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Order Uśmiechu ma już 50 lat – Głuchołazy to uczczą
Order Uśmiechu ma już 50 lat. Nie bez powodu najważniejsze uroczystości związane z
jubileuszem odbędą się w Głuchołazach, bo to właśnie z tego miasta pochodzi autorka rysunku
wielkiego, uśmiechniętego słoneczka, które stało się symbolem międzynarodowego odznaczenia
nadawanego przez dzieci. Obchody 50-lecia Orderu Uśmiechu trwają w Głuchołazach już od
wiosny. W dniach 21-22 września zaplanowano obchody oficjalne.
<p>W programie uroczystości w piątek (21.09) zaplanowano spotkania z Kawalerem Orderu
Uśmiechu - Renatą Piątkowską oraz z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej. Odbędzie się
także specjalna sesja Rady Miejskiej Głuchołaz, podczas której Głuchołazom nadany zostanie tytuł
Miasta Orderu Uśmiechu, Ewie Chrobak – autorce projektu - medal „Za zasługi dla Gminy
Głuchołazy”, a Markowi Michalskiemu tytuł Honorowego Obywatela Głuchołaz. <br /> <br />
Tego dnia tamtejszemu Centrum Kultury nadanie zostanie też imię Kawalerów Orderu Uśmiechu,
a jeden z kawalerów – ks. bp Antonii Długosz poprowadzi w samo południe mszę świętą w
Kościele pw. św. Wawrzyńca, po której w Alei Kawalerów Orderów Uśmiechu odsłonięte zostaną
pamiątkowe tablice. Świętowanie w piątek (21.09) zakończy w Ośrodku „Banderoza” ognisko z
Kapitułą Orderu Uśmiechu. </p> <p><br /> W sobotę (22.09) zaplanowano o 9:00
lekkoatletyczny miting na stadionie miejskim, o 13:00 warsztaty chóralne z chórem Capricolium w
Muszli Leśnej, a po nich festyn pn. „Skarby Gminy Głuchołazy”.</p> <p><br /> 50-lecie Orderu
miasto świętuje już od wiosny. Za nami m.in. udana próba bicia Rekordu Guinnessa w ułożeniu
przez dzieci symbolicznego słoneczka z ponad tysiąca kartek, minimistrzostwa świata w piłkę
nożną o Puchar Kuby Błaszczykowskiego czy odsłonięcia kolejnych tabliczek na głuchołaskiej Alei
Orderu Uśmiechu. <br /> <br /> </p> <p>Przypomnijmy: na pomysł, aby stworzyć dziecięce
odznaczenie wpadł redaktor

"Kuriera Polskiego" Cezary Leżeński. Podczas „Dobranocki” ogłoszono konkurs na projekt orderu.
Zwyciężyła dziewięciolatka z Głuchołaz Ewa Chrobak. Jej obrazek wybrano spośród 44 tysięcy
prac. Było to w 1968 roku… Wówczas pierwszym nagrodzonym przez dzieci został prof. dr Wiktor
Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania. W czasie dekoracji był pasowany czerwoną
różą i musiał wypić puchar kwaśnego soku z cytryny i się… uśmiechnąć się. Ceremonia ta
obowiązuje do dziś… W 1979 roku ONZ nadała Orderowi Uśmiechu międzynarodową rangę.

</p> <p><br /> O tym, kto dostanie Order Uśmiechu decyduje Kapituła, kandydatów zgłaszają
dzieci. Do tej pory Kawalerami Orderu zostali m.in. Jan Paweł II, Papież Franciszek, Dalajlama XIV,
Nelson Mandela, Astrid Lindgren czy Irena Sendlerowa. W zeszłym roku tytuł dzieci przyznały
Leonowi Knabitowi. </p> <div> <br /> </div> <div>Głównymi organizatorami 50-lecia Orderu
Uśmiechu są Gmina Głuchołazy i Centrum Kultury w Głuchołazach. Radio Opole jest patronem
medialnym wydarzenia.<br /> <br /> </div> <p> </p> <p> </p> <div style="text-align:
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style="font-weight: bold;"> Piątek 21 września </span></div></div> <div><span
style="font-weight: bold;"><img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right;
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src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/250787/2018-09-14_1536925676.jpg" alt="Order
Uśmiechu ma już 50 lat – Głuchołazy to uczczą" title="Order Uśmiechu ma już 50 lat – Głuchołazy
to uczczą" />9.30</span> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2</div> <div>Spotkanie autorskie z
Renatą Piątkowską, Kawalerem Orderu Uśmiechu</div> <div>Publiczna Szkoła Podstawowa nr
3</div> <div>Spotkanie autorskie z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej<br /> <br />
</div> <div><span style="font-weight: bold;">10.30</span> Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1</div> <div>Spotkanie autorskie z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej<br /> <br />
</div> <div><span style="font-weight: bold;">10.30</span> Sala Widowiskowa Centrum
Kultury</div> <div>Uroczysta sesja Rady Miejskiej:</div> <ul> <li>Nadanie Głuchołazom
tytułu Miasto Orderu Uśmiechu</li> <li>Nadanie Centrum Kultury imienia Kawalerów Orderu
Uśmiechu</li> <li>Przyznanie Markowi Michalakowi Tytułu Honorowy Obywatel Głuchołaz</li>
<li>Wręczenie Ewie Chrobak medalu „Za Zasługi dla Gminy Głuchołazy”</li> <li>Promocja
książki „Historia prawdziwa z Głuchołaz – Miasteczka Orderu Uśmiechu”</li> </ul> <div><span
style="font-weight: bold;">12.00</span> Kościół Parafialny pw. Świętego Wawrzyńca</div>
<div>Uroczysta Msza Św. celebrowana przez ks. bp. Antoniego Długosza, Kawalera Orderu
Uśmiechu</div> <div><span style="font-weight: bold;">13.30</span> Aleja Kawalerów Orderu
Uśmiechu</div> <div>Odsłonięcie pamiątkowych tablic: Głuchołazy-Miasto Orderu Uśmiechu;
Święci Kawalerowie Orderu Uśmiechu; KOU ks. bp. Antoni Długosz; KOU Irena Sendlerowa; KOU
Renata Piątkowska<br /> </div> <div><span style="font-weight: bold;">16:30</span> Mała
Galeria Centrum Kultury</div> <div>Spotkanie autorskie z Janiną Zgrzembską, córką Ireny
Sendlerowej</div> <div><span style="font-weight: bold;">18:00</span> Ośrodek
„Banderoza”</div> <div>Ognisko z Kapitułą Orderu Uśmiechu</div> <div><br /> </div> <div
style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Sobota 22 września</span></div>
<div><br /> </div> <div><span style="font-weight: bold;">9:00</span> Stadion Miejski (ul. M.
Konopnickiej)</div> <div>Miting lekkoatletyczny</div> <div><span style="font-weight:
bold;">13:00</span> Muszla Leśna</div> <div>Warsztaty chóralne z chórem
„Capricolium”</div> <div><span style="font-weight: bold;">14:00 </span>Muszla Leśna</div>
<div>Festyn pn. „Skarby Gminy Głuchołazy”. Występy: chóru „Capricolium”, zespołów

„Czerwony Stolik” , „Acoustica” i ”Sweet Band”. Ponadto: płukanie złota, warsztaty artystyczne i
kulinarne, stoiska rękodzieła i wiele innych atrakcji.</div> <div><br /> </div><br /> <br /> <br
/> <br /> <p> </p> <div><br /> </div>

