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1.  KS. PROF. DR HAB. PIOTR PAWEŁ MANIURKA 

 

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka pełniąc funkcję Dyrektora Muzeum Diecezjalnego Opolu wykazywał się ogromnym 

profesjonalizmem, posiadał predyspozycje i zdolności organizacyjne do kierowania ta placówką, troszczył się o zachowanie 

i opiekę nad licznymi śląskimi budowlami zabytkowymi i dziełami sztuki kościelnej, które zachowały się do naszych czasów 

na terenie Śląska Opolskiego.  

Jest autorem licznych publikacji i artykułów, laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i 

Twórców Kultury (2012) oraz Nagrody Karola Miarki (2018). 

2.  RYSZARD ŁABUS 

 

  

Fotograf i operator kamery, przez lata związany z opolskim radiem i telewizją. Jego pasją jest fotografia, dzięki czemu 

stworzył olbrzymią kolekcję zdjęć dokumentujących najnowszą historię Opola. Wśród nich należy wyróżnić zwłaszcza 

zdjęcia pochodzące z lat 70. i 80., ukazujące Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dwa i pół tysiąca swoich zdjęć przekazał 

później ( za darmo) do Muzeum Polskiej Piosenki. Pierwsze zdjęcia z powodzi w Głuchołazach autorstwa pana Łabusa trafiły 

do Telewizji CNN, podobnie jak zdjęcia z pożaru lasu z Kuźni Raciborskiej (1992 r.), największego pożaru lasu w Polsce  

i Europie Środkowej.   

3.  RÓŻA ZGORZELSKA  

 

 

Społecznik, radna Rady Miejskiej Gminy Głogówek; inicjatorka i organizatorka wielu cyklicznych imprez kulturalnych. 

Pogłębia świadomość regionu nt. dziedzictwa kulturowego, niwelują stereotypy, budują wzajemne pozytywne relacje,  

ze względu, że region jest regionem wielokulturowym. Pomysłodawczyni „Muzeum Farska Stodoła". Współautorka  

i wydawca książek: „W śląskim domu i zagrodzie", „Śląski tygiel kulinarny", „Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość 

Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i Głubczyckiej", których tematyka ściśle związana jest z dziejami 

mieszkańców i wsi Biedrzychowice.  

4.  JÓZEF KANIOWSKI 

 

 

 

Jest znanym i cenionym nauczycielem w Głubczycach. W swojej 44-letniej karierze zawodowej pracował —jako jeden z 

nielicznych nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji, w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum  

i średniej szkole - LO. W chwili obecnej jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głubczycach,  

a także pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach - kierownikiem do spraw artystycznych. W swojej pracy 

pedagogicznej stosuje nowoczesne metody. Jest osobą twórczą. Posiada własny program autorski z nauki muzyki,  

jest autorem książki pt. „Śpiewnik Rodzinny". Podczas swojej wieloletniej działalności zrealizował 65 autorskich programów 

artystycznych. 


