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   Listopad   Grudzień   Styczeń   Luty   M

Od redakcji

Wydarzenia
a Koncert zespołu "EMOTIVE"

MOK Głubczyce
Sala widowiskowa MOK

3.12 (S) 
g. 17:00

b "AKTYWIZACJA SENIORÓW NA WSI"
Gala podsumowująca projekt 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego
Sala widowiskowa MOK

5.12 (PO)
g. 11:00

c SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
MOK Głubczyce
Sala pod Aniołem

6.12 (W) 
g. 16:30

d PRZEGLĄD JASEŁEK
DPS Klisino
Sala widowiskowa MOK

9.12 (PT) 
g. 10:00

e PRZEDSTAWIENIE P1
Przedszkole nr 1
Sala widowiskowa MOK

14.12 (Ś) 
g. 17:00

f 25-lecie FOPD
Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom
Salka FOPD

19.12 (PO) 
g. 18:00

g SPEKTAKL TEATRALNY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych 
Gołuszowicach
Sala widowiskowa MOK

21.12 (Ś) 
g. 10:00

h WIGILIA 24.12 (S)

i 1 i 2 DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 25.12 (N)

j SYLWESTER 26.12 (PO)
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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!

Kończy się  2022 rok... rok, któ-
ry będziemy przede wszyst-
kim pamiętać ze  względu 

na   wybuch wojny pomiędzy Rosją 
a  Ukrainą. To  również czas względ-
nego „rozruchu” po  lockdownach 
– głównie w przestrzeni społecznej, 
bo o „rozruchu” w kontekście gospo-
darczym (KPO) mówić nie można.

To  był trudny czas zmian dla  na-
szej gminy, naznaczony odejściem 
na wieczny spoczynek wielu znakomi-
tych osobistości. Mimo tych smutnych 
pożegnań, trudnej sytuacji politycznej 
i ekonomicznej, rok przyniósł także kilka 
dość zaskakujących niespodzianek w sfe-
rze inwestycyjnej.

Przede wszystkim gmina po wielu latach 
odzyskała budynek dworca PKP, mając 
w końcu możliwość przeprowadzenia 
na jego terenie prac porządkowych. Po-
zyskano także potężne środki finanso-
we na przebudowę, termomodernizację 
Pałacu Joannitów w Grobnikach. Jakby 
tego było mało, Grobniki mają nową, 
w pełni funkcjonalną drogę ul. św. Jana. 
Zakończono I etap prac remontowych 
basenu miejskiego z wieloma atrakcjami 
dla dzieci i młodzieży. Miejski Ośrodek 
Kultury zakupił i wyposażył salę widowi-
skową w nowoczesne nagłośnienie zmie-
niające całkowicie jakość brzmienia na 
sali. Znalazłoby się tego jeszcze więcej.
Jaki będzie rok 2023?

Będzie na pewno drogi. Wraca część 
stawek VAT. Inflacja spowolniła pod 
koniec roku (zakupy przedświąteczne), 
ale i tak zostawia za sobą zawyżone ceny, 
które przecież nie znikną w  magiczny 
sposób. Należy się spodziewać, że zno-
wu wystrzeli. Co wtedy? Cóż... zaciśnie-
my oczko dalej w pasku. Będzie mniej 
inwestycji lub będą bardziej celowane 
w kontynuację tych, które trwają.

Przyszły rok to  także rok postano-
wień i wyborów, tych zwykłych, naszych, 
noworocznych ale też parlamentarnych.

Przyszły rok to być może koniec woj-
ny Rosyjsko-Ukraińskiej? Oby tylko nie ze 
względu na zmianę nazewnictwa... 

Przede wszystkim dużo zdrowia!

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Jaki był ten rok?

Od redakcji

Boże 
narodzenie

Najpiękniejsze oto święta -
Radość w sercach niepojęta!

Wszak narodził się 
Bóg – Człowiek;

Pan nad światem, król ubogi.

Pochyl głowę nad stajenką,
Pomyśl o potrzebujących;

Niech puste miejsce przy stole
Nie będzie li – tylko symbolem.

Opłatek biały i życzenia
W tę noc niezwykłą, tajemną;

Kolędy, Święta Rodzina,
Dla wszystkich Boża Dziecina.

Słowo staje się Ciałem,
Miłość wielka naszym udziałem;

Dziecię Boże – pełnia łask;
Zbawienia nadszedł czas.

Maria Farasiewicz
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Wesołych Świąt
Szczęśliwego Nowego Roku 2023

Urząd Miejski 
w Głubczycach

Głubczyce, 
grudzień 2022

Serdeczne życzenia szczęśliwych i radosnych Serdeczne życzenia szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym roku w nadchodzącym roku 

składają:składają:
Burmistrz 
Głubczyc

Adam Krupa

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk
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Gmina Głubczyce w dniu 16.11.22 podpisała z PGG 
S.A. w Katowicach umowę na preferencyjną sprze-
daż węgla, w  tym też dniu złożyła zamówienia 

do 4 kopalń zgodnie z przedstawioną nam przez PGG 
S.A. ofertą. 

• 21.11.2022 wysłaliśmy 4 zapytania do wyznaczonych opie-
kunów w poszczególnych kopalniach (wskazane na stro-
nie gminy@pgg.pl) z prośbą o informację, kiedy można 
odebrać węgiel.

• 24.11.2022 Burmistrz Głubczyc wystosował pismo do Pre-
zesa Zarządu PGG.S.A. Pana Tomasza Rogali z  prośbą 
o jednoznaczną odpowiedź, kiedy Gmina Głubczyce bę-
dzie mogła odbierać węgiel.

• 28.11.2022 roku otrzymaliśmy informację TYLKO z jednej 
kopalni, o możliwości odbioru węgla w dniu 2.12.2022 - 
TYLKO ASORTYMENT KOSTKA 63-200 mm).

Od 28.11.2022 próbujemy skontaktować się z pozostałymi 
kopalniami (taka możliwość jest od tego dnia tylko i wy-
łącznie przez infolinię) niestety bezskutecznie.

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ

 6 grudnia 2022 r. dostaliśmy 
pierwszą dostawę węgla. 

Od tego dnia kontaktujemy się telefonicznie z osobami wg 
kolejności złożonych zgłoszeń na zapotrzebowanie węgla 
(ekogroszek, orzech, kostka) w OPS (Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej). Informujemy jednocześnie, że zgłoszenie na zapo-
trzebowanie na węgiel (składane w OPS) nie jest tym samym 
co deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania pa-
liw (składana była w  Urzędzie Miejskim). Deklaracja jest 
tylko oświadczeniem informującym o głównym wykorzy-
stywanym w domostwie źródle ciepła.

  Gmina Głubczyce 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kroki poczynione przez Gminę Głubczyce ws zakupu i sprzedaży węgla

Informacja w sprawie sprzedaży węgla

Art. 10. 1. Wniosek o zakup zawiera:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. adres, pod którym jest prowadzone 

gospodarstwo domowe, na  rzecz 
którego jest dokonywany zakup 
preferencyjny;

3. adres poczty elektronicznej lub nu-
mer telefonu wnioskodawcy;

4. określenie ilości paliwa stałego, 
o zakup której występuje wniosko-
dawca w ramach zakupu preferen-
cyjnego;

5. informację, czy wnioskodawca do-
konał już zakupu preferencyjnego 
wraz z podaniem ilości paliwa stałe-
go nabytego w ramach tego zakupu 

preferencyjnego; Dziennik Ustaw – 5 
– Poz. 2236

6. oświadczenie, że wnioskodawca ani 
żaden członek jego gospodarstwa 
domowego, na  rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, 
nie nabyli paliwa stałego na sezon 
grzewczy przypadający na lata 2022-
2023, po  cenie niższej niż 2000 zł 
brutto za tonę w ilości co najmniej 
takiej jak określona w  przepisach 
wydanych na podstawie art. 8 ust. 2

Zatwierdzona przez Ministerstwo 
Aktywów Państwowych interpretacja 
zapisów ustawy dot. limitów zakupu 
węgla:

Zakupy w 2022 roku przed wejściem 
w życie ustawy: gdy wnioskodawca za-
kupił węgiel w  cenie poniżej 2000 zł 
odpowiednio:

• poniżej 1,5 t – może kupić po  1,5 t 
w 2022 r. i 2023 r.,

• 1,5t  i więcej, a poniżej  3t – nie może 
kupić w 2022 r. ale może kupić 1,5 t 
w 2023 r.,

• powyżej 3 t – nie może skorzystać 
z zakupu w 2022 i 2023 r.

  Gmina Głubczyce 
Źródło: lex.pl

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
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Mamy odnowiony kolejny 
teren zielony w  centrum 
Głubczyc. Nowe, zacienione 

miejsce do  wypoczynku podczas 
spacerów po centrum, już w tym se-
zonie będzie do wykorzystania.

 Zakres robót obejmuje:

• wytyczenie i  utwardzenie kost-
ką brukową ścieżek spacerowych 
i miejsc odpoczynkowych,

• montaż wyposażenia tj. ławek, stoli-
ków rekreacyjnych, koszy na śmieci,

• odnowienie godła państwowego,
• montaż masztów flagowych,
• wykonanie pielęgnacji istniejącego 

drzewostanu,
• wyrównanie terenu ziemią urodzajną,

• założenie i pielęgnacja trawników,
• wykonanie nowych nasadzeń drzew 

i krzewów.

Całkowita wartość robót brutto 
z podatkiem VAT wynosi ok. 140 000 zł.

Okres realizacji planowany był 
do  końca 2022 r., jednakże z  uwagi 
na niesprzyjające warunki pogodowe 
prace są przerywane a termin zakoń-
czenia (oprócz prac pielęgnacyjnych, 
które będą kontynuowane) został prze-
sunięty na 31 marca 2023 r.

  Gmina Głubczyce 
Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy Placem Szkolnym a ulicą Jana Pawła II
Odnowione alejki spacerowe w centrum

1.  
URZĄD MIEJSKI 

PUNKT ZAKUPU WĘGLA 
(SPRAWY FORMALNE) 

A. Wypełnią Państwo 
wniosek na zakup węgla 
(nie mylić z wnioskiem 
na zapotrzebowanie 
ani deklaracją CEEB!)
B. Płacą Państwo 
za węgiel (kasa UM)
C. Otrzymują fakturę, z którą 
udają się Państwo do Punktu  
na ul. Dworcowej

Obsługujemy osoby, które 
otrzymały telefon od pracownika 

Urzędu Miejskiego 
z wyznaczonym terminem 

i godziną wizyty w Urzędzie.
Węgiel przywożony jest PARTIAMI

Dzwonimy do Państwa 
wg kolejności zgłoszeń w Ośrodku 

Pomocy Społecznej

PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ
Opłata za transport węgla przyjmowana jest gotówką  

w Usługach Komunalnych przy 
ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.

Transport na terenie miasta: 50 zł brutto
Transport na tereny wiejskie: 100 zł brutto

PUNKT ODBIORU WĘGLA  
ul. Dworcowa

Po okazaniu faktury zakupu 
z Urzędu Miejskiego odbierają 

Państwo zakupiony węgiel.
UWAGA! 

Na składzie może znajdować się 
węgiel nieodebrany (zapłacony 
i zarezerwowany) przez innych 

mieszkańców naszej gminy. 
Stan węgla na składzie nie 

odzwierciedla stanu faktycznego 
wg rozdzielnika w Punkcie Sprzedaży 

Węgla Urzędu Miejskiego.

2.  
WŁASNY 

TRANSPORT

3. 
TRANSPORT 

Z USŁUG 
KOMUNALNYCH

4.

UWAGA! PROSZĘ PAMIĘTAĆ, że węgiel 
po cenie preferencyjnej mogą kupić 

osoby, która zgodnie z ustawą „…nie 
nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023, po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za tonę…”

(nie ma w ustawie wskazania 
źródła pochodzenia węgla np. PGG 

czy inny skład lub kopalnia)
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Na podstawie obrad 
z  posiedzenia Kapi-
tuły przyznającej 

nagrodę „Herbu Głub-
czyc” mającej miejsce 
17  czerwca 2022 r. w  sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w  Głubczycach, członko-
wie Kapituły w  składzie: 
Piechaczek Barbara, Słod-
kowska Elżbieta, Tkacz Ry-
szard, Wołoszyn Edward, 
Buczek Paweł, Anna Haupt-
man-Głogiewicz przyznali 
w tym roku trzy Nagrody 
„Herbu Głubczyc”, w  tym 
jedną honorową. Nagrody 
sygnowane jako „honoro-
we”, wręczane są osobom 
zasłużonym dla  naszej 
gminy – jednak mieszka-
jącym poza Głubczycami.

W  roku bieżącym (2022) 
nagrody „Herb Głubczyc” 
przyznano: Pani Barbarze 
Górnickiej-Naszkiewicz oraz 
Panu Adamowi Buchańco-
wi. Kapituła HG przy Radzie 
Miejskiej w  Głubczycach 
przyznała „Nagrodę Hono-
rowy Herb Głubczyc” Panu 
Henrykowi Kulonkowi, pre-
zesowi Klubu Sportowego 
LZS Fortuna Chomiąża. Na-
grodę (z 2020 r.) odebrał tak-
że Pan Daniel Jano, trener KS 
Taekwon-do.

Ze względu na pandemię 
COVID-19 w latach 2019-2020 
nie odbyło się uroczyste wrę-
czenie „Herbów Głubczyc” 
przyznanych w  tamtym 
czasie. W  tym roku udało 
się to nadrobić. Pierwszego 
grudnia w  gabinecie bur-
mistrza Głubczyc odbyło 
się uroczyste wręczenie Ho-
norowych Herbów Głubczyc 
z  minionych lat płk. Dariu-
szowi Kaminiowi, szefowi 
Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Opolu, płk. Lesz-
kowi Czerebie, dyrektorowi 
Okręgowego Inspektoratu 

Służby Więziennej w Opolu, 
10. Opolskiej Brygadzie Logi-
stycznej, 

Henryk Kulonek
Wnioskodawcą „Hono-

rowego Herbu Głubczyc” 
dla  Pana Kulonka był prze-
wodniczący Komisji Ładu 

i Porządku Publicznego Pan 
Adam Kocoń.

Pan Henryk pełni swoją 
funkcję od  1998 r., a  jubile-
usz 50-lecia powstania KS 
LZS FORTUNA Chomiąża jest 
dobrą okazją do przyznania 
nagrody za całokształt pra-
cy. Funkcje sołtysa miejsco-

wości Chomiąża pełni od 34 
lat. Pan Henryk Kulonek 
jest osobą zaangażowaną, 
dyspozycyjną, a  jego zaan-
gażowanie na  rzecz KS po-
zwoliło na  wieloletnie jego 
istnienie. Cieszy się  dużym 
autorytetem w  środowisku 
sportowym na  terenie na-
szej gminy.

Pan Henryk jest rodo-
w it y m chomiążaninem. 
Urodził się w 1957 r. w rodzi-
nie prowadzącej 5h gospo-
darstwo rolne. Uczęszczał 
do szkoły w Chomiąży oraz 
Krasnym Polu. Szkołę śred-
nią wraz z maturą ukończył 
w  Technikum Mechanicz-
nym w  Głubczycach. Od  18 
do  60 roku życia zajmował 
się  własny m gospodar-
stwem rolnym. W  1972 r. 
powstaje KS LZS FORTUNA 
Chomiąża, w  którym gra 
jako junior aż do roku 2002. 

Czwartego listopada w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Głubczycach 
odbyło się uroczyste wręczenie Herbów Głubczyc 2022, ale nie tylko...

„Herby Głubczyc 2022 ” 
zostały wręczone

Henryk Kulonek z „Herbem Głubczyc”

Adam Buchaniec z „Herbem Głubczyc” w otoczeniu Kazimierza Naumczyka i Adama Krupy
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Wtedy też wstępuje do  OSP 
Chomiąża, gdzie do dziś jest 
członkiem. W 1998 r. zostaje 
prezesem KS FORTUNA gdzie 
podobnie, do  dziś pełni 
tę funkcję. 

W roku 1988 (czyli jeszcze 
przed reformą ustrojową) 
wybrany zostaje sołtysem 
Chomiąży pełniąc ją nieprze-
rwanie po dziś dzień. Pierw-
szym jego celem jaki obrał 
był ratunek budynku świe-
tlicy wiejskiej. Remontowa-
no go  etapami ze  środków 
sołeckich i gminnych. Wyko-
nano oświetlenie na drodze 
pomiędzy kościołem a świe-
tlicą, wyremontowano szat-
nię boiska sportowego wraz 
z poprowadzeniem mediów 
(woda, prąd, sanitariaty), bu-
dynek cmentarny, wybudo-
wano plac zabaw dla dzieci. 
W ostatnim czasie położono 
nową nawierzchnię asfalto-
wą na kilku odcinkach dróg.

Za  swój sukces, Pan Kulo-
nek uważa wygraną walkę 
o uruchomienie ruchu samo-
chodowego przez most grani-
czący z Republiką Czech.

Adam Buchaniec
Wnioskodawcą „Herbu 

Głubczyc” dla Pana Buchańca 
była prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Harcerstwa Ziemi 
Głubczyckiej Pani Katarzyna 
Mojzyk.

Pan Adam Buchaniec 
niewąt pliw ie zasług uje 
na  wyróżnienie „Herbem 
Głubczyc”. Od wielu lat jest 
działaczem społecznym, 
a  jego działalność sprzyja 
promocji gminy Głubczyce. 
Współpracuje z wieloma in-
stytucjami i organizacjami 
pozarządowymi, realizuje 
wiele projektów, które z po-
wodzeniem wciela w  życie 
naszej społeczności.

Adam Buchaniec od  po-
nad 20 lat jest Prezesem 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego OSP RP w Głub-
czycach. Od wielu lat współ-
pracuje z  Komendą Hufca 
ZHP w Głubczycach i Stowa-
rzyszeniem PHZG, realizu-

jąc wspólne działania takie 
jak biwaki szkoleniowo-wy-
poczynkowe oraz kolonie 
harcerskich drużyn pożar-
niczych i  młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.

Jak prezes włącza się  ak-
tywnie w  przedsięwzięcia 
programowe i uroczystości 
patriotyczne organizowa-
ne przez ww organizacje 

pozarządowe. Wychodząc 
naprzeciw naszym oczeki-
waniom, kandydat ma duży 
wkład w  organizację biwa-
ków i kolonii szkoleniowych, 
przy współpracy jednostek 
organizacyjnych OSP z tere-
nu działania Zarządu OSP. 
Jest to  ewenement działań 
w skali województwa.

Stanica harcerska w  Ści-
borzycach Małych stała 
się  miejscem, w  którym or-
ganizuje się turnusy szkole-
niowe dla dzieci i młodzieży 
z  harcerskich i  młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych. 
Miejscem, w którym uczest-
nicy różnych form chętnie 
wracają i wynoszą praktycz-
ną wiedzę z  zakresu pożar-
nictwa i  pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W  biwa-
kach szkoleniowych w  Sta-
nicy wzięło udział blisko 500 
osób, natomiast w koloniach 
nad morzem blisko 200 mło-
dych strażaków.

Za organizację wspólnych 
form wypoczynku Kurato-
rium Oświaty w  Opolu wy-
różniło ww przedsięwzięcia 

jako wzorowe i bezpieczne. 
Ponadto Kandydat został 
wyróżniony przez Komendę 
Hufca ZHP w  Głubczycach 
statuetką „Niezawodny Przy-
jaciel”.

Pan Adam Buchaniec jest 
zaangażowanym i  aktyw-
nym działaczem społecz-
nym. Realizowane przez 
niego przedsięwzięcia cieszą 

się  dużym powodzeniem. 
Jest osobą otwartą, komu-
nikatywną i  niewątpliwie 
wyjątkową, o czym świadczy 
wieloletnia, owocna współ-
praca z różnymi instytucja-
mi i organizacjami pozarzą-
dowymi.

dr Barbara 
Górnicka-
Naszkiewicz

Wnioskodawcą „Herbu 
Głubczyc” dla  Pani Gónic-
kiej-Naszkiewicz był zastęp-
ca prezesa Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, 
Pan Kazimierz Naumczyk.

Barbara Górnicka-Naszkie-
wicz jest absolwentką filologii 
polskiej o spec. Komunikacja 
publiczna, posiada liczne 
uprawnienia zawodowe, m.in. 
pedagogiczne, terapeutyczne. 
W 2018 r. zdobyła tytuł dokto-
ra nauk humanistycznych 
dzięki pionierskim badaniom 
dotyczącym pamięci pokoleń 
i  dziedzictwa kulturowego 
pod kier. Prof. Teresy Smoliń-
skiej.

Dr Barbara Górnicka-Na-
szkiewicz działa zarówno 
lokalnie, jak i na terenie ca-
łego kraju. Ma duży wkład 
w  propagowanie i  promo-
wanie dziedzictwa Kresów 
Wschodnich (w  tym także 
dziedzictwa kulinarnego), 
ze  szczególnym uwzględ-
nieniem subregionu głub-
czyckiego.

W popularyzacji tematy-
ki kresowej ogromną rolę 
odgrywają jej publikacje 
będące dużą pomocą dla na-
uczycieli i społeczności kre-
sowych w całej Polsce, szcze-
gólnie jej książka wydana 
przez Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze we Wrocławiu 
„Pamięć Pokoleń. Tradycja 
kulturowa Kresowian subre-
gionu głubczyckiego” oraz 
niezliczona ilość artykułów 
i recenzji wydawniczych.

Dr Barbara Górnicka-Na-
szkiewicz wspiera meryto-
rycznie program Dziedzic-
two Kulinarne Opolskie 
i Opolskie ze smakiem.

Jest autorką wielu wystaw 
prezentowanych w  Głub-
czyckiem, m.in. „Z  Kresów 
Wschodnich do  Bogdano-
wic”, „Z historii wsi”, „Matka 
Boska Bolesna z  Monaste-
rzysk”, „Parafia Bogdano-
wice”, „Z  dziejów Bogdano-
wic”, a  podczas pandemii 
wystawy wirtualnej „Działo 
się w 2020 roku”.

Podczas pracy w  Zespo-
le Szkół w  Bogdanowicach 
(obecnie Szkoła Podstawo-
wa) zaszczepiała miłość 
do  Kresów Wschodnich 
wśród swoich uczniów i wy-
chowanków. Zrealizowała, 
a  później opublikowała 
z myślą o wsparciu meryto-
rycznym i  dydaktycznym 
innych nauczycieli m.in. 
takie projekty edukacyjne: 
„Nasze kresowe korzenie”, 
„II wojna światowa w litera-
turze, filmie i w realizacjach 
świadków” oraz scenariusze 
z  prezentacjami multime-
dialnymi do zajęć szkolnych 
i  muzealnych: „Dzieci (po)
znają Kresy”, „Kresy Wschod-
nie – utracona „mała ojczy-

Barbara Górnicka-Naszkiewicz 
z „Herbem Głubczyc”
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zna naszych przodków”. 
Wydała również publikacje 
popularnonaukowe: „Rzecz 
o  chlebie. Poezja, kultura, 
tradycja” oraz „Smaki trady-
cji. Dziedzictwo kulinarne 
subregionu głubczyckiego”.

Ważne miejsce w  powie-
cie głubczyckim odgrywa 
wydawany przez nią mie-
sięcznik „Głubczyce Podaj 
dalej” oraz portal www.
glubczyce.studiob24.pl  pre-
zentujący inicjatywy oddol-
ne mieszkańców naszego 
powiatu. Górnicka-Naszkie-
wicz stworzyła przestrzeń 
do  wyeksponowania pro-
duktów i  usług lokalnych 
przedsiębiorców, wprowa-
dziła rubrykę AGRO Głub-
czyce mającą na celu pogłę-
bienie wiedzy dot. dobrych 
praktyk rolniczych w  na-
szym regionie, eksponuje 
działania lokalnych ośrod-
ków kultury oraz organiza-
cji pozarządowych.

Od  2019 roku prowa-
dzi własną działalność 
edukac y jno -w ydaw niczą 
i współpracuje z redakcjami 
ogólnopolskimi. Zajmuje 
się głównie tworzeniem con-
tentu premium dotyczącego 
rozwoju osobistego (głów-
nie kobiet) i  tematów spo-

łeczno-kulturalnych. Jest 
również jednym z niewielu 
specjalistów silver content 
w  Polsce, a  jej teksty doty-
czące rozwoju, aktywizacji, 
dobrostanu osób dojrzałych 
i  starszych opublikowane 
zostały przez m.in. Krajo-
w y Instytut Gospodarki 
Senioralnej, portale: kobie-
tapo60.pl, podlaskisenior.
pl, 50ok.pl, 60plus.pl, kobie-
ta50plus.pl, aktywni-plus.
pl, seniorzy24.pl. Od  2021 
roku należy do grona dzien-
nikarzy White Press. Dzięki 
ogromnemu dorobkow i 
dziennikarskiemu zajmuje 
1. Miejsce w Polsce na liście 
dziennikarzy piszących nt. 
rozwoju osobistego.

Akty wność ogólnopol-
ska nie przeszkadza jej by 
być zaangażowaną lokal-
nie, co zostało dostrzeżone 
na  szczeblu wojewódzkim. 
Za działalność wydawniczą 
Barbara Górnicka-Naszkie-
wicz została wyróżniona 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Andrzeja 
Bułę Opolską Marką w 2021 
roku.

Warto dodać, że  podczas 
badań dziedzictwa naj-
starszych nosicieli tradycji 
w  Głubczyckiem, Górnic-

ka-Naszkiewicz dostrzegła 
ogromny potencjał seniorów. 
To  z  myślą o  nich od  prawie 
3 lat wydaje „Super Seniora” 
(zasięg powiatowy) i prowadzi 
blog o tym samym tytule (za-
sięg ogólnopolski) oraz współ-
pracuje z wieloma wydawnic-
twami mediów senioralnych 
w Polsce. W czasie pandemii 
wydała 4 książki ćwiczenio-
we do  aktywizacji Seniorów 
w domu (Relaks z głową. Roz-
rywka i trening umysłu dla Se-
niorów, Senior rozwija talent 
plastyczny, Mandala. Koloro-
wanki z  cytatami motywu-
jącymi, Senior ćwiczy bystre 
oko) z troski i chęci przeciw-
działa społecznym skutkom 
izolacji osób starszych spowo-
dowanej COVID-19.

Tr z e b a  p o d k r e ś l i ć , 
że choć jest inicjatorką i ko-
ordynatorką wielu projek-
tów ogólnopolskich, wiele 
działań udało jej się  wdro-
żyć w  Głubczycach, m.in. 
projekt edukacyjno-profi-
laktyczny „Na  zdrowie!”, 
„Międzypokoleniowy plener 
malarski”, „Seniorzy z pasją”, 
„Podziel się książką z senio-
rem”.

Podsumowując, nie bu-
dzi wątpliwości jednak 
fakt, że  Górnicka-Naszkie-

wicz włożyła i nadal wkłada 
ogrom pracy, by zachować 
pamięć kresowego dziedzic-
twa i aktywizować środowi-
sko kresowe, szczególnie zaś 
ludzi starszych. Jej działania 
mają charakter ogólnopol-
ski, ale  uwzględniają też 
międzypokoleniową anima-
cję lokalnej społeczności. 
To dowodzi jej umiłowania 
„małej ojczyzny”.

Pobudzanie do aktywno-
ści, rozwoju osobistego w je-
sieni życia oraz promowanie 
działań senioralnych, a tak-
że działania kulturotwórcze 
i  dbałość o  przekazywanie 
kresowego dziedzictwa – 
wszystkie te działania mają 
ogromny wpływ na  życie 
Kresowian i osób starszych, 
zwracają uwagę na  takie 
istotne zagadnienia jak: pa-
mięć, dziedzictwo, starość, 
walka ze  stereotypami, ak-
tywność ludzi starszych czy 
wreszcie dla Barbary Górnic-
kiej-Naszkiewicz najważniej-
sze – międzypokoleniowość 
działań i integracja pokoleń.

Na  koniec warto dodać, 
że  Barbara Górnicka-Nasz-
kiewicz jest również społecz-
nikiem. Należy ona do wielu 
stowarzyszeń lokalnych 
i  ogólnopolskich, m.in. 
do  Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, Stowarzy-
szenia na  rzecz rozwoju 
społeczności Lokalnej „Ak-
tywni” oraz sympatyzuje 
z  Towarzystwem Miłośni-
ków Lwowa i  Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich.

Daniel Jano
Wnioskodawcą „Herbu 

Głubczyc” dla Pana Daniela 
Jano był dyrektor Zespołu 
Szkół w  Pietrowicach, Pan 
Bogdan Kulik.

Pan Daniel Jano jest osobą 
zasłużoną dla  naszej ziemi 
głubczyckiej. Jego wycho-
wankowie zdobyli bardzo 
wiele medali na międzyna-
rodowych i  krajowych mi-
strzostwach taekwon-do, 
m.in. 12 tytułów Mistrza 
Polski. Wygrywali i  zajmo-
wali czołowe miejsca na tur-

Daniel Jano odbiera „Herb Głubczyc”z rąk Kazimierza Naumczyka
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niejach międzynarodowych 
w Niemczech, Słowacji, Wło-
szech, na  Węgrzech, w  Ho-
landii, Szwecji, Hiszpanii, 
Słowenii, Finlandii, Szkocji, 
Irlandii, Australii, Rosji, Ru-
munii, Anglii i  Czechach. 
Wychowankowie Daniela 
Jano są  powoływani do  Ka-
dry Narodowej.

Największym osiągnię-
ciem szkoleniow ym jest 
zdobycie 6 złotych medali 
z Mistrzostw Świata Takwon-
-do  we  Włoszech w  2015  r. 
Najlepszą zawodniczk ą 
została wtedy zawodnicz-
ka z  Głubczyc, zdobywając 
2  złote medale i  1 brązowy. 
W  2019  r. wynik został po-
prawiony, zdobywając 7 Mi-
strzostw Świata i  Inzell. 
Od  2015-2019  r. zawodnicy 
Pana Daniela Jano są  Mi-
strzami Europy. Na Pucharze 
Świata w Australii w 2018 r. 
Głubczyce zdobyły 5 złotych, 
2 srebrne i 1 brązowy medal. 
W  latach 2016-2019 prowa-
dzony przez Daniela Jano 
klub LKS Sparta Głubczyce 
i  Pietrowice był najlepszy 
na  Pucharze Europy Ta-
ekwon-do w klasyfikacji me-
dalowej seniorów. Zawod-
niczka z Radyni zdobywając 
dwa złote medale na Pucha-
rze Europy (2015, 2017) oraz 
jeden złoty i 1 srebrny medal 
(2019) została najlepszą za-
wodniczką Pucharu Europy. 
W 2019 r. LKS Sparta wygrała 
klasyfikację medalową Indy-
widualnych Mistrzostw Pol-
ski Taekwon-do  Seniorów. 
Zawodnicy Pana Daniela 
Jano od wielu lat otrzymują 
nagrody od  Ministra Spor-
tu, Marszałka Województwa 
Opolskiego i  Burmistrza 
Głubczyc.

Do promocji naszej gmi-
ny możemy zaliczyć sukcesy 
jego uczniów coroczne na-
grody Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego – „Prymus 
Opolszczyzny”.

Pan Daniel Jano był or-
ganizatorem Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży 
w  sportach halowych (sala 
ZOKiS) oraz zorganizował 
dwa razy w  Głubczycach 

Mistrzostwa Polski i  Grand 
Pr i x Polsk i Taek wondo 
2018 i  2019  r. Natomiast 
w  Zespole Szkół w  Pietro-
wicach corocznie organi-
zował Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Taekwon-do, 
Wojewódzkie Mistrzostwa 
Taekwon-do  oraz Turnieje 
Mikołajowe. Organizował 
pokazy promujące dyscypli-
nę taekwon-do jako imprezy 
towarzyszące.

Pan Daniel Jano jest zapa-
lonym społecznikiem i  pa-
sjonatem. Jest osobą bardzo 
ambitną, pracowitą, odpowie-
dzialną i silnie związaną z pra-
cą na  terenie naszej gminy 
i naszego powiatu. Jego zaan-
gażowanie, dyspozycyjność, 
kultura osobista, życzliwość 
przysparza mu sympatii. Cie-
szy się  dużym autorytetem 
w  środowisku sportowym, 
oświatowym i lokalnym.

płk. Leszek Czereba
Wnioskodawcą „Hono-

rowego Herbu Głubczyc” 
dla  płk. Leszka Czereby, 
dyrektora Okręgowego In-
spektoratu Służby Więzien-

nej w Opolu, był komendant 
Hufca ZHP w  Głubczycach, 
Pani Katarzyna Mojzyk.

Pan płk. Leszek Czereba 
od  wielu lat wspomaga Ko-
mendę Hufca ZHP w  Głub-
czycach w  realizacji przed-
sięwzięć programow ych 
na  terenie miasta i  gminy 
Głubczyce. W ramach współ-
pracy Hufiec otrzymuje 
pomoc przy pracach maga-
zynowych, remontowych, 
a także zaplecze logistyczne 
dla swoich działań.

płk. Dariusz 
Kaminiów

Wnioskodawcą „Hono-
rowego Herbu Głubczyc” 
dla Pana płk. Dariusza Kami-
niowa był komendant Hufca 
ZHP w Głubczycach, Pani Ka-
tarzyna Mojzyk.

Pan płk. Dariusz Kaminiów 
od  lat wspomaga Komendę 
Hufca ZHP w  Głubczycach 
w  organizacji i  realizacji 
wielu przedsięwzięć progra-
mowych oraz uroczystości 
patriotycznych na  terenie 
miasta i gminy Głubczyce.

10. Opolska Brygada 
Logistyczna

Wnioskodawcą „Hono-
rowego Herbu Głubczyc” 
dla 10. Opolskiej Brygady Lo-
gistycznej był komendant 
Hufca ZHP w  Głubczycach, 
Pani Katarzyna Mojzyk.

10. Opolska Brygada Lo-
gistyczna od lat wspomaga 
Komendę Hufca ZHP w Głub-
czycach w  organizacji i  re-
alizacji wielu przedsięwzięć 
programowych na  terenie 
miasta i  gminy Głubczyce, 
świąt państwowych, reli-
gijnych, rajdów, biwaków, 
akcji letnich i  zimowych. 
Wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom. Co roku podczas 
Harcerskiej Akcji Zimowej 
i Nieobozowej Akcji Letniej 
oraz biwaków, organizuje 
pokaz sprzętu wykorzysty-
wanego w codziennej pracy, 
a także zapewnia nieodzow-
ne zaplecze logist yczne 
dla naszych przedsięwzięć.

  Gmina Głubczyce 
Wydział Organizacyjno-

Administracyjny

płk. Leszek Czereba  
z „Honorowym Herbem 
Głubczyc”

płk. Dariusz Kaminiów odbiera „Honorowy Herb Głubczyc”  
z rąk burmistrza Głubczyc, Adama Krupy

Delegacje mundurowe podczas uroczystości wręczenia 
„Honorowych Herbów Głubczyc”
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stacji kolejowej w Głubczycach

Funkcjonujące od 1844 r. Towarzystwo Kolei 
Wilhelma (Wilhelmsbahn-Gesellschaft), 
eksploatujące linię z Koźla do granicy au-

striackiej pod Chałupkami, podjęło na począt-
ku lat 50. XIX wieku starania o koncesję na bu-
dowę linii bocznych: z Nędzy do Mikołowa oraz 
z Raciborza do Głubczyc. Pierwsza miała zapew-
nić obsługę licznych kopalń i znacząco zwięk-
szyć przewozy towarowe, druga – połączyć z sie-
cią kolejową Głubczyce, największe wówczas 
po Raciborzu miasto w rejonie oddziaływania 
Kolei Wilhelma i przy okazji zapewnić obsługę 
dla miejscowego rolnictwa. Koncesji na budo-
wę udzielono 24.05.1853 r.

Prace ziemne przy budowie jednotorowej linii 
do  Głubczyc rozpoczęto 24.02.1854 r. Za  grunty 
pod budowę linii płacono od  80 do  100 talarów 
za morgę. Dnia 1.01.1855 r. uroczyście otwarto linię 
kolejową z Raciborza do Głubczyc dla ruchu pasa-
żerskiego, a dla ruchu towarowego 1 października 
następnego roku. Już w czerwcu 1856 r. udziałow-
cy Kolei Wilhelma podjęli plan przed łużenia linii 

do Racławic Śląskich i dalej do Nysy, lecz z powodu 
kłopotów finansowych spółki (spowodowanych 
m.in. katastrofą tunelu w  Rydułtowach) projek-
towane inwestycje kolejowe zostały zaniechane, 
a w marcu 1857 r. postanowiono ostatecznie powie-
rzyć zarząd firmy państwu pruskiemu, co nastąpi-
ło od dnia 23.04.1857 r.

Na  stacji w  Głubczycach wzniesiono okaza-
ły budynek dworca1, parowozownię z  obrotnicą 
i  stacją wodną, magazyn koksu, zapewne dla  lo-
komotyw, oraz magazyn towarowy. Nie było nato-
miast ani rampy ładunkowej, ani wagi wagonowej. 
W 1860 roku tory stacyjne (a więc bez toru głównego 
zasadniczego) miały łączną długość 2425 m i 15 roz-
jazdów (rok wcześniej 14). Były zbudowane z szyn 
o wysokości 117 mm (zakładając, że sprawozdanie 
zarządu kolei podawało dane w calach pruskich, 
a nie angielskich) i masie ok. 30 kg/mb.

W roku 1857 na głubczyckiej stacji był zatrudnio-
ny zawiadowca, jego asystent, ekspedytor towarowy, 
portier (peronowy), pięciu zwrotniczych i stróż nocny. 
Do utrzymania infrastruktury zatrudniano średnio 

1 Jego bryłę zwieńczoną wieżą zegarową porównuje 
się często do parowozu, co jednak zdaje się być nadinterpre-
tacją – przyp. red.

Piotr Kopczyk

Dworzec kolejowy 
w Głubczycach 
w okresie 
międzywojennym 
z przebudowanym 
w tym czasie 
wejściem do 
budynku -widok od 
podjazdu.  
 
 
Ze zb. P. Zimnego

Artykuł opublikowany za zgodą autora  
oraz redakcji miesięcznika „Świat Kolei” (nr 10/2013)

Historia
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dziennie czterech robotnik nieetatowych. Pierwszym 
zawiadowcą stacji został Emil Hergesell. W roku 1860 
zwrotniczych było już tylko dwóch, nie zatrudniano 
też portiera, ale średnie dzienne zatrudnienie robot-
ników wzrosło do sześciu.

W  okresie pierwszych 19 lat funkcjonowania 
kolei w Głubczycach była tu stacja końcowa. Kur-
sowały tylko pociągi pocztowe, prowadzące za-
pewne jednocześnie wagony towarowe oraz po-
ciągi towarowe, gdyż ruch na linii był niewielki. 
W roku 1857 na stację przybyło łącznie 556 pocią-
gów i tyleż samo odjechało, co daje jedną, a czasem 
dwie pary pociągów w ciągu doby2. Ze statystyki 
można wywnioskować, że składały się one średnio 
z dwóch wagonów pasażerskich i sześciu towaro-
wych (w 1860 r. wzrost do ośmiu). Do Głubczyc przy-
było w opisywanym roku 21 pasażerów w klasie I, 
1937 w klasie II, 6337 w klasie III i 217 podróżnych 
za biletami dla osób wojskowych, a odprawiono od-
powiednio 27, 1945, 6504 i 314 pasażerów, co daje 
średnio dziennie zaledwie 47 osób (łącznie przyby-
wających i odjeżdżających; w 1860 r. było to już śr. 
61 osób). Przybycie ładunków zamknęło się liczbą 
ok. 9380 ton, a odejście 10 091 ton. Największą po-
zycją wśród ładunków przybywających był oczy-
wiście węgiel kamienny – ponad 7500 ton. W roku 
1862, kiedy na Kolei Wilhelma funkcjonowała już 
od co najmniej dwóch lat IV klasa, przewozy pasa-
żerskie były ponad dwukrotnie większe (średnio 
120 osób dziennie), przy czym z tej najtańszej taryfy 
skorzystało aż 69% podróżnych. Obrót ładunków 
osiągnął 26 195 ton z przybycia i 15 029 z odejścia. 
Węgiel i koks stanowiły 86,5% masy ładunków przy-
wożonych koleją do Głubczyc. W lokalnym ruchu 
towarowym większymi pozycjami były ponadto 
drewno budowlane, wyroby i surowce włókienni-
cze, zboża i pozostałe artykuły spożywcze.

W 1867 r. rozpoczęto przebudowę głowicy rozjaz-
dowej (wjazdowej), wymieniając przy okazji szyny 
na cięższe. Rozebrano domek dróżnika nr 46 i po-
budowano nowy, przy samym wjeździe na stację, 
po przeciwnej stronie torów. W następnym roku 
na  stacji uruchomiono oświetlenie gazowe – 25 
lamp na dworcu i 11 w magazynie ekspedycji towa-
rowej.

Do Głubczyc docierały pod koniec lat 60. tylko 
pociągi mieszane. Linia nie była niestety rentowna, 
ale to dzięki kolei w Głubczycach nastąpił znaczny 
rozwój gospodarczy. Na stacji jako pierwsza zaczę-
ła funkcjonować bocznica miejscowego browaru. 

Powiązanie z  Koleją Górnośląską za  sprawą 
państwowego zarządu nad obiema kolejami oraz 
ożywienie gospodarcze po  zwycięskiej wojnie 
z Francją sprawiły, że Głubczyce uzyskały drugie 
połączenie kolejowe, tym razem z  miastem Ja-
gemdorf, leżącym w granicach monarchii austro-
-węgierskiej (dzisiejszy Krnov w Czechach). Ruch 
towarowy otwarto 25.09.1873 r., pasażerski   1 marca 
następnego roku. Linia ta zaliczona została do ka-

2 Co ciekawe, ta sama statystyka podaje tylko 506 lokomo-
tyw – nie jest więc całkiem wiarygodna.

tegorii tzw. Nebenbahnen, czyli kolei drugorzęd-
nych, różniących się  od  linii głównych znacznie 
obniżonymi parametrami technicznymi.

Planowane wcześniej przez Kolej Wilhelma prze-
dłużenie linii kolejowej z  Głubczyc do  Racławic 
Śląskich i Nysy zrealizowała ostatecznie również 
Kolej Górnośląska, która ukończyła budowę ma-
gistrali podsudeckiej z Nysy do Racławic Śląskich 
w 1876 roku. Ze stacji Racławice Śląskie wyprowa-
dzono do Głubczyc odnogę długości 15,37 km. Ruch 
towarowy na tym odcinku uroczyście zainaugu-
rowano 15 sierpnia, a  pasażerski 1 października 
1876 roku. W ten sposób w roku 1876 stacja Głubczy-
ce stała się węzłem trzy kierunkowym, przy okazji 
rozbudowano ją o następnych kilka torów i wybu-
dowano nastawnie. Powstały kolejne bocznice, tym 
razem do cegielni i tartaku.

Dla potrzeb rozbudowującej się stacji zaczęto 
budować nowe drogi dojazdowe. Powstały nowe 
ulice: Dworcowa (Bahnhofstraße) i  Aleje Śląskie 
oraz ul. Niepodległości (Doktorgang).

W  1877  r. na  nowym przystanku osobowym 
Głubczyce Las (Leobschutz Stadtforst) zbudo-
wano i  oddano do  użytku budynek mieszkalny 

Dworzec kolejowy w Głubczycach  
na przełomie XIX i XX wieku. Fot. ze zb. P. Zimnego

Podobne ujęcie dworca na pocztówce z 1913 r.  
Fot. ze zb. P. Zimnego
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dla urzędników kolejowych. Przystanek zbudowa-
no w odległości 5,3 km od miasta, w lesie miejskim 
zwanym popularnie przez mieszkańców Głubczyc 
„Marysieńką”. Przejazd na tym odcinku w trzeciej 
klasie kosztował 30 fenigów. Od 1879 r. zatrzymywa-
ły się tu wszystkie pociągi osobowe, a w niedziele 
i święta uruchamiano dodatkowe składy, które za-
trzymywały się na zbudowanym w tym celu dodat-
kowym torze. Wybudowano także niewielki budy-
nek nastawni. Las Głubczycki był wtedy ulubionym 
miejscem wypoczynku mieszkańców miasta. Przy-
stanek w lesie zaczął zdobywać sławę, z roku na rok 
coraz więcej ludzi korzystało z dobrodziejstw na-
tury, a bilety na weekend do Głubczyckiego Lasu 
sprzedawano nie tylko w  samych Głubczycach, 
ale  i  w  Koźlu, Raciborzu, Prudniku i  Głogówku. 
W 1879 r. od strony Racławic Śl. do Głubczyc kur-
sowały trzy pary pociągów mieszanych na dobę.

Początek XX wieku przyniósł szybki wzrost licz-
by połączeń, na stacji pojawiły się pociągi przyspie-
szone z Wrocławia do Głubczyc oraz w pociągach 
osobowych wagony kursowe z Berlina do Racławic 
Śl. lub Głubczyc. W 1907 r. na linii do Głubczyc było 
już dziewięć par pociągów, w  tym wspomniany 
przyspieszony Wrocław-Głubczyce. Od roku 1909 
kończą się  inwestycje kolejowe na stacji w Głub-
czycach. Przy nastawni wykonawczej została 
zbudowana jeszcze górka rozrządowa, która słu-
żyła do  rozprowadzania wagonów towarowych 
na odpowiednie tory kierunkowe. Należy dodać, 
że  w  roku 1910 władze Głubczyc zabiegały o  bu-
dowę linii kolejowej Głubczyce-Branice (Branitz)-
-Kietrz (Katscher), gdzie kończyła się wybudowana 
w 1896 roku krótka linia prywatna z Pietrowic Wiel-
kich. Z niewiadomych przyczyn projekt budowy li-
nii nie został zrealizowany. W przededniu I wojny 
światowej główną linią przez Głubczyce kursowało 
już 12 par pociągów na dobę. Wśród nich były dwie 
pary pociągów relacji Wrocław-Głubczyce. 

Wkrótce rozpoczęła się  I  wojna światowa. 
3.08.1914 r. Drugi Śląski Regiment Zielonych Huzar, 
przy dźwiękach orkiestry, wyruszył z głubczyckie-
go dworca na front. Codziennie przez stację prze-
jeżdżały pociągi pełne żołnierzy-rezerwistów. 
15.09.1914 r. na  stację wjechał pierwszy pociąg 
z rannymi żołnierzami. 11.11.1918 r. nastąpił koniec 

wojny. W styczniu 1919 r. do Głubczyc wracały po-
ciągami przetrzebione szwadrony zielonych huza-
rów.

Nadszedł rok 1920, czas plebiscytu Górnoślą-
skiego. 6.02.1920 r. na stację Głubczyce od strony 
Raciborza przyjechał pociąg z żołnierzami francu-
skimi. Dziesięć dni później pociągiem przybył ba-
talion żołnierzy włoskich. Na kilka dni przed plebi-
scytem, który został przeprowadzony 21.03.1921 r., 
przyjeżdżali do Głubczyc specjalnymi pociągami 
niemieccy emigranci. Po gło-
sowaniu Głubczyce zostały 
na terenie niemieckim.

Dzięki dobremu sko -
munikowaniu pociągów 
mieszkańcy bez przeszkód 
docierali do  Wrocławia, 
Opola, Gliwic czy Katowic. 
Jak podawał rozkład jazdy 
z 1935 roku, pierwszy pociąg 
przyjeżdżał do  Głubczyc 
o godz. 2.46, a ostatni odjeżdżał o godz. 23.07. Co-
dziennie było odprawianych 30 pociągów.

Ważną rolę odgrywały Głubczyce zimą i  wio-
sną 1945  r., gdy „magistrala podsudecka” stała 
się - aż do marca - głównym szlakiem zaopatrzenia 
Niemiec w węgiel kamienny z zagłębia rybnickiego 
i ostrawskiego.

Dwudziestego czwartego marca 1945 r. po cięż-
kich walkach Armia Czerwona wkroczyła do Głub-
czyc. Na  mocy porozumień z  ZSRR z  11 lipca i  15 
sierpnia Polskie Koleje Państwowe przejmowały 
stopniowo od radzieckiej administracji wojskowej 
zarząd nad kolejami odpowiednio na Ziemiach Za-
chodnich i na całym obszarze państwa polskiego, 
w tym także na Ziemi Głubczyckiej. 9 i 10 czerwca 
1945 r. od strony Raciborza przyjechały do Głub-
czyc pierwsze transporty Polaków przesiedlonych 
z  Brodów i  Tarnopola, a  26.06.1946 r. rozpoczęła 
się  wywózka Niemców z  głubczyckiego punktu 
zbiorczego do brytyjskiej i radzieckiej strefy oku-
pacyjnej, która trwała do końca 1950 r. Ogółem było 
70 transportów kolejowych z ludnością niemiecką.

Wytyczony po  wojnie nowy przebieg granicy 

Plan sytuacyjny 
stacji z 1935 r.

Ze zb. P. Kopczyka

 W latach 30. 
Głubczyce stały 
się dużą stacją 
załadunkowo-
rozładunkową. Od tej 
pory aż do roku 1945 
stacja przeżywała 
czasy swej świetności. 
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państwowej między Polską a Czechosłowacją spowo-
dował przecięcie wielu linii kolejowych. Na ważniej-
szych, tranzytowych szlakach utworzono kolejowe 
przejścia graniczne. Na  mniejszych, typowo lokal-
nych liniach przeciętych granicą postępowano w ten 
sposób, że od ostatniej stacji bądź przystanku przed 
granicą szlak zamykano, a  w  wielu przypadkach 
kilkukilometrowy odcinek toru do granicy był roz-
bierany. Niestety, ten ostatni scenariusz zastosowa-
no na odcinku Głubczyce - Krnov, ponieważ miasto 
to znalazło się na terenie Czechosłowacji. Ruch pasa-
żerski i towarowy prowadzono tylko do przystanku 
Pietrowice Głubczyckie.

Rada Ministrów 29.08.1945 r. ustaliła po dział ad-
ministracyjny sieci PKP na okręgi, Głubczyce pod-
legały Dyrekcji Katowickiej. Głubczyce od kwiet-
nia 1945 do maja 1946 r. nosiły nazwę Głąbczyce. 
Stacja wyszła z pożogi wo jennej praktycznie bez 
większych zniszczeń. Na przystanku Głubczyce Las 
zdemontowano drugi tor i zamknięto nastawnię, 
a na peronie stanęła murowana wiata.

W rozkładzie jazdy pociągów z 1946 r. widniały 
cztery pary pociągów relacji Racibórz - Racławice 
Śl. i na odcinku z Głubczyc do Pietrowic też cztery 
pary pociągów pasażerskich. Od 5.09.1948 r. wpro-
wadzono pociąg przyspieszony Zagórz - Jelenia 
Góra, do 1954 r. jadący przez Racibórz - Głubczyce 
- Racławice Śl., prowadzony na odcinku Kłodzko 
Główne - Racibórz parowozami serii Ok22 z  MD 
Racibórz. 

W  roku 1950 stacja Głubczyce zatrudniała 82 
osoby. Czynna była lokomotywownia z czterema 
stanowiskami dla  parowozów manewrowych 
w obrębie stacji. Z jedynego dostępnego autorowi 
planu obiegu z tamtych lat, tj. z roku 1956 wiado-
mo, że linię Racibórz -Racławice Śl. obsługiwały pa-
rowozy TKt1, Ok22 i OKl27 z MD Racibórz, zazwyczaj 
z ośmioma wagonami serii Bi jednym AB. Na linii 
pietrowickiej kursował parowóz TKt1 z pięcioma 
wagonami serii B i jednym AB. Kiepskie drogi i sła-
ba komunikacja autobusowa sprawiały, że w tych 
czasach kolej była dominującym przewoźnikiem.

Przez kolejne dziesięciolecia Głubczyce i Babo-
rów cieszyły się sławą lokalnych ośrodków usługo-
wych dla okolicznych rolniczych teren. Codzien-
nym widokiem były towarowe składy pełne płodów 
rolnych, jesienią głównie buraków cukrowych 
zwożonych do cukrowni w Baborowie.

Tymczasem regres przeżywała linia pietrowic-
ka. W roku 1964 kursowały z Głubczyc trzy pary 
pociągów osobowych, w tym jedna para relacji Ra-
cibórz - Pietrowice Głubczyckie. Od lipca 1969 r. jeź-
dziły już tylko dwie pary: rano i popołudniu. Taki 
stan rzeczy oznaczał szybkie zawieszenie przewo-
zów. Tak też się stało. 1.06.1970 r., z dniem wejścia 
w życie nowego rozkładu jazdy, w Sieciowym RJ nie 
pojawiła się już tabela nr 164 z pociągami relacji 
Głubczyce - Pietrowice Głubczyckie. Krótkie, lokal-
ne połączenia przegrywały z konkurencją szybko 
rozwijającej się komunikacji autobusowej. W listo-
padzie 1978 r. ze stacji Mokre Głubczyckie odjechał 

po raz ostatni pociąg towarowy. Od lat ładowano 
tutaj buraki cukrowe oraz łupek kamienny z po-
bliskiego kamieniołomu w Braciszowie. W latach 
70. na stacji w Głubczycach rozebrano zadaszenie 
peronu pierwszego, które przylegało do budynku 
dworca.

W  czerwcu 1975  r. Rada Państwa PRL ustaliła 
nowy podział administracyjny na 49 województw. 
W konsekwencji 1 października nastąpiła zmiana 
granic dyrekcji okręgowych PKP. Stacje Głubczyce, 
Baborów i Racławice Śląskie przeszły pod zarząd 
Dolnośląskiej DOKP z siedzibą we Wrocławiu. Linia 
Racibórz - Głubczyce - Racławice Śl. została na lata 
podzielona. Odcinek Racibórz - granica wojewódz-
twa opolskiego i katowickiego pozostała w Śląskiej 
DOKP.

Około roku 1978 w MD Racibórz pojawiły się pa-
rowozy serii TKt48, które przydzielono do obsługi 
ruchu pasażerskiego na linii Racibórz   Racławice 
Śląskie, najczęściej z czterema wagonami piętro-
wymi serii Bipa. Z dniem 29.05.1983 r. w nowym 
rozkładzie jazdy PKP ponownie pojawiła się linia 
Głubczyce - Pietrowice Głubczyckie. Był to swoisty 
ewenement na sieci kolejowej Polski. Uruchomio-
no wczas dwie pary pociągów tylko w dni robo-
cze w  relacji Racibórz - Pietrowice Głubczyckie. 
Raciborska TKt48 z czterema bipami cztery razy 
na  dzień pojawiała się  na  linii, nie zatrzymując 
się  jednak na  przystanku Zopowy Równe. Złud-
ne okazały się nadzieje na stałe, codzienne kursy 
na tym odcinku. Linia pietrowicka czynna była tyl-
ko przez trzy miesiące. Z końcem sierpnia 1983 r. 
szlak zamknięto.

Jeszcze w latach 80. na stacji Głubczyce pano-
wał duży ruch towarowy, wagony ładowały i roz-
ładowywały cztery bocznice stacyjne: Zakładów 
Piwowarskich, Rejonu Dróg Publicznych, WSS SPO-
ŁEM i CPN, a na torach przy ekspedycji kolejowej 
do wagonów krytych w kontenerach swoje wyro-
by ładowały Zakłady Dziewiarskie UNIA Głubczy-
ce. Działało Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej 
(do  1991  r.). Dworzec tętnił życiem. W  budynku 
dworca oprócz kas biletowych, przechowalni baga-
żu i poczekalni mieściły się: restauracja dworcowa, 

Pociąg osobowy relacji Racibórz-Nysa.  
Fot. wyk. 1 10 1996 r. przez A. Cichowicza
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świetlica dla młodzieży uczącej się, kiosk Ruchu, 
kasa biletowa PKS, fryzjer i sklep z kosmetykami, 
na pierwszym piętrze była kolejowa przychodnia 
lekarska oraz mieszkania na 1 i 2 piętrze. Rok 1984 
stał się ostatnim rokiem niepodzielnego panowa-
nia trakcji parowej na linii Racibórz - Racławice Ślą-
skie. Nowe SP42 dotarły także do Raciborza, gdzie 
przejęły obsługę na zamierających już liniach lo-
kalnych (w roku 1992 zastąpione przez SP42 z Kę-
dzierzyna, a w 1994 z Rybnika). Od czasu do czasu 
pojawiały się maszyny Ty42 w ruchu towarowym, 
lecz i one z czasem zniknęły, zastąpione przez lo-
komotywy spalinowe. Od 03 do 14.04.1989 r. dwo-
rzec kolejowy w Głubczycach udekorowany był 
hitlerowskimi swastykami, a na ścianie dworca 
pojawił się napis THESSALONIKI. Przez dwa dni: 
7 i 8 kwietnia stacja była planem filmu wojennego 
pt. „Day by Day” produkcji amerykańskiej z Wille-
mem Dafoe w roli głównej. Polski tytuł tego filmu 
to „Triumf ducha”.

Pierwszego września 1991  r. stacja Głubczyce 
i p.o. Bernacice3 zostały przyłączone administra-
cyjnie do stacji Baborów. Pozostał wciąż spory ruch 
na  linii Racibórz - Racławice Śl. (9 par tej relacji 
i po jednej parze Racibórz - Głubczyce -Racibórz 
i jedna Racławice Śl. - Głubczyce - Racławice Śl.). Rok 
następny przyniósł symptomatyczne wydarzenie: 
20.04.1994 r. została rozwiązana umowa bocznico-
wa z Zakładami Piwowarskimi.

Dnia 28.01.1993 r. na stacji Głubczyce dokonano 
komisyjnego zamknięcia na stałe odcinka linii ko-
lejowej z Głubczyc do granicy państwa. Na początku 
miejsca zamknięcia została na  torze zabudowana 
wykolejnica. Jednak na  początku sierpnia 1995  r. 

3 Dnia 9.07.1993 r. doszło tu do  wypadku kolejowego 
bez następstw. Dyżurny ruchu w Baborowie i dyżurny ru-
chu w Głubczycach nie uzgodnili, który pociąg ma jechać 
pierwszy i  wysłali jednocześnie dwa pociągi osobowe nr 
46523 z Baborowa 64524 z Głubczyc. Te pociągi o godz. 16:42 
spotkały się na przystanku osobowym w Bernacicach w od-
ległości około 100 m od siebie. Jakie było zdziwienie i prze-
rażenie maszynistów i pasażerów tych pociągów, gdy zoba-
czyli, że pociągi są na jednym torze. Po 30 minutach pociąg nr 
46523 wycofał się do stacji Baborów. Pociąg nr 64524 ruszył 
z Bernacic do Baborowa po otrzymaniu informacji od dyż. 
ruchu z Baborowa, że poc. 46523 jest w peronach stacji Ba-
borów.

na nieczynną od lat linię pietrowicką wyruszyła wy-
pożyczona z Sekcji Drogowej w Racławicach Śląskich 
drezyna WM15A. W nietypową podróż udali się wów-
czas burmistrz miasta Józef Pich wraz ze zawiadowcą 
stacji Głubczyce Piotrem Kopczykiem w celu zapo-
znania się ze stanem technicznym całego odcinka. 
Od pewnego czasu bowiem poważnie przymierzano 
się do otwarcia linii, wyłącznie dla ruchu towarowe-
go, wraz z graniczną odprawą celną między Polską 
a Republiką Czeską, która miała się odbywać na stacji 
Głubczyce. Być może Czesi potraktowaliby sprawę se-
rio, ale po stronie polskiej władze kolei w tej materii 
nie uczyniły kompletnie nic i bardzo realna sprawa 
uruchomienia następnego przejścia granicznego 
spełzła na niczym. W lipcu 1995 r. władze kolejowe 
podjęły decyzję o rozebraniu torów i wszystkich urzą-
dzeń kolejowych na linii Głubczyce - Pietrowice Głub-
czyckie - granica państwa. Być może powodem był 
wiadukt nad torami w rejonie stacji Mokre Głubczyc-
kie na ruchliwym odcinku drogi nr 38 Koźle - Głubczy-
ce - granica państwa. Pod zabytkowym wiaduktem, 
pamiętającym czasy cesarza Wilhelma, w głębokim 
wąwozie po lekkim łuku biegnie linia pietrowicka. 
Na drodze w tym miejscu znajdują się dwa ostre zakrę-
ty: przed wjazdem na wiadukt i po wyjeździe z niego. 
Władzom samorządowym w  Głubczycach przed-
stawiono pomysł, aby drogę wreszcie wyprostować. 
Zdobyto akceptację i roboty drogowe ruszyły, trwały 
od kwietnia do czerwca 1996 r.. Drogę wyprostowa-
no, a wąwóz bezpowrotnie zasypano, uniemożliwia-
jąc odtworzenie linii kolejowej. Na szczęście wiadukt 
pozostał razem z fragmentem starej drogi i wart jest 
obejrzenia ze względu na jego unikalną architekturę.

W listopadzie i grudniu 1995 r. budynek dwor-
ca w  Głubczycach został opisany podświetla-
nymi tablicami informacyjnymi koloru niebie-
skiego. W  następnym roku, w  sierpniu, opisano 
piktogramami dwa perony i przejście pod torami 
dla podróżnych. Na stacji w tym czasie pracowało 
42 ludzi. Przez stację przejeżdżało 18 pociągów pa-
sażerskich i jeden pociąg towarowy. Pierwszy po-
ciąg przyjeżdżał do Głubczyc o godz. 4.21, a ostatni 
odjeżdżał o godz. 23.41.

Pamiętna wielka powódź w lipcu 1997 r., spowo-
dowana wylaniem Odry, na wiele miesięcy sparali-
żowała ruch pociągów w rejonie Wrocławia, Opola 
i Kędzierzyna. W wyniku poważnego uszkodzenia 
mostu drogowego w rejonie stacji Kędzierzyn Koź-
le Zachód, odcinek Racławice Śl.   Kędzierzyn Koźle 
był przez dłuższy czas nieprzejezdny. Dalekobieżne 
pociągi osobowe i towarowe kierowano wówczas 
drogą okrężną przez Głubczyce, Baborów do Raci-
borza, gdzie po wciąż czynnym moście na Odrze 
można było bez przeszkód przejechać na  drugą 
stronę. Z powodu rozmytych torów między Kędzie-
rzynem Koźlem a Twardawą, został zmieniony roz-
kład jazdy pociągu pośpiesznego Kraków - Jelenia 
Góra - Kraków. Od dnia 31.08.1997 r. do 3.12.1997 r. 
przez Racibórz, Baborów i  Głubczyce kursował 
pociąg pośpieszny nr 3621 relacji Kraków Główny 
- Jelenia Góra i pociąg nr 6320 relacji Jelenia Góra 
- Kraków Główny. Dnia 10 lipca w  Głubczycach 
na placu ładunkowym przy torze nr 4a wylądowa-

SP42-227 w peronach stacji Głubczyce. 
Fot. wyk. 24 lutego 1997 r. przez R. Kozyrę



www.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce Historia bliższa i dalsza

15GRUDZIEŃ 2022

ły trzy helikoptery, które niosły pomoc ludziom 
odciętym przez powódź.

Od maja 1998 r., wraz z wejściem w życie nowego 
rozkładu jazdy, zmniejszona została dopuszczal-
na prędkość pociągów na odcinku Racibórz - Ra-
cławice Śl. z 70 na 60 km/h oraz liczba wagonów 
w  składzie (z  czterech na  dwie „bipy”). Obsługę 
przejął CM Czechowice-Dziedzice. W roku następ-
nym w rozkładzie jazdy pociąg (05.1999/05.2000) 
pojawił się na linii po raz pierwszy autobus szyno-
wy. Był to popularny Kolzam, czyli SN81-002, któ-
ry naprzemiennie z lokomotywami spalinowymi 
kursował między Raciborzem i Racławicami. W ta-
beli nr 158 ujęto dziewięć kursów relacji Racławice 
Śl. - Racibórz, w  tym jeden Głubczyce - Racibórz 
i 10 powrotnych, w tym jeden Racibórz - Głubczyce, 
co z powodzeniem zaspokajało potrzeby przewozo-
we powiatu głubczyckiego.

Kasa biletowo-bagażowa, która była czynna całą 
dobę, od 1.02.2000 r. pracowała tylko w dni robocze 
przez 8 godzin. W gazecie NTO dnia 27.03.2000 r. 
ukazał się duży artykuł pt. „Pociąg do likwidacji”, 
a  w  nim informacja o  zawieszeniu kursowania 
pociągów na kilku liniach, w tym na odcinku Ra-
cibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie. Rozpoczęły 
się protesty mieszkańców miasta i okolic. Zawiązał 
się Komitet Protestacyjny i zaczęto zbierać podpisy 
oraz wysyłano petycje do Urzędu Marszałkowskie-
go w Opolu. Dnia 2.04.2000 r. o godz. 20.12 ze sta-
cji odjechał ostatni pociąg pasażerski nr 64546 
relacji Racławice Śl. - Racibórz. Następnego dnia 
zawieszono wszystkie kursy pociągów na tej linii, 
a  tym samym zdjęta została obsługa z  nastawni 
dysponującej, wykonawczej i posterunku dróżnika 
przejazdowego. W 2002 r. została rozebrana mała 
nastawnia przy peronie drugim. Stacja Głubczy-
ce świeciła pustkami. Tory i perony zarastały ziel-
skiem i drzewami. W 2007 r. została rozebrana na-
stawnia wykonawcza Gb1 i zabetonowano przejście 
z peronu na peron pod torami. W roku 2009 zbu-
rzono zabytkową nastawnię dysponującą. Na wio-
snę 2012 r. semafory kształtowe, które się jeszcze 
zachowały, zostały wycięte. Zamknięty na cztery 
spusty zabytkowy budynek dworca, z powybijany-
mi szybami, rozkradziony, niegdyś wizytówka mia-
sta, powoli chylił się ku upadkowi. Dnia 28.12.2012 
r. Gmina Głubczyce przejęła aktem notarialnym 
dworzec kolejowy na własność. W styczniu 2013 r. 
Gmina Głubczyce sprzedaje budynek dworca PKP 
spółce „Belmako” z Warszawy, która wyremonto-
wała m.in. Dwór Biskupi w Nysie. Budynek dworca 
zostaje wpisany do rejestru zabytków decyzją z dn. 
5 lipca 2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o nr 2015/2013. Od 2013 r. po wie-
lu niespełnionych obietnicach renowacji ciągle 
zmieniających się  właścicieli budynku dworca – 
jego stan niezmiennie ulega pogorszeniu, stając 
się przysłowiową „ruiną”. 15.06.2022 r. Gmina Głub-
czyce odkupiła zdewastowany, zabytkowy dworzec 
w Głubczycach od Spółki z. o.o. „Stacja Głubczyce” 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31. 
Dworzec został nabyty za kwotę 247 tys. zł po uprzed-
nim wyegzekwowaniu od spółki zobowiązań wobec 
budżetu gminy w  wys. 86 087,67  zł oraz budżetu 

państwa za wieczyste użytkowanie gruntu w wys. 
47 763,79 zł. 17.06.2022 r. Spółka Usługi Komunalne 
przystąpiła do zabezpieczenia obiektu przed oso-
bami postronnymi.

Personel stacji 
Na  stacji miało siedzibę pięć jednostek linio-

wych służb: ruchu, drogowej, budynków, automa-
tyki i łączności. W służbie ruchu zawiadowcą stacji 
od czerwca 1945 r. do grudnia 1946 r. był Malinow-
ski (imię nieznane), w dalszej kolejności stanowi-
ska zawiadowców stacji pełnili:

• od grudnia 1946 r. do końca roku 1950 r. Lubas, 
imię nieznane,

• od 1.01.1951 r. do 30.04.1957 r. Marian Humin,
• od 1.05.1957 r. do 31.03.1968 r. Alfred Prach, 
• od 1.04.1968 r. do 31.07.1974 r. Kazimierz Kazuk,
• od 1.08.1974 r. do 30.06.1979 r. Kazimierz Roliń-

ski,
• od 1.07.1979 r. do 30.11.1981 r. Józef Litwin,
• od 1.12.1981 r. do 30.06.1990 r. Dionizy Polański,
• od  1.07.1990 r. do  30.08.1991 r. Franciszek 

Błaszczuk,
• od 1.09.1991 r. stacja Głubczyce podlegała zawia-

dowcy stacji Baborów; zawiadowcą obu stacji 
do 31.01.1992 r. był Kazimierz Chawa, a zastępcą 
został Piotr Kopczyk, 

• od 1.02.1992 r. do 10.05.1995 r. zawiadowcą obu 
stacji był Andrzej Karpowicz, obowiązki zastęp-
cy pełnił Piotr Kopczyk,

• od 11.05.1995 r. do 30.06.1998 r. ostatnim zawia-
dowcą obu stacji był Piotr Kopczyk.

Dnia 1.07.1998 r. stanowisko zawiadowcy stacji zo-
stało zlikwidowane, powstała Sekcja Inżynierii Ruchu 
na stacji Racławice Śląskie. Stanowisko naczelnika 
sekcji objęła pani Janina Łotoszyńska. Jej zastępcą 
został Piotr Kopczyk. Stacje Głubczyce i Baborów zo-
stały przyłączone pod względem administracyjnym 
do Racławic Śląskich. Sekcja istniała do 28.02.2000 r. 
i decyzją władz kolejowych teren Sekcji Racławic Śl. 
przeszedł pod zarząd Sekcji Eksploatacji w Nysie. Tak 
jest do chwili obecnej, oprócz stacji Baborów, która 
obecnie podlega pod Sekcję Eksploatacji Racibórz. 
Redakcja dziękuje panu Dawidowi Kellerowi za udo-
stępnienie wyników kwerendy archiwalnej dotyczą-
cej Kolei Wilhelma.  
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Sztandar gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zbarażu ufundowany w 1925 r. Awers 
został zrobiony z jedwabnego adamaszku koloru czerwieni herbowej z wyhaftowanym w locie sokołem 
trzymającym w szponach dwa hantle. Rewers w kolorze złotym przedstawia malowidło Matki Boskiej 

Jasnogórskiej. Do sztandaru były przypięte dwie szarfy. Jedna – koloru amarantowego z wyhaftowanym 
napisem „Sokołowi zbaraskiemu”, a druga – koloru białego z napisem „Koło Polek 1925”. Do nieistniejącego 

już drzewca sztandaru przybite były tzw. „gwoździe” z wygrawerowanymi nazwiskami lub nazwami 
darczyńców. Zachowało się 186 szt. „gwoździ”. Niestety brak jest zwięczenia sztandaru, który stanowi odlew 
sokoła. Od ufundowania sztandaru w 1925 r. do wybuchu II wojny w 1939 r. był on przechowywany w budynku 
gniazda zbaraskiego „Sokoła”. Następnie przez 83 lata, aż do 2022 r. przechowywała go rodzina Besteckich, 
która w dn. 9 maja 2022 r. przekazała sztandar z szarfami i gwoździami (jako darowiznę) do Muzeum Ziem 

Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, filii Muzeum Narodowego w Lublinie. Fot. z 2015 r., ze zb. Z. Besteckiego

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uka-
zała się druga część „Albumu głubczyckich 
rodzin Kresowych”. Nawiązuje on w swojej 

formie jak i  treści do  poprzedniej publikacji 
i jest kontynuacją podjętej tematyki związanej 
z losami Zabużan, którzy po II wojnie światowej 
osiedlili się na terenie powiatu głubczyckiego.

Album został wydany staraniem Powiatu 
Głubczyckiego, który zorganizował zbiórkę sta-
rych fotografii i  dokumentów oraz sfinansował 
jego wydruk. Zgromadzony materiał badawczy 
został poddany oględzinom i obróbce graficznej. 
Ze  względu na  dużą liczbę 
dostarczonych zdjęć jedynie 
część zebranego materia-
łu ikonograficznego mogła 
znaleźć się  w  drugim tomie 
publikacji. Pozostałe zdję-
cia zostaną zaprezentowane 
w  kolejnym wydaniu. Album 
zawiera 500 stron, na których 
wyeksponowano ponad 800 
starych i współczesnych foto-
grafii. 

Koncepcja wyglądu albumu 
nadal utrzymana jest w klasycz-
nym stylu i w wielu motywach 
nawiązuje do  poprzedniej 
części. Jego pomysłodawcami 
są dwie osoby – redaktor publi-
kacji dr Arkadiusz Szymczyna 
i  redaktor „Głosu Głubczyc” 
oraz „Kalendarza Głubczyckie-
go” Mateusz Kitka.

Ważną rolę na etapie planowania szaty graficz-
nej i doboru fotografii odegrały materiały pozy-
skane z archiwów Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Głub-
czycach, Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Oddział 
w Głubczycach. Współpraca tych instytucji ze Sta-
rostwem Powiatowym w  Głubczycach przynio-
sła wiele korzyści dla głubczyckiego środowiska 
kresowego, a ciekawe propozycje będą mogły być 
wykorzystane w trzeciej części albumu, którego 
wydanie zaplanowano w przyszłym roku.

Książka jest podzielona na trzy zasadnicze blo-
ki. Pierwszy, ma charakter redakcyjny. Zawarto 

w nim wiele ciekawych opisów dotyczących kul-
tury, tradycji i  historii Kresów Wschodnich, jak 
również powojennych losów osób, które odegrały 
ważną rolę w odbudowie struktur instytucji życia 
publicznego. I tak, wśród artykułów znajdziemy 
opisy m.in.: stosunków narodowościowych na zie-
mi głubczyckiej ze szczególnym uwzględnieniem 
przemian po  1945 r., dziedzictwa kulturowego 
Wicynian, kresowej polszczyzny, wierzeń, zwycza-
jów i obrzędów, problemów szkolnictwa na tere-
nie gminy Baborów, losów Kresowian osiedlonych 
w Kietrzu i okolicy, syberyjskich wypraw śladami 

polskich zesłańców, orga-
nizowanej cyklicznie akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od za-
pomnienia” oraz wspomnień 
o  osobach, które niedawno 
odeszły, a  za  życia odegrały 
ważną rolę w głubczyckim TM-
LiKP-W. Wśród autorów, którzy 
zechcieli podzielić się swoimi 
ref leksjami oraz zbiorami 
ikonograficznymi są: dr Bar-
bara Górnicka-Naszkiewicz 
– badaczka kulturoznawstwa 
subregionu głubczyckiego 
i  przedstawicielka Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawcze-
go we  Wrocławiu, dr Kamila 
Sawka-Adamczyk zajmująca 
się kulturoznawstwem na Ślą-
sku i reprezentująca Klub Wi-
cynian z Legnicy, dr Katarzyna 
Banach-Miśkiewicz – języko-
znawca z  Towarzystwa Miło-

śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
Oddział w Bolesławcu, dr Barbara Piechaczek – dy-
rektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej 
i historyk sztuki, dr Bożena Bensz – historyk i autor-
ka artykułów związanych z gminą Baborów oraz 
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Baborowie, 
dr Katarzyna Maler – nauczycielka Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w  Głubczycach, badaczka 
dziejów ziemi głubczyckiej i współautorka książek 
o Kresach Wschodnich, dr Benedykt Pospiszyl – hi-
storyk i autor publikacji związanych z gminą Brani-
ce oraz radny Powiatu Głubczyckiego, Mieczysław 
Habuda – honorowy wiceprezes Stowarzyszenia 
Kresowian Kędzierzyn-Koźle, Barbara Smoleńska 
– prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w  Bolesławcu, 

Pod redakcją dr. Arkadiusza Szymczyny

„Albumu głubczyckich 
DRUGA CZĘŚĆ 

Okładka części drugiej albumu
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został zrobiony z jedwabnego adamaszku koloru czerwieni herbowej z wyhaftowanym w locie sokołem 
trzymającym w szponach dwa hantle. Rewers w kolorze złotym przedstawia malowidło Matki Boskiej 

Jasnogórskiej. Do sztandaru były przypięte dwie szarfy. Jedna – koloru amarantowego z wyhaftowanym 
napisem „Sokołowi zbaraskiemu”, a druga – koloru białego z napisem „Koło Polek 1925”. Do nieistniejącego 

już drzewca sztandaru przybite były tzw. „gwoździe” z wygrawerowanymi nazwiskami lub nazwami 
darczyńców. Zachowało się 186 szt. „gwoździ”. Niestety brak jest zwięczenia sztandaru, który stanowi odlew 
sokoła. Od ufundowania sztandaru w 1925 r. do wybuchu II wojny w 1939 r. był on przechowywany w budynku 
gniazda zbaraskiego „Sokoła”. Następnie przez 83 lata, aż do 2022 r. przechowywała go rodzina Besteckich, 
która w dn. 9 maja 2022 r. przekazała sztandar z szarfami i gwoździami (jako darowiznę) do Muzeum Ziem 

Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, filii Muzeum Narodowego w Lublinie. Fot. z 2015 r., ze zb. Z. Besteckiego

www.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce Historia bliższa i dalsza

Andrzej Krupa – prezes Klubu Wicynian ze Szczeci-
na, Krystyna Koziara – nauczycielka Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach, Maria Farasiewicz 
– wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, animator-
ka kultury kresowej i nauczycielka Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach, Tadeusz Eckert – 
dyrygent Chóru Filharmonii Opolskiej oraz Głub-
czyckiej Szkoły Chóralnej „Angelus Cantat” oraz 
Marian Pospiszel – właściciel TV Głubczyce i pro-
gramu TV Pogranicze.

Kluczową rolę odgrywają jednak materiały iko-
nograficzne umieszczone w drugim bloku. Należą 
do nich stare fotografie i dokumenty udostępnione 
przez Kresowian oraz ich krewnych, którzy przez 
lata przechowywali je lub ukrywali w pożółkłych 
albumach na  strychu, w  skrzyniach oraz domo-
wych zakamarkach. Fotografie dokumentują życie 
codzienne Zabużan, ich udział w uroczystościach 
kościelnych i państwowych, imprezach kultural-
nych, służbie w jednostkach wojskowych, czy też 
pracę w administracji publicznej.

Album jest źródłem utrwalającym wspaniałą 
kulturę materialną, odebraną Polakom i pozosta-
wioną za wschodnią granicą. Część zebranej doku-
mentacji fotograficznej ekspatriantów pochodzi 
z okresu powojennego, kiedy to z trudem musieli 
się przystosować do nowych warunków życia spo-
łeczno-politycznego na terenie powiatu głubczyc-
kiego.

Trzeci blok albumu stanowią fotografie doku-
mentujące współczesne inicjatywy kresowe. Znala-
zły się w nim zdjęcia z uroczystości rocznicowych, 
spotkań i imprez o charakterze kulturalno-eduka-
cyjnym; konkursów, wystaw, prelekcji i pokazów 
multimedialnych.

Autor publikacji ma nadzieję, że kolejna część 
„Albumu głubczyckich rodzin kresowych” pomo-
że zrozumieć przede wszystkim młodzieży szkol-
nej, jak ważne jest dziedzictwo naszych przodków 
pozostawione za wschodnią granicą oraz rozpo-
wszechnianie historii i  kultury kresowej wśród 
współczesnych.

  Gmina Głubczyce 
Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa

rodzin kresowych”
APEL DO KRESOWIAN
Szanowni Państwo!

Redaktor „Albumu głubczyckich rodzin kresowych” 
dr Arkadiusz Szymczyna poszukuje kontaktu 
z osobami z terenu powiatu głubczyckiego, których 
rodziny pochodzą z Kresów Wschodnich, a których 
bliscy emigrowali w okresie międzywojennym lub 
osiedlili się po II wojnie światowej poza granicami 
Polski (np. w: USA, Australii, Nowej Zelandii, 
Republice Południowej Afryki, Kazachstanie, Indiach, 
Meksyku, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, na Litwie, czy 
też Białorusi).

Historia głubczyckich rodzin kresowych oraz ich 
krewnych żyjących poza granicami naszego kraju jest 
jednym z wątków prowadzonych badań. W związku 
z tym, prosimy o kontakt z redakcją twojeglubczyce.
pl lub bezpośrednio z autorem albumu. Państwa 
pomoc pomoże redaktorowi w opracowaniu kolejnej 
części albumu.
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W sali obrad Urzędu Miejskie-
go w Głubczycach w ostatni 
wtorek listopada (29) od-

było się  specjalne Forum Rozwoju 
Przedsiębiorczości, czyli spotka-
nie aktywnych osób działających 
w  organizacjach pozarządowych 
(NGO), firmach i administracji. Taki 
format spotkań umożliwia dobry 
przepływ informacji pomiędzy śro-
dowiskami NGO, firm i instytucji sa-
morządowych. Wpływa bezpośred-
nio na  wypracowywanie lepszego 
dialogu i sprawnej współpracy.

Projekt pn. "Opolski trzeci sektor" 
realizowany był przez Fundację Kwit-
nące Talenty. Zadanie współfinanso-
wane było ze środków konkursowych 
NOWEFIO z  Narodowego Instytutu 
Wolności - Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego.

Organizatorzy jak i biorący udział 
w  spotkaniu dziękują prelegentom 
ze Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Do-
brej Ziemi", Powiatowego Urzędu Pra-
cy oraz miasta Głubczyce za przygoto-
wanie i wkład w realizację programu. 
Swoje podziękowania kierują także 
do  KGW Bogdanowice za  wspaniały 
poczęstunek.

Fundacja zaprasza jed-
nocześnie zainteresowa-

ne strony do włączenia 
się w działania grupy 

"Opolski trzeci sektor". 
Znajdą tam Państwo szereg waż-

nych informacji kierowanych do opol-
skich organizacji pozarządowych, 
mogą Państwo brać udział w  dysku-
sjach na  temat planowanych aktyw-
ności NGO a  przede wszystkim mieć 
możliwość wymiany doświadczeń 
i zaczerpnięcia inspiracji do własnych 
działań prospołecznych. 

Na podstawie: Opolski Trzeci Sektor

  Gmina Głubczyce 
Wydział Rozwoju  

Przedsiębiorczości i Rolnictwa

Forum Rozwoju Przedsiębiorczości 
– prelekcje, networking, współpraca

Uczestnicy spotkania Forum Rozwoju Przedsiębiorczości

Wystąpienie wiceburmistrza Głubczyc 
Pana Kazimierza Bedryja

Zadanie współfinansowane ze środków konkursowych NOWEFIO z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
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Na  przełomie września i  paź-
dziernika Głubczyce stały 
się  regionalną stolicą opol-

skiego śpiewu chóralnego. Na  de-
skach Miejskiego Ośrodka Kultury 
wybrzmiewał festiwal chóralny 
„Opolskie Śpiewa”. Celem festiwalu 
było propagowanie muzyki chóral-
nej w województwie opolskim.

Do projektu zaproszone zostały chó-
ry Sursum Corda ze Strzelec Opolskich 
pod kierunkiem Barbary Niedworok, 
Chór Capricorium z Głuchołaz pod kie-
runkiem Adama Dziurowskiego, Chó-
ry „Cantabile” grupa starsza i  młod-
sza, „Leo Cantores” oraz Chór PSM I st. 
w  Głubczycach pod kierunkiem Ewy 
Maleńczyk.

Festiwal składał się z części warsz-
tatowej, gdzie chóry ćwiczyły wspólny 
repertuar, była to też okazja do integra-
cji oraz wymiany doświadczeń. Całe 
wydarzenie skończyło się  koncertem 
finałowym, na którym wszyscy obec-

ni mogli usłyszeć utwory a’cappella 
jak i z akompaniamentem zespołu Ko-
lorytm.

Przy fortepianie zasiadła Agnieszka 
Jagla-Kubów. Swoje umiejętności wo-
kalne zaprezentowała również Julita 
Ziółko – absolwentka Akademii Mu-
zycznej w  Katowicach, Maciej Ziółko 
– który właśnie w tym roku rozpoczął 
studia na  wydziale wokalnym Aka-
demii Muzycznej w  Bydgoszczy oraz 
Michalina Kaliwoda z  głubczyckiego 
Studia Piosenki „Acord”.

Gościem specjalnym festiwalu był 
Jakub Neske – kompozytor, laureat 
wielu prestiżowych nagród kompo-
zytorskich. Jego utwór „Mironczar-
nia” został doceniony na  konkursie 
International Competition of Choral 
Composition organizowanym we Wło-
szech. Nagrodę przyznał sam maestro 
Ennio Morricone. 

Całe 
p r z e d s i ę -
wzięcie zostało 
dofinansowane 
z  budżetu Urzę-
du Marszałkow-
skiego w  Opolu. 
Patronat honoro-
wy objął Marsza-
łek Województwa 
Opolskiego Pan An-
drzej Buła.

  Redakcja 
 

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej 
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach

Koncert finałowy festiwalu

Jakub Neske dyryguje chórami podczas wykonania 
utworu „Mironczarnia” swego autorstwa

Opolskie śpiewa
29.09.2022-1.10.2022
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Dominik Wąsik 
z debiutanckim singlem 

"Tobą oddychać chcę"

Tobą 
oddychać 

chcę

Do m i n i k  W ą s i k 
to młody wokalista, 
występujący na sce-

nie od najmłodszych lat, 
w  telewizyjnych talent 
show i  festiwalach z  du-
żym bagażem doświad-
czeń. 

Po powrocie z programu 
Szansa na Sukces, długo nie 
mógł sobie pozwolić na od-
poczynek. Koncerty, wy-
wiady i to co najważniejsze 
nowe znajomości i  współ-
praca z  niezastąpionym 
Krzysztofem Tomaszewi-
czem – Krisem Talismanem. 
To  discopolowiec, który 
działa na  rynku muzycz-
nym z  wielkimi efektami, 
a pomocną dłoń wyciągnął 
do  Naszego Dominika. 
Krzysztof zaproponował 
młodemu człow iekow i 

muzyczne wojaże i  roz-
w i n ię c ie  sk r z y -

deł w  muzycz-
ny m ś w ie c ie. 

To Krzysztof wi-
dzi we  mnie 

p o t e n c j a ł 
i  człowieka, 
który mały-
mi gestami 

może 
zbudo-

wać coś 
wielkiego. 
Poznaliśmy 

się  wła-

śnie w  programie Szansa 
na Sukces, gdzie już wtedy 
wiedzieliśmy, że  będzie 
to  dłuższa, owocna znajo-
mość, za  którą po  prostu 
dziękuje. Od  samego po-
czątku niezwykłe zrozu-
mienie i nadawanie na tych 
samych falach – mówi 22-let-
ni wokalista.

30 listopada br. mia-
ła miejsce premiera de-
biutanckiego singla pt. 
„Tobą oddychać chcę”, ra-
zem z klipem, który można 
oglądać i cieszyć oczy i uszy 
na  YouTube. Klipem zajęła 
się jedyna w swoim rodzaju 
wytwórnia Visual Media Ka-
mil Jaworski, lider Zespołu 
Soleo – twórcy hitu „Słodko, 
Słodka jesteś” który zobra-
zował cały utwór w  taki 
sposób, żeby móc skupić 
się  na  słowach i  piosence, 
a zarazem poznać bliżej Do-
minika podczas tych kilku 
minut. Pięknie stworzony 
obrazek, do którego będzie 
się chciało wracać i wracać, 
jednocześnie czując nie-
dosyt i  czekając na  więcej. 
Za  te  cudowne dźwięki, 
godziny przygotowań, na-
grań prób, powtórek, od-
powiedzialni są  najlepsi 
z najlepszych Wally Studio 
Pszczyna. Okładka została 
stworzona przy współpra-
cy z najlepszym fotografem 
Tomaszem Michalewskim, 
któr y doskonale zrozu-
miał czego Dominik chcę 
i czego oczekuję. To dzięki 

Wam zaczynam nowy 
rozdział w  życiu, 

niech to  będzie 
piękny czas, za-
padający na za-
wsze w  moim 
jak i  Waszym 
sercu – mówi 
Dominik. 

Ż y c z y m y 
kolejnych, nie-
s a m o w i t y c h 
sukcesów i  pnij 

się  w  górę! Tak 
trzymaj.

  Miejski 
Ośrodek Kultury, 
Gmina Głubczyce
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W  tegorocznym programie edukacji chóralnej 
wspierającej rozwój chórów przedszkolnych 
i  szkolnych pod hasłem „Śpiewająca Polska” 

brało udział 8 chórów z naszego regionu. 

Wśród nich swoje występy miały między innymi chóry 
z Głubczyc, Nysy i Opola. Głubczyce reprezentowały dwa 
chóry: „Cantabile” grupa starsza i Cantabile grupa młodsza 
pod kierunkiem Ewy Maleńczyk. Chór Pani Ewy uczestniczy 
w programie od 2015 roku. Wielokrotnie była wytypowana 
spośród ponad 200 chórów do udziału w ogólnopolskich 
koncertach finałowych na scenie filharmonii szczecińskiej 
czy NFM.

Dzięki „Śpiewającej Polsce” dy-
rygenci mogą uczestniczyć w wie-
lu ciekawych szkoleniach, mają 
także możliwość do wymiany do-
świadczeń i współpracy. Śpiewają-
ca Polska oferuje dyrygentom oraz 
chórzystom dostęp do ciekawej li-
teratury chóralnej, bardzo często 
są to zamówienia kompozytorskie 
do celów samego programu.

Śpiewanie w  chórze, spotka-
nia grupowe na żywo, szczególnie 
w czasie po pandemii COVID-19 są czymś, czego wszystkim 
chórzystom naprawdę brakowało. Finał koncertu prezen-
tował szeroki repertuar muzyczny. Całość organizacji 
przedsięwzięcia wymagała wkładu wielu miesięcy wspól-
nej pracy, przeprowadzonych prób, na których bez wątpie-
nia frekwencja była kluczowym czynnikiem składającym 
się na efekt końcowy. Jednak pasja do muzyki i śpiewu jest 
tym, co  łączy wszystkich uczestników programu „Śpie-
wająca Polska”. Część z nich już od pokoleń jest związana 
ze śpiewem.

Śpiewająca Polska to program edukacji chóralnej wspie-
rającej rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez do-
finansowywanie godzin lekcyjnych chóru, sprawowanie 
opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organi-
zowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zama-
wianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych 
i młodzieżowych. Program prowadzony jest przez Naro-

dowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wro-
cławiu i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał w 2006 roku 
z inicjatywy obecnego dyrektora Narodowego Forum Mu-
zyki – Andrzeja Kosendiaka.

Bezpośrednią opiekę merytoryczną nad uczestniczący-
mi w Śpiewającej Polsce dyrygentami i ich chórami spra-
wują kuratorzy regionalni – chórmistrzowie, pedagodzy, 
specjaliści w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do działań realizowanych w ramach programu Śpiewa-
jąca Polska należą m.in.:

• warsztaty, wykłady, seminaria, 
konferencje
• koncerty
• konkursy i przeglądy
• publikacje metodyczne
• wydawnictwa nutowe i płytowe

W  latach 2006-2014 program 
Śpiewająca Polska prowadziło Na-
rodowe Centrum Kultury, a opiekę 
merytoryczną sprawował Między-
narodowy Festiwal Wratislavia 

Cantans. Od 2015 roku, na mocy decyzji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolski 
Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska stał 
się jedną z gałęzi powołanego 1 stycznia 2015 roku projek-
tu Akademia Chóralna. W latach 2006-2014 koordynatorką 
ogólnopolską programu Śpiewająca Polska, a w latach 2014-
2016 kuratorką ogólnopolską projektu Akademia Chóralna 
była Grażyna Rogala-Szczerek. W latach 2015-2022 za kieru-
nek i rozwój Akademii Chóralnej odpowiadała dyrektorka 
programowa, Agnieszka Franków-Żelazny.

Od września 2022 roku stanowisko dyrektorki artystycz-
nej i programowej programu Śpiewająca Polska, działające-
go w ramach projektu Akademia Chóralna, objęła Izabela 
Polakowska-Rybska.

  Redakcja 
Na podstawie materiałów NFM 

oraz dostarczonych do redakcji GG

Finałowy koncert projektu 
„Śpiewająca Polska”

Finał koncertu „Śpiewająca Polska”
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Top Farms Głubczyce 
znajduje się  w  połu-
dniowej części woje-

wództwa opolskiego na te-
renie gmin Głubczyce, 
Branice, Kietrz, Baborów 
i Pawłowiczki i gospodaru-
je na jednych z najlepszych 
gruntów w Polsce.

Głównymi kierunkami 
aktywności Spółki są  pro-
dukcja zbóż, rzepaku, ziem-
niaków, buraków oraz pro-
dukcja mleka. Każdego roku 
TFG posiada w ofercie sprze-
daży ok. 44 tys. ton zbóż, 6 tys. ton rze-
paku, 50 tys. ton buraków cukrowych 
oraz 44 tys.  ton ziemniaków. Spółka 
jest jednym z  największych w  kraju 
producentem mleka. Posiada liczące 
ok. 1600 sztuk krów mlecznych stado 
produkujące ponad 17,5 mln  litrów 
mleka rocznie.

W swojej działalności posługujemy 
się kodeksem Dobrych Praktyk Rolni-
czych. Prowadzimy gospodarkę rolną 
z zastosowaniem najnowszych techno-
logii upraw z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego.

Nasze ziemniaki, rzepak i  pszenica 
posiadają certyfikat GlobalG.A.P. Jeste-
śmy największym producentem ziem-
niaków w Polsce. Wysoka jakość naszych 
produktów znalazła uznanie wśród naj-
bardziej wymagających kontrahentów 
– z naszych ziemniaków produkowane 
są zupki dla niemowląt.

Współpracujemy z uczelniami i aka-
demiami działając na  rzecz poprawy 

konkurencyjności polskiego rolnictwa. 
Jesteśmy jednym z  członków konsor-
cjum PolSoja którego zadaniem jest 
”Unowocześnianie technologii uprawy 
konwencjonalnej odmian soi (Glycine 
max) w warunkach Polski”.

O  sukcesie TFG decyduje przedsię-
biorczość, pracowitość, umiejętności 
dostosowania się  do  warunków go-
spodarowania i potrzeb rynku. Jeste-
śmy laureatem konkursu Agroliga 
w województwie opolskim, w którym 
zajęliśmy I miejsce i tytuł Agromistrza 
AgroLigi 2014 w  kategorii firm prze-
twórstwa rolno-spożywczego i usług. 
Nasza soja jest laureatem konkursu 
„Opolska Marka 2019” organizowanym 
przez Zarząd Województwa Opolskie-
go w  kategorii „produkt” w  grupie 
średnich i dużych firm województwa 
opolskiego.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych 
produktów Top Farms Głubczyce może 
poszczycić się współpracą z tak znanymi 
markami jak Nutricia, Frito Lay, McCain, 

The Lorenz Bahlsen Snack-
-Word, ZT Bielmar, GoodMills, 
Glencore, GlobalMalt, OSM 
w  Bieruniu, OSM w  Radom-
sku, Südzucker i inni.

PRODUKCJA 
ROŚLINNA
Rośliny kombajnowe

Dział Roślin Kombajno-
wych gospodaruje na areale 
ponad 7 tys. ha produkując 
wysokiej jakości pszenicę 

konsumpcyjną i durum, jęczmień bro-
warny, rzepak i soję.

Nasze płody rolne kierujemy do od-
biorców hurtowych. Współpracujemy 
z  czołowymi młynami zbożowymi, 
zakładami tłuszczowymi i ze słodow-
niami w Polsce i nie tylko.

Część naszej produkcji to produkcja 
nasienna kwalifikowanych materiałów 
zbóż. Prowadzimy produkcję zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki rolniczej 
gwarantując najwyższą jakość oraz 
bezpieczeństwo.

Rośliny paszowe

Głównym zadaniem Działu Paszo-
wego jest przygotowanie pasz dla całe-
go stada zwierząt hodowanego w Top 
Farms Głubczyce Sp. z o.o.

W ciągu roku wytwarzamy łącznie 
ponad 50 tys. ton różnego rodzaju pasz 
objętościowych dla potrzeb produkcji 
zwierzęcej.

Top Farms Głubczyce
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Ziemniak

Top Farms Głubczyce jest dzisiaj naj-
większym producentem ziemniaków 
w  kraju z  roczną produkcją przekra-
czającą 44 tys.  ton. Przechowywanie 
ziemniaków odbywa się  w  nowocze-
snych obiektach z systemami wentyla-
cji, chłodzenia i nawilżania atmosfery. 
Przechowujemy ziemniaki od zbioru 
do połowy lipca następnego roku, za-
chowując ich wysoką jakość.

W naszym gospodarstwie uprawia-
my ziemniaki dla  potrzeb przetwór-
stwa w trzech typach użytkowych:
• chipsowym,
• frytkowym,
• stołowym.

Stosowana technologia uprawy, 
nawadnianie plantacji oraz nowo-
czesne przechowalnie w  połączeniu 
z  doświadczeniem naszych specjali-
stów dają gwarancję wysokiej jakości 
naszego surowca. W produkcji zawsze 
stosujemy dobre praktyki rolnicze 
oraz kierujemy się zasadą zrównowa-
żonego rolnictwa, co potwierdza cer-
tyfikat GlobalGap.

Naszymi głównymi kontrahentami są:

• Frito Lay Spółka z o.o.
• McCain Poland Spółka z o.o.
• The Lorenz Bahlsen Snack-Word

Nutricia Zakłady Produkcyjne Spół-
ka z o.o. – to właśnie Nutricia z naszych 
ziemniaków produkuje zupki dla nie-
mowląt.

Burak cukrowy

Dział Buraka Cukrowego stosuje 
w  uprawie najnowocześniejsze osią-
gnięcia agrotechniki oraz hodowli 
roślin.

Zbiór odbywa się  samobieżnym 
kombajnem do  buraków typu ROPA 
Euro Tiger. Termin zbioru jest dosto-
sowany do  harmonogramu dostaw, 
uzgodniony z  producentem cukru 
w celu maksymalnego skrócenia czasu 
składowaniach buraków na pryzmach.

Buraki cukrowe w Top Farms Głub-
czyce produkowane są głównie na po-
trzeby Koncernu Südzucker Cukrow-
nia Polska Cerekiew w Ciężkowicach.

Mechanizacja

Dział Mechanizacji odpowiada 
za  planowanie, bieżącą organizację 
pracy, sprawność i  niezawodność 
sprzętu. System pracy dwuzmianowej, 

dowóz paliwa do maszyn, organizacja 
pracy pogotowia technicznego oraz 
zaopatrzenie w części gwarantują ter-
minowe wykonywanie zadań Działów 
Produkcyjnych.

Dysponujemy najnowszej klasy 
maszynami rolniczymi – ciągnika-
mi, opryskiwaczami samobieżnymi, 
siewnikami do  zboża, buraków i  ku-
kurydzy, przyczepami o  ładowności 
do 20 ton oraz innymi sprzętami nie-
zbędnymi do orki, uprawy oraz nawo-
żenia gleby.

Posiadamy duże, dobrze wyposa-
żone zaplecze warsztatowe. Nasi pra-
cownicy to  wysokiej klasy fachowcy 
– operatorzy obsługujący najnowsze 
maszyny rolnicze. A naszą dewizą jest 
wykonać usługę zawsze na czas.

Dział magazynowania

Top Farms Głubczyce dysponuje 
własną bazą magazynową zlokalizo-
waną w  miejscowościach Nowe Go-
łuszowice, Grobniki-Widok, Dzbańce 
i  Bogdanowice-Kolonia. Posiadamy 
magazyny zbożowe o  łącznej pojem-
ności 47,5 tys. ton, zbiorniki na nawozy 
płynne oraz magazyny do przechowa-
nia środków ochrony roślin.

HODOWLA ZWIERZĄT
Produkcja mleka

Posiadamy ponad 1600 krów mlecz-
nych rasy HF, których genetyczny po-
tencjał produkcji mleka przekracza 17,5 
mln litrów rocznie. Nasze stado należy 
do 10% stad w kraju o najwyższej śred-
niej wydajności dziennej.

Zwierzęta są utrzymywane w dwóch 
zmodernizowanych, wolnostanowi-
skowych oborach zlokalizowanych 
w okolicach Głubczyc. Mleko jest sprze-
dawane do  czołowych przetwórców 
w Polsce. Naszymi odbiorcami są OSM 
w Bieruniu oraz OSM w Radomsku.

Produkcja jałówek cielnych

Dla  potrzeb utrzymania ciągłości 
naszej produkcji odchowujemy po-

nad 1700 jałówek. W ramach produkcji 
zwierzęcej możemy poszczycić się du-
żym doświadczeniem w  inseminacji 
krów nasieniem seksowanym. Naszy-
mi głównymi dostawcami są  m.in. 
Cogent, STgenetics i  Genex należące 
do  światowej czołówki firm zajmują-
cych się  przygotowaniem materiału 
genetycznego krów mlecznych. Dzię-
ki tej nowoczesnej technologii 99% 
rodzących się cieląt od jałówek to po-
tomstwo żeńskie rasy HF o  wysokim 
potencjale produkcyjnym.

PRODUKCJA NASION
Nasiennictwo

Top Farms Głubczyce Sp. z  o.o. 
od  2001 roku jest wiodącym w  kraju 
producentem materiału siewnego 
zbóż. Reprodukujemy zarówno od-
miany hodowców polskich, jak i zagra-
nicznych. Nasze kwalifikaty, w postaci 
surowca, produkujemy na  potrzeby 
siostrzanej spółki Top Farms Agro.

Od  samego początku naszej dzia-
łalności ściśle współpracujemy z miej-
scową Stacją Doświadczalną Oceny 
Odmian, w której testujemy reprodu-
kowane odmiany.

Co wyróżnia Top Farms 
Głubczyce spośród gospodarstw 
wielkoobszarowych 
na terenie kraju?

Spółce Top Farms Głubczyce konty-
nuującej tradycje wielkoobszarowego 
gospodarstwa, które od blisko pół wie-
ku wkomponowane jest w teren powia-
tu głubczyckiego, udało się zachować 
bardzo szeroki zakres produkcji rolni-
czej. Utrzymujemy i ciągle rozwijamy 
produkcję zwierzęcą, specjalizując 
się w produkcji bydła mlecznego. Mię-
dzy innymi za  te  osiągnięcia zostali-
śmy wyróżnieni zdobywając I miejsce 
w konkursie Agroliga 2014 na szczeblu 
województwa opolskiego.

W  produkcji roślinnej mamy bar-
dzo mocno rozbudowaną strukturę 
zasiewów! Oprócz zbóż i rzepaku które 
stanowią blisko 65% upraw, Top Farms 
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Głubczyce produkuje buraki cukrowe, 
lucernę, trawy pastewne, rośliny ener-
getyczne, kukurydzę, ale  także soję 
oraz ziemniaki. I to właśnie ziemniaki 
wyróżniają nas szczególnie na tle in-
nych gospodarstw tego regionu. Jako 
pierwsi 15 lat temu wprowadziliśmy 
technologię uprawy, która na naszych 
ciężkich glebach umożliwia produkcję 
najwyższej jakości ziemniaków.

Uzyskiwane certyfikaty potwier-
dzają, że mając świetny zespół odpo-
wiednio wyszkolonych specjalistów 
z pasją podchodzących do rolnictwa, 
można prowadzić wielkotowarowe 
gospodarstwo z poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego, stosowaniem 
kodeksu dobrych praktyk rolniczych 
(GlobalG.A.P) i uzyskiwać przy tym sa-
tysfakcjonujące wyniki!

 Top Farms Głubczyce 
 

Top Farms Głubczyce 
HISTORIA

• 1990 r. zmiany ustrojowe 
• 1969-1993 Kombinat Rolny 

Głubczyce Przedsiębiorstwo 
Państwowe

• 1993 r. przekształcenie 
w spółkę z o.o.

• 1993 r. umowa dzierżawy 
• Do 1997 r. przekazywanie 

majątku do spółki
• 1999 r. prywatyzacja
• 2000 r. zmiany organizacyjne 

i technologiczne 
• 2000 r. wprowadzenie 

do uprawy ziemniaka 
• Inwestycje, łącznie 130 mln zł.
• 2000 r. przechowalnia 

ziemniaka, obora Gołuszowice
• 2004 r. obora Sady, 

przechowalnia Sady
• 2006-2008 r. magazyny Dzbańce, 
• 2006 r. zbiorniki 

retencyjne Wysoka 
• 2007 r. obora Zopowy
• 2008, 2014 r. obora Widok
• 2009-2010 r. baza 

magazynowa Gołuszowice
• 2013 baza magazynowa Widok
• 2014-2016 r. irygacja

Top Farms Głubczyce 
TERAŹNIEJSZOŚĆ

• 250 etatów, w tym 200 
w umowach o pracę

• Ponad 21 mln PLN 
wynagrodzeń rocznie 

• Ponad 16 mln PLN za usługi, 
ponad 240 firm

• 19 mln litrów mleka, 3200 sztuk 
zwierząt (krowy mleczne i jałówki). 

• 55 tys ton ziemniaków
• 106 tys ton buraków cukrowych
• 55 tys ton zbóż i rzepaku
• Nasiennictwo polskich odmian
• Biologizacja jako odpowiedź 

na „zielony ład’’
• Sekwestracja węgiel (CO2)
• Kontraktacja
• Szkoła rolnicza
• Uczelnie rolnicze
• Działalność społeczna, 

socjalna i charytatywna
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W sobotę 03.12.2022 r. 
w sali gimnastycz-
nej ZSO w Głubczy-

cach przy ul.  Kochanow-
skiego odbyła się impreza 
pod nazwą „Eko-sportowy 
Mikołaj” z  całym pakie-
tem wielu atrakcji, m.in. 
grami, zabawami sporto-
wo-rekreacyjnymi, warsz-
tatami plastycznymi, po-
kazami pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz kon-
kursem ekologicznym.

Jedną z głównych atrakcji 
było oczywiście spotkanie 
z  Mikołajem w  asyście mi-
lusińskich alpak. Na koniec 
imprezy Mikołaj rozdawał 
wszystkim przybyłym dzie-
ciom paczki z  upominka-
mi. Patronat tegorocznych 
Mikołajek objęły: Gmina 

Głubczyce z  oso-

bą burmistrza Adama Krupy 
na  czele, Powiat Głubczyce 
w  osobach starosty Piotra 
Soczyńskiego i wicestarosty 
Anity Juchno oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Głubczy-
cach w osobie dyrektora Zbi-
gniewa Ziółko.

Chciałbym złożyć ser-
dec zne pod ziękowa n ia 
za  pomoc oraz wsparcie 
przy organizacji imprezy: 

• Annie Kwiatek z  Alpaka-
land Królowe

• Harcerzom i druhom ZHP 
a także imiennie Damia-
nowi Mojzykowi

• Joannie Kowalczyk-Klim-
czak ze  Stowarzyszenia 
Akademia Aktywności 

• D y rek- cji LO 

Krzysztofowi Tokarzowi 
i  Nauczycielom ZSO: Jo-
lancie Kruk oraz Katarzy-
nie Kaliwodzie

• Komendzie Powiatowej 
Policji w  Głubczycach 
w  osobie Pani sierżant 
Wiolety Tarasiewicz

• Straży Pożarnej z  Głub-
czyc w osobie Stanisława 
Kochmaniewicza

• Marcie Kitka i Urszuli Ro-
manowicz z Ogniska Pla-
stycznego w Głubczycach

• Stajni na  Warszawskiej 
w  osobie Mariusza Miel-
nika

• Janowi Śnieżkowi z Usług 
Komunalnych w Głubczy-
cach

O c z y w i ś c i e  p o d z i ę -
kowania składam także 
najlepszemu Mikołajowi 
w  osobie niezastąpionego 

Daniela Bartu- s i -
k a . 

Dziękuję bardzo wszystkim 
za tak liczne przybycie oraz 
super zabawę dzieciom i ich 
rodzicom oraz opiekunom.

D o d a t k ow ą  n i e s p o -
dzianką imprezy było to, 
że  część prezentów Miko-
łajowych trafiła do  dzieci 
mieszkających w internacie 
przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczy m 
w Głubczycach oraz do dzie-
ci z Przedszkola nr 3 w Głub-
czycach.

Do  zobaczenia w  przy-
szłym roku!

  Zbigniew Serwetnicki 
Rady Rady Miejskiej 

Nauczyciel wychowania 
fizycznego

Eko-sportowyMikołaj
Sala sportowa liceum tętniła życiem i świetną zabawą

Zbigniew Serwetnicki

Anna Komplikowicz-Serwetnicka

Joanna Kowalczyk-Klimczak
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Integracja między pokoleniami

Tegoroc zny ,,Dzień 
Życzliwości” dzieci 
z  Przedszkola nr 1 

im.  Marii Konopnickiej 
w Głubczycach świętowa-
ły z  Seniorkami z  Domu 
Dziennego Pobytu w Głub-
czycach.

Zaproszone Panie od-
wiedziły nasze Przedszkole 
23 listopada. Były śpiewy, 
tańce, prezentacje wierszy 
oraz wspólna zabawa. Każ-
da z  grup przedszkolnych 
zaprezentowała swój krótki 
program artystyczny. Panie 
włączały się do śpiewu i dzię-
kowały dzieciom gromkimi 
brawami. 

Gdy już wszystkie gru-
py zaprezentowały swoje 
występy, nadszedł czas 
na  słodki poczęstu-
nek. Wesołym roz-
mowom nie było 
końca. Była bardzo 
miła atmosfera, jak 
na  spotkaniu dużej 
wielopokoleniowej rodziny. 
Dzieci bawiły się z ,,przyszy-
wanymi babciami” z  kolei 
Panie Seniorki z  ,,przyszy-
wanymi wnukami”.

Spotkania z Seniorka-
mi przynoszą przed-

szkolakom wiele 
nowych doświadczeń, 

a przede wszyst-
kim uczą szacunku 

do osób starszych.

P o   u ś m i e c h n i ę t y c h 
twarzach naszych Pań Se-

niorek możemy wniosko-
wać, że  także one cieszyły 
się  z  tego spotkania. Choć 
za oknami jesienna szaruga 
to  atmosfera na  spotkaniu 
była radosna. Panie tryskały 
dobrym humorem i  widać 
było, że  są  młode duchem 
i gotowe do wspólnej zaba-
wy.

Spotkanie wszystk im 
bardzo się podobało i już nie 
możemy się doczekać kolej-
nego spotkania.

  Joanna 
Wójcicka

Dzień 
Życzliwości 

w Przedszkolu nr 1 
w Głubczycach

Spotkanie międzypokoleniowe  
odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze
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…to nazwa Powiatowego Przeglądu Recytatorskie-
go, który miał miejsce 25 listopada 2022 r. w auli Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczy-
cach. Mówimy tu o  dorocznym konkursie, który ma 
już swą wieloletnią tradycję, cieszy się popularnością 
oraz dużym zainteresowa-
niem w  naszym lokalnym 
środowisku. Reprezentanci 
ZSM, z którymi na co dzień 
współpracuję, od  zarania 
biorą w nim udział.

 Organizatorem tego kon-
kursu jest Komenda Hufca 
ZHP przy współpracy ze  Sta-
rostwem Powiatowym jak 
i Urzędem Miejskim w Głub-
czycach. STROFY O  OJCZYŻ-
NIE to patriotyczne przedsię-
wzięcie, które bez wątpienia, 
poprzez swą formę i  treść, 
wzbudza miłość do Ojczyzny, 
a uczestnictwo w nim to nie-
jako obowiązek i powinność.

W tegorocznej edycji nasz 
MECHANIK w kategorii szkół 
ponadpodstawowych repre-
zentowała trzyosobowa gru-

pa, która, doceniona przez jurorów, znalazła się na podium. 
Oto Łukasz Kleszczyński zdobył pierwsze miejsce (kl. I i), 
Vanessa Foryś drugie (kl. III L), a Zuzia Puk trzecie (kl. I A). 
Łukasz i Zuzia to nowy, tegoroczny „narybek” recytatorski 
w szkolnym teatrze TRADYCJA.

Nasi młodzi przyjaciele, 
zgodnie z regulaminem, recy-
towali dwa wiersze. Pierwszy, 
związany z Ojczyzną, a drugi 
dowolny. W  ich wykonaniu 
wybrzmiały: „Hymn do  mi-
łości Ojczyzny” Ignacego Kra-
sickiego, „Inwokacja” z „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza, „Moja Ojczyzna” Wisławy 
Szymborskiej i inne. Wszyscy 
laureaci otrzymali atrakcyjne 
nagrody-pluszowe maskotki 
ufundowane przez Powiat.

Gratulujemy uczniom ZSM 
zwycięstwa, życząc zdrowia, 
dalszych sukcesów na płasz-
czyźnie scenicznej i  oczywi-
ście edukacyjnej.

  Maria Farasiewicz 
Polonistka

Maria Farasiewicz

o Ojczyźnie...
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Głubczycki hufiec przez cały 
czas pracuje na pełnych obro-
tach. Rok 2022 przyhamował 

pandemię, co wpłynęło na ożywie-
nie życia społecznego. Nasze zuchy, 
harcerki i  harcerze, instruktorzy, 
ale  również rodzice naszych pod-
opiecznych wykazywali się  dużą 
aktywnością i  zaangażowaniem, 
zarówno przy organizacji akcji 
związanych z turystyką i wypoczyn-
kiem, jak i akcji patriotycznych, po-
mocowych czy przedsięwzięć even-
towych. 

Pierwsze półrocze zakończyliśmy 
Festynem z okazji Dnia Dziecka na Sta-
wach PZW w  Zawiszycach. Do  współ-
pracy zaprosiliśmy wiele instytucji 
i  organizacji takich jak Gmina Głub-
czyce, Ochotnicze Straże Pożarne Gmi-
ny Głubczyce, Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach, Koło PZW Głubczyce, 
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja, 
Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Głubczycach, Komenda 
Powiatowa Policji w Głubczycach, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Głubczycach, TV Pogranicze 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa Ziemi Głubczyckiej. W  festynie 
tym udział wzięło ponad 200 dzieci 
z naszego powiatu. Miał on na celu zin-
tegrowanie uczestników i  ich rodzin 
poprzez wspólny udział w  przedsię-
wzięciu, nawiązaniu kontaktów z inny-
mi dziećmi i ich rodzicami, stworzenie 
możliwości spędzenia wolnego czasu 
na  dobrej zabawie, rozwijaniu umie-
jętności współdziałania w zespole oraz 
dostrzeganiu możliwości płynących 
ze  wspólnego wypoczynku na  łonie 
natury. Uczestnicy chętnie brali udział 
w  zorganizowanych rozrywkach łą-
czących edukację z zabawą takich jak 
pokaz ratownictwa wodnego, pokaz 
sprzętu jednostek mundurowych Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Głubczyce, 
prezentacja tresury psa policyjnego, 
tor ruchu drogowego i alkogogle, po-
gadanka dotycząca przeciwdziałaniu 
nałogom i uzależnieniom od alkoholu 
przeprowadzona przez przedstawicie-

li policji i  sanepidu oraz pogadanka 
na  temat zasad połowu ryb i  możli-
wości uzyskania karty wędkarskiej. 
Ponadto dla dzieci przygotowano ta-
kie atrakcje jak zawody wędkarskie, 
zawody sportowe, konkursy wiedzy, 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie 
twarzy, spotkanie z  alpakami, zaba-
wy z harcerzami oraz bitwę na balony 
i festiwal kolorów. Ponadto przygoto-
wano bezpłatną, bogatą ofertę ga-
stronomiczną dla całych rodzin. 
Na  wszystkich uczestników 
czekały także słodkie prze-
kąski oraz popcorn i  wata 
cukrowa. Zwycięzcy zawo-
dów otrzymali puchary, meda-
le i dyplomy. Laureaci konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe. Piknik 
spotkał się  z  bardzo dobrym przyję-
ciem społeczności lokalnej, miał wyso-
ką frekwencję. Wszystkie stanowiska 
zawodów wędkarskich były zarezerwo-
wane przez uczestników z dużym wy-
przedzeniem, wręczono ponad sto me-
dali za zawody wędkarskie i sportowe.

Następnym wydarzeniem kończącym 
rok harcerski w hufcu był rajd zuchowy. 
Zucholandia odbyła się w naszym lesie. 
Wytyczone trasy miały dla  zuchów 5, 
a dla harcerzy 11 km. W trakcie wędrów-
ki patrole musiały odszukać swoje zada-
nia. Zuchy i harcerze rozwiązywali quiz 
z opowieści indiańskiej, przeprowadzali 
zabawy i gry zręcznościowe, konkuren-
cje sportowe, prace plastyczne i budo-
wali tipi. Każdemu zastępowi nadano 
indiańską nazwę, do której dopasowy-
wali okrzyk patrolu. Piękny słoneczny 
dzień, dobra zabawa, różnorodne atrak-
cje i wspólnie spędzony czas na harcach 
w lesie - to kolejne piękne wspomnienia 
z harcerskiego szlaku. 

Nadeszły wakacje, a  wraz z  nimi 
nasza największa akcja jaką jest Har-
cerska Akcja Letnia. Nieobozowa Ak-
cja Letnia odbyła się  na  bazie naszej 
Stanicy w Ściborzycach Małych, która 
tętniła życiem przez prawie trzy tygo-
dnie. Uczestnicy odwiedzili ponadto 
Bierkowice, Zamek w  Mosznej, gdzie 

wzięli udział w  zajęciach z  robotyki, 
Park Miniatur w Olszowej i w upalnej 
wyprawie na Biskupią Kopę. Ochłody 
dodawały zajęcia i wodne atrakcje za-
pewnione przez strażaków z jednostek 
OSP Gminy Głubczyce. O bezpiecznych 
wakacjach rozmawiała z  młodzieżą 
Pani policjantka oraz Pani z  Sanepi-
du. Uczyliśmy uczestników jak rozbić 

namiot i  wiele innych przydatnych 
rzeczy, a wieczory spędzano przy 

ognisku. 1 sierpnia wyjechali-
śmy na  obóz harcerski pod 
namiotami w  Międzygórzu 
w  Masywie Śnieżnika. Nasi 
wędrownicy zdobyli mi-

strzowską sprawność „Trzy 
pióra”. Zdobycie jej polega na po-

myślnym przejściu trzech prób, 
z  których każda trwa dobę: próba 
milczenia, próba głodu oraz próba sa-
motności. Kadra wraz z uczestnikami 
brała udział w wędrówkach górskich 
na Czarną Górę oraz Śnieżnik. W sierp-
niu odbyły się  również dwa turnusy 
kolonii nad morzem. Uczestnicy zdo-
bywali sprawności, uczyli się nowych 
umiejętności, brali udział w grach te-
renowych i wędrówkach. Byli w parku 
linowym, w aquaparku, na kręglach, 
pływali statkiem i  tramwajem wod-
nym. W  trakcie wakacji nasi harce-
rze nie zapominali o służbie. 11 Lipca 
upamiętnili Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa, 1 sierpnia rocznicę 
Powstania Warszawskiego, 15 sierp-
nia Dzień Wojska Polskiego zarówno 
w Opolu i w Głubczycach. 

We  wrześniu uczestniczyliśmy 
w  obchodach Rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej, w Dniu Sybiraka oraz 
obchodach 100 Rocznicy Rodła na Gó-
rze Św. Anny i w Głubczycach. Czwarte 
Harcerskie Zawody Wędkarskie odbyły 
się na stawie Koła PZW Głubczyce w Za-
wiszycach na początku września jako 
pożegnanie wakacji i rozpoczęcie no-
wego roku harcerskiego. Przy pięknej 
pogodzie nasi młodzi wędkarze pod 
okiem doświadczonych wędkarzy na-
szego zaprzyjaźnionego koła uczyli 
się techniki łowienia ryb. Uczestnicy 

Drugie półrocze  
w Hufcu ZHP Głubczyce

Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP w drugiej połowie 2022 r.
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ponadto rzucali wędką do celu w spe-
cjalnie przygotowaną tarczę, zjedli 
wspólnie śniadanie na łonie przyrody, 
no i oczywiście rywalizowali ze sobą 
o wygraną w zawodach. Po zawodach 
harcerze spotkali się  na  wspólnym 
ognisku. Pod koniec września zorga-
nizowaliśmy dla  harcerzy i  chętnej 
młodzieży szkolnej piknik rowerowy 
na  bazie SP 2, w  którym zostało wy-
korzystane MIASTECZKO ROWERO-
WE Z  BUDŻETU OBY WATELSKIEGO. 
Było to  bardzo udane przedsięwzię-
cie łączące zabawę z  nauką. Zajęcia 
o bezpieczeństwie ruchu drogowego 
prowadzone przez Panią Wiolettę Ta-
rasiewicz, jazda w  alko goglach, aby 
pokazać jak niebezpieczna jest jazda 
pod wpływem alkoholu oraz zajęcia 
z  udzielania pierwszej pomocy były 
elementami edukacyjnymi dla  na-
szych harcerzy. Wspólnie i  aktywnie 
spędzony czas na świeżym powietrzu 
był równie ważny. Rozkładania i skła-
danie elementów miasteczka również 
dostarczyło nam wspaniałych emocji. 
Uczestnicy otrzymali opaski odblasko-
we, kamizelki odblaskowe, słodycze 
oraz książeczki o ruchu drogowym. 

W niedzielę 25 września w Jasienicy 
Dolnej odbyła się uroczystość, podczas 
której Zarząd Okręgu Opolskiego Związ-
ku Inwalidów Wojennych RP złożył 
na ręce Komendantki Hufca ZHP Głub-
czyce statuetkę Józefa Piłsudskiego w po-
dziękowaniu za wsparcie i współpracę. 
Ponadto Komendantka Hufca uhonoro-
wana została Krzyżem 100-lecia Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczonym przez Prezes Związ-
ku z Warszawy Panią Elżbietę Kazubską. 
Jesień to także czas wielu przedsięwzięć 
dla harcerzy. 1 października Hufiec ZHP 
uczestniczył w zawodach w grzybobra-
niu organizowanych przez HDK PCK 
Głubczyce, gdzie zajął I miejsce. Groma-
da zuchowa i  drużyna Nieprzetartego 
Szlaku uczestniczyła w Święcie Pieczo-
nego Ziemniaka organizowanym przez 

Top Farms Głubczyce. Drużyna starszo-
harcerska uczestniczyła w  obchodach 
78. Rocznicy przybycia pierwszego 
transportu Powstańców Warszawskich 
do Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowi-
cach, gdzie reprezentowała głubczycką 
społeczność. Uczciliśmy Dzień Papieski 
przed Pomnikiem Jana Pawła II w Głub-
czycach. XXIX Rajd Jesienny „GRANICZ-
NYM SZLAKIEM” to  rajd całego stanu 
osobowego naszego hufca. Po raz kolejny 
wyruszyliśmy na wędrówkę po naszych 
przygranicznych terenach, stawiali-
śmy czoła zadaniom i spędzaliśmy czas 
w gronie harcerskiej braci. Piękna pogo-
da, dobre humory i  gotowość naszych 
zuchów i harcerzy do przeżycia kolejnej 
harcerskiej przygody to niezbędne skład-
niki naszego każdego rajdu. Rajd zakoń-
czył się w Zespole Szkół w Pietrowicach 
uroczystym apelem, podczas którego 
gościliśmy dyrekcję szkoły, zastępcę 
burmistrza oraz Komendanta Chorągwi 
Opolskiej. Podsumowano rywalizację, 
wręczono dyplomy i puchary, zabierając 
do domu plecak pełen wspomnień z har-
cerskiego szlaku. Nasze zuchy i harcerze 
brali udział w kilku biwakach, które rów-
nież są doskonałą formą pracy i integra-
cji naszego środowiska. 

Nasz Hufiec od  września b.r. jest 
partnerem w projekcie Przedszkola nr 
2 w Głubczycach „OGNIOWA STRAŻ PU-
CHATKOWA”. Młodych strażaków gości-
liśmy już u nas na pierwszych zajęciach, 
przed nami kolejne. Bardzo cieszymy 
się  z  zaproszenia do  współpracy. Pod 
koniec miesiąca kadra naszego hufca 
wzięła udział w  warsztatach finanso-
wo-organizacyjno-prawnych w  Krap-
kowicach, podczas których prowadziła 
szkolenia dla  przyszłych kadr hufców 
naszej chorągwi. Uczestniczyliśmy rów-
nież w spotkaniu w Opolu podsumowu-
jącym działania pomocowe dla Ukrainy, 
podczas których kilku naszych głubczyc-
kich instruktorów otrzymało podzię-
kowania. W  Teatrze Kochanowskiego 
w Opolu podsumowano obchody setnej 

rocznicy powstań śląskich. Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła 
oraz członkowie zarządu województwa 
składali podziękowania osobom, insty-
tucjom oraz organizacjom za aktywne 
włączanie się w organizację tych obcho-
dów. Wśród tego zacnego grona znalazł 
się  Hufiec ZHP Głubczyce, który został 
uhonorowany DRZEWEM z tabliczką na-
szej Komendy Hufca ZHP ufundowanym 
przez Samorząd Województwa Opolskie-
go i  posadzonym w  Alei Czereśniowej 
na Górze Św. Anny. Jest to dla nas niezwy-
kle wyróżnienie. Za nami już również ob-
chody Święta Niepodległości, w których 
zawsze uczestniczymy i staramy się, by 
nasi harcerze byli dumni z  bycia Pola-
kami i doceniali wagę tego wydarzenia. 
W  nasze patriotyczne przedsięwzięcia 
aktywnie zaangażowały się przedszko-
la, pięknie wzbogacając te uroczystości. 
Przed nami przygotowania do sztafety 
Betlejemskiego Światła Pokoju i Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podsumowując – jako kadra Hufca 
ZHP Głubczyce staramy się działać ak-
tywnie i  być otwartymi na  wszelkie 
działania naszych przyjaciół, których 
z każdym rokiem nam przybywa. Jeste-
śmy dumni z każdej nawiązanej współ-
pracy. Dziękujemy pięknie rodzicom 
zuchów i harcerzy, którzy nieustannie 
nas wspierają. Dzięki Wam tworzymy 
harcerską rodzinę w  małym, przy-
granicznym mieście, w  którym jest 
tylu dobrych ludzi, którzy chcą zmie-
niać na  ile mogą naszą codzienność 
na lepszą. Nie zapominamy o Służbie, 
bo  celem harcerstwa jest ulepszanie 
społeczeństwa poprzez wychowanie 
do dorosłości zgodnie z Ideałem zawar-
tym w Prawie Harcerskim i ukształto-
wanie postawy człowieka gotowego 
nieść pomoc i służyć innym.

Czuwaj!

 Katarzyna Mojzyk 
Komendantka Hufca ZHP Głubczyce
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Dziesiątego grudnia 2022  r. 
w  Głubczycach odbył się  Mi-
kołajkowy Turniej Żaka w pił-

ce nożnej.

W  całym naszym województwie 
rozegranych zostało 12 turniejów, 
w których zmierzyły się aż 72 drużyny, 
a co za tym idzie, ok. 864 zawodników 
z roczników 2014 i młodsi.

Organizatorem turnieju był Opolski 
Związek Piłki Nożnej, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz tu na miejscu, 
w Głubczycach klub KS Polonia Głub-
czyce. W hali ZOKiS zawody rozegrały 
drużyny z powiatu głubczyckiego i go-
ścinnie drużyna z Krnova.

W turnieju brały udział: LZS Orzeł 
Branice, GLKS Włókniarz Kietrz, LZS Li-
sięcice, FK Krnov, KS Polonia Głubczyce 
– dwie drużyny.

Uroczystego otwarcia zawodów do-
konał Pan Marek Curyło – prezes klubu 
Polonii Głubczyce i wiceprezes OZPN, 
który wspólnie z  Panem Szymonem 
Curyło odpowiadali z ramienia organi-
zatora za przebieg całego wydarzenia. 
W części oficjalnej głos zabrał starosta 
głubczycki Pan Piotr Soczyński oraz 
burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa. 
Swoje przemówienie miała także Pani 
Justyna Zielińska, która reprezentowa-
ła Ministra Sportu i Turystyki, Pana Ka-
mila Bortniczuka. Ministerstwo w du-

żej mierze współfinansowało 
ten turniej, za  co  serdecznie 
dziękujemy. Na obecnych czekało wie-
le atrakcji. Był poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników jak i  dla  kibicują-
cych rodziców i opiekunów. Nie obyło 
się oczywiście bez nagród i drobnych 
upominków.

Duże podziękowania należą się  ro-
dzicom grupy „Żak” z Polonii za pomoc 
w  organizacji dzisiejszego turnieju. 
Klub Polonia stawia na  rozwój i  pracę 
z  dziećmi. Obecnie jesteśmy na  etapie 
certyfikacji na brązową gwiazdkę. Cer-
tyfikat „Brązowej Gwiazdki” gwarantuje 
wsparcie finansowe 
klubu przez PZPN 
i  Ministerstwo 
Sportu i  Tury-
styki.

T r e n i n g i 
w klubie z ta-
k i m z n a -
k i e m , 

to  korzyści trenin-
gowe dla zawodników jak i moż-

liwość ciągłego rozwoju kadry trener-
skiej. Pierwsze owoce pracy już widać 
– w  drużynie „Żaka” trenuje i  gra 20 
zawodników i  zawodniczek, dlatego 
KS Polonia w turnieju mógł wystawić 
dwie drużyny.

W turnieju wyróżniono najlepszego 
zawodnika i zawodniczkę. Wybrano tak-
że najlepszego bramkarza oraz wyłonio-
no króla strzelców. Statuetki dla tych za-
wodników ufundował i wręczył starosta 
głubczycki Pan Piotr Soczyński.

Turniej przebiegał w miłej atmosfe-
rze, obyło się bez kontuzji i urazów. Ry-
walizacja nie była tu najważniejsza. 
Wszyscy wygrali i świetnie się bawili. 
Taki był cel tego turnieju – dobra zaba-
wa w miłej i przyjemnej atmosferze 

przy odrobinie ruchu.

  Marek Curyło 
KS Polonia 
Głubczyce

KS Polonia Głubczyce

Sport

Mikołajkowe granie w Głubczycach

GRUDZIEŃ 2022
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W dniach 18-19.11.2022 r. w Me-
diolanie odbył się  między-
narodowy turniej taekwon-

-do  „Italian Open”. W  zawodach 
wystartowało ponad 300 uczestni-
ków z pięciu państw: Wielkiej Bry-
tanii, Belgii, Francji, Polski i Włoch. 
LKS Sparta 

Głubczyce reprezentował 15-oso-
bowy zespół. Zdobyliśmy 8 złotych 
i 8 srebrnych medali. Wyniki Naszych 
zawodników: seniorzy: Michał Jano I m 
układy i I m walki oraz tytuł najlepsze-
go zawodnika, Monika Sak II m ukła-
dy, juniorzy: Anna Żłobicka I m walki 
i I miejsce układy oraz tytuł najlepszej 
zawodniczki turnieju, Wojciech Jano 
I m układy i II m walki. Kadeci: Jakub 
Strychaniecki I m walki i II układy, Fi-
lip Kleczewski I m układy, Franciszek 
Treffon II m układy i II m walki, Oskar 
Zapotoczny II m walki i Jan Bartoszek 
II m walki, młodzik: Maja Niedojad I m 
układy i II m walki. Bardzo dobry start 
zaliczyły Gabriela Skrętowicz i Karoli-
na Wojtkowska. Nad zespołem opiekę 
sprawował trener Daniel Jano. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
wspaniałych wyników. Serdeczne po-
dziękowania dla Top Farms Głubczyce 
za wsparcie startu naszych zawodni-
ków.

  Daniel Jano 
Trener LKS Sparta Głubczyce Pietrowice

Taekwon-do Mediolan 2022

Italian Open
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20 października 2022 r. w  Miej-
skim Domu Kultury w Oleśnie 
odbyła się  wojewódzka uro-

czystość Dnia Edukacji Narodowej 
z  udziałem Wojewody Opolskiego 
Sławomira Kłosowskiego i  Opol-
skiego Kuratora Oświaty Michała 
Sieka, w  trakcie której wręczono 
odznaczenia państwowe i nagrody 
resortowe wyróżniającym się  na-
uczycielom. 

W tym roku praca na rzecz edukacji 
młodzieży naszych nauczycieli została 
w szczególny sposób doceniona. 

Pan Daniel Jano oraz Pan Marek Ma-
lewicz otrzymali Nagrodę Ministra 
Edukacji i  Nauki. Pan Łukasz Dzieża 
Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświa-
ty. Pani Ewa Kikina otrzymała Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. 

Nagrody wręczał Pan Michał Siek 
Opolski Kurator Oświaty. Wszystkim 
nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my.

 

Nagrody dla 
wyróżniających 
się nauczycieli
Nagrody ministerialne i resortowe dla najlepszych nauczycieli
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Daniel Jano 
z Nagrodą MEiN

Marek Malewicz 
z Nagrodą MEiN

Łukasz Dzieża 
z Nagrodą Opolskiego 
Kuratora Oświaty


