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Grudzień   Styczeń   Luty   Marzec   Kw

Od redakcji

Wydarzenia
a NOWY ROK 2023

3.12 (S) 
g. 17:00

b KONCERT BOŻONARODZENIOWY
Józef Kaniowski
Sala widowiskowa MOK

5.01 (CZ)
g. 17:00

c KONCERT "Z ORSZAKIEM 3 KRÓLI"
Maria Farasiewicz, MOK
Kościół Franciszkanów

6.01 (PT) 
g. 18:00

d KONCERT NOWOROCZNY PSM
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
Sala widowiskowa MOK

13.01 (PT) 
g. 17:00

e PRZEGLĄD INSCENIZACJI 
"DO SZOPY, HEJ PASTERZE"
Józef Kaniowski
Sala widowiskowa MOK

17-18.01 
(W-Ś) 
g. 9:00

f TEATR (2 SPEKTAKLE)
Miejski Ośrodek Kultury
Sala widowiskowa MOK

19.01 (CZ) 
g. 8:00-
14:00

g KONCERT STUDIA PIOSENKI "AKORD"
Ewa Maleńczyk
Sala widowiskowa MOK

19.01 (CZ) 
g. 17:00

h

KINO OBJAZDOWE
1. Zadziwiający kot Maurycy
2. Medjugorie
3. Niebezpieczni dżentelmeni
Sala widowiskowa MOK

20.01 (PT)
g. 16:00
g. 17:45
g. 20:00

i
KONCERT CHÓRÓW E. MALEŃCZYK
Ewa Maleńczyk
Kościół parafialny

21.01 (S)
g. 18:30

j
SPEKTAKL TEATRALNY "CARPE DIEM"
Waldemar Lankauf
Sala widowiskowa MOK

22.01 (N)
g. 17:00

k KONCERT ORKIESTRY AKORDEONOWEJ 
Z WILNA
MOK
Sala widowiskowa MOK

26.01 (CZ) 
g. 17:00
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KALENDARIUM 2023

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!

Rozpoczął się 2022 rok... sekun-
da, na którą długo czekaliśmy, 
kolejny raz  w  tempie niemal-

że ponaddźwiękowym minęła „12” 
na  cyferblatach zegarów wszel-
kiej maści. Wydawać by się  mogło, 
że  nawet przyśpieszyła w  ostatnim 
momencie. A  na  pewno zrobiła 
to  w  towarzystwie wybuchających 
i  narastających od  kwadransa po-
przedzającego północ, fali widowi-
skowych, eksplodujących sztucznych 
ogni.

Tak... było zdecydowanie więcej ilu-
minacji na ciemnym, nocnym, sylwe-
strowym niebie. Czy można pokusić 
się  o  stwierdzenie, że  powodowane 
było to tym, jak bardzo chcemy 2022 r. 
w końcu pożegnać? Być może. Ja z całą 
pewnością tak miałem (choć nie strze-
lałem, mniejsza o to dlaczego).
W nowy rok powinniśmy wkraczać z na-
dzieją na to, że będzie lepszy – nadzieją, 
którą kierowaliśmy chyba trochę na zasa-
dzie „sylwestrowego światełka do nieba”, 
prosząc opatrzność o rychłe rozwiązanie 
konfliktów zbrojnych, międzyludzkich, 
rodzinnych.

Opatrzność czuwa, ale jak wiele zależy 
od  nas samych! To  my, każdego dnia 
decydujemy o tym jak się zachowamy, 
co zrobimy, co powiemy i co pomyślimy 
w  tej czy innej okoliczności. To  w  tych 
naszych „myślach” tkwią nasze czyny. 
Dbajmy o to czym karmimy nasze umy-
sły. Warto.

Nadzieja

O  północy mój 4-letni synek głęboko 
spał. Popatrzyłem na  niego i  pierwsze 
co  pomyślałem, to, że  nadzieja tkwi 
w  dzieciach, a  więc przecież w  Twoich 
i moich wyborach, w tym jak te dzieci 
wychowamy, wykształcimy, to  jakie 
wartości im przekażemy, jakie warunki 
do życia zapewnimy. 

Nadzieją Głubczyc jest działający od 25 
lat Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzie-
ciom, nadzieją są działania nauczycieli 
i samorządu w zakresie oświaty, nadzie-
ją są zajęcia pozalekcyjne, nadzieją jest 
wspólnota, dobra zabawa, pamięć o hi-
storii, kultura, lokalni liderzy. Nadzieją 
jest nasze w tym wszystkim zaangażo-
wanie.

Bądźmy aktywni, nie bierni. Tego Pań-
stwu życzę na 2023 rok.

Ora et labora! 
– św. Benedykt z Nursji

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Mamy styczeń

Od redakcji

Zimowa 
refleksja

Za oknem wspomnień sroga zima,
Czasy dzieciństwa przypomina;
Beztroskie zabawy na śniegu,
Przemoczone kozaki, kuligi…

Ogromny bałwan na podwórku,
Worek ze słomą na sznurku;

Potem z Baraniej Górki zjazdy,
I tak się działo, naprawdę!

Żelazne łyżwy przy starych butach,
Zamarznięty staw w zagajniku;
Kromka chleba w zimnej dłoni,

Zabawa do zmroku poza domem.

Gil pod nosem, czy to ważne?
Koleżanki i koledzy, a jakże!

Śmiech i gwar słychać z daleka,
Hen gdzieś powtarza je echo…

Za oknem wspomnień sroga zima
Czasy dzieciństwa przypomina;
Bez smartfona, Fb, internetu,

Z bliskimi, z dobrą książką w ręku.

Maria Farasiewicz
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Ostatni miesiąc przyniósł spo-
rą ilość wydarzeń mających 
ogromny wpływ nie tylko 
na  Ukrainę, świat, Polskę 
ale  także w  sposób bezpo-

średni na samorządy.  – Tak rozpoczynała 
się Pana wypowiedź w marcowym nr „Gło-
su Głubczyc” z 2022 r. Panie burmistrzu, 
jak ocenia Pan cały 2022 rok dla samorzą-
du i gminy, także z tej niecodziennej per-
spektywy?

AK: Rok 2022 był bardzo trudny, ale dzię-
ki zaangażowaniu pracowników urzędu, 
radnych, sołtysów, organizacji społecznych 
oraz wyrozumiałości mieszkańców udało 
się w naszej gminie wykonać zaplanowany 
budżet.

Rok był trudny z kilku powodów. W wy-
niku ulg podatkowych, które zostały wpro-
wadzone przez rząd w 2022 r. spadły wpływy 
z podatku dochodowego o kwotę 3,1 mln zł 
– równocześnie znacząco wzrosły koszty 
w wyniku wzrostu cen węgla, gazu, energii 
elektrycznej i usług. Musieliśmy więc szukać 
oszczędności, aby zrównoważyć wydatki i do-
chody bieżące, co jest ustawowym obowiąz-
kiem każdego samorządu.

Rok 2022 obfitował w wydarzenia, które 
trudno było przewidzieć, a  które wymaga-
ły od samorządu przyjęcia do realizacji no-

wych zadań takich jak chociażby przyjęcie 
uchodźców z Ukrainy, czy pośrednio z tym 
związana sprawa sprzedaży węgla przez 
samorząd. Wszystkie te okoliczności powo-
dowały, że musieliśmy na bieżąco reagować, 
także wprowadzając niezbędne zmiany w bu-
dżecie.

MK: Jakie inwestycje udało się  zrealizo-
wać?

Pomimo przedstawionych powyżej pro-
blemów, udało się w roku 2022 zrealizować 
praktycznie wszystkie zaplanowane inwe-
stycje. Trzeba dodać, że do każdej inwestycji 
z  dofinansowaniem musieliśmy zwiększyć 
nasz wkład własny.

Dla przypomnienia te najważniejsze inwe-
stycje to:

1. Remont fragmentu muru obronnego przy 
Klasztorze Ojców Franciszkanów w Głub-
czycach. Wartość całkowita zadania: 234 
438,30 zł. Data zakończenia inwestycji: 
2022.09.14.

2. Budowa drogi gminnej w  Głubczycach. 
Wartość całkowita zadania: 7 035 053,50 zł. 
Data zakończenia inwestycji: 2022.12.12.

3. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdo-
wej do Nowego Rożnowa – etap III. Wartość 
całkowita zadania: 137 383,50 zł. Data za-
kończenia inwestycji: 2022.05.17.

4. Budowa drogi gminnej ul. Św. Jana w Grob-
nikach. Kwota umowna: 5 511 050,60 zł.

Podsumowanie 2022 r. 
w samorządzie

Rozmowa z burmistrzem Głubczyc Panem Adamem Krupą

Krajobraz zimowy w okolicy wsi Chomiąża  
przy granicy PL-CZ

Burmistrz Adam Krupa
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 Ten trudny 
egzamin z ludzkiej 
solidarności uważam, 
że zdaliśmy celująco.

5. Przebudowa drogi gminnej ul.  Stromej 
w Głubczycach. Całkowita wartość zada-
nia: 1 909 248,08 zł. Data zakończenia in-
westycji: 2022.11.07.

6. Zakup i dostawa 285 laptopów w ramach 
projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”. Całkowita wartość 
zadania: 711 616,50 zł. Data zakończenia 
inwestycji: 2002.08.23.

7. Budowa pumptracka w Głubczycach wraz 
z  chodnikiem i  rozbudową oświetlenia. 
Kwota umowna: 326 133,73 zł.

8. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa bu-
dynku Komendy Joannitów w Grobnikach 
z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej. 
Kwota umowna: 13 523 804,21 zł.

9. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom 
wojennym w woj. opolskim – remont lo-
kali mieszkalnych wraz z wyposażeniem 
w  Głubczycach. Część I: Remont lokalu 
mieszkalnego wraz z wyposażeniem przy 
ul. Marka 1/5 w Głubczycach. Kwota umow-
na: 89 942,44 zł.

10. Remont budynku przy ul. Staszica w Głub-
czycach. Wartość całkowita zadania: 364 
285,10 zł. Data zakończenia inwestycji: 
2022.10.07.

11. Przebudowa ul. Karola Miarki w Głubczy-
cach. Wartość całkowita zadania: 2 217 
116,40 zł. Data zakończenia inwestycji: 
2022.03.11.

12. Przebudowa basenu miejskiego w Głub-
czycach – Etap I (ZOKIS). Wartość całkowita 
zadania: 7 390 305,52 zł. Data zakończenia 
inwestycji: 1 sierpnia 2022 r.

Wybrane pozostałe inwestycje:

13. Przebudowa drogi w działce nr 283 w Głub-
czycach. Wartość zadania: 82 515,42 zł.

14. Rozbudowa przejścia dla  pieszych 
na  ul.  Plebiscytowej (droga gminna) 
na wysokości księgarni. Wartość zadania: 
72 653,12 zł brutto (w tym: nota za niedo-
trzymanie terminu 7383,50 zł).

15. Rozbudowa przejścia dla  pieszych 
na ul. Plebiscytowej (droga gminna) przy 
skwerze. Wartość zadania: 72 653,12 zł brut-
to (w tym: nota za niedotrzymanie termi-
nu 7383,50 zł).

16. Rozbudowa przejścia dla  pieszych 
na ul. Plebiscytowej (droga gminna) przy 
skrzyżowaniu z  ul.  Moniuszki. Wartość 
zadania: 72 653,12 zł brutto (w tym: nota 
za niedotrzymanie terminu 7383,50 zł).

17. Wykonanie alejek cmentarnych – cmen-
tarz ul. Wrocławska. Wartość zadania: 136 
906,91 zł.

18. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 
6 kW na  świetlicy wiejskiej w  Gadzowi-
cach. Wartość zadania: 30 000,00 zł.

MK: Czy było coś, co szczególnie 
utkwiło Panu w pamięci w zakresie 
realizowanych przedsięwzięć?

AK: Najbardziej nieoczekiwanym wyda-
rzeniem (które miało ogromny wpływ na ży-
cie wszystkich Polaków) była agresja Rosji 
na  Ukrainę. Napływ uchodźców z  Ukrainy, 
w większości kobiet i dzieci był ogromnym 
wyzwaniem dla  całego kraju, a  co  za  tym 
idzie, dla naszych mieszkańców i samorządu.

Ten trudny egzamin 
z ludzkiej solidarności uwa-
żam, że  zdaliśmy celująco. 
Dzięki zaangażowaniu na-
szych mieszkańców, straża-
ków, harcerzy, organizacji 
społecznych, przyjęliśmy 
wszystkich uchodźców, którzy do nas przy-
byli. Sprawnie przeprowadzono w Urzędzie 
i OPS wydawanie niezbędnych dokumentów, 
pomocy materialnej, finansowej. Utworzyli-
śmy punkt informacyjno-kontaktowy w Ra-
tuszu. Dla  uchodźców, którzy nie znaleźli 
schronienia w rodzinach utworzyliśmy ośro-
dek w Zopowych, w którym do dziś przebywa 
50 osób.

Przy ogromnym wsparciu naszych miesz-
kańców i zaangażowaniu strażaków i harce-
rzy, korzystając także z darów naszego miasta 
partnerskiego Rockenhausen w RFN, wysłali-
śmy do naszego miasta partnerskiego Zbara-
ża cztery transporty pomocy humanitarnej.

W ostatnich dniach roku z budżetu gminy, 
za kwotę 30 000 zł kupiliśmy agregaty prą-
dotwórcze, które w styczniu 2023 r. wyślemy 
do  Zbaraża. Wszystkim osobom i  instytu-
cjom, (także tym, których nie wymieniłem) 
chciałem podziękować za  okazaną pomoc 
uchodźcom z Ukrainy.

Najdroższa inwestycja 2022 r. – Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów

Zbiórka darów zorganizowana przez OSP gminy 
Głubczyce. Dary dowożone były do magazynu przy 
ul. Powstańców. Fot. wykonana 1 marca 2022 r.
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MK: Jaki będzie obecny 
rok dla samorządu?

AK: Pod koniec ubiegłego roku Rada Miej-
ska uchwaliła budżet na 2023 r. To kolejny bar-
dzo trudny do realizacji budżet. Mam jednak 
nadzieję, że tak jak w poprzednim roku, uda 
się go zrealizować z pożytkiem dla naszych 
mieszkańców.

Bardzo dużo będzie zależało od tego, jaka 
będzie sytuacja społeczno-gospodarcza 
w kraju, przede wszystkim czy uda się zatrzy-
mać wzrost cen.

Jeżeli koszty będą dalej rosły, to trzeba bę-
dzie zrezygnować przynajmniej z części za-
dań remontowo-inwestycyjnych. W nowym 
budżecie zaplanowaliśmy wydatki majątko-
we w wysokości 18 496 000 zł oraz 958 000 zł 
na fundusz sołecki.

Najważniejszą (najdroższą) inwestycją 
realizowaną w  tym roku jest remont Ko-
mendy Joannickiej w Grobnikach, na kwotę 
13 900 000 zł, ponadto planujemy remonty 
dróg, remont jednego budynku gminnego. 
Za 1 mln zł przeprowadzimy rewitalizację par-
ku w Pomorzowicach. Będziemy, jak co roku, 
starać się  o  środki zewnętrzne na  wspar-
cie naszych zadań inwestycyjnych. Gdyby 
to się udało, to ilość zadań ulegnie zwiększe-
niu, ale równocześnie trzeba będzie znaleźć 
środki na wkład własny do tych zadań.

Dużym wyzwaniem w  bieżącym roku 
będzie zabezpieczenie, ewentualnie rozpo-
częcie remontu naszego dworca kolejowego. 
W tej chwili jesteśmy w trakcie wyłaniania 
wykonawcy projektu na  remont dworca. 
W lutym planujemy podpisać umowę. Po wy-
konaniu projektu będziemy starać się o środ-
ki zewnętrzne na wykonanie tej inwestycji.

MK: Czy chciałby Pan przekazać 
coś jeszcze czytelnikom, 
o czymś wspomnieć, dodać?

AK: Chciałbym szczerze podziękować 
wszystkim zaangażowanym w realizację bu-
dżetu w 2022 r.

Mam nadzieję, że z równą energią, za-
angażowaniem i dobrym skutkiem będzie-

my realizować budżet tegoroczny. Życzę 
wszystkim naszym mieszkańcom w 2023 r. 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w re-

alizacji zamierzonych na ten rok planów.

  Z burmistrzem Głubczyc  
Adamem Krupą rozmawiał Mateusz Kitka

 Dużym wyzwaniem 
w bieżącym roku 

będzie zabezpieczenie, 
ewentualnie rozpoczęcie 

remontu naszego 
dworca kolejowego. 

Pocztówka z 1915 r. ze zb. J. Turzańskiego (P. Kopczyk)

Ruiny dworca PKP. Fot. z 2022 r. ze zb. M. Kitki
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Stary rok w  Miejskim 
O śr o d k u  Ku lt u r y 
przeminął bardzo 

pracowicie. Zorganizo-
waliśmy szereg podno-
szących na  duchu wy-
darzeń kulturalnych. 
Każdy mógł znaleźć 

coś dla  siebie. Wy-
mienione przedsię-

wzięcia to  tylko 
kropla w  morzu 

p r z y g ó d  z a -
p e w n i o n y c h 
dla  zaintereso-
wanych impre-
zami w  naszej 

społeczności.

Rok rozpoczęli-
śmy corocznym Koncertem 

Bożonarodzeniowym pod 
kierownictwem Józefa Ka-
niowskiego. Podczas wido-
wiska wybrzmiały znako-
mite wiersze Ernesta Brylla 
w aranżacjach muzycznych 
naszego akompaniatora. 
Na  scenie zaprezentowali 
m.in. Zespół Uśmiech, Ro-
dzina Fedorowiczów czy 
Chór Feniks, wydarzenie po-
zwoliło uczestnikom jak i ar-
tystom pozostać w klimacie 
Świąt Bożego Narodzenia, 
wykonując wspólnie kolędy 
i  pastorałki napisane spe-
cjalnie na tę okoliczność. 

Wspomnienia 
z 2022 roku cz.1

Dla najmłodszych w okre-
sie ferii zimowych przygo-
towaliśmy kurs gitarowy 
prowadzony przez Józefa 
Kaniowskiego, zajęcia wo-
kalno-muzyczne, dowodzo-
ne przez Ewę Maleńczyk, za-
jęcia kulinarne które wiodła 
Magdalena Derewecka oraz 
zajęcia teatralne prowadzo-
ne przez Waldemara Lanka-
ufa. Podczas zajęć uczest-
nicy mogli nabywać nowe 
umiejętności, które zaowo-
cują w przyszłości.

Z i mowej at mosfer ze 
w  holu Sali Widowiskowej 
oraz w Sali Pod Aniołem to-
warzyszyła wystawa „La De-
fense a  Głubczyce” prezen-
tująca podparyską dzielnicę. 

Przenosząc się do świata 
zakochanych była możli-
wość uczestniczyć w Koncer-
cie Walentynkowym pt. „Blu-

es Trio – tango na  kwartet 
i pianistę”, podczas którego 
m.in. Vanesa Harbek niezwy-
kle utalentowana pochodzą-
ca z Argentyny gitarzystka, 
wokalistka i trębaczka oraz 
showmanka rozgrzała pu-
bliczność. 

Koncerty zaprzyjaźnio-
nych zespołów muzycznych 
m.in. Orion, Remedium, 
EmotiVe, gościły regularnie 
na scenie w Sali Widowisko-
wej. Wokalnie i  instrumen-
talnie pokazywały cały wa-
chlarz umiejętności, dając 
odbiorcom niesamowite 
wrażenia. 

Inst r u k tor teat ra lny 
Waldemar Lankauf przygo-
towywał z aktorami spekta-
kle, których premiery miały 
miejsce na naszej scenie. Ma-
rzec przywitał nas widowi-
skiem pod tytułem „Rycerz 

niezłomny, czyli niewola 
księżniczki Parekselancji 
wg Macieja Wojtyszko w re-
żyserii właśnie Waldemara 
Lankaufa. Grupa aktorów 
pod nazwą „Głosy” przed-
stawiła swoją interpretację.  
Na scenie, również spełniają 
marzenia podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Sa-
mopomocy w  Nowych 
Gołuszow icach pod 
okiem instruktora.

Chór Feniks, Zespół Re-
medium i  Rodzina Fedoro-
wiczów zaprosili wszystkich 
chętnych na Koncert z okazji 
Dnia Kobiet, wykonując ro-
mantyczne utwory dla  ko-
chanych Pań.

We współ-
pracy z Opol-
skim Kinem 
Obja zdow y m 
w  w yremontowanej 

Sali Widowiskowej 
zostały wyświetlane 
projekcje filmowe 
największych świa-
tow ych produkcji 
m.in. „Zając Max”, 
„Batman”, „Johnny” 
czy „Li-

s t y 

Jakub Jacek Mielcarek i Tomasz Sawicki

Zbigniew Ziółko, dyrektor MOK

Waldemar Lankauf z podopiecznymi„Emotive”Vanessa Harbak
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w -u
do  M. 5.” O  nowym reper-
tuarze informujemy na  na-
szych mediach społeczno-
ściowych, więc zapraszamy 
do ich śledzenia. 

W kwietniu podczas wie-
czoru teatralnego w  reży-
serii Waldemara Lankaufa 
gościliśmy na  scenie, przy-
jezdne grupy teatralne z Kę-
dzierzyna Koźla i Głogówka, 
przedstawiając na  scenie 
swoje umiejętności, mogli-
śmy przenieść się  w  inny 
wymiar. Wciągające wystą-
pienia były ucztą dla duszy.

W  Maju zawitała do  nas 
z  muz yką rozr y wkową 
Orkiestra Dęta „Plania” 
z  Raciborza, wprowadza-
jąc majówkow y klimat. 
Na świeżym powietrzu pod 

Głubczyckim R atuszem, 
wybrzmiały największe or-
kiestrowe brzmienia, a pod 
Pomnikiem Czynu Zbroj-
nego podczas uroczystości 
Majow ych towarzysząca 
orkiestra podniosła rangę 
wydarzenia. 

Rok 2022 był poświęcony 
wybitnej poetce Marii Ko-
nopnickiej w  180. rocznicę 
Jej urodzin, dlatego też Józef 
Kaniowski napisał muzykę 
do wierszy wielkiej patriot-
ki, które zostały wykonane 
podczas Koncertu pt. „Ko-
chasz Ty  dom?”, to  wielkie 
wydarzenie dla całej Polski, 
a  na  scenie wystąpili Chór 
Feniks, Rodzina Fedorowi-
czów, Zespół Uśmiech oraz 
soliści Dominik Wąsik, Jerzy 

Skrzekut, Maria Kaniowska 
i Agata Zając.

Operowe koncerty, rów-
nież można było usłyszeć, 
ponieważ na scenie podczas 
Koncertu „Ladies First! Ope-
ra trio” wystąpiły Justyna 
Bujak, Zofia Garganisz i Ka-
rolina Borodziuk. „Musical 
Evening by Julita Ziółko and 
Ewa Kowalska” to  kolejny 
z  koncertów operow ych, 
w  któr ych można było 
uczestniczyć w majowej au-
rze.

Pod koniec maja odbyły 
się  wyjątkowe Dni Miasta 
Głubczyce pod Ratuszem 
– trwające 3 dni wydarze-
nie zapada w  pamięci 
na bardzo długo każ-
demu uczestnikowi 

imprezy. Na  scenie wielkie 
gwiazdy muzyki rozryw-
kowej m.in. Daria ze swoim 
wielkim hitem „Parano-
ia”, Zespół „Loka” z  hitem 
„Prawdziwe powietrze” czy 
„Łobuzy” i ich „Zbuntowany 
Anioł”. Całodniowo zaplano-
wany harmonogram, przy-
padł do gustu nawet najbar-
dziej wymagającym 
odbiorcom. My już 
nie możemy docze-
kać się kolejnych Dni 
Miasta.

  Miejski Ośrodek 
Kultury

Część 2 ukaże się 
w lutym.

 „Musical Evening by Julita Ziółko and Ewa Kowalska”
„Ladies First! Opera trio”  
wystąpiły Justyna Bujak, Zofia Garganisz i Karolina Borodziuk
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Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać Pani Katarzynie Biernat, prezes 
PSS Społem w  Głubczycach za  bez-

płatne udostępnienie lokalu PSS Społem 
przy ul. Powstańców na magazyn dla da-
rów dla uchodźców z Ukrainy. 

Dzięki Pani dobroci i  otwartości serca, 
mogliśmy sprawnie na terenie naszego mia-
sta przyjmować, przechowywać, a  co  naj-
ważniejsze dystrybuować potrzebne rzeczy 
dla osób, które przeszły i ciągle przechodzą 
przez trudne doświadczenia wojny. Pani 
gest jest dowodem na to, że wspólnie jako 
społeczność mieszkańców gminy Głubczyce, 
możemy efektywnie pomagać tym, którzy 
tego naprawdę potrzebują.

Dzięki udostępnionemu lokalowi mogli-
śmy skupić się na sprawach logistycznych, 
a  więc na  organizacji zbiórek przez OSP 
i  właściwej dystrybucji darów. Jest to  nie-

zwykle ważne, ponieważ umożliwiło to nam 
skoncentrować się na szybkim i sprawnym 
działaniu – na  tym, co  było naprawdę naj-
ważniejsze – na pomaganiu ludziom w od-
powiednim momencie.

Chcielibyśmy również podkreślić, że Pani 
pomoc nie ogranicza się tylko do udostęp-
nienia lokalu. Pani postawa i zaangażowanie 
są inspiracją do niesienia szeroko rozumia-
nej pomocy innym osobom.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za  Pani po-
moc. Chcielibyśmy podziękować za Pani po-
święcenie i dobre serce.

Koordynator akcji pomocy Ukraińcom 
Adam Tromsa

Burmistrz Głubczyc 
Adam Krupa

prezes PSS Społem w Głubczycach 
za bezpłatne udostępnienie lokalu użytkowego 

na magazyn darów dla Uchodźców

Podz iękowa nie
dla

Albert Schweitzer

 Nie ma nic 
piękniejszego niż człowiek, 
który daje siebie innym.

Pani Katarzyny Biernat



NGO25

O. Urban Adam Bąk podczas przemówienia przybliżającego 
historię Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom

W poniedziałek 19 grud-
nia Franciszkański 
Ośrodek Pomocy Dzie-

ciom zorganizował piękną 
i wyjątkową Wigilię, upamięt-
niając tym samym 25-lecie 
swojej działalności. Wśród 

gości nie mogło oczywi-
ście zabraknąć dzieci, 

które przygotowały 
wspaniały występ 
artystyczny – Jaseł-
ka. Goście mieli 
także okazję usły-
szeć z ust o. Urbana 
trochę wspomnień 
z  historii działal-
no ś c i  Ośro d k a , 
okraszonych pre-
zentacją zdjęć.

Dyrektor FOPD o. Urban 
Adam Bąk wręczył także statu-
etki „Przyjaciela FOPD” osobom, 
które w szczególny sposób zaan-
gażowały się w pomoc niesienia 
dzieciom. Wśród wszystkich 
wyróżnionych nie mogło za-
braknąć oczywiście niezwykle 
oddanej dzieciom nauczycielki 
matematyki, Pani Katarzyny 
Wac, która z Ośrodkiem związa-
na jest praktycznie od samego 
początku jego funkcjonowa-
nia. Statuetkę odebrali m.in. 
burmistrz Głubczyc Pan Adam 
Krupa, starosta głubczycki Pan 
Piotr Soczyński, wicestarosta 
głubczycki Pani Anita Juchno, 
właściciel TV Pogranicze Pan 
Marian Pospiszel oraz komen-
dant Hufca ZHP w Głubczycach 
Pani Katarzyna Mojzyk.

Wigilia odbyła się  w  ciepłej, 
niezwykle przyjaznej atmosferze 
wzajemnego poszanowania, 
przypominając wszystkim 
jak ważne są dla nas warto-
ści braterstwa, przyjaźni, 
niesienia pomocy tym, 
którzy tej pomocy 
naprawdę potrze-
bują.

Ośrodka Pomocy  
Dzieciom

Franciszkańskiego  

-lecie

To już ćwierć wieku!
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Historia Franciszkańskiego Ośrodka 
Pomocy Dzieciom w Głubczycach
POCZĄTKI

Odczytując znaki czasu i potrzeby ludzi oraz wychodząc 
naprzeciw bieżącym problemom takim jak niedostosowanie 
i sieroctwo społeczne dzieci i młodzieży, wsparcie rodzin nie-
wydolnych wychowawczo w sprawowaniu opieki nad dziećmi, 
jak również wypełniając słowa Jezusa Chrystusa: „Błogosławie-
ni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, Kapituła 
Prowincjalna Prowincji św. Jadwigi w Polsce w roku 1997 uzna-
ła za konieczne powołać nową agendę charytatywną w służbie 
bliźnim i ubogim. Na wniosek Kapituły, ojciec dr Błażej Kurow-
ski OFM, ówczesny Minister Prowincjalny, dnia 1 września 1997 
roku powołał do istnienia Franciszkański Ośrodek Pomocy 
Dzieciom w Głubczycach, którego pełna brzmi: Franciszkański 
Ośrodek Pomocy Dzieciom oraz Osobom Niepełnosprawnym 
i Społecznie Nieprzystosowanym.

Jako podstawowy cel przyjęto szerzenie chrześcijań-
skich zasad charytatywnych, bezpośrednią i  pośrednią 
działalność charytatywną na  rzecz niepełnosprawnych, 
ubogich, chorych, nieprzystosowanych społecznie, samot-
nych, dotkniętych cierpieniem i innych potrzebujących 
jakiejkolwiek pomocy. Głównymi zadaniami nowo-
powstającego Ośrodka zostały wyznaczone:

• szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosier-
dziu i pogłębianie jej zrozumienia;

• krzewienie ducha czynnej miłości bliźnie-
go;

• formowanie ideowe i praktyczne działa-
czy i pracowników charytatywnych

• opracowanie programów działalności 
charytatywnej w  oparciu o  wskazania 
Ministra Prowincjalnego jak i  własne 
rozeznanie potrzeb terenu;

• jednoczenie, koordynowanie, dosko-
nalenie i kontrolę działalności wszyst-
kich placówek prowincjalnej akcji cha-
rytatywnej.

Jako siedzibę Franciszkańskie-
go Ośrodka Pomocy Dzieciom 
wybrano klasztor w Głubczy-
cach, a dokładnie wydzieloną 
jego część z  II połowy XVIII 

wieku, zbudowaną jako Gim-
nazjum Książęce na potrze-

by młodych mieszkańców, 
którzy po przejęciu tej czę-
ści Śląska przez Prusy, na roz-
kaz Fryderyka II Wielkiego 
mieli zabronioną moż-

liwość pobierania 
nauk poza gra-

nicami pań-
s t w a , 

co  uniemożliwiło uczenie się  w  Opawie, która została 
w rękach austriackich. W ostatni latach w owych murach 
mieścił się  Postulat Zakonu Braci Mniejszych Prowincji 
św. Jadwigi, a więc pierwszy rok formacji zakonnej, który 
w roku 1997 został przeniesiony do Kłodzka. Tym sposobem 
ledwo co opustoszałe mury mieszczące kandydatów do ży-
cia zakonnego, zostały zaadoptowane na przyjęcie dzieci 
i młodzieży.

Początkowo chciano założyć Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, jednak o. 
Paweł Tarnowski, któremu Kapituła Prowincjalna zleciła 
zorganizowanie i opiekę nad Franciszkańskim Ośrodkiem, 
widząc wielu młodych ludzi, bezcelowo szwędających 
się po ulicach, uznał iż większą potrzebą będzie zorganizo-
wanie świetlicy socjoterapeutycznej, w której dzieci i mło-
dzież będą mogły spokojnie i bezpiecznie spędzać wolny 
czas oraz otrzymać pomoc w nauce i pomoc duchową.

Szybko zabrano się  do  adoptowania pomieszczeń 
na przyjęcie młodych ludzi, jednak początki nie były łatwe. 
Trzeba było zorganizować wszystko od podstaw. Brakowało 
dosłownie wszystkiego: odpowiednich mebli, sprzętów ku-
chennych, stolików i krzeseł. Dlatego o. Paweł musiał stanąć 

na wysokości zadania, pozyskując licznych dobrodzie-
jów, aby wyposażyć Ośrodek w najważniejsze rzeczy 
i przygotować na rozpoczęcie działalności. Również 
należało załatwić wszelkie formalności prawne, m. 

in. NIP i  Regon, co  zaczęto załatwiać z  wielkim 
impulsem i tak Ośrodek otrzymał kościelną oso-

bowość prawną i jest instytucją pozarządową. 
Kuratorium Oświaty w Opolu nadało mu ran-
gę niepublicznej placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej pod numerem 109.

Lata 1997-2006
P o w o ł a - nie Fran-

c i s z k a ń - sk iego 
Ośrodka Pomo-
cy Dzie- c iom 
d o ś ć 

szybko zna-
lazło po-
z y -

Podobpieczni FOPD udzielają wywiadu  
dla TV Pogranicze
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tywny odbiór wśród miejscowej ludności, która z  serca 
zaczęła wspierać różne działania. Pierwszym Dyrektorem 
został mianowany o. Paweł Tarnowski, a do pomocy jako 
terapeutka i kierownik administracji zatrudniona zostaje 
p. Bożena Wojnarska. Pierwsze zajęcia odbywają się 1 paź-
dziernika 1997 roku, a patronem zostaje ustanowiony św. 
Franciszek z  Asyżu. Zajęcia odbywają się  od  poniedział-
ku do  piątku w  godzinach od  14.00 do  20.00 dla  dzieci 
i od 19.00 do 22.00 dla młodzieży. Plan dnia jest podzielony 
na bloki zajęciowe takie jak: rozmowy indywidualne, wza-
jemna pomoc przy odrabianiu zadań domowych i autoedu-
kacja, zajęcia w grupach – socjoterapia, wspólna kolacja, gry 
i zabawy redukujące emocje i zabawy własne oraz zajęcia 
klubowe połączone z terapią indywidualną dla młodzieży 
i  dorosłych. Również każdy dzień ma swoją specyficzną 
tematykę i tak: w poniedziałki zajęcia plastyczne, wtorki 
sport i film, środa basen i rękodzieło, czwartek muzykotera-
pia i ćwiczenia duchowe, piątek sport i turystyka z wyciecz-
kami. W  czasie pobytu w  Ośrodku uczestnicy odrabiają 
zadania domowe i uczą się przy pomocy wolontariuszy, czy-
tają lektury i inne książki a także rozwijają swoje zdolności 
i talenty przez malowanie, rysowanie, szycie, sklejanie mo-
deli oraz prace renowacyjne. Również kładziony jest nacisk 
na rozwój podstawowych umiejętności życiowych takich 
jak robienie kanapek, zmywanie czy sprzątanie. Również 
w okresie ferii zimowych i wakacji są organizowane tur-
nusy wypoczynkowe, wycieczki oraz pielgrzymki. Działal-
ność Ośrodka obejmowała również wychowanie religijne 
poprzez spotkania Młodzieży Franciszkańskiej, pomoc oso-
bom niepełnosprawnym przez powołaniu klubu dla osób 
niepełnosprawnych „Konik”, czy punkt konsultacyjny 
Niebieskiej i Pomarańczowej Linii dotyczący problemów 
alkoholowych i przemocy. Z biegiem czasu powstała także 
kawiarenka internetowa dla młodzieży ciesząca się wielką 
popularnością.

Ośrodek jest nazywany i traktowany jako „drugi dom”. 
Do Ośrodka uczęszczało w tym czasie za ponad 150 dzieci 
i ok. 30 młodzieży i ponad 50 osób dorosłych, którzy cho-

ciaż przez chwilę doznało rozgrza-
nia i  rozpalenia serc miłością 

do Boga i ludzi, rozpoczynając 
patrzeć na świat oczami prze-
pełnionymi nadzieją. Wszy-
scy przebywający w Ośrodku 
traktują go jako swój „drugi 

dom”, miejsce pracy, rekreacji 
i  odpoczynku oraz spotkań 
z  bliskimi, a  wszystko w  at-

mosferze bezpieczeństwa, 
prawdy, wyrozumie-

niu i  cierpliwości. 
Przez te  lata 

O ś r o d e k 
w t o p i ł 

się  w  kra-
j o b r a z 

m i a s t a , 

gminy, powiatu głubczyckiego i sąsiednich stając się „Ogni-
skiem”, w którym płonie przyjazny dla wszystkich „Brat 
Ogień” – płomień miłości, rozgrzewających tych co poszu-
kują sensu i celu życia. W 2005 roku o. Paweł otrzymał indy-
widualny „Złoty Herb” Głubczyc – nagrodę Rady Miejskiej 
za szczególne osiągnięcia i aktywność społeczną dla miasta 
i gminy Głubczyce.

Lata 2006-2017
Dnia 18 kwietnia 2006 roku, po dziewięciu latach dyrek-

torowania Franciszkańskiemu Ośrodkowi Pomocy Dzie-
ciom, o. Paweł składa rezygnację z  pełnienia tej funkcji. 
Jego miejsce Kongres Kapitulny Prowincji św. Jadwigi po-
wierza o. Tobitowi Wołowcowi, który swą posługę sprawuje 
do maja 2007 roku. W tym czasie oprócz kontynuowania 
istniejących zadań, dzieci i młodzież przygotowują wiele 
przedstawień teatralnych, z którymi jeżdżą po całej Polsce.

Dnia 14 czerwca 2007 roku, w miejsce o. Tobita, Zarząd 
Prowincji powierza urząd dyrektora Ośrodka o. Jozafatowi 
Gohlemu, ówczesnemu definitorowi i ekonomowi Prowin-
cji. W tym czasie rozwinęła się bardzo animacja wolonta-
riatu w  Ośrodku wśród dorosłych i  młodzieży. Również 
emerytowani i czynni nauczyciele poświęcali swój czas, 
aby udzielać bezpłatnych korepetycji wychowankom FOPD. 
Plan dnia pozostaje niezmieniony poza drobnymi korek-
tami. Również zostaje zwrócona uwaga na potrzebą szko-
lenia wychowawców i wolontariuszy w celu uzupełnienia 
ich wiedzy i doskonalenia umiejętności, gdzie 15 wolonta-
riuszy rocznie bierze udział w różnych szkoleniach, zdo-
bywając m. in. uprawnienia 
opiekunów kolonijnych. 
Zostaje także rozwi-
nięta współpraca 
z  Opolskim Ban-
kiem Żywności, 
k tóra w y ra ża 
się  w  zbiórkach 
żywności przez 
g ł u b c z y c k i m i 
sk lepa m i ora z 
udzielaniem pomo-
cy żywnościowej na-
juboższym rodzinom. 
Ośrodek także zaanga-
żował się  w  pomoc 
p s y c h o l o g i c z n ą 
i  prawną ofiarom 
p r z e s t ę p s t w 
przystępując 
do  Lokalne-
go Ośrodka 

Dla dzieci musi się znaleźć coś słodkiego
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Wsparcia. Rozwija się również współpraca z Gminą Głub-
czyce, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorium Oświaty 
czy Ministerstwem Kultury co owocuje realizacją wielu pro-
gramów społecznych na które uzyskano dotacje finansowe.

Decyzją Kongresu Kapitulnego, dnia 3 sierpnia 2009 
roku dyrektorem FOPD zostaje o. Łazarz Żukowski. 
Kontynuując zadania swoich poprzedników, stara 
się  reklamować działania Ośrodka poprzez media 
oraz rozwija kilka swoich autorskich pomysłów. 
Powstaje strona internetowa oraz w lokalnych me-
diach program religijno-społeczny „Franciszkańskie 
Laboratorium Wiary” w którym poruszane są tematy 
religijne. We  wrześniu 2010 roku zostaje stworzony 
Klub Młodej Mamy „Matecznik”, gdzie kobiety będące 
w stanie błogosławionym i młode matki mają miejsce 
do spotkań i wymiany doświadczeń. Organizowane 
są wraz z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej 
„Jarmarki Anielskie”, a z Państwową Szkołą Muzycz-
ną w Głubczycach „Wieczory Anielskie”. Działalność 
Ośrodka zyskała uznanie Marszałka Województwa 
Opolskiego, a o. Łazarz został mianowany członkiem 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Gminie Głubczyce.

Kapituła Prowincjalna 2012 roku powierzyła urząd dy-
rektora FOPD o. Mieczysławowi Lenartowi, który przybył 
do Głubczyc 16 sierpnia 2012 roku. Nie tylko, że kontynu-
ował dzieło swoich poprzedników, ale także w sposób szcze-
gólny objął duchową opieką Liturgiczną Służbę Ołtarza or-
ganizując mocno ich formację duchową oraz włożył wiele 
pracy w remont Ośrodka. Badał także historię Ośrodka czy 
lokalnej społeczności co miało swoje odbicie w licznych 
artykułach. Również został powołany do Zespołu Interdy-
scyplinarnego.

Po Kapitule Prowincjalnej roku 2016, o. Mieczysław zo-
stał przeniesiony do Wrocławia, gdzie objął urząd gwardia-
na, a dyrektorem FOPD został ponownie o. Paweł Tarnaw-
ski, który oprócz kontynuacji prowadzonych dzieł i pracy 
w  Zespole Interdyscyplinarnym, wiele czasu poświęcał 
na wspólne wyjazdy wypoczynkowe i integracyjne dzieci 
i osób starszych oraz powołał do działalności Klub „Joachi-
ma i Anny” przeznaczony dla seniorów.

W maju 2017 roku, Kongres Kapitulny powierzył urząd dy-
rektora o. Urbanowi Adamowi Bąkowi, socjoterapeucie, któ-
ry stara się nie tylko kontynuować dzieło swoich wielkich 
poprzedników, ale również chciałby, aby FOPD stał się miej-
scem spotkań i dzielenia miłości, żeby każdy mógł tu czuć 
się jak w domu a wszyscy byli jedną wielką rodziną. Kieru-
je się swoim autorskim programem socjoterapeutycznym 
„Pedagogika miłości”, który polega na traktowaniu każde-
go z miłością i szukania w nim dobra, tak jak robił to Jezus 
Chrystus. Dlatego każdego dnia w Ośrodku wychowanko-
wie uczą się znajdować w sobie dobro i odkrywać co dobrego 
spotyka ich w życiu oraz zdobywają umiejętności nazywa-
nia swoich emocji i traktowania wszystkich z szacunkiem. 
Ojciec Urban również został powołany do Zespołu Interdy-
scyplinarnego, a dodatkowo zwrócił uwagę na konieczność 
ukazania większemu gronu odbiorców funkcjonowanie 
Ośrodka, przez uruchomienie strony internetowej: www.
pomagajmydzieciakom.pl, oraz media społecznościowe, 
co wyraziło się w uruchomieniu Fanpage Ośrodka: www.
facebook.com/pomagajmydzieciakom. Owocem potrzeby 
zaznajomienia i przybliżenia działalności FOPD mieszkań-

com Głubczyc 
są  rów nież 
relacje z uro-
c z y s t o ś c i 
i  wystąpie-

nia w miejscowych mediach, a dla szerszego grona odbior-
ców w mediach wojewódzkich, gdzie często gości z wycho-
wankami, którzy sami opowiadają o swoich przeżyciach 
w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom.

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom dzisiaj
Biorąc pod uwagę charakter pracy Ośrodka i  jego od-

biorców, należy uznać funkcjonowanie Franciszkańskiego 
Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach jako wspaniałe 
dzieło zakonu na  rzecz ubogich i  najbardziej potrzebu-
jących. W  tym roku obchodzone było XX-lecie istnienia 
Ośrodka, co miało swój wyraz w centralnych uroczysto-
ściach dnia 26 listopada. Głównym obowiązkiem – jako 
zakonu franciszkańskiego, jest kontynuowanie tych dzieł, 
które najbardziej odwołują się do charyzmatu św. Francisz-
ka z Asyżu. Podstawowym celem istnienia jest prowadzenie 
świetlicy socjoterapeutycznej, która poprzez swe działanie 
ma zapobiegać niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu 
dzieci i młodzieży. Do zadań należy wdrażanie wychowan-
ków do  przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
kształtowanie w nich właściwego stosunku do nauki i pra-
cy, podnoszenie poziomu kultury osobistej oraz elimino-
wanie zaburzeń zachowania. Zadania mają być realizowane 
poprzez współpracę z rodziną wychowanka, nastawioną 
na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
poradnictwo życiowe oraz poprzez nawiązanie kontaktu 
ze szkołami czy innymi organizacjami lokalnymi, mogą-
cymi pomagać dziecku i rodzinie. Głównymi odbiorcami 
zajęć prowadzonych przez Franciszkański Ośrodek Pomo-
cy Dzieciom są dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, 
ale Ośrodek otwarty jest na każdego, który chciałby rozwi-
jać swoją osobowość, talenty czy spróbować zaakceptować 
siebie takiego jakim się jest naprawdę, co powoduje, że jest 
zdolny współpracować z każdym człowiekiem czy insty-
tucją.

Źródło: http://www.klasztorek.edu.pl/

O. Urban wręcza wyróżnienie 
„Przyjaciel FOPD” 
burmistrzowi Adamowi Krupie
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Nasi harcerze zanie-
sili światełko do na-
szej Parafii,  Klasz-

torka, naszym władzom 
samorządowym podczas 
uroczystych sesji, firmom 
i instytucjom, placówkom 
oświatowym i  służbom 
mundurowym, a także na-
szym mieszkańcom przed 
Ratuszem Miejskim. Dzię-
kujemy za  zaproszenia 
na  spotkania opłatkowe 
i wigilie, podczas których 
mogliśmy przekazywać 
betlejemski ogień. Do wie-
lu miejsc nie dotarliśmy, 
ale będziemy nad tym pra-
cować. Dziękujemy za cie-
płe przyjęcie i życzymy by 
Betlejemskie Światło Poko-

ju ogrzewało nasze serca 
przez cały rok.

Historia Światła zaczy-
na się  w  Betlejem, mieście 
położonym w  Autonomii 
Palestyńskiej, które przez 
lata było w centrum napięć 
politycznych, konf liktów 
zbrojnych oraz ataków ter-
rorystycznych. Właśnie tam 
ponad dwa tysiące lat temu 
narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pań-
skiego w  Betlejem płonie 
wieczny ogień. To  właśnie 
od  niego co  roku odpala 
się  jedną malutką świecz-

kę, której płomień niesiony 
przez skautów w  wielkiej 
sztafecie przez kraje i konty-
nenty obiega świat.

Sam moment odpalania 
Światła w Betlejem jest wy-
jątkowy. Dla  tej idei ludzie 
potrafią na  chwilę się  za-
trzymać, powstrzymać złość 
i gniew. W ponad 30-letniej 
histor ii Bet lejemsk iego 
Światła Pokoju, w  zmienia-
jących się  warunkach poli-
tycznych, nigdy nie zdarzyło 
się by Światło nie wyruszyło 
z  Betlejem w  swoją drogę. 
To  czyni ze  Światła znak 

pokoju, poświadczenie wza-
jemnego zrozumienia i sym-
bol pojednania między naro-
dami.

Takim darem skauci z ca-
łej Europy, a wśród nich har-
cerki i harcerze ZHP pragną 
podzielić się ze wszystkimi. 
Niosąc lampiony ze  Świa-
tłem do parafii, szkół, szpita-
li, urzędów i domów, dzielą 
się  radosną nowiną i  krze-
wią największe uniwersalne 
wartości braterstwa i poko-
ju.

  ZHP Głubczyce 

Światło Pokoju z Betlejem dotarło do Głubczyc

Betlejemskie 
Światło Pokoju

Symbol „Betlejemskiego Światła Pokoju”  
ma bardzo głębokie znaczenie
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Pogrążona w smutku rodzino, znajomi i przyjacie-
le. Pożegnaliśmy naszą Koleżankę, żołnierza II woj-
ny światowej, członka ZIWRP i ZKRPiBWP w Głub-

czycach, wspaniałą matkę, babcię i prababcię, która 
po długim i niełatwym życiu odeszła na wieczną wartę.

Józefa Nakoniczewska urodziła się 15 października 1922 r. 
w miejscowości Majdan, pow. Kopyczyńce, woj. tarnopolskie 
na Kresach Wschodnich II RP w rodzinie chłopskiej. Rodzica-
mi pani Józefy byli Mikołaj Ciemny i Rozalia z domu Żywina. 
Rodzina utrzymywała się z pracy na polu i w gospodarstwie 
rolnym. Do szkoły podstawowej p. Józefa uczęszczała w Majda-
nie, do której chodziły dzieci polskie, żydowskie i ukraińskie. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej pomagała rodzicom pro-
wadzić gospodarstwo. Gdy wybuchła II wojna światowa, życie 
p. Józefy znacznie się pogorszyło. Okres pomiędzy wrześniem 
1939 r. a majem 1945 r. był czasem okrutnych zbrodni, prześla-
dowań oraz ludobójstwa na niewyobrażalną skalę. Pani Józefa 
dwukrotnie cudem ocalała z banderowskich napadów i pacy-
fikacji wsi, najpierw w marcu 1944 r., a następnie w styczniu 
1945 r. W marcu 1944 r. kiedy Armia Sowiecka wkroczyła 
na te tereny dokonując mobilizacji ludności w wieku 
od 18-50 lat, p. Józefa została wcielona do II Armii Woj-
ska Polskiego. Jako telefonistka brała udział w działa-
niach wojennych na terytorium Polski oraz w opera-
cjach: łużyckiej i praskiej. W maju 1945 r. jednostka p. 
Józefy stacjonowała w Klitten niedaleko Zgorzelca. 
Tam też żołnierze wraz z p. Józefą zostali zdemo-
bilizowani. 

Pani Józefa listownie dowiedziała się, 
że jej rodzina zamieszkała w Gołuszowi-
cach w  pow. głubczyckim. W  tej samej 
miejscowości osiedlili się  rodzice jej 
przyszłego męża. Pani Józefa przyjecha-
ła więc do Gołuszowic.

Wkrótce z wojny wrócił do swojej ro-
dziny Józef Nakoniczewski, który służył 
w  I  Armii Wojska Polskiego. Pani Józefa 
i Pan Józef znali się jeszcze z Majdanu na Kre-
sach Wschodnich. 31 marca 1946 r. wzięli ślub. 
Pracowała wraz z mężem na niewielkim go-

spodarstwie. Dorabiała zarobkowo chodząc do  lasu sadzić 
młody drzewostan. Dostała propozycję stałej pracy na głub-
czyckiej poczcie jako telefonistka, ale ze względu na rodzinę 
nie podjęła się jej, pozostała w Gołuszowicach.

Pan Józef i pani Józefa wycho-
wali wspólnie czwórkę dzieci, 
troje wnucząt i jednego prawnu-
ka. Przeżyła razem z mężem 24 
lata, ponieważ 19 sierpnia 1990 r. 
pan Józef odszedł na  wiecz-
ną wartę zostawiając ją  samą 
ze  swoimi problemami. Była 
dobrą matką, babcią i  przyja-
ciółką. Niesamowicie pracowi-
tą i  uczynną na  rzecz kościoła 
i środowiska, w którym żyła. Nie 
szczędziła sił rodzinie, bliskim 
i znajomym.

Ze służby wojskowej została zwolniona 10 grud-
nia 1945 r. w stopniu plutonowego. 12 października 

1978 r. mianowana do stopnia sierżanta. Posia-
dała inne, liczne odznaczenia. Nie tak daw-

no, bo w 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej (1 września 2019 r.) została od-
znaczona „Krzyżem Stulecia Powstania 
ZIWRP”, na którym to wydarzeniu sta-
wiła się osobiście. Odeszła na wieczną 
wartę z naszego związku w dniu swego 
patrona, Józefa w 2022 r. jako Bohater-
ka, która walczyła o naszą wolność.

Żegnaj Koleżanko,  
spoczywaj w pokoju. 

Niech Ci ziemia lekką będzie.

  Amelia Mamczar 
Prezes Zarządu Oddziału ZIWRP i ZKRPiBWP 

w Głubczycach

Wspomnienie śp. Józefy Nakoniczewskiej

Józefa Nakoniczewska
Józefa Nakoniczewska. 
Gołuszowice 10 września 2015 r.

Od lewej siedzi Józefa 
Nakoniczewska 
pośrodku grupy stoi jej 
siostra Anna. Okolice 
Janowa Lubelskiego

Józefa Nakoniczewska w 1945 r.

Fot. ślubna Józefy (z domu Ciemny) i Józefa Nakoniczewskich.  
Głubczyce, 31 marca 1946 r.
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Dnia 30 listopada 
2022 r. zakończyła 
się  realizacja zada-

nia pn. Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o  mocy 6 
kW na  świetlicy wiejskiej 
w Gadzowicach.

W  wyniku realizacji za-
dania na  dachu świetlicy 
wiejskiej zamontowano pa-
nele fotowoltaiczne o  łącz-

nej mocy 6 kW oraz przy-
łączono je  do  sieci. Koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 
30 000,00 zł. Jest to pierwsza 
ze świetlic wiejskich, na któ-
rej powstała tego typu insta-
lacja. Realizacja zadania ma 
na celu ograniczenie wydat-
ków generowanych poprzez 
zużycie energii elektrycznej, 
której znaczna ilość zosta-

nie wykorzystana w  celach 
grzewczych obiektu. Re-
alizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia wpłynie 
pozytywnie na ochronę śro-
dowiska, a  także zwiększy 
funkcjonalność obiektu. 

  Gmina Głubczyce 
Wydział Komunalno 

Inwestycyjny

Poprawa funkcjonalności obiektu i wpływu na środowisko
Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Gadzowicach

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niżej 

wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Głubczyce:
• nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 4 lokalowym oraz budynkiem gospodarczym, położona w Głub-

czycach przy ul. Warszawskiej nr 22;
• nieruchomość niezabudowana, położona w Głubczycach przy ul. Stefana Żeromskiego, obejmująca działki nr 205/53 

i nr 205/55 o łącznej powierzchni 0,2542 ha.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 

nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224.

Czysta woda jest najważ-
niejszym produktem 
niezbędnym do  życia 

i prawidłowego funkcjono-
wania organizmu człowie-
ka. Jakość wody powinna 
odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. 
U z 2017 r. poz. 2294).

Ogólne wymagania, któ-
rym powinna odpowiada 
woda do  picia definiują, 
że  woda jest bezpieczna 
dla życia ludzkiego, jeżeli jest 
wolna od mikroorganizmów 
chorobotwórczych i  paso-
żytów w  liczbie stanowią-
cej potencjalne zagrożenie 
dla  zdrowia ludzkiego, sub-
stancji chemicznych w ilości 

zagrażającej zdrowiu oraz nie 
ma agresywnych właściwości 
korozyjnych.

W  powiecie głubczyckim 
woda dostarczana ludności 
w ramach zbiorowego zaopa-
trzenia pobierana jest wy-
łącznie z  ujęć podziemnych. 
Nadzór nad jakością wody 
przeznaczonej do  spożycia 
przez ludzi prowadzą organy 
Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej. Zgodnie z cytowanym 
w yżej rozporządzeniem 
przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjne prowa-
dzą monitoring jakości wody 
w ramach kontroli wewnętrz-
nej według harmonogramu 
uzgodnionego z  Państwo-
wym Powiatowym Inspekto-
rem Sanitarnym.

W  IV kwartale na  terenie 
naszego powiatu jakość wody 
skontrolowano w  9 wodo-
ciągach. Pobrano 31 próbek 
do  badań mikrobiologicz-
nych oraz 23 próbki do badań 
fizykochemicznych.

Krótkotrwałe zanieczysz-
czenia wody, bakteriami 
grupy coli, stwierdzono 
w  wodociągu publicznym 
Jędrychowice oraz Dziećma-
rów – Baborów. Po  dokona-
niu oceny ryzyka w  oparciu 
o  obowiązujące wymagania 
zdrowotne stwierdzono brak 
przydatności wody do spoży-
cia. W wyniku prowadzonego 
postępowania administra-
cyjnego oraz podjętych przez 
administratorów ujęć działań 
naprawczych, doprowadzono 

jakość wody do  odpowied-
nich wymagań.

Pojedynczą obecność bak-
terii grupy coli wykryto w wo-
dociągu publicznym Głubczy-
ce, Braciszów, Kietrz, Krasne 
Pole. Powyższe nie stanowiło 
zagrożenia dla zdrowia kon-
sumentów. Podjęte działa-
nia polegające na  płukaniu 
i dezynfekcji sieci w krótkim 
czasie spowodowały poprawę 
jakości wody.

Na  koniec IV kwartału 
2022 r. wszystkim mieszkań-
com powiatu głubczyckiego 
w ramach zbiorowego zaopa-
trzenia, dostarczano wodę 
o  odpowiednich wymaga-
niach zdrowotnych.

  Sanepid Głubczyce

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
na terenie powiatu głubczyckiego w IV kwartale 2022 r.
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Z Panem Marcinem Grabuńczykiem Dyrektorem Fi-
nansowym/Prokurentem GWiK Sp. z o.o. rozmowę 
przeprowadził Mateusz Kitka.

Jak ocenia Pan rok 2022? 
Rok 2022, był rokiem szczególnym. Dopiero co wyszliśmy 

ze skutków pandemii a wpadliśmy w okres wojny u naszych 
wschodnich sąsiadów co wszyscy odczuwamy w życiu co-
dziennym a  szczególnie odczuwa to  nasza gospodarka. 
Szalejąca inflacja, jedna z najwyższych w Europie, odbija 
się na cenach, które przedkładają się na koszty prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Ale ten rok jest też rokiem 
ogromnych szans na rozwój, jest to rok dla liderów, którzy 
potrafią działać w kryzysie i wprowadzać kolejne innowa-
cje. Kryzys otworzył drogę do realizacji wielu projektów 
które do tej pory nie zawsze były akceptowane. Jest to duża 
szansa dla spółki oraz jej pracowników. Planując budżet 
wydawało się, że będzie to  jeden z najgorszych okresów. 
Jednakże okazało się, że był to rok udany, gdzie zrealizo-
waliśmy założone cele i  rozpoczęliśmy nowe inwestycje 
oraz zmiany organizacyjne. Zaangażowaliśmy się jeszcze 
bardziej w  życie naszej społeczności lokalnej i  edukację 
naszych najmłodszych mieszkańców. A co najważniejsze 
spółka jest stabilna finansowo. 

Jak już wspomniał Pan o liderach to jakimi 
cechami powinni się cechować? 

Najkrócej rzecz ujmując, zarówno rok ubiegły jak i ko-
lejny rok, który nadchodzi, to czas liderów empatycznych. 
Empatyczny szef to  taki, który odkrywa ludzką cząstkę 
w człowieku. To czas liderów z serca. To czas, kiedy nie tylko 
cele biznesowe są najważniejsze, a relacja synergii właśnie 
tych celów z  człowiekiem-pracownikiem. Musimy 
zrozumieć istotę teraźniejszości, akceptując w pełni 
odrębne potrzeby każdego pracownika. To na szefie 
ciąży obowiązek i to także moralny, na znalezieniu 
oraz budowaniu wspólnej platformy, gdzie firma 
i  pracownicy czują się  bezpiecznie i  komfortowo. 
Gdzie panuje atmosfera zrozumienia potrzeb i kierunków 
rozwoju. Nie wyobrażam sobie rozwoju firmy, bez rozwoju 
pracowników. Dla mnie cele firmy i pracowników są równo-
rzędne i zawsze będę o to dbał. Tylko wtedy nastąpi równo-
waga i najlepszy czas dla organizacji. 

Jakie najważniejsze zadania 
organizacyjne i inwestycyjne udało 
się już zrealizować w tym roku? 

Rozpoczęliśmy projekty, które mają poprawić sytuację 
organizacyjną spółki i jej pracowników. Trwa audyt syste-
mu wodociągowego miasta Głubczyce i miejscowości za-
silanych z tego wodociągu. Udało się też rozpocząć proces 
wartościowania stanowisk pracy, który na pewno wpłynie 
korzystnie na pracowników, dając każdemu równe szanse 
awansów oraz proste i jasne zasady wynagradzania. Nale-
żę do zwolenników tego procesu, ponieważ stwarza nowe 
możliwości i wpływa pozytywnie na morale pracowników 
a co za tym idzie na całą organizację. Likwiduje nierówno-

ści i stwarza sprawiedliwe warunki dla wszystkich. Aktu-
alnie ukończyliśmy dwa pierwsze etapy tj. audyt systemu 
kadrowego i systemu wynagrodzeń. Znajdujemy się także 
w trakcie procesu audytowania systemu odbioru zbiorni-
ków bezodpływowych, aby zająć się tematem komplekso-
wo. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale nie ustajemy w sta-
raniach, a im wyzwania trudniejsze tym przynoszą większą 
satysfakcję. Jeżeli chodzi natomiast o inwestycje, 
to należy wspomnieć, że rozpoczęliśmy wdro-
żenie jednolitego systemu odczytu wodo-
mierzy poprzez zakup i wdrożenie syste-
mu uniwersalnych nakładek radiowych, 
co w konsekwencji pozwoli na wdrożenie 
systemu odczytów stacjonarnych. Ukoń-
czyliśmy realizację jednej z największych 
inwestycji infrastrukturalnych na tere-
nie miasta w ostatnich latach, polegają-
cą na budowie sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacyjnej na odcinku ponad 500 mb 
w okolicy nowo wybudowanej „obwodni-
cy” miasta. Poza tym rozpoczęliśmy wdro-
żenie pełnego monitoringu systemu wodo-
ciągowego, dążąc do jego „strefowania” 
co da efekt w postaci zmniejszenia 
awaryjności sieci i  wpłynie 
na  stabilność dostaw wody 
do naszych mieszkańców. Nie 
zapominamy także o proce-
durach wewnętrznych, któ-
re stwarzają przejrzystość 
i  komfort dla  nas wszyst-
kich. 

Jakoś czy jakość? 
Oczywiście, że  tyl-

ko jakość. I to zaczyna-
jąc od siebie, ponieważ 
powinniśmy zawsze 
świecić przykładem. 
Pracownik czy też współpracownik, zawsze 
musi wiedzieć, że może liczyć na swoje-
go przełożonego, niezależnie od zaist-
niałej sytuacji. Nigdy nie możemy 
godzić się na bylejakość, drogę 
na skróty czy obchodzenie prze-
pisów, które nas obowiązują. 
Etyka zawsze musi być na pierw-
szym miejscu. Osobiście stawiam na jakość, nieza-
leżnie od ceny jaką trzeba za nią zapłacić, bo to zawsze pro-
centuje z zyskiem. Poczynając od zakupów materiałów, 
zatrudnianie pracowników czy organizację spotkań. 

Wywiad z Panem Marcinem Grabuńczykiem

Czas liderów
Mateusz Kitka

 ... zarówno rok ubiegły jak i kolejny rok,  
który nadchodzi, to czas liderów empatycznych.
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Jakość zawsze ma znaczenie. Tak samo, zatrudniajmy tylko lep-
szych od siebie, prawdziwy menadżer zna swoją wartość i nie 
boi się uczyć od innych. Lider ma wskazywać drogę i to drogę 
nieustanego rozwoju. 

Jak powinna być zarządzana i prowadzona 
spółka wodociągowa, aby realizować wspólne 
cele mieszkańców i pracowników? 

Zarządzanie spółką musi odchodzić od uprawiania „fol-
warcznego zarządzania” do przejścia na zarządzanie po-
przez zmianę, rozwój i współpracę. Spotkałem się ostatnio 
w literaturze z ciekawą teorią, która zapisała się w moim 
sercu, a mianowicie „Teorią Trzech Uśmiechów: zadowolo-
ny pracownik/dostawca, zadowolony właściciel, zadowo-
lony klient”. W takich spółkach jak nasza, wskaźniki nie 
odgrywają takiego znaczenia jak aspekty społeczne. I tu-
taj musimy sobie też jasno powiedzieć, że utarte przeko-
nanie, że woda zawsze płynęła, płynie i będzie płynąć jest 
co najmniej błędne. Znamy już wiele przypadków, także 
w Polsce, że wodociągi bankrutują a woda przestaje pły-
nąć do kranów odbiorców. Prawda jest też taka, że mało 
się o tym mówi, ze względu na aspekt społeczny, jednakże 
jest to zjawisko coraz częściej spotykane. Na szczęście, pro-
blemy to szansa. Kryzys jest tylko szansą na lepsze, na za-
trzymanie się na chwilę i zmianę torów oraz przyspieszenie 
jadącego pociągu. Czasami dopiero po wielu godzinach roz-
mów, dyskusji, po spokojnym zastanowieniu się, wypraco-
wujemy optymalne rozwiązanie dla nas wszystkich. 

Wiele mówi Pan o pracownikach, ale czy 
mogą się czuć bezpieczni i jak zapewnić 

im to poczucie bezpieczeństwa? 
Bardzo dobre pytanie. Pracownik nie tylko powinien 

a musi odczuwać bezpieczeństwo i poczucie stabilności. 
Od poprzedniego roku kroczymy trudną drogą, ale dro-
gą zmiany i co ważne zmiany świadomej. Po to właśnie 

przeprowadzamy procesy zmiany i  prowadzimy au-
dyty tworząc nowe procedury, aby zwiększać bezpie-

czeństwo na  każdym etapie oraz poziomie hierarchii 
organizacyjnej. Firma też jest stabilna organizacyjnie 

i finansowo, co jest ważne w aktualnej sytuacji na świecie, 
daje poczucie bezpieczeństwa. I to zarówno dla pracow-
ników jak i odbiorców usług. Uważam też, że jeżeli mówi-
my o bezpieczeństwie to musimy zapewnić je w każdym 

aspekcie oraz stworzyć do  tego odpowiednie warunki. 
Zarówno na  płaszczyźnie komunikacyjnej, organizacyj-
nej i finansowej. Kolejna kwestia to atmosfera, dlatego też 
dążymy do pełniejszej integracji pracowników, stwarzając 

im do tego możliwości. Potrzeba nam kolejnych projek-
tów, które stworzą możliwość do rozwoju swoich pasji, 

gdzie każdy znajdzie swoje „miejsce”.

Najważniejsze działania z zakresu 
odpowiedzialności społecznej, 
o czym warto wspomnieć? 

Odpowiedzialność społeczna biznesu jest bardzo 
istotna. Angażowanie się w życie lokalnej społeczności 

jest priorytetem, co napędza dodatkowo w działaniu. 
Zrealizowaliśmy między innymi projekt pasieki 

edukacyjnej, która jak już mieliśmy okazję zo-
baczyć 11 listopada, w czasie obchodzenia uro-

czystości państwowych jest rozświetlona 
na  biało czerwono. Zamontowaliśmy 

deszczomierz, który już niedługo bę-
dzie udostępniony naszym mieszkań-

com. Wycieczki edukacyjne to kolejny projekt, który jest 
na bieżąco urozmaicany. Stworzyliśmy ścieżkę ekologiczną 
z hoteli dla owadów, która będzie rozbudowywana w ko-
lejnych latach. Jesteśmy też partnerem akcji społecznych. 
Wspieramy lokalne szkoły i przedszkola. Zorganizowaliśmy 
również kolejną edycję konkursu o wodzie, który na stałe 
wpisał się już w nasz coroczny kalendarz. Można by jeszcze 
wiele powiedzieć na temat CSR, jednakże zachęcam do od-
wiedzania naszego profilu na Facebook oraz naszej strony 
internetowej, która jest na bieżąco aktualizowana. 

Plany na rok 2023? 
Plany są ambitne. Planujemy zakończyć proces wdroże-

nia systemu wodomierzy wolumetrycznych i odczytów nie 
tylko radiowych a stacjonarnych na terenie miasta. Czeka 
nas montaż co najmniej 1000 sztuk wodomierzy. Rok 2023 
to też rok wdrożeń po wykonanych audytach. Już wiemy, 
że zalecenia będą ambitne, ale też przyniosą wiele korzyści 
wymiernych i to w każdym aspekcie, zarówno pracowni-
czym jak i społecznym. Jednakże największe korzyści przy-
niosą audyty systemu wodociągowego oraz wartościowanie 
stanowisk pracy. Powstaną nowe zasady i procedury, zwięk-
szające bezpieczeństwo dostaw wody do odbiorców. Rok ko-
lejny musi też być rokiem pracowników, dając im poczucie 
rozwoju oraz bezpieczeństwa a także pewność, że jesteśmy 
częścią jednej wspólnoty. Wyrażam nadzieję, że  będzie 
to dalej nasz wspólny cel, bo zrozumienie i dobra komuni-
kacja zawsze daje najlepsze efekty. Kolejnym priorytetem 
jest stworzenie i wdrożenie jasnych oraz prostych zasad bu-
dowy i finansowania nowych sieci wodociągowych oraz ka-
nalizacyjnych na terenie gminy Głubczyce. Jeżeli uda nam 
się zrealizować wszystkie założone cele to zmiany odczują 
zarówno mieszkańcy, pracownicy jak i cała organizacja. 

Czy jest jeszcze coś o czym warto wspomnieć, 
co utknęło głęboko w pamięci?

W  ubiegłym roku obchodziliśmy 30 lecie naszej spółki. 
Okresu szczególnego, gdzie mieliśmy zarówno lepsze jak i gor-
sze lata. Spółka zainwestowała ogromną kwotę w infrastruk-
turę techniczną, wybudowała nowe zbiorniki na wodę pitną, 
zabezpieczając dostawy wody, jednocześnie rozbudowując 
system kanalizacyjny. Trud został doceniony. W listopadzie 
miałem przyjemność, na jednym z najważniejszych wydarzeń 
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej Kongresie Wod-Kan-
-Eko, odebrać dwa wyróżnienia. Jedno, co jest dla mnie wiel-
kim zaszczytem, Przyjaciela Redakcji BMP, przyznawanego 
osobom, które przyczyniły się do merytorycznego wsparcia 
branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz dzielą się  swoim 
doświadczeniem. A drugie dla spółki z okazji obchodzenia jej 
30-lecia, co świadczy, że zostaliśmy zauważeni w branży na are-
nie ogólnopolskiej. Ponadto za wyniki finansowe uzyskane 
w roku 2022 otrzymaliśmy Gazelę Biznesu 2022 przyznawaną 
przez Dziennik „Puls Biznesu” i tym samym trafiliśmy do eli-
tarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwija-
jących się firm w Polsce. 

Gratuluję i dziękuję za rozmowę!
Dziękuję Panu redaktorowi za rozmowę. Na podsumo-

wanie, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom kolej-
nych owocnych lat rozwoju spółki. Deklarując, że zrobimy 
wszystko abyśmy byli dumni, że możemy razem współtwo-
rzyć zespół i przestrzeń dla rozwoju oraz współpracy.

 

 ... zarówno rok ubiegły jak i kolejny rok,  
który nadchodzi, to czas liderów empatycznych.
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Marcin Grabuńczyk został Społecznikiem Roku 
Województwa Opolskiego 2021 – Jest to człowiek 
wielu talentów. Prowadzi szereg działań eduka-

cyjnych i proekologicznych. Pasjonat inicjatyw społecz-
nych, tematyki zarządzania, motywacji oraz rozwoju 
osobistego. Jest prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Społeczności Lokalnej “Aktywni”, prezesem Sto-
warzyszenia Obywatelski Komitet Głubczyc; członkiem 
Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyc-
kiej oraz kilku innych. Działa głównie na obszarze po-
wiatu głubczyckiego edukując społeczność na łamach 
lokalnego portalu, powiatowego czasopisma oraz so-
cial mediów. Wspiera lokalne przytulisko dla zwierząt, 
współtworzył przystanie dla owadów, inicjował akcje 
ekologiczne m.in. inteligentną pasiekę on-line, współ-
tworzył międzypokoleniowy plener malarski – wymie-
nia Barbara Kamińska z Biura Dialogu i Partnerstwa 
Obywatelskiego UMWO.

Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Do-
nath-Kasiura podkreśla, że  dziś należy nie tyle walczyć 
o wolontariuszy, ale o nich dbać. – W naszym województwie 
mamy wielu społeczników. To są takie osoby, które myślą 
o innych. Dzięki nim jesteśmy lepszymi ludźmi. Dzięki nim 
nasze województwo jest najlepsze pod słońcem – zaznacza 
Zuzanna Donath-Kasiura.

Sam nagrodzony podkreśla, że najważniejsze jest dla nie-
go integrowanie społeczeństwa. – Tworzymy różne możli-
wości łączenia pokoleń. Okazało się, że świetnym na to spo-
sobem są  gry planszowe. Teraz organizujemy spotkania 
literackie, spotkanie z Mikołajem połączone z ubieraniem 
i  rozświetleniem choinki, spotkania plenerowe, propo-
nujemy różnorodną aktywność. Najważniejsza jest moim 
zdaniem cykliczność i konsekwencja – mówi Marcin Gra-
buńczyk.

Przy tej okazji, należy także wspomnieć, że Pan Marcin 
Grabuńczyk w  roku 2022 został nagrodzony jeszcze wie-

loma innymi nagrodami, zarówno za osiągnięcia w życiu 
zawodowym jak i w życiu społecznym. Do najważniejszych 
nagród możemy zaliczyć: 

1. Laureat Konkursu „Społecznik Roku Województwa Opol-
skiego”, tytułu przyznawanego przez Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego. 

2. Wyróżnienie „Przyjaciela Redakcji”, przyznawane-
go przez Redakcję BMP osobom, które przyczyniły 
się do merytorycznego wsparcia branży wodociągowo-
-kanalizacyjnej oraz dzielą się swoim doświadczeniem. 
Pan Marcin jest prelegentem na najważniejszych ogól-
nopolskich i międzynarodowych konferencjach branżo-
wych. Prowadzi badania naukowe, których wyniki są pu-
blikowane w punktowanych czasopismach naukowych 
i branżowych. 

3. Nagroda Gazela Biznesu 2022, przyznawanej przez Dzien-
nik „Puls Biznesu” za osiągnięte wyniki finansowe uzy-
skane w roku 2022. 

4. Finalista Konkursu Pracownik Roku w kategorii: Filar 
organizacji, organizowanego przez Business Centre Club 
z siedzibą w Warszawie. 

5. Wyróżnienie Opolską Marką 2021 Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Aktywni” w ka-
tegorii „Opolskie się wspiera!” za przeprowadzenie akcji 
mających na celu integrację i wspólne, kreatywne oraz 
atrakcyjne spędzanie czasu dla całych rodzin, przyzna-
waną przez Marszałka Województwa Opolskiego. 

Pan Marcin Grabuńczyk współpracuje z uczelniani wyż-
szymi, w tym Politechniką Śląską w Gliwicach. Aktualnie 
prowadzi badania między innymi w zakresie: 

• Wpływu klasy i montażu wodomierzy na sytuację finan-
sową przedsiębiorstwa wodociągowego.

• Wpływu rodzaju materiału na awaryjność infrastruktu-
ry wodociągowej.

• Wpływu jakości wody i zastosowanego materiału na zja-
wisko zarastanie sieci wodociągowej. 

• Zmiany meteorologii wodomierzy wolumetrycznych 
w trakcie procesu ich eksploatacji oraz jej wpływ na opty-
malizację kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Człowiek wielu talentów pochodzący z Głubczyc – został wyróżniony 
przez władze samorządowe województwa opolskiego

Marcin Grabuńczyk 
 – głubczyczanin 

Społecznikiem Roku 
Województwa Opolskiego 2021
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• Toksyczności osadów i ich ewentualnego wpływu na ja-
kość wody. 

• Pomysłodawca wielu inicjatyw społecznych, w tym mię-
dzy innymi:

• Pasieki edukacyjnej, którą możemy podziwiać spaceru-
jąc naszym parkiem miejskich, na wysokości ulicy Mic-
kiewicza. 

• Międzypokoleniowych spotkań z grami planszowymi, 
które integrują naszą lokalną społeczność. 

• Działań edukacyjnych z zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem oraz instytucjami, walka z hejtem oraz edu-
kowanie o bezpieczeństwie finansowych w sieci. 

• Inicjator lekcji edukacyjnych o wodzie, w których udział 
biorą lokalne przedszkola i szkoły. 

• Wsparcie lokalnych artystów, ocalanie od zapomnienia 
poezji pisanej do szuflady. 

• Tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, gdzie 
mogą odpocząć od zgiełku dnia codziennego. 

• Inicjatywa proekologiczna w ramach, której powstały 
przystanie dla owadów, stworzona została ścieżka eko-
logiczna składająca się z hoteli dla owadów.

Jego szeroka i jakże spektakularna działalność społeczna 
i naukowa sprzyja promocji Gminy Głubczyce, a tym samym 
Województwa Opolskiego na arenie ogólnopolskiej oraz mię-
dzynarodowej. Współpraca z instytucjami pożytku publicz-
nego, uczelniami wyższymi, samorządami, wydawnictwami 
naukowymi oraz szerokim gronem zainteresowanych dzia-
łaniami społecznymi i naukowymi sprzyja rozwojowi i wi-
zerunkowi naszej małej ojczyzny oraz wpływa na promocję 
i propagowanie wiedzy o regionie. Jego ofiarna i bezintere-
sowna działalność publiczna, zaangażowanie, czynienie dobra 
i poświęcenie przynoszą korzyści lokalnej społeczności. Nawet 
nie sposób wymienić tutaj wszystkich płaszczyzn aktywności 
Pana Marcina. To po prostu człowiek orkiestra. Barwna postać 
naszego społeczeństwa, bez której nie odbyłoby się wiele dzia-
łań i inicjatyw. Angażuje w swoje działanie wszystkie grupy 
społeczne i zaraża swoją pasją i czynieniem dobra.

  Redakcja

Barbara Kamińska, Marcin Grabuńczyk oraz Aleksandra Zwarycz

Marcin Grabuńczyk wraz z małżonką Joanną,  
podczas VI Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”. 
Fot. z 29 listopada 2022 r.
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Dziesiątego grudnia 2022 r. mieliśmy przyjemność 
gościć w głubczyckiej świątyni wyjątkowy i  je-
dyny w swoim rodzaju Reprezentacyjny Zespół 

Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą dyrygenta 
Pana Piotra Racewicza, tworzony przez chór i orkiestrę 
symfoniczną.

Występ poprowadził Pan Tomasz Szuran, zawodowy kon-
feransjer koncertów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego, a także licznych koncertów orkiestr 
symfonicznych, chórów i zespołów muzycznych, człowiek 
o wyjątkowym, zapadającym w pamięć, iście "radiowym" 
głosie.

Podczas koncertu mieliśmy okazję wysłuchać najwięk-
sze utwory muzyczne polskiej pieśni wojskowej i patrio-
tycznej. Wybrzmiały prawdziwe perły takie jak: "Pierwsza 
brygada", "Przybyli ułani pod okienko", "Szara piechota", 
"Maki", "Pierwsza kadrowa", "O mój rozmarynie". Nie zabra-
kło także współczesnych dzieł takich jak "Ojczyzno ma" czy 
"Taki kraj". Niezapomniane bisy pieśni "Boże, coś Polskę" 
odśpiewane na zakończenie przez wszystkich wykonawców 
w murach kościelnych – były chyba bez precedensu w histo-
rii tego miejsca.

Zespół przyjechał do  Głubczyc na  zaproszenie władz 
gminy oraz Parafii p.w. Narodzenia NMP. W  organizacji 
wydarzenia czynny udział brali przedstawiciele Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy ZK 
Głubczyce i Branice. Swoim wyjątkowym zaangażowaniem 
w przedsięwzięcie służył m.in. Pan Krystian Isański. Dzię-
kujemy!

Wśród solistów gościliśmy: Elżbietę Górnicką, Marisza 
Borzyszkowskiego, Romana Koguta, Andrzeja Wiśniewskie-
go.

Podziękowania należą się także realizatorom, w osobach 
Pana Grzegorza Mielimąki (kierownictwo muzyczne), Pana 
Pawła Szkopa (kierownictwo chóru) oraz Pana Krzysztofa 
Stoińskiego (kierownictwo techniczne).

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy gościć tak 
wspaniały zespół w naszym mieście.

  Redakcja 

KONCERT  
Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego
Roman Kogut podczas wykonania utworu „Taki kraj”

Ach, cóż to był za występ!
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…organizowany przez Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Nowych Gołuszowicach to już nasza dorocz-
na tradycja. A przygotowywane przez pensjonariuszy 
i pracowników tej placówki ozdoby świąteczne, stroiki 
i inne rękodzieła wciąż budzą nieukrywany zachwyt. 
W dniach od 13 do 15 grudnia 2022 r. można je było na-
być w holu Miejskiego Ośrodka Kultury, wspierając tym 
samym działalność tegoż ośrodka terapeutycznego 
dla niepełnosprawnych intelektualnie.

 Od szeregu lat kiermasz ten odwiedza liczna grupa 
młodzieży z głubczyckiego MECHANIKA, aby, kupując 
wspomniane rękodzieła, wesprzeć jakże szlachetny cel. 
Dzięki życzliwości i otwartości dyrekcji ZSM i chęci na-
szych młodych przyjaciół po raz kolejny udało się nam 
zorganizować wyjścia uczniom aż dziesięciu klas. Przy-
kuta chorobą do łóżka mogłam li tylko zachęcać moich 
uczniów oraz nauczycieli aplikacją Messenger i infor-
macją na grupie. Tych na szczęście nie brakowało.

Tak oto w mroźnej zimowej scenerii kiermasz odwiedzi-
ły następujące klasy: I A z wychowawczynią p. Aldoną Jani-
czek, I C i III CD z p. Andrzejem Seniem, I g i III gs z p. Violą 
Maciej, II i z ks. Kamilem Sowadą, I D z ks. Łukaszem Kau-
fem, samodzielnie moi wychowankowie z kl. III L oraz IV L 
podczas „okienka” jak i klasa II AL wraz z p. Dorotą Wojtyń-
ską. Lecz nie tylko! W tym roku do tej akcji dołączyła ekipa 
z zaprzyjaźnionego ROLNICZAKA, a mianowicie klasa I TR 

z wychowawczynią p. Dorotą Curyło oraz uczniowie przy-
byli z p. Renatą Korus.

Nie brakło tu ciepłych słów wdzięczności ze strony pro-
wadzących sprzedaż terapeutów ŚDS-p. Ewy Bartusik i p. Ro-
berta Wyrwalca, którzy zaprosili młodzież na wspaniałe 
jasełka w reżyserii p. Waldka Lankaufa w wykonaniu oczy-
wiście niepełnosprawnych z tejże placówki, z czego zresztą 
niektóre klasy skorzystały. A ‘propos, w listopadzie mieliśmy 
okazję obejrzeć spektakl w ich wykonaniu zatytułowany 

„Czas po-
kory”, a  nawiązu-

jący do pandemii korona-
wirusa. Rewelacyjny!

Cieszę się niezmiernie, że mło-
d zież na sz ych szkól chętnie angażuje się w dzia-
ła n ia sp o łe c z ne i  charytatywne, a  czynienie do-
bra i pomoc potrzebującym traktuje jako cel nadrzędny. 
To swoista i namacalna lekcja integracji.

Z noworocznym pozdrowieniem,

  Maria Farasiewicz 

Kiermasz 
bożonarodzeniowy...
Rękodzieło pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy
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Z orszakiem  

6 stycznia 2023 r., po zgoła trzyletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, w wypełnionym po brzegi 
kościele o.o. Franciszkanów w Głubczycach o godz. 

18 odbył się doroczny koncert pt. Z ORSZAKIEM TRZECH 
KRÓLI w  reżyserii Marii Farasiewicz z  udziałem zna-
komitego artysty musicalowego – Tomasza Wierzby. 
To  już dziesiąte przedsięwzięcie tego typu związane 
ze Świętem Objawienia Pańskiego.

Wystąpiły tu razem zespoły prowadzone przez wspo-
mnianą reżyserkę: Grupa Estradowa MIRIAM MOK, Teatr 
TRADYCJA ZSM, jak i zaproszeni soliści, których głosy doda-
ły koncertowi blasku. Oprawę muzyczną przedsięwzięcia 
stanowił żywy akompaniament, w  którym wybrzmiało 
wiele instrumentów. Koncert ten miał niejako charakter 
rodzinny, bowiem wystąpiła w nim rodzina Marii Farasie-
wicz, a mianowicie jej brat -Wiesław Wierzba, bratanek-To-
masz i bratanica-Aleksandra. Ponadto nieprzeciętny muzyk 
– Maciej Albert ze swym młodszym bratem Jakubem.

Półtoragodzinny, jakże bogaty treściowo program wy-
pełniły staropolskie i współczesne kolędy oraz pastorałki, 
w tym także autorstwa Marii Farasiewicz w oprawie poetyc-
kiej wielu jej tematycznych wierszy napisanych na tę oko-

liczność. Motywem przewodnim występu byli oczywiście 
T r z e j Mędrcy ze  Wschodu. Widowiskowy 

i emocjonalny charakter koncer-
tu, ciekawe aranżacje muzycz-
ne, stylizacja góralska i  zi-

m o w a , 
autor-

ski ton, oryginalna sceneria i  rekwizyty wy-
tworzyły niezw ykły klimat i  nastrój, z a ś 
obecność siedmioletniej Carmen Pindur-
-Nowakowskiej z  wdziękiem recytującej 
wierszyki o Bożej Dziecinie dodała występo-
wi uroku. Finałowy, symboliczny „Znak poko-
ju” z lampionami, w towarzystwie dzieci, jakże 
przejmująco odśpiewany przez zgromadzonych, 
wytworzył poczucie wspólnoty. Odbiorcy nie kryli 
radości i wzruszeń! A wśród nich byli: burmistrz-A-
dam Krupa, ks. Proboszcz Parafii NNMP w Głubczy-
cach – Daniel Leśniak, ks. Krzysztof Cieślak – pro-
boszcz Parafii Równe obchodzący tego dnia swoje 
urodziny, ks. Kamil Sowada, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury – Zbigniew Ziółko, radni różnych 
szczebli samorządowych, siostry zakonne de Notre 
Dame, goście z Krnova w Republi-
ce Czeskiej, Kietrza, Branic, 
Opola, Raciborza, Kędzie-
rzyna-Koźla, oczywiście 
mieszkańcy Głubczyc 
i okolicznych wsi.

Wysoki poziom 
koncertu i jego emo-
cjonalny charakter 
został doceniony 
i  nagrodzony 
g romk imi, 
n i e k o ń -

czący-
m i 

trzech króli
Koncert poetycko-muzyczny w reż. Marii Farasiewicz

Dominik Wąsik

Wiesław Wierzba
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się wręcz brawami i owacjami na stojąco. Były 
też kwiaty dla organizatorki przedsięwzięcia. 
O. Gwardian – Eliasz Opala – ciepłymi słowy 
przywitał artystów, a na koniec, nie szczędząc 

serdeczności, wyraził swą wdzięcz-
ność za kolejny, społeczny występ 

i już zaprosił na następny.

A w koncercie tym wystąpi-
li: Maciej Albert (pianino, sak-

sofon, śpiew), Jakub Albert 
(trąbka, gitara, śpiew), 

M a -

rian Bażyński (keyboard), Witold 
Dereń (recytacja, śpiew, janczary), 

Maria Farasiewicz (scenariusz, 
prowadzenie, recytacja, śpiew), 
Estera Horodyska (skrzypce), We-
ronika Malina (śpiew), Tomasz 

Mirga (skrzypce), Dominik Wąsik 
(śpiew), Aleksandra Wierzba (śpiew, 

janczary), Wiesław Wierzba (gitara, 
śpiew, tamburyn), Mieczysław Zając 
(śpiew, góralszczyzna).

Pomoc organizacyjna: dyrekcja 
i pracownicy MOK (Daniel Konopac-
ki, Dominik Wąsik, sprzęt nagłaśnia-
jący); Krzysztof Skwarek (akustyka, 

światło, sprawy techniczne), 
Kamil Farasiewicz i rodzi-

na Wierzbów.

  Redakcja 
ZSM 

Tomasz Wierzba

Chór męski w wykonaniu 
kolędy a'capella

Witold Dereń

Carmen Pindur-Nowakowska
Szopka w kościele  
oo. Franciszkanów

Tomasz Mirga
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Kolejny raz narodził się nam Zbawiciel i z tej przy-
czyny kolejny raz w dn.5.01.2023 r. odbył się Kon-
cert Bożonarodzeniowy, by mieszkańcy Głubczyc 

i okolic mogli spotkać się na sali widowiskowej MOK 
w Głubczycach, wysłuchać, przeżyć, i wspólnie zaśpie-
wać kolędy oraz utwory poetyckie dotyczące Naro-
dzenia Pana. Kompozytor wszystkich wykonywanych 
utworów pan Józef Kaniowski przywitał przybyłych 
gości słowami, by w tym koncercie poczuć się jak przy 
wigilijnym stole, by zarówno słuchacze, jak i  wyko-
nawcy poczuli się  we  wspólnocie dusz, serc i  uczuć, 
aby móc w  części finałowej metaforycznie podzielić 
się  opłatkiem poprzez wspólne zaśpiewanie kolędy 
„Bóg się  rodzi, moc truchleje”, by Boży Syn zrodził 
się w nas na nowo, przynosząc łaskę i pokój.

Premierowe utwory wykonał Zespół Estradowy MOK 
w Głubczycach w osobach: Piotr Wiecha, Dominik Wąsik, Ma-
ciej Kaniowski, Beata Krzaczkowska, rodzina Fedorowiczów 
(Longina, Krzysztof, Brygida i Broni- sława), 
Jerzy Skrzekut, Wiesław Staszew- s k i 
oraz Chór Feniks. Wykonywa- n e 
utwory skomponowane zo-
stały specjalnie na tę uro-
czystość przez p. Józefa 
Kaniowskiego, który 
spośród swoich ponad 
100 utworów kolędo-
wych wybrał na dzisiej-
szy wieczór 18 nowych, 
ujmując je  w  porząd-
ku chronologicznym, 
od wierszy dawnych 
poetów okresu ba-
roku po  wiersze 
poetów współ-
czesnych.

U t w o r y 
te w sposób 
szczególny 
p o z w o l i -
ły przeżyć 
tę  pięk ną 
i   w i e l k ą 
chwilę, niosą-
cą dobrą nowi-
nę, przenosząc 
nas na  moment 
do  sk rom nej 
stajenki, w  której 
Maryja porodzi-
ła syna, owinęła 
go  w  pieluszki 
i  położyła w  żło-
bie, gdyż nie było 
dla  niej miejsca 

w gospodzie. Jeszcze wtedy nie wiedziała „że te stópki dwie 
po wodzie będą kroczyć, że ta mała dłoń powstrzyma wielki 
wiatr…”, że pewnego dnia przywróci „…ślepemu wzrok, głu-
chemu dźwięk, zmarłemu życia dar, chromemu krok, nieme-
mu pieśń – przyniesie Chrystus Pan”. I uwierzyła, bo zaufała, 
bo miłowała.

A gdzie dziś miejsce dla Niego?, „Gdzie Dziecino droga 
Twe łóżeczko dziś ?” – jak pisze pani Teresa Jagiełło. Każdy 
powinien otworzyć serce, by zadać sobie to pytanie i spró-
bować znaleźć nań odpowiedź. Choć i w tym rozważaniu 
pomagają nam kolejne słowa poetki mówiące „Jesteś tu by 
kochać i złagodzić lęk” – niezwykła podpowiedź i jednocze-
śnie drogowskaz zbudowany z głębokiej wiary.

Gdy rozejrzymy się na świat wokół nas, pełen wojen, waśni 
i sporów, widzimy jak krótko trwają chwile uniesienia i wiary 
w ludziach, jak szybko, niczym lud prowadzony przez Mojże-
sza, potrafimy wątpić i upadać mimo tak wielu cudów i łask. 
A słowa Jezusa tak przekonujące, a jednak podważane, jakby 
istniały dwie siły, dwie przeciwstawne moce i tylko od wolnej 
woli człowieka zależy za którą się opowie. Nie są to często de-
cyzje łatwe, pamiętamy z Ewangelii jakimi bogactwami sam 
Jezus był kuszony na pustyni, a dziś za sprawą niezwykłej ludz-

kiej inteligencji te bogactwa są jeszcze bardziej atrakcyjne, 
nierzadko ambiwalentne, i  złe i  dobre jednocześnie. 

Dlatego stoi człowiek przed tak trudnymi wybora-
mi, w których musi być zaangażowany zdawałoby 

się i rozum, i serce, a jednak i to mało, bez wiary, 
bez Boga i one mylić się potrafią.

A może właśnie „cisza nas wybawi?”, 
jak pisze poeta Marek Tercz, którego słowa 
w i e r - sza dziś wybrzmiały i stały się mottem ni-

niejsze- go koncertu, może owa cisza jest tą właściwą 
drogą pośród zgiełku ulic, szumu medialnego, politycz-

nych sporów o to, kto ma rację, kto mądrzejszy, kto 
piękniejszy, a może bardziej przebojowy w swych 
działaniach, w świecie moralnego chaosu i pomie-
szania wartości?

„A może cisza nas wybawi,  
jak mysz pod progiem przycupnięta, 

Lecz jak zaprosić ją do domu,  
gdy nie ma komu kota przegnać. 

A może bieda i pokora,  
siostry zrodzone z jednej matki 
Rozplączą wreszcie węzeł oczu,  

by widzieć dalej niż czubki palców. 
A może tylko dobre słowo,  

jak chleb powszedni zrozumiałe, 
Przywróci sens, jakby na nowo  

ułożyć dało się alfabet. 
A może jednak przyjdzie cisza,  

główne przy stole zajmie miejsce, 
Żeby ocalić skrzypce świerszcza  

i dobre słowo i nic więcej”

Koncert Bożonarodzeniowy w reż. Józefa Kaniowskiego

„A może cisza 
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nas wybawi...? 

Warto wsłuchać się w te słowa, które mimo upływu lat 
są tak niezwykle aktualne, odnoszą się do zmieniającej się, 
a jednak niezmiennej w owym zgiełku, szumie, kłótniach, 
i  wojnach na  wielu płaszczyznach życia rzeczywistości, 
może owa cisza jest krokiem ku odwróceniu choć na chwilę 
oczu i zmysłów, by w niej i modlitwie spróbować wsłuchać 
się w Boże słowo. To znaczy, że nie ten ma rację, kto głośniej 
krzyczy, lecz ten, który jest w stanie się wyciszyć, czyli wy-
zbyć się własnej pychy. Wtedy w pokorze i tym wyciszeniu 
usłyszy głos świerszcza, a przecież wiemy, że świerszcz śpie-
wa pianissimo.

Ponieważ wszystkie zaprezentowane kompozycje J. Ka-
niowskiego powstały do słów wierszy wybitnych poetów, 
których twórczość przypada na okres od baroku po czasy 
współczesne, zatem koncert ten stanowił również nie-
zwykłą lekcję historii. Na fortepianie akompaniował sam 
kompozytor, który również prowadził cały koncert zapo-
wiadając kolejne utwory z krótkim opisem historycznym 
dotyczącym życia i twórczości prezentowanych poetów. Za-
chęcam do obejrzenia programu transmitowanego przez p. 
Mariana Pospiszela w TV Pogranicze, gdzie będzie można 
usłyszeć więcej szczegółowych informacji dotyczących hi-
storii życia i twórczości wymienionych poetów. Na łamach 
czasopisma, w skrócie w kolejności chronologicznej należy 
wymienić, iż wykonane zostały utwory: „Na gościńcu Egip-
towym” Kaspra Twardowskiego - poety wczesnego baroku 
(ur. w 1592 r.), nazywanym poetą metafizycznym, wiersze 
wybitnego poety Josepha Von Eichendorffa „Boże narodze-
nie”, w przekładzie ks. Prof. Jerzego Szymika, wybitnego 
teologa, którego mieliśmy zaszczyt gościć w naszym MOK 
w programie dotyczącym jego twórczości wyrażonej także 
poprzez piękną muzykę J. Kaniowskiego. W dalszej kolejno-
ści zaprezentowane zostały utwory do wierszy: Marii Czer-
kawskiej (ur.1881r), Kazimiery Iłłakowiczówny (ur. 1892r.) , 
Stanisława Ciesielczuka (ur.1906r), Jerzego Kiersta (ur.1911r.), 
ks. Jana Jakuba Twardowskiego (ur.1915r.), po  czym pięk-
nem melodii wybrzmiały utwory pokolenia „Kolumbów”: 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (ur. 1921) „Aniołowie, Anio-
łowie biali”, „Z szopką” oraz Tadeusza Stefana Gajcego (ur. 
1922) „Zbieram się długo, od samego lata, zobaczyć Ciebie 
w świętym Betlejemie”.

Następnie wykonano utwory do tekstów poetów współ-
czesnych: Emilii Waśniowskiej: „To  właśnie tego wieczo-
ru” oraz pochodzącej z Głubczyc Teresy Jagiełło „Pierwsza 
gwiazdka”, „Kołysanka” oraz „Tej nocy czar” – wyrażający 
piękne przesłanie: „Gwiazdka szczęścia zabłyśnie o zmroku, 

Bo jej światło docierać chce wszędzie 
Łza zawiśnie na białym obłoku 
Mały Jezus cichutko przybędzie 

Rączka wzniesie się w geście przyjaźni 
By radości już nic nie zmąciło 

Teraz będzie na pewno nam raźniej 
Więc pozwólmy, niech w sercach trwa miłość”

Te piękne słowa wpisują się w treść kolejnych utworów, 
w tym Ernesta Brylla, wielkiego poety, który kilkakrotnie 
gościł w  naszym MOK za  sprawą także kompozycji J. Ka-
niowskiego do wierszy tego wielkiego poety. W tym kon-
cercie wykonano m.in. utwór z nutą tak potrzebnego nam 
wszystkim ducha patriotyzmu „Przez śnieg grudniowy, 
przez deszcz lodowy, przez świat śmiertelnie biały, idziemy 
sami niosąc pytania: Kto jesteś? Polak mały (…), chrypiąc 
śpiewamy, odpowiadamy, (…) ta ziemia mą ojczyzną”.

I dlatego w części finałowej ponowny zwrot do utworów 
poety okresu neoromantyzmu Władysława Bełzy (ur. 1847 r.) 
piszącego utwory patriotyczne, nazywanego piewcą polsko-
ści. Jego wiersz ubogacony piękną muzyką pt. „Bóg się ro-
dzi, brzmi dokoła pieśń radosna, pieśń wesoła” wzmocniony 
wierszem E. Brylla pt. „Daj muzyko ognia, bo nowina godna 
(..) Zaśpiewajmy chórem, aż się zwalą mury, kolędę, kolędę”, 
zespół estradowy wykonał w sposób doniosły i ekspresyjny, 
by ponieść tę wieść dobitnym dźwiękiem i echem, jak ży-
czyłby sobie zapewne poeta.

Na zakończenie programu, jak co roku, wspólnie z wi-
downią, niczym na wieczerzy wigilijnej został wykonany 
utwór „Bóg się rodzi”, by nowonarodzony Jezus pobłogosła-
wił swą rączką świat cały, aby z roku na rok, z dnia na dzień, 
z chwili na chwilę, wzrastała w ludziach ufność, wiara, na-
dzieja i miłość, niosąc pokój i zbawienie.

„Podnieś rączkę Boże dziecię,  
błogosław Ojczyznę miłą 

W dobrych radach, w dobrym bycie,  
wspieraj jej siłę swą siłą. 

Dom nasz i majętność całą,  
i wszystkie wioski z miastami 

A słowo ciałem się stało  
i mieszkało między nami”

W imieniu wykonawców pragnę także wyrazić podzię-
kowanie, za zaangażowanie tak wielu osób w ten koncert, 
który bez tej współpracy nie byłby możliwy: Dyrektorowi 
MOK Zbigniewowi Ziółko, który jest zawsze życzliwy i nie-
zwykle pomocny wobec takich przedsięwzięć (a nowe od-
dane do użytku nagłośnienie sali widowiskowej pozwala 
z większą ale i subtelniejszą mocą dotrzeć dźwiękom i me-
lodiom do uszu odbiorców), wszystkim pracownikom MOK 
z panem Piotrem Kałek na czele, akustykiem i operatorem 
dźwięku, który z  właściwą sobie umiejętnością potrafi 
wśród setek przycisków, odnaleźć te właściwe, dbając o zna-
komitą czystość i  jakość dźwięku. Słowa podziękowania 
dla wszystkich pracowników MOK, obsłudze technicznej 
i nade wszystko kompozytorowi J. Kaniowskiemu i poetom. 
To niezwykłe połączenie piękna melodii z mądrością słów 
pozwala na jeszcze głębsze i pełniejsze ich przeżycie.

  dr Beata Krzaczkowska
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Dzieci uwielbiają teatrzyki, którymi za każdym 
razem są tak zafascynowane, jakby widziały 
jakiś cudowny świat. Dzieje się  tak dlatego, 

że mały widz przeżywa przygody bohaterów tak in-
tensywnie, jakby sam brał w nich udział. Boi się i cie-
szy razem z aktorami. Bajki dla dzieci mają funkcję 
terapeutyczną, ponieważ dzięki temu, że mali od-
biorcy tak bardzo wciągają się w przedstawianą hi-
storię, mają okazję przeżywać wiele różnych emocji. 
Jednak magia tych spektakli nie ma sobie równych, 
jeśli aktorami są rodzice.

14 grudnia w Miejski Ośrodku Kultury w Głubczycach 
odbyło się przedstawienie teatralne w wykonaniu rodzi-
ców, którzy zaprezentowali inscenizację pt. „Ratujmy 
Święta”. Odbiorcami bajki były nie tylko przedszkolaki 
i ich rodziny, ale również Pan B. Dzieża Dyrektor ZOKi-
Su. Każdy rodzic starannie przygotował się  do  swojej 
roli. Doskonale przygotowana scenografia i kostiumy 
idealnie odzwierciedliły klimat przedstawionej bajki. 
Inscenizacja wzbudziła w małych widzach wiele emo-
cji. Kochamy takich rodziców, którzy się w ten sposób 
angażują, którzy dają dzieciom nie zabawę przy kom-
puterze, lecz żywe słowo. Pokusili się o zagranie w spek-
taklu – to fantastyczne. Rodzice byli szczęśliwi, że w ten 
sposób mogli sprawić radość swoim pociechom. Zdecy-
dowali się, ponieważ bardzo kochają swoje dzieciaczki, 
to wszystko jest w końcu dla nich. Wszystkim rodzicom 
– aktorom biorącym udział w przedstawieniu serdecznie 
dziękujemy.

  Jolanta Szczepanik  
Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

Przedstawienie teatralne z udziałem 
rodziców i nauczycieli „Ratujmy Święta”
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Początek roku to dobry moment 
na  przycinanie drzewek owo-
cowych. Dzięki temu możemy 

zapewnić im zdrowy wzrost i obfite 
owocowanie. Ale jakie drzewka na-
leży przycinać i kiedy?

Przede wszystkim należy pamiętać, 
że  przycinanie drzewek owocowych 
należy wykonywać w okresie spoczyn-
ku. W przypadku większości gatunków 
jest to zimową porą, między grudniem 
a  marcem. Wtedy drzewka są  w  sta-
nie spoczynku i  nie tracą tak dużo sił 
na wzrost, dzięki czemu szybciej się re-
generują po cięciu.

Jeśli chodzi o  rodzaj cięć, to  war-
to wiedzieć, że  istnieją dwa rodzaje 
przycinania drzewek owocowych: sa-
nitarne i kształtujące. Przycinanie sa-
nitarne polega na usuwaniu chorych, 
uszkodzonych lub zbyt gęstych gałęzi. 
Ma na celu poprawienie cyrkulacji po-
wietrza i  ograniczenie rozwoju cho-
rób. Natomiast przycinanie kształtu-
jące polega na uformowaniu drzewka 
według określonego kształtu. Dzięki 
temu możemy zapewnić lepszy dostęp 
do światła dla wszystkich gałęzi oraz 
ułatwić zbiór owoców.

Pamiętajmy, że  przycinanie drze-
wek owocowych wymaga odpowied-
nich narzędzi (np.  sekator lub piła 
na  tyczce) i  umiejętności. Jeśli nie 
jesteśmy pewni, jak to  zrobić, lepiej 
skorzystać z pomocy doświadczonego 
ogrodnika, specjalisty lub szkółki ro-
ślin. W ten sposób unikniemy uszko-
dzenia drzewka i zapewnimy mu zdro-
wy wzrost i obfite owocowanie.

  

Myślisz o własnych, ekologicz-
nych, smacznych warzywach 
z własnego ogrodu lub dział-

ki? Nic prostszego! Już teraz, na po-
czątku roku, możesz rozpocząć wy-
siew nasion na rozsady, aby mieć 
gotowe sadzonki na wiosnę.

Aby rozpocząć wysiew, potrzebujesz 
nasion, które możesz kupić w sklepie 
ogrodniczym lub w internecie. Pamię-
taj, że nasiona powinny być świeże, aby 
zapewnić dobre kiełkowanie. Następ-
nie przygotuj doniczki lub specjalne 
skrzynki do wysiewu, wypełnij je zie-
mią do  siewu (ziemia nie może być 
„ciężka”, powinna być pulchna i deli-
katna, próchnicza) i delikatnie wysiej 
nasiona według instrukcji na opako-
waniu.

Pomidory
Pomidory w szczególności wymaga-

ją ciepła do kiełkowania, dlatego warto 
przykryć doniczki folią lub szklanym 
przykryciem, aby utrzymać odpowied-
nią temperaturę. Nie zapomnij o regu-
larnym podlewaniu i  odpowiednim 
oświetleniu. Pomidory siejemy z po-
czątkiem marca.

Gdy nasiona zaczną kiełkować, prze-
nieś je  do  miejsca z  większym nasło-
necznieniem lub na parapecie, aby rosły 
mocniej. Warto takie sadzonki nawozić. 
Polecamy podlewanie roztworem 
z  drożdży. Uważaj jednak by nie 
przegrzać sadzonek! Będą wtedy 
wysokie, ale  z  cienkimi i  kruchymi 
łodygami, które łatwo uszkodzić 
np. przy transporcie na działkę. 

Gdy podrosną, możemy sadzonki harto-
wać, wynosząc je „na świeże powietrze” 
na dzień, pamiętając o schowaniu na noc. 
Gdy tylko minie ryzyko przemarznięcia, 
możesz przesadzić je  do  doniczek lub 
na działkę. Pamiętaj, aby zadbać o odpo-
wiednie nawodnienie i nawożenie.

Wysiew warzyw na  początku roku 
to świetny sposób na zapewnienie sobie 
smacznych i  zdrowych warzyw z  wła-
snego ogrodu lub działki. Wystarczy 
odrobina cierpliwości i zaangażowania, 
a wiosną będziesz cieszyć się owocami 
swojej pracy.

  

Pora na przycinanie drzewek owocowych

Pamiętaj o terminie wysiewu pomidorów na końcu lutego lub początku marca!

drzewek owocowych

Chcesz mieć własne pomidory?

Jabłoń z przyciętym głównym stożkiem 
wzrostu – zapewnia łatwy dostęp do 
owoców. Obcina się tzw. „wilki”, czyli 
jednoroczne (najczęściej) pędy

 Przycinamy drzewka 
w okresie spoczynku 
(czas poza wzrostem, 
wegetacją rośliny)



30

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce   g   www.glosglubczyc.plSport

W  dniach 12-13 listopada 
w Wejherowie odbyły się Mi-
strzostwa Polski kadetów, 

juniorów i U21 w karate Światowej 
Federacji Karate.

W zawodach startowało 374 zawod-
ników w 465 osobo konkurencjach z 56 
klubów w  tym z  Ludowego Zespołu 
Sportowego Karate-Do Głubczyce star-
towali:

1. Szymon Cieślik, który w  kata U21 
zdobył złoty medal

2. Maciej Kowalczyk, który w kata U21 
zdobył srebrny medal w  kumite – 
67 kg zajął 5 miejsce (przegrał w wal-
ce o brązowy medal).

3. Jakub Patryjach, który w  kata U21 
zajął 5 miejsce (przegrał o 0,04 pkt 
(!) w walce o brązowy medal).

4. Marta Fiet, która w kata kadet 
zajęła 7 miejsce

5. Natalia Szuszkowska 
w  kata kadet zajęła 
9 miejsce

Łącznie nasz klub 
w ogólnej klasyfikacji 
zajął 13 miejsce.

G R A T U L A C J E 
DLA  NASZYCH ZA-
WODNIKÓW

  Janusz Hołda 
Trener LKS Karate-

Do Głubczyce

LKS Karate-Do Głubczyce

STYCZEŃ 2023

Mistrzostwa Polski kadetów, 
juniorów i U21 w Wejherowie
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OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY 
W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, 
NARKOTYKOWYM LUB PRZEMOCĄ 
W RODZINIE MOGĄ JĄ UZYSKAĆ 
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM 

1. PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Niepodległości 14, 
poziom "0", wejście od podwórka, tel. +48 77 485-08-60

2. DYŻURY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI DS. 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

środa i piątek – 10:00-12:00
Poza godzinami dyżuru można codziennie dzwonić 
od godz. 7:30-14:00 pod nr tel. +48 77 485 97 87

3. DYŻURY PSYCHOTERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
poniedziałek i czwartek– 16:00-19:30

4. DYŻURY PSYCHOLOGA DS. PRZEMOCY 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 6a,  
tel. +48 77 485 29 22
piątek – 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodnić telefonicznie)

5. GRUPY SAMOPOMOCOWE AA i AL-Anon
Grupy spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia  
"Głubczycki Klub Abstynenta", Urząd Miejski, 
ul. Niepodległości 14.
Grupa AA w każdą środę o godz. 18:00
Grupa AL-Anon w każdy wtorek o 18:00

6. GŁUBCZYCKI KLUB ABSTYNENTA
Czynny codziennie od godz. 17:00

7. FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK POMOCY DZIECIOM
ul. Zakonna 3, tel. +48 77 485 61 77,  
czynny codziennie w godz. 14:00-22:00

8. PRZYTULISKO GŁUBCZYCE
www.facebook.com/niechciane.glubczyce

9. OGÓLNOPOLSKI TELEFON 
ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY

10. OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA  
„NIEBIESKA LINIA”

116 111
czynne całą dobę

połączenie bezpłatne

24/7

116 123
czynne całą dobę

połączenie bezpłatne

24/7

W PIERWSZYM KWARTALE 2023 OTWIERAMY 
DLA PAŃSTWA DZIAŁ OGŁOSZEŃ PŁATNYCH

O szczegółach będziemy Państwa 
informować na łamach biuletynu.

OGŁOSZENIA

!
www.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce



Małe miejsce, niby raj. Praca czynić wolnym miała.
Luty, marzec, kwiecień maj – wtedy z głodu umierałam.

Umierali inni ludzie, tyle w oczach mych cierpienia.
Miałam wtedy osiem lat i odeszły me marzenia.

A wraz z nimi ta co kiedyś krzyżyk w czółko mi dawała,
na swym ciele wydziarany jakiś dziwny numer miała.

„Bądź szczęśliwa dziecko drogie, to co widzisz to wspomnienie.
Żyd to człowiek – obraz Boga, który daje nam nadzieję”.

I słyszałam różne słowa, kilka nocy już nie spałam,
brak jedzenia spowodował, że człowieka pożądałam.

To maleńkie moje ciało pragnie życia i wolności,
jak być może, że Ci ludzie mają w sobie tyle złości?

Okrucieństwa dają tyle nienawiści i wrogości.
Ty, czytając ten pamiętnik, doceń magię swej WOLNOŚCI. 

 

Dominika Kraśnicka

Z pamiętnika 
małej Żydówki
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia)  
– święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar 

pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. 
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