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Stowarzyszenie św. Jakuba    

Apostoła to wciąż nowa,           

rozwijająca się inicjatywa 

społeczna. Przyjrzyjmy się jego 

działaniom – trochę ich jest. (cd. 

na  str. 2) 

Wspólnota to my 

Rok 2015, numer  3 

 Gmina  

       Lubrza 

Wydawca  
(na zlecenie Urzędu Gminy 
w Lubrzy): 
 
ul. Kołłątaja 15/4 
48-200 Prudnik 
e-mail: wydawnictwo@podtytulem.pl 
tel. 606 143 362 
 
Teksty i fotografie: 
Bartosz Sadlioski 
 
Skład: 
Urząd Gminy w Lubrzy 

Akcja "Biała Sobota" odbyła się 

w Niepublicznej Szkole          

Podstawowej w Dytmarowie  

26 września. Cel: promocja       

zdrowia i świadomości, że    

warto o nie dbad.     (cd. na  

str. 8) 

Profilaktyka i zabawa 

Dożynki powróciły do 

Krzyżkowic ! 

Jedenaście lat mieszkaocy  

Krzyżkowic czekali na możliwośd 

zorganizowania dożynek gminy 

Lubrza. A jak już się doczekali – 

stanęli na wysokości zadania, 

wkładając w to wiele serca           

i radości. Uroczyste święto     

plonów miało miejsce w niedzie-

lę, 13 września.  (cd. na  str. 7) 

Korony w całej okazałości 

Kwartalnik 

W tym numerze: 

- Wspólnota to my 

- Książka otwarta na 
oścież 

- Dożynki powróciły 

do Krzyżkowic! 

-  Profilaktyka i 

zabawa 

Książka otwarta na oścież 

Rozmowa z Grażyną Kunką, liderem kampanii "Cała Polska czyta      

dzieciom", mieszkanką Trzebiny, dawniej – nauczycielką w (dziś już 

nieistniejącej) miejscowej szkole. (cd. na  str. 4) 
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Wspólnota to my  

Stowarzyszenie św. Jakuba    

Apostoła to wciąż nowa, rozwi-

jająca się inicjatywa społeczna. 

Przyjrzyjmy się jego działaniom – 

trochę ich jest. 

Powstałe przed wiekami (jeszcze 

w poprzednich epokach) budynki 

kościołów to spore wyzwanie dla 

współczesnych – nie tylko reli-

gijne, ale i kulturowe. Naprawa 

obiektów wymaga środków, a ich 

pozyskiwanie – grupy ludzi, którzy 

zechcą się tym zająd. Jednym         

z celów funkcjonowania Sto-

warzyszenia św. Jakuba Apostoła 

jest właśnie troska o zabytki     

sakralne w parafii Lubrza. W dzi-

siejszych czasach nieodzowne 

okazuje się pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Bazowanie na pa-

rafialnych zrzutkach często nie 

wystarcza (w sytuacji, gdy ogólna 

tendencja co do liczby wiernych 

jest malejąca, a śmiałe sięganie 

do kieszeni parafian coraz częściej 

spotyka się z krytyką, także na 

łamach prasy). 

Nowe perspektywy 

Potrzeby remontowe – jeśli cho-

dzi o kościół w Lubrzy – są (trzeba 

przyznad) spore. Fundament 

stanowi jednak dach „nie             

w sensie architektonicznym, lecz 

w sensie kolejności inwestowa-

nia“. Gdy przecieka, trudno pory-

wad się na prace związane 

z odwadnianiem budynku lub do-

konywad zmian wewnątrz    

świątyni. 

- Wymiana całego dachu to 200 

tys. zł; byli już rzeczoznawcy – 

mówi Benedykt Chałupnik, sekre-

tarz stowarzyszenia. – Będziemy 

składali wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa                   

Narodowwego. 

Byd może nowe perspektywy – 

jeśli chodzi o pozyskiwanie środ-

ków na działalnośd statutową – 

otwiera niedawne otrzymanie 

przez stowarzyszenie statusu orga-

nizacji pożytku publicznego. To 

daje np. możliwośd zabiegania       

o przekazywanie 1% podatku 

dochodowego, na początku roku.  

W jednym z sierpniowych wydao 

"Gościa Opolskiego" (w 2013 r.) 

ksiądz Piotr Bałos, proboszcz pa-

rafii, a dziś prezes Stowarzyszenia 

św. Jakuba Apostoła, tak wypo-

wiadał się o potrzebach remon-

towych kościoła, w którym pełni 

posługę: 

"Stare cegły są zmurszałe, 

odpada tynk. Ta sprawa mocno 

leży mi na sercu. Na wieży    

wiszą dwa dzwony z XVI wieku,      

a w prezbiterium zachowała się 

z tego samego okresu            

kamienna, rzeźbiona chrzcielni-

ca. Drugi, filialny kościół 

w Jasionie, noszący wezwanie 

Nawiedzenia NMP, jest 

młodszy. Wybudowany był 

w roku 1900 jako kaplica, która 

po remoncie i wyposażeniu 

została poświęcona przez bp. 

Jana Bagioskiego   w roku 1986. 

Jasiona do parafii Lubrza 

została przyłączona zupełnie 

niedawno, w roku 1993. 

Wcześniej należała do parafii 

św. Michała Archanioła w Prud-

niku." 

W tym samym materiale jego 

autor – Andrzej Kerner pisze, że 

parafia: 

"*...+ wspominana jest już         

w roku 1233, ale wzmianka 

o proboszczu w Lubrzy po raz 

pierwszy pojawia się w roku 

1464. Obecny kościół parafialny 

– po pożarze poprzedniego – 

był wybudowany w latach 1797

–98. Z dawnego została wieża 

datowana na rok 1600 – nie-

stety, bardzo zniszczona, 

wymagająca pilnego  remontu." 

 

 

Jednym z celów stowarzysze-

nia jest pozyskiwanie fundu-

szy na remont kościoła           

w Lubrzy 
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Rekolekcje w drodze 

Zabytki to jednak nie wszystko. 

Ważny cel stowarzyszenia stanowi 

również organizowanie wypo-

czynku dzieciom i młodzieży. Rok 

temu, podczas wakacji, parafia 

zorganizowała półkolonie 

(odbywały się one na miejscu,       

w Lubrzy  oraz poza jej terenem – 

miał miejsce np. wyjazd do Krasie-

jowa na spotkanie z dinozaurami). 

Wypoczynek został dofinansowany 

poprzez "Euro Country" (fundację 

pełniącą funkcję LGD – lokalnej 

grupy działania). W tym roku 

półkolonie nie odbywały się w pa-

rafii, ale niewykluczone, że sto-

warzyszenie wróci do tej kon-

cepcji. 

- Dla dzieci zawsze to jakaś         

rozrywka. Ich rodzice np. pracują 

na roli i nigdzie nie jadą na 

wakacje – mówi Benedykt 

Chałupnik. 

Nie brakuje cyklicznych wydarzeo, 

podczas których stowarzyszenie 

może się wykazad. Jednym z nich 

jest odpust parafialny (św. Jakuba 

Apostoła), drugim – Dzieo św. 

Marcina. 

- W czasie odpustu                       

rozprowadzaliśmy muszle św. 

Jakuba. Rozeszły się jak świeże 

bułeczki – wspomina Elżbieta 

Szwadowska, wiceprzewodnicząca 

stowarzyszenia. 

Muszla jest dziś uniwersalnym 

symolem pielgrzymowania. 

Wcześniej wiązała się jednak kon-

kretnie z pątnikami idącymi do 

Santiago de Compostella – do 

grobu św. Jakuba Apostoła 

(Starszego). Pielgrzymi zbierali 

u wybrzeży Atlantyku – na 

pamiątkę i dowód swojej 

wyprawy – charakterystyczne co 

do kształtu muszle przegrzebków 

(rodzaj małży). 

Stowarzyszenie chce także 

uczestniczyd w pielgrzymkach na 

Ścieżkach św. Jakuba. Nie chodzi 

– przynajmniej na razie – 

o słynny szlak hiszpaoski. Póki co 

w grę wchodzą polskie drogi – 

a  jest ich trochę: dolnośląska, 

małopolska, sudecka, lubelska, 

nyska, beskidzka, jasnogórska itd. 

Jest w czym wybierad. Na stronie 

www.camino.net.pl (stanowiącej 

przeglądarkę Ścieżek św. Jakuba) 

czytamy: 

"Od kilkunastu lat w wielu 

krajach Europy pojawiają się 

piesze i rowerowe szlaki 

oznaczone symbolem muszli: to 

Drogi św. Jakuba (Caminos de 

Santiago, Routes of St. James, 

Chemins de St. Jacques, Jakobs-

wege). Służyd one mają pielgrzy-

mom, którzy w samotności lub 

małej grupie przemierzad chcą 

Stary  Kontynent  w  poszu-

kiwaniu jego duchowej jedności. 

Pragną się modlid, przemyśled 

swoje życie, odetchnąd od za-

biegania, odkryd pierwotną 

spójnośd   naszego Kontynentu 

albo po prostu – zwiedzid cieka-

we miejsca, poznad nowych 

ludzi czy zażyd ruchu zgodnie 

z zasadą „w zdrowym ciele 

zdrowy duch”. Bo właśnie 

przeżycie duchowe jest 

najważniejsze na tym szlaku. 

Nie jest to więc szlak turysty-

czny: jest to raczej szansa 

na »rekolekcje w drodze«." 

Bractwo – może w przyszłości 

Ks. Piotr Bałos, proboszcz 

lubrzaoskiej parafii, a zarazem 

prezes stowarzyszenia podjął  

starania, aby kolejny już na   

mapie Polski szlak św. Jakuba 

powstał właśnie w naszej oko-

licy. 

- Mechnica, Głogówek, Lubrza, 

Prudnik, Głuchołazy, w kierunku 

Ołomuoca – nasz rozmówca 

opisuje zarys drogi. – Jednak – 

póki co – dowiedziałem się 

z kurii, że projekt nie przeszedł, 

nie otrzymał dofinansowania. 

Stowarzyszeniem kieruje 

ks. Piotr Balos,           

proboszcz lubrzańskiej    

parafii 
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Książka otwarta na oścież 

Rozmowa z Grażyną Kunką,        

liderem kampanii "Cała Polska 

czyta dzieciom", mieszkanką 

Trzebiny, dawniej – nauczycielką 

w (dziś już nieistniejącej) 

miejscowej szkole. 

– Czy pani działania trafiają na 

podatny grunt? Chodzi mi o dzieci 

– czy w dobie komputerów      

stawiają mocny opór, gdy 

zachęca się je do czytania, czy też 

nie jest to takie trudne? 

– Moje działania w bibliotece 

z pewnością przyciągają najmłod-

szych, wiernych czytelników – ucz-

niów z klas I–III, którzy już 

samodzielnie czytają i chcą czytad. 

Są wśród nich i tacy, którzy chwalą 

się, że czytają im rodzice. Moje 

różnorodne działania w bibliotece 

sprawiają, ze zaczynają zaglądad – 

ci, którzy przyznają, że nie lubią 

czytad. To dla nich są m.in. 

„atrakcyjne przerwy”, indywidual-

ne rozmowy, zachęty, swobodny 

dostęp do półek z książkami. Nic 

im nie narzucamy do czytania – no 

chyba, ze lektura jest obowiąz-

kowa. 

–  Jak dobierad książki dla dzieci 

w sytuacji, gdy na rynku księgar-

skim mamy naprawdę różne 

pozycje – wartościowe i bez-

wartościowe? 

– To fakt, jest dużo książek – do 

wyboru, do koloru. Na pytanie 

"jakie książki czytad?" Stefan 

Kisielewski odpowiedział: „każdy 

inne, każdy takie, jakie odpowiada-

ją jego temperamentowi, jakie go 

mobilizują”. Jeżeli chodzi o zakup 

książek do biblioteki – nie 

pamiętam takiej sytuacji, żebym 

otrzymała pieniążki do ręki z pole-

Trudno też powiedzied, czy szlak, 

który ewentualnie powstanie, 

będzie miał charakter pieszy, 

rowerowy, a może jeszcze inny. 

Jak podkreśla ks. Piotr – praktyka 

pokazuje, że bywa z tym różnie: 

w grę wchodzą nawet kajaki 

(generalnie: wymiar turystyczny 

coraz częściej wypiera ten pier-

wotny – pątniczy). Należy się jed-

nak spodziewad, że starania 

o powołanie do życia szlaku 

(lokalnego) św. Jakuba będą     

jeszcze podejmowane – w koocu 

jednym z argumentów za powsta-

niem stowarzyszenia było właśnie 

kontynuowanie tej tradycji 

(tradycji dróg Jakubowych). 

Warto też wspomnied, że zanim 

powstało Stowarzyszenie św. 

Jakuba Apostoła, ks. proboszcz 

miał w głowie inną inicjatywę – 

chodzi o bractwo (imienia tego 

samego popularnego świętego – 

patrona lubrzaoskiej parafii) dla 

młodzieży ponadgimnazjalnej, 

a więc de facto osób po 

bierzmowaniu. Cel: zapewnienie 

im formacji. Na razie jednak po-

mysł nie doszedł do skutku, 

z przyczyn prozaicznych... 

- Gdy próbuję zebrad młodzież 

na nauki rekolekcyjne, przycho-

dzi 7–15 osób, a więc niewiele; 

w liturgicznej służbie ołtarza 

mamy jedynie dwie osoby 

w wieku ponadgimnazjalnym 

(nie licząc studentów) – zaryso-

wuje problem ks. Piotr Bałos. 

Temat przyciągania młodzieży 

do Kościoła (oraz problemów 

z tym związanych) jest bardzo 

szeroki i złożony. Sam kapłan nie 

ma na to jednej, gotowej odpowie-

dzi, nie ustaje jednak w wysiłkach. 

Miłym akcentem jest zgłoszenie się 

w tym roku aż 6 kandydatów na 

ministrantów. Poza tym w Kościele 

działa Krąg Biblijny (od Wielka-

nocy) – coś zatem się dzieje. I z 

pewnością dziad się będzie – już 

niebawem walne spotkanie sto-

warzyszenia, a na nim: opra-

cowywanie planu działania na 

kolejny rok. 

- Ważnym celem naszej         

działalności jest budowanie wspól-

noty, tworzenie świadomości, że 

wspólnota to my – zaznacza nasz 

rozmówca. – Wszystko, co robimy, 

jest dla nas. I zostanie tutaj, 

niezależnie od tego, kto aktualnie 

jest proboszczem.  
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ceniem kupna książek w księgarni.    

Bo tych pieniędzy w budżecie 

zawsze brakuje. Poszukujemy nato-

miast innych sposobów na pozyski-

wanie nowości. Jednym z nich są 

kiermasze książek z hurtowni 

wysyłkowej ”Tania Książka”, który 

prowadzimy raz lub dwa razy w roku 

dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

W zależności od liczby sprzedanych 

książek mamy rabat i w nagrodę 

dostajemy nowości, wybrane przez 

nas. Nie jest ich wiele, bo w grani-

cach 10–20 książek, w zależności od 

ceny i wydania. W ten sposób od 

2006 roku uzbierało się ich już kilka-

dziesiąt. Drugi sposób, to akcja 

„Nauczyciele – dzieciom”, która 

cieszy się powodzeniem – 

nauczyciele, którzy zakupili książkę 

właśnie na takim kiermaszu,       

wypisują dedykację przekazując tę 

pozycję  do    biblioteki.  

Jeżeli chodzi o dobieranie tytułów – 

niekiedy prosimy o pomoc     polo-

nistów; korzystam także z propozycji 

Fundacji„ Cała Polska czyta           

dzieciom”, która na swojej stronie 

internetowej podaje: książki pole-

cane, kryteria wyboru, czym się  

sugerowad i co czytad... 

– Proszę wymienid kilka książek 

szczególnie lubianych przez dzieci. 

– Z tych „starszych”, które były 

jeszcze  wtedy, gdy chodziłam do 

podstawówki, to: „Dzieci 

z Bullerbyn”, „Plastusiowy pamięt-

nik”, „Kubuś Puchatek” , „Przygody 

koziołka Matołka” czy wiersze: 

przede wszystkim Tuwima 

i Brzechwy. Natomiast z tych 

współcześniejszych – wiersze: 

Małgorzaty Strzałkowskiej, Ag-

nieszki Frączek, Danuty 

Wawiłow. Z książek, które są cały 

czas „w ruchu” mamy takie serie 

jak: "Przygody Mikołajka", 

"Przygody koszmarnego Karol-

ka", "Detektyw Kwiatkowski na 

tropie", "Detektyw Pozytywka", 

komiksy z Kaczorem Donaldem, 

książeczki o zwierzątkach... 

– Czy zmieniłaby coś pani w ka-

nonie lektur szkolnych oraz czy 

pani zdaniem w programie 

nauczania brakuje czegoś 

ważnego, czy coś można by 

zmienid? 

– Bibliotekarze nie są od    

wprowadzania zmian. My tylko 

zamawiamy te książki, o które 

proszą poloniści lub nauczyciele z 

kształcenia zintegrowanego. Ale 

faktycznie, dla niektórych ucz-

niów sam widok grubej książki, 

jak np. „W pustyni i w puszczy” 

czy „Ania z Zielonego Wzgórza” 

zniechęca od razu do czytania. 

Słabych uczniów, którzy nie 

mają opanowanej techniki 

czytania, ta czynnośd po 

prostu męczy, w związku 

z czym nie przebrną przez całą 

lekturę. Takim uczniom 

wyznacza się fragmenty, 

wskazuje rozdziały – tu należy 

zaangażowad właśnie rodzi-

ców. Uważam, że to żaden 

wstyd, jeśli rodzic poczyta 

swojemu dziecku, nawet jeśli 

ma ono 12 czy 13 lat. 

Najważniejsze, by lektura 

„wciągnęła”, zainteresowała. 

Dziecko w odpowiednim mo-

mencie samo powie: "stop, 

teraz ja". 

– Jak odnosi się pani do 

książek elektronicznych, tzw. 

e–booków? 

– Nie mam zdania, bo nie   

korzystam; wolę wersję pa-

pierową. W szkole korzystamy 

– w ostateczności – tylko 

z audiobooków (do słuchania 

bajek w świetlicy czy           

bibliotece). 

– Jakimi słowami mogłaby 

pani zachęcid innych 

nauczyciel do   zaangażowa- 

nia się w akcję "Cała Polska 

czyta dzieciom"? 

Mnie nikt nie zachęcał; 

zmusiła mnie potrzeba  

I koniecznośd współpracy, bo 

czytelnictwo w szkole spa-

Warto zaszczepiać u dzieci 

miłość do książki - im    

wcześniej, tym lepiej 
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dało, a na rynku pojawiła się 

akurat Fundacja ABC XXI – "Cała 

Polska czyta dzieciom”; wskutek 

zachęcania, więc w roku 

szkolnym 2004/2005 wyraziłam 

chęd współpracy. Warto, po-

nieważ można korzystad z ich 

programów, jak np. „Czytające 

szkoły / Czytające przedszkola”. 

Otrzymaliśmy od nich kolekcję 

23-tomową (bestsellerów kla-

syki dziecięcej), z której          

korzystają nauczyciele (czytając 

je dzieciom dla przyjemności). 

– Jakie są pani dalsze plany w 

ramach akcji "Cała Polska czyta 

dzieciom"? 

– Do kooca września br. muszę 

zgłosid naszą szkołę do Fundacji 

– zgłosid, że kontynuujemy ich 

program „Czytająca Szkoła”. Na 

marginesie powiem, że od 3 lat 

Fundacja ma nową odsłonę: 

„Mądra szkoła czyta dzieciom”, 

więc naprawdę warto – dla 

dzieci, by wszechstronnie się 

rozwijały, by książka była alter-

natywą dla internetu i telewizji. 

Ponadto czekam na wyniki z 

ogólnopolskiego konkursu na 

najlepiej przeprowadzoną kam-

panię społeczną w roku 

szkolnym 2014/2015 – sprawoz-

danie należało wysład do 20 lip-

ca bieżącego roku. Na przełomie 

grudnia/stycznia 2016r. pojawią 

się wyniki; zobaczymy, czy nasza 

szkoła ponownie uzyska tytuł 

laureata. Mówię: ponownie, bo 

już pięciokrotnie byliśmy 

w czołówce ogólnopolskiej. 

– Mieszka pani w Trzebinie, częśd 

działao w ramach akcji “Cała Pol-

ska czyta dzieciom” realizowała 

pani w swojej miejscowości. Ale to 

chyba nie koniec związków z 

gminą Lubrza? 

– W gminie Lubrza zaczęłam pra-

cowad od 1985 roku, gdzie in-

spektor Stanisław  Jędrusik przyjął 

mnie do pracy do przedszkola w 

Dytmarowie. Po roku zostałam 

przeniesiona do szkoły pod-

stawowej (na rok) do Trzebiny – 

przepracowałam tam 13 lat; przez 2 

lata – w nauczaniu początkowym, 

potem – zostałam nauczycielem 

muzyki. Dyrektor – p. Świczewski 

dał mi po 2 godziny muzyki w 

każdej klasie, od I do VIII; grała i 

śpiewała cała szkoła, stąd            

osiągnięcia – nawet wojewódzkie. 

Przez ten czas mieszkałam w Prud-

niku, dopiero w 1999 r. przeprowa-

dziliśmy się (z rodziną) do Trzebiny 

– jednak miejscową szkołę przygo-

towywano już do likwidacji, więc 

szukałam pracy w Prudniku. Ot, 

cała historia. 

Grażyna Kunka – nauczycielka 

muzyki i bibliotekarka w Publicz-

nej Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Powstaoców Śląskich w Prudniku 

(od 1999 roku), wcześniej pra-

cowała w szkole w Trzebinie. 

Opiekun zespołu wokalno-

instrumentalnego; wraz z ucznia-

mi promuje szkołę w środowisku 

lokalnym, biorąc udział w prze-

glądach muzycznych, konkursach 

i festiwalach. Jej wychowankowie 

w latach 2000–2015 zdobyli dla 

szkoły 35 statuetek muzycznych. 

Od 2004 roku wolontariusz 

Fundacji ABC XXI „Cała Polska czy-

ta dzieciom”; pełni funkcję lidera/

koordynatora kampanii, publikuje 

artykuły na łamach „Tygodnika 

Prudnickiego” oraz w miesięcz-

niku ogólnopolskim „Biblioteka 

w Szkole”. Jest autorką innowacji 

pedagogicznej dla chłopców pod 

nazwą „Rycerze książki XXI wieku 

w zjednoczonej Europie” (2014) 

oraz programu do nauczania 

muzyki w klasach IV–VI: „Muzyka 

łączy ludzi”; jest także współau-

torką opracowania „Wybór pieśni 

i taoców regionalnych Śląska ilus-

trowanych pracami plastycznymi 

uczniów Publicznej Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Prud-

niku” (2001). Odznaczona: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), 

Medalem Edukacji Narodowej 

(2011), Medalem „Cała Polska 

czyta dzieciom” (2012), numizma-

tem „3 Dukaty Mądrości” (2013), 

medalem „Serce Dziecku” (2015). 

Mieszka w Trzebinie. 

Także przedszkolaki         

raczone były głośnym        

czytaniem 
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Dożynki powróciły do Krzyżkowic! 

Jedenaście lat mieszkaocy   

Krzyżkowic czekali na możliwośd 

zorganizowania dożynek gminy 

Lubrza. A jak już się doczekali – 

stanęli na wysokości zadania, 

wkładając w to wiele serca 

i radości. Uroczyste święto plo-

nów miało miejsce w niedzielę, 

13 czerwca.  

Pogoda musiała spojrzed na całe 

przedsięwzięcie wyjątkowo przy-

chylnym okiem, wszak aura tego 

dnia dopisała: bezchmurne niebo 

i wysoka – by nie rzec upalna – 

temperatura z pewnością były 

organizatorom na rękę, sprzyjały 

także udziałowi w licznych zaba-

wach na świeżym powietrzu. A 

wybór był duży – począwszy od 

jazdy konnej i na… wielbłądzie, 

poprzez gry jarmarczne i plebej-

skie (w roli animatora wystąpiło 

bractwo rycerskie), czy też możli-

wośd pobrykania na trampolinie 

(to zdecydowanie dla najmłod-

szych, chod i starsi próbowali – 

z powodzeniem) na paintballu 

koocząc.  

Rzecz jasna powyższe atrakcje 

stanowiły tło dla najważniejszej 

części obchodów dożynkowych – 

uroczystej mszy św. sprawowanej 

w specjalnym, ogromnym namio-

cie, gdzie przygotowano liczne 

miejsca siedzące dla biesiadni-

ków. Wcześniej – zwyczaj, bez 

którego nie sposób wyobrazid so-

bie takiego dnia – przez Krzyżko-

wice przeszedł pochód koron do-

żynkowych. Nie zabrakło przed-

stawicieli wszystkich wsi gminy 

Lubrza. W konkursie na najpięk-

niejszą koronę zwyciężyli repre-

zentanci gospodarza z Krzyżkowic, 

przed Skrzypcem i Dytmarowem.   

W trakcie uroczystej homilii     

sprawujący ją proboszcz parafii 

pw. świętej Katarzyny w Dytmaro-

wie – Alojzy Wojnar podkreślał 

wagę pracy rolnika, nie zapomina-

jąc o tegorocznej suszy, która dała 

się we znaki rolnikom w całej Pol-

sce. Do tej kwestii odniósł się tak-

że w przemówieniu wójt gminy 

Lubrza – Mariusz Kozaczek.  

Tegoroczne żniwa, chod bardzo 

trudne za względu na pogodę, 

mamy już niemal w całości za so-

bą. Nie było łatwo w tym roku, ale 

i tak mieliśmy szczęście, że omi-

A na wozach dziewoje 

Bialska Orkiestra Dęta 

nęły nas wichury i grad wystę-

pujące tak licznie w całym kraju 

– powiedział wójt, podkreśla-

jąc, że "tak niełaskawa pogoda 

wystawiła na próbę upór, pra-

cowitośd i cierpliwośd naszego 

rolnika". – Dziękuję Wam, dro-

dzy rolnicy za determinację 

oraz olbrzymi trud włożony w 

waszą pracę – mówił do naj-

ważniejszych bohaterów do-

żynkowych uroczystości Ma-

riusz Kozaczek. Szef gminy po-

dziękowania skierował także w 

stronę mieszkaoców Krzyżko-

wic, chwalił ponadto reprezen-

tantów pozostałych wsi za wy-

konanie efektownych wieoców 

i koron dożynkowych.  

Wśród przybyłych gości nie za-

brakło reprezentantów władz 

samorządowych – starosty Ra-

dosława Roszkowskiego, prze-

wodniczącej Rady Gminy 

w    Lubrzy    Elżbiety          

Szwadowskiej oraz radnych.  

Zjawiła się także posłanka Jani-

na Okrągły, prezesi rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych z 

Chleby i kosze obfitosci 
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Profilaktyka i zabawa 

Akcja "Biała Sobota" odbyła się 

w  Niepublicznej   Szkole         

Podstawowej w Dytmarowie   

26 września. Cel: promocja zdro-

wia i świadomości, że warto 

o nie dbad. 

Uczniowie mieli możliwośd 

skorzystania z badao diagnosty-

cznych – wyzwanie podjęło 70% 

spośród nich. Jeżeli wyniki w ja-

kiś sposób odbiegały od normy – 

pacjenci oraz ich rodzice ot-

rzymywali wskazówki, co robid 

dalej. 

Podczas "Białej Soboty" 

gościli w szkole specjaliści: dr 

n. med. Michał Findzioski 

(chirurg twarzowo-

szczękowy), Maciej Skawioski 

(chirurg), Judyta Prusko-

Findzioska (ortodonta) oraz 

Joanna Wilk (stomatolog); 

dwie ostatnie dokonały 

przeglądu ortodontycznego i 

dentystycznego –  asystowały 

im pielęgniarki: Agnieszka 

Wąsowska, Gabriela Galla, 

terenów gminy Lubrza i przed-

stawiciele OSP. W uroczysto-

ściach brał też udział gośd spe-

cjalny z Czech –  starosta Al-

brechtic.   

A skoro o tej funkcji mowa,   nad-

mieomy, że starostami (chod w 

nieco innym rozumieniu) tego-

rocznego święta plonów byli: We-

ronika Kowalska (wraz z mężem 

gospodarzy na 7-hektarowym  

gospodarstwie)  i Jarosław Giżycki 

(z rodziną dysponuje 70-cio      

hektarowym gospodarstwem, 

posiada też 50 sztuk bydła).     

Biesiadnikom przygrywała Bialska 

Orkiestra Dęta pod batutą        

Andrzeja Weinkopfa. W części 

artystycznej wystąpił m.in. zespół 

taoca irlandzkiego Grendalough, 

a kapela Coco Afro zapewniła  

zabawę taneczną. Do późnych 

godzin wieczornych, rzecz jasna.   

Maciej Dobrzaoski 

(gościnnie) 

Tradycyjne wozy dożynkowe 

Dobry ciągnik nie jest zły 

a także student medycyny: 

Kacper Ruzik. Michaela     

Przyklenk instruowała w za-

kresie pielęgnacji zębów. 

Bartosz Sadlioski 

źródło: 

www.nspdytmarow.wodip.opole.pl 

zdjęcia: archiwum szkoły 

 

 

Białe stroje, a więc 'Biała 
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