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Konie, jeźdźcy i świetna zabawa
Pierwszy dzień zawodów stanowił eliminacje do finałów rozegranych w dniu następnym.
Pogoda była wręcz idealna do rozgrywanie tego typu zawodów, i mimo tego że w niedzielę zawodników jednego z konkursów trochę postraszył deszcz, licznie zgromadzeni widzowie
mogli podziwiać nie tylko rywalizację pięknie prezentujących
się jeźdźców na swych wspaniałych rumakach, ale również cały
rytuał towarzyszący tym zmaganiom. Było wszystko, co może
się zdarzyć na takich zawodach. Bezbłędne, mieszczące się
w limicie czasu przejazdy, zrzutki, wyłamania, ominięcia
a nawet, na szczęście niegroźne upadki.

W dniach od 30 lipca do 1 sierpnia w Zespole PałacowoParkowym w Wysokiej odbyły się VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej w Skokach Przez Przeszkody.
Organizatorami imprezy była „Fundacja Pałac Wysoka” oraz
„Stowarzyszenie Klub Ekoaura”. Gospodarzem i „dobrym duchem” całego wydarzenia był właściciel Pałacu w Wysokiej pan
Igor Machnik. Swym patronatem wydarzenie objęli: Starosta
Powiatu Głubczyckiego oraz Starostka obce Neplachovice
(Burmistrz Neplachowic). Obsługę medialną mistrzostw zapewniało radio Vanessa.
Sponsorami i fundatorami nagród byli: Gmina Branice, Fundacja Pałac Wysoka, Starosta Powiatu Głubczyckiego, Gmina
Kuźnia Raciborska, Starosta Czeskiej Gminy Neplachovice oraz
Top-Farms Głubczyce. Imprezę swą obecnością zaszczyciło
wielu gości, a wśród nich min. Wójt Gminy Branice, Starosta
Głubczycki, Starosta Czeskiej Gminy Neplachovice oraz przedstawiciele firm sponsorów i fundatorów nagród. Gościem specjalnym była znana projektantka mody Eva Minge
W dwudniowej rywalizacji wzięło udział 49 zawodników startujących na 33 koniach reprezentujących zarówno kluby jeździeckie jak i zawodnicy indywidualni. Zawodnicy konkurowali
w ośmiu kategoriach. W konkursach „Moje pierwsze zawody”
i „Moje pierwsze starty”- rywalizowali najmłodsi. Wysokości
przeszkód w tych konkursach wynosiła do 40 cm. Zawodnicy
bardziej doświadczeni startowali w konkursach o wysokościach
przeszkód 50, 70 i 90 cm. Najbardziej zaawansowani jeźdźcy
rywalizowali w Konkursie z Jockerem, gdzie przeszkody miały
wysokość do 100 cm.

Niekiedy konie nie miały zbytniej ochoty na współpracę
z jeźdźcami i wówczas start takiej pary kończył się jej dyskwalifikacją. Serca wszystkich obserwatorów podbili niewątpliwie
najmłodsi uczestnicy, którzy z wielkim przejęciem i wolą walki
pokonywali przeszkody na parkurze.

Rozegrane zostały również konkursy specjalne. Konkurs Specjalny w Przebraniu pod patronatem projektantki pani Ewy Minge, oraz dla najmłodszych adeptów jeździectwa – PonyGame konkurs zręcznościowy na czas.
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w przebraniu, oraz przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród.

Kolejny już raz rozegrano Konkurs Specjalny w którym wystąpili jeźdźcy przebrani w nieszablonowe, jak na zawody jeździeckie kostiumy. Mogliśmy zobaczyć więc poruszające się
z gracją przez przeszkody wytworne damy, szalonego rybaka
w „w stanie wskazującym na spożycie”, małe czarodziejki
i księżniczki, tancerki, a nawet rzymskiego kawalerzystę. Był to
bez wątpienie najbardziej efektowny konkurs zawodów.

Zawodom towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące.
Miłośnicy i pasjonaci jeździectwa na specjalistycznych stoiskach mieli możliwość zaopatrzyć we wszystko co jest niezbędne do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu, a osoby planujące zmienić stan cywilny, zwiedzić i zapoznać się nowo przygotowanym obiektem przystosowanym do organizacji wesel i różnego rodzaju eventów.
Finał w każdej konkurencji kończył się ceremonią nagradzania
zwycięzców. Triumfatorzy każdej konkurencji oprócz nagród
rzeczowych dekorowani byli również efektowną szarfę zwycięzcy. Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca otrzymywali również
nagrody specjalne od sponsorów imprezy. Konie, jako pełnoprawni, a właściwie najważniejsi członkowie każdej z par,
otrzymały piękne kolorowe „flo”.
Nagrody zwycięzcom wręczali: Igor Machnik - organizator
i właściciel Pałacu Wysoka, Wójt Gminy Branice Sebastian
Baca, Starosta Głubczycki Piotr Soczyński, Dana Schreierová Starosta Neplachowic, Eva Minge-fundatorka nagród Konkursu
Rozstawiono również liczne stoiska i stragany na których
można było skosztować znakomitych potraw, słodkich łakoci,
miodów i wielu, wielu innych smakołyków. Bogaty zestaw różnorodnych potraw przygotował „Bar w Spichlerzu”, którego
oferta cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród gości imprezy
Można było również zwiedzić pałac, pospacerować po rozległym terenie Folwarku i zapoznać się z zamieszkującymi tam
zwierzętami lub skorzystać z przejażdżki konnej.
Zawody i całe wydarzenie były okazją nie tylko do przeżywania emocji sportowych, ale i miłego spędzenia czasu w przepięknej scenerii tego urokliwego miejsca.
Do zobaczenia za rok.
Redakcja.
3

Informator Branicki

Mafijne klimaty w Wysokiej
Podobnie jak od kilku już lat, w sobotę 17 sierpnia do pałacu
w Wysokiej zajechały niezmiernie rzadko spotykane na naszych
drogach pojazdy. W ramach XV edycji CISARSKA VETERAN
RALLYE, przez bramę pałacu przejeżdżały pojazdy, z których
dużą część podziwiać już można tylko w co bardziej znamienitych muzeach i kolekcjach.
Tematem wiodącym tegorocznej edycji była MAFIA. Mafijną
więc atmosferę dało się odczuć już w bramie pałacu, gdzie zjeżdżające się „rodziny” witał gospodarz, jakby żywcem przeniesiony z planu filmu „Ojciec chrzestny”. Powagi i należytego
respektu dodawał witającemu stosowny ubiór, w stylu bywalców chicagowskich spelunek epoki Ala Capone, spod którego
zupełnie bez skrępowania wyzierał sporych rozmiarów „gnat”
niemałego kalibru.

Na podjeździe zaparkowały więc arystokratyczny Bentley,
imponujące wielkością Cadillaki, dostojne Mercedesy i szybkie
BMW. Mafiosi stojący trochę niżej w hierarchii zajechali MG,
Fordami, różnego typu uroczymi Aero, Tatrami z kierownicami
po prawej stronie oraz wieloma modelami Fiata.

Trzymając się dalej mafijnej konwencji - „Ojcowie rodzin”
otoczeni uzbrojoną ochroną, w towarzystwie wytwornych dam,
zajechali imponującymi pojazdami świadczącymi o ich pozycji
w przestępczym światku.

4

Informator Branicki
Aspirujący dopiero do kariery w szeregach połświatka, podążali za bossami całym spektrum jednośladów. Można było przy
tym zauważyć ciekawą prawidłowość, im bardziej imponującą
posturą mógł pochwalić się cyklista, tym bardziej filigranowym
pojazdem się poruszał.

Z bliższych nam czasów, pojawiły się pojazdy które można
niekiedy zobaczyć na naszych ulicach. Można więc było podziwiać pierwsze modele słynnego Garbusa, i jego następcy VW
Golfa I, ogromną ilość różnych modeli Skód w tym Oktavie
w wersjach kabrio, różne modele Mercedesów, Fordów Fiatów
i BMW. Motoryzację byłej NRD reprezentował Wartburg i Trabant, w wyzywająco pomarańczowym kolorze.
Odchodząc od mafijnych skojarzeń, a skupiając się bardziej na
przeglądzie perełek motoryzacji, można było obejrzeć zachowane w idealnym wręcz stanie unikatowe egzemplarze historycznych pojazdów.
W cieniu pałacowych drzew zaparkowały więc: rewolucyjna
na swe czasy pod względem aerodynamiki jak i osiągów Tatra
T87 z trzema „wybałuszonymi” reflektorami na masce, najbardziej luksusowe i prestiżowe pojazdy dawnego „bloku wschodniego”, również Tatry, model 603 z potężnym silnikiem V8,
legenda tras rajdowych lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku
Lancia Delta HF Integrale, dzielnie walcząca z Lancią Skoda
120S Rallye, Porsche 911 z lat 60-tych, czy przecudnej wręcz
urody Citroen 2CV.

Honoru polskiej motoryzacji, broniły dzielnie podążające w tej
kawalkadzie Polonez, i w zadziwiająco dobrej kondycji Polski
Fiat 126p.
CISARSKA VETERAN RALLYE Pit Stop Wysoka 2021,
to już kolejna impreza zorganizowana w tym roku przez właściciela pałacu w Wysokiej pana Igora Machnika. Dzięki jego niespożytej energii i kreatywności, życie kulturalne i obfitość różnego rodzaju wydarzeń w Gminie Branice wspina się na kolejny, wyższy poziom.
Wszystkich tych, których interesują sprawy związane z motoryzacją, i chcą spędzić miłe chwile w urokliwym otoczeniu pałacu w Wysokiej, zapraszamy na kolejny Pit Stop już za rok.
Z obszerną fotorelacją z opisanego wydarzenia można zapoznać się na stronie FB Pałacu w Wysokiej pod adresem:
https://www.facebook.com/zamekwysoka.
Redakcja
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Branicka Biesiada
15 sierpnia, w branickim Parku pod Lipami z koncertem utworów biesiadnych wystąpił Tomasz Ciba (Tomek Coral).

Przez dwie godziny zabawiał on licznie zgromadzoną publiczność znanymi wszystkim szlagierami, śpiewanym często na różnych spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Przeplatał on kolejne utwory humorystycznymi anegdotami i opowieściami
z licznie odbytych tras koncertowych. Większość piosenek razem z wykonawcą śpiewała część widowni, tak że atmosfera
była w pełnym słowa znaczeniu biesiadna.
Tomkowi towarzyszyły w koncercie dwie urocze tancerki, których występy znacznie uatrakcyjniły jego występ.

Nie zapomniano również
o atrakcjach dla najmłodszych. Można było pomalować sobie buźkę, wyczarować bajecznie kolorowe
bańki mydlane, lub zrobić
zdjęcie z gigantycznym
stworkiem przechadzającym się po parkowych alejkach.
Po zakończeniu występu, część publiczności jeszcze przez
długi czas bawiła się i tańczyła przy muzyce utrzymanej w klimacie zakończonego koncertu.
W czasie biesiady działał punkt szczepień z przychodni zdrowia we Włodzieninie, w którym można się było zaszczepić jednodawkową szczepionką Johnson and Johnson w ramach akcji
#szczepimysię.

Ale nie tylko wrażenia artystyczne zapewnili organizatorzy dla
przybyłych na biesiadę.
O coś dla ciała zadbały nasze stowarzyszenia. Panie z KGW
Braniczanki proponowały bardziej coś dla pań, chociaż może
nie tylko - gofry i frytki, natomiast stoisko Zrywu Wysoka miało
ofertę dla bardziej głodnych, nie będących raczej fanami diety
wegetariańskiej.

Redakcja
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Czytanie na dywanie w języku angielskim
oparte na czytaniu bajek w języku angielskim połączone z zabawami językowymi oraz plastycznymi.
W starszych grupach czytaliśmy bardzo popularną na całym
świecie książeczkę :The Very Hungry Caterpillar”, historię małej gąsieniczki, która urzeka zarówno dzieci jak dorosłych od
ponad 50 lat.

Czytanie lub opowiadanie bajek dzieciom może być niezwykłym jak również magicznym doświadczeniem. Wszystkie zagadnienia poruszane w bajkach są dzieciom bliskie oraz dostosowane do ich emocji i sposobu postrzegania świata. Nauka
języka angielskiego odbywa się w przedszkolu poprzez śpiewanie piosenek, zabawę oraz ruch, więc wykorzystanie bajek na
zajęciach idealnie wpisuje się w tę regułę. Poprzez czytanie bajek angażujemy zmysły dzieci, które jednocześnie słuchają, śledzą ilustracje w książeczkach i biorą udział w zabawach ruchowych opartych na treści czytanych bajek. W przypadku przedszkolaków tzw. „oswajanie” się z językiem angielskim polega
na tym samym, co uczenie się języka polskiego.

Na samym początku poznaliśmy naszą małą bohaterkę, która
wykluwa się z jajeczka i od razu wyrusza na poszukiwanie jedzenia. Każdego dnia tygodnia natrafia na kolejne smakołyki,
które zjada z wielkim apetytem. To niesamowita książka, dzięki
której dzieci nie tylko nauczyły się dni tygodnia, nazw owoców,
kolorów i liczb, ale również wprowadziła je w świat przyrody
przedstawiając poszczególne etapy cyklu rozwojowego motyla.
To książeczka o nadziei, o tym, że nawet tak maleńkie i niepozorne stworzenie jak gąsieniczka może się przemienić w pięknego motyla. Dzieci dostrzegły w tym magię i z zachwytem przyjęły zakończenie historii.
W grupach młodszych wykorzystywaliśmy książeczki sensoryczne, pop-up oraz dźwiękowe, które pozwalały na naukę poprzez angażowanie zmysłów. Słuchanie odgłosów różnych
zwierząt, możliwość dotknięcia i poznania faktury, jak np. miękkiego futerka, czy też trójwymiarowe i ruchome elementy pozwalają dzieciom na poznawanie świata w sposób najbardziej
dla nich naturalny. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci
cieszyła się książeczka „Pop-up numbers”, opowiadanie o małej
pszczółce szukającej swojej rodziny, jak również książeczki
sensoryczne o zwierzątkach z serii „That’s not my…”.
Dzieci nie muszą rozumieć wszystkich słów użytych w bajce,
aby rozumieć jej ogólny sens. Małe dzieci po prostu powtarzają
usłyszane słowa i zwroty, łączą je z obrazkami w książce czy też
kartami obrazkowymi i zapamiętują tak, jak zapamiętują słowa
w języku polskim. Czytane bajki, słuchane piosenki, recytowanie prostych wierszyków czy też rymowanek ma jedną podstawową cechę, pozwala dzieciom na uczenie się mimowolne, bez
zastanowienia się nad znaczeniem słów. Zwroty i słówka zawarte w bajkach stanowią swojego rodzaju budulec, na którym będą
opierały swoją naukę na dalszych etapach edukacyjnych. Poprzez kontakt z językiem angielskim w bajkach, dziecko szybciej nabywa kompetencji językowych i rozwija swoją wyobraźnię. Jeśli więc nauka języka angielskiego ma być zbliżona do
nauki języka ojczystego, to bajki są idealnym materiałem do
wprowadzania podstaw języka obcego.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom językowym naszych przedszkolaków, na każdych zajęciach z języka angielskiego w naszym przedszkolu czytaliśmy książeczkę w języku angielskim,
które była dostosowana do grup wiekowych naszych małych
anglistów. W czerwcu natomiast odbywały się zajęcia językowe

Czytanie bajek to ulubiona część zajęć, w której dzieci uczestniczą chętnie a nawet niejednokrotnie dopominają się tej formy
nauki.
Podsumowując dotychczasową pracę można stwierdzić, że
nasi mali angliści robią wielkie postępy, które zaowocują
w przyszłości świetną znajomością języka angielskiego.
Lidia Maksymowicz
Publiczne Przedszkole w Branicach
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Roztańczone wakacje w Dzbańcach-Osiedle
7 sierpnia 2021r w Dzbańcach-Osiedle
odbył się festyn rodzinny pod nazwą
Roztańczone Wakacje. Od godziny
16 organizatorzy przygotowali dla najmłodszych liczne atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni i zamku, waty cukrowej, popcornu i balonów z helem. Zawitały do nas również alpaki, które zrobiły
niezwykłe wrażenie na najmłodszych, ale

również na tych nieco starszych. W ofercie gastronomicznej dostępne były kiełbaski z grilla, bigos i zakręcooony ziemniak na patyku. O ugaszenie pragnienia w ten gorący
dzień wszystkich gości zadbał
niezastąpiony #teamSłowik.
Na plenerową imprezę przybyło mnóstwo osób z całej Gminy i nie tylko, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Do tanecznej
zabawy na parkiecie
zagrzewali nas, zespół
muzyczny
„Emotive”. Wszystkim
prz yb yłym
mieszkańcom serdecznie dziękujemy
za Waszą obecność
i wspaniałą zabawę.
Z pozdrowieniami
Sołtys Wsi Dzbańce
Osiedle
wraz z Radą Sołecką.
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Ekstremalny Ultramaraton Górski w Davos
38 zawodników którzy ukończyli ten morderczy ultramaraton.
W tej kategorii startowało 76 zawodników. Trasę 68 km przebiegł w czasie 10 godz. i 55 sekund.

24 lipca 2021 roku odbyła się w szwajcarskim Davos kolejna
edycja alpejskiego festiwalu biegowego. W przepięknej scenerii
otaczających Davos alpejskich szczytów, organizatorzy zorganizowali biegi górskie na dystansach 10 km, 23 km, 43 km i koronny bieg na dystansie 68 km. Ultramaraton na dystansie 68
km zaliczany jest do jednego z najbardziej ekstremalnych pod
względem skali trudności biegów górskich w świecie.

Do rywalizacji na tym dystansie zgłosiło się przeszło 500 zawodników z całego świata. Czołówkę stanowili zawodnicy
z krajów alpejskich takich jak Szwajcaria, Niemcy, Francja i
Włochy. Nie brakowało zawodników ze Skandynawii, USA,
Brazylii, Japonii, Chin, Hong Kongu, Wielkiej Brytanii i innych
państw świata. Ultramraton ukończyło 396 zawodników. Wśród
nich jako jedyny Polak wystartował mieszkaniec Branic Benedykt Pospiszyl, na co dzień Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Branicach oraz radny powiatu głubczyckiego. O skali
trudności tego biegu niech świadczy suma przewyższeń wynosząca 2600 m.

Obowiązkowo każdy startujący musiał posiadać bidon z wodą
oraz kurtkę przeciwdeszczową na wypadek nagłej zmiany pogody na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m. Start i meta Ultramaratonu usytuowana była na stadionie w Davos na wysokości
1560 m n.p.m. Uczestnicy wystartowali o godz. 7 rano. Pierwsze 18 km to wbiegnięcie na szczyt o wysokości 2719 m, aby
następnie zbiec na 1900 m i kolejno na szczyt o wysokości
2558 m. Cała trasa wiodła przełęczami i zboczami gór które
otaczają Davos. Biegnie się rumowiskami skalnymi, potokami
górskimi i po jęzorach lodowca. Około 30 procent trasy zawodnicy pokonują marszem, bowiem strome, kamienne podejścia
usytuowane na półkach skalnych uniemożliwiają bezpieczne,
szybsze poruszanie się. W tym trudnym biegu w swojej kategorii Benedykt Pospiszyl zajął znakomite 3 miejsce wyprzedzając

W ramach przygotowań do Ultramaratonu kilkakrotnie wbiegł
na Pradziada i Śnieżnik. Brał udział w maratonie górskim wokół
Jeziora Rożnowskiego. Nie był to jego pierwszy ekstremalny
bieg. Brał udział w biegach 24 i 48 godzinnych, w biegu z Genewy do Bazylei 324 km, biegu z Branic do Prudnika, czy też
ultramaratonie 70 km w stepie Kazachstanu. W wyprawie do
Davos towarzyszyli mu Pan Leon Pleśniak przedsiębiorca z Branic oraz konstruktor Stanisław Wengerski z Rybnika.
Zdobycie tak wysokiego miejsca w prestiżowym Ultramaratonie w Davos jest dla Bendeykta Pospiszyla życiowym sukcesem.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja.
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Historia to splot ludzkich losów… – wspomnienia
Państwa Ewy i Antoniego Junoszy-Szaniawskich (część I)
Gdy w grudniu ubiegłego roku odchodzący na emeryturę Pan
Doktor Antoni Szaniawski zakomunikował na spotkaniu pożegnalnym w szpitalu, że wraz z żoną planują wyprowadzkę z Branic do Warszawy, wielu z nas zrozumiało, że wraz z ich odjazdem tracimy cząstkę historii naszej miejscowości. Pojawił się
wówczas pomysł, by choć część tej historii utrwalić. Bo nic nie
jest tak trwałe i równocześnie ulotne jak ludzka pamięć…

Namówił nas na zamieszkanie w willi z wielkim ogrodem
i obiecał spełnić wszystkie zachcianki („nie ma lasu? – zasadzimy”).
Nocą autobus szpitalny wiózł dużą grupę pracowników do
Kliniki Nerwic na Nowowiejskiej w Warszawie. My oczywiście
pojechaliśmy z nimi. 4.11.1970 r. przyprowadziliśmy się do
Branic. Dyrekcja wysłała po nas samochód ciężarowy z kierowcą – panem Bankiem, którym z Warszawy przez Kraków, gdzie
likwidowaliśmy mieszkanie po mojej babci, jechaliśmy z dobytkiem. Planowaliśmy wówczas, że pozostaniemy tu 2-3 lata. Pozostaliśmy ponad 50. Zamieszkaliśmy początkowo w budynku
administracji Szpitala, a po kilku miesiącach w odnowionym
mieszkaniu - w domu, w którym mieszkamy do dziś.
U.S.-W.: Pani Doktor, a jak Pani zareagowała na tę decyzję?
Mąż miał tu możliwość rozwijać się zawodowo jako psychiatra.
Ale dla Pani decyzja nie była chyba łatwa?
E. J.-Sz.: Ja jako młoda lekarka miałam wówczas swoje plany
zawodowe, zupełnie niezwiązane z Branicami. Ale byłam żoną
i w myśl rzymskiej formuły ślubnej ubi tu Caius, ibi ego Caia
przyjechałam tutaj. Podjęłam pracę w oddziale internistycznym,
który prowadził wtedy dr Józef Grętkiewicz – bardzo barwna
postać - a asystentem był dr Bogdan Rybacki, wspaniały kolega
i kompan.

U.S.-W.: Po przeszło pięćdziesięciu latach pobytu w Branicach wrośliście Państwo w tkankę społeczną tej miejscowości,
staliście się integralną częścią jej struktury. Dla znacznej części
mieszkańców gminy Pani Ewa była pierwszą pomocą i ostatnią
deską ratunku w problemach zdrowotnych, a Doktor Szaniawski
ucieleśnia sporą część powojennej historii szpitala. A oprócz
wykonywania pracy zawodowej byliście dla braniczan również
sąsiadami, działaczami „Solidarności”, społecznikami, animatorami kultury, parafianami, wspaniałymi rodzicami trójki dzieci,
założycielami fundacji pomagającej uzdolnionej młodzieży,
promotorami ruchu na świeżym powietrzu (zwłaszcza kajakarstwa, sportów zimowych), pszczelarzami… . Lista mogłaby być
jeszcze o wiele dłuższa. Jak to się stało, że z Warszawy trafiliście właśnie do Branic?
A. J.-Sz.: Zachętą do odwiedzenia Branic było ogłoszenie
w dziekanacie, różniące się tak bardzo od 50 pozostałych, że
postanowiliśmy z niego skorzystać. Jego autorem był ówczesny
Dyrektor szpitala, dr Andrzej Różycki. Po raz pierwszy przyjechaliśmy tu we wrześniu 1970 r. Przyjął nas ówczesny Zastępca
Dyrektora ds. Lecznictwa, dr Stanisław Kaczmarczyk . Po krótkiej prezentacji przekazał nas młodemu lekarzowi Januszowi
Majewskiemu, który po zwiedzeniu szpitala zaprowadził nas
do… prosektorium, gdzie „po królewsku” przyjęli nas Boguś
Rybacki i Alojz Juraszek. Atmosfera była tak cudowna, że zaczęliśmy się zastanawiać poważnie nad wyborem Branic jako
życiowej przystani
Wieczorem odbyła się impreza towarzyska w mieszkaniu Janusza Majewskiego z udziałem kilku młodych doktorów.
Następnego dnia oprowadzał nas po Szpitalu Dyrektor Andrzej
Różycki, chwaląc się salą chirurgiczną, laboratorium, rozbudowanymi warsztatami, salą gimnastyczną, oddziałem internistycznym z piękną, nowocześnie wyposażoną salą intensywnej
opieki – tu pojawiła się perspektywa pracy dla żony.

Trzyletnia córeczka Agnieszka uczęszczała do świetnego żłobka. Dojeżdżaliśmy na staż do szpitala w Głubczycach. Następnie
rozpoczęłam specjalizację z interny. Nie było to łatwe, bo musiałam dojeżdżać na obowiązkowe szkolenia do Opola, ale się
udało. Pracowałam również w Przychodni Zakładowej Szpitala.
W 1973 r. namówiona przez Janusza Majewskiego – wtedy
już Kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia w Głubczycach – rozpoczęłam pracę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia.
Od tego czasu 47 lat prowadziłam nieprzerwanie Przychodnię
pod różnymi nazwami i auspicjami. Zrobiłam specjalizację
z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Oprócz tego
w okresie od 1.01.1992 do 15.09.2000 r. prowadziłam Oddział
Gruźliczy w Szpitalu.
W 2004 r., gdy Samorząd podjął decyzję o prywatyzacji gminnej ochrony zdrowia, wraz z wieloletnim personelem zawiązaliśmy pracowniczą spółkę z o.o. „Zdrowie Rodziny” i wygraliśmy
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konkurs lekarzem z Ukrainy, A. Martynowem, który wykupywał małe okoliczne przychodnie. Moja przygoda jako lekarza
rodzinnego zakończyła się w grudniu 2020 r. Bardzo lubiłam tę
pracę, mimo że było jej obiektywnie zbyt dużo. Łącznie w Branicach przepracowałam 50 lat.

i był kontynuacją tradycji istniejącej jeszcze przed wojną. Pacjenci szpitalni z mniej zaawansowanymi objawami chorobowymi zamieszkiwali w obcych rodzinach na zasadzie domowników. Szpital zapewniał symboliczną sumę na utrzymanie chorego oraz niewielkie kieszonkowe, a także opiekę lekarską i pielęgniarską w formie comiesięcznych wizyt. Chorzy pracowali
z pozostałymi członkami rodziny, np. pomagali w gospodarstwie, opiece nad dziećmi, w pracach polowych, itp. Ich opiekunami, a właściwie nową rodziną, byli często pracownicy szpitala, ale również rolnicy ze wsi wokół Branic. Trudno nie zauważyć olbrzymiej roli, jaką na przestrzeni lat odegrała ta forma
leczenia i rehabilitacji. Była to prawdziwa edukacja społeczeństwa, dająca możliwość zmiany myślenia o chorych psychicznie
i kształtowania tolerancji dla „inności”. Najlepiej świadczy
o tym fakt, że oddział przestał istnieć w latach 80-tych, szpital
zaprzestał finansowania opiekunów, a także chorych, a jednak
pozostali oni w swoich „nowych rodzinach” aż do końca swych
dni.
U.S.-W.: Czy prawdą jest, że Szpital stosował nowatorskie,
jak na owe czasy, metody leczenia?
A. J.-Sz.: Szpital zapewniał kompleksową terapię na bardzo
dobrym poziomie. Stosowane były najnowocześniejsze dostępne
leki psychotropowe, neuroleptyczne, przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. W 1968 r. przedstawiono na jednej z konferencji
lekarskich referat nt. „Leczenia psychoz maniakalnodepresyjnych Solanilem” – był to preparat litu, w tym czasie
jeszcze nie zarejestrowany w Polsce, badanie miało więc charakter pracy eksperymentalnej. Takich badań było więcej, prezentowane były na comiesięcznych konferencjach naukowych,
które odbywały się z godną podziwu regularnością. Często poświęcone były badaniom podsądnych i wydawaniu opinii sądowo-psychiatrycznych. Uczestniczył w nich wówczas specjalista
wojewódzki i dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu,
dr Jan Szczeniowski. Była to prawdziwa szkoła psychiatrii sądowej.
W Branicach stosowana była metoda leczenia psychoz śpiączkami insulinowymi, zaniechana dopiero w latach 80-tych. Była
to metoda skuteczna, ale bardzo czasochłonna, wymagająca
znakomitego opanowania procedur i świetnego wyszkolenia
personelu pielęgniarskiego. Co najmniej kilkanaście pielęgniarek w szpitalu było prawdziwymi mistrzyniami w rozpoznawaniu poszczególnych faz śpiączki i technikach wybudzania.
Leczenie elektrowstrząsowe miało różne fazy w branickim
szpitalu – od bardzo rozszerzonego stosowania EW w latach
50-tych i 60-tych do zawężenia wskazań w latach 70-tych i niemal całkowitego wycofania się z tej formy leczenia w latach
80-tych. Obecnie stosowane jest rzadko, tylko w wybranych
przypadkach, z uwagi na konieczność anestezji.
Obok leczenia metodami biologicznymi istniał bardzo rozbudowany dział leczenia pozafarmakologicznego, a więc różnorodnymi formami kinezyterapii, fizykoterapii, psychoterapii,
terapii zajęciowej i terapii pracą. Istniała do tego odpowiednio
wyszkolona kadra i warunki techniczne. Szpital zatrudniał psychologów, których ilość stale wzrastała (od jednego w 1953 r.
do dziewięciu w 1975 r.), magistrów wychowania fizycznego,
muzykologów i oczywiście instruktorów terapii zajęciowej rekrutujących się z absolwentów miejscowego pomaturalnego
Studium Terapii Zajęciowej. W szpitalu funkcjonowały pracownie terapii zajęciowej w każdym oddziale psychiatrycznym,
działały wieloprofilowe Warsztaty Terapii Zajęciowej zatrudnia-

U.S.-W.: Co przesądziło o tym, że zdecydowaliście Państwo,
aby tu zostać. Ja sama pamiętam, że gdy powróciłam do Branic
wielu znajomych nie mogło zrozumieć mej decyzji i znacząco
pukało się w głowę. A Państwo, absolwenci Akademii Medycznej w Warszawie, po kolejnych stopniach specjalizacji, moglibyście przecież starać się o pracę w renomowanych ośrodkach
wielkomiejskich.
A. J.-Sz.: Początki naszej pracy przypadają na rozkwit Szpitala w Branicach. W 1970 r. liczba pacjentów przekraczała 2000,
w 1975 r. zatrudnionych tu było 27 lekarzy, w tym 13 ze specjalizacją z psychiatrii. Mieliśmy młodość, charyzmatycznego
przywódcę, ideały humanistycznej psychiatrii, przekonanie, że
walczymy o słuszną sprawę, przeciwnika w postaci dojrzalszych
wiekiem lekarzy - obrońców „starego”. Krótko mówiąc: „Żyć
nie umierać”.
W tym czasie w skład szpitala wchodziło dziesięć oddziałów
ogólno psychiatrycznych, osiem oddziałów dla przewlekle chorych (w miejscowościach Branice-Zamek, Dzbańce, Boboluszki), oddział neurologiczny, internistyczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru, oddział podsądny, oddział odwykowego
leczenia alkoholików, dwa oddziały dla chorych psychicznie
z równoczesnym zakażeniem gruźlicą oraz powstałe w 1967 r.
Sanatorium Neuropsychiatryczne w Bliszczycach i oddział opieki domowej.
U.S.-W.: Proszę o tych dwóch ostatnich formach terapii opowiedzieć więcej, bo były chyba ewenementem w skali kraju.
A. J.-Sz.: Tak, Sanatorium Neuropsychiatryczne w Bliszczycach było jedyną tego rodzaju placówką w Polsce. Przeznaczony
był dla młodych chłopców cierpiących na padaczkę, a pod koniec działalności przyjmował też dziewczęta. Oddział składał się
z internatu oraz szkoły ogrodniczej, w której chorzy odbywali
dwuletnią naukę. Poza leczeniem farmakologicznym rozbudowany był w nim system terapii zajęciowej, a przede wszystkim
terapii ruchem. Młodzi ludzie uprawiali gimnastykę, grali
w tenisa, piłkę nożną, inne gry zespołowe - często po raz pierwszy w życiu, gdyż z racji swego schorzenia odsuwani byli dotychczas od aktywności ruchowej. Była to prawdziwa „szkoła
życia” a dla wielu start do dalszej nauki.
Natomiast oddział opieki domowej powstał w latach 60-tych
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jące ponad stu pacjentów. Oferta była bogata: metaloplastyka,
materacownia, dziewiarnia, szwalnia, introligatornia, wikliniarnia. W 1967 r. otwarta została Pracownia Ekspresji Sztuki, działał klub pacjentów z zajęciami rozrywkowymi, ale także prowadzone tam były zajęcia z psychodramy, teatru. W 1971 r. powstała Pracownia Muzykoterapii prowadząca bierną i czynną
muzykoterapię. Szpital udostępniał pacjentom bogato wyposażoną bibliotekę, gdzie prowadzono także biblioterapię, salę gimnastyczną z fachowo prowadzonymi zajęciami, a także zajęcia
fizykoterapii i hydroterapii z niewielkim basenem. W każdym
oddziale prowadzone były przez psychologów różnorodne formy indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.

osób z zaawansowanym defektem schizofrenicznym.
U.S.-W.: Nawet dla laika z Pana opowieści wyłania się obraz
bardzo nowoczesnego, liczącego się w kraju szpitala.
A. J.-Sz.: Praca szpitala, prowadzone w nim różnorodne formy terapii były doceniane w całym kraju, a także znane
w ośrodkach zagranicznych. Szpital w Branicach był swego
rodzaju „wizytówką” prezentowaną przez ówczesne władze
gościom zagranicznym. Odbywały się w nim różne zjazdy
i sympozja.
Wspomnieć należy o wymianie polsko-czeskiej w ramach
przygranicznej współpracy pomiędzy szpitalem w Branicach,
a siostrzanym szpitalem w Opawie. Kontakty te trwały
od 1959 r., najbardziej intensywne były w latach 70-tych, ostatnie dwa spotkania odbyły się w 1992 i 1994 roku. We wspólnych konferencjach naukowych odbywających się na zmianę
w Branicach i Opawie udział brali i referaty wygłaszali lekarze,
psychologowie a także pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej. Kontakty te poszerzone były o wymianę personelu i szkolenia odbywające się w obu szpitalach.
Nie sposób ująć w krótkim streszczeniu całego bogactwa
i różnorodności form i metod leczenia, wspomagania i rehabilitacji chorych zważywszy, że szpital to nie tylko oddziały psychiatryczne, ale również neurologia, oddział odwykowego leczenia alkoholików, który zwłaszcza ostatnio prowadzi bardzo
nowoczesne programy terapeutyczne, a także oddziały paliatywny i powstały całkiem niedawno oddział rehabilitacji neurologicznej, doskonale wyposażony w sprzęt najnowszej generacji
i z doskonałą kadrą.

Powstawały specjalne oddziały do prowadzenia rehabilitacji
psychiatrycznej, takim oddziałem był np. działający w latach
60-tych eksperymentalny oddział „J” biorący udział w badaniach amerykańskiej fundacji WRAPOL. W latach 1977-79
w oddziale A-2 utworzono Oddział Rehabilitacji Późnej ze specjalnym programem behawioralnej (tzw. żetonowej) terapii dla

Z Państwem Ewą i Antonim Junoszą-Szaniawskimi
rozmawiała Urszula Sipel-Wiecha
(ciąg dalszy wywiadu w następnym numerze
„Informatora branickiego”)

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Część działki nr
79/1
KW nr OP1G/00025543/6

0,1955 ha
Jakubowice

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) obszary
rolne

Działka nr 1266/2
KW nr OP1G/00032966/2

0,0886 ha
Branice

(S) obszary
rolne

Oznaczenie
działki i nr KW

Pow.
i położenie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Ukształtowanie działki korzystne, dojazd drogą gruntową. Zgodnie z ewidencją gruntu symbol klasoużtku to RII.
Dzierżawa z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny
58,65 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT) +
podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 30 września danego roku
6 800,00 zł

Przedłużenie
umowy na okres
3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

Działka zlokalizowana jest na skraju wsi
w pobliżu zabudowań mieszkalnych,
terenów usługowych oraz gruntów ornych. Kształt działki to wąski czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne części działki – wodociąg i energia
elektryczna. Działka obecnie użytkowana rolniczo.

Zamiana nieruchomości na
działkę nr 595/6
w Branicach.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 07.09.2021 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.08.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Działka nr 246/3
KW nr OP1G/00021372/8

2,4400 ha
Branice

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) obszary
aktywności
gospodarczych
– produkcyjne,
usługowe

Część działki nr
236/2
KW nr OP1G/00030563/0

0,4300 ha
Jędrychowice

(S) obszary
rolne

Działka z przeznaczeniem na
użytkowanie rolnicze. Kształt
korzystny, dojazd drogą gruntową.
Dzierżawa z przeznaczeniem
na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny
129,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego
roku.

Przedłużenie umowy na okres
3 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

Część działki nr
674/26
KW nr OP1G/00025201/7

0,0188 ha
Włodzienin

(S) obszary
zabudowy wsi
z preferencją
zabudowyzwiązanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny,
dojazd drogą gruntowa.
Działka z przeznaczeniem na
użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny
10,34 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego
roku.

Przedłużenie umowy na okres
3 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

Oznaczenie
działki i nr KW

Pow.
i położenie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Ukształtowanie działki korzystne, dojazd drogą gruntową. Zgodnie z ewidencją
gruntu symbol klasoużtku to
RII. Dzierżawa
z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny
2 500,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego
roku.

Przedłużenie umowy na okres
3 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 06.09.2021 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.08.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Oznaczenie
działki i nr KW

Pow.
i położenie

Działka nr 25/1
KW nr OP1G/00006414/4

0,1100 ha
Niekazanice
Niekazanice Kałduny

Działka nr 426/2
KW nr OP1G/00033167/5

0,2300 ha
Lewice

Cześć działki nr
674/33
KW nr OP1G/00025201/7

30 m2
Włodzienin
Włodzienin Kolonia

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

(S) w części obszary zabudowy
wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem,
a w części obszary rolne
(S) w części obszary zabudowy
wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem,
a w części obszary rolne

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz gruntów
rolnych. Obecnie nieużytkowana, porośnięta
dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Brak
uzbrojenia technicznego. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą o
nawierzchni z kostki brukowej.
Działka zlokalizowana jest pośrodku wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz gruntów
ornych. Według wypisu z rejestru gruntów stanowi teren Bp, Lzr- RIIIa oraz RIIIa. Kształt
działki korzystny regularny czworokąt, niweleta
pozioma. Dojazd do działki drogą gruntową.
Uzbrojenie techniczne – brak. Działka obecnie
jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami dziko rosnącymi.

(S) obszary zabu- Część działki budowlanej z przeznaczeniem na
dowy wsi
garaż blaszany.
z preferencją
zabudowy związanej z rolnictwem

Cena nieruchomości

Uwagi

18 300,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT)

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu nieograniczonego.

15 000,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT)

Sprzedaż nieruchomości w
drodze przetargu
nieograniczonego.

Dzierżawa nie30,00 zł
+ VAT + podatek ruchomości na
od nieruchomości okres 3 lat.
wg obowiązującej
stawki,
czynsz miesięczny, płatność do 25
dnia każdego
miesiąca
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.09.2021 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.08.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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