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rozświetlenie choinki i jarmark 
bożonarodzeniowy

 Piątego grudnia 
uroczyście rozświetlono 
choinkę na bialskim 
rynku, odbył się również 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
zakończony koncertem 
góralskiej kapeli Howerna. 
Fotorelacja i garść informacji 
znajdują się na str 6 i 7.
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 W miesiącu listopadzie dominującym 
zmysłem, nad którym pracowaliśmy był zmysł 
słuchu. Różnicowanie słuchowe i lokalizowanie 
bodźca słuchowego jest bardzo ważnym elementem 
w rozwijaniu procesów Integracji Sensorycznej. 
Różnicowanie słuchowe wpływa na umiejętność 
koncentracji dziecka, pozwala na wyeliminowanie 
bodźców przeszkadzających (dystraktorów) na 
przykład podczas pracy umysłowej, a skupieniu 
się na tych głównych- głosie Pani w szkole, mamy, 
poleceniu do wykonania. Jeśli dziecko odpowiednio 
różnicuje dźwięki jest w stanie selekcjonować bodźce 
dźwiękowe, które do niego docierają. Jeśli praca 
procesów Integracji Sensorycznej w obrębie słuchu 
jest zaburzona, dziecko ma kłopoty z lokalizowaniem 
i różnicowaniem bodźców dźwiękowych, nie będzie 
w stanie skupić się na dłużej na zadaniu, będą go 
rozpraszały dźwięki dochodzące z otoczenia, zza 
okna, innymi słowy będzie wszystko słyszał i na 
wszystko reagował, stąd też z czasem pojawić się 
u niego mogę reakcje nieadekwatne, zachowania 
trudne- złość, irytacja, nadruchliwość lub wręcz 
wycofanie. Dziecko takie może zatykać uszy, bądź też 
wydawać własne dźwięki podczas zabawy lub pracy, 
by zagłuszyć te docierające do niego z otoczenia.

 W ramach projektu „Gramy zmysłami”- 
dzieci z Oddziału Zamiejscowego w Śmiczu 
doskonaliły percepcję słuchową; wykonały własne 
instrumenty muzyczne- grzechotki z różną 
zawartością oraz kij deszczowy. Największym 
powodzeniem cieszyła się gra słuchowa 
„Dźwiękowe Memo” z wykorzystaniem grzechotek. 
Przedszkolaki miały za zadanie znaleźć parę takich 
samych grzechotek, wykorzystując jedynie zmysł 
słuchu. Zadanie to sprawiło dzieciakom wiele 
frajdy, choć wbrew pozorom nie było to łatwe 
zadanie, gdyż trzeba było bardzo wytężyć słuch. 

prof. ucz. dr. hab. Daniela Pelka   
27.09.2021
Uniwersytet Opolski

Recenzja wydawnicza 
„Historii miasta Białej na Górnym Śląsku“ 
Johannesa Chrząszcza z 1926 r.
pod red. Marka Dzionego, Prudnik 2021, s. 188

 Pierwsza połowa XXI wieku to okres, w 
którym wiele śląskich miast i miasteczek z dumą 
spogląda na okrągłe rocznice swojego istnienia. 
I choć nie we wszystkich przypadkach istnieje 
zgodność co do tego, które wydarzenie należy 
traktować jako „początek” danego miasta – mówimy 
tutaj najczęściej o budowie zamku, podpisaniu 
aktu lokacyjnego czy też nadaniu praw miejskich 
– to nierzadko każda z takich dat, choćby tylko 
umownych, stanowi dla jego włodarzy atrakcyjną 
okazję do skierowania uwagi na istotne wydarzenia 
historyczne jak i organizację okolicznościowych 
jubileuszy. Wspomnieć tu można chociażby obchody 
800-lecia Olesna w 2008 r. czy też Opola, Raciborza i 
Leśnicy w 2017 r. 
 Także położona na ziemi prudnickiej 
Biała zbliża się do końca ósmego stulecia swojego 
istnienia. Rozłożone na cały rok obchody tego 
jubileuszu miasto pragnie zainaugurować wydaniem 
polskojęzycznej wersji opublikowanej w 1926 r. 

GRAMY ZMYSŁAMI- LISTOPAD

Recenzja wydawnicza Historia 
miasta Białej
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Następnie dzieci poruszały się w rytm muzyki 
klasycznej z wykorzystaniem kolejnego instrumentu 
wykonanego samodzielnie- kija deszczowego. 
Graliśmy również na samodzielnie wykonanych ze 
słoiczków kolorowych dzwonkach zawieszonych na 
sznureczkach. Bawiliśmy się także w zabawę „Zgadnij 
skąd dochodzi dźwięk?” oraz wystukiwaliśmy 
podane rytmy na instrumentach.  Zabawy słuchowe 
spotkały się z zadowoleniem dzieci.  W grudniu 
skupimy się na wzroku, już mamy pewne pomysły.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej w 
obrębie systemu słuchowego u dzieci

   • Zatykanie uszu
    • Płacz, zakłopotanie, zdenerwowanie w 
hałaśliwych miejscach (np. galerii, szkole)

    • Unikanie zabawek dźwiękowych
    • Strach przed głośnymi dźwiękami

    • Niechęć do zabaw muzycznych, muzyczo- 
ruchowych, śpiewanych

    • Wydawanie własnych odgłosów (autostymulacje 
dźwiękowe) lub stukanie przedmiotami podczas 

zabawy
    • Problemy z koncentracją, szybkie rozpraszanie 

się
    • Poszukiwanie bodźców dźwiękowych

    • Głośne mówienie

Propozycje zabaw wykorzystujących 
percepcję słuchową:

- kilka pustych pojemników plastikowych lub 
buteleczek, oklejamy pojemniki, do dwóch 
pojemników wsypujemy groch, do dwóch następnych 
mąkę, do dwóch kolejnych sól itd. Zakręcamy 
buteleczki lub zaklejamy pojemniczki i słuchowe 
memo gotowe. Potrząsamy buteleczkami, słuchamy 

– z okazji 700-lecia miasta –niemieckojęzycznej 
„Historii miasta Białej na Górnym Śląsku“ autorstwa 
Johannesa Chrząszcza wraz z dołączonymi do 
niej w oryginale tekstami: „Historia seminarium 
nauczycielskiego i szkoły przygotowawczej w Białej” 
pióra radcy seminaryjnego Johannesa Hankego, 
„Żydzi w Białej” autorstwa Israela Rabina oraz 
wykazem poległych w I wojnie światowej. W 
planowanej publikacji opracowania te uzupełniają 
zawarte w „Dodatku” tłumaczenia wybranych 
dokumentów z kapsuły czasu wydobyte z wieży 
Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Białej podczas 
jej remontu w 2013 r. (m.in. pismo magistratu, list do 
potomnych, testament ks. Larischa), które szerszej 
publiczności przedstawiane są tu po raz pierwszy. 
Tłumaczenia tekstów wyjściowych na język polski 
podjął się Waldemar Hamerla, przedsłowie napisał 
obecny burmistrz Białej Edward Plicko, a wstęp do 
wydania jego redaktor Marek Dziony.
 Osobom zainteresowanym historią Śląska 
nazwisko Johannesa Chrząszcza z pewnością nie 
jest obce, znany jest on bowiem jako autor licznych 
publikacji, w tym monografii dotyczących historii 
Prudnika, Krapkowic, Toszka czy Pyskowic. Podczas 
gdy te doczekały się w ostatnich latach tłumaczeń na 
język polski, historia Białej jeszcze na ten moment 
czeka. Cieszyć więc może fakt, że i ta luka na rynku 
wydawniczym zostanie niebawem wypełniona.
 Chrząszcz przedstawia historię Białej i 
losy jej mieszkańców za czasów panowania Piastów, 
Habsburgów, Hohenzollernów, podczas I wojny 
światowej i w okresie Republiki Weimarskiej, 
osadzając je w kontekście ważnych światowych 

odgłosu i szukamy drugiego takiego samego 
dźwięku, czyli drugiej takiej samej buteleczki.

- Ustawiamy wysokie szklanki, wlewamy wodę, 
od największej ilości do najmniejszej i drewnianą 
pałeczką uderzamy w szklanki wsłuchując się w 
dźwięki
- kij deszczowy - wykorzystujemy długą rolkę po 
ręczniku papierowym lub inną dłuższą tubę, pustą 
w środku. Ozdabiamy ją z dzieckiem wg własnego 
pomysłu. Do środka wkładamy folię aluminiową 
zwiniętą w cienki wałek, wrzucamy do tuby ryż i 
zaklejamy szczelnie tube z obu stron. Przechylamy 
tubę w jedną i w drugą stronę, wsłuchując się w 
„padający deszcz”

- sznurkowy telefon z kubeczków

- zabawa zgadnij co to za dźwięk? Przygotowujemy 
kilka rekwizytów do zabawy np. kartka papieru, 
nożyczki, łyżeczki, garnek itp., tu jest naprawdę 
dowolność. Dziecko zakrywa oczy, Ma za zadanie 
zgadnąć o jaki dźwięk chodzi (przedzieranie kartki 
na pół, granie na łyżeczkach, stukanie w garnek, 
odgłos nożyczek tnących papier, cmokanie, stukanie, 
tupanie, pstrykanie palcami itp.)

- zabawa „Rytmy”- wystukujemy dziecku jakiś 
rytm, np. klaśnięcie, tupnięcie, cmoknięcie- dziecko 
musi powtórzyć ten rytm. Można wykorzystać 
instrumenty muzyczne lub inne przedmioty, z 
których można wydobyć jakiś dźwięk. Aby zabawa 
była jeszcze ciekawsza można zamienić się z 
dzieckiem rolami- to dziecko wystukuje rytm, a 
rodzic musi go powtórzyć, potem zmiana.

Powodzenia!
Mgr Martyna Mielnik

Nauczyciel wspomagający
Terapeuta Integracji Sensorycznej

przemian społeczno-politycznych. Czytelnik 
odnajdzie tu informacje o wydarzeniach i 
postaciach, które miały wpływ na funkcjonowanie 
całych narodów i pokoleń, choć z punktu widzenia 
odbiorcy ważniejsze są w tym miejscu z pewnością 
wydarzenia i postaci, które odegrały istotną rolę 
w życiu społeczności lokalnej, a o których inne 
źródła mówią niewiele, a czasami wręcz milczą. Tak 
więc poznajemy na kartach niniejszej publikacji 
wybitnych mieszkańców Białej i ich osiągnięcia, 
ale poznajemy też zwykłych mieszkańców miasta 
i okolicznych wiosek i ich codzienne życie. 
Autor przedstawia sukcesy właścicieli bialskich 
posiadłości, zarządców, burmistrzów, nauczycieli, 
lekarzy, rabinów, ale nie pomija też prowadzonych 
przez nich kłótni, sporów i wzajemnych oskarżeń, 
które utrudniały życie nie tylko im samym, ale także 
i ich otoczeniu (wspomnieć tu można chociażby 
bialską „wojnę piwną” z 1704 r. czy skargę magistratu 
na proboszcza, który to m.in. „zabronił kobietom z 
zamku i magistratu, co było miejscowym zwyczajem, 
żeby w procesji Bożego Ciała szły od razu za swoimi 
mężami” (s. 48) (1773 r.)). Codzienność naznaczona 
pracą, a nieraz chorobą i biedą spowodowaną 
epidemiami, pożarami, gradobiciem, wojną czy 
inflacją, miesza się tu z opisami wyjątkowych dla 
ówczesnych mieszkańców wydarzeń, takich jak 
bierzmowanie, przyjazd biskupa, misje czy też 
odczyty, wycieczki i projekcje filmów. 

Kontynuacja na stronie 4
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 29 listopada GCK w Białej zorganizowało 
zabawę andrzejkową dla dzieci pod nazwą „Bajkowe 
party”. Dzieci biorące udział w imprezie miały za 
zadanie przebrać się za postaci z bajek, więc na sali 
bawili się czarodzieje, kowboje, strażacy, księżniczki, 
ulubione zwierzątka itd. W programie znalazły 
się gry logiczne dla dzieci, zawody sprawnościowe 
i szybkościowe, zabawa w muzyczne krzesełka, 
głuchy telefon czy wyścigi rzędów. Było także coś dla 
łasuchów – jedzenie pączków na czas.
 

Gry i zabawy dla dzieci przygotowano z 
wykorzystaniem nowego wyposażenia CSK. Każdy 
uczestnik imprezy otrzymał słodki poczęstunek i 
pizzę. Na zakończenie zabawy wyświetlono film 
„Psy kontra koty 2”.

n

 6 grudnia, jak co roku, był bardzo 
pracowitym dniem dla św. Mikołaja. Wieczorem, 
kiedy już zrobiło się ciemno – odwiedził dzieci w 
naszej gminie. Pociechy musiały być w tym roku 
naprawdę grzeczne, ponieważ wszystkie otrzymały 
wspaniałe prezenty.
 Mikołajowi niestraszny był śnieg, zimno, 
czy nawet fakt, że część dzieci przebywała na 
kwarantannie – jak np. w Prężynie, gdzie z pomocą 
przyszli strażacy z miejscowej jednostki OSP i wraz z 
św. Mikołajem rozwieźli świąteczne pakunki prosto 
do domów.
 W Ligocie Bialskiej i Radostyni Mikołaj 
zjawił się na saniach ciągniętych przez traktory.
W Solcu i Olbrachcicach znalazł chwilę, by pobawić 
się z dziećmi podczas tematycznych imprez.
 W Białej natomiast przed wizytą samego 
św. Mikołaja odbyła się zabawa z Elfem i Panią 
Śnieżynką. Dzieci miały okazję pobawić się w 
pociąg, pośpiewać piosenki, zatańczyć wspólnie z 
rodzicami oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o 
świętach.  Po wspólnych harcach nadszedł wreszcie 
czas na przyjście św. Mikołaja, który każdemu 
dziecku wręczył prezenty.

n

 24 listopada dzieci i młodzież z 
Miłowic, Laskowca i Kolnowic bawiły się za 
zabawie Andrzejkowej. W zabawie wzięło udział 
ponad 30 naszych pociech. Były gry, zabawy, 
konkursy, przekąski oraz pizza. Wszystko zostało 
zorganizowane przy współpracy sołectw Laskowiec 
i Kolnowice  z GCK w Białej. 

dt

BAJKOWE PARTY

ŚW. MIKOŁAJ Z WIZYTĄ
W GMINIE BIAŁA

ANDRZEJKI W KOLNOWICACH
3

Zabawa w wyścigi rzędów

Jedzenie pączków na czas

Zabawa w głuchy telefon

Tańce i śpiewańce z Panią Śnieżynką

Konkurs wiedzy o świętach Mikołaj i jego sanie w Ligocie Bialskiej
W Prężynie św. Mikołaj działał we współpracy ze 

strażakami

Pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem
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 Czytając fragmenty o  rozwoju 
infrastruktury miejskiej przyzwyczajony do 
wszelakiego rodzaju wygód współczesny czytelnik 
uzmysławia sobie, jakim osiągnieciem i ułatwieniem 
życia może być budowa drogi, kolei, młyna, gazowni 
czy wodociągu, a czytając testament bialskiego 
księdza z 1715 r., który przekazuje w nim swojej 
„siostrzenicy, a zarazem gospodyni za jej wierną 
służbę, wszystkie łóżka i 4 krzesła” (s. 41), oraz 
informacje, że podczas I wojny światowej „wielu 
uczniów i wiele zacnych osób chodziło boso” (s. 81), 
„zbierano pokrzywy i pestki czereśni, pierwsze na 
ubrania, drugie na olej” (s. 82)) uświadamia sobie 
swoje współczesne materialne bogactwo. Zatapiając 
się w lekturę „Historii Białej”, czytelnik poznaje 
tradycje, zwyczaje i legendy związane z miastem i 
jego mieszkańcami, dowiaduje się kiedy zbudowano 
i jakie funkcje pełniły wybrane budynki miasta jak 
np. ratusz, wieża przybramna czy synagoga, jakim 
podlegały przeobrażeniom na przestrzeni lat oraz 
jaki los spotkał ich wyposażenie. Z pewnością 
podziwem, a być może też – co byłoby wielce 
wskazane – pragnieniem naśladowania, napełni 
każdego różnorodność organizacji działających 
niegdyś w niewielkim przecież mieście – wymienić 
tu można chociażby Katolicki Związek Czeladniczy, 
Katolicki Związek Robotniczy, Związek Cecyliański, 
Stowarzyszenie św. Jadwigi, Kongregacja Mariańska, 
Męskie Towarzystwo Śpiewacze, Męski Związek 
Gimnastyczny, Bialski Związek Rowerowy, Bractwo 

Kurkowe Związek Górski, OSP, ZSP czy Związek 
Wierzycieli i Oszczędzających (s. 95-96). 
 Osoby zainteresowane stosunkami 
językowymi na dawnym Górnym Śląsku znajdą 
w publikacji ciekawe informacje dotyczące języka 
niemieckiego i polskiego w mieście i okolicznych 
wioskach, w instytucjach państwowych, szkole 
czy kościele, zaś dla miłośników historii śląskiego 
szkolnictwa i śląskich Żydów interesujące będą 
z pewnością teksty Hankego i Rabina. Podczas 
gdy pierwszy z nich zawiera ciekawe informacje 
odnoszące się do seminarium nauczycielskiego 
i preparandy w Białej, drugi dostarcza licznych 
danych dotyczących liczby i miejsc zamieszkania 
Żydów w Białej, ich działalności, stosunków 
religijnych i kulturowych, szkolnictwa, instytucji 
charytatywnych, posiadłości bialskiej gminy 
żydowskiej, a także problemów, z którymi się borykali, 
i udzielonych im przywilejów, które sprawiły, że 
miasto nazwano „Miejscem Sprawiedliwych” (s. 
119). Wszystko to przeplatane nazwiskami, które w 
wielu przypadkach można jeszcze dzisiaj spotkać w 
Białej i okolicznych miejscowościach, dzięki czemu 
bliższe poznanie historii miasta może niejednego 
czytelnika doprowadzić do odkrycia fragmentu 
historii własnej rodziny. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt 
profesjonalnego tłumaczenia tekstu oraz jego 
redakcyjne opracowanie. Każdy, kto kiedykolwiek 
tłumaczył teksty historyczne, dobrze wie, ile 
wysiłku wymaga odnalezienie znaczenia wyrazów, 
które dawno już wyszły z użycia i ich poprawnych 

ekwiwalentów w drugim języku. Nie mniej 
trudne okazuje się niejednokrotnie tłumaczenie 
nazw niemieckich instytucji, które w polskiej 
rzeczywistości, a co za tym idzie i w języku, nie 
posiadają jednoznacznych odpowiedników. Zadaniu 
temu tłumacz podołał bez zarzutu, a redaktor 
dzięki uzupełnieniu tekstu o zawarte w przypisach 
wyjaśnienia problematycznych/mogących 
stanowić problem leksemów zdecydowanie ułatwił 
współczesnemu czytelnikowi recepcję tekstu. 
Istotne w szczególności dla czytelników pragnących 
zgłębić wybrane aspekty historii Śląska od strony 
naukowej są także zawarte w przypisach odniesienia 
do literatury przedmiotu, a dla osób zainteresowanych 
odnalezieniem ukazanych na przejętych z oryginału 
zdjęciach obiektów w topografii dzisiejszego miasta 
– załączone w „Dodatku” ich współczesne fotografie, 
przy czym wszelkie ingerencje w tekst oryginału 
zostały odpowiednio opisane wzg. oznaczone, dzięki 
czemu tłumaczenie zyskało względem oryginału na 
informatywności, nie tracąc jednocześnie swojej 
wartości jako tekst źródłowy.
 Zarówno pod względem prezentowanych 
treści, jak i ich opracowania formalnego publikacja 
stanowi wartościowy wkład w rozwój badań nad 
historią Górnego Śląska. Oby jej lektura stała się 
dla wszystkich pouczającą i przede wszystkim 
inspirującą podróżą w minione czasy, która ubogaca 
i przynosi ukojenie, bo tylko znając przeszłość 
można bez lęku patrzeć w przyszłość.

Daniela Pelka

 Sztab 3734 w Białej 
informuje, że 30 stycznia 
2022  po raz 30. na terenie 
gminy i miasta Biała grać 
będzie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.

 W tym dniu w miejscowościach naszej 
gminy kwestować będą wolontariusze - każdy z 
nich w celu identyfikacji będzie posiadał przy sobie 
identyfikator Fundacji WOŚP wraz z numerem, 
puszkę oklejoną banderolami oraz opisaną numerem 
odpowiadającym identyfikatorowi.
 Celem 30. Finału WOŚP jest zbiórka 
funduszy na zakup nowoczesnych urządzeń 
medycznych dla oddziałów laryngologicznych i 
diagnostyki głowy. Zagrajcie razem z nami! Gramy 
do końca świata i jeden dzień dłużej!

 20 i 21 listopada w Walcach odbył się 
29. Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
Mniejszości Niemieckiej. Występujących oceniało 
jury w składzie Mariusz Drożdżal - przewodniczacy 
komisji, Tadeusz Eckert oraz Leoš Sekanina.
 W niedzielnych występach Złote Pasmo 
udało się zdobyć chórowi Seniores z Łącznika, który 
prowadzi Iwona Preusner – nauczycielka ZSP w 
Łączniku oraz prowadząca Studio Piosenki w GCK 
w Białej.. Specjalne wyróżnienie jury otrzymała 
Justyna Helfajer za wyróżniającą się partię solową. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!             n

30. finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy

Złote Pasmo dla Seniores z Łącznika

KĄCIK HISTORYCZNY

Historia Białej

 Zapraszamy do lektury kolejnej 
części książki Johannesa Chrząszcza 
„Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien„ 
w tłumaczeniu Waldemara Hamerli.

Historia seminarium nauczycielskiego w 
Białej (Zülz)

 Biała bez seminarium? Przed dwoma 
latami nie można sobie było tego wyobrazić. 
Przez 50 lat było kolebką kultury w dobrych 
i złych czasach i ściśle związane z Białą, 
a wychowankowie w swoich kolorowych 
czapkach, dodawali miastu ożywiającego 
charakteru. Po jego zamknięciu 1.IV.1925 r., 
można było pod każdym względem zauważyć 
jego brak. Tego ważnego czynnika nie można 
było pominąć w czasie obchodów 700- lecia 
Białej. Powstanie seminarium i jego upadek, 
zostały zaprezentowane zgodnie z zapisami w 
kronice, przez dyrektora zakładu.

Powstanie seminarium nauczycielskiego.

 Było to po wojnie niemiecko – 
francuskiej w latach 1870 – 1871, gdy brak 
nauczycieli był coraz bardziej odczuwalny 
na Śląsku. Władze w Opolu podjęły 
decyzję o utworzeniu czterech seminariów 
nauczycielskich, które tylko przez jakiś 
określony okres miały szkolić nauczycieli. 
30.III.1872 r. zwrócono się do magistratu w 
Białej z zapytaniem o możliwość przekazania 
odpowiedniego budynku na ten cel. Pierwotnie 

miało to być na okres 3 do 12 lat. Władza 
naszego miasta zaproponowała wcześniej 
zakupiony stary zamek. 19.VI.1873 r. inspektor 
szkolny Jüttner z Wrocławia, zlecił radcy 
Kretschmerowi i inspektorowi budowlanemu 
Kleinowi z Opola, oględziny wskazanego 
zamku. Skutkiem oględzin, była rezygnacja 
z tego budynku. Odpowiednim budynkiem 
miał być hotel „ Fleischer” na rynku, zwany 
następnie „ Adler”( Orzeł). Tym samym miasto 
odkupiło budynek za 13.500 marek, a następnie 
wydzierżawiło, zgodnie z umową z 15.IV.1874 
r. prowincjalnemu inspektorowi z Wrocławia 
za 600 talarów czynszu. Dyrektorem został 
nauczyciel gimnazjum z Wrocławia dr Franz 
Volkmer. Nominowany został 6.XI.1874 r. Jako 
czasowi nauczyciele seminarium zatrudnieni 
zostali: kantor Franz Zacher i ksiądz Franz 
Thomas ze Starych Kotkowic.

Seminarium nauczycielskie pod 
kierownictwem

dyrektora  dr. Volkmera.

 11.III.1875 r. dokonano uroczystego 
otwarcia seminarium nauczycielskiego. 
Dyrektora wprowadził komisaryczny dyrektor 
gimnazjum z Wrocławia- dr Reisacker. W 
imieniu władz Opola wystąpił radca i inspektor 
Schylla. 

 Powiat prudnicki reprezentował 
starosta dr von Wittenburg. Po uroczystej 
sumie w kościele parafialnym, główna 
część uroczystości odbyła się w gustownie 
udekorowanej sali w zamku. Po południu 
około 80 osób wzięło udział w uroczystym 
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poczęstunku w sali „Krone” (Korona). 
Uroczystość urozmaicona była odczytami, 
muzyką i występami zespołów wokalnych.

 12.III.1875 r. odbyły się egzaminy 
pisemne, a 13.III. ustne. Do egzaminów 
przystąpiło 17 kandydatów i wszyscy 
pomyślnie je zdali. Zajęcia rozpoczęły się 
1.IV., ale z powodu niedokończonego remontu 
budynku „Fleischer”, nauka rozpoczęła się w 
dwóch pomieszczeniach zamku. Na pierwsze 
wyposażenie seminarium przyznano 9000 
marek. Roczny wydatek wg planu na lata 
1874-1875, wynosił 17.070 marek. Roczne 
uposażenie dyrektora wynosiło 3.600 marek, 
a dwaj nauczyciele otrzymywali 1.800 marek. 
Jako lekarz seminarium zatrudniony był dr 
Hoeniger. Seminarzyści zakwaterowani byli u 
mieszkańców Białej. 24.VI.1875 r. seminarium 
odwiedził prezydent Śląska hrabia Arnim. 

 Po ponownych oględzinach budynku 
„Fleischer” oraz zamku, przez tajnego radcę 
Wildenowa oraz dr. Reisackera w dniach 27 i 
28 sierpnia, zdecydowano się na przeniesienie 
seminarium do zamku. Ostateczne przekazanie 
zamku z przyległymi budynkami, podwórzem 
i ogrodem na rzecz seminarium nastąpiło 
jednak dopiero 16.X.1878 r., gdy dokonano 
koniecznych adaptacji w zamku.

 W czasie egzaminów 20.I.1876 r., z 20 
zgłoszonych kandydatów z powiatów:

Prudnik, Głubczyce, Niemodlin, Opole i 
Racibórz, przyjęto 18, a dwóch na okres 

próbny. Nowy rok szkolny zaczęto 1.II.1876 
r. w dwóch klasach. 15.V. tego samego 

roku zatrudniono nauczyciela Jenscha w 
charakterze komisarycznego nauczyciela 

seminarium. 20 i 21.III.1877 r. do egzaminów 
przystąpiło 24 kandydatów, z których 
17 zdało egzaminy. Rozpoczęcie roku 

szkolnego 10.IV.1877 r. przyniosło zmiany w 
prowadzeniu zakładu. Dyrektor dr Volkmer, 

został przeniesiony na własną prośbę do 
Bystrzycy Kłodzkiej, a funkcję powierzono 

dyrektorowi Dobroschke.

Seminarium pod kierownictwem

dyrektora Dobroschke

 Seminarium posiadało trzy klasy, do 
których uczęszczało na początku 52 uczniów. 
11 do klasy pierwszej, 28 do drugiej i 17 do 
trzeciej. Do grona nauczycielskiego należeli: 
dyrektor Dobroschke, nauczyciel seminarium 
i religii Thomas oraz nauczyciele Zacher i 
Janusch. 1.VII.1877 r. grono uzupełniono o 
profesora zwyczajnego Stütze, który dotąd 
był nauczycielem seminarium we Wrocławiu. 
20.VIII. doszedł Josef Langwitz, a 2.I.1878 r. 
nauczyciel pomocniczy Werner z Pilchowic. W 

czasie wakacji 1877 r. podjęto przygotowania 
do otwarcia szkoły ćwiczeniowej.

 Do szkoły zgłosiło się 84 dzieci, a 36 
przeniesiono ze szkoły miejskiej. Były to dzieci, 
które mieszkały na Nyskim Przedmieściu. 
Liczne zgłoszenia w późniejszym okresie, tylko 
w małym stopniu mogły być uwzględnione. 
20.VIII.1877 r. została otwarta szkoła 
ćwiczeniowa z 132 uczniami. W międzyczasie 
dalej trwały pertraktacje w sprawie 
koniecznych prac adaptacyjnych w zamku. 
Rozmowy prowadzone były przez burmistrza i 
budowniczego powiatowego Staudingera. Do 
porozumienia doszło 23.I.1878 r.

 Miasto zażądało 4.500 marek czynszu 
rocznie. W zamian cały zamek był do dyspozycji 
seminarium i szkoły ćwiczeniowej. Nowa 
umowa miała obowiązywać od 1.VII.1878 r. 
Roboty budowlane rozpoczęto z początkiem 
1878 roku. Pierwsze egzaminy końcowe odbyły 
się 9 i 10.IV.1878 r., pod przewodnictwem 
inspektora szkolnego dr. Slawitzkyego z 
Wrocławia. W imieniu władz oświatowych 
Opola wystąpił inspektor rządowy Dreps. Jako 
pierwsi egzaminy złożyli:

1. Bernard Augustin, 2. Paul Berke, 3. 
Johann Brauner, 4. Robert Breitkopf, 5. 

Albert Hamme, 6. Franz Rudlek, 7. Johann 
Reinelt, 8. Paul Sacha, 9. Eduard Scholz, 

10. Josef Scholz, 11. Paul Bernard, 12. Josef 
Hanke, 13. Paul Lerch, 14. Josef Polier, 15. 
Wilhelm Hildebrand, 16. Amand Schmidt.

 Dyrektor wprowadził się do mieszkania 
na piętrze w skrzydle południowym zamku. 
Budynek „Fleischer“ został 30.X.1878 
r. zwrócony właścicielowi. Seminarium 
przejęło wszystkie pomieszczenia na piętrze, 
natomiast szkoła przygotowawcza pozostała 
na parterze w skrzydle wschodnim zamku. 
Klasy seminarium zajęły pomieszczenia w 
skrzydle zachodnim, a szkoła ćwiczeniowa we 
wschodnim. Pracownia fizyczna znajdowała 
się w późniejszym gabinecie dyrektora. 
Brak było pracowni do rysunków. W końcu 
seminarium znalazło swoje miejsce, mimo że 
do pełnego wykończenia brakowało jeszcze 
wiele. Zakład prowadził swoją działalność 
kilka lat bez większych przemian. Mijałoby się 
z celem opisanie każdego zdarzenia. Przyjęcia 
do szkoły, zwolnienia, egzaminy semestralne, 
jedno lub dwudniowe wycieczki w bliższe, 
dalsze okolice, festyny dziecięce na Szwedzkiej 
Górce i przedstawienia muzyczne. Wizytacje 
zakładu przez władze zwierzchnie i zmiany 
w radzie pedagogicznej, które zachodziły 
każdego roku. To wszystko wskazuje na to, że 
sytuacja w szkole była w miarę uregulowana. 
Znaczące było, że 6.VIII.1879 r. drugi raz 
odbyły się egzaminy nauczycielskie, w czasie 
których z 6 kandydatów, 4 zdało egzaminy. 
25.VI.1881 r. pierwszy raz odbyła się 
konferencja nauczycielska, na którą przybyło 

106 nauczycieli z powiatu prudnickiego i 
niemodlińskiego. Był to początek corocznych 
od tej pory konferencji.

 W lecie 1887 r. szkoła otrzymała 
bogatą kolekcję minerałów od nauczyciela 
Karla Winklera z Tarnowca. Jak w latach 
dziewięćdziesiątych, obowiązek wojskowy dla 
nauczycieli miał zostać przedłużony do jednego 
roku. Władze, żeby uniknąć braków w kadrze 
nauczycielskiej, podjęły decyzję o zwiększeniu 
ilości uczniów w seminarium do 90 i 
wprowadzeniu dodatkowych kursów. Pierwszy 
taki kurs rozpoczął się w Wielkanoc 1896 r. i 
jako nauczyciele komisaryczni, zatrudnieni 
zostali Emanuel Wiktor z Toszka i Oskar Adam 
z Zabrza. Liczba uczniów wzrosła do 111. W 
czasie wizytacji 31.VIII.1897 r. przez profesora 
Eklera z Berlina, stwierdzono brak hali 
sportowej oraz boisk sportowych. Szczegółowe 
oględziny zamku, szpitala (usytuowanego przed 
zamkiem) i starej hali sportowej przez radców 
finansowych Lakomiego i Leipolgta z Berlina, 
zmusiły władze do budowy w 1899 r. nowej 
hali sportowej przy ul. Prudnickiej. Natomiast 
budynek szpitalny miał zostać przekształcony 
na szkołę podstawową. Zaplanowano również 
budowę łaźni na parterze skrzydła zachodniego 
zamku. W następnym roku plany zostały 
zrealizowane. W listopadzie 1899 r. seminarium 
przygotowawcze zostało przeniesione 
do budynku szpitalnego, łaźnia została 
oddana do użytku w tym samym miesiącu. 
Znajdowały się tam: przebieralnia, wanna i 
cztery prysznice. Zwolniły się pomieszczenia 
na parterze w skrzydle wschodnim. 8.V.1900 
r. zorganizowano tam szkołę ćwiczeniową. 
Natomiast w pomieszczeniach do tej pory 
zajmowanych, ulokowano pracownię rysunków 
i jedną klasę lekcyjną, z której następnie 
zrobiono gabinet fizyczny. Po tych wszystkich 
przemianach, 1.X.1900 r. przeszedł na własną 
prośbę na emeryturę dyrektor Dobroschke. W 
pamięci współpracowników i uczniów pozostał 
jako obowiązkowy, sprawiedliwy i życzliwy 
człowiek. Za swoje zasługi został przez 
cesarza odznaczony orderem Czerwonego 
Orła ze wstęgą. Jesień swojego życia spędził w 
Głubczycach, gdzie zmarł 16.VII.1913 r. Dożył 
prawie 82 lat.

C.d. w kolejnym wydaniu gazety
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 5 grudnia na bialskim rynku miał miejsce Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Kto nie dotarł – niech żałuje, ponieważ było na co popatrzeć i czego spróbować. 
Na przybyłych czekały stoiska z ozdobami i świątecznymi potrawami przygotowan-
ymi przez uczniów ZSP w Łączniku i ZSP w Białej. Lokalni przedsiębiorcy zad-
bali o stoiska z przepysznym grzanym winem, kiełbaskami z grilla itp. Program 
artystyczny przygotowany przez nauczycieli z ZSP w Białej i młodzież szkolną 
rozpoczął się około 15.30 - były występy wokalne, taneczne, kabaretowe. O godz. 
19.00 uroczystego rozświetlenia choinki odliczając od dziesięciu wraz ze zgro-
madzoną publiką dokonał burmistrz Białej Edward Plicko. Zaraz po rozświetleniu 
drzewka na niebie można było obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Imprezę zakończył 
występ kapeli góralskiej Howerna. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z jarmarku: 
tych publikowanych na łamach bieżącego wydania gazety, jak i na facebookowym 
profilu Gminnego Centrum Kultury w Białej.

n

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Święty Mikołaj znalazł czas na kilka fotek z dziećmi

Na stoiskach nie zabrakło słodkości „Jingle bells” na saksofonie grają Adam i Janek

Taniec piernikowy wykonali członkowie kółka 
muzycznego i klasy 1a

Mażoretkowy taniec świąteczny
w wykonaniu Sary i Zuzi

Franciska, Emilia i Julia kl. 7d śpiewają 
„Kto wie, czy za rogiem”

Orkiestra grająca na nietypowych
instrumentach

Trzej tenorzy w wykonaniu Mikołaja, 
Kuby i Łukasza

Zjawiskowy taniec z parasolkami w 
wykonaniu dziewcząt z kl. 8c 
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n

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Maskotka Olaf z Krainy Lodu, 
jeden z ulubieńców dzieci

Stoiska pełne były przepięknie wykonanych ozdób 
świątecznych

Kwintet instrumentalny – Ola, Laura, Nadia, Marcel 
i Markus w dwóch kolędach_ „Wśród nocnej ciszy” i 
„Do szopy, hej pasterze”

„Zawsze tam gdzie Ty” w wykonaniu
Zuzanny Dwojak i Wiktora Fudali

Na zakończenie jarmarku zagrała kapela góralska 
Howerna

Taniec czekoladowy w wykonaniu dziewczyn z kl. 8bPo występach dzieci i młodzieży na scenie
zaprezentował się chór Campanella

Gwiazda wieczoru - choinka 
na bialskim rynku

Jarmark poprowadził Joachim Kosz

Taniec „Zaczarowany 
śnieg” w wykonaniu 
kółka muzycznego i 
klasy 1a 
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W  ZGODZIE Z NATURĄ

WITAMINY ROZPUSZCZALNE W WODZIE

Witaminy rozpuszczalne w wodzie to 
witaminy z grupy B oraz witamina C. 
Witaminy te, w przeciwieństwie do witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, nie są 
magazynowane w organizmie a ich nadmiar 
jest usuwany wraz z moczem. 
Witaminy z tej grupy są jednymi z 
najważniejszych substancji jakich potrzebuje 
organizm. Oddziałują na nerwy, serce, skórę, 
mięśnie, układ naczyniowy. Wpływają na 
przemianę materii i na nasze samopoczucie. 
Na kompleks witamin z grupy B składają się:
B1 – tiamina jest niezbędna do funkcjonowania 
mózgu, nerwów, serca i mięśni. Przyśpiesza 
gojenie się ran, uśmierza ból i zmniejsza ryzyko 
ukąszeń przez komary. Główne jej źródło to 
drożdże, jaja, ziarna zbóż, pestki słonecznika, 
suszone owoce. 
B2 - ryboflawina odpowiedzialna za transport 
tlenu do komórek.  Stabilizuje płytki krwi. 
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz nerwowego. Jest 
witaminą chroniącą przed takimi chorobami 
jak zaćma czy cukrzyca. Odgrywa dużą rolę 
w prawidłowym wyglądzie skóry, włosów 
i paznokci.  Produkty bogate w witaminę 
B2 to: grzyby, jajka, warzywa strączkowe, 
mleko, mięso, ryby. Przy jej braku nie działają 
prawidłowo witaminy B3 i B6.
B3 - niacyna wit.PP, podstawową jej funkcją 
jest przekształcanie żywności w energię. 
Witamina B3 jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu i obwodowego układu 
nerwowego. Reguluje poziom cholesterolu i 
cukru we krwi. Dobrym źródłem witaminy B3 
jest drób, tuńczyk, łosoś, wołowina i rośliny 
strączkowe.
B5 - kwas pantotenowy  ma duży wpływ na 
porost włosów i ich pigmentację. Przyśpiesza 
regenerację komórek skóry i błon śluzowych. 
Uczestniczy w wytwarzaniu przeciwciał, steruje 
pracą hormonów. Większość produktów 
spożywczych zawiera niewielkie ilości kwasu 
pantotenowego, chociaż największe jego ilości 
znajdują się w pełnych ziarnach i jajkach.
B6 – pirydoksyna zapobiega starzeniu, wspiera 
walkę z trądzikiem, zapobiega powstawaniu 
kamieni nerkowych; witaminę B6 znajdziemy 
w drobiu, orzechach, roślinach strączkowych, 
ziemniakach, bananach czy w awokado.
B7 – biotyna. wit. H - poprawia kondycję 

skóry, włosów i paznokci. Zapobiega zbytniej 
aktywności gruczołów łojowych. Reguluje 
przemianę białek i cukrów. Zapewnia 
sprawniejsze działanie mózgu. Znajdziemy ją 
w żółtkach jaja, orzechach, szpinaku, wątróbce, 
grzybach, produktach pełnoziarnistych.
B8 - inozytol  wpływa na dobre samopoczucie 
i sprawną pracę mózgu. Zapobiega wypadaniu 
włosów. Poprawia pracę wątroby, dobrze 
wpływa na koncentrację i pamięć, sprzyja 
produkcji serotoniny. Nasz organizm sam 
wytwarza sporo Wit. B8. Ponadto znajdziemy 
ją w takich produktach jak np. mięso, pełne 
ziarna, jaja, warzywa czy owoce cytrusowe.
B9 – kwas foliowy jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania układów 
krwiotwórczego                 i nerwowego oraz 
do rozwoju wszystkich komórek ustrojowych. 
Szczególnie ważny jest w okresie planowania 
ciąży. Zapobiega ciężkim wadom wrodzonym 
u płodu. Głównym źródłem Wit.B9 są natka 
pietruszki, brokuły, brukselka, warzywa 
kapustne, groch, fasola, pomarańcze, mięso, 
jaja.
B12 – kobalamina jest składnikiem 
odżywczym, który pomaga utrzymać zdrowe 
neurony i komórki krwi. Zapobiega anemii, 
łagodzi choroby oczu. występuje tylko w 
produktach pochodzenia zwierzęcego, takich 
jak mięso, drób, ryby, nabiał i jaja. Witamina 
B12 jest jedyną rozpuszczalną                w wodzie 
witaminą, która może być magazynowana w 
wątrobie człowieka przez wiele lat.
Witamina C - kwas askorbinowy to jeden 
z najsilniejszych antyutleniaczy. Odtruwa 
organizm, pobudza odporność i chroni 
serce. Ma właściwości bakteriostatyczne i 
bakteriobójcze. Główne jej źródła to owoc 
dzikiej róży, czarna porzeczka, papryka, 
brukselka, kalafior, szpinak, truskawki, kiwi, 
cytrusy.
Przy przyjmowaniu dodatkowych witamin 
należy pamiętać, że ich niedobory właściwie 
nie występują, jeśli zachowujemy zbilansowaną 
dietę, która dostarcza witaminy do organizmu 
wraz z pożywieniem. Aby zachować ich 
pożądane proporcje, należy spożywać pięć 
porcji warzyw i owoców dziennie, ewentualnie 
w okresie zimowym uzupełniać braki o 
witaminę D i C. Witaminy pozyskiwane 
w sposób naturalny, przyswajane są przez 
człowieka lepiej, niż syntetyczne substytuty.

Drodzy Czytelnicy,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych oraz pogodnych Świąt. 
Niech przyniosą Wam dużo radości, ciepła                     
i optymizmu a Nowy 2022 Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem.

Wesołych Świąt !
 W ZGODZIE Z NATURĄ

Anna Brzezina

KUPON DO KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ

 Rozwiązania krzyżówki należy przesłać 
na tym kuponie na adres: Gminne Centrum 
Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35, 48-210 
Biała na kartkach pocztowych lub dostarczyć 
osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14 stycznia 2022r. (decyduje data stempla 
pocztowego).

Hasło: …...............................................................
...............................................................................
Imię i nazwisko: ….............................................   
...............................................................................

Adres: …..............................................................   
...............................................................................

 Spośród prawidłowo wypełnionych 
kuponów rozlosujemy 10 nagród-

niespodzianek.

Regulamin krzyżówki dostępny jest w siedzibie 
GCK w Białej oraz na stronie www.gckbiala.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych na warunkach określonych w 
Ustawie z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z 
późn. Zm.) przez Gminne Centrum Kultury w 
Białej. Przekazanie danych osobowych przez 
uczestników konkursu jest dobrowolne, mają oni 
prawo dostępu do ich wglądu i poprawienia.

…...............................

       podpis             
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Odeszli

Wiktor Biniasz
ur. 1986 r. zm. 17.11.2021 r. 

zam. Rostkowice

Franz Kosch
ur. 1935 r. zm. 18.11.2021 r.

zam. Prężyna

Anna Chrobak
ur. 1943 r. zm. 20.11.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Maria Honcia
ur. 1937 r. zm. 20.11.2021 r.

zam. Grabina

Zbigniew Zapotoczny
ur. 1960 r. zm. 20.11.2021 r.

zam. Kolnowice

Regina Zboroń
ur. 1945 r. zm. 22.11.2021 r.
zam. Nowa Wieś Prudnicka

Czesław Gąszczak
ur. 1963 r. zm. 23.11.2021 r.

zam. Gostomia

Magdalena Zając
ur. 1926 r. zm. 26.11.2021 r.

zam. Otoki

Anna Choróbska
ur. 1943 r. zm. 27.11.2021 r.

zam. Biała

Aniela Kulka
ur. 1943 r. zm. 28.11.2021 r.

zam. Radostynia

Piotr Nowak
ur. 1932 r. zm. 28.11.2021 r.

zam. Biała

Regina Musialik
ur. 1960 r. zm. 28.11.2021 r.

zam. Łącznik

Łucja Mankiewicz
ur. 1933 r. zm. 30.11.2021 r.

zam. Biała

Piotr Gonsior
ur. 1977 r. zm. 30.11.2021 r.

zam. Ligota Bialska

Barbara Gałka
ur. 1973 r. zm. 30.11.2021 r. 

zam. Biała

Hildegarda Kiwer
ur. 1929 r. zm. 01.12.2021 r.

zam. ost. Łącznik

Beata Kasprowicz
ur. 1969 r. zm. 01.12.2021 r.

zam. Biała

Erna Sobek
ur. 1934 r. zm. 02.12.2021 r.

zam. Śmicz

Barbara Wanik
ur. 1941 r. zm. 03.12.2021 r.

zam. Grabina

Elżbieta Ernst
ur. 1931 r. zm. 04.12.2021 r.

zam. Rostkowice

Jan Nowottny
ur. 1934 r. zm. 06.12.2021 r.

zam. Ligota Bialska

Zbigniew Wiącek
ur. 1949 r. zm. 08.12.2021 r.

zam. Chrzelice

Bernard Heda
ur. 1933 r. zm. 08.12.2021 r. 

zam. Grabina

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
Pani Sylwii Kollek oraz jej Rodzinie

z powodu śmierci
MAMY
składają

Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury w Białej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. Jan Twardowski

 Jeszcze w sierpniu rozpoczęły się prace budowlane dotyczące budowy 
nowej remizy dla OSP w Ligocie Bialskiej, w którym ma mieścić się także nowa 
świetlica wiejska.
 W trakcie ostatnich miesięcy prace mocno przyspieszyły – budynek 
pnie się w górę. Druhny i druhowie z ligockiej Ochotniczej Straży Pożarnej z 
niecierpliwością wyczekują otwarcia nowej remizy i zgodnie wyrażają nadzieję, 
że inwestycja ta poprawi sprawność i funkcjonalność jednostki, a także umożliwi 
dalszy jej rozwój.
 Koszt budowy nowej remizy wynosi ponad 2 miliony zł i jest finansowany 
dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz budżetowi Gminy 
Biała.

n

BUDYNEK ROŚNIE W OCZACH
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Miejsce
na Twoją
reklamę!



GRUDZIEŃ 2021

STYCZEŃ

1 SO Nowy Rok

2  ND Izydora, Makarego

3 PO Danuty, Genowefy

4 WT Tytusa, Eugeniusza

5 ŚR Hanny, Edwarda

6 CZ Trzech Króli

7 PT Juliana, Lucjana

8 SO Seweryna, Mścisława

9 ND Marceliny, Marcjanny

10 PO Jana, Wilhelma

11 WT Matyldy, Honoraty

12 ŚR Arkadiusza, Czesławy

13 CZ Bogumiła, Weroniki

14 PT Feliksa, Hilarego

15 SO Domosława, Dąbrówki

16 ND Marcelego, Włodzimierza

17 PO Antoniego, Jana

18 WT Małgorzaty, Piotra

19 ŚR Henryka, Mariusza

20 CZ Fabiana, Sebastiana

21 PT Dzień Babci

22 SO Dzień Dziadka

23 ND Ildefonsa, Rajmunda

24 PO Felicji, Tymoteusza

25 WT Tatiany, Miłosza

26 ŚR Pauliny, Polikarpa

27 CZ Jana, Przybysława

28 PT Radomira, Walerego

29 SO Zdzisława, Franciszka

30 ND Macieja, Martyny

31 PO Ludwika, Marceliny

LUTY

1 WT Brygidy, Ignacego

2 SR MB Gromnicznej 

3 CZ Błażeja, Oskara

4 PT Andrzeja, Weroniki

5 SO Agaty, Adelajdy

6 ND Doroty, Bohdana

7 PO Ryszarda, Romualda

8 WT Piotra, Żakliny

9 ŚR Apolonii, Eryka

10 CZ Jacka, Scholastyki

11 PT Bernadety, Benedykta

12 SO Eulalii, Nory

13 ND Grzegorza, Katarzyny

14 PO Walentynki

15 WT Jowity, Faustyna

16 ŚR Bernarda, Daniela

17 CZ Franciszka, Izydora

18 PT Konstancji, Maksyma

19 SO Arnolda, Konrada

20 ND Hiacynty, Walerego

21 PO Eleonory, Feliksa

22 WT Małgorzaty, Marty

23 ŚR Damiana, Romany

24 CZ Macieja, Bogusza

25 PT Adama, Antoniny

26 SO Mirosława, Bogumiła

27 ND Gabriela, Anastazji

28 PO Hilarego, Makarego

MARZEC

1 WT Śledzik

2 ŚR Środa popielcowa

3 CZ Maryny, Kunegundy

4 PT Kazimierza, Łucji

5 SO Oliwii, Adriana

6 ND Agnieszki, Wiktora

7 PO Tomasza, Pawła

8 WT Dzień Kobiet

9 ŚR Dominika, Franciszki

10 CZ Aleksandra, Bożysława

11 PT Benedykta, Konstantego

12 SO Bernarda, Grzegorza

13 ND Bożeny, Krystyny

14 PO Leona, Matyldy

15 WT Longina, Klemensa

16 ŚR Herberta, Izabeli

17 CZ Patryka, Zbigniewa

18 PT Cyryla, Edwarda

19 SO Józefa, Bogdana

20 ND Klaudii, Eufemii

21 PO Benedykta, Lubomira

22 WT Katarzyny, Bogusława

23 ŚR Oktawiana, Pelagii

24 CZ Gabriela, Marka

25 PT Marii, Marioli

26 SO Emanuela, Larysy

27 ND Ernesta, Lidii

28 PO Niedziela Palmowa

29 WT Wiktoryna, Helmuta

30 ŚR Amelii, Kwiryna

31 CZ Kornelego, Gwidona

KWIECIEŃ

1 PT Prima aprilis

2 SO Leopolda, Marii

3 ND Antoniego, Jakuba

4 PO Adelajdy, Józefa

5 WT Ireny, Jeremiasza

6 ŚR Izoldy, Celestyna

7 CZ Hermana, Rufina

8 PT Dionizego, Radosława

9 SO Marceli, Dobrosława

10 ND Marka, Daniela

11 PO Filipa, Leona

12 WT Zenona, Andrzeja

13 ŚR Marcina, Idy

14 CZ Wielki czwartek

15 PT Wielki Piatek

16 SO Wielka Sobota

17 ND Wielkanoc

18 PO Poniedziałek Wielkanocny

19 WT Emmy, Jerzego

20 ŚR Agnieszki, Czesława

21 CZ Feliksa, Bartłomieja

22 PT Kaji, Leona

23 SO Jerzego, Wojciecha

24 ND Aleksego, Horacego

25 PO Marka, Jarosława

26 WT Marzeny, Klaudiusza

27 ŚR Teofila, Zyty

28 CZ Pawła, Walerii

29 PT Piotra, Rity

30 SO Katarzyny, Mariana

MAJ

1 ND Święto pracy

2 PO Dzień Flagi RP

3 WT Święto Konstytucji

4 ŚR Dzień Strażaka

5 CZ Ireny, Waldemara

6 PT Jana, Judyty

7 SO Ludmiły, Gustawy

8 ND Stanisława, Lizy

9 PO Grzegorza, Bożydara

10 WT Izydora, Antoniny

11 ŚR Franciszka, Igi

12 CZ Dominika, Pankracego

13 PT Roberta, Marii

14 SO Macieja, Michała

15 ND Zofii, Nadziei

16 PO Wniebowstąpienie

17 WT Sławomira, Weroniki

18 ŚR Eryka, Aleksandry

19 CZ Iwa, Piotra

20 PT Bazylego, Bernardyna

21 SO Wiktora, Jana

22 ND Heleny, Wiesławy

23 PO Zielone Świątki

24 WT Joanny, Zuzanny

25 ŚR Grzegorza, Urbana

26 CZ Dzień Matki

27 PT Juliusza, Jana

28 SO Augustyna, Jaromira

29 ND Marii Magdaleny

30 PO Ferdynanda, Karola

31 WT Anieli, Marietty

CZERWIEC

1 ŚR Dzień Dziecka

2 CZ Marianny, Eugeniusza

3 PT Ferdynanda, Leszka

4 SO Franciszka, Kwiryna

5 ND Bonifacego, Karola

6 PO Norberta, Dominiki

7 WT Roberta, Wiesława

8 ŚR Seweryna, Maksyma

9 CZ Anny, Józefa

10 PT Bogumiła, Małgorzaty

11 SO Barnaby, Jana

12 ND Jana, Czesława

13 PO Antoniego, Lucjana

14 WT Elizy,Bazylego

15 ŚR Witolda, Jolanty

16 CZ Boże Ciało

17 PT Laury, Alberta

18 SO Elżbiety, Marka

19 ND Gerwazego, Protazego

20 PO Bożeny, Franciszka

21 WT Alicji, Alojzego

22 ŚR Pauliny, Tomasza

23 CZ Dzień Ojca

24 PT Jana, Danuty

25 SO Łucji, Doroty

26 ND Jana, Pawła

27 PO Maryli, Władysława

28 WT Ireneusza, Leona

29 ŚR Piotra, Pawła

30 CZ Emilii, Lucyny

LIPIEC

1 PT Haliny, Mariana

2  SO Marii, Urbana

3  ND Anatola, Jacka

4 PO Malwiny, Elżbiety

5 WT Karoliny, Antoniego

6 ŚR Łucji, Dominiki

7 CZ Cyryla, Metodego

8 PT Elżbiety, Edgara

9 SO Weroniki, Lukrecji

10 ND Amelii, Filipa

11 PO Olgi, Kaliny

12 WT Jana, Kingi

13 ŚR Irwina, Małgorzaty

14 CZ Marcelina, Bonawentury

15 PT Henryka, Włodzimierza

16 SO Marii, Benity

17 ND Anety, Aleksego

18 PO Erwina, Kamila

19 WT Alfreda, Wincentego

20 ŚR Czesława, Hieronima

21 CZ Daniela, Wawrzyńca

22 PT Marii, Magdaleny

23 SO Bogny, Apolinarego

24 ND Kingi, Krystyny

25 PO Krzysztofa, Jakuba

26 WT Anny, Grażyny

27 ŚR Julii, Natalii

28 CZ Aidy, Innocentego

29 PT Marty, Olafa

30 SO Ludmiły, Julity

31 ND Ignacego, Lubomira

SIERPIEŃ

1 PO Justyna, Piotra

2 WT Kariny, Gustawa

3 ŚR Lidii, Augusta

4 CZ Dominika, Protazego

5 PT Marii, Stanisławy

6 SO Jakuba, Sławy

7 ND Doroty, Kajetana

8 PO Cypriana, Emiliana

9 WT Romualda, Romana

10 ŚR Borysa, Bogdana

11 CZ Lidii, Zuzanny

12 PT Klary, Lecha

13 SO Heleny, Jana

14 ND Euzebiusza, Alfreda

15 PO Wniebowzięcie NMP

16 WT Joachima, Stefana

17 ŚR Jacka, Mirona

18 CZ Heleny, Bronisława

19 PT Bolesława, Juliana

20 SO Bernarda, Sobiesława

21 ND Joanny, Kazimiery

22 PO Cezarego, Zygfryda

23 WT Róży, Filipa

24 ŚR Bartłomieja, Jerzego

25 CZ Ludwika, Grzegorza

26 PT Marii, Teresy

27 SO Józefa, Moniki

28 ND Patrycji, Aleksandra

29 PO Jana, Sabiny

30 WT Feliksa, Małgorzaty

31ŚR Bohdana, Pauliny

WRZESIEŃ

1 CZ Wiktora, Bronisławy

2 PT Stefana, Juliana

3 SO Izabeli, Szymona

4 ND Rozalii, Lilianny

5 PO Doroty, Teodora

6 WT Beaty, Eugeniusza

7 ŚR Reginy, Marka

8 CZ Marii, Radosława

9 PT Piotra, Sergiusza

10 SO Mikołaja, Aldony

11 ND Prota, Jacka

12 PO Marii, Gwidona

13 WT Eugenii, Filipa

14 ŚR Bernarda, Roksany

15 CZ Albina, Nikodema

16 PT Edyty, Kornela

17 SO Franciszka, Justyny

18 ND Ireny, Stanisława

19 PO Teodora, Konstancji

20 WT Filipa, Eustachego

21 ŚR Mateusza, Hipolita

22 CZ Maurycego, Tomasza

23 PT Bogusława, Tekli

24 SO Gerarda, Teodora

25 ND Aurelii, Władysława

26 PO Justyny, Cypriana

27 WT Damiana, Amadeusza

28 ŚR Wacława, Salomona

29 CZ Michała, Michaliny

30 PT Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK

1 SO Danuty, Remigiusza

2 ND Teofila, Dionizego

3 PO Teresy, Gerarda

4 WT Rozalii, Franciszka

5 ŚR Apolinarego, Igora

6 CZ Artura, Brunona

7 PT Marii, Marka

8 SO Pelagii, Brygidy

9 ND Arnolda, Dionizego

10 PO Franciszka, Pauliny

11 WT Aldony, Emila

12 ŚR Erwina, Maksymiliana

13 CZ Edwarda, Gerarda

14 PT Dzień Nauczyciela

15 SO Jadwigi, Teresy

16 ND Gawła, Florentyny

17 PO Małgorzaty, Wiktora

18 WT Juliana, Łukasza

19 ŚR Piotra, Ziemowita

20 CZ Ireny, Jana

21 PT Urszuli, Hilarego

22 SO Filipa, Kordiana

23 ND Marleny, Seweryna

24 PO Marcina, Rafała

25 WT Darii, Bonifacego

26 ŚR Lucjana, Bernarda

27 CZ Iwony, Sabiny

28 PT Szymona, Tadeusza

29 SO Euzebii, Wioletty

30 ND Zenobii, Przemysława

31  PO Krzysztofa, Urbana

LISTOPAD

1 WT Wszystkich Świętych

2 ŚR Zaduszki

3 CZ Marcina, Sylwii

4 PT Karola, Olgierda

5 SO Elżbiety, Sławomira

6 ND Leonarda, Feliksa

7 PO Antoniego, Ernesta

8 WT Seweryna, Bogdana

9 ŚR Teodora, Ludwika

10 CZ Leny, Andrzeja

11 PT Święto Niepodległości

12 SO Renaty, Witolda

13 ND Stanisława, Mikołaja

14 PO Emila, Agaty

15 WT Alberta, Leopolda

16 ŚR Edmunda, Małgorzaty

17 CZ Grzegorza, Elżbiety

18 PT Romana, Karoliny

19 SO Maksyma, Seweryna

20 ND Anatola, Rafała

21 PO Janusza, Konrada

22 WT Cecylii, Marka

23 ŚR Adeli, Klemensa

24 CZ Jana, Flory

25 PT Katarzyny, Franciszki

26 SO Konrada, Sylwestra

27 ND Waleriana, Franciszka

28 PO Zdzisława, Grzegorza

29 WT Andrzejki

30 ŚR Andrzeja, Justyny

GRUDZIEŃ

1 CZ Edmunda, Natalii

2 PT Rafała, Pauliny

3 SO Franciszka, Ksawerego

4 ND Barbórka

5 PO Sabiny, Krystyny

6 WT Mikołajki

7 ŚR Marcina, Józefa

8 CZ Marii, Klementyny

9 PT Leokadii, Wiesława

10 SO Julii, Daniela

11 ND Daniela, Waldemara

12 PO Adelajdy, Aleksandra

13 WT Łucji, Otylii

14 ŚR Jana, Alfreda

15 CZ Celiny, Niny

16 PT Zdzisławy, Sebastiana

17 SO Floriana, Olimpii

18 ND Gracjana, Bogusława

19 PO Gabrieli, Dariusza

20 WT Dominika, Bogumiły

21 ŚR Tomasza, Piotra

22 CZ Zenona, Honoraty

23 PT Wiktorii, Sławomiry

24 SO Wigilia BN

25 ND Boże Narodzenie

26 PO II Dzień Świąt

27 WT Jana, Maksyma

28 ŚR Teofilii, Cezarego

29 CZ Tomasza, Dawida

30 PT Eugeniusza, Sabiny

31 SO Sylwester
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