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Poznajemy
pogranicze!

cd. na str. 12 cd. na str. 9

Nasza gazeta
kończy 30 lat

Gmina Biała we współpracy 
z partnerskim Městem 
Albrechtice realizuje 

projekt „Nasze pogranicze – 
doceniamy siebie i sąsiadów!”, 
o  którym informowaliśmy 
już na łamach „Panoramy 
Bialskiej”. Wspólne przedsię-
wzięcie ukierunkowuje lokalne 
społeczności ku bliższemu po-
znaniu sąsiadów zza granicy. 

 W ramach tego projektu w ostatnim 
czasie odbyły się dwie wycieczki: polskiej 
oraz czeskiej młodzieży. W  drugim 
tygodniu kwietnia dzieci z Gminy Biała 
odwiedziły partnerskie Město Albrechtice. 
W  wyjeździe wzięli udział uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej, 
w tym również liczna grupa reprezentantów 
Akademii Piłkarskiej Biała. 
 Przed samym wyjazdem, w sali widowi-

skowo-konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
zaprezentowano uczestnikom ogólne zasady 
ruchu turystycznego i dzięki krótkiej do-
kumentacji fotograficznej zwrócono uwagę 
na walory pogranicza polsko-czeskiego. Do 
uprawiania turystyki oraz racjonalnego 
korzystania z piękna przyrody i dziedzictwa 
kulturowego zachęcał p. Józef Hupka, 
członek prudnickiego Oddziału Sudetów 
Wschodnich PTTK. Po szkoleniu, dzieci 
i ich opiekunowie udali się na spotkanie 

z  czeską młodzieżą w  tamtejszej szkole 
podstawowej, aby następnie już jako polsko-
-czeska grupa zwiedzić jedną z głównych 
atrakcji tego regionu. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyło uczestnikom wycieczki 
wejście na wieżę widokową „Hraniční vrch”, 
która – zgodnie z czeską sztuką budowania 
tego typu konstrukcji – dosyć mocno (ale 
bezpiecznie) się chwieje.

Wejście na wieżę widokową dostarczyło wrażeń uczestnikom wycieczki

Pierwsza strona pierwszego numeru 
„Panoramy Bialskiej” – maj 1990

W maju 1990 roku ukazał 
się pierwszy numer 
„Panoramy Bialskiej”. 

Przez trzydzieści lat kilka rze-
czy nie uległo zmianie – kolejni 
redaktorzy naczelni byli jedno-
cześnie dyrektorami ośrodka 
kultury, a więc jednostki pod-
ległej lokalnemu samorządowi. 
Nie zmieniła się też jej nazwa 
i profil – nadal jest informa-
torem o  tym, co dzieje się 
w gminie (w kulturze, biznesie, 
rolnictwie, sporcie, sektorze 
pozarządowym czy lokalnym 
prawodawstwie).

 Sporo rzeczy uległo natomiast zmianie. 
„Panorama Bialska” u swoich początków 
była kwartalnikiem, długo ukazywała się 
też na czarno-biało. Jako gazeta w pełni 
kolorowa pojawia się w zasadzie dopiero 
od początku bieżącego roku, wcześniej 
tylko niektóre strony wykraczały poza 
biel i odcienie szarości.

Gazeta lokalna 
na tle wydarzeń krajowych

 „Panorama Bialska” przeszła rewolucję 
cyfrową, pamięta czasy maszynopisów, 
składu zecerskiego czy analogowych 
aparatów fotograficznych. Poza technolo-
giami zmieniały się też składy redakcyjne. 
Z periodykiem współpracowali: Kazimierz 
Kasicz, Zbigniew Komarnicki, Ryszard 
Nowak, Walenty Steć, Marek Karp, 
Ryszard Kasza, Danuta Hejneman, Anna 
Myszyńska i  wiele innych osób – nie 

zawsze zatem były to osoby mieszkające 
w gminie Biała.
 W 1990 roku rozpoczęły się rozmowy 
między redakcją „Tygodnika Prudnic-
kiego” a  naczelnikiem (jeszcze wtedy 
nie burmistrzem) miasta i gminy Biała 
Andrzejem Skawińskim o  powołaniu 
gminnej gazety. Jej założenia podjął się 
Antoni Weigt, wówczas redaktor naczelny 
„Tygodnika Prudnickiego”.
 Od 1993 roku pismo robione było 
w  drukarni założonej przez Leszka 
Szwedo, w  początkach zajmowała się 
tym natomiast drukarnia przy Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego „Frotex”.
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Na wiosna se dóma generalne 
porządki robi. Maluje se 
izby, biyli łobejścia, bo i na 

komunijoł musi wszystko być na glanc. 
A na tą wiosna to też czansto stojymy 
przed szrankóma nabitymi rotómajtymi 
zachóma z całygo życia i se wróży, co 
by tu wyciepnąć, co by se łostawić, co 
by tu komuś oddać, a nołlepszy by było 
zawrzeć łoczy i  wszystko zgarnąć na 
jakąś rolwaga i  wywieźć to dzieś. Ale 
siedzi coś takiego w człowieku, co nie 
dozwoli tak zrobić, to są te długie lata 
jak nic nie boło, nic nie szło kupić, ten 

nawyk z  domu – wszystko szanować, 
wszystko se może przidać i szporować.
 Pierwyj jak se ze starygo klejda 
wypruło rajsferszlus, abo knefly, to 
jeszcze se przydały, ale niedołwno ech 
jednak naszykowała dwa miechy rzeczy 
do Caritasu i jak ech je tak zaczła zorto-
wać, to niechtore se tam jyno do pieca 
nadołwały, a zanich jy tam wyciepła toch 
zaczła knefly urzinać z koszul. Potyj ech 
tak pómyślała – co tyj kobieto eigentlich 
robisz? Na co ci te knefly, a na co nóm 
tela tyjch inszych niepotrzebnych rzeczy.

Spomnioł mi się jedyn chop, co mieszkoł 
w blokach a mioł cały katong starych 
strzewików: swoje, łod kobiety, łod 
dzieci, chtorych szkoda mu było wy-
ciepnąć, a  wszandzie mu zawołdzały, 
bo pomieszkanie mioł małe. I se padoł 
– jak terołz jest w sklepach tela fajnych 
strzewików, to ty wydeptane szkierpcie se 
już żołdnymu nie przydają. I na wiosna 
wez je do zygródki, coby je społlić. Zrobił 
fojerka – wciepnął dwie połry do łognia, 
potyj przewracoł jeszcze w tyj katągu, 
na trołwa te strzewiki poukłołdoł, 
słoneczko tak fajnie świeciyło, ptaszki 

śpiewały, a  buty z  minuty na minuta 
wyglądały corołz to lepszi, a na koniec 
prawie jak nowe.
 Tak kukoł na nie i zacznął spominać, 
jaką to fajną noga miała ta jego kobiyta 
w tyjch bronnych czółenkach – ani jednej 
żyłki, a  terołz borołka jyno papucie 
umie łobuć, co ji tak na starość spuchły. 
A w tyjch czołrnych szoł s nią piechty 
na świantą Anna. Te siwe latowe to mu 
ujek z Rajchu kupiyli jak był pierwszy 
rołz na bezuchu, ale jak wyciągnął od 
synka wyszpocony na wszystkie strony 

półbuty, bo jego Pawełek był taki buks, 
iż nie poradził prosto ustołć jyno wy-
krancoł ty nogi na wszystkie strony, to 
aż się wystraszył, iż chcioł społlić tela 
spomnień. Drabko wyciągnoł z łognia 
strzewiki i choć szpice już były nadpo-
łlone, skowoł je nazołd do katąga i doł 
na razie do lauby.
 Z tyj lauby i tak je dzieci po nim społloł, 
bo co by z tyj potyj robiyli. Ale tak to 
jest z nami starymi, cośmy wszystko co 
mómy wykolejkowali i zdobywali, a nie 
normalnie kupowali. I szkoda to jest nóm 
wyciepnąć, choć tygo nie potrzebujemy. 

Mie se nołgorzej rozstać z rzeczóma, co 
żech łod kogoś dostała i to dołwno tymu. 
Bardzo rada też kupuja coś w lontach np. 
galołty, wdycky są tam z dobrygo sztofu, 
a jak nie pasuje, to se tu falta rozpruje, 
tam jakiś abnyjer rozpuści i już siedzi 
jak uloł. A nowy wiszą w szranku całe 
lata aż trafią do miecha.. Niechtorzy 
ludzie też jeszcze dzisiaj kupują dwa 
cantnary cukru, abo cantnar soli. Nasi 
tyż kupiyli cantnar soli we wojna i nie 
wiam wiela lołt po wojnie ech jeszcze 
musiała tyn kamień drołpać.. Bo moja 

siostra, ta małpica, jak słyszała, trza iść 
po sól na góra, to zarołz się straciyła.
 Joł myśla, iż terołz żodyn hamstrować 
nic nie musi. A to nołlepszy w życiu mómy 
zowizoł za darmo, a to jest cierpliwość, 
pokora i mądrość życiowa, którą bodejś 
jyno w trzech miejscach nołlepszy sie 
idzie nauczyć: to jest w cichej ławeczce 
w kościele, szpitalnyj pokój, kaj rachujemy 
dni do wyzdrowienia, i  poczekalnia 
u dochtora.

Nic nie wyciepnąć

PODZIĘKOWANIE
	 Pragniemy	podziękować	Pani	Annie Myszyńskiej za długoletnią	współpracę 
z	„Panoramą	Bialską”	–	za liczne	nadesłane	teksty,	pozwalające	przybliżyć	naszym	
czytelnikom	śląską	mowę	i	regionalne	tradycje,	ocalić	od zapomnienia	te	fragmenty	
historii	minionego	wieku,	które	dotyczyły	codziennego	życia	ludzi	w	małych	miejsco-
wościach.	Dziękujemy	też	za wiele	fotografii	opublikowanych	w	naszej	gazecie	i	wszyst-
kie	ciepłe	emocje,	których	nie	brakowało,	a	które	zostaną	z	czytelnikami	„Panoramy”.
	 W	związku	ze stanem	zdrowia	Autorki	–	nie	będą	już	ukazywały	się	(w	rubryce	
„Śląskie	rozprawianie”)	nowe	teksty;	zgodnie	z	umową	będziemy	natomiast	publi-
kowali	(począwszy	od numeru	bieżącego)	teksty	wcześniejsze,	zamieszczone	dotąd	
w	innych	czasopismach.	Wyrażamy	przekonanie,	że Pani	Anna	(jak	również	Piotr 
i	Paweł	Myszyńscy)	jeszcze	wielokrotnie	znajdą	się	na łamach	„Panoramy	Bialskiej”.

GCK w Białej 
nagrodzone

17 kwietnia w Jeseniku odbyła 
się konferencja w ramach 
projek tu „Świąteczne 

zwyczaje i tradycje”.

 Omówiono dotychczasową współ-
pracę obu części Euroregionu w ramach 
Funduszu Mikroprojektów oraz reali-
zację własnego projektu Euroregionu 
„Destynacja turystyczna Euroregionu 
Pradziad”. Odbyła się także promocja 
publikacji „Świąteczne zwyczaje i tradycje”. 
 W trakcie konferencji nagrodzeni 
zostali najlepsi beneficjenci polsko-
-czeskich projektów realizowanych 
za pośrednictwem Euroregionu, wśród 
których znalazło się Gminne Centrum 
Kultury w Białej. Nagrodę dla najlepszego 
beneficjenta programu współpracy 
transgranicznej Polska–Czechy odebrał 
dyrektor Rafał Magosz.

dr

Bartosz Sadliński

W pomniku
Wtem tu i ówdzie pomnik pękł
i z tych rozsianych, ciemnych miejsc
biegły pęknięcia, drobne, niczym pajęczyna.
Więc było słychać cichy trzask,
który się wolno mnożył, siał
od postumentu w górę – aż po szczyt olbrzyma.

Pomnik się zaczął w końcu chwiać,
jakby na wietrze – lekko drżał:
był wciąż całością, ale jakby już w kawałkach.
Z rosnących szczelin zionął mrok,
co się rozrzedzał – wciąż i wciąż – 
tak jakby ciągle, instynktownie, lgnął do światła.

Jeszcze centymetr, jeszcze dwa –
szczeliny nabrzmiewały w takt
kolejnych minut, co dudniły na wzór kroków;
i nagle, w najważniejszej z chwil,
schowany w głębi rwący ryk
zerwał wiązania w tym kamiennym, zimnym bloku.

Był to – co prawda – spory huk,
lecz światu nie przyspieszył puls,
kiedy już pomnik tak zwyczajnie się rozsypał...
Jego fragmenty w parę mgnień
poupadały byle gdzie
(nic szczególnego, takie rzeczy to część życia...).

Gdy już się rozpadł w drobny mak
kamień przyzwyczajony trwać
bezbłędnie, szaro, mimo wielu barw gdzieś wokół,
to wyszło na jaw, że tam był
zamknięty człowiek z kości, krwi,
a pod nim tylko niewzruszony ciągle cokół...

Jak długo tam właściwie tkwił
i jakim cudem jeszcze żyw?
I kto ma sobie brać tę sprawę do sumienia?
Tymczasem człowiek rusza w świat,
by przetestować (wreszcie) dar,
co zwie się wolność – od ciemności i kamienia.k
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Gminne Centrum Kultury w Białej składa
erdeczne podziękowania sponsorom
XI Bialskiej Parady Orkiestr Dętych:

Bankowi Spółdzielczemu w Białej
Ustroniance Sp. z o.o.

szybkie i bezpieczne
płatności internetowe

List otwarty

Wspólny projekt

Złóż wniosek
w Programie Rodzina 500 plus

w bankowości internetowej

ProgramRodzina500plus

 W  odpowiedzi na informację, 
która ukazała się w  „Tygodniku 
Prudnickim” 30 kwietnia, dotyczącą 
wypowiedzenia umowy o  pracę 
Dyrektorowi GCK w Białej – Panu 
Rafałowi Magoszowi pragniemy 
wnieść stanowczy sprzeciw.

 Orkiestra działa od ponad 28 lat 
na terenie naszej Gminy, a od 2006 
roku funkcjonuje jako stowarzyszenie. 
Współpraca z  Gminnym Centrum 
Kultury, a w szczególności z Panem 
Rafałem Magoszem, układała się 
bardzo dobrze z ogromną korzyścią 
dla wizerunku i  promocji naszej 
Gminy w kraju i za granicą.

 Jako członkowie Stowarzyszenia 
nie znajdujemy najmniejszego powodu 

do jego odwołania, a wręcz uważamy, 
że jest on niedoceniony za jego zaanga-
żowanie i pracę na rzecz Gminy Biała, 
o czym świadczą chociażby ostatnie 
nagrody, jakie otrzymało GCK za reali-
zację najlepszych projektów w ramach 
działań Euroregionu Pradziad.

 W  przypadku niewycofania się 
Pana Burmistrza ze swojej decyzji 
oświadczamy, że w ramach solidarności 
z Dyrektorem Gminnego Centrum 
Kultury rezygnujemy ze współudziału 
w  Paradzie Orkiestr Dętych oraz 
innych w ydarzeń kultura lnych 
organizowanych przez Gminę Biała 
oraz jej jednostki organizacyjne.

Z poważaniem
Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta

Informujemy, że Gmina Biała 
wraz z Gminą Osoblaha 
realizuje projekt „W poszu-

kiwaniu piękna żydowskich 
cmentarzy” dofinansowany 
z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad w ra-
mach Programu Współpracy 
Transgranicznej INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska.

 Wspólny projekt skierowany jest 
na rozwój turystyki na pograniczu 
polsko-czeskim dzięki działaniom 
zmierzającym do udostępnienia 
i zachowania elementów wspólnego 
dziedzictwa kulturowego, którym 
są żydowskie cmentarze. Osoblaha 
i Biała były miastami szczególnie 
sprzyjającymi społeczności żydowskiej. 
Osoblaha stanowiła „enklawę morawską 
na Śląsku”, gdyż schronienie w tym 
mieście znajdowali Żydzi w czasach 
im niesprzyjających: po wypędzeniu 
z innych śląskich miast (Opava, Prud-
nik), a także po wydaleniu wiedeńskich 
Żydów w 1670 r. (część wygnanych 
wiedeńskich elit żydowskich osiedliła 
się w Osoblasze). Z kolei Biała, zwana 
przez samych Żydów „macum cadik” 
(znaczy „miasto sprawiedliwych”), była 
jedynym na Opolszczyźnie miastem, 
w którym mogła osiedlać się ludność 
wyznania mojżeszowego. Zabytkowe 

cmentarze, na których najstarsze 
macewy pochodzą z XVII w., dają 
odbiorcy wyraźny i silny przekaz o tej 
stronie historii obu miejscowości, 
a także całego pogranicza.
 Efektem działań w ramach projektu 
jest renowacja wybranych nagrobków 
na cmentarzu żydowskim w Osoblasze 
i remont muru wokół tego cmentarza, 
a także stworzenie infrastruktury udo-
stępniającej kirkut w Białej (chodnik do 
bramy cmentarza). Ponadto powstanie 
szlak turystyczny między żydowskimi 
cmentarzami, odpowiednio oznako-
wany w terenie. Dzięki projektowi 
powstanie także seria materiałów 
promocyjnych, imprez turystycznych 
oraz ugruntuje się współpraca między 
partnerami polskiej Gminy Biała i 
czeskiej Gminy Osoblaha.
 Informujemy ponadto, że planowana 
wysokość wydatków kwalifikowanych 
polskiej strony projektu wynosi: 
29.987,02 euro, a partnera czeskiego: 
37.658,10 euro. Na realizację projektu 
zawarto umowę na jego dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwocie: 
25.488,96 euro dla strony polskiej 
oraz 30.000,00 euro dla partnera 
czeskiego. Ponadto zaplanowano, 
iż strona polska otrzyma dofinanso-
wanie ze środków budżetu państwa 
w kwocie: 1.499,35 euro.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Paul Stroka ur. 1942 r., zm. 15.04.2019 r., zam. Górka Prudnicka
Herbert Stein ur. 1938 r., zm. 16.04.2019 r., zam. Ligota Bialska

Wanda Machaj ur. 1941 r., zm. 17.04.2019 r., zam. Biała
Stefania Mazur ur. 1937 r., zm. 25.04.2019 r., zam. Biała
Walter Schinke ur. 1957 r., zm. 30.04.2019 r., zam. Biała

Maria Pietruszka ur. 1936 r., zm. 03.05.2019 r., zam. DPS Grabina
Marek Buczman ur. 1969 r., zm. 07.05.2019 r., zam. Biała
Marta Kruppa ur. 1927 r., zm. 08.05.2019 r., zam. Dębina
Andrzej Bartela ur. 1968 r., zm. 09.05.2019 r., zam. Biała

Elżbieta Luty ur. 1957 r., zm. 10.05.2019 r., zam. Chrzelice
Rafał Wolny ur. 1934 r., zm. 12.05.2019 r., zam. Grabina
Maria Peszel ur. 1948 r., zm. 14.05.2019 r., zam. Śmicz

Herbert Pelka ur. 1955 r., zm. 15.052019 r., zam. Chrzelice

Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy w tak 

trudnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal

oraz uczestniczyli we Mszy św 
i uroczystościach 

pogrzebowych 

śp. Marka Buczmana
Wasza obecność była dla nas 
wsparciem, a dla śp. Marka 

najpiękniejszym darem.
Żona, Córka i Rodzice

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani

Monice Lukas
Pracownikowi 

Urzędu Miejskiego w Białej
z  powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Białej,
i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej
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O  szkoleniu strażaka, 
wyzwaniach, zagroże-
niach, a przede wszyst-

kim współpracy i budowaniu 
więzi rozmawiamy z Patrykiem 
Osiewaczem – z OSP w Ligocie 
Bialskiej.

– Ilu członków liczy obecnie OSP 
w Ligocie?
– Ogółem trzydziestu pięciu, w  tym 
kilku członków honorowych, kilku 
wspierających; reszta to czynni straża-
cy – na bieżąco biorą udział w akcjach 
gaśniczych.

– Kim są członkowie wspierający?
– To osoby raczej w starszym wieku; mało 
już przebywają w straży, ale pomagają 
ogarniać sprzęt, wspierają finansowo.

– Dysponujecie na ten moment jednym 
pojazdem?
– Tak, mamy Magirusa, od dwóch lat – 
został przekazany z jednostki z Chrzelic. 
Pojazd GBA, 2,6/16. 2,6 to pojemność 
beczki (w  metrach sześciennych). 16 
to wydajność autopompy (w hektolitrach 
na minutę).

– I  gdy zawyje syrena, każdy rzuca 
wszystko i rusza na akcję...
– Zastęp, który jedzie na akcję, liczy 
sześć osób – każdy z  nas ma dom, 
rodzinę, pracę... Przychodzi wiadomość 
w ramach powiadamiania SMS, zawyje 
syrena i czas ruszać.

– Można powiedzieć „nie mam czasu”?
– W  służbach ratowniczych zgrany 
zespół daje gwarancję sukcesu – musimy 
współpracować; jeden strażak sobie 
nie poradzi. Jak wspominałem – jest 
nas sześciu na samochodzie, jesteśmy 
obcymi dla siebie osobami, ale tworzymy 
strażacką rodzinę; idziemy razem w ogień 
(dosłownie i  w  przenośni), liczymy 
na siebie nawzajem, ufamy sobie.

– Jeśli ktoś odmówi udziału – jest 
wyrzucany?
– To nie jest tak, że musisz brać udział 
w akcji. Strażak ma to we krwi.

– Po prostu.
– Tak. On wie, że się do czegoś zobo-
wiązał – jest przeszkolony i  poczuwa 
się, żeby pomóc.

– No właśnie – pomówmy o szkoleniu 
strażaków...
– Wszyscy, którzy jeżdżą na akcję, 
są do tego przygotowani. Szkolenie 
odbywa się w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. 
Jest teoria, jest praktyka, ale – rzecz 
jasna – własne, osobiste doświadcze-
nie zdobywamy na akcjach. Liczy się 
umiejętność pracy w grupie. Działania 
są podzielone w ramach zastępu – każdy 
ma swoje, wyznaczone. Jedni są bardziej 
zaangażowani, inni mniej, ale razem 
tworzymy zespół.

– Jakie są funkcje w ramach zastępu?
– Mechanik-kierowca, dowódca, dowódca 
pierwszej roty, pomocnik pierwszej 
roty, dowódca drugiej roty, pomocnik 
drugiej roty.

– Działacie zasadniczo na terenie gminy?
– Jesteśmy wzywani do wszystkich 
zdarzeń w pobliżu i na terenie gminy 
(jak jest grubsza sprawa).

– Jakieś przykładowe akcje?
– W  zeszłym roku pożar stolarni 
w Czartowicach. Tam było „dmuchane 
na zimne”, tzn. dyspozytor z Prudnika 
zadysponował więcej zastępów niż trzeba 
było (nie widział, jak to wygląda tam, 
na miejscu). W zeszłym roku była też 
powódź – zalało Olbrachcice i Józefówek, 
działaliśmy tam praktycznie przez cały 
dzień. Ostatnio w Wasiłowicach doszło 
do dużego pożaru stodoły. W tym roku też 
w Radostyni – jeden dom, drugi dom... 
W Ligocie, tu, na miejscu, pożar sadzy 
w kominie.

– Do tego wiatro-
łomy...
– Tak, to też. Wspo-
mnę również, że nasze 
działania nie kończą 
się na tym, że jeździ-
my na akcje. Mamy 
ćwiczenia wewnątrz 
jednostki, są też ćwi-
czenia poza jednost-
ką. Dostajemy nowy 
sprzęt i  każdy jest 
z tego sprzętu prze-
szkolony – żeby nie 
było tak, że ktoś nie 
wie, co ma robić. Ci, 
którzy są „na podziale” (więc jeżdżą 
regularnie), wymieniają się – nie jest nas 
tylko sześciu; każdy wie, co gdzie znajduje 
się w samochodzie. Organizacja musi 
być. I komenda w Prudniku, i bialska 
jednostka wiedzą, że mogą na nas liczyć.

– Jeśli ktoś chce zostać strażakiem OSP, 
co musi zrobić, tak po kolei?
– Trzeba się zapisać do nas, do jednostki. 
Możemy pomóc w przygotowaniach, 
ale i tak ostatecznie wysyłamy na szko-
lenie do Komendy Powiatowej PSP 
do Prudnika – odbywa się ono raz 
w  roku, na przełomie października 
i listopada. Prowadzą je głównie pan 
Protaś i pan Słobodzian. 120 godzin 
teorii. 60 lub 90 praktyki. Pierwszy 
egzamin zdaje się w  komendzie 
wojewódzkiej w  Opolu, w  komorze 
dymowej – są tunele do przejścia. 
Potem, w następnym tygodniu, zdaje 
się egzamin pisemny, teoretyczny 
w Komendzie Powiatowej w Prudniku. 
Po egzaminie pisemnym jest jeszcze 

praktyczny. Nasza komenda korzysta 
z e-learningu. Trzeba co prawda być, 
gdzie trzeba, podpisać się itd., ale 
materiały wysyłane są internetowo.

– A potem już człowiek się uczy, będąc 
strażakiem...
– Na bieżąco rozmawiamy o  naszej 
służbie, jej wyzwaniach. Staramy się 
sobie pomagać. Są tacy, którzy codziennie 
przychodzą do remizy – np. wyciągnąć 
sprzęt, odpalić go, sprawdzić. Niektórzy 
przychodzą tylko wtedy, kiedy są ćwiczenia; 
i oczywiście akcje gaśnicze.

– Jak wyglądają takie ćwiczenia?
– Spotykamy się, bierzemy zestaw PSP R1 
(torba ratownicza), gramy akcję z poszko-

dowanym i pytamy 
się „z  wyrywki”: 
jakie działania należy 
wykonywać. Głównie 
ja się tym zajmuję, 
jestem dowódcą 
naszego zastępu 
– bardzo się tym 
interesuję, pogłębiam 
wiedzę, a chłopaki 
się ode mnie uczą. 
Udzielamy się też 
na pokazach, ro-
bimy prezentacje 
na festynach.

– Ile lat trzeba mieć, 
żeby wstąpić do OSP?

– Osiemnaście, żeby móc jeździć na akcje. 
W zawodach można startować już od dwu-
nastego roku życia (w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych).

– Dziewczyny też są u was w straży?
– Są; nie jeżdżą na akcje, ale są. Niedługo 
niektóre z  nich skończą osiemnaście 
lat i mam nadzieję, że tu z nami zosta-
ną – że pójdą na przeszkolenie i będą 
uczestniczyć w akcjach.

– Na co przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę podczas prowadzenia akcji?
– Przede wszystkim na własne bez-
pieczeństwo. Musimy o  to zadbać. 
Na początek: kompletne umundu-
rowanie. Po przyjeździe na miejsce 
zdarzenia: zabezpieczenie tego miejsca. 
I dopiero wtedy przystąpienie do akcji. 
Jest zasada, którą zawsze powtarzam: 
poszkodowany ratownik to nieskutecz-
ny ratownik. Podczas akcji liczy się 
patrzenie jeden na drugiego. Jeśli ktoś 
mógłby zrobić coś lepiej, zwracamy 

mu uwagę; w ten sposób pomagamy 
sobie nawzajem w doskonaleniu.

– Jakie są najczęstsze błędy popełniane 
przez strażaków?
– Na pewno kwestia aparatu powietrzne-
go – trzeba o nim pamiętać, żeby się nie 
poddusić. Dym utrudnia prowadzenie 
działań. Pozyskaliśmy ostatnio nowe 
aparaty ochrony układu oddechowego. 
Ekwiwalenty (a  więc środki, które 
są nam wypłacane z  gminy za udział 
w akcji) zostają w jednostce – wszystko 
idzie na straż; próbujemy zadbać sami 
o siebie, zależało nam na tych aparatach 
powietrznych. Ludzie różnie to postrze-
gali, pytali „a po co”, ale to jest nasze 
zdrowie – my je narażamy, żeby ratować 
czyjeś mienie.

– Zdarza się, że ktoś z was idzie do straży 
zawodowej?
– Póki pamiętam, to nie. Widziałem kiedyś 
swoją karierę w straży. Dokumentacja 
jest – warunki formalne bym spełnił; 
ciężko się po prostu dostać.

– Gdzie jest najbliższa taka szkoła?
– W Częstochowie – szkoła aspirantów. 
Poza tym: Bydgoszcz, Kraków...

– Przez jakie stopnie można przechodzić, 
służąc w OSP?
– Strażak, starszy strażak, pomocnik 
dowódcy roty, dowódca roty, pomoc-
nik dowódcy sekcji, dowódca sekcji, 
pomocnik dowódcy plutonu, dowódca 
plutonu. Potem już tyko zarząd – w za-
leżności od długości służby i stopnia 
wyszkolenia. Prezes, zastępca prezesa, 
naczelnik, wicenaczelnik, sekretarz, 
skarbnik, gospodarz...

– Czym różni się prezes od naczelnika?
– Prezes pełni funkcję raczej reprezen-
tacyjną – podobnie jak prezydent jest 
przedstawicielem państwa. Naczelnik 
skupia się na organizacji pracy w jednostce. 
Funkcji jest wiele. Przy okazji powiem, 
że wywodzę się z  strażackiej rodziny. 
Dziadek – członek wspierający. Ojciec 
– prezes i kierowca. Brat – pomocnik 
dowódcy sekcji, w  zastępie dowódca 
I roty (najbardziej odpowiedzialna funkcja 
w zastępie). Siostra ma dziewięć lat, ale 
już – w zaparte – chce być strażaczką. 
Mama pomaga nam w  straży w  ten 
sposób, że wyręcza nas w obowiązkach, 
gdy musimy biec komuś na pomoc.

– W  takim razie – pogratulować 
rodziny! A na koniec zapytam jeszcze 
o finansowanie OSP. Jak to wygląda?
– Paliwo (do samochodu, piły, pompy 
szlamowej) jest w zakresie Gminy. Poza 
tym: angażujemy się, by pozyskiwać 
pieniądze – z Gminy, z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, z  różnego ty pu 
projektów, z  prudnickiej komendy, 
we własnym zakresie (jak sprzedaż 
kalendarzy, zbiórka złomu – co roku). 
No i ludzie nam pomagają – potrzebują 
nas i wiedzą, że środki przeznaczymy 
po prostu na sprzęt (możemy wtedy 
skuteczniej nieść pomoc, ludzie to widzą, 
więc nas wspierają).

rozmawiał Bartosz Sadliński

Idziemy razem w ogień

Jest zasada, któ-
rą zawsze powta-

rzam: poszkodowany 
ratownik to nieskuteczny 
ratownik. Podczas akcji 
liczy się patrzenie jeden 
na drugiego. Jeśli ktoś 
mógłby zrobić coś lepiej, 
zwracamy mu uwagę; 
w ten sposób pomagamy 
sobie nawzajem w do-
skonaleniu.

Patryk Osiewacz - pomocnik dowódcy sekcji w OSP w Ligocie Bialskiej, pochodzi ze 
strażackiej rodziny, zawodowo zajmuje się rolnictwem
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W  listopadzie Niepu-
bliczna Szkoła Pod-
stawowa w Grabinie 

z Oddziałem Przedszkolnym 
znalazła się w gronie dwu-
nastu szkół w województwie, 
które przystąpiły do projektu 
(prowadzonego przez Re-
gionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji) pn. „Bio-
różnorodność Opolszczyzny 
z lotu ptaka”.

 Celem jest podniesienie świadomości 
mieszkańców województwa w zakresie 
bioróżnorodności oraz ukształtowanie 
postaw otwartych na szacunek wobec 
rodzimych gatunków roślin i zwierząt.
Projekt zakłada szereg ciekawych działań, 
które skierowane 
są do całej społecz-
ności szkolnej – 
zarówno uczniów, 
jak i  nauczycieli. 
Młodzież skorzy-
stała kilkakrotnie 
z  zajęć warsztato-
wych, które odbyły 
się w pracowniach 
sensorycznych Centrum Nauki i Ekspe-
rymentu – Zaczarowany Świat. Dzieci 
mogły za pomocą wszystkich zmysłów 
poznać zjawiska przyrodnicze, zwyczaje 
zwierząt i owadów.
 Ponadto skorzystaliśmy z wyjazdu 
do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Zajęcia terenowe sprawiły, że dzieci 
poznały (w sposób bezpośredni) zasady 
funkcjonowania ekosystemu lasu.
 W  marcu uczniowie wyjechali 
na trzydniową zieloną szkołę do Ośrodka 

Szkoleniowego w Niwkach. Pod okiem 
mistrzów kuchni młodzież uczyła się 
przyrządzać zdrowe posiłki. Dzieci 
odkryły w  sobie pasję do gotowania 
i ukryte talenty kulinarne. Największą 
frajdę sprawiła degustacja własnoręcznie 
ugotowanego obiadu i przygotowanego 
deseru. Dzieciaki bardzo miło spędziły 
czas, a  pracownicy RZPWE po raz 
kolejny stanęli na wysokości zadania 
i  nie pozwolili naszym uczniom się 
nudzić – przygotowali grę terenową, 
pokazy, wykłady, ćwiczenia. O zielo-
nej szkole przypominać nam będzie 
domek dla owadów, który uroczyście 
przywiesiliśmy w  naszym szkolnym 
sadzie z okazji pierwszego dnia wiosny.
 Projekt przewiduje również do-
kształcanie nauczycieli. Dzięki licznym 

seminariom, konfe-
rencjom z zakresu 
bioróżnorodności, 
szkoleniom i  wy-
ja z dom, w  t y m 
również zagranicz-
nym, nauczyciele 
s y s temat ycz n ie 
podnoszą kwalifi-
kacje i  poszerzają 

wiedzę z  zakresu bioróżnorodności. 
Do tej pory dwójka nauczycieli była już 
na warsztatach w Berlinie i Poczdamie, 
a pod koniec maja kolejni wyjeżdżają 
do Saksonii.
 Na koniec należy wspomnieć, 
że wszystkie wyjazdy oraz zajęcia 
są finansowane ze środków projek-
tu. Z  niecierpliwością oczekujemy 
na drugą edycję.

Agnieszka Wester-Okłót

Trzeba być realistą

Spotkanie z bioróżnorodnością

Potrzeby miesz-
kańców to także 

moje potrzeby – miesz-
kam tu od urodzenia i ja-
kieś rozeznanie mam.

Dzieci mogły za 
pomocą wszystkich 

zmysłów poznać zjawi-
ska przyrodnicze, zwy-
czaje zwierząt i owadów.

Patryk Mierz wa reprezentuje młode 
pokolenie sołtysów'

Projekt dotyczył bioróżnorodności Opolszczyzny

...ale nie tylko

Zajęcia odbywały się w terenie...

O kierunkach rozwoju No-
wej Wsi Prudnickiej roz-
mawiamy z Patrykiem 

Mierzwą, sołtysem u progu 
pierwszej kadencji.

– Dlaczego zdecydował się pan zostać 
sołtysem?
– Początkowo byłem temu przeciwny. 
Dopiero z czasem, po namowie kilku 
osób i rozeznaniu w obecnej sytuacji 
sołectwa zrozumiałem, że wioska 
potrzebuje zmian. Lubie wyzwania, 
więc dlaczego miałbym nie spróbować? 
– pomyślałem. Dam radę. 

– Jakie sprawy wydają się najpilniejsze, 
jeśli chodzi o sołtysowanie?
– Sprawy najpilniejsze – hmm – dobre 
pytanie. Wszystkie sprawy są pilne, ale 
trzeba być realistą; i po kolei doprowadzać 
sprawy do końca. Wraz z Radą Sołecką 
(przez kilka zebrań) uzgodniliśmy, że 
trzeba zainwestować przede wszystkim 
w młodzież i w najmniejsze dzieci. W naszej 
małej miejscowości w przeciągu trzech lat 
urodziło sie około dwadzieścioro dzieci. 
Kilka przedsięwzięć związanych z tym 
tematem już ruszyło, 
ale nie chciałbym 
za wiele zdradzać. 
Nie zapominam też 
o sprawach rolników 
oraz o  stanie dróg; 
ale – nie oszukujmy 
się – nie da rady 
wykonać wszystkiego 
naraz. Przed świętami 
zrzeszyliśmy się całą społecznością 
i wykonaliśmy dużo prac, za co bardzo 
dziękuję i widzę szeroką przyszłość dla 
naszej małej miejscowości.

– Co wydaje się najtrudniejsze w peł-
nieniu funkcji sołtysa?
– Na pewno wygospodarowanie czasu 
i spełnienie wszelkich oczekiwań miesz-
kańców. Sołtys to nie jest wdzięczna 
funkcja, ale cóż... trzeba stawić czoła 
wyzwaniom. Jedyne, co nas ogranicza, to 
czas. Każdy ma swoje życie i obowiązki, 

ale myślę, że trochę chęci z mojej strony 
i ze strony mieszkańców spowoduje, że 
ograniczenia przestaną mieć znaczenie.

– Jak zamierza pan rozpoznawać 
potrzeby mieszkańców?
– Potrzeby mieszkańców to także moje 
potrzeby – mieszkam tu od urodzenia 
i  jakieś rozeznanie mam. Poza tym 
staram sie rozmawiać z mieszkańcami. 
Rada Sołecka też jest skarbnicą wiedzy, 
bo w jej skład wchodzą przedstawiciele 

różnych grup spo-
łecznych. Jest rolnik, 
przedsiębiorca i go-
spodyni domowa. 
Więc myślę, że skład 
mamy trafiony. 

– Planuje pan współ-
pracę z  sołtysami 
innych wsi?

– Jak najbardziej tak. Nie ukrywam, że 
pewne wstępne rozmowy już przeprowa-
dziłem. Co z tego wyniknie – zobaczymy...

– Na koniec poproszę jeszcze parę 
słów o sobie.
– Mam dwadzieścia siedem lat, jestem 
żonaty, mam dwóch synów. Jestem 
drobnym przedsiębiorcą –  w sektorze 
usług i handlu.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Kolejna edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym odbyła 

się w środę (8 maja) w Publicznym 
Gimnazjum w Białej.

 Eliminacje miały charakter powia-
towy i wzięły w nich udział drużyny 
ze szkół podstawowych oraz gimna-
zjalnych. Zwycięskie drużyny będą 
reprezentować powiat prudnicki na 
szczeblu wojewódzkim. 

Klasyfikacja w kategorii 
szkół podstawowych:

•  I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
w Głogówku

•  II miejsce: Zespół Szkół Podstawo-
wych nr 1 w Prudniku

Klasyfikacja w kategorii 
szkół gimnazjalnych:

•  I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
w Głogówku

•  II miejsce: Publiczne Gimnazjum 
w Białej

•  III miejsce: Publiczne Gimnazjum 
nr 2 w Prudniku

 Turniej wpisany był w działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa, głównie 
dzieci i młodzieży. Informacje pochodzą 
z zasobów Komendy Powiatowej Policji 
w Prudniku.

BS

Turniej
i bezpieczeństwo
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Od maja do wrze-
śnia, przez każdy 

weekend, zajmuję się 
pszczołami. Przez zimę 
wykonuję z kolei ramki, 
muszę ich zrobić kilkaset. 
Dociągam drut, wtapiam 
węzę, podaję leki, karmię. 
Muszę też wykonywać 
różne prace stolarskie. 
Roboty nie brakuje.

Jacek Czerwiński, który zwy-
kle gości na naszych łamach 
jako wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej, tym razem wypowiada się 
jako pszczelarz. A rzemiosłem tym 
zajmuje się od wielu lat.

– Mówi się, że pszczelarstwo to zajęcie 
raczej ginące...
– Coś w tym jest. Jest oczywiście iluś tam 
chętnych, by to robić, ale w moim otocze-
niu nie za bardzo... Z moich dzieci żadne. 
Ja po ojcu przejąłem to zajęcie – on był zie-
larzem i pszczelarzem.
– Generalnie to rzemiosło przechodzi 
z ojca na syna?
– Nie tylko. Zdawałem egzamin na mistrza 
pszczelarstwa w Pszczelej Woli – to jedyne 
takie technikum w  Polsce, koło Lublina. 
Miałem dość dobre wyniki. Można się tam 
wiele nauczyć i zobaczyć. Dodam, że mogę 
mieć uczniów, jako pszczelarz, legalnie – 
mam odpowiednie dokumenty.
– Czy pszczelarstwo można traktować 
jako źródło dochodu?
– Można. Ale jeśli chodzi o mnie, staram się 
zaopatrywać głównie moją rodzinę: dzieci, 
rodzeństwo (mam bardzo liczne i oni znają 
się też na rzeczy) – rodzina bierze dużo; do 
tego przyjaciele z Polski i zagranicy. Zasad-
niczo: sami swoi.
– Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby oficjal-
nie prowadzić produkcję i sprzedaż miodu?
– Trzeba zgłosić się do Prudnika do powia-
towego lekarza weterynarii, otrzymuje się 
numer identyfikacyjny. Nie ma trudności, 
pomagają w całej tej procedurze. Trzeba prze-
strzegać wymogów sanitarnych – bieżąca 
woda, odpowiednie wykonywanie czynności, 
by nie doszło do chorób – np. zgnilca amery-
kańskiego, ostatnio był tu u nas tzw. obszar 
zapowietrzony; ale sto procent mojej rodziny 
pszczelej przeżyło – mam więc małe sukcesy.
– Czym jest zgnilec amerykański?
– To choroba czerwiu – w środku unosi się 
zapach kleju stolarskiego. Czerw to te ele-
menty w plastrze, w którym rodzą się młode 
pszczoły. A jak nie będzie młodych pszczół, 
to nie będzie pszczelarstwa w ogóle.
– Jak bronić pszczoły przed taką chorobą?
– Utrzymywać higienę w gnieździe, zmieniać 
jak najwięcej plastrów, podawać jak najwię-
cej węzy. To jest moja metoda i widzę, że się 

Maj jest najważniejszy

Jacek Czerwiński pierwsze szlify w zakresie 
pszczelarstwa przejął od ojca 

 Częścią spotkania był spektakl

Wernisaż wystawy odbył się pod koniec kwietnia

Patrzę na świat z ukosa – to 
tytuł wystawy malarstwa 
Pawła Pałczyńskiego, 

którą otwarto 25 kwietnia 
w GCK w Białej.

 Paweł Pałczyński – urodzony w 1956 
r. w Jędrzejowie, od 2009 r. mieszkaniec 
Gierałcic, gdzie przyjechał z Lublina. 
Członek najpierw Wojewódzkiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Lublinie, RSTK w Świdniku, a od 
blisko trzech lat RSTK woj. opolskiego 
i Głuchołaskiego Klubu Ludzi Piszących. 
Sam o sobie mówi: wieczny poszuki-
wacz stylu i wyrazu. Dobrze widać to 
w  jego pracach prezentowanych na 
wystawie, zarówno pod względem 
tematyki (portrety, akty, martwa 
natura, konie, pejzaże), jak i techniki 
wykonania – widzowie mogą obejrzeć 
prace namalowane farbami olejnymi, 
kredkami czy pastelami (każda praca 
wykonana jest bardzo starannie, twórca 

wykańcza je, wręcz cyzeluje).
Sam artysta niewiele mówił o  sobie 
i  swoim malarstwie; z  wypowiedzi 
znajomych, którzy przyszli na spo-
tkanie można było dowiedzieć się, że 
Pałczyński „nie chce w swoich pracach 
wywoływać złego. Uważa, że jeżeli 
nada złemu formę, to wtedy ono się 
urzeczywistni.”
 Otwarciu wystawy towarzyszył 
spektakl „Cisza” na podstawie „Drugiego 
pokoju” Zbigniewa Herberta w wykona-
niu grupy działającej w GCK – Klasyczny 
Maniak Teatralny (w składzie: Patrycja 
Kusber, Agnieszka Kasprowicz, Julia 
Stankala). Przygotowaniem grupy 
zajęła się instruktorka Ewa Kazula.
 Spektakl nie był łatwy w odbiorze; 
traktował o śmierci, samotności i starości. 
 Po występie rozległy się gromkie 
brawa, a Wojciech Ossoliński podsu-
mował: „No... bolało.”

dr

sprawdza. W tych rodzinach, gdzie są stare 
plastry, robią się pszczoły karłowate – takie 
przychodzą na świat. Nie hoduje się wtedy 
pszczół, tylko choroby. I jest to zagrożenie dla 
sąsiednich pasiek. Trzeba mieć rękę na pulsie.
– Dużo czasu zajmuje pszczelarstwo?
– Od maja do września, przez każdy week-
end, zajmuję się pszczołami. Przez zimę 
wykonuję z kolei ramki, muszę ich zrobić 
kilkaset. Dociągam drut, wtapiam węzę, 
podaję leki, karmię. Muszę też wykonywać 
różne prace stolarskie. Roboty nie brakuje.
– Jak przebiega proces produkcji miodu?
– Miesiąc maj jest najważniejszy. Musi być 
odpowiednia temperatura – żeby rzepak nek-
taryzował; musi być też wilgotność powie-
trza. Według rzepaku określa się kalen-
darz naszego działania, tworzenia pszczół, 
podziału pszczół, osłabiania. Żeby nie ucie-
kły, dzielę je. Potem jest miód wielokwiatowy, 
akacjowy czy lipowy. Po lipie kończy się sezon, 
potem muszę dokar-
miać pszczoły i poda-
wać im leki. Okres 
przygotowań na zimę 
jest ważny – jeśli ten 
czas zaniedbam, to 
mam słabe pszczoły 
na wiosnę. 
– Czym jest miód dla 
pszczoły?
– Ona go wytwarza, 
żeby przetrwać – żeby 
się nim karmić. Celem 
jest przetrwanie. A my 
jej ten pokarm po prostu 
podbieramy. W  sierp-
niu trzeba więc dawać syrop – można kupić 
gotowy, ja wykonuję go z cukru; i dokar-
miam pszczoły. Z ich pracy jest jeszcze wię-
cej pożytku – np. pyłek pszczeli, którego ja 
niestety nie robię, ale za to uzyskuję wosk 
pszczeli. Jest on stosowany w przemyśle far-
maceutycznym. Kolejna rzecz: propolis – to 
inaczej kit pszczeli, służy do higieny, do utrzy-
mania jej w ulu. Pszczoły to duża społecz-
ność – końcem maja i na początku czerwca 
osiąga do 70 tys. osobników (w rodzinie). 
Pszczoły potrafią nawet zabalsamować mysz 
(tym kitem pszczelim), gdy wejdzie im do 
ula – żeby się potem nie rozkładała.
– Pszczoła umiera z przepracowania?
– Tak, jest wzorem pracowitości [śmiech]. Jak 

jesteśmy w okresie wielkanocnym, wspomina się 
o roju pszczelim i pracowitej pszczole.
– Jak to jest, że pszczoły nie pójdą do 
innej pasieki?
– Wiedzą, jak mają trafić. Matka wylatuje 
na lot godowy, ale – owszem – potrafi wró-
cić nie do swojego ula. Pszczoły robotnice 
też wracają – ale kiedy idą z pyłkiem czy 
nektarem, to każdy ul chętnie je przyjmie, 
gdy któraś się pomyli. Gorzej, jak nie byłoby 
z niej pożytku. Strażniczki wtedy pilnują.
– Są też trutnie...
– Trutnie bardzo ważne, unasienniają matkę; 
w locie godowym mają tę funkcję – lecą za 
nią, najsilniejszy doznaje tego zaszczytu. 
– Ile ma pan pszczół u siebie?
– Półtora miliona pszczół. Uli około dwu-
dziestu. Rocznie udaje się wytworzyć 
około tony miodu.
– Wróćmy jeszcze do procesu produk-
cji miodu...

– W  połowie maja 
zbiera się miód, gdy 
jest dojrzały, poszyty 
woskiem, odparowany 
przez pszczoły, zaskle-
piony poszyciem – daje 
się go do miejsca, gdzie 
odsklepiamy; i potem 
do wirówki. Wiruje 
się w sposób radialny 
lub promienisty. Stam-
tąd miód przechodzi 
do pojemnika, w któ-
rym jest rozlewany do 
słoików lub idzie na 
kremowanie (poprzez 

mieszanie mechaniczne z odpowiednią pręd-
kością i częstotliwością).
– Jak określić, czy miód jest rzepakowy, 
czy np. lipowy?
– Nie idzie tego w pełni określić. Gdy rzepak 
kwitnie, kwitną też inne rośliny, ale skoro rze-
paku jest więcej, można zakładać, że rzepa-
kowy... Jak akcja kwitnie, to akacjowy. Liczy 
się czas – co w danym momencie kwitnie. 
Miód pierwszy, wielokwiatowy, rzepakowy 
– dobry na zmęczone serce. Akacjowy jest 
zalecany dla diabetyków – nie jest szkodliwy 
dla nich. Lipowy – bezkonkurencyjny, bo 
nie ulega skażeniom jeśli chodzi o opryski 
(jest go najmniej, przynajmniej w naszych 
rejonach). Generalnie staram się traktować 

(i chciałbym, żeby moi klienci też traktowali) 
miód jako pożywienie i jako lek. Warto tak 
się odżywiać, żeby nie trzeba było zażywać 
leków jako takich.
– Pszczoły dzielą się na gatunki?
– Tak, są np. włoszki, kaukaskie pszczoły. 
U  nas najczęściej pojawiają się te dwie 
wymienione.
– Jak pozyskać pszczoły, gdy jeszcze nie 
ma się żadnej?
– Można zamówić. Przesyłane są odkłady 
– dwie, trzy ramki – przyjdą pocztą albo 
można jechać, zakupić osobiście, na dobry 
początek. Jeśli chodzi o finanse – trzeba tro-
szeczkę włożyć, to nie jest bez kosztów. Dużo 
rzeczy robię sam, dużo też zleciłem kole-
gom – oni mi pomogli. Samemu nie idzie 
funkcjonować.
– Utrzymuje pan kontakt z  innymi 
pszczelarzami?
– Z panem Darkiem Gurgulem w Józefowie 
utrzymujemy kontakt. On ma dużą pasiekę, 
ja jestem przy nim mały. Ale pszczelarze 
muszą się wspierać. 
– Tym bardziej, że – jak pan wspomi-
nał – nie ma ich wielu.
– Napisałem parę słów na temat pszczelar-
stwa. Gdyby jednak znalazł się jakiś następca, 
będzie mógł zajrzeć do notatek.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Spojrzenie z ukosa
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Zawsze można się porozumieć

Nie ma złej pogody,
jest tylko złe nastawienie

Piosenki i wspomnienia

Klaudia Famulla prowadzi gospodarstwo 
rolne, w Górce Prudnickiej mieszka od 
urodzenia

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz współpracują od trzech dekad

NORDIC WALKING NA RECEPTĘ to cykl bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć

Muttertag
Viele bunte Blumen 
pflücke heute ich. 

Alle sind so wunderbar 
und alle sind für dich. 

Alles Gute liebe Mama! 
Heute ist dein Tag! 

Liebe Grüße, viele Küsse 
von mir zum Muttertag.

Wir Lernrn:
Mini –Wörterbuch

Die Blumen – kwiaty
Die Grüße – pozdrowienia

Die Küsse – pocałunki
Pflücken – zrywać

Der Muttertag – Dzień Matki

O planach i wyzwaniach (re-
montowych i nie tylko) roz-
mawiamy z Klaudią Famullą, 

która już po raz drugi została sołty-
sem Górki Prudnickiej.

– Dlaczego zdecydowała się pani zostać 
sołtysem?
– Mieszkańcy naszej wsi wybrali mnie 
cztery lata temu i teraz, na zebraniu, 
również zgłosili moją kandydaturę. 
Nie było innego kandydata, otrzyma-
łam sto procent głosów i ponownie 
zostałam sołtysem. 

– Co wydaje się najpilniejsze w rozpo-
czynającej się, drugiej już, kadencji?
– Najpilniejszą sprawą jest oczywiście 
dalszy etap remontu naszej świetlicy 
wiejskiej. Remont rozpoczęliśmy 
w  2015 roku, po przekazaniu nam 
budynku gminnego (celem powstania 
świetlicy). Wspomnę również, jak 
ogromny wkład społeczny włożyli 
w ten remont mieszkańcy.

– Jakie będą najbliższej działania, 
jako sołtysa?
– Najbliższe działania związane będą głównie 
ze wspomnianym remontem budynku. 
Ale zorganizowałam 
również (wraz z Radą 
Sołecką i mieszkanka-
mi wsi) Dzień Kobiet. 
W czerwcu odbędzie 
się odpust przy naszej 
kapliczce, wyjazd do 
Przydroża do kościoła; 
później odbywa się 
impreza pod namio-
tem. Oraz co roku, 
w  sierpniu, organi-
zujemy dwudniowe 
dożynki wiejskie.

– Co zapowiada się teraz jako najtrud-
niejsze, jeśli chodzi o sołtysowanie?
– Jak na razie w naszej małej wsi nie ma 
trudnych spraw; zawsze jakoś można się 
porozumieć w danym problemie. 

– Jak zamierza pani poznawać potrzeby 
mieszkańców?
– Każdy może przyjść, porozmawiać 
o swoich potrzebach, a ja w miarę możli-
wości pomogę i dołożę wszelkich starań, 
aby wszystkim było dobrze w  naszej 
małej wsi. Ze wszystkimi mieszkańcami 
staram się żyć w zgodzie.

– Współpraca z innymi sołtysami jest 
planowana?
– Jeśli będzie taka potrzeba, jestem otwarta 

na współpracę.

– Na koniec popro-
szę jeszcze parę słów 
o sobie.
– Mieszkam w mojej 
wsi od urodzenia. 
Jestem mężatką 
od osiemnastu lat. 
Razem z  mężem 
wychowujemy trzy 
córki i prowadzimy 
gospodarstwo rol-
ne. Doświadczenia 
z działalnością spo-

łeczną nie są mi obce i myślę, że nadal 
poradzę sobie w roli sołtysa. Oczywiście 
z pomocą Rady Sołeckiej i mieszkańców. 

rozmawiał Bartosz Sadliński

Najpilniejszą spra-
wą jest oczywiście 

dalszy etap remontu na-
szej świetlicy wiejskiej. 
Remont rozpoczęliśmy 
w 2015 roku, po przeka-
zaniu nam budynku gmin-
nego (celem powstania 
świetlicy).

Z okazji narodowego święta, 
3 maja, GCK w Białej zorgani-
zowało dla bialskiej publiczno-

ści koncert Alicji Majewskiej i Wło-
dzimierza Korcza.

 Punktualnie o 16:30 w sali widowi-
skowej Urzędu Miejskiego wybrzmiały 
pierwsze takty muzyki.
 Alicja Majewska występuje na scenie 
od 1971 roku. Związana była z Teatrem 
na Targówku w Warszawie, koncertowała 
niemalże na całym świecie. Karierę solową 
rozpoczęła w roku 1974. Wylansowała 

takie przeboje jak: „Być kobietą”, „Wielki 
targ” czy „To nie sztuka wybudować nowy 
dom” (których nie zabrakło podczas 
koncertu).
 Wielokrotnie odbierała nagrody na 
festiwalu piosenki w Opolu. Od trzydzie-
stu lat współpracuje z kompozytorem 
Włodzimierzem Korczem. W  trakcie 
koncertu nie zabrakło wspomnień 
artystki, chętnie dzieliła się z widownią 
anegdotami z przebiegu swojej kariery; 
rozdawała także autografy i pozowała 
do zdjęć.
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W  połowie maja rozpo-
czął się cykl bezpłatnych 
i ogólnodostępnych zajęć 

NORDIC WALKING NA RECEPTĘ 
w ramach Akademii Zdrowia San-
tander Consumer Bank.

 Jest to ogólnopolska akcja, której 
najważniejszym celem jest propago-
wanie aktywnego stylu życia poprzez 
podniesienie świadomości Polaków 
w kwestii zdrowia. Dzięki finansowaniu 
przez Santander Consumer Bank Polska 
oraz firmę Ziaja akcja objęła ponad 30 
miejscowości w całej Polsce (do programu 
zgłoszono ich 150), w tym Białą.

 Zajęcia prowadzone przez Marzenę 
Spychałę zaplanowane są na wtorki, godz. 
18:00; miejsce: stadion sportowy w Białej, 
przez 16 tygodni (czyli do 27.08.2019).
 Pierwsze z zajęć odbyły się 14 maja. 
Mimo że pogoda nie sprzyjała – było 
zimno i padał deszcz – zgodnie z de-
wizą „Nie ma złej pogody, jest tylko złe 
nastawienie” w zajęciach wzięło udział 
kilkanaście osób. Humoru oraz chęci 
do ćwiczeń nie brakowało.
 W zajęciach może wziąć udział każdy, 
bez względu na wiek czy poziom zaawan-
sowania. Wystarczy zabrać ze sobą swoje 
kije do NW oraz pozytywne nastawienie!

dr
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Tak mówi Marek Zabiegała, który 
karate trenuje od lat czterdzie-
stu, a w Białej prowadzi klub 

Torakan. W rozmowie z naszą gazetą 
opowiada o specyfice sztuki walki, 
którą się zajmuje, a także o systemie 
treningowym, sporcie i samoobronie.

– Czy to, co robicie na treningach, jest 
bardziej sztuką walki czy sportem?
– Bardziej sztuką, ale idącą w  kierunku 
sportowym – tym bardziej, że teraz karate 
zmierza ku Olimpiadzie: w 2020 będzie 
po raz pierwszy (w Tokio), reprezentowane 
przez wiele państw, według federacji WKF 
– World Karate Federation. Jeśli zaakceptują 
na Olimpiadzie tę dyscyplinę, to w 2024, 
w Paryżu, weszłaby już na stałe. Zobaczymy 
– przesłanki są pół na pół, że tak będzie.
– Czyli sport pokrótce omówiliśmy. 
Teraz sztuka walki.
– Kiedy adepci przychodzą na treningi, 
najpierw uczą się sztuki, a potem niewielu 
z nich zostaje zawodnikami. Dzieje się 
tak wtedy, gdy nabierają dobrych, prawi-
dłowych umiejętności. Wtedy oceniam, 
czy taki ktoś nadaje się, by brnąć wyżej. 
Zawodnikiem można zostać nie wcześniej 
niż po trzech latach treningu.
– Co wchodzi w zakres sztuki walki?
– Nawet drobne czynności jak ukłon 
w momencie wejścia do sali i wyjścia 
z niej. Przede wszystkim są to jednak – 
jak mówiłem – poprawnie wykonane 
techniki – ręczne, nożne. Najpierw jest 
„kihon” (czyli techniki podstawowe), 
potem „kata” (układy techniczne), 
następnie „bunkai” (interpretacja ele-
mentów „kata” – pokazanie do czego 
służą te ruchy); końcowy etap to „kumite” 
(walka z przeciwnikiem).
– Trzecia sprawa (obok sztuki walki 
i sportu) to samoobrona...
– Bloki, techniki, ich układy, które omawia 
się w ramach „bunkai”, wymyślone zostały 
iks lat temu. Sztuki walki były potem 
przekształcone przez mistrzów na Okinawie 
– były trzy trendy: „shuri”, „naha”, „tomari”. 
Z tego powstały dopiero style: „shotokan”, 
„wado-ryu”, „shito-ryu”, „goju-ryu”.
– Karate zaczynało jako sztuka wojenna...
– Tak, na Okinawie nie można było 
nosić broni, więc wieśniacy korzystali 
z  narzędzi, m.in typu „sai” – to taki 
sztylet, służący do sadzenia ryżu.
– A „nunchaku” – cep do młócenia...
– Tak. Docelowo nie wolno im było mieć 
jakiejkolwiek broni, więc wykorzystywali 
nogi i  ręce, żeby się bronić. Powstało 
„tode” („chińskie ręce”), a potem była 
nazwa „karate”, czyli „pusta ręka”.
– Ostatnimi czasy popularnością cieszą 
sie systemy łączone, typu krav maga. 
Karate bywa postrzegane jako niezbyt 
praktyczne w samoobronie...

– Krav maga to system, nie sztuka walki; 
opracowany został do celów wojskowych: 
trzy miesiące szkolenia i na front. Krav 
maga jest zlepkiem sztuk walki – elemen-
tów obrony i ataku, by nauczyć kogoś 
w  krótkim czasie: w  tym przypadku 
żołnierza (żeby czuł się dowartościowany 
psychicznie, gdy ruszy do walki).
– Ale ciężko jest szybko nauczyć kogoś, 
kto nie ma wcześniej wypracowanej 
pewnej sprawności, koordynacji...
– Tak. Jak wspominałem – pierwsze trzy 
lata nauki to podstawa, wtedy możemy 
mówić o większym zaangażowaniu czy 
motywacji, by uczyć 
się więcej, lepiej. Sa-
moobrony nie da 
się nauczyć w  trzy 
miesiące od podstaw.
– Swoją drogą: karate 
opiera się na kopnię-
ciach i ciosach, nie 
np. na przewróceniu 
przeciwnika, więc 
zastosowanie tego 
w samoobronie może 
rodzić problemy 
prawne...
– Zasada jest taka, że my nie możemy 
zaatakować – niezależnie, czy jest 
to karate, judo czy krav maga. Dlatego 
w pierwszej kolejności liczy się blokowanie 
ciosów. „Kata” zaczynają się i  kończą 
blokiem, nie atakiem. Gichin Funakoshi 
(1868–1957) przywiózł karate w takiej 
formie z Okinawy do Japonii – najpierw 
blok, potem kontratak.
– W samoobronie ciężko sobie wyobrazić 
użycie techniki pełnej, np. z pozycji „zenkutsu 
dachi”. Stosuje się zapewne uproszczenia?
– Skrócone pozycje o połowę. Musimy 
czuć się komfortowo, by nabierać gibkości 
ruchu. Tradycyjne – „zenkutsu dachi”, 
„kiba dachi”, „kokutsu dachi” – występują 
w układach technicznych.
– No właśnie – jak wyglądają takie zawody?
– Są dwie kategorie: „kata” i „kumite”, 
w tym także: „kata” drużynowe i „kumite” 
drużynowe. W  „kata” drużynowym 
jest trzech zawodni-
ków – wtedy oprócz 
dynamicznego, tech-
nicznego i sportowego 
wykonania liczy się 
synchronizacja: wszy-
scy wykonują te same 
ruchy. W  „kumite” 
drużynowym jest 
więcej zawodników 
(np. w kategorii senio-
rów: pięciu mężczyzn albo trzy kobiety) 
i liczba zwycięstw decyduje o wygranej. 
Z  tego, co obserwuję na zawodach: 
takie drużynowe zmagania budzą 
duże emocje, publika aż wstaje z ławek 

(owacje na stojąco). Np. obie drużyny 
mają po dwie wygrane i  o  wygranej 
decyduje piąty zawodnik.
– Początek treningu przypomina tro-
chę ceremonię religijną. Ukłon przed 
portretem mistrza...
– Żeby oddać szacunek mistrzowi, 
który stworzył tę sztukę walki. Bez 
niego nas by tu nie było. Drugi ukłon 
jest dla prowadzącego, a trzeci to ukłon 
wzajemny uczniów. Każde wejście 
do „dojo” (co oznacza „świątynia, sala 
do ćwiczeń”) i wyjście z niego wiąże się 
z ukłonem w pozycji stojącej.

– Jak wygląda tre-
ning, krok po kroku?
– Pięćdziesiąt pro-
cent „kihon” (pod-
stawowe techniki 
w karate), trzydzie-
ści procent „kata 
(układy technicz-
ne) ” i dwadzieścia 
„kumite” (walka 
z  przeciwnikiem). 
Kolejno te trzy 
elementy. Czasami 
„kumite” odpusz-

czamy – np. z młodszymi zawodnikami 
nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to dla 
nich za dużo (potrzebują więcej pod-
staw). Trening trwa półtorej godziny. 
Potem jeszcze zostaję (15–20 minut) 
z zawodnikami, którzy jeżdżą na zawody.
– Klub funkcjonuje od 1991 roku?
– Tak, powstał w kwietniu, więc mniej 
więcej o tej porze, co teraz. Za dwa lata 
będzie trzydziestolecie. Przez ten czas 
udało się zdobyć 2719 medali (w tym 882 
złote, 769 srebrnych i 1068 brązowych).
– Kiedy otrzymał pan stopień mistrzowski?
– W  1984 roku zdałem pierwszy 
stopień mistrzowski, czyli pierwszy 
„dan”; a  potem (w  odstępach czasu) 
były kolejne; teraz mam szósty „dan” 
i z niecierpliwością czekam na siódmy. 
Od ostatniego minęło dziewięć lat.
– „Kyu” to natomiast stopnie uczniowskie?
– Tak, od dziewiątego do pierwszego 

– liczy się w  dół. 
A mistrzowskie stop-
nie „dan” – w górę: 
o d  p i e r w s z e go 
do dziesiątego. Ale 
ten ostatni gwaran-
towany jest tylko 
dla mistrzów danej 
federacji. W Polsce 
mamy maksymalnie 
ósme dany.

– Kto panu nadaje stopnie?
– Mi nadaje Kenneth Funakoshi, będący 
potomkiem (w którymś pokoleniu) twórcy 
naszej szkoły (Gichina Funakoshiego) 
– mieszka w Kalifornii (USA), jest już 

w podeszłym wieku, ma osiemdziesiąt 
lat. Posiada dziesiąty „dan”.
– Jak pan na niego trafił?
– Sprowadził go do Wrocławia, do Akade-
mickiego Zespołu Sportowego (do sekcji 
karate) trener Andrzej Zarzycki. W roku 
1992 po raz pierwszy odwiedził Polskę 
i  potem już cyklicznie przyjeżdżał 
na seminaria letnie i zimowe. Podczas 
zgrupowań doskonaliliśmy techniki 
karate, poznawaliśmy nowe formy ukła-
dów technicznych. Na koniec odbywały 
się egzaminy na czarne pasy. Dwa razy 
w  roku była możliwość przystąpienia 
do egzaminu. Wspomnę też, że obli-
gują nas czasokresy. Między pierwszym 
a drugim stopniem „dan” – minimum 
dwa lata przerwy, potem trzy lata, cztery, 
pięć, sześć, siedem... Data urodzenia też 
jest ważna, np. ktoś mający dwadzieścia 
pięć lat nie może nosić szóstego „dan”.
– „Kyu” zdobywa się szybciej, jak sądzę?
– Tak, to szybciej przebiega. Te stopnie 
nadają trenerzy poszczególnych klubów. 
Gdy ktoś posiada minimum drugi „dan”, 
to może nadać stopnie uczniowskie 
do pierwszego „kyu”. Pierwszy „dan” 
jest z  kolei potrzebny, by nadawać 
stopnie do czwartego „kyu”. Dzieci 
zdają najpierw na tzw. belki. A  więc 
biały pas, a później jedna belka, dwie, 
trzy. Celowe jest więc wydłużenie czasu 
zdobywania kolejnych stopni – żeby 
pojawiło się oczekiwanie na kolejny 
egzamin i motywacja w związku z tym.
– W Japonii funkcjonuje coś takiego jak pasy?
– W Japonii tak. Na Okinawie, kiedyś, 
nie było kolorów pasów. Po prostu pasa 
się nie prało, więc kto dłużej ćwiczył, 
ten miał „najbrudniejszy”. Tak powstała 
kolorystyka – od białego do czarnego.
– Pamiętam jeszcze z  moich czasów 
szkolnych, że gdy ktoś chciał zapisać 
się na karate, patrzyło się na to jak się 
uczy, zachowuje... Teraz też tak jest?
– Trochę też, ale trzeba zauważyć, że ktoś, 
kto jest – nazwijmy – chuliganem, nie 
wytrzyma na treningach dłużej niż trzy 
miesiące. To sport dla ludzi opanowanych, 
dla dzieci, które dobrze się uczą. I to widać 
– mam w sekcji takie osoby i one robią 
wyniki, także na zawodach. Kogoś, kto 
przyjdzie z podwórka (bo chciał „nauczyć 
się bić”), znudzi system treningowy, 
to wymaga cierpliwości. A  ktoś chce 
być od razu jak Bruce Lee...
– Swoją drogą: Bruce’a Lee sztuki walki 
nie uchroniły przed krótkim życiem...
– Są różne legendy, ale prawdopodob-
nie było to przedawkowanie leków. 
Zgubiła go cywilizacja i  to, czego 
nie miał nigdy w  życiu. Pochodził 
z biednej rodziny. Ćwiczył kung-fu, 
potem pojawiło się aktorstwo.

Pierwsze trzy lata to podstawa

Na Okinawie, kiedyś, 
nie było kolorów pasów. 

Po prostu pasa się nie prało, 
więc kto dłużej ćwiczył, ten 
miał „najbrudniejszy”. Tak 
powstała kolorystyka – od 

białego do czarnego.

To sport dla ludzi 
opanowanych, dla dzieci, 

które dobrze się uczą. I to widać 
– mam w sekcji takie osoby i one 
robią wyniki, także na zawodach. 
Kogoś, kto przyjdzie z podwórka 
(bo chciał „nauczyć się bić”), 
znudzi system treningowy, 

to wymaga cierpliwości.

Marek Zabiegała Trening na plaży - podczas obozu letniegoSeminarium, Przeźmierowo, 2006 r., od lewej Mariusz Jewdokimow - 5 dan, 
Marek Zabiegała - 6 dan, Shihan Hideo Ochi - 8 dan, Waldemar Nogalski - 7 dan

dokończenie na str. 10
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W 2014 roku – na dwudziestopięciole-
cie „Panoramy Bialskiej” – jej historię 
opisał Ryszard Nowak (PB nr 5/2014 s. 
1 i 7 – z tego artykułu pochodzi część 
informacji zawartych w tekście, który 
teraz Państwo czytają), związany z pismem 
od początku (ze współpracy wycofał się 
wiosną 2017 roku), a więc na przeszło 
rok przed śmiercią.
 W początkowych wydaniach „Pano-
ramy Bialskiej” można wyczuć klimat 
rodzącego się nowego ustroju. Pierwsze 
demokratyczne wybory (w  tym przy-
padku samorządowe), prywatyzacja (lub 
likwidacja) państwowych dotychczas 
firm, powstające bezrobocie (bo za PR-
L-u zasadniczo go nie było). Rzuca się 
też w oczy dawna maniera pisania tytułu 
„mgr” przed nazwiskami.
 Lata 90. nie były jeszcze aż tak prze-
siąknięte tzw. kulturą obrazkową. Jak 
na dzisiejsze standardy – gazeta w swoich 
początkach miała bardzo mało fotografii. 
Strona zadrukowana z góry na dół, bez 
ani jednego zdjęcia nie była przypadkiem 
odosobnionym. Podzielona na mniejsze 
lub większe prostokąty zakreślające granice 
artykułów (pisanych często drobnym 
maczkiem) – dziś już raczej by to nie 
przeszło. Kiepski jakościowo papier, 
zdjęcia bardzo mało wyraziste... – jest 
to jednak świadectwo minionej epoki.

Nie tylko „bieżączka”
 Przeglądanie starych, zebranych nu-

merów periodyku podkreśla charakter 
kronikarski tego rodzaju publikacji. Coś, 
co się wydarzyło, zostawiło ślad, a właściwie 
ktoś – czyli osoba pisząca, fotografująca, 
składająca – pomógł go zostawić. Kto 
miał taką potrzebę, wyciął sobie artykuł 
ze zdjęciem syna-karateki z  medalem 
na szyi, materiał z wycieczki, której był 
częścią lub sukcesem organizacji, w którą 
był zaangażowany. Cechą gazet jest ulotność, 
tymczasowość. Pod tym względem książki 
mają jednak przewagę (oraz internet, który 
pozwala łatwo wyszukiwać i przywoływać 
coś, co zostało w  nim opublikowane). 
Do gazet wraca się rzadko – przy okazji 
rocznic, pisania prac magisterskich, redago-
wania dzieł wybranych 
lub gdy zostawiło się 
jakiś artykuł na pa-
miątkę (np. wklejając 
go do kroniki danej 
organizacji).
 Dzięki numerom 
archiwalnym widać 
też trwanie pewnych 
inicjatyw już od lat. 
Przykładem może 
być partnerstwo 
Białej z  niemiecką 
gminą Marienheide 
czy działalność miej-
scowego klubu karate 
(w bieżącym numerze 
zamieszczamy zresztą 
wywiad z Markiem Zabiegałą, wieloletnim 
trenerem). Na zdjęciach (lub w tekstach) 
pojawiają się osoby, których nie ma już 

na tym świecie, a które w gminie Biała 
mieszkały lub w ten czy inny sposób w jej 
obrębie zaistniały, np. Eryk Murlowski, 
Franciszek Kauca czy Ryszard Nowak.
 Ostatni z wymienionych dbał o to, 
by wśród publikowanych materiałów 
znalazły się wierszyki okolicznościowe, 
humorystyczne, będące komentarzem 
do bieżących wydarzeń. Niekiedy były 
to szopki bożonarodzeniowe (lub z innej 
okazji). Rubryka z  dowcipami (albo 
żartobliwymi rysunkami) również miała 
swoje miejsce (kawały mogli podsyłać 
sami czytelnicy).

Elementy gminnego krajobrazu
 Przez lata „Pa-
norama Bialska” 
przypominała czy-
telnikom o  tym, 
że prasa (zwłaszcza 
lokalna) to nie tylko 
miejsce na artykuły 
czy wywiady. Poza 
wcześniej wspomnia-
nymi elementami 
humorystycznymi 
pojawiały się krzy-
żówki, ogłoszenia czy 
reklamy. Na łamach 
gazety można było 
złożyć kondolen-
cje, podziękować 
za udział w pogrze-

bie, poinformować, kto ostatnio odszedł 
z tego świata.
 Sprawy funeralne to jednak nie 

wszystko. Powtarzającą się rubryczką 
były też „Dary dla szpitala” – pojawiały 
się imiona i nazwiska darczyńców. Przez 
pewien czas funkcjonowała też „Sylwetka 
strażaka” – jak nazwa wskazuje – był 
to opis osoby udzielającej się w  OSP. 
„Kronika policyjna” – kolejna pozycja 
wśród rzeczy, które w „Panoramie Bialskiej” 
były (i w  tym przypadku – wciąż są).
 Opis gminy i tego, co się w niej dzieje, 
odbywał się i  odbywa po określonych 
ścieżkach (lub inaczej: według danych 
punktów zaczepienia) – co działo się 
na sesji Rady Miejskiej, jakie sukcesy mieli 
hodowcy gołębi, jak przebiegł turniej skata, 
co wydarzyło się na dożynkach, który 
uczeń wygrał ostatnio olimpiadę z historii, 
gdzie wystawiono jasełka, jak przebiegła 
majówka, ile zebrano podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy itd. Wiele 
elementów składa się na wyobrażenie 
czytelnika o tym, co dzieje się na terenie 
gminy, jaka jest jej tytułowa panorama 
(szkoły, kościoły, urzędy, stowarzyszenia, 
rozgrywki sportowe, kalendarz imprez, 
wyborów, rolnicy, hobbyści, do tego 
sensacyjki, wizyty znanych osób). W bial-
skiej gazecie pojawiały się też materiały 
edukcyjne: o bezpieczeństwie w gminie, 
o  chorobach (np. depresji), zabytkach 
(m.in. Wieża kijów) czy ogólnie historii 
(np. Żydów w Białej).
 Zatem – trzydzieści lat minęło. Czy-
telnikom dziękujemy za dotychczasowe 
zainteresowanie naszymi artykułami i za-
praszamy do dalszej comiesięcznej lektury!

Bartosz Sadliński

Orkiestry znów paradowały

 Nr 1 z 1999 roku, s. 6, a na niej - tekst o Bialskich Żydach, 
wzmianka nt. budowy ośrodka kultury oraz przegląd 
wydarzeń z roku minionego

Nr 4 z 2010 roku, s. 1 – czasem w „Panoramie Bialskiej” 
podejmowane były tematy ogólnopolskie, w przełożeniu 
na grunt lokalny

Burmistrz Edward Plicko oraz Joachim Kosz z GCK przywitali bialską publiczność

Nr 7 z 2006 roku, s. 5 – coś o dożynkach, coś o gołębiarzach, 
a także o przyrodzie gminy Biała i reakcjach na zagrożenia

dokończenie ze str. 1

Nasza gazeta kończy 30 lat

Lata 90. nie były 
jeszcze aż tak prze-

siąknięte tzw. kulturą ob-
razkową. Jak na dzisiej-
sze standardy – gazeta 
w swoich początkach 
miała bardzo mało fo-
tografii. Strona zadru-
kowana z góry na dół, 
bez ani jednego zdjęcia 
nie była przypadkiem 
odosobnionym. 

Tradycją w naszej gminie jest to, 
że w trzecią niedzielę maja od-
bywa się Bialska Parada Orkiestr 

Dętych. W tym roku odbyła się ona 
już po raz jedenasty, zaś drugi raz 
skierowano przemarsz na stadion 
sportowy (wcześniej orkiestry ma-
szerowały na bialski rynek).

 W barwnym pochodzie uczestniczyło 
pięć orkiestr. Punktualnie o godz. 13:00 
spod GCK w  Białej wymaszerowały 
w stronę boiska: Orkiestra Dęta Świbie, 
Jemielnicka Orkiestra Dęta, Die Tip-
pelbrüder, Dechový Orchestr Zabřeh, 
Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA 
(Orkiestra Dęta z Łowkowic ze względu 
na wcześniejsze zobowiązania doje-
chała dopiero wieczorem i dała występ 

na scenie) oraz grupy mażoretkowe 
z GCK w Białej. Przemarsz miał swój 
finał na płycie boiska, gdzie wszystkie 
orkiestry odegrały wspólnie dwa utwory.
Zgromadzoną publiczność przywitał 
na scenie prowadzący Joachim Kosz 
oraz burmistrz Białej Edward Plicko.
 Następnie każda z orkiestr prezento-
wała przygotowany repertuar na scenie, 
a prezentacje te przeplatane były popisami 
mażoretek. Po zakończonym występie 
kapelmistrz każdej z orkiestr odbierał 
pamiątkową statuetkę, podziękowania 
oraz torbę z gadżetami.
 Dla uczestników imprezy przygotowano 
stoiska gastronomiczne, dzieci mogły 
bawić się na dmuchańcach i uczestniczyć 
w  animacjach prowadzonych przez 
profesjonalną grupę.

dokończenie na str. 12



PANORAMA BIALSKA • MAJ • 201910

w telegraficznym skrócie. Mamy więc 
„zagajenie” tematów, wskazanie dróg 
dalszych poszukiwań. Tym bardziej, 
że na końcu książki znajduje się bibliografia 
(niekiedy również na stronach publikacji 
wskazywane są źródła). W spisie pozycji 
dominują opracowania (np. artykuły 
z „Tygodnika Prudnickiego”, rocznika 
„Ziemia Prudnicka” czy większe pu-
blikacje jak „Historia Śląska”, autorstwa 
Kazimierza Popiołka), zdarzają się strony 
internetowe (np. Glogowek.pl, Jasiona.
pl), pojawia się też Archiwum Archidie-
cezjalne we Wrocławiu. Ryszard Kasza 
często powołuje się na kronikarza – ks. 
Johannesa Chrząszcza, autora książki 
„Historia miasta Prudnika na Górnym 
Śląsku” (1912), wydanej (już w nowoczesnej 

oprawie) kilka lat temu (2014), także przez 
Starostwo Powiatowe (trzeba przyznać, 
że liczba tego rodzaju lokalno-historycznych 
publikacji mocno ostatnio urosła).
 Zdjęć występuje bardzo dużo, choć 
czasem są one do siebie podobne. Dajmy 
na to: zamek w Mosznej pojawia się w wielu 
nie różniących się zasadniczo ujęciach. 
Czasem mamy więc do czynienia z tylko 
pozornie dużą liczbą zdjęć danego miejsca. 
Mimo że – generalnie – publikacja nie 
wiązała się redaktorsko-korektorskim 
perfekcjonizmem, stanowi dużą wartość. 
„Powiat prudnicki. Historia dawną foto-
grafią pisana”, a także jej poprzedniczka 
„Historia Prudnika fotografią pisana” 
to absolutnie nowa jakość – opracowanie 
obszerne, naznaczone mrówczą pracą i – jak 
zaznacza autor we wstępie – uwarunkowane 
osobistą pasją historii lokalnej.

W miejskim krajobrazie
 Ryszard Kasza opisuje historię miasta 
Biała, bazując m.in. na tekście Eryka 
Murlowskiego „Osiem wieków mia-
sta Biała w  zarysie”. Poświęca uwagę 
zamkowi, cmentarzowi żydowskiemu, 
synagodze, kościołowi ewangelickiemu 
(który ostatnio gości na naszych łamach 
w  charakterze miejsca, gdzie odbywa 
się remont i przekształcanie go w obiekt 
biblioteczno-kulturalny). Pojawia się też 
kościół katolicki, szpital i oczywiście rynek. 
Jako że fotografie dominują w stosunku 
do tekstu, można je studiować do woli, 
próbować czytać niemieckie napisy na ka-
mienicach, kojarzyć, co obecnie znajduje 

Zobaczyć historię

60 stron poświęconych jest miastu Biała, a 40 
– wsiom wchodzącym w skład dzisiejszej gminy 

Biała. Jedne z nich opisane zostały szerzej (jak 
Chrzelice, Ligota Bialska, Łącznik, Solec, Prężyna), inne 
skromniej (np. Gostomia, Frącki, Nowa Wieś Prudnicka 
czy Otoki), jeszcze inne nie posiadają opisu tekstowego, 
tylko zdjęcia (m.in. Krobusz, Mokra, Miłowice).

W ciągu ostatnich dwóch lat 
Starostwo Powiatowe w Pru-
dniku wydało dwie książki 

lokalno-historyczne autorstwa  
Ryszarda Kaszy. Pierwsza dotyczyła 
miasta Prudnik (w którym autor od lat 
mieszka), druga obejmowała cały 
powiat prudnicki (rozumiany histo-
rycznie, a więc według dawnych 
granic, które były trochę szersze – 
obejmowały np. Moszną i Kujawy). 
Obie publikacje łączy wykorzysta-
nie dużego zasobu fotografii oraz 
pocztówek (jest ich ponad 2000).

Książka - z racji wielkości, grubości i ciężaru 
- nadaje się raczej do czytania przy biurku 
(gorzej sprawdza się np. w autobusach czy 
poczekalniach)

Rostkowice i Olbrachcice na dawnych materiałach

Bialski rynek po dawnemu

 Druga część (powstała w drugiej połowie 
ubiegłego roku) jest jeszcze większa od 
pierwszej. Rozmiar wynika z  samej jej 
istoty – mówi o niej tytuł: „Powiat prud-
nicki. Historia dawną fotografią pisana”; 
tej publikacji dotyczyć będzie poniższy 
artykuł. Książka ma aż 744 strony, a  jej 
format to A4. Do tego twarda oprawa, 
więc mamy do czynienia z opasłą księgą. 
Całość wydrukowana na śliskim papierze, 
w kolorze (choć i tak dominuje – z przyczyn 
oczywistych – fotografia czarno-biała). 
60 stron poświęconych jest miastu Biała, 
a 40 – wsiom wchodzącym w skład gminy, 
której jest stolicą. Jedne z  nich opisane 
zostały szerzej (jak Chrzelice, Ligota Bialska, 
Łącznik, Solec, Prężyna), inne skromniej (np. 
Gostomia, Frącki, Nowa Wieś Prudnicka 
czy Otoki), jeszcze inne nie posiadają opisu 
tekstowego, tylko zdjęcia czy pocztówki 
(m.in. Krobusz, Mokra, Miłowice).
Zasygnalizowanie wielu tematów
 Wadą publikacji jest to, co stanowi 
jednocześnie jej zaletę, a więc przekrojo-
wość. Autor prześlizguje się po temacie 
danej miejscowości, historia każdej 
z nich pojawia się w zarysie, nieraz wręcz 

się w danym budynku. O ile cokolwiek 
się znajduje (bo publikacja zawiera też 
zdjęcia obiektów już dziś nieistniejących, 
np. dworzec kolejowy w Białej czy Dębinie).
 Scharakteryzowane zostały pomniki 
(np. poległych w  I  wojnie światowej) 
– autor sięga więc zarówno do historii 
nowszej, jak i tej dawnej. To, co znajduje 
się (i znajdowało) w przestrzeni publicznej 
(było częścią miejskiego czy wiejskiego 
krajobrazu) brane jest pod lupę w miarę 
możliwości (dostępności materiałów). 
Pocztówki jako materiały użytkowe, 
krążące między ludźmi (kiedyś częściej niż 
obecnie) przetrwały jako źródła historyczne. 
W książce pojawiają się też mapy, ryciny, 
a sporadycznie: także współczesne zdjęcia.
 Tekst służy natomiast temu, czego 

zdjęcie czy pocztówka zrobić nie potrafią 
– zarysowaniu kontekstu. Pierwsze 50 
stron publikacji to próba przyjrzenia 
się historii powiatu prudnickiego jako 
całości, potem już autor charakteryzuje 
poszczególne miejscowości dzisiejszych 
gmin: Prudnik, Głogówek, Lubrza, 
Biała (oraz tych, które dziś znajdują się 
na terenach innych powiatów).

Historia i jej tło
 „Nazwa miejscowości pochodzi 
od polskiej nazwy koloru białego” – 
czytamy o stolicy gminy (na stronie 61). 
– Polską historyczną nazwą miasta była 
nazwa Biała. Heinrich Adamy w swoim 
spisie nazw miejscowości na Śląsku, 
wydanym w 1888 roku we Wrocławiu, 
wymienia jako najstarszą zanotowaną 
nazwę Bela, Bialy, podając jej znaczenie 
„Von der Saline Czulicz bei Bialy kommt 
der name Zülz” (pol. Od salin Czuliczów 
obok Białej wywodzi się nazwa Zülz). 
Niemiecka nazwa Zülz pochodzi więc 
od zgermanizowanego nazwiska śląskiego 
rodu Czuliczów, do których należała salina 
(miejsce pozyskiwania soli) usytuowana 
w  okolicy obecnej miejscowości Biała. 
Podobny wniosek płynie z  lektury to-
pograficznego opisu Śląska z 1865 roku, 
który wymienia dwie miejscowości: miasto 
Biała (Zülz) oraz Solec (Alt-Zülz).”
 Autor – streszczając różne opra-
cowania – pisze jak zmieniało się tło 
polityczne, w  którym funkcjonowały 
miejscowości powiatu prudnickiego, 
i  jak następowała ich industrializacja. 

Wspomina, jakie zawody wykonywane 
były przez ludność oraz jak wyglądała 
struktura narodowościowo-wyznaniowa. 
Pisze, skąd wzięły się nazwy miejscowości 
i jak wyglądała ich kultura.
 Publikacja Ryszarda Kaszy – jako 
że wydana została w  ramach unijnego 
projektu – nie jest dostępna w sprzedaży. 
Można ją natomiast znaleźć w bibliotekach 
oraz... u  osób, wśród których rozeszła 
się bezpłatnie w okolicach czasowych jej 
premiery. Ukazała się w nakładzie 2000 
egzemplarzy – przeszło pół roku temu – 
więc artykuł, do którego końca Państwo 
właśnie dobrnęli, nie wyróżnia się aktual-
nością (może jednak zachęci do kontaktu 
z książką wszystkich entuzjastów historii 
lokalnej, którzy – mimo wszystko – o niej 
nie słyszeli; lub słyszeli niewiele).

Bartosz Sadliński

– Pytanie, które pewnie nieraz pan 
słyszał – czy była okazja, żeby zastosować 
umiejętności w życiu?
– Miałem kilka takich przypadków, ale – tak 
naprawdę – nie ma czym się chwalić. Dla 
kogoś, kto ćwiczy przez czterdzieści lat, 
wszystko odbywa się na poziomie odruchów 
– jak widzę cios, to go blokuję. Dla mnie 
istotniejszą rzeczą jest ranga społeczna, 
tzn. ktoś wie, że trenuję karate, więc mnie 
nie zaatakuje (bo widzi, że jestem tym, 

z którym nie warto próbować).
– Nie wykonywał pan nigdy zawodu 
związanego z  walką, np. w  służbach 
mundurowych?
– Nie, ale mam czwarty „dan” w Military 
Modern Combat. Jeżdżę na seminaria 
do Nysy, raz w roku, prowadzi je (bardzo 
ciekawie) pan Mirosław Kuświk, dziesiąty 
dan, podpułkownik rezerwy służb mun-
durowych. Przyjeżdżają też mistrzowie 
z Włoch, z Czech i Ukrainy. Na tych zajęciach 

odbywają się zajęcia z krav magi, różne 
systemy walki – są elementy samoobrony 
przed nożem, pistoletem, pałką; zakładanie 
dźwigni, chwyty transportowe itp. Ostatnio 
prowadziłem zajęcia z seniorami w Prudniku, 
sześć lekcji z samoobrony. Prowadziłem też 
szkolenia dla policji z panem Tadeuszem 
Wójcikiem z Nysy, półtora roku temu.
– Od kiedy pan trenuje?
– Na pierwszy trening poszedłem w 1977 
roku, w Jaworznie, bo tam mieszkałem; 
zaczynałem od karate kyokushinkai. 
Potem przeprowadziłem się do Prudnika 
(z powrotem, bo w Jaworznie się uczyłem) 
i zacząłem ćwiczyć w 1979 karate shoto-
kan. W październiku będzie czterdziesta 

rocznica jak uprawiam ten sport.
– Pańska rodzina też trenuje?
– Żona ma czarny pas. W 1987 roku była 
wśród siedmiu kobiet w Polsce, które go 
posiadały. Syn Łukasz posiada trzeci dan, 
był mistrzem świata w  kumite, dostał 
nawet nagrodę ministra. Będąc studentem, 
reprezentował niejednokrotnie – Akademię 
Wychowania Fizycznego (Wrocław). Drugi 
syn – Michał specjalizował się w  kata, 
również miał wysokie osiągnięcia, posiada 
pierwszy dan. Córka Aneta też trenowała. 
Doszła do pierwszego „kyu”, nie dotrwała 
do stopnia „dan”; ale również prezentowała 
wysoki poziom umiejętności technicznych.

rozmawiał Bartosz Sadliński

Pierwsze trzy lata to podstawa
dokończenie ze str. 8
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Oferuje w atrakcyjnych cenach:

OPAŁ (węgiel, koks, miał, flot)
 MAT. BUDOWLANE, 

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 
(nawozy środki ochrony roślin itp.), 

SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU,
USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
Biała 77 438 75 45, 77 438 76 16

Olbrachcice 77 438 76 74
Łącznik 77 437 63 84

www.rol-pol.pl • e-mail: info@rol-pol.pl
Możliwość zakupu na raty

Kaplica i chłodnia przy kościele w Białej
CHŁODNIA NA CMENTARZU W BIAŁEJ

SZYBKO  TANIO  SOLIDNIE

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Głogówek ul. 3 Maja 2D, tel. 602 122 458, 77 437 41 17 

KONKURENCYJNE CENY
NOWYCH ELEKTRONARZĘDZI

MOŻLIWY ODBIÓR SPRZĘTU DO NAPRAWY 
NA TERENIE PRUDNIKA I OKOLIC

REGENERACJA wyrobów z pierza
Pranie i czyszczenie kołder.

Krzyżkowice 50, 48-231 Lubrza.
tel. 77 436 09 88, 608 769 437, 698 840 820Wynajem namiotów

- namiot 4 x 8 i 6 x 12
- stoły biesiadne
- rollbar 

Kołek, Pogórze 173
+48 692 982 864 
 77 437 54 12

Rata w wysokości 164,09 zł za 5.000,00 zł kredytu gotówkowego spłacanego w 36 
malejących ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym w wyso-
kości 5,95% i prowizją za jego udzielenie 1,50%. RRSO wynosi 7,22%. Na całkowity 
koszt kredytu w wysokości 534,23 zł składa się: prowizja za udzielenie kredytu w wy-
sokości 75,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania w wysokości 459,23 zł. 
Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kre-
dytobiorcę wynosi 5.534,23 zł. Informacja wg stanu na dzień 28.02.2019 r. Szczegó-
ły oferty oraz taryfa opłat i prowizji dostępne są w siedzibie Banku.

kredyt gotówkowy

•  niskie oprocentowanie 5,95 %
•  prowizja za przyznanie kredytu - tylko 1,5 %
•  kwota kredytu - od 1000 zł do 20000 zł
•  okres kredytowania - do 36 miesięcy
•  dowolny cel kredytowania
 oferta ważna do dnia 31.12.2019 r.

PROMOCJA
oprocentowanie tylko 5,95%



PANORAMA BIALSKA • MAJ • 201912

cd. ze str. 1

cd. ze str. 9

Pogoda w miarę dopisała, gdyż mimo 
zachmurzonego nieba, nie padało i nie 
wiało, dzięki czemu wycieczkowicze 
podziwiali piękną panoramę Města 
Albrechtice oraz ziemi głubczyckiej 
z samego szczytu wieży.
 Popołudniowy program wyjazdu 
zorganizowali pracownicy i uczniowie 
podstawówki Města Albrechtice, którzy 
serdecznie przyjęli naszą młodzież 
i  ich opiekunów, oferując nie tylko 
obiad, miłą atmosferę, ale również 
spektrum zajęć integracyjnych. Gdy na 
sali gimnastycznej toczyły się zmagania 
sportowe w  różnych formach (piłka 
nożna, dwa ognie, zręcznościowy tor 
przeszkód), inna grupa brała udział 
w  warsztatach muzycznych zorgani-
zowanych w tematycznej sali. Również 
niemałą atrakcją było budowanie jak 
najwyższej wieży z drewnianych listewek. 
W tym miejscu należy pogratulować 
bialskiemu zespołowi: Lenie, Julii, Emilii 
i Ani, które pobiły rekord tamtejszej 
szkoły i zbudowały wieżę mierzącą 3,5 
m, co zostało uwiecznione na ścianie 
hali sportowej. Każde dziecko wzięło 
udział w co najmniej dwóch formach 
zajęć, przez co podniesiono atrakcyj-
ność i dynamizm tej części spotkania. 
Udane spotkanie zakończył ogromny 

międzynarodowy krąg przyjaźni. 
 W wyjątkowo – jak na tę porę roku – 
zimnym i deszczowym dniu (tj. 15 maja) 
gościliśmy w  naszej gminie młodzież 
z partnerskiego Města Albrechtice, która 
wraz z nauczycielkami przybyła z rewizytą. 
Tym razem to my, mieszkańcy gminy 
Biała, chcieliśmy z jak najlepszej strony 
pokazać się gościom z Města Albrechtice, 
chociaż szyki mocno pokrzyżowała nam 
niesprzyjająca pogoda. Mimo tego, że 
większość zaplanowanych punktów wizyty 
musieliśmy przenieść „pod dach”, nie 
zmniejszyło się zaangażowanie młodzieży 
polskiej i czeskiej podczas zajęć. Pierwszą 
część wizyty przeprowadziliśmy w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w  Białej. Po 
szkoleniu z  zasad racjonalnego ruchu 
turystycznego zaprezentowaliśmy naj-
ważniejsze zabytki miasta Biała. Dzieci 
z bialskiej podstawówki na pewno zapa-
miętają nietypowe – jak na nasze szkolne 
warunki – wspólne śniadanie serwowane 
w formie tzw. szwedzkiego stołu. Następnie 
dzieci polskie i czeskie miały możliwość: 
sportowego współzawodnictwa na  sali 
gimnastycznej, nauki salsy pod okiem 
utytułowanych instruktorów z  grupy 
tanecznej Stars, plastycznego wyrażenia 
swoich wspomnień i wrażeń z projektu. 
Program przygotowany przez nauczycieli 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej 
dopełnił pokaz taneczny szkolnej grupy 

Roll Stars oraz prezentacja wyposażenia 
wozu strażackiego OSP Biała. Drugą część 
dnia goście z Czech spędzili poza Białą, 
mianowicie w Łączniku i Chrzelicach. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziła 
wystawa robotów filmowych w Fabryce 
Robotów w Łączniku, czego wyrazem 
było sporo pytań w stronę wykonawcy 
eksponatów. Na koniec pobytu zaplano-
waliśmy słodkie spotkanie z tradycją, czyli 
warsztaty kulinarne prowadzone przez 
panie z Samodzielnego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Chrzelicach. Podczas tych 
warsztatów młodzież z  Czech samo-
dzielnie wykonała pączki, które zostały 
usmażone i skonsumowane z ogromną 
przyjemnością. 
 Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do realizacji dotychczasowych eventów 
w  ramach projektu „Nasze pograni-
cze – doceniamy siebie i  sąsiadów!”, 
w szczególności nauczycielom i uczniom 
z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Białej, trenerom i zawodnikom Aka-
demii Piłkarskiej Biała, nauczycielom 
i  młodzieży z  Základní Škola Města 
Albrechtice, członkiniom Samodzielnego 
Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, 
instruktorowi PTTK w Prudniku. Dzięki 
ich zaangażowaniu i otwartości mogliśmy 
się wspólnie bawić, wzajemnie poznać 
i dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. 

 Koszty szkolenia, przejazdu, zajęć 
i wyżywienia poniósł beneficjent projektu, 
tj. Gmina Biała.
 Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska Fundusz Mikroprojektów Eurore-
gionu Pradziad – Przekraczamy Granice. 
 Przypominamy również, że każdy może 
przystąpić do realizacji projektu „Nasze 
pogranicze – doceniany siebie i sąsiadów!” 
poprzez udział w  trzech konkursach, 
które ogłoszono dla mieszkańców gminy 
Biała. Polecamy wycieczkę z aparatem 
po gminie i zapraszamy do przesyłania 
pięknych zdjęć z naszego terenu, które 
mogą zostać nie tylko nagrodzone, ale 
również znaleźć się w  powstającym 
albumie promującym gminę Biała i ideę 
polsko-czeskiego partnerstwa. Zachęcamy 
do poszukiwania mało znanych informacji 
o  miejscach, wydarzeniach, ludziach 
bialskiej ziemi, aby w formie podania, 
legendy, opisu przedstawić je do kolejnego 
konkursu „Akcja międzypokoleniowa”. 
Poprzez niedawno ogłoszony konkurs na 
najciekawszy opis wycieczki do Města 
Albrechtice chcemy zaproponować wizytę 
w nieodległej czeskiej gminie – na pewno 
nie pożałujecie weekendowego wyjazdu; 
nasze dzieci nie zapomną wejścia na 
tamtejszą wieżę widokową.

Poznajemy pogranicze!

Nie zabrakło akcentów muzycznych Było budowanie jak najwyższej wieży z drewnianych listewek Elementem projektu były wspólne zajęcia plastyczne

 Gwiazdą wieczoru była znana i lubiana 
piosenkarka Eleni. Jej koncert był dla więk-
szości zgromadzonych widzów wspaniałym 
powrotem do wspomnień z młodości – nie 
zabrakło tak znanych utworów jak „Na miłość 
nie ma rady”, „Coś z Odysa” czy „Troszeczkę 
ziemi, troszeczkę słońca”.
 Po zakończonym występie artystka chętnie 
pozowała do zdjęć i rozmawiała z fanami.
 W Bialskiej Paradzie Orkiestr Dętych 
nie uczestniczyła Bialska Orkiestra Dęta 
– muzycy w ten sposób wyrażają swój 
sprzeciw wobec odwołania dyrektora 
GCK w  Białej. Treść listu otwartego 
BOD prezentujemy w bieżącym numerze 
„Panoramy Bialskiej”.
 Patronat honorowy nad Bialską 
Paradą Orkiestr Dętych objęli marszałek 
województwa opolskiego Andrzej Buła, 
starosta prudnicki Radosław Roszkowski 
oraz burmistrz Białej Edward Plicko.

dr

Orkiestry znów paradowały

Na scenie występowała m.in. Die Tippelbruder z Hagen

Lubomír Vepřek podczas dyrygowania orkiestrami Koncert Eleni był dla sporej części publiczności okazją do wspomnień

Przed publicznością wystąpiła m.in. Jemielnicka Orkiestra Dęta


