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BIALSKI FESTIWAL KULTUR
W ramach przygotowań do obchodów 

800-lecia istnienia Białej (2025) Gminne 
Centrum Kultury w Białej zorganizowało 

Bialski Festiwal Kultur, na który składało się kilka 
przedsięwzięć.
Głównym celem festiwalu była popularyzacja dzie-
dzictwa kulturowego Białej i całego Śląska oraz 
zwiększenie świadomości mieszkańców gminy 
Biała, turystów, gości naszego miasta na temat roli 
i wpływu różnych kultur na rozwój tego małego 
miasteczka.

W ramach festiwalu zrealizowano kilka wielo-
płaszczyznowych działań:
13.05.2022 r. – „Wieczór z kulturą” w muszli kon-
certowej w parku miejskim, podczas którego odbył 
się spektakl w wykonaniu grupy teatralnej działa-
jącej przy GCK w Białej oraz wieczorny koncert 
Mariusza Kalagi.

15.05.2022 r. – „Wielokulturowa artystyczna ma-
jówka” - Przegląd amatorskich zespołów arty-
stycznych działających w naszej gminie i koncerty: 
czeskiego zespołu BT Nova oraz zespołu Baciary. 
Równolegle odbył się tego dnia Jarmark Wielokul-
turowy.
19.05.2022 r. – „Ocalić od zapomnienia” - kon-
ferencja naukowa dotycząca wpływu społeczno-
ści żydowskiej na rozwój Białej i całego Górnego 
Śląska. Prelekcje wygłosili znani polscy naukowcy 
zajmujący się tematyką żydowską (m.in. Prof. Wo-
dziński czy dr Woronczak).
„Zapisane w fotografii” - dodatkowo na bialskim 
rynku ustawiono wystawę plenerową dotyczącą le-
gend i historii miasta.

więcej o festiwalu piszemy na stronach 6 i 7

Mariusz Kalaga podczas występu w muszli koncertowej

Jarmark Wielokulturowy i Majówka zgromadziły sporą liczbę uczestników

O symbolice nagrobnej na cmenatrzach żydowskich opowiadał mgr Sławomir Pastuszka
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RECYTATORSKIE PODIUM DLA BIAŁEJ I ŁĄCZNIKA

27 kwietnia 2022 w kinie DIANA w Prudniku 
odbyły się eliminacje rejonowe 67. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w 

których udział wzięła młodzież z gmin Głogó-
wek, Biała i Prudnik.

Młodych recytatorów oceniała komisja w składzie: 
Krzysztof Żyliński (reżyser teatralny, pisarz i zało-
życiel Teatru Jednego Wiersza, komisarz eliminacji 
wojewódzkich OKR), Beata Englot (kierownik działu 
gromadzenia Biblioteki Publicznej w Prudniku), 
Krystyna Sikora (pedagog, polonista z Zespołu 
Szkół Medycznych w Prudniku) oraz Wojciech 
Ossoliński (poeta, felietonista, krytyk literacki, 
redaktor książek).
W kategorii szkół podstawowych w Turnieju 
Recytatorskim podium i wyróżnienia należały do 
uczniów ze szkół w naszej gminie:
I miejsce – Zuzanna Dwojak z ZSP w Białej
II miejsce – Martyna Preusner z ZSP w Łączniku
III miejsce Milena Spyra z ZSP w Łączniku i Ewa 
Bielińska z ZSP w Białej
Wyróżnienie otrzymała Oliwia Latus z ZSP w Białej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

n Wszyscy laureaci 67. OKR na scenie w kinie DIANA w Prudniku

Zadania w ramach 
funduszu sołeckiego

Świetlica wiejska w miejscowości Radostynia 
wymagała bieżącego remontu (m. in. sali spotkań), 
dla prawidłowego funkcjonowania i pełnienia 
funkcji społecznych.W ramach środków z funduszu 
sołeckiego i pracy mieszkańców m.in. wykonano 
nowe nawierzchnie na posadzkach, odnowiono 
sufity, odmalowano ściany wewnętrzne, wymieniono 
drzwi. Ponadto zakupiono zmywarkę, grzejniki, 
meble. Celem przedsięwzięcia było stworzenie 
atrakcyjnego miejsca spotkań, zwiększenie inte-
gracji i aktywizacji społecznej, które przyczynią 
się do organizacji liczniejszych spotkań wiejskich.
Natomiast w Pogórzu przygotowano i przystosowano 
teren pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano 
urządzenia zabawowe. Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyniła się  do zapewnienia dzieciom atrakcyjnego 
i bezpiecznego placu zabaw przy budynku szkoły i 
przedszkola w Pogórzu. Zadanie realizowane było 
ze środków z funduszu sołeckiego, budżetu gminy 
i środków własnych.
To tylko przykłady, gdyż wszystkie sołectwa na 
bieżąco realizują i z sukcesem kończą swoje zadania 
zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. 

Remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w Białej

W drugiej połowie 2022r. zaplanowano 
zakończenie projektu „Aktywizacja i in-
tegracja poprzez sport – rewitalizacja 

kluczowej infrastruktury sportowej w mieście 
Biała”, który otrzymał dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Projekt przewiduje przebudowę stadionu miejskiego 
przy ul. Koraszewskiego i przebudowę placu zabaw 
przy ul. Tysiąclecia. Stadion miejski zyska przede 
wszystkim: odnowione trybuny (nowe siedziska, 
częściowe zadaszenie, dogodne przejście z  tyłu, 
nowe ogrodzenie oraz oświetlenie płyty boiska. 
Zrewitalizowany stadion wraz niedawno zakończoną 
inwestycją w  bezpośrednim sąsiedztwie (czyli 

„Utworzeniem Centrum Rekreacji w Białej przy 
ul. Koraszewskiego – informacja również w tym 
numerze Panoramy) będzie stanowił uzupełnienie 
bazy sportowej miasta, których estetyka i funkcjo-
nalność odpowiada współczesnym standardom.
W innej części miasta, tj.  przy kompleksie boisk 
wielofunkcyjnych (przy tzw. „orlikach”) i siłowni 
zewnętrznej na ul. Tysiąclecia 16 (obok Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Białej), istniejący 
plac zabaw również zostanie poddany znacznej 
przebudowie: będzie wykonana nawierzchnia 
syntetyczna, zostanie wyremontowane dojście do 
placu i do budynku, a dzieci (w tym z ograniczeniami 
poznawczymi czy też w poruszaniu się) będą mogły 
bawić się na nowych urządzeniach zabawowych.

Podczas podpisywania umowy

Nowy plac zabaw w Pogórzu



2022 MAJ 3

Budynek zyskał zupełnie nowe oblicze

Odbiór techniczny budynku

Współpraca transgraniczna Gminy Biała z 
partnerami z Czech nie słabnie

Od stycznia 2022 realizowane są dwa 
projekty z Městem Albrechtice: „Poznaj 
swojego sąsiada” oraz „W górę, w dół 

– aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza”. 
W ramach pierwszego z nich odbyły się już dwa 
polsko-czeskie spotkania: 21 kwietnia i 10 maja. 
W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej (dawny 
kościół ewangelicki, ul. Kościuszki 10) przeprowa-
dzono warsztaty z digitalizacji: najpierw młodzież, 
a w majowym terminie – seniorzy mogli przede 
wszystkim dowiedzieć się, czym jest ten proces, jakie 
są najpopularniejsze możliwości technologiczne 
i  w  jaki sposób korzystać z  ogólnodostępnych 
zbiorów zdigitalizowanych dokumentów.
Ponadto, w trakcie warsztatów prowadzący Marek 
Dziony, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego 
w ramach projektu, demonstrował uczestnikom 
obsługę skanera i oprogramowania do digitalizacji. 
Tym samym stworzono uczestnikom niecodzienną 
okazję dotknięcia bardzo starych dokumentów 
(sprzed kilkuset lat) i zapisania ich cyfrowej kopii.
Dzięki tłumaczowi uczestnicy z  Czech również 
czynnie brali udział w wykładach i ćwiczeniach.

W  drugiej części spotkań zwiedzano razem 
z  przewodnikiem najważniejsze zabytki Białej, 
rozpoczynając od eksponatów zgromadzonych 
w Izbie Regionalnej.

Druga inicjatywa ma charakter inwestycyjny, 
co mieszkańcy Białej mogli już zauważyć: przy 
Gminnym Centrum Kultury w Białej została 
(jak do tej pory) utwardzona nawierzchnia pod 
budowę przyszłej wiaty rowerowej, w której zo-
staną umieszczone rowery elektryczne, również 
zakupione w ramach projektu. Planuje się, że w 
połowie br. powstanie już niezbędna infrastruktura, 
dzięki której w niedalekiej przyszłości powstanie 
pierwsza w Białej wypożyczalnia elektrorowerów. 
Zakończenie projektu planuje się pod koniec roku, 
kiedy to partnerzy zakończą swoje inwestycje 
(Město Albrechtice planuje budowę wyczynowej 
ścieżki rowerowej w okolicach wieży widokowej 
„Na hranici”) i wzajemnie zapoznają się z efektami 
projektu. 
Projekty są współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska oraz 
budżetu państwa Przekraczamy granice. Partnerzy 
realizują je dzięki Funduszowi Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 
Wkrótce prawdopodobnie ruszy realizacja kolejnych 
inicjatyw polsko-czeskich- m.in. do dofinansowania 
został rekomendowany projekt Gminy Biała „Tu-
rysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do 
aktywnego zwiedzania pogranicza” (przygotowany 
równie z Městem Albrechtice).

CENTRUM REKREACJI W BIAŁEJ

Taką nazwę nadano przebudowanemu bu-
dynkowi gospodarczemu (szatni sportowej 
na ul. Koraszewskiego), ponieważ dzięki in-

westycji obiekt i jego otoczenie zyskało możliwo-
ści realizacji wielu funkcji aktywizacji społecznej. 
Projekt pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej 
przy ul. Koraszewskiego”  jest realizowany przez 
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” 
w Białej z udziałem środków (300.000,00zł) z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz dotacji celowej Gminy Biała w wysokości 
prawie 480.000,00zł. Projekt może być realizowany 
dzięki Partnerstwu Borów Niemodlińskich, do 
którego Gmina Biała należy. 
Dokonano odbioru technicznego przebudowanego 
budynku oraz zagospodarowania terenu znajdują-
cego się bezpośrednio przy nim. Natomiast projekt 

zostanie zakończony w czerwcu, kiedy to wspólnie 
z partnerami z Prószkowa i Łowkowic zainauguru-
jemy powstanie tego Centrum Rekreacji. Budynek 
został gruntownie wyremontowany wewnątrz, jak 
również na zewnątrz (dach, elewacja, wejście), 
a plac przed i za budynkiem uporządkowano i 
utwardzono, wyposażono w oświetlenie solarne, 
ławki, stojaki na rowery, organizując tym samym 
możliwość odpoczynku w trakcie spacerów czy 
wycieczek rowerowych, ale również rekreacji (gry 
plenerowe na kostce brukowej: klasy, chińczyk, 
szachy).

Przygotowano miejsce do gier plenerowych

Młodzież podczas warsztatów digitalizacyjnych

Seniorzy podczas warsztatów digitalizacji
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Darmowa aplikacja mobilna
dla mieszkańców

Zapraszamy do korzystania z nowej aplikacji 
mobilnej „Gmina Biała”!
Dzięki niej będziesz na bieżąco w  naj-

ważniejszych sprawach z  Twojego terenu, nie 
zapomnisz o wystawieniu śmietnika z konkretną 
frakcją odpadów czy zgłosisz pilny problem (wg 
kategorii: awaria oświetlenia ulicznego, zabłąkane 
lub padłe zwierzę, uszkodzenie lub dewastacja, 
niebezpieczne miejsce, nieodśnieżona droga lub 
chodnik, nieodebrane odpady, dzikie wysypisko 
odpadów, uszkodzenie drogi). 
Aplikacja jest darmowa, do pobrania na telefon 
komórkowy w  popularnych sklepach. Powstała 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina Biała” dofi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Trudna lekcja konstytucji. Trudna lekcja polskości.

3 maja Gminne Centrum Kultury w Białej wraz 
z grupą teatralną Międzypokoleniowy Te-
atr Odlotowy zaprosiło na spektakl z okazji 

przypadającego na ten dzień święta pt. „Trudna 
lekcja konstytucji. Trudna lekcja polskości.”
Spektakl (jak już wskazuje na to sam tytuł) 
przyjął formę tradycyjnej szkolnej lekcji historii. 
Uczniowie jednak znudzeni są taką formą zajęć, 
woleliby wyjść poza szkolne mury i skorzystać z 
ładnej pogody. Nauczycielka jednak nie daje za 
wygraną i zapowiada, że będzie to niezwykła lekcja 
polskości. Wkrótce uczniowie przenoszą się w czasie 
i mają okazję sprawdzić jak wyglądała sytuacja 
Polski kiedy kształtował się nowy ustrój, a na sali 
senatorskiej obradowali Król Stanisław August 
Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Jan 
Suchorzewski i posłowie. Dzięki temu uczniowie 

mogli przekonać się i poczuć co działo się przed 
dwustu laty, nauczyli się, że „Aby tworzyć przyszłość, 
trzeba poznać przeszłość... A przyszłość należy do 
nas – młodych.”
Ta swoista podróż w czasie powoduje, że dzieci 
przekonują się, jak ważna jest przyszłość, a nie tylko 
przeszłość (choć i ta ma wielkie znaczenie dla nas 
teraz i w przyszłości).
W spektaklu wykorzystano utwory m.in. Grzegorza 
Ciechowskiego („Nie pytaj o Polskę”) czy Adama 
Asnyka („Miejcie nadzieję”), Jana Pietrzaka („Jest 
takie miejsce, jest taki kraj”) czy Grzegorza Tomczaka 
(„Ja to mam szczęście”). Na koniec przedstawienia 
utwór „Świecie nasz” wykonała Anita Bąk. Autorką 
scenariusza jest Ewa Radomska-Żelazko.

n

Kącik historyczny - kartka z kalendarza

O realiach pracy obozowej podczas rozbie-
rania fabryki w Zdzieszowicach w swoim 
pamiętniku pisze były mieszkaniec Białej, 

Josef Matuschka:

1.05.1945. 1 maja dno nam odpocząć. Mieliśmy dzień 
świąteczny. O końcu wojny 8 maja dowiedzieliśmy 
się dopiero dzień później. Rosjanie urządzili tego 
dnia strzelaninę na znak radości, a my ponownie 
mieliśmy wolne. Wojna wreszcie dobiegła końca, 
ale o tym, że, jak nam obiecano, po zakończeniu 
wojny mieliśmy zostać zwolnieni do domu, już 
nikt nie wspominał. Od kierowników pociągu 
dowiedzieliśmy się, że mieliśmy zostać zwolnieni 
po zdemontowaniu fabryki. Demontaż musi zo-
stać zakończony do 1 sierpnia, ale jeśli będziemy 
pracowali pilnie, być może zostaniemy zwolnieni 
wcześniej. Podoficer dał nam nawet słowo. Jednak 
w perspektywie dwóch i pół miesiąca przebywania 
w obozie w tych warunkach było to dla nas marne 
pocieszenie. Docierały do nas kolejne grupy męż-
czyzn z obozu zbornego w Łabędach. Nasz obóz 
zapełniał się. Przybywali tu mężczyźni z  całego 
Śląska. Wielu było zwłaszcza Dolnoślązaków. Oprócz 

naszego obozu w Zdzieszowicach były jeszcze inne. 
W sumie przy rozbiórce fabryki mogło pracować 
ok. 4000 osób, głównie Niemców – mężczyzn, 
kobiet i dziewcząt – ale także wiele Ukrainek i ok. 
1000 Rosjan. Byliśmy przydzieleni do pociągów po 
50 osób. Kierownik naszego pociągu, jeden z nas, 
był odpowiedzialny za to, żeby nikt nie zniknął. 
Jemu grożono zastrzeleniem, gdyby ktoś z  nas 
uciekł. Choć wielu zdołało uciec, nigdy jednak nie 
spełniono groźby. Wszyscy kierownicy pociągu 
przeżyli. Z naszego pociągu powoli zniknęła połowa 
mężczyzn. Także kierownicy pociągu brali nogi 
za pas. Każdy pociąg miał rozbierać wyznaczoną 
część fabryki. Nad taką częścią miał dozór jeden 
Rosjanin, który poganiał nas do szybkiej i  nie-
przerwanej pracy. Jako tłumaczki pomagały nam 
Ukrainki, które języka niemieckiego nauczyły się 
prawdopodobnie podczas pracy w Niemczech. (...)
Fabryka w  Zdzieszowicach była dużą fabryką. 
Kiedy przybyliśmy na miejse, rozbiórka już 
trwała. Najpierw rozmontowywano wszystkie 
drogocenne maszyny i części, które pakowano do 
niezliczonych małych i wielkich skrzynek i skrzyń. 
Do ich zbijania zatrudniono cieślów. Desek było 
wystarczająco. Z dnia na dzień zaczynały piętrzyć 
się sterty rozebranego materiału. Nie mogły jeszcze 
być odtransportowane, ponieważ mosty i  ciągi 
kolejowe nie były jeszcze gotowe albo nie zmieniono 

jeszcze przekładni na szerokotorową. Spora grupa 
pracowała nad zmianą przekładni na bocznicach. 
Do tego czasu transport odbywał się amerykańskimi 
ciężarówkami. (...)Pracowaliśmy od 6:00 do 18:00, 
najczęściej jednak dłużej. Nasza praca musiała być 
wykonana przy tej samej codziennej racji zupy 
ziemniaczanej i suchego chleba bez jakiegokolwiek 
tłuszczu. Z  dnia na dzień hale fabryczne coraz 
bardziej pustoszały. Tam, gdzie wcześniej stały 
potężne kotły albo wzdł€ż i wszerz biegły ciągi rur, 
teraz ziało pustką. Pozostały tylko hałdy ciegieł 
i  betonu. Zatem naszą pracą na korzyść wroga 
w najgorszych warunkach musieliśmy wnosić swój 
wkład do naszej klęski. W czasie prac rozbiórkowych 
nie przestrzegano żadnych zasad bezpieczeństwa. 
Wypadki, także ze skutkiem śmiertelnym, były na 
porządku dziennym.  (...) Czas mijał powoli. Nasi 
krewni z czasem dowiedzieli się o miejscu naszego 
internowania, bo od czasu do czasu zdarzała się 
możliwość przesłania wiadomości, która do nich 
docierała. Doszło do tego, że ze wszystkich stron 
Górnego Śląska przyjeżdżały kobiety, by odwiedzić 
swoich mężów. Rosjanom zbytnio się to nie podobało. 

[M. Dziony, S. Rospleszcz (Red.): J. Matuschek, 
„Dzwony, które zazwyczaj ogłaszały zmartwych-
wstanie, milczały...” Wydawnictwo Ridero, 2020]

Od nudnej lekcji do ciekawej historii
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K ĄCIK HIS TORYCZNY

Zapraszamy do lektury kolejnej części książki 
Johannesa Chrząszcza „Geschichte der 
Stadt Zülz in Oberschlesien„ w tłumacze-

niu Waldemara Hamerli. W tym wydaniu Pa-
noramy Bialskiej także kontynuujemy historię  
bialskich Żydów.

Przez niskie łukowate sklepienie holu, zwiedza-
jący zmierzał do wnętrza synagogi. Z jednej stro-
ny małego holu znajdowały się masywne żelazne 
drzwi, które według chrześcijańskich sąsiadów 
prowadziły do skarbca, w którym rzekomo znaj-
dowały się przez lata uzbierane skarby. Znajdo-
wały się tam przedmioty kultu religijnego z szla-
chetnego i nieszlachetnego metalu, które wierni 
ofiarowali domowi bożemu. Największa część 
tych rzeczy, po rozwiązaniu w 1914 roku bialskiej 
gminy żydowskiej powierzona została opiece 
prudnickiej synagogi. Niektóre z pozostawionych 
w  Białej, można obejrzeć tylko na fotografiach. 
Między innymi mosiężny świecznik o  małej 
wartości artystycznej, ale interesujący z powodu 
przedstawionego Mojżesza z  laską i  tablicami. 
Przez stulecia prezentowane jedne z najcenniej-
szych dóbr społeczności żydowskiej czyli Księgi 
Mojżeszowe, musiały opuścić swoje honorowe 
miejsce na jednej ze ścian synagogi. Część z nich 
znalazła swoje miejsce w synagodze w Prudniku, 
pozostałą część przejęła komisja odpowiedzialna 
za odbudowę zniszczonych gmin żydowskich. 
Z wyposażenia wewnętrznego synagogi pozosta-
ło prawie wszystko. Jedynie pokryta czerwonym 
jedwabiem ława (Kisse schel Elijahu), znalazła 
się w  seminarium teologicznym we Wrocławiu.
Nad łukiem niższej bramy, przez którą wcho-
dziło się do sali modlitewnej widniał napis, 
który z  wielkim szacunkiem przypominał:

„ Jakież są miejsca okrutne!
Tu zaiste jest dom Boży

A to jest brama do niebios!”

Płasko kryte pomieszczenie główne, sprawiało wra-
żenie bardzo obszernego. Sufit był pokryty prosty-
mi malowidłami, które przedstawiały instrumenty 
muzyczne, o których była mowa w Psalmach Dawi-
dowych. Ściany z filarami ściennymi w niebieskim 
i  złotym kolorze, miały charakter harmonijnego 
podziału. Filary otaczały też święty relikwiarz, do 
którego prowadziły schody. Siedmioramienne lam-
py oświetlały proste drewniane pulpity modlitewne.
W  części zachodniej, poniżej galerii kobiecej, 
znajdowały się już teraz puste szafy, w  których 
niegdyś mieściły się zbiory godnej uwagi biblio-
teki. Jedynym dokumentem księgozbioru, który 
wraz z  księgami modlitewnymi przeniesiony zo-
stał do seminarium teologicznego do Wrocławia, 
jest jego spis na pergaminie z  roku 1838. Zapisa-
ne tam dzieła biblijne, zbiory praw żydowskich 
oraz literatura tajnych nauk żydowskich, pozwa-
lają wysoko ocenić wykształcenie i  mądrość ży-
dów, którzy w szeregach tego miasta byli w domu. 
W  czasie modlitw w  małej drewnianej synago-
dze, wielu wiernych odprawiało msze w  małych 
domach modlitewnych. W nowej, liczącej 250-300 
miejsc w sali głównej i 100 miejsc w kaplicy żeń-
skiej, nadal brakowało miejsca dla wszystkich. Na-
dal musiały być wykorzystywane małe domy mo-
dlitewne. Z chwilą zmniejszania się liczby Żydów 
w Białej, zaczęto te domy zamykać. W związku ze 
zmniejszającą się liczbą Żydów w mieście, zagrożo-
na była również synagoga. Regularne wpływy już 

ledwie wystarczały na jej utrzymanie. Zaczęła się 
wyprzedaż posiadłości gminy żydowskiej w  celu 
utrzymania gminnych instytucji, a proces zamiera-
nia nieubłaganie posuwał się milowymi krokami. 

Upadek gminy żydowskiej  najbardziej widoczny 
był w szkole. Poziom kulturalny upadającej gminy 
żydowskiej najbardziej uwidaczniali przywódcy 
duchowi, którzy stali na jej czele. Gmina wybie-
rała swojego przywódcę, ale najbardziej znaczący 
uczeni żydowscy udawali się do gmin, w których 
wierni dorównywali im wysokim poziomem du-
chowym. Mężczyźni o nienagannej reputacji ucho-
dzili w gminie za rabinów. Wśród nich były takie 
osobistości jak: R.Josua Feiwel Theomim, dziadek 
śląskiego rabina krajowego, Josefa Jonasa Fränc-
kla, R.Isaak Selig, który później został głównym 
rabinem w  Hannoverze, R.Hirsch Janow i  wielu 
innych. Ich wpływ na życie Żydów we wszystkich 
okresach był znaczący. To oni byli nauczycielami 
i  przywódcami gminy żydowskiej. W  ich rękach 
była potęga sędziów. Byli inicjatorami wszystkie-
go, co się działo. Pogłębiali wiarę religijną i zapro-
wadzali spokój między często zwaśnione rodziny 
żydowskie. Od pradawna każde dziecko było od 
najwcześniejszych lat prowadzone przez rabinów. 
Bialscy Żydzi bardzo wiele poświęcali ofiarowali na 
wychowanie swoich dzieci i dorastającej młodzie-
ży. Jest jednak brak danych o wyposażeniu szkoły 
gminnej w pierwszych dwóch stuleciach. Jest praw-
dopodobne, że w Białej, tak jak w innych gminach 
nauczano w szkołach prywatnych (Thedarim). Nie 
ma wątpliwości, że wraz ze wzrostem zaludnienia 
gminy żydowskiej, udostępniona została szkoła 
społeczna, zwłaszcza dla dzieci z  rodzin ubogich. 
Utrzymywana była częściowo ze środków gminy. 
O  szkole żydowskiej jest mowa w  księdze kupna 
z roku 1748. Z tego samego źródła wynika, że była 
to jedyna szkoła. Finansowana była z drobnych dat-
ków stowarzyszenia „Talmud – Thora” i  nauczało 
bezpłatnie tylko chłopców z rodzin ubogich. Póź-
niej prawdopodobnie szkoła została przejęta przez 
urzędowo akceptowaną tzw. Szkołę elementarną. 
Ale tak jak dawniej większość młodzieży pobierała 
nauki w  szkołach prywatnych. Nauczanie jednak 
ograniczało się do nauki języka hebrajskiego i pi-
sowni hebrajskiej. Gmina żydowska w Białej ucho-
dziła za „ Miasto nauki". Wychowanie i nauka przez 
stulecia prowadzone były w duchu religijnym. Nie 
jest wiadome, jakie inne przedmioty zostały wpro-
wadzone do planów lekcyjnych tych szkół. Niestety 
nie zachowały się żadne plany lekcyjne z tego okre-
su. Zimmermann w  1784 roku pisał: „ Językiem 
mieszkańców jest język niemiecki i  polski, a  reli-
gia – katolicka i żydowska.” W połowie XIX wieku 
Żydzi posługiwali się j. niemieckim, który w  sze-
rokich kręgach stał się językiem dominującym. 
Charakterystyczne jest, że w latach 40. na nagrob-
kach w  nielicznych przypadkach język hebrajski 
został zastąpiony językiem niemieckim. Czcion-
ka hebrajska została jednak nadal utrzymana.

Jeżeli nawet charakter szkół prywatnych nieznacz-
nie się zmienił, to zgodnie z edyktem z 1812 roku 
wymagało się od Żydów dostosowania się do no-
wych wymogów szkolnictwa, jednakże sprawa 
utworzenia nowych szkół napotkała wielu prze-

ciwników. Dopiero w  1844 roku zdecydowano 
się na otwarcie elementarnej szkoły publicznej. 
17.III.1844 roku, żydowski kandydat wydziału 
oświaty, zwrócił się o  otwarcie szkoły prywatnej 
przy bialskim magistracie. Tu jednak pojawiły się 
wątpliwości, czy istnieje potrzeba otwarcia dru-
giej szkoły. Jaki był faktyczny  powód wątpliwości, 
nie jest wiadome. Jednakże na otwarcie prywatnej 
szkoły nie zgodziła się również gmina żydowska, 
ale to z  zupełnie innych powodów. 28.VII.1844 
roku Rada Gminy Żydowskiej ponownie zwróciła 
się do magistratu o  otwarcie elementarnej szkoły 
żydowskiej. Prośba została z  różnych powodów 
ponownie odrzucona. Ta odmowa opierała się 
jednak na źle interpretowanych poleceniach gabi-
netu z  dnia 10.VII.1834 roku. Żydzi mieli prawo 
domagania się otwarcia szkoły publicznej. Od 50 
lat istniały już po dwie szkoły publiczne w  Gło-
gowie i Wrocławiu. Wiążące przy tym było to, że 
w Wielkim Księstwie we wszystkich miastach takie 
szkoły istniały. Historia powstania szkoły rzuca złe 
światło na stosunki wewnętrzne miasta. Lokal na 
szkołę był do dyspozycji, również dwóch nauczy-
cieli, z których główny miał otrzymywać 200 ma-
rek, a pomocniczy 150. Nie we wszystkich kręgach 
istniała jednak potrzeba otwarcia takiej szkoły.
Zgodnie z wymogami magistratu do wydania zgo-
dy potrzebna była aprobata całej społeczności ży-
dowskiej. Zwłaszcza lepiej sytuowani, nie byli za-
interesowani taką szkołą. Biedni natomiast, którzy 
posiadali bardzo mało albo nic prócz 4 do 6 dzieci, 
nie byli w stanie utrzymać szkoły. Podział wkładów 
zależał od gminy żydowskiej, natomiast zatwier-
dzenie zależało od magistratu. Gmina żydowska 
zgadzała się nawet na wewnętrzną kontrolę działań 
szkoły. Przy wizytacjach mieli jednak brać udział 
również rabini. W zatrudnianiu nauczycieli i pole-
ceniach, co do planu pracy szkoły, gmina zgadzała 
się na zalecenia ogólnokrajowe. Widać, jak bardzo 
inicjatorom zależało na otwarciu szkoły o charak-
terze żydowskim. Z  ośmiu godzin dziennie, trzy 
miały być poświęcone nauce hebrajskiego oraz na-
uce religii. Były to główne żądania w założeniach 
otwarcia szkoły. W razie odmowy, społeczność ży-
dowska rezygnowała z otwarcia szkoły i skierowa-
ła prośbę o  przyjęcie dzieci do szkoły publicznej. 
Zobowiązali się też do pokrycia kosztów własne-
go nauczyciela religii. Po rozpatrzeniu wszystkich 
wniosków zaakceptowano otwarcie szkoły.

Bialska społeczność żydowska jeszcze dłu-
go pozostała wierna tradycjom swoich oj-
ców. Obyczaje i  przyzwyczajenia przod-
ków szczególnie długo jeszcze były 
chronione. Protokół Rady Starszych z  1844 roku, 
w którym zachwala się ulubionego i szanowanego 
lekarza dr Hönigera był pisany czcionką hebrajską.
Jeszcze przez 20 lat używano pisma hebrajskiego, 
ale tylko w nielicznych przypadkach można je zna-
leźć w  urzędowych aktach. Szczególnie pielęgno-
wane były tradycje instytucji charytatywnych, któ-
re były dumą bialskich żydów. W zapisach lekarza 
można zobaczyć, jak w wielu akcjach społeczności 
różnych gmin żydowskich współpracowały ze sobą.

ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Panoramy Bialskiej



MAJ 20226

BIALSKI FESTIWAL KULTUR - dokończenie ze str. 1
Wieczór z kulturą

Na scenie muszli koncertowej najpierw wystąpiła 
grupa teatralna działająca w GCK, czyli Między-
pokoleniowy Teatr Odlotowy. W nawiązaniu do 
wielokulturowości naszego regionu przedstawiła 
ona sztukę teatralną „Łożenek”. Jak nazwa wskazuje, 
sztuka opowiadała o procesie zaślubin na Śląsku 
i ze związanymi z tym zwyczajami. Młodzi aktorzy 
brawurowo wykonali swoje role w całości w gwarze 
śląskiej. Inspiracją do stworzenia scenariusza było 
częściowo „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
Autorką przedstawienia jest instruktorka grupy, 
Ewa Radomska-Żelazko, a oprawę muzyczną sztuki 
zapewniła Anita Bąk.
Jeszcze przed spektaklem na scenie utwór „Tylko 
w Ukrainie” wykonała Diana Nazarczuk, a wiersz  
Michała Matejczuka „By poić trawy”, nawiązujący 
do tematyki wojny w Ukrainie, wyrecytowała Joanna 
Roden.  W drugiej części programu zaplanowanego 
na pierwszy dzień Bialskiego Festiwalu Kultur 
wystąpił Mariusz Kalaga ze swoim koncertem 
„Muzyczny koktajl”.

Spektakl w całości wykonany był w gwarze śląskiej

Diana Nazarczuk 

By poić trawy
Tego nie robi się w tych czasach,
To trzeba duszę mieć szaleńca,
By z ziemią równać wsie i miasta
I strzelać ludziom prosto w serca.
By poić trawę krwią poległych,
By z czarnych szaf mundury wyjąć
I grać kartami z lat odległych,
By wskrzeszać czas, co dawno minął.
Aby przeganiać wolne ptactwo
Ze swoich gniazd, ze swego miejsca…
Tak się nie robi, to wariactwo,
To trzeba duszę mieć szaleńca.

Michał Matejczuk
2022

Wielokulturowa Artystyczna Majówka

Kolejna część festiwalu miała miejsce w niedzielę, 
15.05.2022. Na bialskim rynku odbyła się wtedy 
Wielokulturowa Artystyczna Majówka. Impreza 
zorganizowana została w  ramach projektu „Nie 
tylko muzyka” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY 
GRANICE.
Od godziny 15:00 na scenie prezentowali się lokalni 
artyści, dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach 
prowadzonych w  GCK w  Białej, monocykliści, 
chóry itd. Pokaz treningowy karate wykonał klub 
LKS TORAKAN Biała.
W części koncertowej wystąpiła Andrea Rischka, 
zespół BT Nova z Czech oraz gwiazda wieczoru 
– zespół Baciary.
Wszelakim prezentacjom artystycznym na scenie 
towarzyszył Jarmark Wielokulturowy – do dyspozycji 
uczestników imprezy były stoiska z potrawami, które 
przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Białej. W ofercie znalazły się potrawy 
związane z Białą i ludnością, która na przestrzeni 
czasu tutaj mieszkała, były więc potrawy typowe dla 

kuchni polskiej, śląskiej, niemieckiej czy żydowskiej, 
a także ukraińskiej. Dzięki ponownemu zaproszeniu 
do udziału w imprezie gości z Czech (zespół BT 
Nova oraz młodzież z  ZUŠ Město Albrechtice) 
nawiązane kontakty umocniły się, a młodzi artyści 
z Czech mogli zaprezentować swoje umiejętności 
polskiej publice.
O godzinie 16:00 odbył się dodatkowo rajd nordic 
walking „Szlakiem Zabytków Białej”, który, jak 
sama nazwa wskazuje, prowadził trasą pomiędzy 
najciekawszymi zabytkami naszego miasteczka. 
Takie rozwiązanie pozwoliło uczestnikom rajdu 
zapoznać się z tymi miejscami, a z niektórymi na 
nowo – po remontach i rewitalizacjach, jak np. na 
terenie cmentarza żydowskiego.

Z dziećmi podczas majówki bawili się profesjonalni animatorzy

Uczestnicy rajdu Nordic Walking

Swoje umiejętności podczas Majówki pokazali monocykliści
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Zapisane w fotografii

W  ramach festiwalu, już od piątku 13 maja na 
bialskim rynku dostępna była do obejrzenia 
wystawa poświęcona zabytkom oraz legendom 
związanym z  Białą. Po prawej stronie rynku 
(patrząc od strony Urzędu Miejskiego) ustawiono 
dziesięć dwustronnych plansz. Z  jednej strony 
umieszczono zdjęcia zabytków i krótkie informacje 
o nich, a z drugiej treść legend, które w przeszłości 
spisał niemiecki mieszkaniec Białej - Kurt Rippich, 
a przetłumaczył je Waldemar Hamerla. Wystawa 
nawiązuje do niedawno wydanego przewodnika 
o Białej, o którym także piszemy w tym wydaniu 
Panoramy Bialskiej (artykuł na str.9).

Część wystawy na bialskim rynku

"Ocalić od zapomnienia" - konferencja

Bialski Festiwal Kultur zakończyła konferencja 
popularnonaukowa „Ocalić od zapomnienia”, która 
dotyczyła wpływu kultury żydowskiej na tereny Białej 
oraz Górnego Śląska. Konferencja zorganizowana 

została w ramach projektu „Razem wczoraj, dziś 
i  jutro” współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY 
GRANICE. Konferencja przybliżyła uczestnikom 
wspólną historię nie tylko związaną z działalnością 
Żydów, ale i z aspektami związanymi z przenikaniem 
się kultur na pograniczu polsko-czeskim.
Spotkanie w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego 
w Białej od przywitania zgromadzonych rozpoczął 
Joachim Kosz, następnie przekazał pałeczkę bur-
mistrzowi Edwardowi Plicko, a potem dyrektorowi 
GCK w Białej Patrykowi Bania. Nad prawidłowym 
przebiegiem konferencji czuwał ks. diakon Marek 
Dziony. 
Jako pierwszy prelekcję wygłosił prof. Marcin 
Wodziński - kierownik Katedry Judaistyki Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Wystąpienie dotyczyło 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa Żydów 
śląskich, podczas którego profesor podkreślił, że 
ze względu na dużą ilość zachowanych cmentarzy 
i nagrobków nie da się zachować od zniszczenia 
ich wszystkich - dlatego należałoby podjąć się ich 
inwentaryzacji i wskazania tych obiektów, które 
wymagają objęcia ochroną.
Kolejną prelekcję wygłosiła mgr Bożena Kubit - et-
nograf, muzeolog, pracownik Muzeum w Gliwicach, 
autorka licznych wystaw stałych i czasowych, m.in. 
cyklu wystaw o  wielokulturowości Gliwic oraz 
towarzyszących im wydawnictw. Równocześnie 
z  prezentacją multimedialną opowiedziała ona 
o budowlach, których już nie ma - czyli o synago-
gach górnośląskich i ich losach. Podczas wykładu 
omówionych zostało około pięćdziesięciu budowli 
- historia ich powstania, specyfika, wzorce archi-
tektoniczne a także okoliczności ich zniszczenia, 
zwłaszcza w trakcie "nocy kryształowej".
O gminie żydowskiej w Opolu w latach 1812-1944 
(a więc od momentu emancypacji Żydów w Królestwie 
Prus do końca II wojny światowej) opowiedział 
dr Maciej Borkowski z Opola. Wykład na temat 
prężnej działalności przedsiębiorstwa tekstylnego 
w Prudniku S. Frankel Tischzeum-, Leinwand- und 
Frottierwaren fabrik oraz odzwierciedlenia tej 
działalności w  miejskim zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym, a także w panoramach indu-
strialnych wygłosił mgr Marcin Husak, o "Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziale Muzeum 
w Gliwicach opowiadała mgr Karolina Jakoweńko, 
kulturoznawczyni, prezes fundacji Brama Cukermana, 
kierowniczka tytułowego domu pamięci. Wśród 
zaproszonych na konferencję prelegentów znalazł się 
pasjonat historii z Czech, mgr Marian Hrabovsky. 
Jego wykład dotyczył osadnictwa żydowskiego 
w Osoblasze do 1933r.  Ostatnim wykładem, który 
odbył się w sali widowiskowej było wystąpienie 
mgr Sławomira Pastuszki - historyka-judaisty, 
genealoga, nauczyciela i społecznika z Pszczyny. 
Uwagę każdego, kto odwiedza kirkuty na pewno 
przykuwa symbolika występująca na płytach 

nagrobnych: piękna i często niezrozumiała, kryje 
za sobą mnóstwo treści, którą po części przybliżył 
ten własnie wykład.
Na zakończenie konferencji uczestnicy wybrali się na 
bialski kirkut. Cmentarz ten, z około 900 nagrobkami 
z lat 1622-1931 rozciąga się na powierzchni ponad 
pół hektara. O historii nekropolii opowiedział dr Jan 
Paweł Woronczak, który wspólnie ze swoim ojcem 
Jerzym Woronczakiem kilkanaście lat wcześniej 
przeprowadzili inwentaryzację nagrobków oraz 
badania naukowe. Uczestnicy plenerowego wykładu 
oprócz historii i ciekawostek na temat cmentarza 
dowiedzieli się także, w którym dokładnie miejscu 
leży najstarsza macewa (z lat 1621-1622).

Zamiarem Bialskiego Festiwalu Kultur było przy-
bliżenie mieszkańcom lokalnej historii i tradycji. 
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wielopłasz-
czyznowość festiwalu, a  więc koncerty, teatr 
w nawiązaniu do tradycji śląskich, wielokulturowy 
jarmark czy konferencja pozwoliły uczestnikom miło 
i ciekawie spędzić czas oraz może dowiedzieć się 
czegoś więcej o swoim miejscu zamieszkania, zaś 
dla gości z Czech (z Osoblahy i Mesta Albrechtice) 
były ciekawym doświadczeniem pozwalającym 
nieco lepiej poznać swego sąsiada.

n

dr Jan Paweł Woronczak

Konferencja zgromadziła spore grono zainteresowanych

Studio Piosenki 

Część najmłodszej grupy Bialskich Mażoretek

Gwiazda wieczoru: zespół BACIARY

Pyszności z Jarmarku Wielokulturowego
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W ZGODZIE Z NATURĄ - Domowe SPA stóp

Pielęgnacja stóp to coś, o czym często się zapomina. Przeważnie ich 
jedynym zabiegiem pielęgnacyjnym jest codzienna kąpiel, a przecież 
stopy również wymagają odpowiedniej pielęgnacji. W końcu to one 

nas niosą. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy często o nich zapomi-
namy. Te zaniedbania widać później zwłaszcza latem, dlatego zajmij się 
swoimi stopami troskliwie, a będą odpowiednio odżywione, nawilżone, 
zadbane i zdrowe. 

Jak dbać o stopy?

Oto kilka domowych sposobów. 
Domowy zabieg SPA stóp rozpoczynamy do relaksującej kąpieli. Kąpiele 
stóp przynoszą ulgę zwłaszcza po całym dniu pracy lub chodzenia. Korzystaj 
z nich nie tylko w upalne dni, ale zawsze wtedy, kiedy czujesz się zmęczona. 
Takie kąpiele mają także właściwości lecznicze i zapobiegają różnego rodzaju 
dolegliwościom. Wystarczy ciepła woda, odpowiedni dodatek oraz 15-20 
minut, aby zafundować naszym stopom należyty relaks.

Kąpiel zmiękczająca twardy naskórek na piętach i  palcach - do miski 
z wodą dodaj sól kuchenną lub sodę oczyszczoną (5 łyżeczek na miskę, czyli 
na ok. 8 l wody).

Kąpiel na przesuszone stopy - do miski wlej 1/4 szklanki soku z cytryny, tyle 
samo mleka, dwie łyżeczki oliwy z oliwek i olejek migdałowy lub cynamon 
(szczypta), który doskonale nawilża. Dolej miksturę do miski z wodą.

Kąpiel na zmęczone nogi - woda z naparem rumianku doskonale działa 
na zmęczone stopy, dlatego 2 torebki rumianku zalej litrem wrzątku. Jeśli 
dodatkowo chcesz, aby je odświeżyć po ciężkim dniu, zamiast rumianku 
dodaj do kąpieli sok z 1 cytryny, 2 łyżki oliwy i 2 łyżki mleka.

Kąpiel na opuchnięte stopy - do wrzątku dodaj 1/4 szklanki soli morskiej 
oraz kilka kropli olejku lawendowego lub świeżej lawendy. Gdy woda ostygnie, 
mocz w niej stopy. Na obrzęki pomoże również kąpiel w ostudzonym naparze 
z szałwii, lawendy, melisy oraz rumianku.

Po kąpieli czas na złuszczanie 

Gdy Twoje stopy są już zregenerowane i odprężone po kąpieli, przechodzimy 
do peelingu, który pięknie wygładzi skórę stóp i poprawi jej krążenie. Peeling 
nakładamy na wilgotną skórę stóp i okrężnymi ruchami wmasowujemy, po 
czym zmywamy wodą.

Peeling kawowy - dwie łyżki zmielonej kawy łączymy z łyżką oliwy z oliwek 
oraz łyżeczką soku z cytryny.

Peeling cukrowy - łyżkę cukru gruboziarnistego mieszamy z dwoma łyżkami 
miodu.

Peeling cynamonowy – mieszamy 2 łyżki miodu, łyżkę brązowego cukru 
oraz łyżeczkę cynamonu. Peeling taki, poza tym, że wspaniale pachnie, ma 
silne działanie przeciwbakteryjne i  przeciwgrzybicze. Ponadto doskonale 
wygładza i relaksuje skórę.

Takie peelingi możemy stosować raz w tygodniu.

W przypadku mocno zrogowaciałego naskórka możemy posłużyć się tarką 
do stóp, ale uwaga - przy nadmiernym ścieraniu nasz organizm otrzyma 
sygnał, który skłoni go do jeszcze większego narastania twardego naskórka, 
dlatego z mechaniczną pielęgnacją pięt nie należy przesadzać i taką czynność 
możemy powtarzać co trzy tygodnie. 

Odżywienie - maski na stopy

Idealnym uzupełnieniem zabiegów pielęgnacyjnych stóp jest nałożenie 
odpowiedniej maski na stopy.
Maska zmiękczająca – 2 ugotowane w mundurkach ziemniaki  rozgniatamy 
i łączymy z 2 łyżkami mleka, dodając żółtko. Następnie ciepłą maskę nakła-
damy na stopy i przykrywamy gazą na około 20 minut. Maska doskonale 
zapobiega pękaniu pięt.

Maska odżywcza – 3 banany rozgniatamy z 2 łyżkami serka homogenizowa-
nego, po czym nakładamy na stopy na około kwadrans. Inną wersją maski 
odżywczej jest przygotowana papka z płatków owsianych, których 2 łyżki 
mieszamy z odrobiną ciepłego mleka.

Nawilżenie jest kluczem do zdrowych i  zadbanych stóp, dlatego ważny 
przy pielęgnacji stóp jest krem nawilżający, który wygładzi i zmiękczy skórę 
stóp, przynosząc im natychmiastową ulgę i ukojenie. Regularne nawilżanie 
skutecznie zapobiega zgrubieniom, wspomaga regenerację i działa kojąco. 

Pamiętajmy również o prawidłowym skracaniu płytki paznokcia – zawsze 
na prosto, za pomocą cążków, a następnie wygładzamy ostrą powierzchnię 
pilniczkiem. Prosty kształt jest sposobem zapobiegania wrastaniu paznokci 
w skórę.
Po takim zabiegu skóra naszych stóp jest odżywiona, nawilżona i pięknie 
wygląda w sandałkach.

 W ZGODZIE Z NATURĄ
Anna Brzezina
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Turniej z jajem

7 maja w sali gimnastycznej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Białej Klub Senior+ działający 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Białej zorganizował ,,Turniej z ja-
jem’’ - spotkanie dla seniorów sprzy-
jające integracji i dobrej zabawie.

W  zawodach udział wzięły trzy 
drużyny: drużyna reprezentująca 
Klub Senior + w Białej, Klub Senior+ 
z  Prudnika oraz Uniwersytet III 
Wieku z Prudnika. Grupy seniorów 
zacięcie ze sobą rywalizowały do 
samego końca, przechodząc przez 10 
konkurencji, w których główna rolę 
odgrywało jajo. Konkurencje były 
przeróżne: od quizu prowadzonego 
przez Ewę Baran, w którym trzeba 
było wykazać się sporą wiedzą na 

temat jaj wszelakich, po konkurencje 
sprawnościowe pod okiem państwa 
Szukalskich i Marka Czerniaka, takie 
jak przejście przez tor przeszkód, rzut 
jajkiem na jak największą odległość, 
ubijanie piany z  jajek na czas, czy 
obieranie w rękawicach roboczych 
jaj ugotowanych na twardo.
Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwało jury w  składzie: 
burmistrz Białej Edward Plicko, za-
stępca przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Białej Jacek Czerwiński, pracownica 
OPS w Białej Maria Wieszołek oraz 
dyrektor GCK w Białej Patryk Bania. 
W turnieju zwyciężył Klub Senior + 
z Białej. Pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary dla każdej drużyny wręczył 
burmistrz Edward Plicko.

Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności - kwietniowa promocja dwóch publikacji

O nowym przewodniku po Białej opowiadał Waldemar Hamerla

O procesie powstawania książki "Sekrety parafii Ligota Bialska na Górnym Śląsku" 
opowiadał ks. Gerard Tyralla

W czwartkowe popołudnie 28 
kwietnia w Gminnym Cen-
trum Kultury w Białej miała 

miejsce promocja dwóch publikacji. 
Pierwsza z nich to nowy przewod-
nik po Białej, a druga to książka ks. 
Gerarda Tyralli "Sekrety parafii Ligota 
Bialska na Górnym Śląsku".
Powstanie nowego przewodnika po 
Białej to w dużej mierze zasługa Anny 
Rogosz - koordynatorki wydania. Foto-
grafie do informatora wykonali człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bialskiej. Informacje zawarte 
w  przewodniku zostały omówione 
przez prezesa stowarzyszenia, Wal-
demara Hamerlę we współpracy 
z dyrektorem GCK w Białej, Patry-
kiem Banią. Zdjęcia nawiązujące do 
aktualnie omawianych miejsc wy-
świetlał Krzysztof Tracz, także czło-
nek Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Bialskiej. Zabytki omawiane 
były zgodnie z kolejnością w jakiej 
pojawiają się w publikacji. Podczas 
spotkania uczestnicy mogli dowie-
dzieć się nie tylko historycznych 
faktów związanych z  miejscami 
i zabytkami w Białej, ale i zapoznać 
się z  anegdotami znanymi tylko 
znawcom lokalnych dziejów, np. 
mowa była o  tym, że na dziewięć 
kamienic znajdujących się w rynku, 
w ośmiu mieściły się gospody. Rów-
nież burmistrz Białej, Edward Plic-
ko przytoczył historię, że pamiętny 
pożar dachu na Wieży Prudnickiej 

miał miejsce dokładnie w dniu jego 
I Komunii świętej.
Nowy przewodnik po Białej dostęp-
ny jest w Urzędzie Miejskim w Białej, 
MiGBP oraz GCK w Białej.
W drugiej części spotkania głos zabrał 
ks. Gerard Tyralla - opowiedział o swo-
jej ogromnej pracy redaktorskiej, która 
zaowocowała wydaniem książki "Se-
krety parafii Ligota Bialska na Górnym 
Śląsku". Książka liczy prawie tysiąc 
stron i zawiera historię nie tylko tytu-
łowej parafii, ale i okolicznych miejsco-
wości, np. Białej, Głogówka, Prudnika, 
niekiedy także całego Śląska i państw, 
do których w  danym momencie ten 
region należał. Autor pisząc książkę 
opierał się na mnóstwie źródeł; pu-
blikacja zawiera kilka tysięcy przypi-
sów. Aby łatwiej można było odnaleźć 
interesującą czytelnika miejscowość  
przygotowano indeks miejscowości. 
O  swojej książce ks. Gerard mówił: 
Chciałem swoim ziomkom pokazać, 
jak wygląda mój Heimat, a  tym co 
wyjechali - pomóc w  tym, aby nie 
tracili swojej tożsamości. Poczułem 
się duszpastersko zobowiązany dla 
moich rodaków, którzy wymodlili 
moje powołanie. Jednak poczułem, 
że nic nie zrobiłem dla mojego naro-
du, ponieważ szybko wyjechałem na 
misje do Peru, więc stwierdziłem, że 
jeżeli nie mogę przemówić słowem, 
to przemówię pismem - dlatego ta 
kiążka.

n

Pełne skupienie Zmęczeni i zadowoleni z wygranej członkowie Klubu Senior+ w Białej

Konkurencje naprawdę były "z jajem"
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SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!

Odeszli
Edward Didyłowski, ur. 1948 r., zm. 22.04.2022 r., zam. Kolnowice

Róża Hupka, ur. 1931 r., zm. 23.04.2022 r., zam. Radostynia

August Glinka, ur. 1937 r., zm. 23.04.2022 r. , zam. Mokra

Stefan Białek, ur. 1939 r., zm. 24.04.2022 r., zam. Gostomia

Marcin Kolanko, ur. 1988 r., zm. 24.04.2022 r., zam. Wasiłowice

Józef Batel, ur. 1940 r., zm. 25.04.2022 r., zam. Otoki

Zygfryd Pela, ur. 1945 r., zm. 25.04.2022 r., zam. Grabina

Henryk Ciesielski, ur. 1974 r., zm. 27.04.2022 r., zam. Kolnowice

Franciszek Kruk, ur. 1947 r., zm. 02.05.2022 r., zam. Radostynia

Marta Szyroka, ur. 1942 r., zm. 02.05.2022 r., zam. Grabina

Janusz Laskowski, ur. 1974 r., zm. 03.05.2022 r., zam. Śmicz

Elwira Wiśniewska, ur. 1957 r., zm. 07.05.2022 r., zam. Mokra

Elżbieta Wendt, ur. 1954 r., zm. 07.05.2022 r., zam. Łącznik

Jerzy Pokuta, ur. 1958 r., zm. 15.05.2022 r., zam. Śmicz

Już 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dekla-
rację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić 
musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę 

www.zone.gunb.gov.pl
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła 
i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 
12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane 
po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz 
złożyć listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 
Biała. Telefon: 77 4388531 w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Burmistrz Białej

Piłkarskie zmagania
W piękne sobotnie popołudnie 30 kwietnia rozegrano mecz niezwykłej wagi 
dla LZS Polonia Biała. Nie tylko były to derby, ale i walka o 6 punktów. Od 
pierwszych minut Polonia Biała przejęła inicjatywę i przeważała w każdej 
strefie boiska,  jednak to goście pierwsi strzelili bramkę i do szatni drużyna 
schodziła przegrywając 0:1. Po przerwie Polonia wreszcie ruszyła do ataku 
- na początku jednak nic nie chciało wpaść do siatki. W samej końcówce 
meczu bialscy piłkarze dopięli swego i po pięknym rzucie wolnym w 78 
minucie bramkę zdobył Szymon Pajdo. Remis nikogo nie cieszył więc obie 
ze stron próbowały jeszcze cos ustrzelić. Zasądzony rzut karny perfekcyjnie 
wykończony przez Jakuba Rogosza pozwolił zdobyć jeszcze jedną bramkę. 
Można powiedzieć, że rzutem na taśmę Polonia Biała  wygrała to spotkanie 
i zgarnęła pełną pulę punktów.
Nieco lepiej drużyna zaprezentowała się podczas meczu z Polonią Prószków 
(14 maja). Można powiedzieć, że w dużej mierze to juniorzy przyczynili się do 
zwycięstwa (trzy z czterech goli to ich zasługa). Mecz zakończył się wynikiem 
4:0, a wisienką na torcie był obroniony w ostatnich minutach rzut karny.

mr
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Uczestnicy happeningu podczas wspólnej zabawy Jazda na wózku inwalidzkim to wcale nie prosta sprawa

Godności mówimy TAK - happening na bialskim rynku

W dniu 18 maja na bialskim rynku zorgani-
zowano happening pod nazwą „Godno-
ści mówimy TAK. NIE dla dyskryminacji 

osób niepełnosprawnych.” 
Celem jego organizacji było pogłębianie świado-
mości opinii publicznej na temat problemów osób 
z niepełnosprawnościami, wzmocnienie poczucia 
solidarności z nimi w codziennym życiu, uświado-
mienie, że wszyscy jesteśmy inni, ale jednocześnie 
wszyscy jesteśmy równi.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem przed-
sięwzięcia był bialski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który we współpracy z GCK w Białej, Bankiem 
Żywności w  Opolu, Zespołami Szkolno-Przed-
szkolnymi w Białej i Łączniku, Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Głuchołazach, Ambasadą Sukcesu, 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Prudniku, Fundacją naKole, Domem Pomocy 
Społecznej w Korfantowie, organizacją Niewidzialna 
Przestrzeń, Zespołem Szkół Medycznym im. Janusza 
Korczaka w Prudniku i Akademią Piłkarską w Białej  
zorganizował imprezę. Do pomocy w organizację 
happeningu włączyła się firma Ustronianka Sp. z o. 
o. oraz Komeda Powiatowa Policji w Prudniku.
Uczestnicy happeningu zebrali się na rynku już 
w okolicach godziny 11. Nieco później oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonała kierownik OPS w Białej 
Maria Klimowicz oraz burmistrz Białej Edward 
Plicko, który pokrótce opowiedział o działaniach 
gminy zmierzających do zmniejszenia barier (m. in. 
architektonicznych, jak budowa windy w Urzędzie 
Miejskim) dla osób z niepełnosprawnościami.

Na scenie i przed sceną występy artystyczne wyko-
nali uczniowie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 
z  Białej i  Łącznika, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w  Głuchołazach, Diana Nazarczuk oraz Pani 
Janina (śpiew i gra na mandolinie). Swoje stano-
wisko wobec akceptacji osób niepełnosprawnych 
wyrazili uczniowie z bialskiej szkoły podstawowej: 
w czasie marszu przez płytę rynku wykrzykiwali 
oni hasła przewodnie happeningu. Uczniowie ci 
przygotowali także wystawę złożoną z plakatów 
nawiązujących tematyką do hasła akcji. Ponadto 
na płycie rynku rozstawione były stoiska, które 
uczestnikom imprezy pozwoliły zapoznać się z wy-
zwaniami, przed którymi codziennie stają osoby 
niepełnosprawne; można było np. spróbować jazdy 
na wózku inwalidzkim. Fundacja naKole oferowała 
możliwość jazdy tandemem, zaczerpnąć informacji 
można było w punktach konsultacyjnych organi-
zacji Niewidzialna Przestrzeń i Opolskiej Szkoły 
Rehabilitacji Laryngektomowanych.
Chętne dzieci mogły wziąć udział w quizie policyj-
nym oraz zajrzeć do radiowozu, dla najmłodszych 
Fundacja „Dr Clown” przygotowała kolorowe 
baloniki. Na stoisku Zakładu Aktywności Zawo-
dowej można było nabyć ręcznie robione torby, 
kwietniki i wyplatanki.
Dla wszystkich przybyłych przygotowano karto-
nowy dom do ozdobienia w dowolny sposób, co 
pozwoliło wyrazić swoje emocje i uczucia.

n
Hasło przewodnie happeningu

Na jazdę na tandemie dał się namówić Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła Imprezę rozpoczęła kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz


