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NA POCZĄTEK NIECO HISTORII 
- SKĄD KAMIEŃ GRANICZNY 
W PRZYWSIU?

Specyficzny charakter ziemi 
żmigrodzkiej, na obszarze której 
położone jest Przywsie, cały czas 
warunkowało położenie przygra-
niczne, które niegdyś cechowała 
częsta migracja ludności polskiej 
i niemieckiej w różnych kierun-
kach w poszukiwaniu pracy lub 
ucieczce przed wojnami. Podkreślić 
należy tu jednak fakt, iż fragment 
granicy pomiędzy Śląskiem a Wiel-
kopolską w tym rejonie należy do 
jednej z najbardziej stałych, niemal 
niezmiennych granic. Dotyczy to 
zarówno okresu rozbicia dzielnico-
wego, jak i okresu, kiedy stanowiła 
ona granicę państwową, najpierw 
pomiędzy Polską i Czechami pod 
panowaniem Luksemburgów, Jagiel-
lonów, a potem Habsburgów, a od 
1741 r. pomiędzy Polską a Prusami. 

Jeszcze w 1845 r. stał tu kamien-
ny słup graniczny, upamiętniający 
dawną granicą polsko - austriacką. 
Jednak już wtedy w napisie brako-
wało wiele liter, tak że był on trudny 
do odczytania. Jak zaznaczono 
w parafialnej księdze w Korzeńsku, 
słup ten został ulokowany pomiędzy 
księstwem żmigrodzkim a Rawiczem 
11 października 1726 r. Pierwotnie 
na owej kolumnie znajdował się 
polski orzeł wykuty z żelaza. 

 Po 123 latach niewoli Rzecz-
pospolita odrodziła się i na mocy 
postanowień Traktatu Wersalskiego 
z 28 czerwca 1919 r. wróciła tu gra-
nica, która oddzieliła województwo 
poznańskie niepodległej Polski od 
niemieckiej prowincji Niederschle-
sien (Dolny Śląsk) z Przywsiem. 
Osłonięty kamień graniczny za-
znaczał więc ustaloną wówczas 
granicę państwową, dlatego też 
wyryto na nim napis: „Versailles 

KAMIEŃ GRANICZNY W PRZYWSIU
26 czerwca 2019 r. w Przywsiu, na północnych rubieżach gminy Żmigród, oficjalnie odsłonięto stary kamień graniczny i tablicę pamiątkową 

tuż przy nim. W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewan-
dowski, sołtys Mariusz Hantke, ks. proboszcz z Korzeńska Ryszard Ziółek, sołtysi, radni gminni i powiatowi,  przedstawiciele gminy i powiatu 
Rawicz, a przede wszystkim mieszkańcy. Przyjechała nawet grupa rowerzystów z rawickiego klubu sportowego.

28.6.1919”. I tak do niemieckiej 
agresji na Polskę w dniu 1 września 
1939 r. istniało tutaj ważne mię-
dzypaństwowe drogowe przejście 
graniczne.

Po zakończeniu II wojny świato-
wej w 1945 r. granice uległy zmianie 
i Śląsk znalazł się ponownie w gra-
nicach Polski. Dziś w tym miejscu 
spotykają się sąsiednie wojewódz-
twa: dolnośląskie i wielkopolskie, 
powiaty: trzebnicki i rawicki oraz 
gminy Żmigród i Rawicz. 

PRZYGOTOWANIA 
I UROCZYSTOŚCI

 Kamień graniczny wraz z tabli-
cą pamiątkową zostały odsłonięte 
dzięki inicjatywie sołtysa Przywsia 
Mariusza Hantke, wspólnej pracy 
mieszkańców wsi i przy istotnym 
wsparciu Starostwa Powiatu Trzeb-
nickiego. Wszyscy stanęli na wyso-

kości zadania! I tak w odpowiednim 
miejscu, przy drodze, postawiono 
ów stary granitowy kamień wraz 
ze specjalną tablicą, o której treść 
zadbał żmigrodzki historyk-regiona-
lista Paweł Becela. Ponadto zadbano 
także o otoczenie.  

W piękną czerwcową środę 
dokonano uroczystego odsłonięcia 
i poświęcenia tegoż przywrócone-
go do pamięci miejsca na mapie 
historycznych pamiątek w gminie 
Żmigród. Nie zabrakło przy tym 
przedstawienia rysu historycz-
nego, przemówień oficjeli, wielu 
ciekawych rozmów, wspólnych 
pamiątkowych fotografii. Na zakoń-
czenie zaś zaproszono wszystkich 
uczestników na poczęstunek do 
świetlicy wiejskiej.

Paweł Becela
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OKIEM BURMISTRZA

Wyczekane wakacje trwają 
już w najlepsze! Z wypoczynku 
korzystają uczniowie i kadra peda-
gogiczna; wielu z nas planuje lub już 
cieszy się czasem urlopu. Nasz cykl 
spotkań na łamach „Wiadomości 
Żmigrodzkich” nie może się obyć 
bez meldunku inwestycyjnego. 
Dlatego z ogromną przyjemnością 
przekazuję Państwu te dobre inwe-
stycyjne wiadomości! 

NOWA DROGA W KĘDZIACH
Otrzymaliśmy kolejną dotację - 

tym razem na modernizację drogi 
w miejscowości Kędzie, gdzie od 
skrzyżowania z drogą powiatową, 
aż po ostatnie zabudowania w kie-
runku Baryczy zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia. Środki na ten 
cel w kwocie 147 tys. złotych pozy-
skaliśmy z Funduszu Geodezyjnego. 

SIEĆ KANALIZACYJNA WEDŁUG 
NOWYCH ZASAD

Na sesji Rady Miejskiej - 26 
czerwca - podjęliśmy decyzję 
o zmianie koncepcji kanalizowania 
naszej gminy. Do tej pory koncepcja 
zakładała, że w każdej miejscowości 
zostanie wybudowana oczyszczalnia 
i rozprowadzana będzie sieć kana-
lizacyjna. Jednak ze względu na 
koszty, brak finansowania czy też 
duże nakłady inwestycyjne, które 
w przyszłości mogłyby skutkować 
wzrostem cen ścieków, podjęliśmy 
decyzję o budowach przydomowych 
oczyszczalni. Wszystkim chętnym 
gmina będzie dofinansowała te 
inwestycje do kwoty 3000 zł, co 
będzie stanowiło nie więcej niż 50% 
wartości zadania.

Z rozmów, które na bieżąco 
prowadzimy z mieszkańcami i na-
szych analiz wynika, że ta opcja 

jest najlepszym rozwiązaniem. 
Pozwala ona na indywidualne 
przygotowanie takich inwestycji, 
a zatem nie będzie konieczne ocze-
kiwanie na jedną dużą inwestycję 
kanalizacyjną w miejscowości, tylko 
każdy indywidualnie będzie mógł 
rozpocząć prace nad przydomową 
oczyszczalnią praktycznie od zaraz. 
Co ważne, dziś ponad 60% miesz-
kańców jest przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej.

WAKACYJNY CZAS 
I PODSUMOWANIA

Spotykając się z Państwem na 
łamach „Wiadomości Żmigrodzkich” 
w lipcu nie sposób nie wspomnieć 
o uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego, które miały miejsce na 
terenie naszej gminy 19 czerwca. To 
był wyjątkowy rok szkolny - pełen 
zdobytej wiedzy i doświadczeń, 
ale też problemów, które przezwy-
ciężała społeczność uczniowska 
i pedagogiczna w obronie godnej 
pracy i wysokiego poziomu naucza-
nia. Serdecznie dziękuję wszystkim 
nauczycielom, dyrektorom szkół, 
uczniom za kolejny rok współpracy. 
Za Waszą postawę, zaangażowanie 
- zarówno w wychowanie i eduka-
cję młodych mieszkańców naszej 
gminy, jak i pracę na rzecz lokalnej 
społeczności oraz wsparcie przy oka-
zji wielu wydarzeń organizowanych 
w Żmigrodzie - serdecznie dziękuję! 
Cieszę się też, że w tym roku mogli-
śmy przeznaczyć rekordową kwotę 
40 tys. złotych na stypendia. Wpły-
nęły aż 182 wnioski stypendialne 
i środki te zostały rozdzielone dla 
naszej zdolnej młodzieży, której 
serdecznie gratuluję!

Za nami ostatni rok szkolny 
edukacji gimnazjalnej. Tym samym 

swoją działalność zakończyło 
Gimnazjum im. Macieja Rataja 
w Żmigrodzie. 13 czerwca odbyła 
się wyjątkowa, wzruszająca, pełna 
wspomnień uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej 20-lecie po-
wstania gimnazjum w Żmigrodzie. 
W historii naszego gimnazjum, na 
jego czele stało trzech dyrektorów: 
Pan Józef Łysikowski, Pani Katarzy-
na Lech i obecnie Pani Małgorzata 
Mularczyk. Wszystkim tym osobom, 
zarówno dyrektorom jak i kadrze 
nauczycielskiej oraz administra-
cyjnej, pracującej w gimnazjum 
od początku jego istnienia bardzo 
serdecznie dziękuję.

ŻMIGRÓD SIĘ NIE NUDZI!
Czerwiec przyniósł nam też wie-

le ciekawych imprez rekreacyjnych 
i kulturalnych. Dziękuję Państwu za 
tak liczny udział w naszych Dniach 
Smoka! Szacujemy, że wzięło w nich 
udział średnio, codziennie od 5 do 8 
tysięcy osób! Pogoda i odwiedzający 
dopisali też podczas barwnego Festi-
walu Kwiatów, a o sportowe emocje 
zadbali uczestnicy kolarskiego świę-
ta, które odbyło się w Żmigrodzie 
22 czerwca. Gościliśmy wówczas 
na terenie naszej gminy kolarzy 
startujących w Grand Prix Doliny 
Baryczy! 

ŻMIGRODOVE ROWERLOVE
Pozostając w temacie rowerów 

warto podsumować pierwszy 
miesiąc funkcjonowania roweru 
miejskiego. Liczba wypożyczeń to 
1664! Użytkownicy naszego sys-
temu przejechali łącznie prawie 7 
tysięcy kilometrów w blisko 900 
godzin ze średnią prędkością ok. 9 
km/h, czyli w typowo turystycznym 
tempie. Miejsc do zwiedzenia jest 

wiele, kolejna trasa rowerowa zo-
stała niedawno oddana do użytku, 
zatem nie pozostaje nic innego, jak 
zaprosić Państwa na rower!

Do zaproszeń przyłączyły się też 
regionalne media, które zaintereso-
wały się naszymi licznymi działa-
niami promocyjnymi związanymi 
z turystyką aktywną. W ostatnich 
dniach gościliśmy na terenie naszej 
gminy ekipy telewizyjne dwóch 
programów regionalnych „Aktyw-
ne Wakacje” oraz „Ruszaj z nami”, 
które zostaną wyemitowane na 
antenie TVP 3 Wrocław w terminach  
4 i 19 lipca. 

ABSOLUTORIUM 
Chciałbym też podzięko -

wać wszystkim pracownikom 
i współpracownikom za otrzyma-
ne w czerwcu absolutorium. To 
ważny element życia i działalności 
samorządu oraz wielkie wsparcie 
w codziennej pracy dla mnie, jako 
burmistrza. Cieszę się, że obrana 
przez nas droga rozwoju Żmigrodu 
to droga z którą identyfikują się 
osoby pracujące na rzecz naszej 
gminy. Dziękuję za to, że możemy 
pracować w naprawdę fantastycznej 
drużynie i jestem przekonany, że 
efekty tej pracy zespołowej cieszą 
i będą cieszyć mieszkańców naszej 
gminy na co dzień!

Korzystając z okazji życzę Pań-
stwu udanych, miłych, bezpiecz-
nych wakacji i urlopów! Jak naj-
więcej chwil wypoczynku oraz 
świetnej pogody. Niech ten czas 
pozwoli Państwu nabrać energii 
do codziennych wyzwań i sprawi 
mnóstwo przyjemności!

6 czerwca br. w Zespole Pałacowo-Parkowym odbył się bieg „Orientuj 
się w Aglomeracji” - czyli VII już etap zajęć, poświęconych tematyce 
orientacji w przestrzeni. 

Zajęcia przeprowadzone zostały we wszystkich szkołach podstawo-
wych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żmigród, Wołów oraz Prusice. 
Oficjalne zakończenie VII etapu projektu „Orientuj się w Aglomeracji” 
odbyło się w żmigrodzkim parku. Młodzież oraz dzieci mogły mierzyć 
się ze sobą w różnych kategoriach, począwszy od klasy 4, kończąc na 
kategorii otwartej dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych.  Podczas 
imprezy zostały oficjalnie otwarte 3 stałe ścieżki punktów do biegów 
na orientację w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie. Wszystkim 
zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Joanna Pilarska

ORIENTUJ SIĘ W AGLOMERACJI 
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INWESTYCJE

2 czerwca oficjalnie otwarto blisko 13- kilometrowy odcinek ścieżki 
rowerowej biegnący wzdłuż rzeki Barycz. Przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie burmistrz Robert Lewandowski, starosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie Jan 
Czyżowicz, wykonawcy Sylwester Lech i Roman Suseł, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Sportowego „Szerszenie Trzebnica” oraz przedstawiciel 
młodego pokolenia żmigrodzian. 

OFICJALNE OTWARCIE KOLEJNEGO ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Po części oficjalnej odbył się symboliczny przejazd rowerami po otwartej 

ścieżce rowerowej, w którym udział wzięli uczestnicy wydarzenia. Część 
osób skorzystała z własnych jednośladów, pozostali trasę przejechali na 
rowerach miejskich, które od klku tygodni są do dyspozycji mieszkańców. 

Przypomnijmy, II i III etap budowy ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Żmigród, to blisko 13 km ścieżki rowerowej, 4 miejsca postojowe 
dla rowerzystów i 3 kładki nad rzekami. Szacunkowa wartość projektu to 
blisko 7 mln złotych, z czego blisko 6 mln to dofinasowanie ze środków 
unijnych. 

Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żmigród to jedno z zadań 
realizowanego projektu partnerskiego trzech gmin: Żmigrodu, Prusic 
i Wołowa pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim 
i wołowskim”. Głównym celem projektu jest wykorzystanie i udostęp-
nienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne, służące 
zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu 
trzebnickiego i wołowskiego. 

- Cieszę się ogromnie, że udało nam się z powodzeniem zrealizować 
plan budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie - mówi burmistrz Robert 
Lewandowski -  Od dłuższego czasu obserwuję ciągle rosnące zaintereso-
wanie mieszkańców aktywną formą spędzania wolnego czasu, zwłaszcza 
na rowerach, stąd pomysł na zwiększenie ścieżek rowerowych i wprowa-
dzenie systemu rowerów miejskich. Udało nam się wybudować blisko 26 
km ścieżek rowerowych, przebiegających głównie po trasie dawnej kolei 
wąskotorowej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 85% dotacji ze środków 
unijnych. Wspólnie z sąsiadującymi gminami chcemy wybudować trasę, 
która połączy Wrocław z Doliną Baryczy. Do 2023 roku ma to być 150 km 
rowerostrady łączącej Wrocław z Miliczem.

em

9 czerwca 2019 roku odbyło 
się w Żmigrodzie  sentymentalne 
spotkanie po latach Pionierów 
Ziemi Żmigrodzkiej. Spotkanie, 
które zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Złota 
Jesień” Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej 
zgromadziło ponad 100 osób, 
osiedleńców, którzy jako pierwsi  
1945 roku przybyli do Żmigrodu 
w poszukiwaniu swego domu. 

Wielu z nich założyło tu 

swoje rodziny i do dziś zamiesz-
kują naszą gminę, jednak wśród 
uczestników spotkania byli także 
Ci, dla których Żmigród był miej-
scem tymczasowym, pierwszym 
po wojnie, dla których  powrót 
w te strony, choćby „na chwilę”,  
był okazją do szczerych wzruszeń, 
wspomnień, a także pewnego 
rodzaju tęsknoty. Tej ostatniej 
atmosfera spotkania sprzyjała, 
bowiem organizatorzy zadbali 
o pokaz zdjęć „ Żmigród dawniej 
i dziś”, o recytacje wierszy w wy-

konaniu Ireny Ratajczak i Lucylii 
Jóźkowiak oraz o muzykę folkową 
repertuaru Zespołu „Dyszel”. 

 Spotkanie rozpoczęła uroczy-
sta msza święta odprawiana przez 
ks. proboszcza - Romualda Pasz-
czuka, po której udano się do sali 
widowiskowej ZPK.  Tam odbyła 
się dalsza część wydarzenia, którą 
prowadzili Irena Ratajczak oraz 
Adam Nowak. Można było usły-
szeć historie poszczególnych osób 
o tym, jak wyglądały pierwsze 
dni w powojennym Żmigrodzie. 

WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE PO LATACH

Wioletta Owczarek

A te nie należały do najłatwiej-
szych, głównie z powodu braku 
żywności. Wiele osób sobie 
nawzajem pomagało, dzieląc się 
przysłowiową „kromką chleba”.

W spotkaniu uczestniczyli  
Małgorzata Matusiak - Starosta 
Powiatu Trzebnickiego, Robert 
Lewandowski -  Burmistrz Gmi-
ny Żmigród, Zdzisław Średniaw-
ski - były Zastępca Burmistrza 
Gminy Żmigród, Jan Czyżowicz 
- Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie oraz Jakub Prus - 
Prezes Dolnośląskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych. 
Każda z przybyłych na spotka-
nie osób została obdarowana 
pamiątkową widokówką i oko-
licznościową przypinką.

Niniejsze przedsięwzięcie 
wsparli:  Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy, Urząd Marszałkow-
ski, a także sponsorzy: Tadeusz 
Marek - firma Marek & Marek  
oraz Robert Marzec - Centrum 
Ogrodnicze „Marek”.
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OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Nasza Wieś 
Niezgoda” pozyskała środki z pro-
gramu Działaj Lokalnie i w dniu 
31.05 2019 r w siedzibie Ośrodka 
Działaj Lokalnie Stowarzyszenia 
,,Partnerstwo dla Doliny Baryczy’’ 
realizująca program Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
podpisała umowę dotacji na kwotę 
4 590,00 zł na projekt Niezgoda 
wczoraj i dziś - nasza historia 
integruje mieszkańców.

Umowę w imieniu Stowarzy-
szenia „Nasza Wieś Niezgoda” 
podpisał Prezes Zarządu - Dariusz 
Gierus, a w imieniu Ośrodka Działaj 
Lokalnie Stowarzyszenie „Part-
nerstwo dla Doliny Baryczy” Inga 
Demianiuk Ozga - Prezes Zarządu, 
Jan Bernacki - Skarbnik Zarządu. 
Przy podpisywaniu umowy obecne 
były również Pani Marta Uram 
i Marcelina Wróbel współpracujące 
przy projekcie. 

- Projekt polegać będzie na wy-
daniu publikacji (książki) historycz-
nej o Niezgodzie na przestrzeni lat. 
Zostanie również zorganizowana 
wystawa podsumowująca projekt. 
Chcemy także zebrać od miesz-
kańców Niezgody stare narzędzia, 
przedmioty których się już dziś 
nie używa. W przyszłości posłu-
żą nam one do utworzenia Izby 
Regionalnej. Projekt realizowany 
będzie w okresie od 01.06.2019 r. 
do 30.11.2019 r. Dofinansowania 
udzieliła również Gmina Żmigród 
- mówi Dariusz Gierus sołtys wsi.

Dofinansowano ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  

i gminę Żmigród.

- mówi Dariusz Gierus sołtys wsi.

NASZA WIEŚ
WYDA

HISTORIĘ
NIEZGODY 

Wesoły szczeniak znaleziony w Łapczycach skrajnie wychudzony  
i odwodniony szuka domu.

Psiak w wieku 7-8 miesięcy odrobaczony, odpchlony, lubi spacery, nie jest 
agresywny w stosunku do innych psów.

ZAADOPTUJ

MANIEK
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Festiwal Kolorów to coraz bar-
dziej popularna impreza, której 
główną atrakcją jest sypanie się 
kolorowymi proszkami, zwanymi 
HOLI. Tradycja ta sięga blisko 2000 
lat i wywodzi się z hinduskiego 
święta Holi. Jest ono afirmacją wio-
sny, radości i budzenia się do życia. 
W Polsce wiele miast organizuje 
tego typu wydarzenia połączone 
z koncertami i muzyką na żywo.

W tym roku Młodzieżowa Rada 
Miejska postanowiła zorganizować 
takie wydarzenie z trzech powo-
dów. Po pierwsze chodziło o to, 
aby z tego typu zabawy mogła  
skorzystać żmigrodzka młodzież, 
po drugie - chciano w ten radosny  
sposób powitać upragnione waka-
cje, a po trzecie - najważniejsze:  
organizatorom zależało na tym, aby 
dzięki temu wydarzeniu zebrać jak 
najwięcej środków finansowych na 
rehabilitację dla Natalii Darowskiej, 
uczennicy, która w maju tego roku 
uległa poważnemu wypadkowi 
samochodowemu.

O godzinie 17.00 do Zespołu 
Pałacowo-Parkowego przybyła 
młodzież, która od razu ustawiła 
się w kolejce, by nabyć woreczki 
kolorowych proszków.  Można było 
także wziąć udział w konkursie 
i wylosować nagrodę - dochód 
zarówno z nabycia proszków Holi, 
jak i z konkursu z nagrodami prze-
znaczany był na cel zbiórki- pomoc 
w rehabilitacji dla Natalii.

O godzinie 18.00 oficjalnego 
otwarcia festiwalu dokonał Robert 
Lewandowski - burmistrz Gminy 
Żmigród, który wspólnie z uczestni-
kami głośno odliczał, aby wspólnie 
wystartować z rzucaniem się kolo-
rowymi proszkami. Rzeczywiście 
parę sekund po tym wydarzeniu po-
jawiła się chmura kolorowego pyłu 
okraszona śmiechem i radosnymi 
piskami uczestników. Po chwili 
wszyscy byli kolorowi i radośni. 
Ważnym elementem imprezy było 
wspólne zdjęcie uczestników spo-
tkania, którzy ustawili się w napis 
„Natalia”, by w ten sposób przesłać 
bohaterce festiwalu pozytywną 
energię. 

POKOLOROWALI SERCA 
ŻMIGRODZIAN

19 czerwca z okazji zakończenia roku szkolnego i powitania wakacji odbył się Festiwal Kolorów - Start Holi - day przygotowany przez Mło-
dzieżową Radę Miejską w Żmigrodzie.

Kolejną atrakcją był pokaz grupy 
Street Workout z Trzebnicy. Pano-
wie zaprezentowali ciekawy układ 
sportowy i pokaz treningowy, który 
można wykonywać na urządzeniach 
zabudowy miejskiej, podobnych do 
tych, znajdujących się w ogródku 
jordanowskim w Żmigrodzie.

Do zabawy i udziału we wspie-
raniu Natalii zagrzewał prowadzący 
Radosław Blonkowski- Rademenez, 
który oprócz prowadzenia festiwa-
lu, zaserwował młodzieży krótki 
i szybki kurs „beatowania”, czyli 
wydobywania muzyki za pomocą 
ust i aparatu mowy.

Całość festiwalu przebiegła 
w wesołej atmosferze, której 
przyświecała chęć pomocy Natalii, 
o czym świadczyły szczodre serca 
przybyłych na festiwal. 

Małgorzata Synowiec zorgani-
zowała bieg „Piątka za piątkę” , 
w którym uczestnicy mieli wrzucić 
do puszki po 5 zł, by pobiec 5 kilo-
metrów. Chętnych nie brakowało. 
Amatorzy aktywnego spędzania 
czasu z entuzjazmem wrzucali 
do puszki pieniążki, nie rzadko 
przekraczające wymaganą kwotę. 

Wśród wspierających nie za-
brakło także burmistrza Roberta 
Lewandowskiego, Starosty Po-
wiatu Trzebnickiego - Małgorzaty 
Matusiak oraz lokalnych przed-
siębiorców.

Tego dnia wszyscy byliśmy 
społeczeństwem jednoczącym się 
w potrzebie drugiej osobie. Żmigro-
dzianie po raz kolejny pokazali, jak 
wielkie mają serca.

Wielkie serca mają także Ci, bez 
których ta impreza nie odbyłaby 
się, nasi sponsorzy. Młodzieżo-
wa Rada Miejska Żmigrodzie 
wraz z opiekunami: Grzegorzem 
Uramem i Wiolettą Owczarek 
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom Festiwalu 
Kolorów oraz darczyńcom. Wasza 
szczodrość i chęć niesienia pomocy, 
przyłączenia się do akcji w sposób 
finansowy, czy organizacyjny prze-
rosła nasze oczekiwania.

Wioletta Owczarek

NASI DARCZYŃCY
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, Tarczyński SA, Krawczy-
szyn Transport - Krzysztof Krawczyszyn, Markus-Sajewicz sp 
z o.o., Robert Marzec Centrum Ogrodnicze, Sklep Jędrek-art.
chemiczno-przemysłowe, PKS Wołów sp.z o.o., Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp z o.o., Burmistrz Gminy Żmigród, 
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, Robert Byrski, Agnieszka 
i Tomasz Janoś, Mirosław Uruski, PPHU Marton, Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Pałacyk”, Łukasz Gościniak Fotografia, 
Sznajder Gospodarstwo Rolne
I wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji wydarzenia
Jeszcze raz z całego serca dziękujemy!
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Niedziela, 16 czerwca obfitowa-
ła w moc atrakcji w Zespole Pałaco-
wo Parkowym w Żmigrodzie. Tego 
dnia odbyły się aż trzy wydarzenia: 
Festiwal Kwiatów, Przegląd Kapel 
Ludowych oraz Wielopokoleniowy 
Turniej Integracyjny.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczę-
ło się odtańczeniem poloneza przez 
młodzież Powiatowego Zespołu 
Szkół w Żmigrodzie. Następnie 
imprezę otworzyli gospodarze 
i zaproszeni goście: Robert Lewan-
dowski - Burmistrz Gminy Żmigród, 
Małgorzata Matusiak - Starosta 
Powiatu Trzebnickiego, Katarzyna 
Lech - prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Żmigrodzkiej wraz 
z wiceprezesem Bogusławem 
Kowalskim, Adam Nowak - prezes 
Stowarzyszenia „Złota Jesień” 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Żmigrodzie.

Bardzo spektakularnym akcen-
tem tegorocznego otwarcia imprezy 

było wypuszczenie gołębi  ze sceny 
przez hodowcę - Mariana Siciaka 
(członka Rady Seniorów Gminy 
Żmigród).

Całość wydarzenia dostojnie 
prowadzili Justyna Machi-Skibińska 
oraz Marcin Ławniczak.

Festiwal kwiatów to impreza, 
która na dobre wpisała się doroczny 
kalendarz wydarzeń i tym razem 
sprowadziła do Zespołu Pałacowo-
-Parkowego wystawców rękodzieł, 
producentów lokalnych wyrobów 
oraz ogrodników, którzy mieli 
okazję pochwalić się  sadzonkami 
przeróżnych drzew i krzewów. Na 
uczestników festiwalu czekało 
także wiele atrakcji: warsztaty 
przygotowania przypraw z ziół, 
warsztaty kiszenia warzyw prze-
prowadzone przez Emilię Sznajder- 
przedstawicielkę Gospodarstwa 
Rolnego z Karnic,  a także konkurs 
na najpiękniejszy wieniec święto-
jański. Ten ostatni wywołał sporo 

Festiwal Kwiatów zakwitł  
w Żmigrodzie po raz siódmy

emocji, gdyż w szranki stanęło 
wiele pań w różnym wieku, które 
swoją kreatywnością prześcigały 
się w wykonaniu tego najbardziej 
niezwykłego wianka. 

Tradycyjnie także odbyły się 
wydarzenia zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Złota Jesień” Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów ze 
Żmigrodu. Po raz kolejny mogliśmy 
bawić się przy ludowych dźwiękach 
kapel: Pierstniczanie, Alebabki, Ka-
pela Jana Boduszko, Strupinianie. 
Dźwięki tych zespołów na tzw. ludo-
wą nutę zachęcały do tańca, zatem 
nie zabrakło wirujących pod sceną 
tancerzy. Stowarzyszenie „Złota 
Jesień”, zadbawszy o integrację 
wielopokoleniową, zorganizowało 
turniej. Wystąpiły w nim 3 drużyny 
składające się z przedstawicieli 
pokoleń seniorów i młodzieży.  
Trzeba było wykazać się zręczno-
ścią, sprytem, celnością, np. przy 
rzucaniu strzałkami do celu, przy 

puszczaniu na taśmie piłeczek do 
pojemnika itp., aby sięgnąć po 
najwyższe laury.

Ostatecznie I miejsce zajęli 
gospodarze, czyli Stowarzyszenie 
„Złota Jesień”, II miejsce: Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Żmi-
grodzkiej, a trzecie miejsce: Goście 
z Wrocławia. Jednak niezależnie od 
uplasowania się na podium, każdy 
uczestnik turnieju mógł liczyć na 
okolicznościowy medal, puchar 
oraz pamiątkowy dyplom.

Ta słoneczna czerwcowa nie-
dziela była wyjątkowa i niezwykle 
udana, bo dzięki współpracy sa-
morządów lokalnych i organizacji 
pozarządowych udało się stworzyć 
wspaniałe wydarzenie integrujące 
mieszkańców, pielęgnujące tradycje 
ludowe, kulturę i sztukę oraz pro-
mujące Żmigród na zewnątrz, gdyż 
przybyło do nas wielu turystów 
z okolicznych miejscowości.

Wioletta Owczarek

CO SŁYCHAĆ W ŚDS PAŁ ACYK?

21.05 - uczestniczyliśmy w ma-
jówce na którą zaprosił nas DPS 
Rościsławice

23.05 - Spartakiada w Górze. 
Uczestniczyliśmy w zmaganiach 
sportowych, organizowanych co-
rocznie przez ŚDS z Góry, gdzie 
zdobyliśmy 2 miejsce.

30.05 - festyn z okazji 20 lat 
istnienia Naszego Ośrodka. Impreza 
odbyła się na targowisku miejskim 
w Żmigrodzie, gdzie wraz z zapro-
szonymi gośćmi świętowaliśmy 
przypadające w tym roku nasze 
urodziny

04.06.2019 - uczestniczyliśmy 
w pikniku charytatywnym w Po-

wiatowym Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Żmigrodzie

06.06 - w naszym ośrodku odbył 
się Dzień konkursów muzycznych 
oraz wyjście do pizzerii

07.06 - Festyn integracyjny 
w Brzegu Dolnym ,,Żyjmy razem 
a nie obok siebie”

10-13.06 - Międzyzdroje 2019 
wyjazd nad morze

18.06 - piknik w Powiatowym 
Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Obornikach Śląskich pt. 
„Spotkanie z przygodą”. Braliśmy 
tam udział w kabaretonie, zajmując 
II miejsce.

opr. J. Czajkowska
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Tradycyjnie już świętowanie 
rozpoczął przemarsz ulicami miasta 
mieszkańców w Paradzie Smoków. 
Po raz kolejny nie zawiodły gminne 
placówki oświatowe, które przygo-
towały imponujące kilkumetrowe 
smoki. Wszystkie zaprezentowane 
dzieła wzięły udział w konkursie na 
najsmoczniejszego smoka parady. 
Jak się okazało, to sympatyczny 
stwór przygotowany przez Gminny 
Żłobek zrobił na wszystkich najwięk-
sze wrażenie. 

- Nie byłoby nas tu, gdyby 
nie wsparcie rodziców naszych 
podopiecznych i pracowników, na 
których zawsze mogę liczyć - mówiła 
dyrektor żłobka Marta Możdżeń-Kłos 
odbierając nagrodę w wysokości 
1000zł - To efekt kilkutygodniowej 
pracy wyjątkowych, silnych, kre-
atywnych kobiet. Kobiet, których 
pasja i chęć do pracy malują się na 
ich twarzach. Kochane dzieci - to 
wszystko dla Was! Dziękujemy 
rodzicom za obecność i ogromne 
wsparcie. Jesteście niesamowici! To 
był cudny dzień. Jesteśmy szczęśliwi 
i wzruszeni. Dziękujemy za docenie-
nie naszej pracy.

Po przywitaniu mieszkańców 
i oficjalnym rozpoczęciu X Jubile-
uszowych Dni Smoka przez burmi-
strza Roberta Lewandowskiego tuż 

przed sceną odbył się pokaz umie-
jętności trzebnickich mażoretek.  
Następnie rozstrzygnięto II edycję 
konkursu „Zamelduj się w Żmigro-
dzie”. Przypomnijmy, aby wygrać 
rower,  osoba biorąca w nim udział 
musiała zameldować się na terenie 
Gminy Żmigród i odpowiedzieć na 
pytanie „Dlaczego warto zamieszkać 
w Gminie Żmigród?”. 

- „...A gdy zamieszkasz w tej 
pięknej dolinie, to się zamelduj na 
stałe w gminie i przelej na papier co 
Ci z duszy płynie. Czekaj cierpliwie 
i patrz co się stanie…Jeśli chwycisz 
za serca to… rower dostaniesz”- 
w taki sposób zwyciężczyni kon-
kursu Sylwia Książek podziękowała 
za rower, który osobiście wręczył 
burmistrz. 

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na muzykę. O dobrą zabawę 
w piątkowe popołudnie zadbali Miły 
Pan, Ikarus Feel, Goya i oczywiście 
gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz. 
Tego dnia Targowisko „Mój Rynek” 
pękało w szwach. 

- Do Żmigrodu przyjechałam 
z Gostynia specjalnie na występ 
Maryli Rodowicz. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem show, jakie 
dała artystka. Energii mógłby pozaz-
drościć jej niejeden z nas - mówiła 
po koncercie pani Marzena.

Tradycją już się stało, że co roku 
podczas dni miasta odbywa się Żmi-
grodzki Bieg Smoka organizowany 
przez Klub Biegacza „Sukces”. W tym 
roku odbył się on drugiego dnia świę-
towania. Już od godzin porannych 
wiadomo było, że weźmie w nim 
udział maksymalna liczba osób. 

- Bardzo fajna trasa przebiegająca 
ulicami miasta. Świetny doping 
mieszkańców. Dobra organizacja - 
czego można chcieć więcej - tak po 
biegu mówił jego zwycięzca Dawid 
Klaybor z Żagania, który bieg ukoń-
czył z czasem 00:32:31.

Drugie miejsce zajął żmigrodzia-
nin Leszek Kononowicz z czasem 
00:34:10, trzecie Tomasz Kozłowicz 
z Wielkiej Lipy (00:34:28). 

W klasyfikacji kobiet najlepsza 
okazała się Anna Zajączkowska 
z Trzebnicy (00:39:55), tuż za nią 
uplasowała się Agnieszka Górniak-
-Antkowiak z Obornik Śląskich 
(00:40:46), trzecie miejsce zajęła 
Katarzyna Miedzińska z Kościana 
(00:42:20). 

O tym, jak ważny jest sport 
w życiu każdego człowieka wiedzą 
również młodsi żmigrodzianie, 
którzy licznie stawili się w Zespole 
Pałacowo-Parkowym, by wziąć udział 
w Małym Żmigrodzkim Biegu Smo-
ka. Do sobotniego biegu zgłosiło się 

200 zawodników od przedszkolaków 
po ósmoklasistów. Uczestnicy mieli 
do pokonania dwie trasy. Młodsi 
miłośnicy biegów musieli zaliczyć 
ścieżki miejscowego parku o długości 
400 metrów, a starsi 600 metrów. 
Warto podkreślić, że każde dziecko, 
które przybyło do Zespołu Pałacowo-
-Parkowego i przebiegło wyznaczoną 
trasę, otrzymało pamiątkowy medal, 
a trzech najlepszych zawodników 
i zawodniczek z każdej kategorii 
wiekowej dodatkowo uhonorowano 
okazałym pucharem.

Po południu na wszystkich czeka-
ła kolejna dawka muzyki. Tym razem 
na scenie zaprezentowały się lokalne 
zespoły Stras Of Melody, Penknięty 
Jesz czy wykonujący muzykę roc-
kowo- blusową Nofan z wokalistką 
Katarzyną Łyczko.

Następnie do wspólnej zabawy 
zachęcał zespół Zajefajni i słynący 
z bardzo skocznych, góralskich 
piosenek śpiewanych przeważnie 
w klimacie disco polo - Kordian, 
który zabawiał publiczność aż do 
przyjazdu gwiazdy wieczoru- zespołu 
Boys. Podczas ich występu nie mogło 
zabraknąć utworu „Jesteś szalona”, 
który wielu z uczestników śpiewało 
również podczas powrotu do domu 
z X Jubileuszowych Dni Smoka. 

em

X DNI SMOKA ZA NAMI
W kalendarz imprez organizowanych cyklicznie przez Gminę Żmigród na stałe wpisały się Żmigrodzkie Dni Smoka. W tym roku jubileuszowa 

X edycja rozpoczęła się już w piątek 7 czerwca. 
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JUBILEUSZOWY 
BIEG SMOKA

Żmigrodzki Bieg Smoka to już stały sportowy punkt programo-
wy Dni Smoka. W tym roku zawody te miały swój jubileusz, gdyż 
odbywały się po raz X. Tegoroczny Bieg Smoka zaliczyło ponad 
200 zawodników.

 
W sobotę od samego rana żmigrodzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

tętnił życiem. Wszystko za sprawą X Biegu Smoka, na który przybywają 
miłośnicy tej odmiany aktywności fizycznej z różnych stron Polski. 
W tym roku do biegu zgłosiło się 234 zawodników m.in. z Wrocławia, 
Opola, Poznania, czy Legnicy. Oczywiście najliczniejszą reprezentację, 
bo aż 54 osoby, miała Gmina Żmigród, w tym 18 kobiet. Wnioskować 
można, że co roku wzrasta liczba biegaczy w „Grodzie Smoka”. Orga-
nizatorami Biegu Smoka byli: Klub Biegacza „Sukces” Żmigród, Zespół 
Placówek Kultury oraz Gmina Żmigród. Trasa biegu przebiegała ulicami 
miasta i miała długość 10 kilometrów. Najszybszy wśród mężczyzn 
okazał się Dawid Klaybor z Żagania, który osiągnął czas 00:32:31. Drugi 
na metę przybiegł żmigrodzianin Leszek Kononowicz (00:34:09), a trzeci 
Tomasz Kozłowicz z Wielkiej Lipy (00:32:28). Z kolei w „generalce” 
kobiet tryumfowała Anna Zajączkowska z Trzebnicy (00:39:55), druga 
była mieszkanka Obornik Śląskich Agnieszka Górniak Antkowiak 
(00:40:44), a trzecia na metę wbiegła zawodniczka z Kościana Katarzyna 
Miedzińska (00:42:19). Tradycyjnie już Bieg Smoka zaliczył również 
burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski z czasem 00:53:07. 
Wśród znanych osobistości na trasie pojawili się m.in. Członek Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego Paweł Oleś (00:51:45) oraz dyrektor Zespołu 
Placówek Kultury w Żmigrodzie Robert Grabkowski (00:45:36). Po 
ukończonym biegu wszyscy udali się z mety na trybunę miejscowego 
stadionu, gdzie odbyła się uroczysta dekoracja najlepszych zawod-
ników. Organizatorzy uhonorowali najlepszych trzech zawodników 
z każdej kategorii wiekowej pamiątkowymi pucharami i statuetkami. 
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej dodatkowo 
otrzymało czek w wysokości 300 złotych. 

Grzegorz Paryna

MAŁY BIEG SMOKA 
DLA DZIECI I... RODZICÓW
Co roku podczas obchodzonych Dni Smoka jednym z punktów pro-

gramowych jest Żmigrodzki Mały Bieg Smoka. Zainaugurowana kilka lat 
temu zabawa dla najmłodszych mieszkańców Gminy Żmigród cieszy się 
wielka popularnością, a świadczy o tym frekwencja samych uczestników. 

Do sobotniego biegu zgłosiło się 
230 zawodników od przedszkola-
ków po ósmoklasistów. Uczestnicy 
mieli do pokonania dwie trasy. 
Młodsi miłośnicy biegów musieli 
zaliczyć ścieżki miejscowego parku 
o  długości 400 metrów, a  starsi 
600 metrów. Uroczystego otwarcia 
tegorocznego Żmigrodzkiego Małego 
Biegu Smoka dokonał burmistrz 
Gminy Żmigród Robert Lewandow-
ski, który w godzinach porannych 
z powodzeniem pokonał 10-kilo-
metrowa trasę w X Biegu Smoka. 
Warto podkreślić, że każde dziecko, 
które przybyło do Zespołu Pałacowo-
-Parkowego i przebiegło wyznaczoną 
trasę otrzymało pamiątkowy medal, 
a  trzech najlepszych zawodników 
i  zawodniczek z  każdej kategorii 
wiekowej dodatkowo uhonorowano 
okazałym pucharem. Organizato-
rzy Małego Biegu Smoka, a  więc 
Gmina Żmigród i Zespół Placówek 
Kultury w Żmigrodzie mogli liczyć 
na wsparcie partnera biegu, którym 
była Rozlewnia Wód i  Napojów 
Mineralnych „Marton” ze Żmigro-
du. Sami uczestnicy wykazali się 

niezwykłą odwagą i ambicją, gdyż 
warunki atmosferyczne w tym dniu 
nie były sprzymierzeńcem biegaczy. 
Na mecie każdy biegacz od razu 
otrzymywał pamiątkowy medal, 
a na zakończenie Małego Biegu Smo-
ka główny włodarz Gminy Żmigród 
wręczył najlepszym uczestnikom 
w sumie aż 48 pucharów - Dziękuję 
serdecznie wszystkim zawodnikom, 
rodzicom, opiekunom przede 
wszystkim za przybycie do naszego 
parku i chęć udziału w tegorocznym 
biegu. Promujmy zdrowy tryb życia, 
uciekajmy od komputerów, telefo-
nów i korzystajmy właśnie z takich 
możliwości spędzenia wolnego 
czasu - powiedział na zakończenie 
zawodów burmistrz Gminy Żmi-
gród Robert Lewandowski. Warto 
dodać, że ostatnim elementem 
wspólnej zabawy był bieg w wyko-
naniu... rodziców, którzy poradzili 
sobie z wyznaczoną trasą i podtrzy-
mali tradycję, gdyż co roku chcą 
dorównać swoim pociechom, a to 
w końcu nie jest takie proste...

Grzegorz Paryna
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Po 20 latach funkcjonowania 31 
sierpnia Gimnazjum im. Macieja 
Rataja przestanie istnieć. Aby upa-
miętnić niezwykłe miejsce, które 
wychowało wielu żmigrodzian, 
14 czerwca odsłonięto tablicę 
pamiątkową. 

W uroczystości udział wzięli, 
burmistrz Robert Lewandowski, 
Zdzisław Średniawski - inicjator 
budowy szkoły, którą po reformie 
oświaty przeznaczono na gimna-
zjum, dyrektor placówki Małgo-
rzata Mularczyk, byli dyrektorzy 
gimnazjum oraz dyrektorzy placó-
wek oświatowych z terenu gminy 
Żmigród, nauczyciele, uczniowie 
i pracownicy oświatowi.

W programie uroczystości zna-
lazły się  okolicznościowe przemó-

wienia i występy wokalne uzdol-
nionych absolwentów szkoły, m.in. 
Agaty Lorenz wraz z córką Karoliną, 
Katarzyny Łyczko, Izabeli Możdżeń 
i Zofii Popadeńczuk.

- Dziś jest historyczny dzień. 
Dziękuję pani dyrektor  Małgorzacie 
Mularczyk za inicjatywę - mówił 
burmistrz Robert Lewandowski 
podczas przemówienia - Z murów 
tego gimnazjum wyszło tysiące 
absolwentów, którzy dostali od-
powiednią dawkę wiedzy, pozwa-
lającej im realizować swoje plany 
i  spełniać marzenia. Wierzę, że 
ten budynek nadal będzie żył, tym 
bardziej że w  jej murach mieścić 
się będzie Szkoła Podstawowa im. 
Bolesława Chrobrego - zakończył 
burmistrz.  

JEST CZAS POWITAŃ I CZAS POŻEGNAŃ…
Podczas przemówienia dyrektor 

gimnazjum Małgorzata Mularczyk 
przypomniała historię powstania 
szkoły - W  1995 roku rozpoczęła 
się budowa placówki, która począt-
kowo miała być przeznaczona na 
szkołę podstawową. Jednak w 1999 
roku, kiedy wprowadzono reformę 
oświaty, zostały powołane do życia 
gimnazja. W związku z tym nowy 
budynek został przeznaczony na 
jego siedzibę. Gimnazjum zostało 
utworzone uchwałą rady miasta 
15 marca 1999 r., a  organizację 
gimnazjum powierzono Józefowi 
Łysikowskiemu. 

Przypomnijmy, od 2006 roku, 
przez 12 lat, do 31 sierpnia 2018 
roku, dyrektorem szkoły była 
Katarzyna Lech. Następnie od  
1 września 2018 roku funkcję tę 
pełni Małgorzata Mularczyk. Poza 
licznymi sukcesami, jakie odnosili 
uczniowie biorący udział w konkur-
sach przedmiotowych, podkreślono 
również ich sukcesy na arenie spor-
towej: - Gimnazjum od początku 
związane było ściśle ze sportem, 
tak jak ze sportem związana jest 
nasza gmina. Na przestrzeni lat 
udało nam się wspólnie zdobyć kil-
kanaście medali Mistrzostw Polski, 

kilkadziesiąt medali wojewódzkich, 
kilkaset medali w powiecie. Przez 
10 lat, 5 razy zdobyliśmy Złotą Sowę 
dla najlepszej szkoły sportowej po-
wiatu trzebnickiego - podsumował 
osiągnięcia Aleksander Wroński 
nauczyciel wychowania fizycznego. 

- Aż trudno uwierzyć, że to już 
20 lat. Dane mi było przez te lata 
przeżywać razem z  wami wiele 
chwil radosnych i  szczęśliwych. 
Wielokrotnie otwierałem liczne 
imprezy, brałem udział w wydarze-
niach kulturalnych czy sportowych, 
jakie tu się odbywały. Nie można 
wyobrazić sobie życia oświatowego, 
kulturalnego gminy Żmigród bez 
„ratajówki”. Odchodzę spełniony 
z tej pracy. Cieszę się tym, co udało 
się zostawić szczególnie w zakresie 
oświaty. Mam prośbę do nowej pani 
dyrektor. Nie zapomnijcie o ratajów-
ce. Ona była, będzie i pozostanie 
w naszej pamięci. Szanujcie ten 
sztandar, szanujcie imię Macieja 
Rataja, obchodźcie ratajówki. Nie 
można budować przyszłości (tej 
szkoły podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego), zapominając o przeszło-
ści -  mówił Zdzisław Średniawski.

em

KORZEŃSKO DOCENIONE ZA PROJEKT
Projekt pn. „Świetlica Wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju 

społeczności lokalnej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 000 
zł w programie „Działaj Lokalnie”, koordynowanego w tym regionie 
przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest w Polsce od 2000 roku 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowany przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nabór wniosków trwał do 
12 maja 2019 roku. Autorem projektu „Świetlica Wiejska przyjaznym 
miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej” jest Inicjatywa Działaj 
Lokalnie „Dbamy o Swój Dom”, którą tworzą trzy mieszkanki: Edyta 
Grzybkowska, Aneta Ratajewska oraz Ewa Kusztelak. W edycji 2019 do 
programu wpłynęło 15 wniosków. Wniosek mieszkańców Korzeńska 
uplasował się na szczytnym pierwszym miejscu wśród ocenionych 
przez komisję wniosków z liczbą punktów 35,40, zdobywając granty 
w wysokości 6000 zł!

Na co mieszkańcy przeznaczą pieniądze? W ramach projek-
tu zostanie zmodernizowana główna sala świetlicy wiejskiej 
w Korzeńsku, zostaną odmalowane ściany i zakupione elementy 
dekoracyjne, zmodernizowany zostanie domek wystawienniczy. 
W ramach projektu odbywać się będą też warsztaty dla mieszkańców.  
Wszystkie prace mieszkańcy wykonają w ramach czynu społecznego.

- Serdecznie dziękujemy komisji za docenienie naszego wniosku, 
a także osobom, które już zadeklarowały pomoc. Naszymi atutami są 
ogromne chęci oraz determinacja mieszkańców. Jesteśmy także pełni na-
dziei, że prace przebiegną zgodnie z naszymi planami - wypowiedziała się 
o projekcie Aneta Ratajewska, pełniąca także funkcję sołtysa Korzeńska.

31 maja br. członkowie Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom” udali 

się do siedziby Partnerstwa, by podpisać umowę oraz odbyć szkolenie, 
które przeprowadzili prezes Stowarzyszenia Inga Ozga oraz koordynator 
programu „Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy” Jan Bernacki. 

By wspomóc projekt, który ma znacznie szersze horyzonty, Inicjatywa 
„Dbamy o Swój Dom” zarejestrowała się także jako Komitet Społeczny 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i założyła zbiórkę 
publiczną na odnowienie świetlicy (2019/2375/KS). Wszystkie zebrane 
środki zostaną przekazane właśnie na ten cel. Edyta Grzybkowska

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  
i gminę Żmigród.
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OGŁOSZENIE

Punktualnie o  godzinie 12.00 
sceną zawładnęło Centrum Uśmie-
chu Fruktaki Show, które swoim naj-
nowszym muzycznym programem 
„Na zdrowie Inspektor Ogórek” 
szukało wraz z dziećmi odpowiedzi 
na to, jak mądrze i zdrowo wybierać 
to, co jemy. 

Tego dnia Zespół Pałacowo 
-Parkowy stał się głównym centrum 
rozrywki dla najmłodszych miesz-
kańców. Były ogromne dmuchańce 
i   trampoliny. Po raz kolejny nie 
zawiedli harcerze i  przygotowali 
strzelnicę ASG oraz konkurencje 
linowe. Dużym powodzeniem cie-
szyła się strefa przygotowana przez 

pracowników Zespołu Placówek 
Kultury, w której młode damy mogły 
poczuć się jak u  fryzjera i  zrobić 
sobie kolorowe warkoczyki.

Nadleśnictwo Żmigród na swoim 
stoisku serwowało zdrową żyw-
ność pochodzącą z darów natury, 
a  żmigrodzcy   strażacy zapraszali 
do przyjrzenia się z bliska wozom 
strażackim i chętnie odpowiadali na 
pytania dotyczące ich pracy.

W trakcie imprezy dzieci mogły 
liczyć również na bezpłatne lody, 
watę cukrową i  popcorn. Mogły 
również   poczęstować się jabłka-
mi ufundowanymi przez Sady 
Trzebnica.

OWOCOWY DZIEŃ DZIECKA

Ważnym punktem programu 
było przekazanie symbolicznego 
klucza do bram miasta przez bur-
mistrza Roberta Lewandowskiego 
uczniom ze  Szkoły Podstawowej   
im. ks. Jana Twardowskiego z Po-
widzka. Następnie na scenie zapre-
zentowali się uzdolnieni uczniowie 
ze wspomnianej szkoły, dając popis 
umiejętności wokalnych.

- Dzień ten chcemy dedykować 
wszystkim mieszkańcom, a zwłasz-
cza tym najmłodszym. Chcemy by 
zaproponowane przez nas atrakcje, 
były okazją do spędzenia czasu 
w  gronie rodzinnym. W każdym 
z nas tkwi cząstka dziecka i dopóki 
potrafimy cieszyć się z  małych 
rzeczy, darzyć uczuciami bezinte-
resownie, śmiać się z  błahostek, 
wciąż pytać i być ciekawymi świata - 
jesteśmy dziećmi! - mówił burmistrz 
Robert Lewandowski - Wszystkim 
bohaterom tego wyjątkowego świę-
ta życzę samych fantastycznych 
chwil, spełnienia małych i dużych 
marzeń, realizacji najbardziej sza-
lonych pomysłów, wyjątkowych 
przyjaciół i niezapomnianych przy-
gód! - zakończył gospodarz miasta.

Ponieważ hasłem przewodnim 

tegorocznego Dnia Dziecka był 
„Owocowy zawrót głowy”, nie 
mogło zabraknąć konkursu na prze-
branie. Kreatywności mieszkańcom 
nie brakowało podczas przygotowy-
wania strojów dla swoich pociech. 
Były cytrynki, truskawki, winogro-
no, pojawił się też ananas. Decyzją 
jury konkursowego I miejsce zajęła 
Milena Jórdeczka (winogrono). II 
miejsce ex aequo Maria Kłos (tru-
skawka) i Jakub Żurek (dynia), III 
miejsce Natalia Jórdeczka (ananas) 
i  Marysia Kondracka (cytrynka). 
Wyróżniona została również Wero-
nika Bączek za przygotowanie stroju 
cytrynki. Nagrody ufundowane 
przez burmistrza wręczyło jury 
w składzie: Małgorzata Kosińska, 
Izabela Możdżeń i Karol Kotliński.

Podczas świętowania wystąpił 
zespół Stars of Melody pod kie-
runkiem Izabeli Możdżeń, a także 
wychowankowie Placówki Wsparcia 
Dziennego w Żmigrodzie, których 
przygotowała instruktorka muzycz-
na Katarzyna Łyczko. Na zakoń-
czenie uczestnicy Gminnego Dnia 
Dziecka wraz z instruktorką Anną 
Hupą, pod sceną zatańczyli zumbę.

em

Uśmiechnięte zadowolone twarze dzieci, dużo słońca i mnóstwo atrakcji. Tak wyglądał Gminny Dzień Dziecka, który odbył się 2 czerwca 
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był „Owocowy zawrót głowy”.
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W środę (12.06.2019 r.) zespół  Humorek  prowadzony przez in-
struktorkę wokalną  Izabelę Możdżeń w ramach zajęć przy Zespole 
Placówek Kultury w Żmigrodzie, jako jedyny zespół reprezentował 
województwo dolnośląskie oraz gminę Żmigród w Gostyniu. Zespół 
wystąpił podczas „XVIII Świętogórskich Spotkań Seniorów”, podczas 
których odbył się „Przegląd Kapel Ludowych”. Nasza żmigrodzka grupa 
zaprezentowała się pięknie, dodatkowo ubarwili to wydarzenie swoim 
zabawnym humorkiem i poderwali wszystkich do tańca. Gratulujemy 
kolejnego sukcesu, oby tak dalej!

Izabela Możdżeń

KOLEJNY SUKCES 
Z HUMORKIEM!

GRUPY WOKALNE  
Z WIZYTĄ W BĘDKOWIE

W sobotę (8.06.2019r.) sekcje wokalne „Stars of Melody” i „Zespół 
Humorek”, działające przy Zespole Placówek Kultury pod kierownictwem 
instruktorki wokalnej Izabeli Możdżeń oraz przedstawiciele z Placówki 
Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie wspólnie odwiedzili Ośrodek Me-
dycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie.

Piknik zorganizowany został z potrzeby umożliwienia wspólnie spędzo-
nego czasu oraz rozrywki pacjentom, dla których niejednokrotnie była to 
ostatnia możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu. Cała grupa dała 
pacjentom to, co najważniejsze czyli uśmiech, radość oraz swój czas i miłą 
rozmowę. W imieniu dzieci oraz seniorów dziękujemy dyrekcji ośrodka 
za zaproszenie i ciepłe przyjęcie.

Izabela Możdżeń

Temat stary jak świat. Ale corocznie lato cieplejsze, a i atrakcje 
w okolicy rozliczne. Co zatem robić w upalne dni?

Po pierwsze znaleźć zajęcie dla dzieci. Jak powszechnie wiadomo, 
na półkolonie kolejka jak kiedyś po mięso. Ale jak już ulokujemy 
pociechę pod opieką struktur samorządowych, możemy oddać się 
gotowaniu zupy, najlepiej tej w proszku. Bo po co marnować czas.

Po drugie umościć sobie miejsce na basenie. Plus taki, że blisko 
i ładnie. Minus, że trzeba zapłacić, ale czegoż się nie robi dla rozwoju 
pociech.

Po trzecie odpoczywać w cieniu drzew na działce. Ponoć kilka do 
wzięcia, bo coraz mniej osób lubi i pracę, i drzewa. Ale za to obcowanie 
z naturą, no i pociechy zobaczą  prawdziwą dżdżownicę i komara.

Po czwarte wsiąść na rower i popedałować rozlicznymi ścieżkami 
rowerowymi. Co prawda dość duży ruch podczas weekendu, ale nie 
marudzić, Dolina Baryczy jeszcze nie zdeptana.

Po piąte zobaczyć fermę wielbłądów w Saniach. Turystów tam 
tylu, że nie wytrzymały opłotki sąsiadów. Ale fotkę z wielbłądem 
warto mieć, toć to namiastka Egiptu.

I cóż chcieć więcej? No można by jeszcze zatrzasnąć się w domu 
z klimatyzacją i pomyśleć o kolejnym dziecku. Państwo sprawę 
popiera jak najbardziej. Można skoczyć S5 na shopping, w końcu 
sklepy znakomicie klimatyzowane. Można też poczytać książkę, ale 
trochę głupio, bo 7 na 10 Polaków w ciągu roku nie przeczytało ani 
jednej. Może nas nie wyłapią, najlepiej oddać się lekturze na ławeczce 
w parku Hatzfeldtów.

 Sposobów jest co niemiara i, pomimo że dowcipkuję, to na pewno 
w city Żmigród można znaleźć sposób na upalne dni.

eco

LATO W MAŁYM MIEŚCIE, 
CZYLI 5 SPOSOBÓW

NA UPAŁY

FELIETON(IK)

 Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Żmigrodzkiej składa serdeczne podziękowania dla 

Centrum Ogrodniczego MAREK Żmigród 
- Monika i Robert Marzec, dla Zakładu Produkcji 

Wód i Napoi w Żmigrodzie - firmie MARTON oraz dla 
Pana Patryka Andrzejewskiego za życzliwość, pomoc 
i wsparcie naszych działań w ramach VII Festiwalu 

Kwiatów. Dziękujemy za Państwa bezinteresowności, 
życzliwości i przyjaźń. 

 
Katarzyna Lech 

Prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
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ZAKOŃCZENIE
PRZEDSZKOLA

W dniach 27 - 31 maja 2019 roku uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Barkowie wzięli udział w Zielonej Szkole „Brzegiem 
morza przez Trójmiasto”. Program wyjazdu był bardzo napięty, 
każdy dzień mieliśmy zaplanowany tak, aby skorzystać z niego 
w 100 %.

W pierwszym dniu wyjazdu w drodze do Władysławowa 
odwiedziliśmy Tężnie Solankowe w Inowrocławiu. Warto było - 
inhalacje troszeczkę oczyściły nasze drogi oddechowe i korzystnie 
wpłynęły na nasze samopoczucie. We Władysławowie byliśmy 
około godziny 16. Szybkie zakwaterowanie i od razu wyruszyliśmy 
przywitać nasz wspaniały Bałtyk.

Dzień drugi to godzinny rejs statkiem i  wycieczka na Półwysep 
Helski oraz zwiedzanie Fokarium i Muzeum Oceanograficznego.  
W drodze powrotnej zahaczyliśmy o molo w Juracie. Przed po-
wrotem do ośrodka wstąpiliśmy na Latarnię Morską w Rozewiu.

Trzeci dzień to wycieczka autokarowa do Gdańska, Gdyni 
i Sopotu. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Katedrę w Oliwie, 
gdzie wysłuchaliśmy przepięknego koncertu na największych 
organach w Europie. Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie 
Głównego oraz Starego Miasta Gdańsk. Przeszliśmy ulicą Mariacką 
i znaleźliśmy się w remontowanej właśnie Bazylice Mariackiej. 
W Sopocie konieczne jest przejście najdłuższym drewnianym 
molo w Europie oraz spacer po tzw. monciaku obok Krzywego 
Domku. Gdynia to już port, w którym zobaczyliśmy trzy statki: 
Dar Pomorza, Dar Młodzieży i słynny OPR Błyskawica.

W czwartym dniu naszego pobytu wybraliśmy się na pieszą 
wycieczkę po Władysławowie, aby przejść słynna Aleją Gwiazd 
Sportu oraz zobaczyć rzeźbę korony ziemi.  Kolejnym punktem 
wycieczki była wieża widokowa, Muzeum Motyli oraz Gabinet 
Śmiechu i Iluzji. Drogę powrotną do ośrodka postanowiliśmy 
pokonać wzdłuż plaży. Wieczorem musieliśmy zregenerować 
nasze siły i wybraliśmy się na basen Aquarius  w Centrum Spor-
tu w Cetniewie. Wieczór to już pożegnanie z morzem oraz miło 
spędzony czas na pieczeniu kiełbasek przy ognisku.

W piątek wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu i nie 
mogliśmy nie odwiedzić naszego wspaniałego astronoma, który 
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Toruń to przepiękne miasto 
i planujemy odwiedzić je raz jeszcze - czujemy lekki niedosyt, 
a zapału i chęci nam nie brakuje. Ahoj, przygodo.

Patrycja Augustyniak - Seredyńska

ZIELONA SZKOŁA 
WE WŁADYSŁAWOWIE 

POD HASŁEM 
„BRZEGIEM MORZA 
PRZEZ TRÓJMIASTO” 

W  18.06.2019 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego zerówek z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Był to dzień szczególny - pełen przeżyć dla przedszkolaków, rodziców 
oraz nauczycieli. Pod czujnym okiem pań, dzieci przygotowywały pre-
zentację swoich umiejętności, a tym samym wzbogaciły ten dzień swoim 
występem artystycznym, dziękując wszystkim za wspólnie spędzony czas.

Dyrektor przedszkola złożyła podziękowania rodzicom za całoroczną 
pomoc, współpracę i doradztwo w podejmowanych działaniach.

Po zakończonym występie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książ-
kowe oraz upominki.

Był to czas podsumowań, wyrazów uznania, wdzięczności, pochwał.Był 
to istny „festiwal miłych gestów i słów”. Dziękujemy wszystkim dzieciom 
za ten wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy 
mogliśmy wspólnie myśleć o naszych przedszkolakach.

„Żegnaj przedszkole, na szkołę nadszedł czas.
Niech wspomnienia pozostaną, a do przodu biegnie czas.”

Monika Czechowska

Podsumowanie obserwacji czerwcowych jest następujące. Dni Smoka 
z seniorką Marylą za nami, biegi i wyścigi rowerowe także, festyn parafial-
ny podobnie, korso kwiatowe z przepięknymi wiankami podobnie. Uff, 
w końcu można odpocząć. A chociażby usiąść w ogródku kawiarnianym 
na rynku. Chociaż niektórzy mówią, że kawa mogłaby być tam podawana 
w prawdziwych filiżankach! Pod czym się podpisuję. 

Rynek tętni życiem. I dobrze. Warto jednak podpowiedzieć rodzicom, 
by nie wpuszczali maluchów do kąpieli w fontannie. Wszakże cała Polska 
mówi o niebezpiecznych bakteriach, które w fontannach mają prawo by-
tować. No i przypominam o nakryciach głowy, bo mini drzewka ochłody 
i cienia nie dają.

A jeśli o rynku, to musi być o przepięknym ukwieceniu urzędu miej-
skiego. Kompozycje kwiatowe bowiem trafione, mają coś z klasycznej 
formy i nietuzinkowej kolorystyki. Kwitną pięknie, równiutko, aż miło. 
I tu rodzi się pytanie - kto podlewa te kwiatki? 

Skoro jestem przy roślinach, to słowo o trawie. Możemy w majestacie 
prawa już jej nie kosić. Dają wzór duże miasta. Odkryto bowiem, że pszczoły 
i żuczki też chcą mieć swoje środowisko. Polecam owo rozwiązanie, bo 
i ekologiczne, i oszczędzi trochę podatniczych pieniędzy.

A na koniec o ogórkach. Ile będzie kosztował ich kilogram w sierpniu, 
skoro pietruszka w czerwcu 12 złotych za kilogram?

eco

ZAOBSERWOWANO

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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12 czerwca w sali widowiskowej 
Zespołu Placówek Kultury w Żmi-
grodzie odbyła się VII Sesja Rady 
Miejskiej. Poddano głosowaniu 
projekty uchwał dotyczące sfery 
finansów Gminy Żmigród i  miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Podjęto uchwałę 
dot. dopłat dla odbiorców usług 
z zakresu zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkań-
cami miasta Żmigród dotyczących 
realizacji projektu „Budżet obywa-
telski w mieście Żmigród”, a także 
ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych i określenia granic 
obwodów tych szkół.

Co więcej, VII sesja była sesją 
absolutoryjną z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok. Radni po 
zapoznaniu się z rocznym sprawoz-

daniem z wykonania budżetu gminy 
na 2018 rok, sprawozdaniem finan-
sowym gminy za miniony rok, opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu, informacją o stanie 
mienia gminy oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, podjęli chwałę 
udzielającą Burmistrzowi Gminy 
Żmigród absolutorium. 

Nowością w tym roku jest 
głosowanie nad wotum zaufania 
i konieczność przedstawienia 
przez burmistrza raportu o stanie 
gminy. Wprowadzona w 2018 r. 
nowelizacja ustawy o samorządzie 
gminnym zobowiązuje burmistrza 
do corocznego przedstawiania do 
31 maja Radzie Miejskiej w Żmi-
grodzie raportu o stanie gminy. 
Raport podsumowuje działalność 
burmistrza w poprzednim roku, 
przede wszystkim realizację poli-

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 maja odbyła się uroczystość, 
podczas której można było poznać 
osoby, bez których powstanie 
i funkcjonowanie tego niezwykłego 
miejsca nie byłoby możliwe. Była 
to również okazja do wspomnień 
i wspólnej zabawy. 

Na zaproszenie organizatorów 
w świętowaniu wzięli udział 
podopieczni wraz z opiekunami 
z zaprzyjaźnionych placówek. Były 
okolicznościowe przemówienia, 
życzenia i prezenty. Jak przystało 
na jubileusz, był też tort, a właści-
wie kilka tortów, bo w wydarzeniu 
udział wzięło ok. 300 osób. 

Jak podkreślają pracownicy 
ośrodka, są  dumni ze swoich 

uczestników, którzy po terapii, 
odnaleźli się na rynku pracy, czy 
założyli rodzinę. Cieszą się również 
z faktu, że nawet jak opuszczają 
mury placówki, wracają, aby poroz-
mawiać czy wypić kawę. 

- Trudno być obojętnym wobec 
miejsca, w którym zostawiło się 
część swojego życia. Każdy zakątek 
naszego domu do nas przemawia. 
Przypominam sobie, jak na począt-
ku mieliśmy tylko parę gabinetów 
i wydawało nam się, że i tak mamy 
więcej, niż inne ośrodki i jeste-
śmy szczęściarzami. Obecnie ŚDS 
istnieje w całym, dwupiętrowym 
budynku i okazuje się, że brakuje 
nam miejsca - mówiła wzruszona 

Edyta Ziętkiewicz, kierownik 
ośrodka i dodała - Dzisiejszy dzień 
przypomina, że w naszym ośrodku 
najważniejszy jest uczestnik, duszą 
są pracownicy, wsparciem- rodzice 
i opiekunowie, a dumą to, jak nas 
postrzegają w środowisku.

Ważnym punktem programu 
było zaproszenie na scenę miesz-
kańców ŚDS Pałacyk oraz pracowni-
ków, którzy tworzą historię i trady-
cję domu, prowadzą podopiecznych 
do sukcesów, wychowują, starają się 
wpajać właściwe wartości, wpływają 
na rozwój ośrodka i jego pozytywny 
wizerunek. 

- Dziękuję wszystkim byłym 
i obecnym pracownikom Środo-

wiskowego Domu Samopomo-
cy Pałacyk. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom, instytucjom i osobom 
dobrej woli, którzy współpracowali 
i współpracują z placówką, bez któ-
rych jej funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe. Życzę dalszego rozwoju 
i odwagi, by spełniać marzenia- mó-
wił burmistrz podczas uroczystości. 

Po części oficjalnej i wspólnym 
odśpiewaniu 100 lat przyszedł czas 
na występy artystyczne, przygoto-
wane przez uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy oraz 
Klubu Seniora „Pałacyk” i zabawę do 
późnych godzin popołudniowych. 

em

TO NASZ DRUGI DOM - 20-LECIE ŚDS PAŁACYK
Od 20 lat Środowiskowy Dom Samopomocy Pałacyk w Żmigrodzie niesie pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym czy 

samotnym. Od 20 lat pomaga w usamodzielnianiu się, integracji i rozwijaniu pasji. 

tyk, programów, strategii i uchwał 
rad gminy. Po zakończeniu debaty 
nad w/w raportem radni udzielili 
wotum zaufania Burmistrzowi 
Gminy Żmigród. 

Z projektami uchwał, uchwałami 
oraz protokołami można zapoznać 

się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Żmigród w zakładce 
RADA MIEJSKA, co więcej istnieje 
możliwość zapoznania się   z mate-
riałem filmowym z sesji w zakładce 
WIDEO - SESJE RADY MIEJSKIEJ. 

Marcelina Halikowska 
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To nasz drugi już wyjazd do 
Włoch, wcześniej byliśmy tam 
w 2014 r. Piątkowe popołudnie, 
26 kwietnia 2019 r. przywitało nas 
słońcem i dobrymi nastrojami, 
zważywszy na to, że czekała nas  
wielogodzinna podróż do Włoch. Ku 
naszemu zdziwieniu, cały wieczór 
i noc minęły zaskakująco szybko 
i o szóstej rano w sobotę witaliśmy 
już Wenecję, gdzie grupa 47 uczestni-
ków wycieczki wraz z pilotem miała 
rozpocząć bardzo udaną wycieczkę 
po tym malowniczym kraju. Po 
dotarciu na miejsce opuściliśmy 
autokar i udaliśmy się tramwajem 
wodnym Kanałem Grande. Z daleka 
widoczna już była strzelista Kampa-
nilla, my jednak popłynęliśmy dalej 
na wyspę Burano. Prawie godzinny 
rejs pozwolił dać nogom odpocząć po 
wielogodzinnej jeździe autokarem, 
a jednocześnie mogliśmy wpatrywać 
się w fale rozbijające się o burtę. Bu-
rano - to miasto mostów i kanałów, 
których brzegi połączone są wieloma 
kanałami powyginanymi w arty-
styczne łuki. Podziwialiśmy stojące 
nad kanałami jaskrawo pomalowane 
domy i sklepy pełne koronkowych 
wyrobów. Następnie udaliśmy się 
na wyspę Murano, która wynurzyła 
nam się z fal, rozproszona na sied-
miu pociętych kanałami wysepkach, 
co czyni z niej miniaturę Wenecji. 
Wszędzie mogliśmy dostrzec prze-
śliczne wyroby ze słynnego szkła 
weneckiego. Te wyroby to prawdzi-
wa sztuka. Mogliśmy też popatrzeć 
na proces dmuchania szkła, który 
dawniej owiany był tajemnicą. Ceny 
oryginalnych wyrobów przyprawiły 
nas o zawrót głowy. Liczy się je 
nawet w tysiącach euro. Pierwszy 
dzień zakończyliśmy zwiedzaniem 
Wenecji, jej najpiękniejszej części. 
Mowa o placu św. Marka. Zoba-
czyliśmy wszystkie najważniejsze 
zabytki - Pałac Dożów, Bazylikę św. 
Marka, Most Westchnień, Most 
Rialto i wiele innych.

W niedzielny poranek wyruszyli-
śmy do San Giovanni Rotondo. Cóż 
za piękne miejsce.   

Nawiedziliśmy Sanktuarium 
św. Ojca Pio - świętego naszych 
czasów. Kiedy przybyliśmy, było 
pełne ludzi. Moc Ojca Pio, tego 
świętego jest naprawdę widoczna 

w chorych osobach, które przyby-
wają tutaj z tak wielką wiarą. Mo-
dlitwy, w których uczestniczyliśmy, 
naprawdę odpowiadają na inne 
intencje. Niesamowite wrażenie 
wywarła na nas bardzo ciekawa 
pod względem architektonicznym 
świątynia. Piękne mozaiki w dol-
nym kościele, monumentalny krzyż 
i orły na zewnątrz robią wrażenie. 
Owszem sam kościół wielki i pełen 
złotego przepychu. Podobnie sama 
kaplica, dla nas jednak to - wspaniałe 
miejsce do modlitwy i kontemplacji. 
Byliśmy też w podziemiu kościoła 
Matki Bożej Łaskawej, zwiedziliśmy 
celę, w której umarł Ojciec Pio, jego 
grób, stygmaty, które po śmierci 
świętego całkowicie zniknęły, nie 
pozostawiając nawet blizn. Jeszcze 
tylko rzut oka na Drogę Krzyżową 
i Dom Ulgi w Cierpieniu - jeden 
z najbardziej nowoczesnych i naj-
lepiej zaopatrzonych szpitali we 
Włoszech i w całej Europie.

Czwartego dnia, zaraz po śnia-
daniu pojechaliśmy do Monte San 
Angelo. Tutaj zwiedziliśmy Sank-
tuarium św. Michała Archanioła. 
Wyjątkowe jedyne w swoim rodzaju 
sanktuarium-grota. Od 1996 roku 
sanktuarium opiekują się polscy 
księża ze zgromadzenia św. Michała 
Archanioła - Michalici. Przepiękna 
perełka sztuki, architektury i oczy-
wiście religii. Niezwykłe miejsce, 
czuje się obecność Bożą. Sanktu-
arium zrobiło na nas duże wrażenie. 
Składa się z dwóch części: pierwszej 
- murowanej - utrzymanej w stylu 
gotyckim, drugiej - dużej wapiennej 
groty - będącej dziełem natury. Suro-
wość zimnych wapieni rozświetla fi-
gura Michała Archanioła ustawiona 
w centralnym miejscu jaskini. Twarz 
archanioła jest młodzieńcza i pełna 
pokoju. W podniesionej prawej ręce 
trzyma miecz gotowy do uderzenia. 
Do sanktuarium wchodzi się z ulicy 
i schodzi w dół, jakby pod ziemię, 
do groty, na bazie której powstał 
kompleks budynków sanktuarium. 
To wszystko jest jakby zatrzymane 
w połowie wzniesienia, na której 
wybudowane jest miasto. Pełne 
nostalgii i poważnych myśli, które 
same się nasuwają. Do tego miejsca 
pielgrzymowało 40 świętych, w tym 
Ojciec Pio, Franciszek z Asyżu, św. 

Brygida Szwedzka i Jan Paweł II. 
W planach tego dnia było jeszcze 
odbycie rejsu statkiem na Półwyspie 
Gargano, lecz nieprzychylna nam 
tego dnia pogoda uniemożliwiła 
wypłynięcie  statku na wody Morza 
Adriatyckiego i podziwianie niezwy-
kłych formacji skalnych oraz grot. 
Wielka szkoda, może przy kolejnym 
pobycie aura będzie łaskawsza.

Piątego dnia zaświeciło nam 
słoneczko i towarzyszyło nam 
w zwiedzaniu miejsca bliskiemu na-
szemu sercu - Monte Cassino, gdzie 
górujący nad doliną klasztor Monte 
Cassino był jednym z najświętszych 
miejsc chrześcijaństwa i gdzie 
miała miejsce najbardziej zacięta 
bitwa II wojny światowej. 18 maja 
1944 r., po siedmiu dniach ataku, 
który kosztował życie 924 polskich 
żołnierzy, a 3000 zostało rannych, 
Monte Cassino zostało zdobyte. Na 
wzgórzu zawisła biało-czerwona fla-
ga. Do zwycięstwa na Monte Cassino 
poprowadził Polaków gen. Włady-
sław Anders. Zwiedziliśmy klasztor 
i polski cmentarz wojskowy, który 
powstał na przełomie 1944 i 1945 
r. na zboczach Monte Cassino i jest 
jednym z najważniejszych miejsc 
pamięci narodowej. Spoczywa na 
nim 1072 polskich żołnierzy. Został 
tam również pochowany Włady-
sław Anders. Złożyliśmy wiązankę 
kwiatów upiększoną szarfami biało- 
czerwonymi z emblematami godła 
Rzeczypospolitej Polskiej i herbem 
miasta Żmigród, zapaliliśmy znicze 
i odśpiewaliśmy hymn Polski. Na 
murze wokół cmentarza umieszczo-
no sentencję: „Przechodniu powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej 
służbie”.

Za nami połowa wycieczki 
i w drugą jej część wyruszyliśmy 
w stronę najmniejszego państwa na 
świecie - Watykanu, by rozpocząć ją 
od udziału w audiencji z papieżem 
Franciszkiem na Placu św. Piotra. 
Potem odbyliśmy spacer ulicami 
Rzymu, zwiedzając po kolei Zamek 
Anioła, Piazza Navona - najpiękniej-
szy plac Rzymu, samo serce tętnią-
cego miasta z pięknym kościołem 
św. Agnieszki i  fontanną „Czterech 
Rzek”, Panteon - perełkę architek-
toniczną wybudowaną w I połowie 
II wieku n.e. oraz bogato zdobione 

wnętrze  Kościoła św. Ludwika Króla 
Francji. W drodze do Bazyliki św. 
Piotra wszędzie towarzyszyły nam 
romantyczne knajpki, uliczni graj-
kowie i nieustające tłumy turystów, 
które są nieodłącznym elementem 
pejzażu miasta Rzymu. Spacer za-
kończyliśmy zwiedzaniem Bazyliki 
św. Piotra. Za każdym razem, gdy 
się tam przybywa, zawsze wnętrze 
robi monumentalne wrażenie, 
a każda mozaika przykuwa uwagę, 
w szczególności nas Polaków, grób 
z ciałem papieża św. Jana Pawła II, 
a poza tym słynna konfesja św. Pio-
tra, Pieta Michała Archanioła, i tzw. 
groty mieszczące się pod główną 
nawą bazyliki.

Drugi dzień pobytu w Rzymie 
rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Bazyliki św. Jana na Lateranie - 
pierwszej spośród czterech bazylik 
Rzymu. Kolejno zwiedziliśmy Święte 
Schody - 28 stopni marmurowych 
schodów, po których Jezus Chrystus 
miał być prowadzony na sąd. Dalej 
Koloseum, Kościół św. Klemensa, 
Łuk Triumfalny, Bazylikę  św. Pio-
tra w Okowach, Świątynię Pokoju, 
Forum Romanum - miejsca, gdzie 
odbywały się najważniejsze uroczy-
stości starożytnego Rzymu, Capitol. 
Spacer zakończyliśmy, schodząc na  
Plac Hiszpański słynnymi schodami 
hiszpańskimi, emanującymi kolora-
mi i pozytywną atmosferą przyjazne-
go tłumu przedstawiającego nam 
lokalną kulturę. Po chwili dotarliśmy 
do kolejnego zatłoczonego miejsca, 
jakim jest niewielki plac po brzegi 
wypełniony przelewającą się masą 
turystów z całego świata. Mimo tak 
ogromnego tłumu, każdy z nas miał 
sporo szczęścia na wykonanie fotki 
i choćby na spokojne obejrzenie 
fontanny. Di Trevi. A warto, bowiem 
fontanna jest świadectwem bogac-
twa ówczesnego Rzymu.

W kolejnym dniu z pięknego, 
ale dusznego i zatłoczonego Rzymu 
pojechaliśmy do Asyżu, miejsca 
urodzenia św. Franciszka i św. Klary. 
Już z oddali dojrzeliśmy w jasnym 
słońcu górujące nad miasteczkiem 
na wysokim wzgórzu mury obronne, 
kamieniczki i kościoły. Po wyjściu 
z autokaru uderzyło nas nieprawdo-
podobne piękno tego miasta, w jego 
kamiennym obliczu i w położeniu 

 KOLEJNY SEZON ROZPOCZĘTY
Skorzystaliśmy z usług Biura Podróży Wratislavia Travel we Wrocławiu i na długi weekend majowy udaliśmy się w 10-dniową wycieczkę na 

Półwysep Apeniński. Tym wyjazdem zapoczątkowaliśmy kolejny już sezon turystyczny z zaprzyjaźnionym biurem podróży. We wrześniu skorzy-
stamy raz jeszcze i udamy się na kilka dni do stolicy naszych Tatr, do Zakopanego.
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w górzystym regionie Umbrii. Czas 
jakby zatrzymał się w średniowie-
czu, gdy uliczkami miasteczka 
wędrował sam święty Franciszek. 
Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy, 
przechodząc Bramą św. Franciszka 
i uliczkami dotarliśmy do Bazyliki 
św. Franciszka, w której złożono 
ciało świętego. Kontynuując spacer 
wąskimi uliczkami i podziwiając 
urocze małe sklepiki i kawiarenki, 
kwiatowe gazony, doszliśmy do 
kościoła św. Klary. 

Część uczestników wspięła 
się, podążając wąskimi, ale jakże 
urokliwymi uliczkami na wzgórze, 
aby zobaczyć zamek Rocca Minore, 
skąd rozpościerał się wspaniały 
widok na miasto Asyż z jego prze-
pięknymi budowlami sakralnymi. 
Przed odjazdem spojrzeliśmy jeszcze 
na roztaczający się przed nami nie-
wymownie piękny widok na stok, 
na którym położony jest Asyż z gó-
rującym nad nim odbudowany ze 
zniszczeń zamkiem Rocca Minore. 
W drodze do hotelu zatrzymaliśmy 
się jeszcze w kościele Matki Bożej 
Anielskiej pod Asyżem - w murach 
tej monumentalnej świątyni, w na-
wie środkowej stoi stary i święty 
Kościółek zwany Porcjunkula 
z wieku X, który Benedyktyni dali 
do użytku świętemu Franciszkowi.

Florencja była ostatnim mia-
stem w planie naszej wycieczki. 
Brązowe mury miasta i otaczające je 
zielone góry - to obok wspaniałych 
budowli to, co wyróżnia to miasto 
i czego turyści we Włoszech szukają. 
Florencja to miejsce niesamowite 
i rzadkie. Powoli przedzieraliśmy 
się przez tłumy turystów i wąskie 
ulice, mijając najważniejsze zabytki 
miasta: ogród różany z pięknymi 
widokami na miasto, bazylikę Santa 
Croce - miejsce pochówku wielu 
osobistości Florencji, Galerię Uffizi, 

Most Złotników, Palazzo Vecchio, 
Plac della Signoria otoczonego sze-
regiem pałaców wraz z pięknymi 
rzeźbami. Zatrzymaliśmy się na 
chwilkę przed domem, w którym 
urodził się Leonardo da Vinci i przed 
kamienicą, w której namalował 
Mona Lisę. Urokliwymi uliczkami 
doszliśmy do Piazza del Duomo - to 
historyczne miejsce tego miasta, 
piękne i niezwykłe, a jego cen-
tralną część zajmuje zachwycająca 
Katedra Santa Maria del Fiore ze 
swoją olbrzymią kopułą , dzwonnicą 
Giotta i Baptysterium ze słynnymi, 
złoconymi drzwiami „Wrota raju”. 
Wspaniałe kolorowe elewacje z mar-
muru zachwycają. Całość zrobiła na 
nas ogromne wrażenie. Sam plac 
wokół katedry był niesamowicie 
zatłoczony międzynarodowym 
tłumem. Nie zraziło to nas, by tam 
być, zobaczyć i poczuć  atmosferę 
tego miejsca. 

Podróż powrotna, mimo że 
trwała 19 i pół godziny, minęła 
błyskawicznie, zostawiając nas 
z chęcią zwiedzenia kolejnego euro-
pejskiego kraju w przyszłym roku. 
Wycieczka na półwysep Apeniński 
za nami. Do domów wróciliśmy 
pełni wrażeń. z dużą ilością zdjęć, 
które tylko w niewielkim stopniu 
oddają piękno zwiedzanych miejsc. 
Każde z nich jest cenną pamiątką, 
stanowi rejestrację chwil przeży-
tych na wycieczce, pełnych radości 
i podziwu, a czasem zmęczenia 
i trudu, które na zawsze pozostaną 
w pamięci. „Nigdy nie zapominaj 
najpiękniejszych dni Twego życia” 
- napisał Phil Bosmans. My ten 
wyjazd zapamiętamy na zawsze.

  Tekst i foto:

Marian Purczyński

Dokończenie ze str. 16

Swoją wizytę rozpoczęli tradycyjnie w Barkowie, gdzie podziwiali 
efekty remontu kościoła p.w. św. Marcina. Ksiądz proboszcz Mariusz 
Grzesiowski z dumą zaprosił gości do wnętrza, a później do wejścia na 
wieżę i zwiedzania przygotowanej tam wystawy. Każdy chętny mógł 
nawet spróbować swoich sił jako dzwonnik! Następnie, pełna wrażeń 
grupa, udała się do kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego. Po wspólnej 
rozmowie, tłumaczonej przez Pawła Becelę, goście z Niemiec pożegnali 
się z księdzem proboszczem i pojechali dalej. 

Kolejny punkt programu miał się już odbyć w Żmigrodzie na byłym 
cmentarzu ewangelickim, który przed laty znajdował się na miejscu dzisiej-
szego parku przy ul. Sienkiewicza. Tam, tradycyjnie już, dawni mieszkańcy 

odmówili modlitwę i złożyli kwiaty (przygotowane przez Wiesława Krasa 
z UM) pod pomnikiem. Jak co roku, nie zabrakło także wspólnej pieśni.

 Nazajutrz grupa odwiedziła żmigrodzki Zespół Pałacowo-Parkowy, 
gdzie spotkał się z nimi burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski 
i Paweł Becela, pracownik IT Baszta, który tłumaczył rozmowy. Burmistrz 
przekazał wiele ciekawych informacji dotyczących najnowszych inwestycji 
miejskich m.in. o rozwoju turystyki rowerowej w regionie poprzez budowę 
ścieżek, czy też o centrum przesiadkowym. Goście z Niemiec z zaintere-
sowaniem wysłuchali wypowiedzi i chwaląc za tak licznie podejmowane 
inicjatywy, samemu też zaobserwowawszy pozytywne zmiany, zgodnie 
określili Żmigród i całą gminę jako wzorcowe. Po tradycyjnym wspólnym 
zdjęciu grupowym z burmistrzem na tle fasady ruin zamku, część grupy 
zwiedziła basztę, gdzie, jak zawsze, spore zainteresowanie wzbudziły 
materiały informacyjne o regionie oraz publikacje książkowe. Na koniec 
przedstawicielka niemieckich gości dokonała wpisu do księgi pamiątkowej.

A gdzie potem? Uczestnicy wycieczki indywidualnie porozjeżdżali się 
po wsiach w gminie, aby raz jeszcze odwiedzić miejsce, gdzie mieszkali 
oni sami lub (i) ich przodkowie. 

Do zobaczenia za rok! Paweł Becela

SENTYMENTALNE 
ODWIEDZINY

24 i 25 czerwca 2019 r. przyjechała do Żmigrodu ok. 50-osobowa 
grupa dawnych niemieckich mieszkańcy miasta i okolicy, zorganizowana 
przez Helmuta Lietscha. 
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Urodził się 16 grudnia 1912 r. 
w miejscowości Recklinghausen 
w Nadrenii Północnej Westwalii, 
w jednym z największych skupisk 
polskich, gdzie rodzice znaleźli się 
w ramach wychodźstwa polskiego 
w poszukiwaniu lepszych warun-
ków życia.

W tym samym dniu został 
ochrzczony w miejscowym kościele 
pw. św. Pawła Apostoła. Rodzicami 
jego byli Jan i Teodozja z domu 
Bąk. Ojciec z zawodu był szewcem. 
Miał jednego młodszego brata - 
Antoniego.

Edukację szkolną rozpoczął 
w miejscowości Oer-Erkenschwick 
w latach 1919-1923, kończąc tam 
cztery klasy szkoły ludowej. Po 
powrocie do Polski uczęszczał 
(w latach 1923-1926) do szkoły 
powszechnej w Rydzynie, gdzie 
osiadła jego rodzina. Dalszą naukę 
kontynuował w Państwowym 
Gimnazjum Męskim im. J. A. 
Komeńskiego w Lesznie (w latach 
1926-1930), a następnie w Gimna-
zjum Męskim Księży Misjonarzy 
- Małym Seminarium w Krakowie. 
Już 18 października 1931 r. został 
przyjęty do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy w Wilnie, gdzie odbył 
Seminarium Internum. Śluby mi-
sjonarskie złożył 8 grudnia 1933 r. 
w Krakowie. Świadectwo dojrzało-
ści uzyskał w 1936 r. i podjął studia 
filozoficzno-teologiczne w Instytu-
cie Teologicznym w Krakowie na 
Stradomiu, kończąc je w 1939 r.

Wybucha II wojna światowa. 
Podobnie jak wielu Polaków, ucho-
dzi przed Niemcami na Wschód. Po 
wkroczeniu Sowietów na ziemie 
polskie 17 września 1939 r. za-
trzymuje się we Lwowie w Domu 
Misjonarskim i tam 28 października 

1939 r., po decyzji przełożonych, 
przyjmuje święcenia kapłańskie 
w kaplicy seminarium metropoli-
tarnego z rąk biskupa pomocniczego 
lwowskiego Ks. Eugeniusza Baziaka.

Jego pierwszą placówką jest 
parafia Jezierzany na Podolu w ar-
chidiecezji lwowskiej, położona 
tuż przy granicy polsko-radzieckiej. 
Pisze o tym w tych słowach: „Na 
wniosek superiora ks. Adama 
Piaseckiego z dniem 4 grudnia 
1939 r. zostałem mianowany 
kooperatorem przy parafii rzym-
sko-katolickiej w Jezierzanach ad 
Borszczów, z rezydencją w Zalesiu, 
gdzie obsługiwałem kościół filialny. 
Tam duszpasterzowałem do roku 
1945, czyli do spalenia całej wioski 
Zalesie przez Ukraińców. Po chwilo-
wym pobycie u Sióstr Miłosierdzia 
w Czortkowie /gdzie siostrą służeb-
ną była s. Genowefa Zawałkiewicz 
- przyp. aut./, w kwietniu 1945 r., 
z transportem wszystkich parafian 
zalesieckich wyjechałem na Zachód. 
Parafianie osiedlili się w powiecie 
konińskim i kolskim”. 

W parafii Zalesie, którą admi-
nistruje ks. J. Jonaczyk, Polacy sta-
nowią mniejszość. Jest to efektem 
wywózek sowieckich na Sybir, roz-
strzeliwań, przymusowych wcieleń 
do Armii Czerwonej i wywozu na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Zostają pozostawieni sami sobie. 
Istniejące niewielkie podziemie 
AK-owskie i jednostki samoobro-
ny nie stanowią odpowiedniego 
bezpieczeństwa. Po mordzie wołyń-
skim, na początku 1944 r., bandy 
OUN-UPA rozpoczynają kolejne 
akcje mordowania Polaków m.in. 
w woj. tarnopolskim. 

Pożoga na Zalesiu osiąga swe 
apogeum 5 grudnia 1944 r. w czasie 
bardzo ostrej zimy i śnieżyc. Ban-
derowcy podpalają 28 gospodarstw 

Ks. Jan Jonaczyk CM
/1912-1991/ 
Wspomnienie

polskich. Łuny ognia widoczne są 
na odległość kilku kilometrów. Jak 
relacjonują to wydarzenie dawni 
mieszkańcy Zalesia „było istne 
piekło, trudne do opisania”. Giną 
ludzie od strzałów banderowców. 
Żywcem palą się zwierzęta. Ci, 
co przeżyli szukają schronienia 
wszędzie, gdzie to możliwe. Część 
znajduje schronienie w kościele 
i na plebanii. Ks. Jonaczyk wykazuje 
się dużym męstwem i odwagą. 
Wspiera ludzi duchowo, dokonuje 
pochówków. Pomaga w przesie-
dleniu się części mieszkańców 
do Czortkowa. Organizuje swoim 
parafianom wyjazdy z Zalesia, 
współdziałając z siostrą służebną 
Genowefą Zawałkiewicz.Wyjazd 
parafian z Czortkowa następuje 
w dwóch transportach.

Ks. Jonaczyk na krótko przyby-
wa do Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia w Poniecu koło Gostynia. 
26 lipca 1945 r. bowiem otrzymuje 
nominację na duszpasterza dla 
Polaków w Żmigrodzie. W tym 
czasie miejscową parafią zarządza 
ostatni niemiecki proboszcz ks. 
Wihelm Stark, który 16 czerwca 
1946 r. opuszcza Żmigród i udaje 
się przez Wrocław w głąb Niemiec. 
Administratorem parafii zostaje 
ks. Jonaczyk. 

6 czerwca 1955 r. placówka 
Żmigród zostaje erygowana jako 
Samodzielny Dom Misjonarski,  
a dotychczasowy administrator, 7 
czerwca 1955 r., zostaje jej supe-
riorem. Przejściowo ks. J. Jonaczyk 
administruje sąsiednią parafią 
Radziądz. Rozpoczyna swoją pracę 
w niecodziennych warunkach. Po-
mimo niezliczonych przeciwności,  
buduje życie religijne niemal od 
podstaw. Praca na nowym terenie 
staje się jego misją, stanowiącą duże 

wyzwanie. Przybywa tu bowiem 
znaczna liczba bardzo religijnej 
ludności z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, a także z innych 
regionów. Proces integracji i asy-
milacji społeczeństwa następuje  
powoli, co wynika z faktu, że 
ludność ta złożona była z różnych 
grup regionalno-społecznych, ze 
swoimi specyficznymi sposobami 
życia, tradycjami, kulturą i zwycza-
jami. Występują niejednokrotnie 
konflikty i nieporozumienia. 

Ks. Jonaczyk jest jednak ka-
płanem budzącym duże zaufanie 
społeczne, cieszącym się dużym 
autorytetem i ma niemały wpływ 
na łagodzenie napięć. Od początku 
dba o rozwój życia duchowego para-
fian, wspiera inicjatywy zakładania 
przez nich ruchów i stowarzyszeń 
katolików świeckich. 

Już w ostatnią niedzielę sierpnia 
1945 r. udziela pierwszym polskim 
dzieciom sakramentu chrztu i ko-
munii, a nowożeńcom sakramentu 
małżeństwa. Jako człowiek o dużej 
inteligencji, operatywny, emocjo-
nalny, zdecydowany, podejmuje 
szereg ważnych decyzji i szybkich 
działań w każdej dziedzinie działal-
ności w złożonej sytuacji społeczno-
-politycznej. Przykładem tego jest 
umieszczenie na głowicy kolumny 
stojącej w centrum żmigrodzkiego 
rynku pomnika - symbolu zwy-
cięstwa w wojnie francusko-pru-
skiej - figurki NMP przywiezionej 
z Czortkowa przez siostry szarytki 
i jej poświęcenie 11czerwca 1947 
r. przez dostojników kościelnych.

To niezwykłe wydarzenie staje 

Andrzej Grafik urodził się i wychował w Żmigrodzie w domu przy ul. 
Poznańskiej 3. Z zawodu jest technikiem budowlanym. Obecnie mieszka 
w Lesznie. Z sentymentu jest nadal żmigrodzianinem, a z pasji spisuje 
historie dotyczące losów niektórych mieszkańców miasta. Będziemy je 
publikować na łamach naszego miesięcznika. Współpracował z Pawłem 

Becelą przy wydanej historii Żmigrodu /vide str. 8 książki/. Jest współau-
torem „Historii Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 
w Rawiczu”. Pasjonuje się genealogią. Często odwiedza żmigrodzkie stro-
ny, gdyż tutaj nadal ma liczną rodzinę oraz koleżanki i kolegów z czasów 
szkolnych. Na co dzień wspólpracuje z „Wiadomościami Bocheńskimi”.

HISTORIE Z PRZESZŁOŚCI ŻMIGRODU
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się świadectwem wiary żmigro-
dzian, potwierdzające odbudowy-
wanie polskiej tożsamości miasta. 
Mieszkańcy powoli zaczynają czuć 
się jak u siebie, mimo że nadal 
towarzyszy im poczucie tymcza-
sowości.

Ks. Jonaczyk wykazuje dużą 
dbałość o stan obiektów sakralnych: 
przeprowadza niezbędne remonty 
i konserwacje techniczno-estetycz-
ne. Jest świadom, że zarządza nie 
tylko obiektem kultu sakralnego, 
ale również cennym zabytkiem 
architektonicznym. Umiejętnie 
i z dużym wyczuciem przeciwstawia 
się władzy komunistycznej, kiedy 
ta wypowiada Kościołowi otwartą 
wojnę. Wprowadza w 1956 r. pro-
gram Wielkiej Nowenny kończącej 
się Rokiem Milenijnym, a wierni 
w pierwszą niedzielę po święcie 
3 Maja ponawiają Jasnogórskie 
Śluby Narodu.

W świetle działalności oświato-
wo-religijnej układa bardzo dobre 
stosunki na linii kościół - szkoła, 
zarówno z kierownictwami szkół, 
jak i z gronami pedagogicznymi - 
z pożytkiem dla obu stron.

Jest pasjonatem turystyki wy-
cieczkowej i chętnie uczestniczy 
w organizowanych wycieczkach 
szkolnych w różne części kraju. 

Gdy nadchodzi czas zakończenia 
posługi duszpasterskiej w Żmigro-
dzie, decyzją zgromadzenia zostaje 
w końcu lipca 1959 r. przeniesio-
ny do Biskupiego Seminarium 
Duchownego w Gdańsku-Oliwie 
w charakterze ojca duchownego 
i wykładowcy ascetyki, mistyki i ru-
brystyki. Funkcje te pełni do 1972 r. 
z wielkim pożytkiem dla alumnów, 
po czym skierowany zostaje do 
parafii św. Krzyża w Warszawie. 
Jest tam asystentem Domu Misjo-
narskiego, udzielając się zarazem 
w pracy duszpasterskiej.

Po upływie roku, mianowany 
Dyrektorem Chełmińskiej Prowin-
cji Sióstr Miłosierdzia, przenosi się 
do Chełmna i na tym stanowisku 
pozostaje kolejne dwie sześcio-
letnie kadencje (1973-1985). We 
wrześniu 1985 r. obejmuje kape-
lanię Sióstr Miłosierdzia i Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Zdunach. 28 
października obchodzi złoty jubile-
usz 50-lecia święceń kapłańskich. 
Uroczystej mszy świętej jubile-
uszowej przewodniczy wówczas  
dostojny jubilat, a koncelebrują ją: 
ks. Władysław Kostyrka CM, który 
głosi płomienną homilię i dziekan 

- proboszcz tamtejszej parafii ks. 
Jan Orpel. Ksiądz dziekan odczy-
tuje nadesłany list z życzeniami 
od przyjaciela jubilata, biskupa 
poznańskiego ks. Zdzisława For-
tuniaka. W ostatnich miesiącach 
życia wiele choruje. Umiera 4 
października 1991 r. 

Uroczystości pogrzebowe roz-
poczynają się 8 października 
1991r., po południu, w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Zdunach. Dnia następnego 
trumnę z ciałem zmarłego przenie-
siono do kościoła parafialnego pw. 
św. Jana Chrzciciela, gdzie odbywa 
się poranna jutrznia. Mszy świętej 
żałobnej, która rozpoczyna się 
w samo południe, przewodniczy 
biskup diecezjalny diecezji gdań-
skiej ks. dr Tadeusz Gocłowski CM, 
a koncelebruje ją 90 kapłanów mi-
sjonarzy i kapłanów diecezjalnych. 
Zmarłego żegna  najbliższa rodzina, 
100 sióstr zakonnych i liczni wierni. 
Ciało zmarłego złożono do grobu 
na miejscowym cmentarzu para-
fialnym, obok poprzedników tam-
tejszej placówki. Poniżej fragment 
nekrologu Zgromadzenia: „Kochał 
bardzo zarówno Zgromadzenie 
Księży Misjonarzy, jak i Sióstr 
Miłosierdzia. W 1980 r. odbył po-
dróż na Madagaskar, odwiedzając 
pracujących tam Konfratrów naszej 
prowincji. /W dniu 21 lipca 1980 
r. udał się w podróż przez Rzym 
na Magadaskar. Dnia 23 września 
1980 r. powrócił do kraju. Pobyt 
jego wśród Malgaszów trwał dwa 
miesiące.Przez 5 dni przebywał 
w buszu,chrzcił dzieci i oddawał 
różne posługi duchowe, a Księżom 
Misjonarzom głosił konferencje 
rekolekcyjne. - przyp. aut./ . W 1985 
r. odbył także pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. W swoim życiu kapłańskim 
odznaczał się gorliwością duszpa-
sterską zarówno jako proboszcz, 
ojciec duchowny, czy dyrektor 
sióstr. Dbał wielce o odpowiednie 
przygotowanie kandydatek do 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, 
troszczył się o gorliwych i poboż-
nych rekolekcjonistów, a także od-
powiednich kapelanów do domów 
siostrzanych i prowadzonych przez 
nie zakładów. Odszedł spokojnie po 
nagrodę do Pana”.

Andrzej Grafik
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Dokończenie ze str. 18

Składam serdeczne podziękowania dla Pana 

Tadeusza Lisowskiego z firmy L.T. „TRANS” 

za pomoc przy organizacji tegorocznych 

Dni Smoka. Dziękuję przede wszystkim za 

zaangażowanie, wyrozumiałość, rzetelność  

i poświęcony czas. 

Ewa Miedzwiecka
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