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O TYM SIĘ MÓWI
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Muzeum pod dużym
znakiem zapytania
b Jeszcze w tym miesiącu Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy,
na walnym zebraniu, ma zdecydować, co dalej z muzeum
Jednym z uhonorowanych był ks. Władysław Ozimek

Katarzyna Kijakowska
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Wystawy historyczne miałyby się odbywać w Bramie Wrocławskiej

miesiącu w niemieckim
Warendorfie. Rozmawiali m.in.
o funkcjonowaniu tamtejszych
stowarzyszeń oraz o muzeum,
prowadzonym przez jedno
z nich. – Samo muzeum w nazwie
posiada
określenie

Bezpieczna
podstawówka
GMINA DOBROSZYCE Podstawówka w Dobrzeniu otrzymała certyfikat szkoły dbającej
o bezpieczeństwo.
– Na początku roku szkolnego
Jadwiga Witkowska i Iwona Zawada,wewspółpracyzdyrektorem szkoły, panią Elżbietą
Pietraszek,opracowałyszczegółowy harmonogram pracy
–wyjaśnianauczycielkaMałgorzata Oleniecka. – Zawarły
w nim wiele działań i zadań,
które były realizowane podczas
trwania całego konkursu.
Uczniowie z Dobrzenia brali
udział w różnych projektach.
Na przykład podczas realizacji
projektu edukacyjnego „ABC
Dobrego Wychowania” uczyli
sięiprzypominalisobieumiejętnościkulturalnegozachowywa-

niasięwróżnychsytuacjachżycia codziennego.
Szkołę odwiedzili też policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Oleśnicy, którzy przeprowadzili konkursy „Prewencja, ale
inaczej”i„Bezpieczeństwowruchudrogowym”orazrozmawiali
z uczniami na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
– To wyróżnienie, którym uhonorowanonaszawielemiesięcy
pracy,wszczególnysposóbpodkreślawartośćdziałańpodjętych
przezSzkołęPodstawowąwDobrzeniu – uważa nauczycielka.
–Opróczsatysfakcjidlainicjatorów i uczestników akcji, daje
również poczucie wykonania
dużego kroku w kierunku bezpieczeństwa życia szkolnego
i codziennego. IP

decentralne,atonajlepiejoddaje
formętejinstytucji,któradziała
nabaziekilkuobiektównależących do miasta, osoby prywatnej, jednego z banków i stowarzyszeniamiłośnikówtegomiasta–wyjaśniaJanuszMarszałek.

Wyjątkowarocznica
Marta Skrobała
Przemówienia, honorowe odznaczenia, a także wzruszające
historie. Uroczyste obchody 11
Listopada w Oleśnicy rozpoczęły się mszą w kościele Matki
Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy.
Na akademię i koncert zaproszono do ośrodka kultury. Sala
widowiskowa była wypełniona
mieszkańcami aż po same
brzegi.
– Dzisiejszą uroczystość zaczęliśmy w sposób dwojaki.
Każdy przy wejściu otrzymał
dwie flagi: żółto-biało-czerwoną, czyli oleśnicką, oraz
biało-czerwoną, czyli narodową. Wysłuchaliśmy także
hymnu naszego miasta oraz
hymnuPolski–mówiłJanBronś.
–Chcieliśmywtensposóbzwrócić uwagę Państwa na naszą
małą ojczyznę – Oleśnicę.
Posłanka Beata Kempa wręczyłaksiędzuinfułatowiWładysławowi Ozimkowi Złoty Krzyż
Zasługi za wieloletni wysiłek
oraz wychowywanie młodych
pokoleń. – Przede wszystkim
jednak to odznaczenie otrzymuje dobry człowiek – mówiła
Kempa. Odznakę honorową
wręczył księdzu prałatowi Janowi Sucheckiemu Krzysztof
Sycianko. Krzyż Zesłańców Sybiru otrzymał Jan Podgórski.
Srebrny Medal Za Zasługi Dla
Obronności Kraju przyznano Mariannie i Władysławowi Jabłońskim. Przed występem oleśnickiego zespołu
wszystkimodznaczonymgratulował Zbigniew Potyrała.

– Wspaniale być odznaczonym.
Życzę, aby to nie były ostatnie
odznaczenia i abyście mogli się
cieszyć zdrowiem i radością życia jeszcze przez długie lata
– mówił starosta.
–Towyjątkowydzień,jestem
bardzowzruszony–powiedział
nam Stanisław Sojak. – W 1939
roku miałem już wrócić do cywila,kiedywybuchławojna.Dostałem się do niewoli, Niemcy
zabrali nas do swojego kraju,
na szczęście udało mi się przeżyć.
– Do dziś w szufladzie mam
metalową tabliczkę z moim numerem, osiemnastką – mówi
pan Stanisław. – Pamiętam
także,jakAmerykaniezaproponowali mi obywatelstwo, ale ja
poznałem dziewczynę i razem
postanowiliśmywrócićdokraju.
Mojażonazmarładwalatatemu.
Gdyby żyła, dziś obchodzilibyśmy 63 rocznicę ślubu. Pobraliśmy się w Niemczech 11 listopada 1945 roku – mówił poruszony.

Odznaczeni
Odznaczeni Krzyżem
Państwowym Czynu
Frontowego 1. i 2. Armii Wojska
Polskiego zostali: Władysław
Lejczak, Edward Łukasik,
Stanisław Krzak,
Karol Malinowski,
Mieczysław Możdżeń,
Stanisław Paciorkowski,
Wiktor Pogorzelski,
Stanisław Szczepańczyk,
Kazimierz Świderski.

Po raz 10.
DOBROSZYCE Tobędziewyjąt-

kowyprzegląd.Itonietylkodlatego,żeodbędziesięporazdziesiąty.–Chciałabymzapośrednictwemredakcjizaprosićnaniego
wszystkich,którzylubiąmuzykę
religijną w wykonaniu młodych
ludzi – zachęca Monika
Zdobylak z Gminnego Centrum
KulturywDobroszycach.
22 listopada występy rozpoczną maluchy z Muzycznego
Zakątka z Oleśnicy, potem zaprezentująsięmiejscoweprzedszkolaki, schola z Bierutowa,
Iskierki z Dobroszyc.
Gwiazdą wieczoru będzie
grupa Testimonium. W niedzielę,ogodz.16.30,rozpocznie
się koncert „Wspomnień czar”,
podczas którego zaprezentują
sięlaureaciprzeglądówzminionych lat – grupy: Boża Ferajna,
Omen i Deesis. Na godz. 18 zaplanowano koncert Vox Cordis
z Dobroszyc. KK
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aszym marzeniem
jest, aby muzeum
w Oleśnicy powstało
– przyznaje Małgorzata Iwańska, prezes TPO.
– Ale przyznaję, że nie będzie
to muzeum przez duże M. Nie
mamy takich możliwości. Bardziej dążymy w stronę placówki podobnej do tej, która funkcjonuje w Sycowie. Coś
w rodzaju izby pamięci, w której odbywałyby się wystawy
o tematyce związanej z historią
Oleśnicy.
Zarząd Towarzystwa najpierwrozmawiałzburmistrzem
JanemBronsiem,potemspotkał
sięzdyrektorkąośrodkakultury
Agatą Szpiłyk. 27 listopada odbędzie się walne zebranie TPO,
podczas którego zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.
– Żadnych szczegółów jeszcze
nie ma – ucina Iwańska. – Burmistrz sugerował, że wystawy
mogłyby się odbywać w Bramie
Wrocławskiej,aletymobiektem
zarządza MOKiS.
AgataSzpiłykorganizacjiwystaw w Bramie nie jest przeciwna. – Pod kilkoma warunkami – mówi stanowczo. – Muszę znać terminy konkretnych
ekspozycji, bo sama jestem
związana wieloma umowami
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.Podrugie,uważam,że
TPO,jakostowarzyszenie,samo
powinnozadbaćowyposażenie
dwóch sal wystawienniczych,
m.in. w odpowiednie gabloty,
które są konieczne do umieszczania eksponatów.
ZastępcaburmistrzaPiotrPawłowskiiszefkomisjikulturyJanuszMarszałekbyliwubiegłym

– Do samorządu należy tylko
obiekt historycznego ratusza,
w którym organizowane są wystawy.
Okazujesię,żewWarendorfie
do Towarzystwa Miłośników
Miasta,awięcodpowiednikanaszegoTPO,należyhistorycznydomek mieszkalny, typowy dla rodzin pracujących wdawnych fabrykach. –W urzędzie miasta,
w wydziale zajmującym się kulturą pracuje tylko jedna osoba,
mająca w swoich obowiązkach
międzyinnymikoordynacjędziałańmuzeum–wyjaśniaMarszałek.–Obsługaobiektówjestwięc
możliwa tylko dzięki pracy 60-osobowejgrupywolontariuszy.
Skąd pieniądze na muzeum?
–StowarzyszeniezWarendorfu
otrzymałoodsamorząduśrodki
w wysokości 40 tys. euro na zakup domku – mówi Marszałek.
–Samremonttegoobiektukosztował ponad 200 tys, euro.
Środki pozyskano od sponsorów,fundacjiiministerstwakultury. Dzisiejsze utrzymanie
obiektujestzadaniemstowarzyszenia, które od miasta nie
otrzymuje dotacji. Co ciekawe,
na działalność merytoryczną
placówkiWarendorfprzeznacza
tylko 8 tys. euro rocznie.
Zdaniem Janusza Marszałka,
taki model pozwala miastu
wspierać działania rzeczywistych pasjonatów, a nie tworzyć
kolejnąinstytucję.–Znalezienie
kilku obiektów z cennymi elementami architektury plus
grupa entuzjastów chcących
włączyć się aktywnie w życie
miasta dałoby na pewno wspaniałe efekty – twierdzi. – Jestem
przekonany, że zarówno bazy,
jak i ludzi w naszym mieście nie
brakuje.

Skrzypkowie od małego
To było wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W sobotę przed publicznością zaprezentowali się mali
podopieczni Anny Mulowskiej-Plaskoty, prowadzącej Muzyczny Zakątek. Maluchy, w tym takie,
które niedawno skończyły 3 latka, grały na skrzypcach solo i w zespole, śpiewały piosenki i prezentowały się w towarzystwie instrumentów perkusyjnych. KK

