
W JESIENNEJ ZADUMIE

Po drugiej stronie życia
Tegoroczny koncert „W  jesiennej zadumie”, or-
ganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kul-
tury poświęcony był pamięci Dariusza Brzozow-
skiego – dyrektora szkoły, pedagoga, sportowca 
i  trenera, który odszedł od nas w  marcu 2011 
roku.

Przed koncertem, który odbył się 9 listopada br. Wójt 
Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka przywitał 
rodzinę ś.p. Dariusza Brzozowskiego i wszystkich 
zebranych na uroczystości gości:
– Znałem go osobiście, jak w zasadzie każdy z was 
i każdy z was mógłby dzisiaj zabrać głos wspomi-
nając tego wyjątkowego człowieka – mówił Wójt 
Gminy Komprachcice.
Jesienny koncert pozwolił przywołać postać wyjątko-
wą w historii gminy – człowieka, który miał wiele pa-
sji, a każdej oddawał się z pełnym zaangażowaniem. 
Obecni pamiętają ś.p. Dariusza Brzozowskiego nie 
tylko jako pedagoga, ale także skutecznego mene-
dżera, dzięki któremu w Komprachcicach powstała 
hala sportowa, zarządzana obecnie przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Nauczyciela piłki ręcznej, nożnej, 
siatkowej, który był wielkim promotorem sportu 
w środowisku szkolnym. W komprachcickiej pla-
cówce przepracował w sumie 35 lat, na emeryturę 
odszedł w 2007 roku, zyskując szacunek i zaufanie 
mieszkańców gminy.
– Niestety, czas nie leczy ran. Wspominamy dzi-
siaj człowieka, który miał kilka miłości, ale przede 

wszystkim: rodzinę, szkołę i sport. A także gminę 
Komprachcice i jej mieszkańców. Dla Dariusza Brzo-
zowskiego miłość do swojej „małej ojczyzny” była 
autentyczna – przypomniał Leonard Pietruszka.
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KOMPRACHCICE

Wszyscy
dla Nikodema

Impreza charytatywna, której celem była zbiórka 
publiczna na rzecz siedmioletniego Nikodema 
Muca, okazała się wielkim sukcesem. Podczas 
pełnego atrakcji festynu, który odbył się 8 paź-
dziernika 2016 r., zebrano ponad pięćdziesiąt 
tysięcy złotych.

Więcej na str. 2

Staszek Adamkiewicz zdobywcą Pucharu Świata 
Dzieci w Karate!

Więcej na str. 7

CHMIELOWICE

Młody mistrz

FUTSAL

Rusza liga!
GKS Berland Komprachcice i  Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach zapraszają do śle-
dzenia rozgrywek XIV edycji Komprachcickiej 
Ligi Futsalu – sezon 2016/2017.

Tegoroczna edycja rozpoczyna się w  weekend  
19 – 20 listopada 2016 r. i trwać będzie do połowy 
marca 2017 r. W każdej z lig wystartuje po 8 ekip. 

Więcej informacji dotyczących imprezy znajduje się 
na stronie internetowej osir.komprachcice.pl
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KOMPRACHCICE 

Wszyscy dla Nikodema
Siedmioletni Nikodem Muc, uczeń PSP im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Komprachcicach po wy-
padku samochodowym, którego był uczestni-
kiem, jest w  ciężkim stanie. Nie mówi, nie 
porusza się, nie je samodzielnie. Jest jednak 
świadomy i dzielnie walczy o powrót do zdrowia. 
Chłopca czeka długotrwała rehabilitacja, a jego 
rodzinę sprostanie nowej, dramatycznej sytu-
acji. Nie są jednak osamotnieni w tym trudnym 
dla nich czasie. Najbliżsi, znajomi, a także osoby 
zupełnie im nie znane wsparli i wspierają nadal 
całą rodzinę.

Wielkim sukcesem zakończyła się akcja charytatywna, 
która 8 października br. odbyła się w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. W organizację 
imprezy zaangażowały się wszystkie komprachcickie 
jednostki: OSiR, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Twardowskiego, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Zespół Obsługi Placówek Oświa-
towych. Program charytatywnego festynu był niezwykle 
interesujący: pokazy zumby, psów Opolskiej Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej, ratownictwa i pierwszej 
pomocy, sztangistów, grupy street workout (wystąpili 
znakomici w tej dyscyplinie: Jarosław Bulla, Dawid 
Biliński, Piotr Wodka, Mateusz Płachta, Rafał Bazyli), 
judo, występy artystyczne, pokazy robotów. W trakcie 
imprezy trwała zbiórka publiczna (połączona z aukcjami 
internetowymi), podczas której zebrano 52 000 zł. 
Do kwoty tej doszły darowizny wrzucane do puszek 
ustawionych w wybranych miejscach gminy, a także 
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu.  Pieniądze 
te są przekazywane na konto Opolskiego Stowarzy-
szenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej 
(szczegóły dotyczące wpłat w ramce niżej). Pomoc 
rodzicom Nikodema, który wrócił już do domu i czeka 
na kolejne etapy leczenia będzie nadal niezbędna. 
Rehabilitacja finansowana w ramach NFZ to tylko dwa 
spotkania tygodniowo, by sprostać sytuacji konieczna 
jest rehabilitacja prywatna – co najmniej trzy zabiegi 
tygodniowo. To koszt blisko 1000 złotych miesięcznie. 
Rodzina rozważa również operację w Niemczech, 
jedna z klinik, która ma już doświadczenie w leczeniu 
podobnego przypadku mogłaby przywrócić Nikodemowi 
mowę i samodzielne odżywianie się.
– Jesteśmy dobrej myśli, wierzymy, że wydarzy się 
cud. Nikodem jest jeszcze dzieckiem, a medycyna 
wciąż się rozwija. Wiemy, że życie przed nim – mówi 
Izabela Muc, matka chłopca, która zajmie się teraz 
opieką nad synem i mężem, którego w lutym 2017 
roku czeka kolejna operacja.
Pani Izabela i jej mąż Łukasz, wspierani przez bliskich 
przeszukują oferty klinik i wysyłają dokumentację 
medyczną Nikosia do innych krajów.
Pomysłodawcy akcji wspierającej Nikodema zadbali 
o wysoką jakość licytowanych przedmiotów: do wy-
grania była koszulka piłkarza reprezentacji Polski 
i Borussii Dortmund, z podpisami gwiazd footballu, piłka 
z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej i siat-
kówki, płyty z autografami znanych artystów, prezenty 
od Anny Dydzik „Nieperfekcyjnej Mamy” i wiele innych.
Zbiórka trwa – puszki na darowizny staną nie tylko 
w Komprachcicach, ale i w Tułowicach, Niemodlinie, 

Białej, Korfantowie. Darczyńcy wpłacający pieniądze 
na konto Nikodema są dla jego rodziców anonimowi. Jak 
mówi pani Izabela, sfinansowanie zakupu specjalnego 
materaca, zapobiegającego odleżynom zadeklaro-
wał wybitny polski piłkarz – Łukasz Piszczek. Kwota 
ta wpłynęła właśnie na rachunek Nikosia.
– To, że nasz syn jest wreszcie w domu z pewnością 
sprawia, że jest szczęśliwszy. My również – mówi 
Izabela Muc.

Zbiórka darowizn dla Nikodema trwała również podczas 
tegorocznego Biegu Niepodległości.

Dagmara Duchnowska

Organizatorzy imprezy charytatywnej „Gramy dla Niko-
sia” dziękują za przekazanie darowizn na rzecz leczenia 
chłopca i udział w wydarzeniu.
Wasze wielkie serca zmieniają świat.

Nikodem jest podopiecznym Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej i wszystkie zebrane wpłaty trafiają na 

konto chłopca,  utworzone w ramach Stowarzyszenia. Każdy może wesprzeć Nikodema, wpłacając pieniądze na konto

34 1680 1235 0000 3000 1461 2426
z dopiskiem„ cel szczegółowy Nikodem Muc”. Można także przekazać 1 proc. podatku 

– nr KRS fundacji: 0000273196 z dopiskiem „Nikodem Muc”. Kod SWIFT dla przelewów zagranicznych: IVSE PL PP NIKODEM MUC

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli i nadal pomagają nam 
w tych trudnych chwilach. Jeste-
śmy wdzięczni za okazane serce 
i finansową pomoc i zapewniamy, 
że zrobimy wszystko, aby ten wiel-
ki dar dobrych ludzi wykorzystać, 
jak najlepiej.

Rodzice Nikodema 
– Izabela i Łukasz Muc
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EKOLOGIA 

Co będziemy wdychać tej zimy?
Dlaczego ludzie palą w  swoich domowych pie-
cach śmieci? Przede wszystkim dlatego, że tak 
„robi się” od lat – w rodzinie, wśród znajomych, 
sąsiadów. Ale też z  nieświadomości, jakie za-
grożenie dla zdrowia i życia niesie ten odruch.

W piecach domowych można spalać tylko takie 
paliwo, które określił producent pieca. Tymczasem 
w paleniska wrzucane są bardzo różne materiały – 
zwykłe śmieci, a wśród nich stare meble, plastiki, 
opony, odzież. W spalinach pochodzących ze spalania 
odpadów znajdują się: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, 
ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy 
spalaniu PVC, z którego wykonane są wykładziny, 
butelki, czy folie powstaje chlorowodór, który w po-
łączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając 
buty, odzież, meble (czyli pianki poliuretanowe) 
do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który 
tworzy z wodą kwas pruski. Spalana płyta wiórowa 
emituje formaldehyd. Gdy wrzucimy do pieca two-

rzywa sztuczne typu PET (worki foliowe, odpady 
z gumy czy lakierowane przedmioty) wyemitujemy 
do powietrza rakotwórcze dioksyny. Najbardziej 
toksyczną z nich jest TCDD. Jest ona dziesięć tysięcy 
razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a  jej 
połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Skutkiem 
emisji dioksyn są zaburzenia hormonalne i immu-
nologiczne, nowotwory i zaburzenia neurologiczne, 
a także dermatologiczne zespoły chorobowe, alergie, 
obniżenie odporności – zwłaszcza u dzieci. Wśród 
emitowanych szkodliwych pierwiastków jest ołów, 
który, między innymi, upośledzając procesy syntezy 
hemoglobiny, wywołuje anemię, pogarsza funk-
cjonowanie wątroby. Trujące pary rtęci powodują 
w płucach odczyny zapalne, ale też zaburzenia 
układu nerwowego.
Emitowane w trakcie spalania śmieci w piecach do-
mowych zanieczyszczenia zatruwają powietrze, ale 
również osiadają na budynkach, oknach, przydomo-
wych terenach, w tym ogródkach, z których później 
zbieramy, wydawałoby się, zdrowe warzywa czy 

owoce. Innym, równie groźnym aspektem spalania 
w domowych piecach śmieci, jest zatkanie przez 
wilgotną sadzę przewodów kominowych. Cofający 
się tlenek węgla może zatruć domowników.
Palenie śmieci w warunkach domowych jest wykro-
czeniem określonym w Ustawie o odpadach, za które 
można zostać ukaranym karą grzywny lub nawet 
aresztu. Organami właściwymi do podejmowania 
działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania 
nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, bądź 
wójt gminy.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wójt gminy może wystąpić z wnioskiem 
do właściwego miejscowego komendanta Policji 
o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych, a komendant ma obowiązek 
zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania 
czynności kontrolnych.

KOMPRACHCICE

Wizyta strażaków w przedszkolu

KOMPRACHCICE

Dwadzieścia lat koncertów

Jak co roku, strażacy z naszej miejscowej jed-
nostki straży pożarnej, odwiedzili przedszkole 
w Komprachcicach. Ta wizyta wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie dzieci.

Podczas spotkania strażacy przedstawili przedszko-
lakom ciekawostki związane z ich pracą, przypomnieli 

o przestrzeganiu zakazów, zachowaniu bezpieczeń-
stwa w czasie pożaru i w innych przypadkach zagro-
żenia. Również przedszkolaki szczegółowo zapoznali 
się z ubiorem oraz ze sprzętem strażackim. Dzieci 
z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, 
jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy. Nasi podopieczni z ogrom-

nym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, 
podczas którego nabyli cenną wiedzę. Duża część 
dzieci, szczególnie chłopcy, postanowiła zostać 
strażakiem …

Natalia Żelazny

Pojawiła się kolejna pozycja w dyskografii ze-
społu Attonare – „W noc zmrożoną”. 

Nagrania koncertowe słynnej grupy wokalnej 
z Komprachcic, która obchodzi właśnie jubileusz 
dwudziestolecia istnienia, zostały wydane w na-
kładzie 1000 egzemplarzy, z czego 300 będzie 
stanowić materiał promocyjny, a 700 tradycyjnie 

już trafi do sprzedaży podczas koncertów Attona-
re. Dochód z płyt zostanie przekazany na wsparcie 
osób potrzebujących, zwłaszcza dzieci z terenu 
gminy Komprachcice. 

Rozmowa z członkami grupy w świątecznym 
wydaniu „Wieści”.
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CHMIELOWICE 

Międzynarodowa wymiana

KOMPRACHCICE 

Ogólnopolski dzień przedszkolaka

KOMPRACHCICE 

Rekordziści w resuscytacji

Uczniowie szkół podstawowych z  Chmielo-
wic i  Komprachcic odwiedzili swoich kolegów 
w Hasbergen.

Ośmiu uczniów z Publicznej Szkoły w Chmielowicach i Kom-
prachcicach wraz z opiekunami Ewą Spik i Małgorzatą Szopa 
wyjechało do partnerskiej szkoły w Hasbergen (Niemcy). Od 13 
do 20 września br. poznawali historię, kulturę i współczesność 
tamtego regionu. Młodzież zwiedziła miasto Osnabrűck, 
wędrowała po wzgórzach miasta Hasbergen, zapoznając 
się z historią wydobycia rud żelaza na tym terenie. Uczniowie 
brali też udział w zajęciach teatralnych i  lekcji gotowania. 
Byli również na basenie, w Zoo, uczestniczyli w spotkaniu 
z seniorami w Domu Seniora. Spotkania te dały im możli-
wość poznania warunków uczenia się i pracy w niemieckiej 
szkole. Szkolna reprezentacja w trakcie wymiany mieszkała 
w domach niemieckich rodzin, które je gościły i dzięki temu, 
wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami brała udział 
w programie wizyty. Pobyt naszych uczniów umożliwił po-
znanie życia rodzinnego koleżanek i kolegów, szkoły i regionu 

i porównanie tych doświadczeń z własnym środowiskiem. 
Bezpośredni kontakt z uczniami z Niemiec uświadomił na-
szym uczniom, jak ważna jest umiejętność posługiwania się 
językiem niemieckim i dlaczego warto się go uczyć w szkole, 
a także poza nią. Na początku czerwca 2017 roku czeka nas 
rewizyta uczniów ze szkoły „Am roten Berg” z Hasbergen.

Opiekun grupy – Ewa Spik PSP Chmielowice
(red. DD)

W komprachcickim przedszkolu 20 września br. 
obchodziliśmy pierwszy raz Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Święto to obchodzono w Polsce 
już po raz piąty. 

Początkowo obchody miały charakter regionalny, 
z inicjatywy dyrektorów łódzkich przedszkoli. Nato-
miast 13 września 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 
Od tego czasu dzieciaki z przedszkoli świętują swój 
dzień, który posiada swój hymn.
W Publicznym Przedszkolu w Komprachcicach 
przygotowano w ten dzień wiele atrakcji. Dyrektor 
placówki, Danuta Oborska pasowała dzieci, które roz-
poczęły z nami swój pierwszy rok szkolny w naszym 
przedszkolu na przedszkolaków. Nim to nastąpiło, 

Renata Schwiertz poprowadziła wiele zabaw, które 
wywołały wiele radości wśród naszych podopiecz-
nych. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie 
w niebo balonów, do których były przyczepione 
karteczki z marzeniami naszych dzieci. Oto kilka 
tych marzeń:
marzymy o tym, aby wszyscy byli zdrowi
marzymy o tym, aby panie kucharki dalej gotowały 
nam pyszne obiadki
marzymy o super zabawkach
marzymy, żeby wszyscy byli grzeczni
marzymy, aby wszyscy dobrze się uczyli
marzymy o tym, żeby wszystkie nasze marzenia 
się spełniły

Barbara Nowotny

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie 
i  nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jana Twardowskiego bili rekord Guinne-
sa z  WOŚP w  resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej. Akcja odbyła się 17 października 2016 r. 
i  przez Fundację WOŚP zorganizowana została 
po raz czwarty.

Jest to jeden z elementów fundacyjnego programu 
edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Data nie 
była przypadkowa, ponieważ dzień wcześniej (nie-
dziela), czyli 16 października obchodzono Europejski 
Dzień Przywracania Czynności Serca.
W tegorocznym biciu rekordu uczestniczyli uczniowie 

klas szóstych – 31 osób. Koordynatorem akcji była 
Agnieszka Adamkiewicz (opiekunka wolontariatu), 
nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele: 
Aneta Sosińska, Elżbieta Góral oraz Andrzej Kłoś. 
Resuscytacja prowadzona była na trzech fantomach 
otrzymanych w latach poprzednich przez Fundację 

WOŚP. Nasi uczniowie jak zawsze świetnie się spisali 
i udowodnili, że ratowanie ludzkiego życia nie jest 
im obce.

mgr Agnieszka Adamkiewicz
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KOMPRACHCICE 

Śpiewamy Panu

KOMPRACHCICE 

W klimatach bluesa i rocka

KULTURA 

Mały dom, wielkie sprawy

Po raz osiemnasty 22 października 2016 r. odbył się 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach 
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej.

Jury w składzie: Ks. Piotr Kierpal, Wojciech Szempruch 
i Adrian Białek przyznało nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I (soliści – szkoły podstawowe)
I miejsce: Zuzanna Urbanik
II miejsce: Julia Kuś
III miejsce: Aleksandra Brzuszkiewicz

Wyróżnienie: Hanna Kotula
Wyróżnienie: Emilia Jarosz

w kategorii II (soliści szkoły gimnazjalne)
I miejsce: Oliwia Estera Łukaszewicz
II miejsce: Julia Dota
III miejsce: Seweryn Jabłoński
Wyróżnienie: Sonia Gielnik

w kategorii III (soliści – dorośli)
I miejsce: Robert Klimek

II miejsce: Karolina Kruk
III miejsce: Jarosława Letka

w kategorii IV (zespoły)
I miejsce: Konsonans
II miejsce: Nazareus
III miejsce: Afar
Wyróżnienie: Trio wokalno – instrumentalne z Gimnazjum 
nr 1 w Ozimku
Wyróżnienie: Magenta
Wyróżnienie: Zespół wokalny z Kędzierzyna – Koźla

Po raz piąty Samorządowy Ośrodek Kultury zorgani-
zował festiwal mocnych rytmów. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Cree, którego liderem jest Sebastian Rie-
del, syn legendy polskiej sceny bluesowej – Ryszarda 
Ridela z zespołu „Dżem”. 

Tego wieczoru można było posłuchać również opolskich 
utalentowanych kapel, grających w klimatach bluesa i ro-
cka – „Day Off” z Komprachcic w składzie Linda Wencel 
(wokal), Robert Klimek (wokal), Michał Gliniorz (gitara), 

Wojciech Piechura (perkusja), Marcin Gonos (gitara baso-
wa) i Łukasz Gliniorz (instrumenty klawiszowe) oraz zespołu 
„Dźwięki Kolorów Retro” z Opola w składzie Olaf Migus 
(wokal), Łukasz Gajda (gitara), Paweł Batóg (gitara), Jacek 
Korzeniowski (gitara basowa) i Gustaw Rydzak (perkusja).
Sponsorem wydarzenia był Gaz-System.

– z Lindą Wencel, instruktorką Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Komprachcicach rozmawia Dagma-
ra Duchnowska

– Większość kojarzy działalność domów kultury przede 
wszystkim z ofertą dla dzieci. Czy podobnie jest w przypad-
ku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach?

– Mamy dużo zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży, 
ale też ofertę dla osób dorosłych. Na przykład zajęcia 
z tworzenia w glinie są przede wszystkim organizowane 
dla osób starszych, stworzyła się też u nas w minionym 
roku grupa „Hand Made”, w której uczymy się szydełko-
wania. Zaczęliśmy od trzech pierwszych osób, teraz jest 
nas już osiem. W zajęciach wokalnych biorą udział doro-
śli – czasami wcale nie po to, by występować, ale po to, 
by poprawić emisję głosu, dykcję, nauczyć się właściwie 
oddychać, dobrze ustawić aparat głosu. To zwłaszcza te 
osoby, które „pracują głosem”, na przykład nauczyciele. 
Jest też zespół „No Chyba Ty”, czwórka przyjaciół spoza 
terenu gminy, która stwierdziła, że chcą sobie pośpiewać, 
ale wybrali nasz dom kultury i tutaj ćwiczą.

– To interesujące, bo przecież z pewnością Opole, jako 
miasto wojewódzkie z bogatszą ofertą spędzania wol-
nego czasu powinno być bardziej atrakcyjne. Jaka jest 
przewaga SOK?

– Moim zdaniem to kwestia atmosfery. Nasz ośrodek jest 
mniejszy, z zasady zajęcia odbywają się w małych grupach, 
dzięki temu możemy popracować indywidualnie z każdym 
z uczestników. Klimat jest bardziej rodzinny, a my – jako 
instruktorzy – bardzo się angażujemy w nasze projekty. 
Często jest tak, że zajęcia trwają dużo dłużej, niż zakła-
damy – o ile, oczywiście, jest to możliwe.

– W jaki sposób Pani zdaniem aktywne uczestnictwo 
w sztuce wpływa na człowieka?

– W przypadku dzieci każda forma sztuki: plastyka, śpie-
wanie, taniec, gra na instrumentach – rozwija każdy rodzaj 
myślenia, a zwłaszcza kształtowanie mózgu w stronę 
nauk ścisłych. Wpływa na sposób myślenia, percepcję, 
uczenie się. Poznawanie siebie i swoich możliwości, 
własnego potencjału przez sztukę. Wychodzenie z pew-
nych problemów – na przykład logopedycznych. Trafiają 

do nas osoby, które wcale nie chcą występować – mówię 
o zajęciach wokalnych – i nie każdy musi. Najważniejsze 
jest, że ktoś poczuje się pewniej, poprawi dykcję, przestanie 
seplenić. Bywa, że logopedzi zapisują zajęcia wokalne 
jako dodatkowe ćwiczenia w przypadku zaburzeń mowy. 
I wiemy – bo mamy takie doświadczenia – że to działa. 
Natomiast dorośli – moim zdaniem – odczuwają potrzebę 
spotykania się, integracji. W ich przypadku chodzi przede 
wszystkim o odskocznię od spraw codziennych, od tego, 
co dzieje się wokół nas. Przychodzą do nas na zajęcia 
i mają tak zwany reset. Dzisiaj żyje się szybko, w pracy 
wymagają od nas coraz więcej, kumulują się problemy. 
Kontakt z ludźmi, praca w grupie, budowanie relacji – to do-
datkowe kompetencje, które można nabyć, uczestnicząc 
w zajęciach.

– Czy takie twórcze spotkania rozwijają się w jakieś inne 
projekty?

– Tak, na przykład panie z grupy „Hande Made” postano-
wiły wziąć udział w akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”. 
Właśnie zaczęłyśmy pierwsze spotkania.

– Niewielki dom kultury, niewielka kadra i mnóstwo wyda-
rzeń. Czy są jeszcze miejsca na zajęciach organizowanych 
w SOK?

– Jeśli chodzi o zajęcia wokalne, to już mamy tak zapeł-
niony terminarz (zajęcia prowadzi Linda Wencel i Robert 
Klimek), to już jest około czterdzieści osób i mam nawet 
utworzoną listę rezerwową. Do wszystkich innych możemy 
jeszcze przyjmować zainteresowanych, chociaż grupy się 
już kształtują. Zajęcia z gliny prowadzone są raz w mie-
siącu – to grupa dla dorosłych, ale przychodzą na nie 
również rodzice z dziećmi i prowadząca z pewnością 
przyjmie jeszcze kogoś. Pani Renata Gliniorz prowadzi 
grupę teatralną „Akcik”, jest grupa teatralna dorosłych, 
którą prowadzi Dariusz Kowcun. Teraz zawiązał się chór 
seniorów. W sumie z oferty domu kultury korzysta ponad 
300 osób. Są też zajęcia prowadzone u nas przez podmioty 
zewnętrzne, jak zajęcia fitness.

– Czym zaskoczycie mieszkańców gminy w kolejnych 
miesiącach?

– Już teraz staramy się kłaść duży nacisk na zachęcenie 

do korzystania z naszej oferty osób niepełnosprawnych. 
Działalność dla osób niepełnosprawnych będzie z pew-
nością naszym priorytetem – staramy się jako instruktorzy 
dokształcać w tym zakresie, ja zaczynam właśnie kurs 
języka migowego. Moim zdaniem, to bardzo dobre do-
świadczenie, że dzieci niepełnosprawne pracują razem 
ze sprawnymi, integrują się, stają się bardziej otwarte. 
Czasami to dla nich jedyna forma kontaktu z osobami 
spoza rodziny.

– Działacie na rzecz integracji, w poprzednim roku każdy 
mógł się przyłączyć do akcji wspólnego ubierania choinki 
i wydaje się, że był to udany pomysł…

– Wspólne ubieranie choinki w tym roku również się odbę-
dzie. Nie zaczęliśmy jeszcze przygotowań, ponieważ mamy 
bardzo napięty harmonogram wydarzeń listopadowych, 
a zakończyliśmy nie mniej ambitny październik. Na pewno 
odbędą się też warsztaty robienia ozdób choinkowych, 
chcemy też w tym zakresie współpracować z Klubem 
Seniora, może przygotowaliby pierniki i moglibyśmy 
je wspólnie zdobić?

– Dziękuję za rozmowę.
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Festiwal smaków

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Nieperfekcyjna w bibliotece

KOMPRACHCICE

Seniorada po raz drugi

Po raz pierwszy 8 października br. odbył się 
w Chmielowicach „Festiwal Smaków”, organizo-
wany w ramach projektu „Kulturalnie – kulinarnie”. 
W imprezie uczestniczyli mieszkańcy Chmielowic, 
Dziekaństwa i Żerkowic, którzy przygotowali potra-
wy konkursowe. Przepisy na te pyszności zostaną 
opublikowane w przygotowywanej książce kuchar-
skiej.

Jesienna impreza była jednym z działań projektu, 
na który Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic otrzymało 
w programie „Działaj lokalnie” grant. „Festiwalowi 
Smaków” towarzyszyły inne wydarzenia: nauka deko-
racji stołu, warsztaty „Fizyka i matematyka w kuchni”, 
pokazy walk rycerskich. Odbył się także mini konkurs 
dla dzieci – zdobienia muffinek oraz przygotowania 
kanapek i sałatek. Każdy z uczestników otrzymał upo-
minki. O miano najlepszej potrawy walczyło blisko 60 
dań przygotowanych przez wielu uczestników, między 
innymi Haliny Kotuli, która podczas festynu zaprezen-

towała tradycyjną wołyńską święconkę:
– Jest wędlina, jajka, chrzan, to tradycja z Wołynia, 
moich rodziców, którą kultywuję. Jestem członkinią 
Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic, bardzo mi się 
to podoba, czuję się tutaj swojsko – przyznaje pani 
Halina. Wtórowała jej Kornelia Pawleta (obie panie 
na zdjęciu):
– Też należę do Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic 
i do Koła Kobiet w Chmielowicach, chcę się angażować 
w to, co dzieje się w mojej miejscowości.
Jury nagrodę główną przyznało mielonym z porami 
(podawane były z makaronem), którą to potrawę przy-
gotowała Apolonia Paciorek, Irena Morzyk i Wanda 
Bartkowiak. Publiczność nagrodziła gołąbki bez zawi-
jania, zaproponowane przez Zofię Sykulską. Nagrodę 
główną, w postaci kolacji w opolskiej restauracji „Starka” 
ufundował jej właściciel: Krzysztof Cebula, natomiast 
nagrodę publiczności – Pub Chmielowy z Chmielowic.

KS

Anna Dydzik – autorka książki „Nieperfekcyjna 
mama”, blogerka, Kobieta Sukcesu Roku, spotkała 
się z czytelnikami w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Komprachcicach w dniu 29 września 2016 r.

Na spotkanie przyszły nie tylko młode mamy. Anna 
Dydzik najpierw opowiadała o swojej przygodzie z pi-
sarstwem oraz o tym, jak przebiegały jej pierwsze 
występy autorskie w Warszawie. I tak dowiedzieliśmy 
się że pierwszy blog zaczęła pisać, mając 16 lat i że jest 
bardzo samokrytyczna. Kolejnym punktem spotkania 
była rozmowa autorki z uczestnikami.
Padały bardzo różne pytania: jak rozpoczęła się jej 
współpraca z wydawnictwem „MUZA”, czy mocno 
musiała zabiegać o wydanie swojej książki. Anna 
Dydzik zdradziła tajniki przygotowania książki, która 

obecnie jest już dodrukowywana, tak wielkim cieszy 
się zainteresowaniem. „Nieperfekcyjna Mama” będąc 
w Warszawie na promocji swojej książki, udzieliła kilka 
wywiadów różnym stacjom telewizyjnym. Wystąpiła też 
w telewizji w programie „Pytanie na śniadanie”. Jest 
zapraszana na różne spotkania i nie tylko chętnie dzieli 
się ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami na temat 
dzieci, ale też potrafi ciekawie opowiadać.
Książka „Nieperfekcyjna mama” jest do wypożyczenia 
w bibliotece. Zaznaczamy, że to nie jest klasyczny 
poradnik, to w zasadzie antyporadnik, napisany inte-
resująco i z humorem – nie tylko dla mam, ponieważ 
każdy znajdzie w niej coś interesującego, zabawnego 
i przyciągającego uwagę.
Dziękując za spotkanie autorskie czekamy na kolejną 
książkę Ani Dydzik.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komprachcicach (red.: DD)

Ponad 50 osób bawiło się na tegorocznej Senio-
radzie, czyli rocznicowej zabawie upamiętniają-
cej utworzenie w Komprachcicach Klubu Seniora 
„Uśmiech Seniora”. Były występy, tańce, pyszne 
ciasto i spora dawka humoru. W sali widowiskowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury seniorzy bawili 
się 15 października br. do późnej nocy. I nikt nie 
może powiedzieć, że kondycja nie dopisywała.

Helena Rosicka – członkini Klubu Seniora „Uśmiech 
Seniora”, która słynie z talentów literackich, a także pla-
stycznych i muzycznych. Podczas tegorocznej Seniorady 
zaprezentowała interpretację okolicznościowego tekstu, 

śpiewa również w chórze seniorów, prowadzonym przez 
Roberta Klimka.
Seniorka do Komprachcic przyjechała – można powiedzieć 
– za mężem. Związana z Opolem, pracowała w firmie 
budowlanej, zajmując się kosztorysowaniem i projektami 
technicznymi.
– Teściowie byli już w starszym wieku i zamieszkaliśmy 
z nimi, aby im pomóc. Myślałam, że wrócimy do Opola, 
ale najpierw ja zachorowałam, a teraz mąż. Zostaniemy 
więc tutaj – mówi pani Helena.
Helena Rosicka od dziecka uczestniczyła w konkursach 
recytatorskich, czytała wiersze z okazji różnych jubi-
leuszy, później zaczęła je pisać samodzielnie. Dzisiaj 
trudno sobie wyobrazić, że jakiś list gratulacyjny, czy 
podziękowania pisane dla mieszkańców Komprachcic 
nie wyszłyby spod jej ręki.

Pisanie ma dla niej wymiar nie tylko współuczestniczenia 
w kulturze i w sztuce, ale także terapeutyczny:
– Pisuję takie historyjki, przede wszystkim o cierpieniu, ale 
radosne też. To chyba pomaga, bo mam wiele problemów, 
ale ciągle jestem pogodna i otwarta. Myślę, że jestem 
lubiana – przyznaje pani Helena.
Artystka ma również talent plastyczny, a wytwarzania 
różnych przedmiotów metodą hand made nauczyła się 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. 
Czego jej brakuje w działaniach komprachcickiego Klubu 
Seniora?
– Myślę o występach recytatorskich, takim małym te-
atrze. Rok temu wystawialiśmy sztukę „Dziad i Baba”, 
którą przygotowałam. Może, gdyby mi ktoś teraz pomógł 
napisać scenki, to moglibyśmy przygotować kolejne 
przedstawienie – zastanawia się seniorka.
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Młody mistrz
Staszek Adamkiewicz ma 10 lat i został właś-
nie zdobywcą Pucharu Świata Dzieci w Karate. 
Do perfekcji w kata dochodzi trenując w Akade-
mii Karate Tradycyjnego z Opola, której trene-
rzy prowadzą zajęcia w Chmielowicach, Kom-
prachcicach i Wawelnie.

Staszek trenuje karate tradycyjne od trzech lat. 
Zaczynał na zajęciach w Komprachcicach, potem 
przeniósł się do grupy chmielowickiej. Czy zaledwie 
40 miesięcy temu było wiadomo, że to będzie dy-
scyplina sportowa, w której się odnajdzie?
– Staszek zawsze był nadruchliwy – śmieje się mama 
młodego sportowca, Agnieszka Adamkiewicz. – Za-
prowadziliśmy go na zajęcia karate w Komprachci-
cach, ale już po drugich wrócił rozczarowany. Myślał, 
że to będzie proste, jak na filmach. A tutaj trzeba 
było uczyć się układów, podporządkować sen-seiowi 
i ciężko trenować. Mimo wszystko przetrwał ten 
kryzys i już później nie wyobrażał sobie, że może 
nie iść na trening.
Chłopiec ma z pewnością predyspozycje – po nie-
całym roku treningów zajął I miejsce na zawodach 
międzynarodowych, które odbywały się w Czechach. 
Miał wtedy tylko biały pas. W kolejnym roku zdobył 
wicemistrzostwo województwa opolskiego i brąz 
w pucharze województwa śląskiego. Brał także 
udział w Pucharze Polski Dzieci i w stawce 153 
zawodników znalazł się w pierwszej trzydziestce.
Obecnie startuje już z pasem zielonym, a niebawem 
będzie się starał o kolejny kolor.
– Dwa razy w tygodniu Staszek trenuje w Chmielo-
wicach, przed zawodami jeździmy do Opola na do-
datkowe treningi. Nie uważam, żeby to był sport 
obciążający nas finansowo. Oczywiście kosztem 
są wyjazdy i opłaty startowe. Jednak dziecko uczy 
się nie tylko określonej dyscypliny sportowej, ale 
też, jak walczyć ze stresem, samoorganizacji, obo-
wiązkowości – mówi pani Agnieszka.
Także trener podkreśla, że najważniejsze w karate 

to chęć – dziecka i rodziców:
– Tutaj nie ma potrzeby określonych predyspozycji, 
jak na przykład budowa ciała, szybkość, wytrzyma-
łość. Można doskonalić się w kata, można zastoso-
wać wiedzę i umiejętności w praktyce, czyli w kumite. 
Karate dopasowuje się do każdego.
W tym roku Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyj-
nym oraz Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 
Kraków ORLEN 2016, XXIII Mistrzostwa Europy 
Karate Fudokan, Turniej Karate Koshiki Super Kara-
tedo WGP odbywały się po raz pierwszy w Polsce. 
Sen-sei zaproponował rodzicom wykorzystanie tej 
szansy. Klub AKT reprezentowały w kategorii dzieci 
trzy osoby. Przywieźli z Krakowa tytuły mistrza 
i wicemistrza, którym został Mateusz Lasek.
– Dla Staszka chyba sam ten tytuł nie był aż tak 
ważny, jak to, że wygrał w finałowym spotkaniu 
ze swoim kolegą z klubu, z którym wcześniej, na in-
nych zawodach, przegrał. W to nie mógł uwierzyć 
– zdradza mama karateki.
Staś na Pucharze Świata Dzieci występował w kate-
gorii chłopcy rocznik 2005–2006, 6 kyu, pokonując 
31 zawodników.
Dzieci podczas zawodów nie walczą, startują w kate-
gorii kata (szczegóły w ramce na dole). Jak tłumaczy 
Sen-sei Jarosław Pindel, kata to esencja karate 
od strony technicznej. Staszek spotkał się z pięcioma 
zawodnikami, w czterech ostatnich zmaganiach 
wygrywał w ocenie sędziów bezbłędnie.
Wyjazd na mistrzostwa miał być zaledwie oceną, 
jak Staszek odnajduje się na tle innych zawodni-
ków. Sukces przerósł wszelkie oczekiwania – już 
dzisiaj zarówno trener, jak i rodzice Staszka, a także 
sam chłopiec rozważają wyjazd na przyszłoroczne 
Mistrzostwa Europy, a w 2018 roku do Okinawy 
w Japonii.
– To nie jest łatwa sprawa, bo takie wyjazdy są kosz-
towne, zwłaszcza dla rodziców. Zrobimy wiele, 
by pozyskać sponsorów, bo myślę, że warto postarać 
się obronić tytuły – mówi Sen-sei Jarosław Pindel.

Sam Staszek nie odpoczywa po ostatnich zawodach, 
chociaż w ramach regeneracji (i za zasługi!) mógł 
nie przyjść na cotygodniowy trening. Do zdobytego 
tytułu podchodzi z dystansem, ale w rozmowie de-
klaruje, że chciałby być w przyszłości prawdziwym 
zawodnikiem. Na razie jego ulubionym sportowcem 
jest… Leo Messi.
– Jeśli Staszek nie spocznie na laurach, jeśli wytrzy-
ma psychicznie, to będzie dobrze. Będzie się ciągle 
weryfikował i potwierdzał swoje umiejętności. Nie 
ma innej drogi. Każde z trenujących dzieci ma takie 
same szanse. Wszyscy ćwiczą to samo. To, czy 
odniosą sukces, zależy od podejścia. Mamy takie 
powiedzenie: kiedy ty odpoczywasz, twój kolega 
z klubu ćwiczy dwa razy bardziej. O tym obecni 
i przyszli zawodnicy powinni pamiętać – podsumo-
wuje Sen-się Jarosław Pindel.

Dagmara Duchnowska

Osiągnięcia Stasia Adamkiewicza:

• 1 miejsce w XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym 
Turnieju w Karate Tradycyjnym – 2014

• 1 miejsce w IX Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym – 2015

• 1 miejsce w III Wiosennym Turnieju Karate Trady-
cyjnego Dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza 
Miasta Oleśnicy – 2015

• Udział w XV Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Ka-
rate Tradycyjnym – 2015

• 3 miejsce w Otwartych Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Województwa Śląskiego Silesia Cup – 2016

• 2 miejsce w IX Międzynarodowym Otwartym Turnie-
ju w Karate Tradycyjnym o Puchar Mistrza – 2016

• 1 miejsce w X Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym – 2016

W zakres ćwiczeń karate wchodzą: kihon – do-
skonalenie techniki, kata – walka z pozorowanymi 
przeciwnikami, kumite – walka z przeciwnikiem 
rzeczywistym.
Esencją karate są kata (formy), to właśnie w kata 
Staszek Adamkiewicz zdobył mistrzowski tytuł.
Kata składa się z serii skoordynowanych i harmo-
nijnych ruchów, które wykonywane są z zachowa-
niem ustalonej kolejności i określonego rytmu. 
Każde kata przedstawia wyimaginowaną walkę 
z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Defensyw-
ne przeznaczenie karate widoczne jest już w samej 
kolejności ruchów kata, które rozpoczynają się za-
wsze od pozycji obronnej. Karateka nigdy nie ata-
kuje pierwszy, ani nie wykorzystuje opanowanych 

technik, stosując przemoc. Każde kata składa się 
z serii następujących po sobie ruchów, wykonywa-
nych wzdłuż linii zwanej embusen. Ostatni ruch 
kata powinien wypaść dokładnie w tym samym 
punkcie, w którym rozpoczęto ćwiczenie. Oczywi-
ście po bezbłędnym wykonaniu wszystkich tech-
nik pozorowanej walki. Pozostawanie w czujnej 
gotowości (zanshin) jest integralną częścią kata 
i powinno być równie doskonałe jak zachowanie 
w ćwiczeniu określonej pozycji (kamae).
Każde kata ma własne cechy charakterystyczne, 
które ćwiczący powinien wydobyć na jaw, odci-
skając indywidualne piętno na wykonywanych 
technikach ręcznych i nożnych i nie zapominając 
nigdy o wyimaginowanym przeciwniku. Podczas 

wykonywania kata należy zwrócić uwagę na na-
przemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, re-
gularny oddech i zachowanie czujności (nie może 
to jednak prowadzić do usztywniania się). Przede 
wszystkim trzeba jednak osiągnąć niezbędny sto-
pień koncentracji wewnętrznej (duchowej). Rów-
noczesne zachowanie wszystkich tych elementów 
sprawia, że ruch staje się płynny i harmonijny, ryt-
miczny i pełen wdzięku, co jest spowodowane tym, 
że siła zostaje użyta we właściwym momencie, 
a ciało wprawione w ruch z elastycznością i swo-
bodą. Żaden ruch kata nie jest zbędny.

(cytujemy za: Polskim Związkiem Karate Tradycyj-
nego, www.karate.pl)
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Nauczyciele protestują
Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w  Komprachci-
cach odnoszą się do planowanych zmian w systemie 
oświaty. Jedyne gimnazjum w gminie Komprachcice, 
odnoszący sukcesy uczniowie i  absolwenci tej szko-
ły, realizatorzy innowacyjnych projektów, promotorzy 
wolontariatu – to wszystko od przyszłego roku może 
przejść do historii.

Na Sesji Rady Gminy Komprachcice, która odbyła się 7 
listopada br. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
oraz pracownicy administracji i obsługi PG w Komprachci-
cach złożyli na ręce Przewodniczącego Rady petycję (treść 
publikujemy obok). Jest to jedno z działań nauczycieli, 
którzy nie zamierzają ograniczyć udziału w demokratycz-
nych narzędziach wpływu na obecną sytuację w oświacie.
Planowana reforma systemu oświaty, a wraz z nią likwi-
dacja gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły 
podstawowej wpłynie zdaniem pedagogów na odejście 
od wyrównywania szans edukacyjnych, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży z obszarów wiejskich. Co więcej, w szkole 
podstawowej znajdą się roczniki mocno od siebie odległe. 
Sześciolatkowie obok piętnastolatków, a w przypadku 
powtarzania przez ucznia roku, nawet z szesnasto-, sie-

demnastolatkami.
Nauczyciele z komprachcickiego gimnazjum nie są zrze-
szeni w związkach, uczestniczą w manifestacjach i pi-
kietach w czasie własnego wolnego czasu i na własny 
koszt. Pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim spotkali się 
wraz z przedstawicielami innych szkół 10 października, 
19 listopada wyjeżdżają na demonstrację do Warszawy.
– Popieramy wszystkie akcje ZNP i – jeśli tylko możemy 
– przyłączamy się do nich. Zachęcamy również rodziców, 
dziadków, samorządowców do zapoznania się z konse-
kwencjami zmian w oświacie i uczestniczenia w akcjach 
razem z nami – mówi Małgorzata Pomykała, nauczyciel 
j. niemieckiego. Zainteresowani wyjazdem do Warszawy 
19 listopada mogą się kontaktować z dyrektor gimnazjum 
– Bogumiłą Sawaryn.
Nauczyciele gimnazjum to specjaliści, którzy wypraco-
wali innowacyjne i skuteczne metody pracy z uczniami 
w wieku gimnazjalnym. Tylko tutaj też został wdrożony 
system e-szkoła.
– Wzorem innych polskich gimnazjów dołączamy do akcji 
zainicjowanej przez gimnazjum w Czechowicach-Dzie-
dzicach i zbieramy podpisy pod petycją, którą chcemy 
wysłać do wszystkich posłów i senatorów województwa 

opolskiego – deklaruje Jolanta Tracz.
Zdaniem pedagogów, rodzice nie zdają sobie sprawy, 
jaki chaos wprowadzi w ich życie reforma i jak wpłynie 
na przyszłość ich dzieci.
– Obecnie nasi absolwenci bez problemu trafiają do szkół 
średnich i klas, które wybierają. Dzieje się tak dlatego, 
że jakość kształcenia w gimnazjum i standard placówki 
są wysokie. Łatwiej jest zainwestować w rozwój jednej du-
żej szkoły, a nie kilku mniejszych. Czy w takim razie szanse 
edukacyjne uczniów wzrosną? – pyta Małgorzata Pomykała 
i zwraca uwagę na fakt, któremu trudno zaprzeczyć: obecni 
trzydziestolatkowie to pierwsi absolwenci gimnazjów. Ci 
młodzi przedsiębiorcy, którzy rozwijają polską gospodarkę 
to dowód na faktyczne wyrównanie szans.
Na co liczą komprachciccy nauczyciele, angażując się 
w protesty?
– Mamy nadzieję, że ktoś nas zauważy, posłucha naszych 
argumentów. Oczekujemy wielkiej mobilizacji społecznej 
i udziału każdej osoby, której leży na sercu dobro uczniów 
– mówi Jolanta Tracz.

Dagmara Duchnowska

My, nauczyciele i pracownicy Publicznego Gimnazjum 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach 
stanowczo protestujemy przeciwko planom likwidacji gim-
nazjów i apelujemy do Państwa jako samorządowców, 
którym mieszkańcy gminy powierzyli w wyborach swoje 
sprawy, o przyłączenie się do działań zapobiegających 
rujnowaniu polskiej szkoły i podjęcie wszelkich dostępnych 
kroków mających na celu udaremnienie wprowadzenia 
planowanej przez rząd reformy oświaty, a co za tym idzie 
chaosu na wszystkich etapach edukacji.

W naszej opinii jako pracowników oświaty, ale również jako 
rodziców, będzie to kolejny eksperyment na naszych dzie-
ciach i młodzieży, na który nie wyrażamy zgody. Reforma 
jest nieprzemyślana do końca, mało odpowiedzialna, nie-
policzona, wymagająca ogromnych nakładów finansowych 
bez konsultacji z nauczycielami, rodzicami i samorządami 
– wbrew temu, co mówi pani Minister.

Reforma ustroju szkolnego generuje ogromne koszty na wiele 
lat, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samo-
rządu terytorialnego. Pragniemy podkreślić, że pieniądze 
zainwestowane do tej pory w rozwój gimnazjów zostaną 
zmarnowane.

Dostrzegamy oczywiście, że reformy w polskiej edukacji 
są potrzebne, a koszty poniesione na ich realizację niezbędne 
i celowe jako inwestycja w kształcenie młodego pokolenia 
i rozwój kraju. Wątpliwości jednak poddajemy celowość 
reformy w takiej postaci i przytaczamy poniżej kilka, z bardzo 
wielu, argumentów przemawiających przeciwko likwidacji 
gimnazjów i zmianie ustroju szkolnego, za którą nie stoi 
żaden powód merytoryczny, pedagogiczny ani naukowy.
• Przede wszystkim gimnazja od wielu lat osiągają znakomite 

efekty kształcenia, co potwierdzają wyniki badań między-
narodowych. Przytaczane wielokrotnie w tym kontekście 
badanie PISA to największe międzynarodowe badanie umie-
jętności uczniów na świecie. Ta Międzynarodowa Ocena 
Umiejętności Uczniów, jest realizowana co 3 lata od 2000 
roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu 
krajach partnerskich (łącznie 64 kraje). Polska od początku 
uczestniczy w tym badaniu, które sprawdza umiejętności 
matematyczne, czytanie ze zrozumieniem i interpretację 

tekstów oraz umiejętności w naukach przyrodniczych. 
(Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania PISA 
przedstawionymi przez instytut badań edukacyjnych – 
skrócony raport przedkładamy w załączeniu).

• Uważamy ponadto, a naszą opinię podzielają również 
rodzice i sami absolwenci naszego gimnazjum, że poważ-
nym błędem byłaby likwidacja gimnazjów, gdyż to właśnie 
ten typ szkoły daje młodzieży z mniejszych miejscowości 
i szkół szansę na lepszą edukację i rozwój kompetencji 
społecznych.Zamierzony więc efekt wyrównywania szans 
edukacyjnych poprzez powołanie do życia gimnazjów 
został w pełni osiągnięty. Gimnazja od lat skutecznie 
przygotowują młodzież do mierzenia się z wyzwaniami 
współczesnego świata.

• Likwidując gimnazja powoduje się, że uczniowie o rok 
wcześniej – w wieku 15 lat – zmuszeni zostaną do po-
dejmowania decyzji o swej dalszej drodze edukacyjnej.

• Ponadto gimnazja pozwoliły także zintegrować środowi-
sko lokalne i stanowią centra skupiające życie i emocje 
lokalnych społeczności, w których w przeszłości nie-
jednokrotnie mieliśmy do czynienia z antagonizmami. 
Szkoły te stanowią źródła lokalnej dumy podejmując wiele 
inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Nie chcemy 
ujmować zasług w tym zakresie szkołom podstawowym 
działającym na terenie gminy, ale z pewnością zasięg 
działań gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie 
z różnych miejscowości jest zdecydowanie większy. Mają 
oni możliwość nawiązywania licznych kontaktów i przyjaźni 
w swojej grupie rówieśniczej, co będzie owocowało również 
w ich życiu dorosłym, a obecnie ma korzystny wpływ 
na współdziałanie pokolenia ich rodziców.

• Wreszcie niezrozumiały jest dla nas efekt reformy polega-
jący na powrocie do rozwiązania, gdzie pod dachem jednej 
placówki przebywają po wiele godzin dziennie i wspólnie 
funkcjonują uczniowie 6 -7 letni oraz ich 15, a może nawet 
16 -17 letni (w przypadku uczniów powtarzających klasy) 
koledzy.

• Mitem jest również twierdzenie, że gimnazjum, to źródło 
patologii, agresji, przemocy, itd. Gimnazja, wbrew temu, 
co usiłuje się wmówić społeczeństwu, nie są skupiskiem 
trudnej młodzieży, a problemy wychowawcze nie znikną 
wraz ze zmianą typu szkoły. Te problemy wychowawcze 
są wynikiem nie tylko wejścia młodego człowieka w tzw. 

„trudny wiek”, towarzyszą im również bardzo dynamicz-
nie zachodzące zmiany w ich otoczeniu. Są to zmiany 
w sposobie komunikowania się, w mediach jakimi się 
posługują, a wreszcie zmiany w modelu rodziny, tempie 
życia dorosłych, itd. Ale to właśnie w gimnazjach wypra-
cowaliśmy i stale doskonalimy i dopasowujemy do dyna-
micznie zmieniających się realiów sposoby radzenia sobie 
z problemami wychowawczymi i udzielania pomocy tej 
właśnie bardzo wąskiej, bo obejmującej 3 roczniki grupie 
wiekowej. Ta wąska specjalizacja decyduje o skuteczności 
i powodzeniu podejmowanych działań.

To między innymi my przyczyniamy się do sukcesów gim-
nazjalistów; są one owocem pracy tysięcy nauczycieli, 
pedagogów i dyrektorów. Likwidacja gimnazjów oznacza 
rozbicie zespołów nauczycieli, którzy mają już teraz wielo-
letnie doświadczenie w pracy z tą grupą wiekową.
Przez 17 lat wypracowaliśmy własnymi siłami metody pracy, 
dokształcaliśmy się i poszerzaliśmy swoje kwalifikacje pod 
kątem pracy z młodzieżą gimnazjalną.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedsta-
wienie pracownikom Publicznego Gimnazjum w Komprachci-
cach stanowiska Rady Gminy Komprachcice w sprawie 
proponowanych zmian i przyszłości naszego gimnazjum.
Chcielibyśmy poznać plany dotyczące zatrudnienia nauczy-
cieli i pracowników administracji i obsługi w przypadku 
wprowadzenia w życie Ustawy Prawo oświatowe i Prze-
pisów wprowadzających ustawę – Prawo Oświatowe. Czy 
nauczyciele tutejszego gimnazjum mający wykształcenie 
specjalistyczne często doskonalone przez udział w różno-
rakich formach doskonalenia zawodowego i uzupełnianych 
o dodatkowe kwalifikacje oraz 17-letnie doświadczenie w pra-
cy z młodzieżą znajdą pracę w powstających 8-klasowych 
szkołach podstawowych i w jakim wymiarze?
W jaki sposób zostanie wykorzystana baza gimnazjum 
(pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny itp.)? Czy Gminę 
Komprachcice stać na wyposażenie pracowni specjali-
stycznych w kilku szkołach podstawowych?

Z poważaniem
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 

oraz Pracownicy administracji i obsługi
PG w Komprachcicach

Pan 
Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice
Łukasz Dydzik
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