy dla występujących. Wyrazy 
wdzięczności posyłam p. Adamowi Kamińskiemu – właści-
cielowi cukierni „Kamilka” za sponsoring słodkich wypie-
ków. A ‘propos. Tu pragnę podziękować za domowe ciasto 
p. Izabeli Rudzińskiej z ZSCKR i jej uczennicom, młodzieży 
klasy II AL z naszego MECHANIKA (Karol Baczkur, Wikto-
ria Gadomska, Julka Kaczor, Tomek Jurkiewicz, Wiktoria 
Mamczur, Zuzia Podstawka z wych. Małgorzatą Wanicką), 
wiceprzewodniczącemu Rady Rodziców – p. Krystianowi 
Isańskiemu, Reni Kulik – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
jak i wspomnianej wcześniej Bożence. Z kolei Marcinowi 
Grabuńczykowi – prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Lokalnej Społeczności AKTYWNI składam podzięko-
wania za zakup soków i napojów, zaś p. Marzenie Łazucie 
(firma ComKab) za wyroby papiernicze. Lecz to nie wszyst-

ko! Moje podziękowania kieruję pod adresem koleżanki 
Violi Maciej – polonistki, na której zakulisową pomoc za-
wsze mogę liczyć. Zadbała z klasą III gs ZSM o piękną, jesien-
ną scenografię, która służyła jeszcze przez tydzień innym 
występom w MOK. Skoro mowa o scenografii, to wielką rolę 
odegrały tu nauczycielki Puchatkowa na czele z p. dyrektor 
– Joanną Radecką oraz kadra SOSzW z koordynującą Joan-
ną Chwiralską. Z obiema paniami na łączach… Jestem też 
wdzięczna za pomoc mojej bratowej – Dorocie Wierzbie – wi-
cedyrektor „Rolniczaka”. Idąc dalej. Nie sposób zapomnieć 
o moim MECHANIKU, jakże zaangażowanym w organiza-
cję BEZ BARIER, wolontariuszach i uczestnikach festiwalu. 
To reprezentanci Samorządu Szkolnego z p. Aleksandrą Pie-
szak, członkowie Szkolnego Koła PCK z opiekunem – Beatą 
Lehun, przywołana klasa II AL mundurowa celno-skarbowa 
(wszyscy w firmowych koszulkach z odpowiednim logo), 

Maciek Smaź (II i) niemal „ugotowany” w kostiumie Kubusia 
Puchatka, by sprawić dzieciom radość, nauczyciele i ucznio-
wie na widowni, zwłaszcza klasa 3 CD, którą zapomniałam 
publicznie pozdrowić, a co niniejszym czynię i inni, biorący 
udział w tym wydarzeniu… Oczywiście nie można pomi-
nąć naszych lokalnych i wojewódzkich mediów, które po-
pularyzują ideę integracji. A należą doń: Marian Pospiszel 
– TV POGRANICZE, Mateusz Kitka – GŁOS GŁUBCZYC, portal 
twojeglubczyce.pl, Natalia Bartnik – RZECZ POWIATOWA, 
Barbara Górnicka-Naszkiewicz – „Głubczyce. Podaj dalej”, 
Grzegorz Frankowski – Radio Opole, Łukasz Biernacki – 
NTO, etc. Wszystkim ludziom dobrej woli i otwartego serca 
bardzo dziękuję. Sobie zresztą też… Ha, ha, ha… I jeszcze 
jedno. Moc podziękowań pragnę przekazać wspomnianej 
wcześniej koleżance Oli Pieszak. Ponad trzygodzinna rela-
cja na żywo ze szkolnego profilu FB z uniesionymi do góry 

rękoma, to naprawdę wysiłek fizyczny. Na zakończenie chcę 
podziękować mojemu akompaniatorowi – Marianowi Ba-
żyńskiemu, który, mimo słusznego już wieku, ciągle gra… 
I  oczywiście mojemu synowi Kamilowi, którego pomoc 
i wsparcie są nieocenione…

A za rok, jak doczekamy, wspomniany już na wstępie ju-
bileusz 20. LAT BEZ BARIER. Pełen niespodzianek… Będzie 
się działo!

Z integracyjnym pozdrowieniem

 Maria Farasiewicz 
Założycielka Stowarzyszenia „Tacy Sami”
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Głubczycach

W  środę, 9 listopada b.r. w  Miejskim 
Ośrodku Kultury w  Głubczycach od-
był się koncert upamiętniający patro-
na głubczyckiej Szkoły Muzycznej I st. 
im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

Po dwóch miesiącach pracy uczniowie oraz nauczyciele 
wykonali bardzo bogaty i zróżnicowany repertuar. Można 
było usłyszeć reprezentantów klas: fortepianu, skrzypiec, 
gitary, akordeonu, klarnetu, trąbki, puzonu, saksofonu 
i perkusji. Większość programu stanowiły utwory solowe 
i kameralne, jednak nie zabrakło też większych zespołów 
– jak chóru (kierownictwo Ewa Maleńczyk, akompaniament 

Agnieszka Jagla-Kubów), czy Big Bandu „Gramy na Czarno” 
pod kierunkiem Leszka Kościółka. 

Program w znaczący sposób urozmaiciły występy mu-
zyków profesjonalnych oraz uczennicy szkoły muzycznej II 
stopnia Agnieszki Walidudy. Absolwentka szkoły, a zarazem 
uczennica PSM II stopnia w Opolu zagrała Menuet I. J. Pade-
rewskiego. Formacja nauczycieli „Kadra band” w składzie: 
Grzegorz Friedla, Marcin Kaczorowski, Leszek Kościółek, 
Adam Kopyto, Jan Wezner, wykonali tango Astora Piazzolli 
– Adios Nonino.

  Karolina Goniowska 
nauczycielka PSM

Polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk

Ignacy Jan Paderewski
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Promocja zdrowia i ekologii na przykładzie inicjatywy 
festiwalowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach

24 listopada 2022 roku 
w  Miejskim Ośrod-
ku Kultury w  Głub-

czycach odbył się  już XXI 
Festiwal Piosenki Ekolo-
giczno-Prozdrowotnej or-
ganizowany przez naszą 
szkołę.

Uroczystość rozpoczęła 
Pani Dyrektor Bożena Wiciak 
od  powitania zaproszonych 
gości: Burmistrza Miasta 
i Gminy Głubczyce, Pana Ada-
ma Krupy, Zastępcy Burmi-
strza Miasta i Gminy Głubczy-
ce, Pana Kazimierza Bedryj, 
Dyrektora Zarządu Oświaty 
Kultury i  Sportu w  Głubczy-
cach, Bartosza Dzieży, Dyrek-
tora, a  zarazem gospodarza 
obiektu, Pana Zbigniewa 
Ziółko, Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Głubczycach, 
Pani Ewy Błażków, Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w  Głubczycach, 
Pani Iwony Kusznier, Dyrek-
tora Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w  Głubczycach, 
Pana Jana Łaty, Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Głub-
czycach, Pana Tomasza Kisz-
czyka, komisji konkursowej: 
Pani Jolanty Wojtuś, Pana 
Adama Kopyto, Pana Marcina 
Kaczorowskiego, uczestników 
Festiwalu, ich opiekunów 
i zgromadzonej publiczności. 

Ponadto Dyrekcja w y-
raziła swoją wdzięczność 
w  stosunku do  niezmien-
nych od  lat i  zaprzyjaźnio-
nych ze  szkołą sponsorów: 
Pana Adama Kamińskiego, 
Pana Janusza Gałeckiego 
oraz Państwa Moniki i Jacka 
Łepuch, a  także przygoto-
wujących uroczystość na-

uczycieli: Pani Marii Zajdel, 
Pani Kariny Kowalskiej, Pani 
Małgorzaty Szuszkowskiej, 
Pani Ilony Osiowskiej, Pani 
Beaty Sobczak, Pani Malwiny 
Olchowy, Pani Katarzyny So-
czyńskiej, Pani Doroty Żołę-
dziewskiej, Pani Doroty Kru-
py, Pani Ewy Maleńczyk, Pani 
Renaty Zamojskiej-Reszke, 
Pana Piotra Olchowego, Pana 
Damiana Dobrowolskiego, 
Pana Jana Krause oraz Pana 
Tomasza Małyjurek.

Następnie Pani Dyrektor 
poprosiła o  zabranie głosu 
Burmistrza Miasta i  Gminy 
Głubczyc, Pana Adama Krupę.

Uroczystość poprowadzi-
li uczniowie klas ósmych 
– Marta Śmidoda oraz Filip 
Strażnik.

Uczestnicy pięknie się za-
prezentowali, pokazując emo-
cje i wyjątkowe umiejętności. 
Wszyscy młodzi artyści otrzy-
mali dyplomy, a wyróżnieni 
cenne nagrody. Podziękowa-
nie otrzymali także opiekuno-
wie za przygotowanie swoich 
podopiecznych oraz udział 
w Festiwalu.

Jako szkoła promująca 
zdrowie cieszymy się, że mo-
żemy kontynuować to piękne 
przedsięwzięcie zapocząt-
kowane wiele lat temu przez 
Panie: Bożenę Łacek, Lidię Ol-
chowy i  Iwonę Kozakiewicz.  
Dziękujemy

  SP nr 1 w Głubczycach 
http://sp1glubczyce.

eu/2022/11/26/xxi-festiwal-
piosenki-ekologiczno-

prozdrowotnej/

XXI Festiwal Piosenki 
Ekologiczno-Prozdrowotnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Bożena Haras-Wiciak 
z uczennicami, uczestniczkami festiwalu
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Korzystając z  zaproszenia zaprzyjaźnionej pla-
cówki-Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w czwartek 3 listopada wraz z trojgiem 

uczestników i moimi wychowankami z klasy III L oraz 
klasą II g branżową udałam się do auli „Rolniczaka”, 
by wziąć udział w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Pięknego Czytania. To wspaniała inicjatywa autorstwa 
polonistki – Renaty Korus, związana zresztą z tzw. Na-
rodowym Czytaniem, które realizowaliśmy w naszych 
szkołach we  wrześniu. Zatem łatwo się  domyślić, 
że uczestnicy tej edycji konkursu czytali „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza.

A’ propos uczestników. Według regulaminu każda szko-
ła ponadpodstawowa naszego Powiatu mogła wystawić 
trzech przedstawicieli. Pojawili się  więc reprezentanci 
„Mechanika”, „Ogólniaka” i oczywiście gospodarze. Ogó-
łem 9 osób, by się sprawdzić w duchu zdrowej rywalizacji, 
a tym samym zaprezentować piękno żywego słowa doby 
romantyzmu.

Swoistą niespodzianką dla mnie i młodzieży były nie-
wątpliwie poprzedzające sam konkurs krótkie warsztaty 
aktorsko-poetyckie przeprowadzone przez przewodniczą-
cego jury, znakomitego aktora scen warszawskich – p. Józefa 
Onyszkiewicza. A do zabawnych ćwiczeń artykulacyjnych 
Pan Józef zaangażował widzów. Monika i Witek-moi pod-
opieczni- zaskoczeni zresztą, sprawdzili się w nowej roli. 
Lecz to nie wszystko! W wykonaniu mistrza można było 
usłyszeć wiersze wielkiego romantyka.

Przy okazji, p. Józef Onyszkiewicz jest mieszkańcem 
ziemi głubczyckiej, ma rancho w pobliskich Lwowianach 
i chętnie bierze udział w spotkaniach kulturalno-poetyc-
kich lokalnego środowiska. Pragnę przypomnieć, że w paź-
dzierniku 2019 r. wystąpił na gali jubileuszowej 50-lecia ZSM 
i 25-lecia Teatru TRADYCJA. Miałam okazję zagrać w nim 
w  duecie jedną ze  scen „Wesela” Wyspiańskiego. Do  dziś 
z rozrzewnieniem wspominam go jako Papkina z „Zemsty” 
Fredry, gdzie towarzyszył mu nasz Mietek Zając w roli Dyn-
dalskiego… Ale dość wspomnień.

Wróćmy do wydarzenia, o którym tu mowa. Po mocnym 
wejściu mistrza sceny, którego zaanonsował p. Wiesław 
Janicki, swą twórczością podzieliła się z nami p. Elżbieta 

Dziewońska-poetka z Głogówka. Jej postać przybliżył od-
biorcom Pan Wiesław. Następnie prowadząca spotkanie-
-wspomniana wcześniej p. Renata Korus – oddała głos dy-
rektorowi ZSCKR – Bogusławowi Chochowskiemu, który 
jako miłośnik literatury, przytoczył fragment powieści 
swego ulubionego autora – Waldemara Łysiaka. Natężenie 
jego głosu i nienaganna dykcja zrobiły wrażenie na słucha-
czach, co też podkreślił zawodowy aktor.

A potem nasi młodzi przyjaciele zabrali jurorów i widow-
nię w  świat Mickiewiczowskich ballad, gdzie fantastyka 
przenika rzeczywistość. Świat, w którym „nie ma winy bez 
kary” ... Dla moich maturzystów z klasy IV L to oryginalna 
forma powtórki przed maturą… Cieszę się, że przyszli tu 
na tę nietypową lekcję języka polskiego…

Przed ogłoszeniem wyników kolejne spotkanie z poezją 
i „Pani Twardowska” w realizacji gościa z Warszawy, kolej-
ne wiersze poetki z Głogówka i refleksje Wiesia Janickiego 
dotyczące pięknego czytania. 

Tymczasem werdykt jury w konkursie, w którym wszy-
scy, można by rzec, są zwycięzcami. Podjęli się bowiem nie-
łatwego zadania… Przekonać odbiorcę, przykuć jego uwa-
gę, zasłuchać i… zaskoczyć! To przecież niełatwe zadanie. 
Trzeba jednak wybrać tych najbardziej przekonywujących 
i autentycznych. Prawdziwych…

Zatem na podium IV Międzyszkolnego Konkursu Piękne-
go Czytania stanęli reprezentanci wszystkich głubczyckich 
szkół średnich: Stanisław Błoński, zdobywca pierwszego 
miejsca – uczeń klasy IV LO, Zuzanna Puk, najmłodsza w tym 
gronie, uhonorowana drugim miejscem – uczennica klasy 
I L ZSM oraz laureaci trzeciej nagrody ex aequo Inga Kaśków 
– klasa IV LO jak i Martyna Kłak – klasa IV ZSCKR. Otrzymali 
stosowne dyplomy i nagrody. Zresztą pozostali uczestni-
cy także. A do rąk opiekunów przygotowujących młodzież 
do konkursu trafiły symboliczne podziękowania i ręcznie 
wykonane przez prowadzącą zakładki książkowe. Otrzyma-
li je: p. Viola Maciej, p. Marysia Oleksiejuk oraz moja osoba. 
Całość imprezy zakończył słodki poczęstunek, któremu 
towarzyszyły kuluarowe rozmowy o poezji… Było miło…

Gratulujemy laureatom, życząc dalszych sukcesów sce-
nicznych, a także wspaniałej przygody z poezją i słowem, 
a maturzystom rewelacyjnych wyników na egzaminie doj-
rzałości. Bądźcie zdrowi!

  Maria Farasiewicz 
Nauczycielka ZSM

RZECZ 
O MIĘDZYSZKOLNYM 

KONKURSIE  
PIĘKNEGO CZYTANIA

Maria Farasiewicz
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NARODOWE CZYTANIE  
'2022 w ZSM

Od  lat tzw.  narodowe czytanie w  głubczyckim 
„Mechaniku” odbywa się w ramach zajęć języka 
polskiego i to niemal we wszystkich klasach. Naj-

częściej w plenerze, ale też w salach.

Tegoroczna edycja tegoż czytelniczo-literackiego przed-
sięwzięcia dotyczy „Ballad i romansów” Adama Mickiewi-
cza. Ten zbiór poetycki, wy-
dany dokładnie dwieście 
lat temu (1822 r.), zapocząt-
kował polski romantyzm. 

Nie bez przyczyny na te-
goroczne narodowe czyta-
nie wybrałam tężnię solan-
kową w  Parku Miejskim, 
sąsiadującą zresztą z  ZSM. 
Walory zdrowotne, łono 
natury, staw łabędzi, mnó-
stwo zieleni… Czyż można 
znaleźć piękniejsze miejsce 
do  odczytania „Świtezian-
ki”, „Świtezi”, „Rybki” i  in-
nych utworów? Nie sądzę…

Tymczasem klasy I  CD, 
II AL., II i, II g oraz III CD 
w pierwszym tygodniu nauki, korzystając ze słonecznej, 
wrześniowej aury, miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu, 
o którym tu mowa, nie kryjąc swego zadowolenia. A każdy 
uczeń przeczytał przynajmniej 3-4 strofy. Nie mogło też za-
braknąć krótkiego omówienia i nawiązania do ludowego 
kodeksu moralnego: „Nie masz winy bez kary”, wypływa-
jącego z ballad.

Miłym akcentem naszego wyjścia do tężni było spotka-
nie w  niej z  emerytowanym, długoletnim nauczycielem 
przedmiotów zawodowych w  ZSM-Panem Bronisławem 
Malikiem, dla którego kontakt z młodzieżą „Mechanika” 
był sentymentalnym wspomnieniem i swoistym powro-
tem do przeszłości. Uczniowie nie kryli radości, że mogli 

poznać zasłużonego peda-
goga, ojca ich obecnego 
nauczyciela – Krzysztofa 
Malika – autora pomocy 
dydaktycznych i skryptów, 
z których korzystają kolej-
ne pokolenia. Miłe chwile…

W następnym tygodniu 
nauki pozostałe klasy dołą-
czą do owej akcji czytelni-
czej, by tym samym tradycji 
stało się zadość. Dopilnują 
tego moje koleżanki – po-
lonistki, czyli Viola Maciej 
i Ela Śmidoda.

O  zaletach płynących 
z  c z y t a n ia l iterat u r y 
nie będę się  rozpisywać, 

bo  to  oczywiste, lecz zachęcam wszystkich do  sięgania 
po książki.

  Maria Farasiewicz 
Nauczycielka ZSM
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W Hiszpanii na Ibizie w dniach 
21-24.09.2022 r. odbyły się Mi-
strzostwa Europy w Badmin-

tonie U15. 

Super Grand Prix Polski Młodzików 
U15 11-13.11.2022 Józefosław. Bardzo do-
brze zaprezentował się nasz zawodnik 
Paweł Kiszczyk zdobywając dwa złote 

medale w grze pojedynczej w grze po-
dwójnej w parze z Damianem Perkow-
skim z UKS Hubal Białystok. Serdecz-
nie gratulujemy Pawłowi tak trzymaj 
nadal!

  LKS Technik 
 

W dniu 19.11.2022 w Głubczy-
cach odbył się turniej bad-
mintona Mini Silesia CUP Ża-

ków Młodszych, Żaków, Młodzików 
Młodszych i Młodzików. 

Do zawodów przystąpiło blisko stu 
zawodników. Świetnie spisali się za-
wodnicy z Głubczyc zdobywając 21 po-
zycji medalowych. Poniżej nasi meda-
liści. Serdecznie gratulujemy naszym 
zawodnikom.

Kategoria U-9 dziewczęta 

• 1 miejsce - Oliwia Serafin
• 3 miejsce - Arina Bondarenko

Kategoria U-9 chłopcy 
• 1 miejsce - Jakub Krawiec
• 2 miejsce - Tomasz Antoszczyszyn
• 3 miejsce - Filip Bieniasz
• 3 miejsce - Ignacy Wiciak

Kategoria U-11 dziewczęta 
• 3 miejsce - Julia Barańska
• 3 miejsce - Maja Malina

Kategoria U-11 chłopcy 
• 1 miejsce - Ignacy Walaszek
• 2 miejsce - Maciej Zwarycz
• 3 miejsce - Kordian Krawiec

Kategoria U-13 dziewczęta
• 2 miejsce - Emilia Romanik

Kategoria U-13 chłopcy 

• 1 miejsce - Antoni Dobrowolski
• 3 miejsce- Dawid Gogola
• 3 miejsce - Franciszek Michalewski

Kategoria U-15 dziewczęta 

• 2 miejsce - Martyna Gawlowska
• 3 miejsce - Laura Rudzińska
• 3 miejsce - Weronika Marek

Kategoria U-15 chłopcy 

• 1 miejsce - Dawid Serafin
• 2 miejsce - Olivier Gacki
• 3 miejsce - Miłosz Szymków

  LKS Technik 

LKS Technik Głubczyce

LKS Technik Głubczyce

Super Grand Prix Polski  
Młodzików

Turniej Badmintona  
Mini Silesia CUP
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W  d n i a c h  2 1 -
23.10.2022  r. w  Cie-
chanow ie odbył 

się  międzynarodowy pu-
char taekwon-do „Mazovia 
Masters Cup”. 

W zawodach wystartowa-
ło ponad 500 zawodników 
z  czterech państw: Litwy, 
Ukrainy, Słowacji i Polski. 
LKS Sparta Głubczyce 
reprezentował 5 oso-
bowy zespół. Zdobyli-
śmy 4 złote, 1 srebrne 
i 2 brązowe medale. 

Wyniki Naszych 
z a w o d n i k ó w : 
Olga Jabłońska 
I m układy i III 
m walki, Mo-
nika Sak I  m 
układy i  I  m 
walki oraz ty-
tuł najlepszej 
z awo d n ic z-
ki turnieju, 
Michał Jano 
I  m walki i  II 
miejsce układy, 
Paweł Węgrzyn III m 
walki. Nad zespołem 
opiekę sprawował 
trener Daniel Jano. 

Wszystkim ser-

decznie gratulujemy wspa-
niałych wyników.

  Daniel Jano 
Trener LKS Sparta Głubczyce 

Pietrowice

Ponad 500 zawodników - w tym również nasi

Mazovia Masters Cup 
- Ciechanów 2022
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20 listopada 2022 r. 
we  Wrocławiu odby-
ły się  zawody Karate 

WKF BUDOKAN CUP

W  zawodach startowało 
13 klubów, 211 zawodników 
w 308 osobo konkurencjach.

Ludowy Zespół Sportowy 
Karate Do Głubczyce repre-
zentowali:

1. Wojciech Patryjach, który 
w kata 12-13 zdobył brązo-
wy medal.

2. Maja Kowalczyk, która 
w kata 11 lat zajęła 5 miej-
sce.

Gratulacje dla naszych za-
wodników.

 Janusz Hołda

LZS Karate-do Głubczyce

Zawody Karate  
"WKF" BUDOKAN CUP

20 listopada 2022 r. 
we Wrocławiu odbyły 
się  Międzywojewódz-

kie Mistrzostwa Młodzi-
ków strefy D woj. Śląskie, 
Dolnośląskie i Opolskie

W  zawodach startowało 
16 klubów 144 zawodników 
i 233 osobo konkurencji.

Ludowy Zespół Sportowy 
Karate-Do Głubczyce repre-
zentowali:

1. Maja Kowalczyk, która 
w  kata U11 zdobyła złoty 
medal.

2. Wojciech Patryjach, któ-
ry w kata U12 zajął 5 miej-
sce (przegrywając walkę 
o brązowy medal).

Gratuluję naszym zawod-
nikom.

 Janusz Hołda

LZS Karate-do Głubczyce

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa  
Młodzików  
strefy D  
woj. śląskie,  
dolnośląskie i opolskie

31LISTOPAD 2022



32 LISTOPAD 2022

Głos Głubczyc – bezpłatny biuletyn  
samorządowy Gminy Głubczyce
WYDAWCA:  
MOK w Głubczycach
ISSN 1234-0898, nakład 5000 egz.

Redaktor naczelny, skład: Mateusz Kitka
Współpraca społeczna: Maria Farasiewicz

Redakcja Głosu Głubczyc,  
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 485-30-21 w. 211
e-mail: glosglubczyc@glubczyce.pl

DRUK – Drukarnia Printgraph
ul. Mickiewicza 32, 32-800 Brzesko
tel.: +48 14 663 07 50
e-mail: drukarnia@printgraph.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
nadesłane i opublikowane treści oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania, redagowania tekstów 
i zmiany tytułów. Nie odpowiadamy za treść 
publikowanych reklam i ogłoszeń.

Archiwum GG: www.sbc.org.pl

I oto kres ziemskiej wędrówki,
Brama wieczności się otwiera;

Dusza staje przed obliczem Stwórcy,
Z przerażenia drży i… zamiera.

Pan Bóg – sędzia sprawiedliwy –
Wyciąga doń Swą ojcowską dłoń;

Miłosierny i dobrotliwy Jezus
Zaprasza przed Boski tron.

Dobro czynione tu na ziemi,
Kładzie na szali potęgi miłości;

Dusza, z pokorą i bojaźnią,
Chce czyśćca w swej niedoskonałości.

A potem, w pełni oczyszczona,
Zażywa wiekuistej szczęśliwości;

Dołącza do grona wszystkich świętych,
W chwale niebieskiej światłości.

 

Maria Farasiewicz

ŻYCIE 
pozagrobowe


