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Tegoroczne Dni Korfan-
towa miał y charakter 
jubileuszowy ze względu 

na świętowanie w tym roku dwu-
dziestej rocznicy przywrócenia 
praw miejskich stolicy gminy. 
Uczestników czekały zmagania 
sportowe, występy artystów 
i moc zabaw oraz gier.

 Dni Miasta toczą się klasycz-
nym rytmem, czas wypełniają 
prezentacje lokalnych zespołów, 
występy gwiazd, tańce do późnej 
nocy i  pokazy sztucznych ogni. 
W tym roku Dni Korfantowa były 
okazją do przedstawienia osią-
gnięć młodych twórców z  Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Zebrana licznie 

Dni Korfantowa 2013

Więcej o sesji i jubileuszu przywró-
cenia miastu praw na stronie 2

publiczność oklaskiwała chóry: 
„Kwiat Lotosu” z  Puszyny oraz 
„Echo Korfantowa”. Na scenie 
wystąpił także zespół muzycz-
ny „Przyjaciele”. Moc oklasków 
zebrał team „Latające Talerze”, 
który zaprezentował przeboje 
grupy Republika. Sobotni wieczór 
zakończyły tańce.
 Następnego dnia dzieci i mło-
dzież uczestniczyły w interaktyw-
nym programie prowadzonym 

przez animatorów pod nazwą 
„Muzyczna Wędrówka”. Podczas 
tej twórczej zabawy animatorzy 
poprowadzili dzieci ścieżkami 
muzyki świata. Biesiadę Śląską 
poprowadził Jacek Kierok z Radia 
Piekary i TVS.
 Swoje umiejętności zaprezen-
towali uczniowie Prywatnej Szkoły 
Muzycznej w Nysie - Filia w Korfan-
towie, po których wystąpił Książę 
Disco Polo czyli Kris Band Show.

Zasłużeni

 Wszyscy oczekiwali występu 
gwiazdy tegorocznych Dni Korfan-
towa – Kamila Bednarka (u góry), 
zwycięzcy trzeciej edycji progra-
mu „Mam Talent!” oraz „Bitwy na 
głosy”. Artysta nie zawiódł swoich 
fanów – koncert był klimatyczny, 
a  po występie Kamil Bednarek 
chętnie spotkał się z sympatykami.
Podsumowaniem Dni Miasta był 
efektowny pokaz sztucznych ogni.

E. Szczepańska,
red. D. Duchnowska

Podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej w  Kor-
fantowie uhonorowano 

tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Korfantów” trzech wybitnych 
mieszkańców tego obszaru. 
Wyróżnieni zostali:

Pan Wacław Baranowski (r.1932) 
w  latach 70-tych i  80-tych pełnił 
funkcję radnego, był sołtysem so-
łectwa Gryżów. Od wielu lat oddany 
i zaangażowany w funkcjonowanie 
Parafii Rzymskokatolickiej w  Lipo-
wej, filia w Gryżowie.

Pan Edmund Borzemski (r. 1959), 
od ponad 10 lat mieszkaniec Kor-
fantowa. Poeta i pisarz, organizator 
wielu rozmaitych przedsięwzięć 
kulturalnych na terenie Gminy. Pra-
cuje z dorosłymi i z młodzieżą. Jako 
uczestnik wielu spotkań literackich 
znakomicie promuje Gminę Korfan-
tów w regionie.

Pan Tadeusz Rzepski (r.1949), długo-
letni nauczyciel i dyrektor placówek 
edukacyjnych w Gminie Korfantów 
(Ścinawa Mała, Włodary). W  latach 
1994- 1998 pełnił społeczną funkcję 
Zastępcy Burmistrza Korfantowa, 
w  latach 1998 -2010 był radnym 
Rady Powiatu Nyskiego, a w latach 
2007-2010 Członkiem Zarządu Po-
wiatu Nyskiego. Zaangażowany 
w rozwój sołectwa Włodary w latach 
2007- 2011 pełnił funkcję Prezesa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wło-
dary „Villa Vlokmari”.
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Gdy 10 września 1993 
roku burmistrz Zdzisław 
Martyna otrzymywał 

z  rąk wicepremiera Pawła 
Łączkowskiego dokument po-
twierdzający odzyskanie praw 
miejskich przez Korfantów, ma-
rzył, by na mapie Opolszczyzny 
stolica gminy stała się znaczącą 
pozycją. Podczas tegorocznych 
obchodów przypomniał, że od-
powiedzią na zadane wtedy py-
tanie: „Jakie to będzie miasto?” 
było: „Będzie takie, jakie samo 
sobie stworzymy”. 13 sierpnia 
br. podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej samorządowcy, 
zaproszeni goście, mieszkańcy 
podsumowali minione 20 lat.

 W uroczystości wzięli udział licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy gminy 
Korfantów oraz zaproszeni goście, 

Korfantów

20 lat praw miejskich
w  tym burmistrzowie i  wójtowie 
sąsiednich gmin, członek Zarządu 
Województwa Opolskiego – An-
toni Konopka, Posłanka na Sejm 
RP - Janina Okrągły. Uroczystość 
poprowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej - Kazimierz Didyk.
 Zdzisław Martyna, burmistrz Kor-
fantowa pytał podczas wystąpienia:
- Czy te dwadzieścia lat dobrze wy-
korzystaliśmy? Nie mnie to oceniać, 
ale jak sobie przypominam, wtedy 
jedna piąta wsi miała wodociąg, 
o  gazie mogliśmy sobie pomarzyć, 
a  teraz mamy nowoczesny ośro-
dek edukacyjny, planujemy zmianę 
adaptacji starej remizy strażackiej 
na nowoczesną bibliotekę gminną. 
Mamy wiele zakończonych inwestycji 
wiele w realizacji, wciąż planujemy 
następne. Sztuką jest gospodarzyć, 
gdy nie wystarcza pieniędzy, a nam 
się to udaje.

Edmund
Borzemski 
– Tytuł ten to dla mnie osobiście 
ogromne wyróżnienie, ale też - 
i może przede wszystkim - jest to 
wyróżnienie dla słowa. Słowo zosta-
ło wyróżnione, została dostrzeżona 
jego ranga, jego znaczenie. Mówię 
tak, bo słowo nagrodzone w małych 
miasteczkach, w małych lokalnych 
społecznościach, być może brzmi 
trochę ciszej. Być może go nie 
słychać, ale za to brzmi na pewno 
prawdziwiej.
 Chciałbym podziękować swoim 
mistrzom słowa, za to, że dzisiaj są 
i  dzielą moją radość, bo ci, którzy 
zaufali moim wierszom i  poezji, 
doprowadzili do tego, że tu dzisiaj 
jestem.

Tadeusz
Rzepski
– Dziękuję Panu Bogu za to, że 
mogę w tym dniu stać tu cały i zdro-
wy, że mogę towarzyszyć jeszcze 
wielu innym działaniom.
 Chciałbym podziękować soł-
tysom, burmistrzowi Korfantowa, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
i Radzie Miejskiej oraz koleżankom 
i  kolegom, z  którymi przyszło mi 
współpracować.
 Życzę wszystkim, zwłaszcza 
radnym, młodym nauczycielom, 
żeby podejmowali różnego rodzaju 
działania, które służą ludziom. My-
ślę, że te, które ja podejmowałem 
służą i owocują po dzień dzisiejszy.

 Słowa uznania i szacunku, a także 
podziękowania za wkład w  po-
wodzenie miasta burmistrz złożył 
wszystkim radnym i  tym, którzy 
mieli wpływ na rozwój całej gminy: 
mieszkańcom, organizacjom po-
zarządowym, rolnikom, sołtysom, 
liderom lokalnym, urzędnikom i kie-
rownikom jednostek organizacyj-
nych gminy, a także pracownikom 
komunalnym.
 Podczas obrad wyróżniono 
tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Korfantów”: 
Wacława Baranowskiego lokalne-
go działacza i wybitnego sołtysa,
Edmunda Borzemskiego – poetę 
i  historyka oraz Tadeusza Rzep-
skiego – redaktora periodyku 
ekologicznego „Eko i  My”, dy-
rektora Szkoły Podstawowej we 
Włodarach.

 O ważności poczucia związku 
ze swoją „małą ojczyzną” i o tym, 
że w  historii Korfantowa więcej 
z pewnością jest plusów niż mi-
nusów mówiła Posłanka na Sejm 
RP – Janina Okrągły:
- Pamiętam, że gdy przyjeżdżałam 
do Korfantowa jako młoda lekarka, 
było to smutne miasteczko. Teraz 
przyjeżdża się tutaj i jest naprawdę 
ładnie. Wspaniała infrastruktura, 
szkolnictwo na najwyższym po-
ziomie, przepiękna szkoła, otwar-
tość na innych ludzi, współpraca 
międzynarodowa. Dzisiejsza uro-
czystość i  wyróżnieni mieszkańcy 
pokazują, że ludzie codziennym 
swoim życiem, budują cegiełka po 
cegiełce tę rzeczywistość, tę „małą 
- wielką ojczyznę”.

B. Ilków

Sekretarz Gminy przedstawił biografie osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Korfantów”



Tu i teraz Gmina Korfantów 3

Dni Korfantowa 2013

W Zawodach Wędkar-
skich o Puchar Bur-
mistrza Korfantowa 

przeprowadzonych z okazji 
Dni Miasta uczestniczyło 25 
zawodników. W sumie zło-
wiono ryby o łącznej wadze 
60 kilogramów.

 11 sierpnia br. na stawie wodnym 
„HUTNIK” w Tułowicach odbyły się 
zawody wędkarskie przeprowadzo-
ne w dwóch kategoriach: seniorów 
i juniorów. Organizatorem imprezy 

Finał skata
 4 sierpnia br. w Wiejskim Domu 
Kultury w  Przechodzie odbył się 
trzeci z  zaplanowanych turniejów 
skata o Puchar Burmistrza Korfantowa 
z okazji Dni Miasta. Po sześciu godzi-
nach wyłoniono zwycięzcę tej edycji 
rozgrywek, a także całego turnieju. 
 Zwycięzcy trzeciego spotkania 
(w nawiasach: kategoria):
1 Krystian Brynza LZS Kujawy (m)
2 Jerzy Wybraniec LZS Kujawy (m)
3 Jan Mencler LZS Kujawy (s)
4 Marcin Wójcik RAMSCH Chrzowice (m)
5 Gerhard Stein LZS Kujawy (s)
6 Marcin Barysz LZS Kujawy (m)
 Tabela końcowa po zakończeniu 
rozgrywek całego turnieju:

Dopłynęli
 Ze względu na złą pogodę Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza 
Korfantowa organizowane  z okazji Dni Korfantowa zostały przeniesione 
na 18 sierpnia br. Na basenie kąpielowym w Ścinawie Małej najlepszy czas 
osiągnął Bartłomiej Kawałko, który odległość 50 metrów pokonał stylem 
dowolnym w 39,30 s.  Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Kurzeja, Patryk 
Żuchowicz, Jakub Czajkowski, Paweł Przywara i Sylwester Marczak.

Podczas występów przygotowanych przez MGOK grały zespoły dziecięce i soliści z różnych miejsco-
wości Gminy Korfantów. Na zdjęciach: zespół z Prywatnej Szkoły Muzycznej w Nysie (Filia Korfantów) 
„Wakacyjne Trio gitarowe” oraz grupa „Pirania”.

Pani Albina z córką Beatą przyjechały na Dni Korfantowa z Niemodlina, są na tej imprezie już drugi 
rok z rzędu. Zapewniają, że bardzo miło spędziły czas podczas festynu, podkreśliły też wysoki po-
ziom przygotowanych atrakcji. Z niecierpliwością czekały na występ Kamila Bednarka oraz pokaz 
sztucznych ogni.

Pan Tadeusz z Łambinowic i pan Krzysztof z Korfantowa – Dni Korfantowa były okazją do spotkania 
dwóch kolegów, którzy świetnie bawili się na festynie.

1.  Marcin Wójcik RAMSCH Chrzowice
2.  Paweł Kiszka SWORNICA Czarnowąsy
3. Jan Mencler LZS Kujawy
4. Jerzy Wybraniec LZS Kujawy
5. Krystian Brynza LZS Kujawy
6. Gerhard Stein LZS Kujawy
7. Stanisław Byczek niezrzeszony
8. Rafał Wolny niezrzeszony
9. Erwin Gursiel niezrzeszony
10. Teofil Grzywa LZS Kujawy
11. Ryszard Rożeński niezrzeszony
12. Ernst Kusber niezrzeszony
13. Marcin Barysz LZS Kujawy
14. Ludwik Dras niezrzeszony
15. Joachim Gibas LZS Kujawy
16. Horst Osiewacz niezrzeszony
17. Rafael Szchwarzer niezrzeszony
18.  Konrad Odelga RAMSCH Chrzowice
19.  Leonard Cebula RAMSCH Chrzowice
20.  Paweł Skrzypczyk SWORNICA Czar-

nowąsy

byli Zarząd Koła PZW w Korfantowie, 
Urząd Miejski w Korfantowie oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Korfantowie. 

Wyniki: 
SENIORZY
I miejsce - Bogdan Przystawski,
II miejsce - Marek Kobylański,
III miejsce - Marcin Schip
JUNIORZY
I miejsce - Kacper Juzwa,
II miejsce - Adrian Krawczyk,
III miejsce - Eugeniusz Bugno

60 kg ryb na jubileusz
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Rozległy Górny Śląsk obfi-
tuje bogactwem tradycji 
i  obrzędowości. Jednym 

ze znanych tu zwyczajów do-
rocznych jest święto plonów. 
Dożynki, należące do cyklu 
obrzędów agrarnych, na Śląsku 
Opolskim zwane Żniwniokiem 
początkowo były ceremonia-
łem świeckim. Z  uroczysto-
ścią tą związana była przede 
wszystkim wiara w naturę. 

 Żniwa były czasem granicznym, 
a w związku z  tym ludzie stosowali 
przeróżne zabiegi magiczne. Prze-
strzegano wówczas ścisłych zakazów 
i nakazów, a wszystkie zajęcia wykony-
wano według określonych zasad. Ko-
siarze klękali na polu i całowali ziemię,  
w  pierwszy dzień żniw przyno-
szono na pole chleb, każdego kto 
pierwszy raz pojawił się na polu 
wiązano („zawiązywanie obcych”). 
Podobnych zabiegów było wiele, 
człowiek chciał żyć w zgodzie z na-
turą oraz światem pozaziemskim. 
Według materiałów źródłowych  
w  kulturze ludowej XIX w. zwyczaj 
czczenia żniw był uroczystością ca-
łej wsi, która była pańszczyźniana. 
Jednakże żniwne (uroczystość za-
kończenia żniw) obchodziły także 
rodziny indywidualnie, uroczystą 
ucztą i śpiewami. 
 Żniwa rozpoczynał gospodarz 
(właściciel majątku) umieszczając na 
pierwszej kopce wykonany ze źdźbeł 
krzyżyk. Również ich koniec należał 
do niego, wówczas kosił ostatnie 
plony zwane potocznie „kozą”. Z tejże 
„kozy” żniwiarze pozostawiali na polu 
nie zżętą garść zboża dla ptaków, aby 
zapewnić sobie w ten sposób urodzaj 
w przyszłym roku. Zarówno pierwszy 
kłos, jak i  snop były przedmiotami 
ważnymi. Wróżyły bowiem pomyśl-
ność oraz urodzaj. Natomiast ostatni 
snop symbolizował przemijanie. 
Często nadawano mu postać ludzką, 
ubierano go w  spódnicę i  fartuch 
- w ten sposób upodabniając do „sta-
ruchy” czy „baby” lub „koguta” - i zano-
szono do stodoły. W wielu regionach 
żniwa były także doskonalą okazją 
do inicjacji młodych mężczyzn. Dla 
chłopców, którzy po raz pierwszy 
szli do żniw przygotowywano sze-
reg zadań, musieli oni wykazać się 
umiejętnościami w pracy, którą mieli 
potem wykonywać przez resztę życia. 
Zwyczaj ten nazywano „wyzwolinami 
kosiarzy”, „frycem” lub „wilkiem”. 
 Przebieg dożynek na Górnym Ślą-
sku był różny, bazował jednak na tych 
samych, podstawowych treściach. 

Z dawnych tradycji...

Żniwniok opolski
Całe świętowanie, które rozpoczy-
nało się jeszcze przed skoszeniem 
ostatnich kłosów, przebiegało bardzo 
żywiołowo i  spontanicznie. Zazwy-
czaj obrzęd ten swój początek miał 
jeszcze na polu, gdy podczas koń-
cowych zbiorów, a zarazem wiązania 
ostatnich snopków rozpoczynano 
wspólne śpiewy. Ostatni snop żniwny 
przestrajany był kwiatami. Mężczyźni 
kłosami przyozdabiali kosy i  wozy. 
Kobiety i  dziewczęta wiły wieńce, 
lub znane nam dziś korony. Wieńce 
te były rozmaite, co uzależnione było 
od lokalnych tradycji. Jedne były 
okazałe, uformowane na masywnym 
stelażu, inne delikatne, ozdobio-
ne kolorowymi wycinankami, lub 
z  powtykanymi gałązkami mirtu 

czy jarzębiny. Niezależnie od tego 
wszystkie korony były strojne, wypla-
tane ze wszystkich gatunków zbóż, 
udekorowane owocami, warzywami 
i kolorowymi wstążkami. Korony sym-
bolizowały odrodzenie, wykonywane 
były z  ostatnich kłosów czterech 
podstawowych zbóż, a wykruszone 
z nich ziarno wysiewano, na początek 
przyszłego urodzaju. Przyozdabiane 
były często ziarnami lnu, kukurydzą, 
a nawet makówką. Na Śląsku Opol-
skim przyjął się ponadto wschodni 
zwyczaj upinania na szczycie korony 
krzyża, również wykonanego ze zbóż. 
Do koron wkładano kwiaty, wierzono, 
że czyj kwiat uschnie pierwszy, ten 
umrze szybciej. Nierzadko umiesz-
czano w  nich figurkę bociana, jako 
zwiastuna życia, koguta symboli-
zującego płodność czy ozdabiano 
go zielonymi gałązkami - metaforą 
trwania. Atrybuty te często polewano 
także wodą, która według wiary 
ówczesnych ludzi miała właściwości 
zapładniające. Ponadto nieśli je tylko 
młodzi ludzie, których siła i witalność 

w  mentalności mieszkańców wsi 
miała wspomóc płodności plonów. 
Owoce jabłoni wplecione w koronę 
oznaczały plony sadów, natomiast 
orzechy - plony lasów. Wszystkie 
te elementy miały zaklinać urodzaj 
w przyszłym roku. 
 Z  pola żniwiarze korowodem 
przybywali do pobliskiego folwar-
ku czy domu gospodarza by tań-
czyć i  się weselić. Na czele tego 
barwnego pochodu jechał wóz  
z  muzykantami, tuż za nimi dziew-
częta z  wieńcem, na kolejnych zaś 
wozach pozostali żniwiarze. Drogę 
umilali sobie śpiewaniem ludowych 
pieśni żniwnymi np. „Przynosimy 
plon, w  gospodarza dom”. Na 
miejscu odbywało się uroczyste 

przekazanie wieńca gospodarzowi, 
który zawieszał go nad drzwiami 
wejściowymi do izby, w której przy-
gotowany był poczęstunek lub też 
ustawiał go w  centralnym miejscu, 
aby podczas późniejszych tańców 
wszyscy mieszkańcy wsi mogli go 
podziwiać. Wręczano mu także bo-
chen chleba owinięty płótnem. To 
pieczywo obrzędowe powszechnie 
uznawane było za dar nieba, ob-
darowywanie było aktem podzię-
kowania, stanowiło także pośred-
nika pomiędzy światem ludzkim,  
a  zaświatami. Kolejnym ważnym 
elementem tego starego obrzędu był 
taniec najlepszej żniwiarki i żniwiarza 
z  gospodarzem i  gospodynią, po 
czym gospodarz dziękował za pracę 
przy żniwach i zapraszał na wspólny 
posiłek. Ostatnią część biesiadowania 
stanowiły tańce, śpiewy i muzyka. 
 Obchody dożynkowe znane ze 
źródeł XX wiecznych rozpoczyna-
ły się już udziałem żniwiarzy we 
mszy św., po której odbywał się 
poczęstunek u  właściciela ma-

jątku. Uroczystość dożynkowa 
związana z  zabawą miała miejsce 
dopiero wieczorem, zazwyczaj  
w  miejscowej karczmie, a  nie jak 
dawniej bywało na placu czy łące. 
Do tego miejsca żniwiarze masze-
rowali orszakiem, w którym kobiety 
i dziewczęta niosły narzędzia żniwne 
oraz koronę, którą następnie tra-
dycyjnie wręczano gospodarzowi. 
Obrzęd kończyły tańce i śpiewy. Po II 
wojnie światowej rozpowszechnił się 
zwyczaj odprawiania dziękczynnych 
mszy św., a związku z tym wnoszenia 
koron do kościołów. Od tego cza-
su uroczystości dożynkowe uległy 
przemianie. Obecnie przygotowa-
niem ich zajmują się przedstawiciele 
różnych organizacji społecznych, 
pomimo to barwny korowód na stałe 
wszedł do programu święta plonów. 
 Współcześnie na uroczystości 
żniwne duży wpływ wywarła kul-
tura popularna, nadal jednak kulty-
wowane są niektóre elementy jej 
tradycyjnej obrzędowości. Zdaniem 
wielu badaczy, rytuały dożynkowe 
świadczyły o znaczeniu pracy w życiu 
wsi. Dawniej ludzie poprzez żniw-
niok składali dary ze swoich plonów 
Bogu. Pozostawione na polach plony 
składane były w ofierze, które miały 
przekonać moce z  zaświatów do 
przychylności. Aktualnie uroczystości 
żniwne podległe komercji odbiegają 
od dawnych treści. Obrzęd, który 
miał na celu zapewnienie dobrych 
zbiorów oraz ukazanie radości z po-
myślnych plonów z czasem zmienił 
się w  formę widowiska. Dożynkom 
towarzyszą dziś koncerty, festyny, 
konkursy, wystawy oraz handel. 
W  niepamięć odchodzi znaczenie 
chleba, owoc ludzkich rąk, który 
nie byłby możliwy bez łaskawości 
zaświatów. Nawet bogata symbolika 
koron dożynkowych ulega zatarciu. 
Dziś wieńce te funkcjonują nie jako 
podziękowanie dla Boga za udane 
plony czy dobrą pogodę, ale jako 
pretekst do rywalizacji konkursowej, 
której zwieńczeniem są zazwyczaj 
kłótnie i spory – dalekie od ładu i spo-
koju, o który dbali nasi pradziadowie. 

Ewa Szczepańska

Materiały źródłowe:
-  Pośpiech Jerzy, Zwyczaje i  obrzędy doroczne na 

Śląsku, Opole 1987.
-  Simonides Dorota, Mądrość ludowa. Dziedzictwo 

kulturowe Śląska Opolskiego, Opole 2007.
-  Wasylewski Stanisław, Na Śląsku Opolskim z  354 

ilustracjami, Katowice 1937, [reedycja] Opole 1987.
-  Zadrożyńska Anna, Świętowania Polskie, Warsza-

wa 2002.
-  Żniwniok Opolski, pod. Red. K. Kluczniok, T. Smoliń-

skiej, Opole 2009.

Korona z Puszyny prezentowana podczas Dożynek Powiatowych,
które w 2010 r. odbyły się w Ścinawie Małej
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Rzymkowice

Zajęcia z tradycji

Książka kulinarna
W ramach warsztatów powstała książka kucharska, w której znalazło się 
ponad 50 przepisów zebranych przez uczestników zajęć. Wśród dawnych 
receptur jest żurek na zakwasie i zupa maślankowa.
 Książka powstała w 30 oryginalnych, ręcznie zdobionych egzemplarzach 
– każdy z adresatów projektu otrzymał jeden.

St o w a r z y s z e n i e  R o z-
woju Wsi Rzymkowice 
zorganizowało podczas 

tegorocznych wakacji dwuty-
godniowe warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych. Ich 
motywem przewodnim była 
lokalna i  regionalna tradycja, 
obrzędowość i  zwyczaje. 
Projekt ubiega się o wsparcie 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

 Wakacyjne warsztaty zorga-
nizowane pod nazwą „Tradycja 
uczy, łączy i bawi” trwały od 5 do 
26 sierpnia br. w  Rzymkowicach. 
Pomysłodawcą i realizatorem zajęć 
było lokalne stowarzyszenie, które 
wzięło na siebie nadzór meryto-
ryczny i finansowy projektu, a także 
sprawowało opiekę nad uczestni-
kami warsztatów. W czasie trwania 
warsztatów kończyły się sprawy 
formalne związane z  uzyskaniem 
przez stowarzyszenie dotacji.
 W projekcie uczestniczyły dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
mieszkające w Rzymkowicach. Co-
dziennie, w godzinach od 10.00 do 
14.00 w świetlicy wiejskiej odbywa-
ły się różnorodne zajęcia, a wśród 
nich: warsztaty muzyczno-tanecz-
ne, podczas których uczestnicy 
uczyli się śpiewać pieśni w gwarze 
śląskiej i tańczyć tradycyjne tańce 
śląskie, jak trojak i  miotlorz. Wiel-
kim zainteresowaniem cieszyły 
się także warsztaty rękodzielnicze 
prowadzone przez grupę „BYFYJKA” 
z Lublińca. Młodzi mieszkańcy so-
łectwa, wspólnie z tutejszym popu-
larnym zespołem „Rzymkowianki” 
przygotowywali przedstawienie na 
zbliżające się dożynki.
 Dzieci na zajęciach tworzyły 
również makietę Rzymkowic, stroiki 

Panie z zespołu Rzymkowianki, w tradycyj-
nych mazelonkach, nauczyły dzieci i mło-
dzież popularnego swego czasu „skubania 
pierza”. Sztuka, chociaż trudna, bardzo 
spodobała się warsztatowiczom.

Koronę, z pomocą dorosłych wykonali uczestnicy warsztatów – udekoro-
wana została kwiatami z bibuły zrobionymi i ozdobami przygotowanymi z 
ziaren dyni, fasoli i innych nasion.

i zaproszenia na dożynki, dekorację 
sceny na występ „Czerwonego 
kapturka” , pomagały paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich przy pleceniu 
korony dożynkowej. Przyniesione z 
domów tradycyjne śląskie przepisy 
kulinarne stały się podstawą do 
stworzenia rzymkowickiej książki 
kucharskiej. W  programie zajęć 
dla dzieci była również wycieczka 
rowerowa do Grabiny do cukierni, 
gdzie dzieci miały podpatrywać 
jak się piecze śląskiego kołocza 
oraz wycieczka do skansenu do 
Bierkowic na lekcję muzealną: „od 
ziarenka do bochenka”.
 Podczas zajęć dyżury pełniły 
panie członkinie ze Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Rzymkowice, które 
pomagały przy podawaniu po-
siłków, opiekowały się dziećmi, 
sprzątały. Wspierały też organizację 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

wszystkich działań projektowych; 
większość zajęć prowadziła Helena 
Miczka-Luda.
- Warsztaty odbywały się w  dni 
powszednie i  adresowane były do 
osób w wieku od sześciu lat, jednak 
największą grupę stanowiły dzieci 
i  młodzież – mówi Krystyna Suchy 
ze stowarzyszenia.- Te zajęcia bardzo 
dużo dały i  przyniosły wymierne 
efekty. Część z  tych efektów będzie 
można zobaczyć na dożynkach, które 
organizujemy 8 września.

B. Ilków, D. Duchnowska
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 Tygodnik „Newsweek Polska” 
ogłosił konkurs o tytuł „Społecznika 
Roku”, którego celem jest promo-
cja aktywności osób i organizacji, 
zmagających się z różnymi spo-
łecznymi problemami, nagłaśnianie 
przykładów obywatelskich postaw 
i brania spraw we własne ręce, bez 
oglądania się na pomoc instytucjo-
nalną. Konkurs adresowany jest do 
osób działających na rzecz dobra 
wspólnego w organizacjach poza-
rządowych, grupach nieformalnych 
przy organizacjach pozarządowych 
oraz w  placówkach samorządu 
lokalnego.
 Kandydatów do tytułu Społecz-
nika Roku tygodnika „Newsweek 
Polska” mogą zgłaszać: organizacje 
pozarządowe, instytucje, członko-
wie Kapituły Konkursu oraz osoby 

Dla społecznego dobra
fizyczne. W takim wypadku należy 
podać nazwę organizacji/instytucji, 
która udzieli referencji.
 Wniosek zgłoszeniowy oraz 
regulamin jest do pobrania na 
stronach internetowych: Akademii 
Rozwoju Filantropii www.filantro-
pia.org.pl i  www.spolecznikroku.
newsweek.pl. Organizatorzy kon-
kursu czekają na wnioski – przesła-
ne na adres poczty elektronicznej 
spolecznikroku@filantropia.org.
pl - do 22.09.2013 r. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w  październiku 
2013 r. W  poprzednich czterech 
edycjach Konkursu uhonorowani 
tytułem „Społecznika Roku” zostali:

Źródło: www. filantropia.org.pl 
organizator: Nesweek Polska, partner główny: Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności, partner me-
rytoryczny: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Bank Gospodarstwa Krajowego

Edukacja dla małych

Trzydzieści dotacji w wyso-
kości do 10 000 złotych 
trafi do wsi i małych miast 

dzięki konkursowi zorganizowa-
nemu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Projekty, adresowa-
ne do dzieci w wieku od 2 do 4 
lub 5 lat, muszą być związane 
z  różnymi formami edukacji 
przedszkolnej. Termin składania 
wniosków mija 10 września br.

 Projekty mają być realizowane 
w czasie od stycznia do czerwca 2014 
r. i trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 
6 miesięcy. Fundacja BGK przeznacza 
na dofinansowanie najciekawszych 
projektów zgłoszonych do konkursu 
i spełniających kryteria konkursu kwotę 
łączną 300000,00 zł. Wkład własny pod-
miotu powinien wynosić co najmniej 
10% wartości całego dofinansowania.
 W  konkursie dofinansowane 
będą projekty w  dwóch ścieżkach. 
W pierwszej grupą docelową są dzieci 
w  wieku 2-5 lat mieszkających na 
wsiach i  w  miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców, które są objęte już 
edukacją przedszkolną, a wybrane zo-
staną nowatorskie projekty w zakresie 

28’. G e o g r a f i c z n a 
długość, na której 
rozpięte są grani-

ce Borów Niemodlińskich.... 
28 minut odmierzonych przez 
przyrodę, miejsca i  historię 
ludzi lasu, których zapis stanowi 
niniejsza książka.
 To niezwykłe wydawnictwo 
można otrzymać bezpłatnie – 
wystarczy odwiedzić siedzibę 
wydawcy.

 Na wydawniczym rynku po-
jawiło się kolejne wydawnictwo 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
zatytułowane „28’. Historia Borów 
Niemodlińskich”. Edycja doskona-
le nawiązuje do wcześniejszych 
książek poświęconych obszarowi 
Borów: „W  krainie niemodlińskich 
stawów” i „Przyrodzie Borów Niemo-
dlińskich”. Wszystkie te pozycje, to 
efekt pracy biura LGD Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich oraz wybit-
nych autorów. Najnowszy tytuł po-
prowadzi czytelników przez historię 
krainy Borów Niemodlińskich. O to, 
by była to niezwykła wędrówka po-
starało się 9 autorów. Ich publikacje 

przyroda, miejsca i historia

28 Minut
Ochotnicze Straże Pożarne

Seniorzy z Włostowej, 
seniorki z Rzymkowic

na 219 stronach uzupełnia ponad 
170 ilustracji. Redaktorem naczel-
nym i  technicznym wydawnictwa 
jest Daniel Podobiński.
 Publikację można pozyskać 
w siedzibie LGD Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, Niemodlin, ul. Boha-
terów Powstań Śląskich 34. Książka 
jest bezpłatna. W zamian wydawcy 
proszą o wypełnienie krótkiej ankiety 
o zainteresowaniu publikacjami.
Autorzy tekstów: Aleksandra Pasz-
kowska, Krzysztof Badora, Robert 
Hellfeier, Mirosław Leśniewski, Eryk 
Murlowski, Ireneusz Racławicki, 
Marek Zgoda, Bartłomiej Kostrzewa 
i Maciej Nowak.

Burmistrz Korfantowa zaprasza mieszkańców gminy
na festyn

„Piknik europejski”
Który odBędzie się 22 września 2013 r.
na terenie Gimnazjum w Korfantowie

w ProGramie m.in. wystęPy artystyczne 
uczniów, PoKazy mażoreteK i liczne atraKcje.

Rozpoczęcie: godzina 13.00

Strażacy z  Włostowej po 
raz drugi z  rzędu okazali 
się najlepszymi w  swojej 

kategorii w  Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych, które 25 sierpnia br. 
odbyły się w  Skoroszycach. 
Wśród kobiet najlepsze były 
druhny z Rzymkowic.

 W powiatowych zawodach spor-
towo – pożarniczych zorganizowa-
nych w Skoroszycach uczestniczyło 
13 drużyn, w  tym 5 kobiecych. 
Startujący w dwóch konkurencjach: 
w  ćwiczeniach bojowych oraz 
w sztafecie strażacy (w klasyfikacji 
generalnej zdobyli w sumie 100,25 
pkt.) walczyli o miano najlepszych, 
czyli jak żartobliwie komentuje 
Joachim Luda, Prezes OSP we Wło-
stowej, o tytuł „Mistrza Powiatu”:
- Mamy zgraną drużynę, chłopcy 
dobrze się znają, dużo ćwiczą, mają 
zaufanie jeden do drugiego.

 Dwa lata temu (zawody powia-
towe i wojewódzkie odbywają się 
co dwa lata, aby w  jednym roku 
nie przeprowadzać obu) druhowie 
z Włostowej byli czarnym koniem 
strażackiej rywalizacji. W  tym mu-
sieli już bronić tytułu. Jak się okazało 
– skutecznie. W 2014 roku jednostka 
będzie starała się zająć najwyższe 
podium, rok temu ostatecznie byli 
na miejscu piątym.
 Znakomity występ na zawodach 
powiatowych odnotowały seniorki 
z  Rzymkowic, które z  wynikiem 
łącznym 126,07 punktów zajęły 
pierwsze miejsce w swojej kategorii.
Komisję sędziowską powołał Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w  Nysie, sędzią 
głównym zawodów był mł. kpt. 
Zwardoń Wojciech. 
 Gratulujemy druhom i druhnom!

Dagmara Duchnowska

stymulowania ich rozwoju.  Ścieżka 
II, która obejmuje dzieci w wieku 2-4 
lata nie uczestniczące w żadnej formie 
edukacji przedszkolnej ma na celu 
ułatwienie im dostępu do edukacji 
w  grupach rówieśniczych. W  tym 
przypadku rodzice lub opiekunowie 
również powinni zaangażować się 
w tworzenie i realizację projektu.
O  dofinansowanie mogą ubiegać się 
podmioty niedziałające dla osiągnięcia 
zysku: stowarzyszenia, fundacje, świe-
tlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, 
przedszkola i pozostałe instytucje dzia-
łające dla dobra publicznego, mające 
osobowość prawną i  zarejestrowane 
w miejscowościach do 20 tys. mieszkań-
ców. W konkursie udział brać mogą rów-
nież grupy nieformalne, pod warunkiem 
nawiązania współpracy z podmiotem 
posiadającym osobowość prawną 
i działającym na terenie do 20 tys. miesz-
kańców oraz filie, oddziały podmiotów, 
mieszczące się w miejscowościach do 
20 tys. mieszkańców.
 Szczegóły dotyczące formalnych 
aspektów wnioskowania znajdują się 
na stronie: www. fundacja-steczkow-
skiego.pl 

Źródło: www. fundacja-steczkowskiego.pl
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Wyniki II Zlotu Sikawek Konnych
I m. – OSP Przechód
II m. – OSP Pogórze
III m. – OSP Chrzelice
IV m. – OSP Zielina
V m. – OSP Nowa Wieś

W tegorocznych zawo-
dach historycznego 
już sprzętu pożarni-

czego, organizowanych przez 
jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Chrzelicach (gm. 
Biała) pierwsze miejsce przy-
padło strażakom z Przechodu. 
W  zlocie uczestniczyła także 
jednostka OSP Rzymkowice.

 W  tej nietypowej strażackiej 
imprezie nie wystarczy już tylko 
być zaprawionym w boju druhem, 
czy druhną – liczy się także od-
danie tradycji i  poczucie humoru. 
Każda z  dziesięciu zaproszonych 
drużyn strażackich musiała dowieźć 
do Chrzelic działającą, zadbaną 
sikawkę konną. Z jej pomocą stra-
żacy wykonywali zadania: „gaszenie 
płonącego domu”, podczas którego 
trzeba było jak najszybciej napeł-

Skład zwycięskiej drużyny
Mateusz Gacek, Mateusz Gruchman, 
Mateusz Staisz, Tomasz Hoffmann, 
Daniel Hoffmann, Mariusz Hoffmann, 
Mariusz Fulbiszewski, Kamil Kruczkie-
wicz, Fabian Kwaczek, Patryk Kwaczek, 
Krzysztof Sporek, Sebastian Sulikowski.

nić ukryty zbiornik na wodę, czy 
powożenie ślepym koniem, w rolę 
którego wcielili się strażacy z  za-
malowanymi goglami, sterowani 
okrzykami „w prawo! w lewo!” przez 
woźnicę, który musiał ich przepro-
wadzić wraz z sikawką przez slalom. 
Nawiązując do wizyty jednostki 
z  Przechodu został także zorgani-
zowany miniwasserball.
 Zmagania uzupełniły wystawy 
dawnego sprzętu strażackiego 
oraz ekspozycja samochodów 
strażackich z  całego świata, a  tak-
że wybór najładniejszej sikawki 
konnej (tytuł ten zdobyli strażacy 
z  Raclavic w  Czechach). Imprezę 
dofinansowało Starostwo Powiato-
we w Prudniku, a jej charakter dzięki 
udziałowi dwóch czeskich ekip był 
międzynarodowy. 

D. Duchnowska Po raz trzynasty strażacy 
z  gminy Korfantów i  są-
siednich obszarów, a także 

goście z Niemiec uczestniczyli 
w  zawodach piłki prądowej, 
z w a n e j  „Wa s s e r b a l l e m ” . 
W ostatni weekend lipca dopisa-
ła taka pogoda, że zimna woda 
była najlepszym lekarstwem na 
upały. Nic więc dziwnego, że 
strażakom kibicowali zebrani 
mieszkańcy sołectwa i okolic.

 Impreza, która odbywa się na 
rzeczce w  Przechodzie od 2002 
r. sięga początków XX w., kiedy 
to zamiast nowoczesnych pomp, 
siła strumienia zależała od siły rąk 
strażaków. Boiskiem do gry w  pił-
kę prądową jest akwen wodny 
o długości 30 m i szerokości 12 m. 

II Zlot Sikawek Konnych

Przechód

Wasserball 2013
Zadaniem strażaków, reprezentują-
cych dwie rywalizujące ze sobą dru-
żyny jest umieszczenie za pomocą 
strumienia wody piłki w bramkach 
o  długości 1,5 m i  wysokości 0,7 
m. Wasserball to impreza wyróż-
niająca sołectwo w regionie. W jej 
przygotowanie angażują się nie 
tylko druhny i druhowie z jednost-
ki OSP Przechód, ale także cała 
społeczność wsi. Prócz rozgrywek, 
zebranych czekały występy i tańce.
 W  tym roku najlepiej poradzili 
sobie w rywalizacji druhowie z OSP 
Rzymkowice, którzy zajęli I miejsce; 
II pozycja przypadła gospodarzom, 
na III miejscu uplasowali się strażacy 
z  Pogórza, a  na IV miejscu - OSP 
Zielina.

Dag
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 Jesienne wybarwienia liści drzew 
czekają nas już niebawem. Klimat 
w tym roku co prawda nie sprzyja 
wielkim grzybobraniom, ale czas 
na zbieranie popularnych w borach 
podgrzybków jeszcze trwa, więc 
wiele na leśnych ścieżkach może 
się jeszcze przytrafić.
 Zachowane resztki pierwotnej 
puszczy nadają środowisku przy-
rodniczemu Gminy ważną pozycję 
jako miejscu sprzyjającemu rekreacji. 
Największym w gminie (6,56 ha), ale 
wciąż za małym dla właściwej ochro-
ny rezerwatem, jest „Blok”, położony 
w pobliżu Przechodu i Rzymkowic. 
Dominują tutaj ponad 200-letnie 
sosny, poprzerastane świerkiem.  
Jesienią pięknie wybarwia się wrzos. 
W  rezerwacie gniazduje 28 gatun-
ków ptaków. Na terenie leśnictwa 
Rzymkowice leży urokliwa pola-
na śródleśna, objęta ochroną jako 
użytek ekologiczny o  powierzchni 
29,6 ha. „Suchy Ług” (używana jest 
także nazwa „Suchy Ug”), to jeden 
z  największych użytków w  woje-
wództwie. Odnotowano tutaj 46 
gatunków ptaków lęgowych, wśród 
nich żurawia, bociana czarnego, 
błotniaka stawowego, derkacza. 
Obok tak rzadkich okazów wprawny 
obserwator zauważy także i inne. Jak 
podaje Grzegorz Kopij w „Monografii 
Przyrodniczej Gminy Korfantów”, 
dawniej na polanie było tokowisko 
cietrzewi. Z pewnością jest to jedno 
z piękniejszych miejsc widokowych 

Sejmiki bocianie
– „spotkania” ptaków w  licznych gru-
pach, czasami nawet dochodzących 
setek w miejscach, które umożliwiają im 
nawet kilkudniowe żerowanie. „Sejmiki” 
przygotowują bociany do długiego lotu 
do Afryki. Podczas wybranych intuicyjnie 
miejsc „sejmików” ptaki nie tylko żerują, 
ale także ćwiczą wspólnie szybowanie, 
przygotowując się w  ten sposób do 
dalekiej wędrówki na południe. To jeden 
z piękniejszych obrazów jesieni.
 Odlot bocianów rozpoczyna się w do-
godnych do szybowania warunkach, 
czyli przy wstępujących do góry ciepłych 
masach powietrza. Pierwsze wylecą 
dorosłe ptaki, które nie wyprowadziły 
w tym roku lęgów, za nimi ruszą młode, 
urodzone w tym roku bociany. Jak podaje 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 
„pro Natura”, blisko 30 procent młodych 
ptaków zginie w  trakcie tej wędrówki. 
Jako ostatnie nasze gniazda opuszczą 
dorosłe osobniki, któ re odchowały mło-
de. W trakcie jednego dnia, wykorzystując 
lot szybowcowy ptaki potrafią przelecieć 
nawet do 250 km dziennie. Nasze bociany 
mają do pokonania ok. 8 tys. km.

Jesień w borach

Rekreacja dla uważnych
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Bory Niemodlińskie – jeden z siedmiu obszarów chronionego krajobrazu województwa – 
należą do szczególnie urokliwych miejsc, chętnie odwiedzanych przez pieszych turystów, 
rowerzystów, zapalonych grzybiarzy i obserwatorów leśnego życia. Stawy i rzeki przyciągają 

wędkarzy. Część tego wyjątkowego przyrodniczego zasobu, blisko 4 tys. ha, położona jest 
w granicach gminy Korfantów. Warto jesienią zapuścić się właśnie na te tereny.

położonych na trasie rekreacyjnej 
wiodącej przez Bory Niemodlińskie. 
Drugim położonym w obrębie Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich jest rozległy kom-
pleks bagien w sąsiedztwie Kuźnicy 
Ligockiej, utworzony jako użytek pod 
nazwą „Bagno przy Weymutkach”. 
 Przełom sierpnia i  września to 
już czas odlotu bocianów, sygnał, 
że lato minęło. Na sejmiki bocianie 
zlatują się już te ptaki, szykując 
ostatnie przed lotem odprawy. Na 

lekko podmokłych polanach żerują 
i  ćwiczą przed odlotem do Afryki. 
Nie tylko bociany białe tworzą 
„sejmiki”, również i czarne spotykają 
się w większych grupach, jednak 
dla przeciętnego turysty gratką jest 
zobaczenie pojedynczego ptaka 
tego gatunku, cały sejmik to już 
ornitologiczne wydarzenie.

D. Duchnowska

(źródła: opracowanie PTPP proNatura, Monografia 
Przyrodnicza Gminy Korfantów, Grzegorz Kopij; 
Przyroda Borów Niemodlińskich, praca zbiorowa).

Przypominamy Czytelnikom, że wydawnictwo 
„Gmina Korfantów - Tu i Teraz” jest periodykiem, 
współfinansowanym ze środków unijnych, 
w którym prezentowane są zasoby gminy: lu-
dzie, przyroda, historia. Najważniejszym celem 
tej edycji jest prezentacja społecznych dokonań 
osobowości, grup, organizacji pozarządowych 
oraz instytucji, które działania te wspierają. 
Przyjęta formuła miesięcznika to nowatorski 
pomysł na bieżące informowanie o ważnych 
społecznych akcjach ludzi, którzy takie działa-
nia dla dobra wspólnego prowadzą. W związku 
z tym, „Tu i Teraz” nie jest typową gazetą - nie 
angażujemy się w sprawy urzędowe, dyskusje 
polityczne, ideologiczne itp. Nie publikujemy 
też reklam, nie prezentujemy opinii, chociaż 
zawsze chętnie przyjmujemy propozycje 
tematów, które są pokrewne z celem projektu, 
w ramach którego ukazuje się wydawnictwo.
Dziękujemy za ciepłe słowa uznania, a  także 
za uwagi, które pozwalają nam doskonalić 
treści „Tu i Teraz”.
Wykonawca zlecenia: Dagmara Duchnowska 
wraz z zespołemWłostowa i Rzymkowice z dotacjami!

W pierwszym naborze konkursu „Działaj Lokalnie” aż dwa sołectwa z Gminy Korfantów uzyskały dofinansowanie. Gratulujemy!


