Młodym Wierzbia ...

”Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz.
Świat odpłaca Ci za to, co robisz”.
Les Giblin
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powielana ani wykorzystana do innej publikacji bez zgody wydawcy.
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„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie przywołuj ludzi, żeby zdobyć drewno i rozdzielić pracę,
ale rozbudź w nich tęsknotę za otwartym, nieskończonym morzem”.
Antoine de Saint Exupéry
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Niemniej te kroki bardzo ułatwiły przeprowadzenie całej procedury organizacyjnej związanej z nowym stowarzyszeniem. Baliśmy się trochę,
że nie zbierzemy wystarczającej liczby chętnych. Niepotrzebnie...
Czy w trakcie zebrania założycielskiego były jakieś pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszenia? Właściwie jedynymi pytaniami
były te dotyczące nazwy. Padło kilka sugestii, ostatecznie wybrana została nazwa zaproponowana przez Pana Alfreda Lenkiewicza „Panorama Wierzbia”.

Moderatorzy nowych inicjatyw

Tęsknota za wolnością
Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe „Panorama Wierzbia” powstało 28 stycznia 2006 roku. Właściwie zamiar powołania stowarzyszenia
we wsi istniał już od kilku lat. Zawsze jednak brakowało odwagi i impulsu. Do czasu powołania Stowarzyszenia wszelkie próby pozyskania
zewnętrznych funduszy wiązały się z koniecznością podejmowania współpracy z różnymi innymi organizacjami, np. Ośrodkiem Kultury czy
Parafią w Wierzbiu. Instytucje te wykazywały się wielkim zrozumieniem, ale brakowało nam nadal samodzielności działania, tj. „wolności” urzeczywistniania planów bez konieczności zbędnego tłumaczenia „a po co? a dlaczego?”. Ponadto formalnie przysparzało to wiele problemów.
Oto bowiem każda faktura, każde zaświadczenie czy rozliczenie musiało być podbite np. przez księdza.

Za drogo na ryby
Impulsem do powołania stowarzyszenia były dwa zdarzenia. Pierwsze z nich, niestety niezbyt szczęśliwe, wiązało się z podjętą przez nas inicjatywą odtworzenia stawu parkowego w Wierzbiu. Było to bagno zarośnięte trzciną i drzewami, które postanowiliśmy oczyścić. Pozyskaliśmy
pomoc Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach. Właściwie bez użycia sprzętu ciężkiego sfinansowanego przez RSP nie byłoby dziś
stawu. Ale co ważniejsze, w renowację stawu po raz pierwszy zaangażowały się dzieci i młodzież, zwłaszcza chłopcy, którzy liczyli na to, że po
renowacji będą mogli śmiało łowić ryby. Jakież było ich i nasze zdziwienie, kiedy grupa mieszkańców naszej wsi podjęła decyzję o powołaniu
Kółka Wędkarskiego i ustaliła wysokie opłaty za korzystanie ze stawu! Na nic zdały się sugestie, że przecież to właśnie my pomagaliśmy przy
odnowie. Stawki okazały się za wysokie na kieszeń większości z nas.

Działania „Panoramy Wierzbia” opierają się na dwóch podstawowych kierunkach: kultura i natura. Przecież w nich właśnie mieszczą
się niemal wszystkie potrzeby wsi: budowa placu zabaw i spotkań, działania dla dzieci i młodzieży (kultura), przycinka drzew, uporządkowanie parku podworskiego (przyroda). Nie chcieliśmy zostać tylko i wyłącznie biernymi realizatorami oczekiwań mieszkańców
Wierzbia. Chcieliśmy, aby nasze stowarzyszenie było moderatorem nowych inicjatyw, by pozwalało mieszkańcom na zwrócenie uwagi
na inne problemy, nawet, a zwłaszcza takie, o których by nie pomyśleli. Może trochę ambitne, może trudne w realizacji: problem naszego
małego potoku Kiełcznica, plany zagospodarowania w gminie Łambinowice; ale na pewno pozwalające na upowszechnianie innego
sposobu myślenia. Zapewne jest to działanie obejmujące także przyszłe pokolenia, ale przecież kiedyś trzeba zacząć...

Co będzie dalej?
Daniel Podobiński
(prezes)
Jolanta Bogonowicz
(zastępca prezesa)
Jadwiga Wójciak
(skarbnik)

Od „Błękitnej Mili” do „Panoramy Wierzbia”
Właściwą okazją do powołania stowarzyszenia stała się realizacja projektu „Błękitna mila” w 2006 roku. Liczyliśmy, że Stowarzyszenie uda nam
się powołać w czerwcu, pod koniec projektu. Decyzja została jednak podjęta niemal pół roku wcześniej. Na styczniowym zebraniu mieszkańców wsi Wierzbie zainicjowaliśmy dyskusję dotyczącą nowego stowarzyszenia i włączenia się do programu „Odnowy Wsi”. Nie było to działanie
przypadkowe. Kilka miesięcy wcześniej zakończyła się u nas realizacja projektu modernizacji Domu Kultury. Aby móc przeprowadzić ową
modernizację, konieczne było opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Wierzbie do roku 2013. Do Planu dołączyliśmy ankietę dla wszystkich
mieszkańców wsi na temat potencjalnych działań. Tak więc powołanie stowarzyszenia poprzedzone było formalnymi i nieformalnymi krokami.
Zapewne większość z nich powstawała naturalnie, tzn. nie była realizowana właściwie po to, by doprowadzić do powołania nowej organizacji.
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„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.
Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.
Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć”.
Albert Einstein
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2005-2006
S z e p t y

2007

2008

2009

2010

h i s t o r i i

Szepty historii
Szepty historii
Postępująca degradacja starej części cmentarza w Wierzbiu, obejmującej nagrobki autochtonów, skłoniła nas do podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających. Kroki te miały na celu przybliżenie nieznanej historii lokalnej obecnym mieszkańcom, a także zabezpieczenie jej dla przyszłych pokoleń. Projekt „Szepty historii” objął zebranie wszystkich porzuconych niemieckich nagrobków z przełomu
XIX/XX wieku w jednym zagospodarowanym w formie lapidarium miejscu. Zwieńczeniem projektu było umieszczenie granitowej płyty
nagrobnej na miejscu spoczynku dawnych właścicieli ziemskich wsi Wierzbie, Aleksandra i Marii Erny von Strachwitz.
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 Od lewej: Jasiek Wawryk, Natalia Wolny, Jola i Żaneta Bogonowicz - czyszczą stare nagrobki

 Horst Poppe z Niemiec (drugi od prawej) przy grobie pradziadka. Od Horsta wszystko się zaczęło...
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2005-2006
S z e p t y

2007

2008

2009

2010

h i s t o r i i

Poświęcenie powstałego lapidarium
Mateusz Pałęcki przy pracy...
Jadwiga Wójciak odnawia krzyż z początku XX w.
Mieszkańcy Wierzbia przygotowują parcelę lapidarium
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 Od lewej: Jan Wójciak, Daniel Podobiński, Piotr Pałęcki
i Stanisław Podkalicki - przenoszą poniemiecki nagrobek
na powstałe lapidarium
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2005-2006

2007

2008

2009

2010

Błękitna Mila
B ł ę k i t n a

m i l a

Najlepszy pro
jekt
odnowy wsi
województwa
opolskiego
w roku 2007

Błękitna Mila
W ramach projektu, poprzez gimnazjalny konkurs plastyczno - literacki oraz spotkanie z młodymi mieszkańcami wsi Wierzbie,
wyłoniona została grupa 15 uczestników. W trakcie warsztatów wyznaczone zostały 2 punkty poboru wody z Kiełcznicy. Próbki
pobierane były co dwa miesiące począwszy od lutego, a następnie przekazane zostały do analizy laboratoryjnej. Na tym etapie
wykonana została również tzw. waloryzacja ekologiczna cieku. Pod nadzorem mgr. inż. Pawła Barcika młodzi naukowcy dokonali
pomiarów koryta potoku, określili jego przebieg i wyznaczyli wartość ekologiczną. Do prac faunistycznych i florystycznych, dzięki
grantowi, zaproszeni zostali naukowcy: dr Krzysztof Badora – odpowiedzialny za krajobraz, program renaturyzacji, dr Krzysztof
Spałek – flora, dr Grzegorz Hebda – fauna, którzy przeprowadzili lekcje terenowe. W trakcie 3 spotkań terenowych wyznaczone zostały
stanowiska roślin i zwierząt chronionych oraz wykonana została dokumentacja fotograficzna. W przerwach pomiędzy spotkaniami
zorganizowane zostały 3 wyjazdy do instytucji naukowych.
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 Od lewej: Bartosz Nowak, Mateusz Pałęcki, Damian Figurniak (z tyłu), Marcin Pałęcki, Grzegorz Popek, Dawid Janus, Michał Wolny, Szymon Kajstura
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2005-2006
B ł ę k i t n a

2007

2008

2009

2010

M i l a

Poznajemy kolegów i koleżanki z Czech
Sadzimy „Las Młodych”
Mierzymy pomniki przyrody z Wierzbia
Współpracujemy z naukowcami z Uniwersytetu Opolskiego
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 Od lewej: Michał Wolny, Damian Figurniak, Marcin Pałęcki
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2006

2007

2008

2009

2010

A L L

ALL-Akademia Liderów Lokalnych

ALL

Akademia Liderów Lokalnych została utworzona na bazie pomieszczeń
byłego przedszkola w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbiu. Rozpoczęcie
projektu nastąpiło 11 lipca 2007 roku, a już tydzień później porządkowaliśmy
pomieszczenia, drapaliśmy ściany ze starej farby i burzyliśmy dwa piece
kaflowe. Stan ścian wymagał aż 4-krotnego malowania. Po zakończeniu
prac remontowych przystąpiliśmy do zakupów sprzętu i wyposażenia:
tablicy suchościeralnej, ekranu do projekcji multimedialnych, zestawu
komputerowego, rzutnika, stolików i krzeseł.
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 Adaptacja byłej jadalni przedszkola na potrzeby Akademii Liderów Lokalnych

Akademia
Liderów Lokalnych
„Nom miękkie (dop. projekty) są spoko wielki plus ale jak by nie grupa to nawet najlepszy projekt nie ma sensu a w naszym przypadku to te dwie rzeczy
są na wysokim poziomie”.
[Marcin, 25/10/2009]
 Zabawa w kalambury w ALL-u
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2006

2007
Plac

2008

2009

2010

zabaw

Plac zabaw
„Było świetnie ;) odwaliliśmy kawał dobrej roboty ;) Grupa fantastyczna,
wiadomo ;) (...)Dzięki za motywację i wszystko ;)”
[anonim, 9/04/2009]
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 Młodzież Wierzbia planuje plac zabaw swoich marzeń

 Pierwsze naprawy, z narzędziami: Łukasz Janus (dół) i Bartosz Nowak
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2006

2007

2008

2009

2010

W stronę światła

W stronę światła

W stronę światła

Projekt dotyczył przeprowadzenia badań nad entomofauną okolic Wierzbia. Dla każdego
uczestnika została przygotowana teczka entomologa zawierająca m.in. szpilki, rozpinadło do
motyli, zatruwaczki, czerpaki, ekshaustory, octan etylu, czerpak. Dzięki dotacji do projektu
włączeni zostali entomolodzy z Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie 6 spotkań terenowych
z entomologami uczestnicy dokonywali odłowu motyli dziennych, a także nocnego odłowu
ciem (praca z ultrafioletem). Zebrany materiał entomologiczny posłużył do przygotowania
przez uczestników preparatów biologicznych. W trakcie zajęć każdy pracował na odrębnym stanowisku. Prace te polegały m.in. na „krojeniu” wybranego preparatu (poznawanie morfologii)
i pracach mikroskopowych. Każdy uczestnik z odłowionych w trakcie prac terenowych
owadów przygotował swoją gablotę.
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 Od lewej: Justyna Bogonowicz, Kasia Osipowicz i Małgorzata Wawryk - nad Kiełcznicą

 Mateusz Pałęcki i Bartosz Nowak - na odłowach owadów
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2006

2007

2008

Turniej

2009

2010

księstw

Turniej

księstw

Turniej księstw
Turniej księstw opierał się na kanwie historycznego pojedynku drużyn rycerskich. Jego przeprowadzenie podyktowane było położeniem Wierzbia
na styku dawnych księstw: opolsko-raciborskiego i nyskiego, a także na skraju dawnej średniowiecznej puszczy obronnej zwanej Przesieką. Z tego
też względu planowane do rozegrania konkurencje nawiązywały wprost do impresji średniowiecznych, m.in. rzut podkową, plecenie kolczugi, rzut
włócznią czy strzelanie z łuku. Turniej rozpoczął się biegiem „O stopę pierwszej Opolanki”. Bieg ten upamiętniał wczesnośredniowieczną legendę
Wierzbia, mówiącą o odcisku stopy pierwszej kobiety z plemienia Opolan, który (według legendy) został odnaleziony w Wierzbiu w roku 1956.
W Turnieju wzięły udział drużyny z miejscowości: Grabin (gm. Niemodlin), Piątkowice, Wierzbie (gm. Łambinowice), Przechód (gm. Korfantów),
Domaszkowice (gm. Nysa) i Chrząszczyce (gm. Prószków).
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 Bieg o stopę pierwszej Opolanki w ramach Turnieju księstw
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2006

2007

2008

2009

D j e m b e C l u b

2010

Wyróżnienie
w konkursie
„Piękna Wieś
Opolska”
2009

Djembe Club
DjembeClub
W ramach projektu została utworzona młodzieżowa grupa bębniarska djembe, która raz na tydzień (od lutego do
czerwca 2009 r.) spotykała się na zajęciach gry na bębnach afrykańskich- djembe i dundun.
Warsztaty DjembeClub odbywały się raz na tydzień- w środy- w układzie trzech bloków tematycznych: Podstawy,
Ćwiczenia, Rytmy i Technikalia. Blok „Podstawy” obejmował podstawy związane z instrumentem djembe
i dundun, tj. informacje jak wydobywać z bębna podstawowe dźwięki i wiadomości na temat historii djembe.
Blok „Ćwiczenia” to blok obejmujący zajęcia, które pomogły opanować grę na djembe i obejmowały proste
rytmy. Większość z nich to proste ćwiczenia, które były dobrą podstawą do kolejnego bloku. Blok „Rytmy” objął
naukę rytmów złożonych różnego rodzaju, od tradycyjnych afrykańskich po kubańskie. Projekt zakończył
wspólny występ na „Dniach Gminy Łambinowice”.
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 Od lewej: Bartosz Nowak, Łukasz i Dawid Janus

„Było rewelacyjnie! Szkoda, że to już koniec naszego projektu;( „Bo bębny tworzą
wspólnotę, bez podziałów i barier- tak właśnie się stało i zrobimy wszystko, żeby
taki stan rzeczy nadal się utrzymał! Pozdrowienia dla całej naszej grupy i fanów :*”
[paulina, 20/06/2009]
 Od prawej: Marcin Pałęcki, Aneta Podobińska, Damian Figurniak, Mateusz Pałęcki
i Tomasz Szostak
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2006

2007

2008

2009

2010

Fundusz Młodych

Młodych

Fundusz
Fundusz Młodych

Stowarzyszenie Panorama Wierzbia przy realizacji Funduszu Młodych sformułowało model, w którym to Stowarzyszenie dysponowało i zorganizowało przydzielanie dotacji dla 3-4- osobowych grup młodzieżowych z Wierzbia. Model ten oparł się na następujących zasadach:
- w ramach rocznych środków w budżecie gminy Łambinowice Stowarzyszenie otrzymało środki na dofinansowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych,
- w okresie realizacji Funduszu Młodych ogłoszony został konkurs (luty 2009 r.), w którym młodzież zgłosiła swoje inicjatywy i wnioski o dofinansowanie działań. Zadaniem Stowarzyszenia była promocja założeń konkursu oraz dotarcie do jak największego grona młodych ludzi, którzy
potencjalnie mogli być zainteresowani działaniem,
- komisja złożona z 2 przedstawicieli Stowarzyszenia (prezes- opieka merytoryczna, skarbnik- opieka finansowa) i 1 przedstawiciela młodzieży
wybrała inicjatywy, które spełniają określone w konkursie warunki,
- przedstawiciele grupy podpisali ze stowarzyszeniem umowę o dofinansowaniu swojego pomysłu i zgodnie z przedstawionym budżetem
i harmonogramem zrealizowali projekt, rozliczając go wspólnie ze skarbnikiem Stowarzyszenia Panorama Wierzbia. Projekty zrealizowane
w ramach Funduszu Młodych to: Airbrushpainting (graffiti), Orientuj się (podchody po Wierzbiu) i Remont grupy Młodych mechaników.
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 Stefania Koncewicz, Paulina Suchodolska i Damian Figurniak - biorą udział w podchodach historycznych w ramach Funduszu Młodych.
Na zdjęciu przy nagrobku hrabiów Strachwitz.

 Dawid Raczkowski - młody mechanik
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2006

2007

2008

2009

2010

Noc Świętojańska

Noc
Świętojańska
„(...) daliście nadzieje młodym ludziom, dzieciom, że jeżeli dążymy do wybranego celu, to możemy góry przenosić....;)”.
[Ala, 31/10/2010]
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 Panny świętojańskie: Ola Suchodolska (na pierwszym planie) i Małgorzata Biernacka

 Dekorowanie wozu dla panien świętojańskich
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2007

2008

2009

2010

Noc Świętojańska

Przed imprezą...
Wyplatanie wierzbowych wianków
Grupa Djembe na Nocy Świętojańskiej
Przygotowanie ziół do „Sakiewek św. Jana”
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 Zespół „Etnoholik” w Wierzbiu
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2006

2007

2008

2009

2010

Spływ pontonowy
Spływ

pontonowy

„haha. :D mnie nie bolą ręce tylko nogi. :D noo cóżżż.; było bardzoooooooooo
bosko.! :D podobało mi się cholerni* :D najwspanialsi ;)))))))”
[gocha, 29/08/2009, komentowany wpis: Spływ pontonami po Nysie Kłodzkiej
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 Ćwiczenia przed spływem...

 Od lewej: Ania Łozowicka, Małgorzata Biernacka i Małgorzata Wawryk
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Podziękowania:

Wykaz najważniejszych projektów i przedsięwzięć zrealizowanych
lub zainicjowanych przez Panoramę Wierzbia:

 mieszkańcom Wierzbia, szczególnie zaś tym, którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz naszej wsi,
 Urzędowi Gminy Łambinowice za wspólnie nabywane doświadczenia, wsparcie finansowe i merytoryczne,
 Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach, szczególnie Panu Zbigniewowi Kosterkiewiczowi i Stanisławowi Mazurskiemu, za
optymizm, pasję i nieustającą pomoc w każdej prośbie,
 Nadleśnictwu Tułowice, szczególnie dla Nadleśniczego, Pana Romana Świątka, za otwartość i profesjonalizm,
 naszym donatorom: Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Fundacji Grupy Nokia, Fundacji im. Stefana Batorego,
Starostwu Powiatowemu w Nysie, Urzędowi Gminy w Korfantowie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego,
 rodzicom młodych mieszkańców Wierzbia, którzy uczestniczyli we wspólnych przedsięwzięciach, za zaufanie i okazywaną pomoc,
 naszym rodzicom za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie,
 Wam „młodzi Wierzbia” za radość, pasje, wyobraźnię i ogromną siłę wewnętrzną: Oli i Paulinie Suchodolskim, Adrianowi Święcickiemu, Pameli
Kowalik, Piotrowi Banera, Paulinie Pępek, Małgorzacie Biernackiej, Krzysztofowi Wierzelewskiemu, Mateuszowi i Marcinowi Pałęckim,
Bartoszowi Nowak, Dawidowi Raczkowskiemu, Łukaszowi i Dawidowi Janus, Karolinie Lenkiewicz, Grzegorzowi Popkowi, Anecie
Podobińskiej, Natalii Bergiel, Stefanii Koncewicz, Kasi Osipowicz, Tomkowi Szostakowi, Małgorzacie Wawryk, Justynie i Żanecie
Bogonowicz, Kornelii i Damianowi Figurniak, Joli Kuź i Marcinowi Biernackiemu.



































Szepty historii
Współpraca i inicjatywa rewitalizacji stawu parkowego w Wierzbiu
Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbiu
Błękitna Mila i Zielone Partnerstwo
Noc Świętojańska w 2007 i 2010 r.
Wycieczka do skalnego miasta w Adrspachu (Czechy)
„Masz głos, masz wybór” - debata samorządowa z czterema kandydatami na stanowisko wójta gminy Łambinowice
I gminne forum odnowy wsi
Kolędnicy
Młodzieżowy sylwester 2008/2009
Remont kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbiu
Akademia Liderów Lokalnych
Plac zabaw
Współpraca z Nadleśnictwem Tułowice w projekcie ścieżki rowerowej „Skrajem dawnej puszczy” wraz z wydaniem przewodnika
Udział w konkursie „Piękna wieś opolska” w roku 2007 i 2009
Wystawa fotograficzna i przygotowanie materiałów do kuli wieńczącej remontowaną wieżę kościoła w Wierzbiu
Konkurs dożynkowy
Tablice kartograficzne do ścieżki skrajem dawnej puszczy we wsi Wierzbie i Przechód (gm. Korfantów)
Współpraca w zakresie zagospodarowania skweru w centrum wsi
Kino na wsi (szafki w ALL-u)
W stronę światła
Witki wierzbowe - wyróżnienia dla zasłużonych
Turniej księstw
Podróż studyjna - przyjęcie delegacji z innych sołectw
Inwentaryzacja zasobów kultury materialnej wsi Wierzbie
Opracowanie planu odnowy miejscowości
DjembeClub
Zdobycie szczytu Pradziad w Czechach
Fundusz młodych
Andrzejki
„Masz głos, masz wybór” – konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie
I i II gminny spływ pontonowy (2009 i 2010 r.)
Podniebne historie
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„Dla wszystkich Mieszkańców - więcej życzliwości, dla Kółka Wędkarskiego- wieeelkich ryb, dla Strażaków - zapału do działania, dla Księdza udanych remontów i Kościoła pełnego Wiernych, dla Rady Sołeckiej i sołtysa -więcej zaangażowania, dla Radnego - udanej pracy w gminie na
rzecz wsi, dla Młodzieży- wielu ciekawych sposobów na nudę, dla Starszych - zadowolenia i odpoczynku, jeśli im potrzebny :), dla Panoramy wytrwałości i radości z tego co robicie, a dla całej Wsi - pozytywnych kontaków, udanych projektów, ciekawych pomysłów”.
[młoda, 24/12/2009]
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