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Jednym z zadań Towarzystwa jest sze-
rzenie wiedzy o naszej gminie. Wśród 

młodzieży od 20 lat prowadzony jest 
konkurs „Co wiem o swojej gminie”. 
Konkurs ten zainicjował p. Walter Świerc, 
a obecnie od wielu lat prowadzi go p. Je-
rzy Farys. 

Konkurs podzielony jest na dwie części: 
plastyczną – dla klas młodszych szkół 
podstawowych oraz wiedzy – dla klas 
gimnazjalnych. Młodzież dość chętnie 

bierze udział w tym konkursie, bo i na-
grody są atrakcyjne. Składamy podzię-
kowania panu J. Farysowi za pracę, którą 
wkłada w organizację, ale też dziękujemy 
Urzędowi Gminy za ufundowanie nagród. 
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 
8 czerwca w dużej Sali Urzędu Gminy. 
Wszystkie szkoły są zawsze zapraszane 
do udziału w tym konkursie.

Jednym z elementów działalności 
statutowej Towarzystwa jest wspieranie 

działalności wydawniczej, dotyczącej 
propagowania historii naszego terenu. 
Pan Jerzy Farys napisał kolejne dzieło 
o historii naszej gminy. Członkowie To-
warzystwa obecni na Walnym Zebraniu 
podjęli uchwałę, aby wspierać wszystkie 
działania prowadzące do wydania tego 
dzieła. W początkowej fazie ma być ono 
wydane w formie e-booka. W tej kwestii 
będziemy ściśle współpracować z Urzędem 
Gminy w Turawie.

Członkowie Towarzystwa aktyw-
nie włączą się w organizację Dożynek 
Gminnych w Turawie, które odbędą się 
8 i 9 września br.

TowarzysTwo Miłośników zieMi Turawskiej
Teresa Żulewska
walne zebranie członków Towarzystwa odbyło się 24 maja br. na zebraniu omó-
wione zostały sprawy związane z nowym statutem TMzT, wprowadzeniem regu-
laminu i sprawy bieżące. Przedstawione zostały sprawozdania z pracy zarządu, 
komisji rewizyjnej i sprawozdanie finansowe.

Obchody, jak wcześniej ustalono, 
oprócz części oficjalnej miały mieć 

również część sportową, w której miała 
brać udział młodzież. W związku z tym 
do Wetter pojechali uczniowie gimna-
zjum w Turawie, pod opieką nauczyciela 
wychowania fizycznego Grzegorza Kwie-
cińskiego. W pierwszym dniu wizyty, 
po przywitaniu w Ratuszu, zostaliśmy 
zaproszeni na rejs statkiem po rzece, 
w czasie którego mogliśmy podziwiać 
piękną panoramę partnerskiego miasta. 
Kolejny dzień, sobota, rozpoczął się od 
turnieju sportowego zorganizowanego 
dla mieszkańców miasta. Do rywalizacji 
w dziesięcioboju łącznie przystąpiło dzie-
sięć drużyn, w tym dwie reprezentujące 
gminę Turawa – jedna to młodzież, druga 
to pracownicy urzędu gminy. Wójt został 
przydzielony do drużyny z burmistrzem 
Wetter oraz innymi pracownikami urzędu 
miasta. Wszystkie konkurencje zostały 
przygotowane i przeprowadzone przez 

kluby sportowe oraz stowarzyszenia dzia-
łające na terenie partnerskiego miasta. Tak 
więc oprócz dyscyplin typowo sportowych 
były też zupełnie zwariowane i śmieszne, 
jak np. wyścigi w taczkach, czy minisa-
mochodzikami lub na pięcioosobowych 
nartach. Po zaciętej i niezwykle śmiesz-
nej rywalizacji nasza młodzież zdobyła 
zaszczytne pierwsze miejsce. 

Drużyna „Chrząszczy”, czyli urzęd-
ników, wzniosła się na wyżyny swoich 
możliwości, kończąc rywalizację na trze-
cim miejscu. Jak łatwo się domyśleć, nikt 
z organizatorów nie umiał wymówić 
nazwy ekipy, ale o to też chodziło, by 
było śmiesznie. Po przerwie i krótkim 
odpoczynku odbył się zaplanowany mecz 
piłki nożnej między drużynami z Polski 
i Niemiec. Z nieba lał się w tym dniu 
niemiłosierny żar, więc zmagania nie 
należały do najłatwiejszych. Mimo to 
połączone siły młodzieży i doświadczenia 
urzędników sprawiły, że mecz zakończył 

się wynikiem 10:1 dla Turawy. Nie o wyniki 
jednak tu chodziło, tylko o dobrą zabawę, 
integrację i wymianę doświadczeń, co 
w części oficjalnej wieczorem podkreślali 
zarówno Wójt Gminy Turawa, jak i Bur-
mistrz Wetter. W podsumowaniu tych 
dwudziestu lat partnerstwa nie zabrakło 
wspomnień i podziękowań dla osób, które 
tworzyły i później dbały o współpracę. 
Część oficjalna miała bardzo uroczysty 
charakter, a wzięło w niej udział wielu 
zaproszonych gości. Wójt Gminy Turawa 
zaprosił delegację Wetter na drugą część 
obchodów jubileuszu do Turawy. Spotka-
nie to odbędzie się przy okazji Dożynek 
Gminnych, które w tym roku organizuje 
Turawa w dniach 8–9 września. Trudno 
będzie organizacyjnie sprostać tak wysoko 
postawionej poprzeczce przez naszych 
partnerów. Jednak, znając naszą polską 
gościnność myślę, że przyjmiemy ich w na-
szej gminie równie godnie i zapewnimy 
rozrywki na podobnym poziomie. 

20 lat wymiany doświadczeń nie poszło 
na marne i z nadzieją można patrzeć na 
rozwój współpracy i kontaktów w następ-
nych latach naszego partnerstwa.

20 laT ParTnersTwa GMiny Turawa  
i MiasTa weTTer
w dniach 25–27 maja delegacja pracowników urzędu Gminy oraz mieszkańców 
gminy Turawa na czele z wójtem przebywała w niemczech na obchodach jubileuszu 
20-lecia podpisania układu o partnerstwie między gminą Turawa a miastem wetter. 

adaM Bochenek
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kalendarz 
zBliŻających się iMPrez

30.06 – 1.07 – festyn lato w zawadzie
1.07 –  piknik rodzinny „Powitanie lata”, Turawa 

jezioro średnie
21.07 – zawody wędkarskie, jezioro srebrne

21–22.07 – zawody kynologiczne w Turawie na boisku lzs
11.08 –  Puchar wójta w Piłce nożnej drużyn młodzie-

żowych, boisko lzs w kotorzu Małym
12.08 –  Puchar wójta w Piłce nożnej seniorów, bo-

isko lzs w kotorzu Małym
8–9.09 – dożynki Gminne w Turawie

zaProszenie na doŻynki GMinne
wójt Gminy turawa oraz sołtys i Komitet organizacyjny sołectwa 
turawa – Marszałki serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, 
które odbędą się w dniach 8–9 września 2018 r. w turawie.

Program uroczystości dożynkowych przedstawia 
się następująco:

Sobota 8.09.2018 r.
15.00 otwarcie dożynek
15.15 przegląd zespołów ludowych gminy turawa
17.00  występ kabaretowy uczniów PG turawa – teren obok namiotu 

– gry i zabawy z klownem
18.00 Kris – występ wokalny
20.00 zabawa taneczna z kapelą góralską Mirage z wadowic

Niedziela 9.09.2018 r.
 9.00 uroczysta msza św. dożynkowa – Kotórz wielki
12.30  zbiórka korowodu dożynkowego turawa – Marszałki  

ul. sosnowa 
14.00 uroczyste otwarcie Dożynek – część oficjalna
15.30 występ artystyczny dzieci z przedszkola w turawie
16.00 występ zespołów mażoretkowych Domu Kultury w ozimku
16.30 kabaret „wesoły Masorz”
18.00 koncert zespołu „Cała Góra Barwinków”
20.00 zabawa taneczna z Dj-em

i n F o r M a c j a
w związku ze zbliżającym się planowanym terminem zakończe-
nia budowy hali sportowej w turawie, prosimy mieszkańców 
o zgłaszanie propozycji nadania nazwy dla powyższego obiektu 
wraz z uzasadnieniem. 
termin składania propozycji do dnia 31.07.2018 r. w sekretariacie 
urzędu Gminy turawa przy ul. opolskiej 39 c.

Z poważaniem 
Stanisława Brzozowska 

Sekretarz Gminy

8 czerwca z inicjatywy urzędu Gminy 
Turawa i Towarzystwa Miłośników zie-
mi Turawskiej został przeprowadzony 
w urzędzie Gminy w Turawie, po raz ko-
lejny, turniej „co wiem o swojej gminie”. 
o godzinie 9.00 rywalizację rozpoczęli 
uczniowie klas i–iii z pięciu publicznych 
szkół podstawowych z terenu gminy 
Turawa: Bierdzan, ligoty Turawskiej, 
osowca, Turawy i zawady.

W ciągu sześćdziesięciu minut 
uczniowie musieli wykonać pracę 

plastyczną przedstawiającą swoją wieś. 
Komisja konkursowa w składzie: człon-
kowie Zarządu TMZT i przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Turawie, stanęła przed 
bardzo trudnym zadaniem, gdyż musiała 
ocenić prace, których poziom był bardzo 
wysoki i wyrównany. Wszystkie prace 
wykonane przez uczniów były bardzo 
ciekawe. Po długim namyśle jury wyty-
powało zwycięzców. 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Sara Barć, Daria Mocigemba, 
Maria Schwarcbach.
II miejsce – Emilia Długosz, Julia Ka-
łuża, Anna Pietrakowska, Wojciech 

Machnio, Izabela Pollak, Aleksandra 
Mrowiec, Maja Lasak.
III miejsce – Natalia Fila, Maja Ko-
walczyk, Antonina Dziadczyk, Laura 
Mocigemba.

W drugiej części turnieju rywalizowali 
gimnazjaliści i uczniowie z kl. VII ze szko-
ły podstawowej w Turawie. Uczniowie mu-
sieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii, 
tradycji, kultury i teraźniejszości gminy 
Turawa. Gimnazjaliści przygotowali się 
do turnieju z trzech książek W. Świerca – 
„Album”, „Turawa w grafice i słowie…”, 
„Jak z osady folwarcznej powstała wieś 
Turawa”. Wszyscy uczestnicy tego etapu 
wykazali się ogromną wiedzą. Po długiej 
rozgrywce turniej został rozstrzygnięty. 
Laureatami konkursu zostali:

Justyna Sochor – zwycięzca turnieju
Karolina Wodniok – II miejsce
Vanessa Pippa – III miejsce
Oliwia Kątny – IV miejsce
Mateusz Korzeniec – V miejsce

Pozostali uczestnicy turnieju: Julia 
Noras, Oliwia Graca, Zofia Kuchta 
i Maria Końca. 

Nagrody rzeczowe i dyplomy uczestni-
kom turnieju wręczyli: Stanisława Brzo-
zowska – sekretarz Urzędu Gminy w Tu-
rawie, Teresa Żulewska – przewodnicząca 
TMZT, Danuta Matysek – przewodnicząca 
komisji oświaty, Beata Kupka – radna 
z Bierdzan, Jerzy Farys – organizator 
turnieju. Prowadzący cały konkurs Jerzy 
Farys oraz pozostali zaproszeni goście 
podkreślili bardzo dobre przygotowa-
nie merytoryczne uczestników, którzy 
wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą 
historii gminy Turawa. Wszyscy ucznio-
wie biorący udział w turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe, które ufundował Urząd 
Gminy w Turawie. 

Gorące podziękowania należą się także 
nauczycielom, za przygotowanie wycho-
wanków do konkursu.

Turniej „co wieM o swojej GMinie”
jerzy Farys
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skradziono PoMnik Przyrody
sadowska MaGdalena

Pomnik przyrody – głaz narzutowy, który znajdował się 
pomiędzy Jeziorem Dużym a Jeziorem Średnim został 

skradziony. Obwód głazu wynosi 520 cm, długość 163 cm 
i wysokość 100 cm. Sprawą zajmuje się policja. Jeśli ktoś po-
siada jakiekolwiek informacje na temat skradzionego pomnika 
przyrody, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji 
w Ozimku pod nr. 77 402 67 40 lub pod nr. 997.

Zdjęcie pomnika pochodzi ze strony internetowej 
www.pomniki-przyrody.pl

BarTłoMiej kiTa
w ligocie Turawskiej odbyła się czternasta edycja konkursu 
kroszonkarskiego Gminy Turawa. do zmagań przystąpili 
uczniowie turawskich szkół podstawowych, rywalizując 
w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na techniki 
zdobienia: rytownicza i dowolną. stawkę uzupełnili uczniowie 
Vii klas, klas gimnazjalnych oraz dorośli połączeni w jedną 
kategorię.

Od wieków zdobimy jaja w okresie wielkanocnym. Trady-
cja ta ma swój udokumentowany rodowód, wywodzi się 

z czasów biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka, czyli 
z początku XIII wieku. Archeologiczne znaleziska na opol-
skim Ostrówku wskazują nawet na X wiek. Nie w X wieku, 
ale jedenaście wieków później odbyła się czternasta edycja 
Konkursu Kroszonkarskiego Gminy Turawa. Do zmagań 
przystąpili uczniowie turawskich szkół podstawowych, ry-
walizując w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na 
techniki zdobienia: rytowniczą i dowolną. Stawkę uzupełnili 
uczniowie VII klas, klas gimnazjalnych oraz dorośli połączeni 
w jedną kategorię. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 
61 uczestników z czterech turawskich szkół. Jury w składzie: 
Bernadeta Staś, Beata Kupka, Bartłomiej Kita zauważyło prócz 
stale rosnącego poziomu prac, nowe trendy zdobnicze, które 
w tym roku nawiązywały do ekologii i naturalnych materiałów 
zdobniczych: nasion, mchu czy konopnego sznurka.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach prezentuje 
poniższa tabela:

Dorośli, VII klasy, klasy gimnazjalne
1. weronika stotko
2. Christina świtała
3. Katarzyna Hełka

Szkoła podstawowa klasy I–III
technika rytownicza technika dowolna
1. Diana Buhl
2. sara Barć
2. Paulina Kuczera

1. oliwia Kałuża
2. anna Gryga
3. Małgorzata Buczek

Szkoła podstawowa klasy IV–VI
technika rytownicza technika dowolna

1. natalia Puscz
2. Piotr Kula
2. Michał opas

1. Maja Prządo
1. wojciech rudnik
2. nikodem lipp

Szczególne podziękowania należą się sołtys Ligoty Turaw-
skiej – pani Danucie Matysek oraz paniom z Rady Sołeckiej, 
DFK oraz mamom: Izabeli Lipp, Renacie Leś, Krystynie Rudnik 
oraz rodzinie Świtała za przygotowanie słodkich wypieków 
i obsługę organizacyjną.

Pisanki nie są do jedzenia!  
z Pisanek się wyklują świąTeczne Życzenia
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Turawska ziemia to moja mała ojczyzna, 
choć urodziłem się 83 lata temu w je-
łowej, w wiosce oddalonej od Turawy 
o nie więcej niż 10 km. obejmując w niej 
funkcję wójta gminy, znałem ją jak 
przysłowiową własną kieszeń.

Przedtem – po ukończeniu opolskie-
go liceum ogólnokształcącego oraz 

Studium Nauczycielskiego w Opolu, 
a także studiów na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i warszawskim Studium 
Podyplomowym – przez wiele lat byłem 
kierownikiem szkoły, dyrektorem Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Opolu, a także działaczem ruchu lu-
dowego na Śląsku Opolskim oraz anima-
torem towarzystwa regionalnego. Owe 
doświadczenia i zdobyta wiedza pomogły 

mi w dużej mierze rozwinąć 
moje pasje pozazawodowe. 
Jedną z nich była plastyka 
oraz badania przeszłości hi-
storycznej moich rodzinnych 
stron, a szczególnie miejsco-
wości należących do gminy 
Turawa.

Z tej pasji i z tego zami-
łowania powstawały moje 
grafiki, a także teksty lite-
rackie. Podjąłem ten trud, 
wychodząc z założenia, że 
dotychczas o historii i ży-
ciu współczesnym naszej 
społeczności wiemy wciąż 
bardzo mało, ale również za-
mierzeniem moim było, aby 
czytelnicy mogli w bardzo 
dostępny sposób prześledzić 
pogmatwane koleje losu na-
szej małej ojczyzny.

W moich albumach za-
mieściłem ponad sto grafik opatrzonych 
krótkimi informacjami historycznymi, 
biograficznymi, czy topograficzno-kra-
joznawczymi. Chodziło mi o to, aby 
czytelnik mógł zobaczyć piękno naszych 
zabytków budowlanych (kapliczki, kościo-
ły, młyny, rozliczne profile turawskiego 
pałacu byłych właścicieli turawskich 
dóbr ziemskich, budynków publicznych, 
od Urzędu Gminy poprzez szkoły aż 
po remizy straży pożarnych i pawilony 
ośrodków wczasowych i sportowych, 
zbudowanych gęsto wokoło Jeziora Turaw-
skiego, wreszcie liczne nastrojowe pejzaże 
i portrety żyjącej tu zwierzyny.

Starałem się, aby w tekstach i rysun-
kach ukazywać klimat przeszłości, aby 
podkreślić ciągłość pomiędzy przeszło-
ścią tej ziemi a tym, co dziś składa się 
na jej życie gospodarcze i społeczne. 
Ze szczególnym ciepłem starałem się 
pisać o turawskich jeziorach i lasach je 
okalających. Rysunki natomiast były 
wyrazem mojej fascynacji i przywiązania 
do tutejszego urokliwego pejzażu.

Moje Pasje
walTer świerc

kondolencje



7
2/114 Czerwiec 2018

Pomysłodawcą i organizatorem kon-
kursu było Przedszkole Publiczne 

w Turawie, w tym pani Alicja Janecka 
(logopeda) oraz dyrektor przedszkola pani 
Brygida Mach. Do organizacji konkursu 
w nieocenionym zakresie włączył się 
Urząd Gminy w Turawie w osobie pana 
Adama Bochenka oraz Magdaleny Sadow-
skiej. Konkurs nie miałby racji bytu bez 
udziału i wsparcia tak organizacyjnego, 
finansowego, jak i materialnego wielu 
instytucji, osób i sponsorów w tym Urzędu 
Gminy w Turawie, pana Jerzego Musie-
laka (dyrektora GZEAS-u w Turawie), 
Koła Łowieckiego Odra, Państwa Jagody 
i Macieja Kiwior (Delikatesy Centrum 
w Turawie), Państwa Marzeny i Adama 
Dymarczyk oraz osób prywatnych pra-
gnących zachować anonimowość. 

Celem konkursu była integracja dzieci 
w wieku przedszkolnym z terenu gminy 
Turawa oraz ich rodziców i wychowawców, 
zachęcanie przedszkolaków do kon-
struktywnego i twórczego spędzania 
czasu wolnego oraz wspieranie działań 
twórczych młodego pokolenia w różnych 
formach aktywności. 

W konkursie wzięli udział podopieczni 
ze wszystkich przedszkoli oraz oddzia-
łów przedszkolnych funkcjonujących 
na terenie naszej gminy, tj.: Przedszkola 
Publicznego w Bierdzanach, Oddziału 

Przedszkolnego w Kadłubie Turawskim, 
Przedszkola Publicznego w Kotorzu Ma-
łym, Oddziału Przedszkolnego w Zakrzo-
wie Turawskim, Oddziału Przedszkolnego 
w Osowcu, Niepublicznego Przedszko-
la Kubusiowa Akademia w Rzędowie, 
Przedszkola Publicznego w Turawie, 
Przedszkola Publicznego w Węgrach, 
Przedszkola Publicznego w Zawadzie. 
Dzieci prezentowały wybrane przez siebie 
utwory z literatury dziecięcej w dwóch 
kategoriach wiekowych: dzieci 3–4-letnie 
oraz 5–7-letnie.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: 
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kam-
pa, były Wójt Gminy Turawa Walter 
Świerc, Sekretarz Gminy Turawa Sta-
nisława Brzozowska, aktor teatru im. 
Jana Kochanowskiego Bogdan Zieliński, 
była dyrektor Przedszkola Publicznego 
w Węgrach Irena Rudzik. Wymienieni 
goście utworzyli równocześnie komisję 
konkursową, serdecznie i ciepło ocenia-
jącą uczestników naszego konkursu. 
Jury w swojej ocenie brało pod uwagę 
dobór tekstu i jego pamięciowe opano-
wanie, interpretację utworu, poprawne 
i płynne recytowanie oraz ogólny wyraz 
artystyczny.

W kategorii dzieci 3–4-letnich I miejsce 
zajęła Mach Larisa (Oddział Przedszkolny 
w Kadłubie Turawskim), II miejsce ex 

aequo zajęli Joszko Laura (Przedszkole 
Publiczne w Turawie) i Kubicki Witold 
(Przedszkole Publiczne w Zawadzie), 
III miejsce – Skiba Fabian (Przedszkole 
Publiczne w Bierdzanach). 

W kategorii dzieci 5–7-letnich I miejsce 
zajęli ex aequo Świtała Adrian (Oddział 
Przedszkolny w Zakrzowie Turawskim) 
i Pastuszczak Zofia (Przedszkole Publicz-
ne w Turawie), II miejsce zajęła Nowak 
Lena (Oddział Przedszkolny w Osowcu), 
III miejsce – Andrzejewska Julia (Przed-
szkole Publiczne w Kotorzu Małym). 

Wszystkie pozostałe dzieci otrzymały 
wyróżnienia oraz nagrody niespodzianki.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 
uczestniczących w konkursie niespodzian-
kę w postaci miniwarsztatów emisji głosu, 
poprowadzonych przez naszego gościa – 
aktora teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu Bogdana Zielińskiego. Warsztaty 
spotkały się z ogromnym zaintereso-
waniem uczestniczących w nich dzieci. 
Pan Bogdan Zieliński zaprezentował 
również poetycką interpretację wierszy 
Jana Brzechwy.

W trakcie przerw dzieci mogły posilić 
się przygotowanym przez organizatorów 
poczęstunkiem oraz wykazać się inicja-
tywą twórczą z wykorzystaniem kredek, 
kartek i ciastoliny.

Czas szybko minął w radosnej atmos-
ferze. Jesteśmy głęboko przekonani, iż 
konkurs umożliwił dzieciom nie tylko 
wspólne spędzenie kilku chwil, ale i za-
prezentowanie budzących się zdolności 
i umiejętności.

GMinny loGoPedyczny konkurs recyTaTorski
alicja janecka
1.03.2018 r. w sali ochotniczej straży Pożarnej w osowcu odbył się Gminny lo-
gopedyczny konkurs recytatorski pt. „co syczy, szumi i szeleści?”, przeznaczony 
dla przedszkolaków z terenu naszej gminy. 
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Do czasów wybudowania Jeziora Tu-
rawskiego bardzo często, gdy wzbie-

rała woda w Małej Panwi, dochodziło 
do zalania, szczególnie dotyczyło to obu 
Kotorzy i Turawy. Czytelnik Gazety Opol-
skiej napisał relację z powodzi z 1903 r. 
Przedstawiam cały tekst w oryginalnej 
pisowni: Tak wielkiej wody jak my tego 
roku dostali 25.04.1903 r. już dawno nie 
było. Starsi ludzie mówili, że w roku 1854 
też po wsi na łódkach pływali. Podobnie 
było też teraz., gdyż z tych pierwszych 
domów przy małym moście, gdy się kto na 
gościniec dostać chciał, musiał się na łódce 
przewieść i z dobytkiem do 
innych domów albo do in-
nej wsi uciekać. Temu była 
winna osowska gać, gdyż 
tam zrobiono tamę gwoli 
budowy nowej gaci. Za co 
też będzie spółka akcyjna 
do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez 
wodę pociągnięta.

W sobotę 16.03.1903 r. 
o godz. 6.00 wybuchł po-
żar u Jana Tarary w Tu-
rawie. Spłonął dom, 
na szczęście nie było 
wielkiego wiatru, gdyż 
sąsiedzi mieli słomiane 
dachy. Nie była znana 
przyczyna pożaru. 

Czytelnik Gazety 
Opolskiej z Ligoty Tu-
rawskiej poinformował, 
że w czwartek 7.05.1903 r. 
po południu szalała nad 
wsią silna burza, która trwała około 
dwóch godzin. Było słychać uderzenia 
gromów w okolicznych lasach. Następ-
nie przeszedł ulewny deszcz i wielki 
grad. Ostatnia śnieżyca i zamieć także 
wyrządziła w tutejszych lasach wielkie 
szkody, większe niż w innych rejonach. 
Było dużo grubych drzew złamanych i po-
wyrywanych z korzeniami. Nie zdążono 
ich jeszcze nawet pousuwać. 

4.09.1903 r. w Osowcu na podstawie 
§ 4. rozporządzenia policji z 7.10.1901 r. 
w wyniku procesu sądowego za pijaka 
uznano chałupnika Johanna Kornek 

z Węgier. Zabroniono Kornkowi sprze-
daży alkoholu.

Pijaństwo ciągle rozszerzało się wśród 
mieszkańców. W 1904 r. na podstawie 
§ 4. rozporządzenia policji z 7.10.1901 r. 
w wyniku procesu sądowego uznano 
za pijaka: 

10 lutego chałupnika Franza Wilczek  –
z Kotorza Małego 
10 maja żonę zagrodnika Katharinę  –
Kupka z d. Slowik z Kotorza Wiel-
kiego
3 czerwca chałupnika Josefa Mross  –
z Kotorza Małego.

Zabroniono, pod groźbą kary, sprze-
daży im alkoholu.

Chałupnik Josef Mross z Kotorza 
Małego, który był uznany za pijaka na 
podstawie obwieszczenia z dn. 3.06.1904 r. 
w Oppelner Kreisblatt nr 23 z 1904 r., 
przestał być pijakiem, poinformowano 
o tym fakcie 14.12.1904 r. Oznacza to, 
że w ciągu pół roku przestał być alko-
holikiem. 

Amtsvorsteher – naczelnik Schaumkell 
z Osowca poinformował, że 12.06.1904 r. 
o godz. 10.00 na drodze Oleskiej przy 
opolskiej wieży wodnej (wieża ciśnień) 

znaleziono dwa koce końskie. Były do 
odebrania w Osowcu.

W prasie ukazywały się także ogło-
szenia prozaiczne. Sebastianowi Jurek 
z Komprachcic uciekły dwie krowy w Tu-
rawie. 15.11.1904 r. poinformowano, że do 
Zawady przyleciały cztery gęsi. Można je 
było odebrać u Amtsvorsteher Gerstenberg. 
Trzeba jednak było zapłacić za tymczasowe 
koszty utrzymania ptaków.

Do pojednania przed Schiedsmän-
nischem doszło 17.09.1904 r. w Kadłu-
bie Turawskim. Na łamach Oppelner 
Kreisblatt chałupnik Peter Wodniok 
przeprosił oficjalnie nauczyciela Krup-
pa za wypowiedziane przeciw niemu 
obraźliwe słowa. 

W piątek 14.10.1904 r. swoje mieszka-
nie opuściła wycużnica Elisabeth Fierek 

i nieznane było jej miejsce przebywania. 
Ubrana była w suknię flanelową – czarną 
w białe paski, na głowie miała czarno-
białą chustkę. Informacje o miejscu jej 
pobytu należało przekazać Johannowi 
Fierek z Kotorza Wielkiego. 

W 1905 r. mieszkańcy obecnej Gminy 
Turawa żyli tematem alkoholizmu. Bardzo 
często publikowano informacje o kolej-
nych pijakach. Na podstawie § 4. rozpo-
rządzenia policyjnego z dn. 7.10.1901 r. 
w 1905 r. uznano za pijaka: 

10 stycznia syna chałupnika Thomasa  –
Thieleczek z Kotorza Wielkiego

dziwny XX wiek Cz. II
jerzy Farys
do ugody przed Schiedsmännischen doszło w 1903 r. chałupnik johann Palmer 
z zawady przeprosił na łamach Oppelner Kreisblatt karczmarza Simona Kornka 
i wycofał wypowiedziane przeciw niemu oszczerstwa. 

Grofskie stawy hodowlane znajdujące się na terenie obecnego Jeziora Turawskiego
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24 stycznia chałupnika Paula Moy  –
z Kadłuba Turawskiego
14 kwietnia gospodarza Josefa Kupka  –
z Kadłuba Turawskiego
15 kwietnia Petera Morawietz z Wę- –
gier 
25 lipca robotnika i rencistę Martina  –
Grzeschik z Ligoty Turawskiej. 
Wymienionym zabroniono sprzedaży 

alkoholu i wstępu do wyszynków.
7.08.1905 r. został opublikowany w Gli-

wicach list gończy za murarzem Peterem 
Morawietz z Węgier, ur. 25.04.1868 r. 
w Kotorzu Małym. Poszukiwany po-
pełnił ciężkie przestępstwa, dlatego 
zarządzono dla niego areszt śledczy. 
W wyniku zarządzenia sądu z Gliwic 
z dn. 27.07.1905 r. miał zostać osadzony 
w areszcie śledczym. 

Wygląd poszukiwanego według opisu 
z 1892 r.: lat 37, wzrost 170 cm, szczupły, 
brunet, oczy brązowe, nos szpiczasty, usta 
normalne, bez zarostu, twarz podłużna, 

kolor twarzy zdrowy, posługiwał się 
językiem niemieckim i polskim.

Pauline Kupka, żona komornika miesz-
kaniowego, rozprowadzała nieprawdziwe 
wiadomości na temat masarza Gepperta 
z Turawy na cmentarzu w Kotorzu Wiel-
kim. 11.11.1905 r. przeprosiła Gepperta 
za swoje słowa i wycofała fałszywe wy-
powiedzi. 

W Gazecie Opolskiej poinformowano, 
że w sobotę 13.01.1906 r. o godz. 15.00 
w Kotorzu Małym wykoleił się na miej-
scowym dworcu podczas ranżerowania 
(przetaczania) jeden z wagonów. nała-
dowany był długim drzewem i wpadł 
na szyny głównego toru, wskutek czego 
ruch został wstrzymany. Dla urucho-
mienia regularnego ruchu, musiano do 
usunięcia przeszkody sprowadzić pociąg 
pomocniczy z Opola. 

Czytelnik Gazety Opolskiej z Kotorza 
Wielkiego napisał, że od kilku dni krążyły 
nad okolicą chmury i grzmoty, lecz deszcz 

ku wielkiemu ubolewaniu rolników nie 
chciał padać. Jednak w poniedziałek 
powstała gwałtowna burza z ulewnym 
deszczem i gradem. Piorun uderzył w po-
niedziałek 14.05.1906 r. o godz. 17.00 
w dom pracowitego i zaradnego miesz-
kańca W. Bloszczyka w Kotorzu Małym. 
Spaliło się całe żniwo umieszczone pod 
dachem. Bloszczyk poniósł wielką stratę, 
gdyż dom był tylko nisko ubezpieczony, 
a spalił się doszczętnie, pozostały tyl-
ko mury. Prawie równocześnie piorun 
uderzył w kościół w Kotorzu Wielkim, 
czyniąc na szczycie drobne uszkodzenia. 
Jeszcze inny wpadł do domu mieszkal-
nego W. Lempika w Kotorzu Wielkim. 
Był to piorun kulisty, który po izbie 
latał z prędkością błyskawicy i zniknął, 
nie wyrządzając szkody. Autor relacji 
zachęcał, by ubezpieczać się od ognia 
i gradobicia.

Kościół w Kotorzu Wielkim

Wielkie nieszczęścia spadły na Turawę 
w 1906 r., zostały one opisane w Gazecie 
Opolskiej. Przedstawiam dwa teksty, zgod-
nie z oryginałem. Turawa 14.05.1906 r. 
można by do kroniki napisać, że był to 
dzień przerażający. Blisko cały dzień 
grzmiało, a deszcz i grad padał, który 
też mało szkody narobił. W ogrodach 
warzywa poniszczył, na polach wiele zboża 
potłukł, mniej jednak w Turawie, a więcej 
w Marszałkach i Trzęsinie. 

W sobotę 16.06.1906 r. po południu 
utopiła w rzece Małej Panwi się 6 letnia 
córka rzeźnika p. Dhna (Dehna). Druga 
dziewczynka jej rówieśnica od Bieńka 
opowiadała, że sięgała po piłkę, która 
wpadła do wody. Zwłoki nieszczęśliwej 
przepadły bez śladu. Gdyby ktoś natknął 
się na zwłoki, należało powiadomić za-
troskanych rodziców.

Omłoty (zdjęcie udostępnił Roman Skiba)

Śląskie wesele (zdjęcie udostępnił Marek Matuszok)
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Tydzień mogłem pozostać w gości-
nie na zamku w Turawie, potem 

miałem zamiar pojechać do niezbyt 
odległego folwarku wuja w otoczonych 
lasami Bierdzanach. W międzyczasie 
mogłem towarzyszyć wujowi podczas 
inspekcyjnych podróży do leśników 
okolicznych leśnictw. Tym nie mógł mi 
sprawić większej przyjemności. Podróże 
w ogumionym lekkim pojeździe myśliw-
skim, w budzącej się po zimie przyrodzie 
lasów, gdzie i za dnia widziało się często 
przeróżną zwierzynę nie miała sobie 
równych. Wzdłuż obrzeży cichych leśnych 
jezior, na wiekowych olchach i dębach już 
zaczęły gniazdować czaple i tu, i ówdzie 
czarny bocian. Na skraju nasłonecznio-
nych leśnych polan zaczynały kwitnąć 
leśne kwiaty i krzewy, a na drzewach 
nabrzmiewać pierwsze pąki. Prawie 
bezszelestnie sunął nasz pojazd w tej 
bajkowej ciszy, a tylko od czasu do czasu 
do świadomości docierało parsknięcie 
konia i odgłos kopyt na sporadycznych 
twardszych miejscach leśnych dróżek. 
W uszach pobrzmiewał szum lekkiego 
wiatru w koronach drzew, wabienie gołębi 
i śpiew różnorakich leśnych ptaków – 
w tym głośnych kosów i melodyjny śpiew 
ich kuzynów drozdów – w tonacji dur 
oraz głośnego zadziornego strzyżyka. 
Wszędzie pachniało wiosną i to pozwa-
lało przypuszczać, iż zbliża się początek 
wiosennych polowań. Był drugi tydzień 
marca. „Okuli – przylatują”– brzmiało 
stare myśliwskie przysłowie. I stało się, 
iż na jednym z naszych myśliwskich pod-
chodów przy mijaniu starego olchowego 
zagajnika, zobaczyliśmy dwa podobne 
do sowy przelatujące błyskawicznym 
zygzakiem wyjątkowe ptaki – słonki 
przyleciały! Umówiliśmy się na następny 
weekend na jedno z najwspanialszych 
polowań, wymagających wysokich umie-
jętności strzeleckich polującego. Ale na-
stępny dzień pakowałem już moje rzeczy 
i z pomocą wspomnianego w pierwszej 
części Stangreta Sengelmanna i tym 
razem pary kasztanków dotarłem do 
mojego nowego miejsca postoju, dzia-
łalności i nauki – w folwarku we wsi 
Bierdzany, którą w osławionej III Rzeszy 
na Burkardsdorf przemianowano. Tam 

zostałem bardzo uprzejmie powitany 
przez inspektora i jego małżonkę, jak 
również przez odpowiedzialnego za tu-
tejsze leśnictwo bardzo sympatycznego, 
młodego mężczyznę – leśniczego Francky. 
Już z wcześniejszych okolicznościowych 
spotkań i polowań znałem go i ceniłem. 
Leśniczówka stała w bezpośrednim są-
siedztwie folwarcznego zameczku po 
przeciwnej stronie drogi. Uważałem, iż 
lepiej trafić nie mogłem. Przygotowano 
dla mnie piękny słoneczny pokój man-
sardowy, który bardzo mi się podobał, 
gdyż miałem od zawsze zamiłowanie 
do spokojnych pomieszczeń, z zakąt-
kami i skośnymi sufitami, w których 
odseparowany od dziennych hałasów 
domowych, mogłem oddawać się nieskrę-
powanie moim skłonnościom. Gdybym 
był przeczuwał, co mnie tutaj czekało, 
byłbym możliwie mniej zachwycony, ale 
do czego byśmy doszli, gdybyśmy już 
wszystko naprzód wiedzieli. Popołudnie 
upłynęło przy kawie i kołaczu i zwyczajo-
wych pytaniach i odpowiedziach, w cza-
sie których informowałem inspektora 
o moich tutaj zamierzeniach. Prosiłem 
o wtajemniczenie mnie w arkany sztuki 
rolniczej, którą on opanował jak mało 
kto. Po kolacji udałem się wnet do mojej 
mansardowej izdebki, by jeszcze trochę 
poczytać i nabrać sił przed jutrzejszym 
dniem, który jak to praktykowane jest 
w rolnictwie, rozpoczyna się wczesnym 
rankiem. I wszystko przebiegałoby też jak 
sobie obmyśliłem, gdybym około półno-
cy nie został obudzony nieokreślonym 
odgłosem, który dochodził najpierw 
z wąskiego korytarza, prowadzącego 
do drzwi mojego pokoju. Brzmiało to 
wtedy mniej więcej tak, jak by zamknięto 
jeża w dużym kartonie z którego starał 
się wyswobodzić. Ale gdy dzisiaj, po 
moim późniejszym wieloletnim pobycie 
w Afryce, miałbym ten odgłos określić, 
powiedziałbym, iż to brzmiało, jak gdyby 
waran pustynny przedostał się w po-
szukiwaniu ptasich czy gołębich jaj na 
ulubione przez siebie strychy domów 
mieszkalnych i tam buszował. A że wtedy 
ta okoliczność nie wchodziła w rachubę, 
a jeże normalnie nie potrafią chodzić po 
schodach, gorączkowo myślałem, co to za 

zwierzę, te drapiąco-szlifujące odgłosy 
z siebie wydaje i coraz to bliżej do drzwi 
mojego pokoju się porusza. A znałem 
przecież tutaj wszystkie żyjące dzienne 
i nocne zwierzęta i nie znalazłem w moim 
umyśle żadnego wytłumaczenia. Szczury 
i myszy też to nie mogły być, popielica 
także, ani żadne sowy, bo tu chodziło 
rzeczywiście z uwagi na odgłos tylko o coś 
pełzającego czy czołgającego. A że odgłos 
ten stawał się coraz to bardziej głośny, 
natarczywy i bliższy, zdecydowałem się 
na razie położyć palec na przycisk mojej 
nocnej lampy, by w ostateczności w razie 
potrzeby włączyć światło, aby zobaczyć 
nocnego natrętnego nieproszonego gościa, 
który tutaj chce spłatać mi figla. Byłem 
ciekawy, ale nie bojaźliwy, a jednak była 
to sytuacja w pewien sposób nietuzinko-
wa. Zanim się spostrzegłem, już były te 
odgłosy, bez otwierania drzwi w moim 
pokoju i w ciągu sekundy przed moim 
łóżkiem. – Włączyłem przycisk i... byłem 
w oświetlonym pokoju sam. Odgłos 
zamilkł, w pełnym tego słowa znacze-
niu w momencie zabłyśnięcia światła 
w pokoju. Drzwi były dalej zamknięte. 
Obejrzałem korytarz, nie znajdując nic 
podejrzanego. Następnie przewróciłem 
praktycznie cały pokój i też nic nie odkry-
łem. Całe to zdarzenie było mi zagadką, 
ponieważ nie śniłem, a byłem całkowicie 
przytomny i spięty i całe to zdarzenie 
w szczegółach przeżyłem. Zrozumiałe 
jest, iż po tym osobliwym wydarzeniu 
sięgnąłem najpierw po książkę i trochę 
poczytałem, aby się rozerwać. Potem 
zgasiłem światło, zasnąłem i zbudziłem 
się dopiero, gdy zapukano do drzwi i do 
pokoju ktoś wstawił konewkę z gorącą 
wodą. Wstałem i w pośpiechu ubrałem 
się i zszedłem na dół na śniadanie, gdzie 
małżonkowie inspektorstwo już na mnie 
czekali. Po tym moim przyspaniu uznali 
mnie chyba za śpiocha, ale zauważyli 
tylko, iż z pewnością dobrze spałem. 
Odpowiedź na to nie przyszła mi ła-
two. Jednak potem zdecydowałem się 
wyjawić prawdę o przeżyciach tej mojej 
pierwszej nocy u nich. Jeszcze w czasie 
mojej relacji o przeżyciach tej nocy za-
uważyłem, iż małżonkowie wymienili 
między sobą szybkie spojrzenie, które 
kazało mi przypuszczać, iż coś w tym 
tj. moich przeżyciach tej nocy – jest! Co 
nie wydarzyło się normalnym sposobem. 
Gdy skończyłem z moją opowieścią i oni 

dr. joachiM warninG
alFred kuPka
FraGMenT z auToBioGraFii o czasie PrakTycznej nauki zawodu rolnika 
u wuja hraBieGo huBerTusa Von Garnier Turawa – odc. 2
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wyjawili swoje wiadomości: widzi pan, 
panie doktorze, powiedział uprzejmie 
zarządca majątku, a jego żona potwier-
dzająco kiwała głową: Mieszkamy tu 
już 11 rok i w międzyczasie zdarzyło 
się już więcej razy, iż goście, którzy ten 
pokój zamieszkiwali to samo co pan nam 
opowiedzieli. Nie jest więc pan jedynym, 
który coś takiego przeżył i doświadczył. 
Powiedział także, iż w tutejszej wsi już 
od wielu lat o tym wiedzą. I że w tym 
mansardowym pokoju na poddaszu żyła 
stara kobieta i tam zmarła. I tam od tego 
czasu w nieregularnych odstępach w spo-
sób przez pana opowiedziany o sobie 
znać dawała. Ale przy tym niektórych 
lokatorów uszanowała, innych znów 
nawiedzała. W związku z tym zapropo-

nowali mi od razu inny pokój, z czego 
jednak nie skorzystałem i tam pozosta-
łem, gdyż poza tym ten pokój bardzo mi 
się podobał. Choć teraz – jak pamięcią 
się cofam, muszę przyznać, iż przez kilka 
następnych nocy raptownie się budziłem 
w obawie, iż zaraz scenariusz zeszłej nocy 
się powtórzy – co jednak nigdy więcej 
już się nie zdarzyło. Widocznie ta stara 
kobieta już nie miała żadnych obiekcji 
do mojego w nim przebywania. 

Każdego ranka o wczesnej godzinie 
szło się w pole, obojętnie czy było zimno 
czy ciepło, deszcz czy sucho. Nad polami 
i lasami spoczywał tutaj jeszcze głęboki 
spokój i można było zapomnieć w tym 
,,wiejskim dorado” bombowe nocne naloty 
i wytrzeszczone ze strachu ludzkie oblicza 

w przepełnionych schronach przeciwbom-
bowych wielkich miast (przypominam 
iż jest rok 1943, tj. czwarty rok II wojny 
światowej wywołanej przez faszystowskie 
Niemcy). Zapomniany tutaj był też głód 
i sknerowanie kartkami żywnościowymi. 
Tutaj jeszcze było wszystkiego pod do-
statkiem, ale produkcja była skrupulatnie 
przez sumiennego i uczciwego zarządcę 
majątku surowo nadzorowana. Plany na-
wożenia dokładnie przestrzegane, czas co 
do minuty zharmonizowany. Bruzdy orne 
leżały prościutko jak na sznurku dokładnie 
i obok siebie, i biada traktorzyście, gdy 
skrajna skiba na początku i końcu pola 
nie była przyorana, żaden kąsek cennej 
ziemi nie pozostał bezużyteczny. Oziminy 
świeciły już w bujnej zieleni, a wiosenne 
siewy zaawansowane – w pełnym toku. 
Orano, siano i osypywano, aż miło było 
patrzeć. Jeszcze nie brakowało robotników 
rolnych – w dużej mierze z przygranicz-
nych miejscowości ościennej Polski, 
którzy już od pokoleń w czasie nawału 
prac wiosennych w tutejszych folwarkach 
odpłatnie i z pełnym wyżywieniem dobrze 
pracowali. Od pokoleń byli przyzwyczajeni 
w tutejszych majątkach pracować i chociaż 
machina wojenna 1939 r. bezlitośnie ich 
przygniotła, byli tak jak dawniej chętni 
i zadowoleni, że swoje pieniądze mogli 
przy dobrym odżywianiu tutaj zarobić 
i tutejszymi mieszkańcami w swoim 
języku się porozumieć!

CDN.

Dworek w Bierdzanach, miejsce opisanych zdarzeń, spalony w styczniu 1945 r.

Podstawowym zadaniem LGD jest 
umożliwienie beneficjentom możliwo-

ści aplikowania o środki unijne na różne 
przedsięwzięcia poprzez przeprowadzanie 
naborów wniosków.

Do kwietnia 2018 roku odbyło się 
17 naborów, w których złożono łącznie 
100 wniosków. Podpisano z UMWO 16 
umów, w tym jedną umowę na projekt 
grantowy. LGD „Kraina Dinozaurów 
podpisała 15 umów z grantobiorcami 
na realizację projektu „Z dinozaurem 
w terenie” promującego obszar LGD. 
Kolejny projekt grantowy „Z kulturą 
i tradycją w Krainie Dinozaurów” jest 

w trakcie weryfikacji w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

W 2018 roku zaplanowano jeszcze 
ogłoszenie naborów wniosków na na-
stępujące przedsięwzięcia: 

Maj:
1.1.2. oznakowanie i doposażenie 

w elementy wspólnej wizualizacji 
i promocja szlaku kajakowego na 
Małej Panwi na obszarze LGD,

1.1.1. budowa nowych oraz moder-
nizacja istniejących szlaków, ścieżek 
tras turystycznych, w tym rowerowych, 
przyrodniczych, historycznych, kon-

wieści z „krainy dinozaurów”
lokalna Grupa działania „kraina dinozaurów” z siedzibą w ozimku realizuje lo-
kalną strategię rozwoju na lata 2014–2020, której głównymi celami są: wzrost 
konkurencyjności obszaru objętego lsr i ochrona środowiska oraz zwiększenie 
integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego lsr. 
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nych i innych, oznakowanie atrakcji 
i obiektów o szczególnym znaczeniu 
dla obszaru LGD,

1.1.6. zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej (mała architektura, nasadzenia 
roślin stałych charakterystycznych dla 
obszaru LGD).

wrzesień:
1.3.2. realizacja inwestycji w istnieją-

cych firmach na rzecz stworzenia nowych 
miejsc pracy w szczególności związanych 
z produktem lokalnym, uruchomieniem 
i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu 
turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem 
punktów jego napraw oraz wprowadze-
niem usług transportowych w ruchu 
turystycznym na obszarze LGD (zakup 
wyposażenia, rozbudowa lub moder-
nizacja)

lisToPad:
1.1.3. budowa i modernizacja punk-

tów przystankowych, obiektów małej 
architektury oraz miejsc aktywności 
ruchowej typu siłownie, place zabaw, 
boiska i inne 

2.3.2. opracowanie i upowszechnia-
nie wspólnych dla obszaru LGD ma-
teriałów informacyjno-promocyjnych 
z wykorzystaniem systemu identyfikacji 
wizualnej

2.3.5. organizacja cykli spotkań i warsz-
tatów tematycznych promujących zasoby 
i obszar LGD 

2.2.2. renowacja i/lub oznakowanie 
obiektów sakralnych

Każdy nabór poprzedzony jest szkole-
niem i konsultacjami w biurze LGD. 

zapraszamy  
do składania wniosków

Oprócz naborów wniosków LGD „Kra-
ina Dinozaurów” prowadzi szereg działań 
aktywizujących lokalną społeczność. Na 
ten rok zaplanowano spływ kajakowy 
– czerwiec oraz spotkanie integracyjne 
w jednej z gmin członkowskich na terenie 
LGD, na którym zostaną przedstawione 
główne działania LSR oraz oferty kul-

turalne realizowane w ramach projektu 
grantowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad aplikowania o środki w ramach 
organizowanych naborów oraz działań 
LGD można znaleźć na stronie interne-
towej LGD – www. krainadinozaurow.pl 
lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku, 
przy ul. Słowackiego 18 – tel. 77 4651213, 
e-mail: krainadino@onet.eu

MaMy Tylko jedną zieMię...
wychowawcy grup

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas
 Florian Plit

25 kwietnia grupa maluchów i starszaków Publicznego 
Przedszkola w Bierdzanach zaprezentowała przed-

stawienie dla rodziców ,,Chrońmy Przyrodę”. Główną myślą 
przedstawienia było zwrócenie uwagi na problem zanieczysz-
czenia lasów, najbliższego środowiska.

W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola 
ubrane na zielono. Na głowach miały opaski symbolizujące 
różne rośliny oraz zwierzęta. Dzieci przekonywały, że trzeba 
dbać o czystość świata. Na koniec każde dziecko otrzymało 
pamiątkową odznakę ,,Przyjaciela przyrody”.
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nasza świetlica to miejsce, gdzie w ma-
giczny sposób możecie przenieść się 

w dawne czasy i nauczyć się lepić garnki 
z gliny, czy pobawić w zabawy waszych 
dziadków. Możecie też przenieść się 
w przyszłość i nauczyć języka przyszłości 
– kodowania. Wszystkie nasze działania 
możecie śledzić na facebooku Pracowni 
Orange Kotórz Wielki oraz na stronie 
www.pracownieorange.pl. A poniżej 
kilka informacji z aktualnej działalności 
świetlicy.

Na zajęciach poznajemy tradycyjne 
zawody i dlatego zapraszamy twórców 
ludowych. Jednym z naszych gości była 
pani Beata Orel, która nauczyła nas 
malować na porcelanie. W ażurowym 
cieniu lip dzieci tworzyły dzieła, któ-
re zaprezentowane były na wystawie 
zorganizowanej w holu Urzędu Gminy 
w Turawie. Robiliśmy też zające z siana, 
a to dzięki pani Katarzynie Wajs, która 
podjęła się wyzwania i nauczyła nas, jak 
robić cuda z siana.

W świetlicy mamy też coś dla osób 
lubiących grać w gry planszowe. Jeżeli 
jesteście takimi osobami, to zapraszamy 
w każdy poniedziałek do Klubu Gier Plan-

szowych. Za każde zwycięstwo dajemy 
małą nagrodę od firmy Granna.

Wiosna to czas nie tylko zabawy, 
ale również pracy w ogródku. My też 
mamy swój ogródek, w którym rosną 
kwiaty, zioła i warzywa. Nasza uprawa 
jest ekologiczna, a dla lepszego rozwoju 
roślin stworzyliśmy ekologiczny i do tego 
darmowy nawóz. 

Świetlica Środowiskowa to nie tylko 
zajęcia dla dzieci, ale też mamy coś dla 
dorosłych. Odbył się Dzień Kobiet, gdzie 
panie mogły skorzystać z warsztatów 
pielęgnacji twarzy i podstaw szybkiego 
makijażu. Obecnie w Pracowni trwa 
kurs komputerowy. Każdy chętny mógł 
wziąć też udział w poszukiwaniu czeko-
ladowych jajeczek, które znaleźć można 
było w kilku miejscowościach gminy 
Turawa.

Przed nami wakacje, a to znaczy, że 
czeka nas moc atrakcji. Zapraszamy do 
świetlicy, tam dowiecie się o wszystkich 
szczegółach i naszych wakacyjnych pla-
nach. Jesteśmy otwarci na wasze pro-
pozycje, chętnie zorganizujemy zajęcia, 
w których chcielibyście wziąć udział. 
Czekamy na was i wasze propozycje.

zajęcia dla kaŻdeGo  
w świeTlicy w koTorzu wielkiM
ewelina ToMechna
świetlica środowiskowa w kotorzu wielkim – miejsce, gdzie roboty piszą gęsim 
piórem. Tak, na zajęciach w świetlicy możecie nauczyć się pisać gęsim piórem, 
ale możecie również zaprogramować roboty tak, by pisały za was. 

PODZIĘKOWANIE
dla Pani Marii jagusch
,,Delikatesy Centrum” 

– Bierdzany
za przekazanie nieodpłat-
nie prezentów na ,,za-
jączka” dla wszystkich 
przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola
BarBara SiudzińSka

i RaDa RoDziców

juBilaTka z kadłuBa TurawskieGo
W dniu 3 kwietnia 2018 r. 91. 

rocznicę urodzin obchodziła 
pani Agnieszka PLuDrA z Ka-
dłuba Turawskiego. Dostojną 
Jubilatkę w dniu jej święta od-
wiedził Zastępca Wójta Gminy 
Turawa – Sławomir Kubicki oraz 
Sołtys Kadłuba Turawskiego 
Ernest Grzesik. Wręczając so-
lenizantce kwiaty, złożyli jej 
życzenia długich jeszcze lat 
życia w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym. Ernest Grzesik
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Ks. Rudolf Lubecki ur. 7.08.1844 r. 
w Deutsch Weichsel (Wisła Mała), 

był kapłanem dwujęzycznym. Rodzicami 
jego byli Jakub – nauczyciel, organista 
i Zofia z d. Czech. Naukę rozpoczął 
w szkole powszechnej prowadzonej przez 
ojca w rodzinnej miejscowości, następnie 
uczęszczał do gimnazjum w Gliwicach. 
Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1865 r. 
Następnie w latach 1865–1869 studiował 
teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, 
święcenia kapłańskie przyjął 2.06.1869 r. 
Już w czasie studiów należał do przy-
wódców młodzieży śląskiej. W swoim 
mieszkaniu urządzał zebrania poświę-
cone wspólnej nauce poprawnego języka 
polskiego. Pisał wiersze i pieśni dla Kółek 
Polskich Górnoślązaków – Akademików. 
Opiekował się Towarzystwem Polskich 
Górnoślązaków założonym w 1863 r., 
później Towarzystwem Górnośląza-
ków założonym w 1880 r., którego był 
członkiem honorowym. Ks. Rudolf Lu-
becki był najbardziej barwną postacią 
ruchu, z uwagi na talenty artystyczne 
i organizacyjne oraz naturalne cechy 
przywódcze. Po święceniach kapłańskich 
pracował jako wikary w Biskupicach 
i w Bieńkowicach. W 1871 r. biskup 
posłał go do Katowic, by tam zwalczał 
sektę starokatolicką Pawła Kamińskiego. 
Z zadania tego wywiązał się znakomi-
cie, jako wybitny kaznodzieja odegrał 
znaczną rolę w walce z tą sektą. W okresie 
Kulturkampfu związał się z Karolem 
Miarką i podjął współpracę z Katolikiem. 
W czasie pobytu redaktorów Katolika 
w więzieniu objął rolę redaktora tego 
pisma. W 1874 r. został skazany na 3 
miesiące więzienia za kazanie wygło-
szone w 1873 r. w czasie świąt Bożego 
Narodzenia. Kapłan rozwijał szeroką 
działalność organizacyjną i oświatową 
wśród młodzieży. W Katowicach założył 
towarzystwa polskiej młodzieży męskiej 
i żeńskiej, tzw. kółka. Na comiesięcznych 
zebraniach wygłaszał odczyty i zachęcał 
do czytania polskich książek i gazet, 
które osobiście kolportował. Prowadził 
przy tych organizacjach również te-
atr amatorski. Szczególnie propagował 
polskie pieśni, uczył młodzież śpiewu 
jako dyrygent. Dla potrzeb młodzieży 
polskiej wydał w 1878 r. śpiewnik: Pieśni 
zabawne dla kółek wesołych polskich 

Górnoślązaków. Był świetnym mów-
cą wiecowym i kończył przemówienia 
zwykle śpiewem ludowym. Obok Karola 
Miarki był wówczas najpopularniejszą 
postacią na Górnym Śląsku. Przema-
wiał na wiecach przedwyborczych oraz 
na wiecach w obronie języka polskiego, 
bronił nauki religii głoszonej w języku 
polskim. Silne wrażenie wywarło jego 
przemówienie wygłoszone na wiecu 
w Leśnicy w 1881 r., w którym bronił 
języka polskiego i krytykował system 
kapitalistyczny. W 1884 r. został pro-
boszczem w parafii św. Urbana w Wolhan 
okręgu Pless (Woli nad Wisłą), skąd 
jednak w 1887 r. został przeniesiony do 
Kotorza Wielkiego. 

W następnym roku rozpoczął prace 
na nowo utworzonym cmentarzu, na 
terenie ogrodu proboszcza, zakończone 
w 1889 r. Ks. Rudolf Lubecki był do-
brym przyjacielem nauczycieli, często 
w czasie spotkań z nimi grał muzykę. 
Popadł jednak w konflikt z kierownikiem 
turawskiej szkoły. Kotorski proboszcz 
stanął w obronie uczniów, których bił 
nauczyciel z Turawy. Wszyscy tamtejsi 
nauczyciele w czasie tego konf liktu 
poparli jednak kierownika szkoły. Nie-
snaski te próbował rozwiązać urząd 
duchowny, który również nie poparł 

kotorskiego kapłana. Ks. Rudolf Lubecki 
zmarł niespodziewanie 20.02.1891 r. na 
zatrucie, w innych źródłach podaje się 
jako przyczynę śmierci tego kapłana 
tyfus lub cholerę. W chwili śmierci miał 
zaledwie 46 lat, a na terenie kotorskiej 
parafii przebywał 4 lata. Parafianie byli 
zdania, że ks. Rudolf Lubecki zmarł 
ze zgryzoty – „żółć go zalała”, gdyż 
przerosły go problemy. Największym 
rozczarowaniem proboszcza była sy-
tuacja, w której nauczyciele nie poparli 
go w czasie konfliktu z kierownikiem 
szkoły w Turawie. Dopiero po śmierci 
proboszcza parafianie dowiedzieli się, 
jakim był wielkim polskim poetą, gdyż 
swoje wiersze drukował anonimowo. 
Ks. proboszcz Rudolf Lubecki układał 
sentencje nagrobkowe, które można 
podziwiać na cmentarzu kotorskim, 
był również znakomitym mówcą i głosił 
wspaniałe kazania. W Kotorzu Wielkim 
opiekował się dziećmi i usilnie dbał, aby 
znały język polski. Ks. Rudolf Lubecki 
był wielkim orędownikiem praw ludu 
śląskiego, walczył o wolność języka 
polskiego na Śląsku. Po jego śmierci 
poczytny Katolik napisał o nim, że był 
dla ludu górnośląskiego we wszystkiem 
przywódcą.

Strona czasopisma „Zdrowaś Marya” pod 
redakcją ks. Rudolfa Lubeckiego

PoeTa ks. rudolF luBecki (1844–1891)
jerzy Farys
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Ks. proboszcz Rudolf Lubecki pisał 
bardzo dużo: wiersze, pieśni, opo-
wieści, broszury o tematyce religijnej 
i świeckiej. Wiele drukował również 
w Gazecie Opolskiej i Nowinach Ra-
ciborskich. Pisał artykuły do Katolika 
i Kalendarza Mariańskiego. Swoich 
artykułów i wierszy jednak nigdy nie 
podpisywał. Najbardziej znane utwory 
wierszowane ks. Rudolfa Lubeckiego, 
które nadawały się do śpiewu: Moja 
ojczyzna, Śląsk, Miłość Matki. Napisał 
m.in. utwory: Stary Mikołaj 1886, Ksią-
żeczka bierzmowania, Mikołów 1887, 
Pamiątka jubileuszu 50-letniego kapłań-
stwa Ojca św. Leona XIII, Mikołów 1887, 
Od piorunów i gwałtownej niepogody 
zachowaj nas, Panie. Rady, wskazówki 
i modlitwy podczas nawałnicy, Miko-
łów 1888, Krótkie wspomnienie o życiu 
i czynach śp. Karola Miarki, Mikołów 
1888, Żywot Bogarodzicy Najśw. Maryi 
Panny i jej oblubieńca św. Józefa z opi-
sem najgłówniejszych miejsc i czcicieli 
N.M.P., Mikołów 1888 i 1905, Różaniec 
św. Książeczka pouczająca i modlitewna, 
Mikołów 1888, Baczność, Socyaliści się 
zbliżają, Strzelce, Wilpert 18911.

1 Polski Słownik Bibliograficzny, red. Edward 
Rostworowski, 1972, T. 17, s. 588–589.

Grób ks. proboszcza Rudolfa Lubeckiego

Z okazji minionego „Dnia Matki” 
przedstawiam wiersz autorstwa ks. Ru-
dolfa Lubeckiego.

Miłość MaTki
Wszystko mija, wszystko ginie,
Przejdzie młodość, zwiędną kwiatki,
Jedno tylko nie przemija,
Jedno tylko: miłość matki.
Każde czucie żywe, piękne,
Każdą miłość „jutro” niszczy,
Jedno nigdy zaś nie pęknie:
Miłość matki zawsze błyszczy.
Toczy się ku morzu rzeka,
Leci w gniazdo swe ptaszyna,
Dąży łódź do portu lekka,
W łono matki zaś – dziecina. 
Matka z dzieckiem razem czuje,
Bardziej je niż swoje ciało
Kocha, szczerze opatruje
Od przypadków broni śmiało.
Dziecko zaś w jej obecności.
Choć jest nawet jeszcze małe,
Już nie czuje swej słabości:
Jest odważne, nawet śmiałe.
Miłość matki najmocniejsza, 
Niczem się zastąpić nie da:
Dziecku przeto jest najświętsza,
Gdy jej nie zna, to mu bieda.
O, me dziecię ukochane!
Zawsze wdzięczne bądź dla matki:
Będziesz za to szanowane –
Bóg ci w świecie da dostatki. 

W kolejnych numerach Fali przedsta-
wię kolejne wiersze kotorskiego probosz-
cza ks. Rudolfa Lubeckiego.

Dla Państwa Marii i Jerzego MOrcINKóW 
Wielkanoc tego roku była szczególna, wy-

jątkowa i niezapomniana, gdyż Jubileusze, jakich 
doczekali, dane są tylko nielicznym.

A było co świętować: 90. urodziny P. Jerze-
go, 92 – P. Marii oraz to najważniejsze – 65 lat 
wspólnej, małżeńskiej drogi.

W swoim długim i nie zawsze różami usła-
nym małżeńskim życiu wychowali trójkę dzieci, 
doczekali się 7 wnuków, 16 prawnuków 1 pra-
prawnuka!

Trudno byłoby zapamiętać wszystkie życzenia, 
jakie im złożono, policzyć wszystkie kwiaty, 
karty i upominki od najbliższych, sąsiadów, 
przyjaciół i znajomych.

W przededniu wielkiego Jubileuszu, w dniu 
90. urodzin P. Jerzego, życzenia złożyli również 
wicewójt Gminy Turawa Sławomir Kubicki i sołtys 
wsi Ligota Turawska Danuta Matysek.

wyjąTkowa uroczysTość
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w dniu 5 maja 2018 r. straż Pożarna 
w osowcu obchodziła swoje 165-lecie 
istnienia. w uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście w osobach: 

Prezes Oddziału Wojewódzkiego •	
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Opolu dh Andrzej Borowski.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej •	
dh Ryszard Gala.
Wicemarszałek Województwa Opol-•	
skiego Szymon Ogłaza.
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa •	
i Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Opolskiego Henryk Ferster.
Wójt Gminy Turawa Waldemar •	
Kampa.
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego •	
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
st. bryg. Witold Trojnar.
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-•	
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
dh Andrzej Puławski.
Komendant Miejski Państwowej Stra-•	
ży Pożarnej w Opolu st. bryg. Paweł 
Kielar.
Opiekun z ramienia Komendy Miej-•	
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu bryg. Robert Tadaj.
Sekretarz Zarządu Oddziału Powia-•	
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
dh. Barbara Dębska.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego •	
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej dh 
Benedykt Śliwa.
Kapelan Powiatowy ks. dh Tomasz •	
Piontek.
Proboszcz naszej parafii ks. Tadeusz •	
Muc.
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa •	
Turawa Jarosław Żaba
Prezes WIK Turawa Danuta Wajs.•	
Prezes Airprees w Opolu Bogdan •	
Wanik.
Radni Rady Gminy w Turawie.•	
Delegacja z partnerskiej Gminy Sa-•	
alfelder Höhe.
Poczty sztandarowe z OSP Bierdzany, •	
Węgry, Ligota Turawska, Zawada, 
Kadłub Turawski oraz OSP Rado-
mierowice.

Delegacje strażaków ze wszystkich •	
jednostek Gminy Turawa oraz OSP 
Łubniany i OSP Jełowa

sponsorzy:
Wójt gminy Turawa, Spółka Aipress, 

Nadleśnictwo Turawa, Nadleśnictwo 
Kup, Sołectwo Osowiec, Komendant 
Gminny OSP w Turawie, WiK Turawa, 
Anna Gęga – ośrodek wypoczynkowy 
Oaza, Artur Buchta – kominiarstwo, 
Kuźnia Osowiec, Marcin Komor – sto-
larstwo, Joachim Miler – blacharstwo 
samochodowe, Mariusz Seget – usługi 
transportowe, Antoni Oruba – Dydona, 
Marcin Błaszczyszyn – piekarnia Oso-
wiec, Bernard Loch – BEN BUD, Ewa 
Morcinek, Ireneusz Rachwalik, KO-MA, 
Magdalena Piwowarczyk, Janusz Mo-
lenda– Grill bar, Fotosnajper z Osowca, 
Sprzęt–Poż – Krzysztof Zając, Michał 
Syboń – stolarstwo, Ryszard Halupczok – 
stolarstwo, Roman Bartyla – Elektrotim, 
Marek Pasoń – dekarstwo, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Strzelce Opolskie, Ni-
kodem Klaudiusz, Pensjonat Zielony, 
Hotel Zacisze, Bogusław Szymczykowski 
– ślusarstwo, Wiesław Budnik, Karina 
Wróbel – fryzjerstwo. 

uroczystość rozpoczęła się przemar-
szem ulicami Osowca o godz. 10.30 

do kościała. Mszę św. celebrował ks. pro-
boszcz w asyście kapelana powiatowego 
ks. Tomasza Piontka, który wygłosił do 
nas słowo Boże.

Apel na placu obok remizy rozpoczął 
się o godz. 13.00 złożeniem meldunku 
przez dowódcę uroczystości Tomasza 
Pierzchałę Prezesowi Oddziału Zarządu 
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP dh. Andrzejowi Borowskiemu. 
Odczytany został krótki rys historyczny 
OSP. Następnie Wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego i Prezes Oddziału 
Zarządu Wojewódzkiego RP wręczyli 
Naczelnikowi i kierowcy akt przekazania 
pojazdu i kluczyki. Po poświęceniu po-
jazdów nastąpiło wręczenie odznaczeń. 
Jednostka OSP została uhonorowana 
Złotym Znakiem Związku OSP RP na 
sztandar. Odznaczenia otrzymali również: 
dh Artur Gallus – Złoty Znak Związku 
OSP RP, dh Marian Batóg – Złoty Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa, dh Krzysztof 
Wiercimok – Srebrny Medal za Zasługi 

dla Pożarnictwa, dh Tomasz Jendryca, 
dh Patryk Jakusz, dh Dawid Jakusz, dh 
Krzysztof Kohlrenner, dh Adam Szczęsny, 
dh Michał Budnik dh Marcin Robak – Brą-
zowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 
Brązowe odznaki „Młodzieżowa Dryżyna 
Pożarnicza” otrzymali – dh. Kinga Kot, 
dh. Karolina Rosinska, dh Kamil Kot, dh 
Kacper Stępień, dh Kacper Oleksowicz, dh 
Nataniel Możdżeń, dh Jakub Grzejdziak. 
Statuetkę za zasługi dla jednostki otrzymał 
również dh Andrzej Szczęsny. Po wręcze-
niu odznaczeń nastąpiły przemówienia, 
życzenia, przekazanie upominków oraz 
podziękowanie wszystkim przez Prezesa 
OSP w Osowcu dh. Dawida Gallusa. Po 
zakończeniu apelu wszyscy zaproszeni 
goście udali się na obiad do Sali OSP. Od 
godz. 15.00 w namiocie na placu przed 
remizą rozpoczęły się występy artystycz-
ne: Orkiestra Dęta z Węgier, „Kapela bez 
nut”, kabaret, występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu, 
pokazy tańców latynoskich oraz wiele 
innych. Na placu straży rozstawione były 
dmuchańce dla dzieci, ulicami Osowca 
można było się przejechać sikawką strażac-
ką, były pokazy samochodów rajdowych. 
Wszystkie atrakcje były gratisowe. Na 
zakończenie tego pięknego i słonecznego 
dnia o godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa 
taneczna, która trwała do wczesnych 
godzin porannych

rys historyczny straży Pożarnej 
w osowcu

Straż Pożarna w Osowcu najprawdo-
podobniej istnieje już od czasu otwarcia 
Fabryki Wyrobów Metalowych we wrze-
śniu 1789 r. Zgodnie z ówczesnym prawem 
niemieckim warunkiem uruchomienia 
tego typu zakładu było posiadanie własnej 
straży pożarnej. Nie zachowała się jednak 
na terenie zakładu żadna wzmianka na 
ten temat, gdyż w roku 1945 w styczniu, 
po wejściu wojsk radzieckich, zostało 
spalonych wiele dokumentów. Dlatego 
za rok powstania uznawano rok 1919, od 
kiedy to zachowały się różne zapiski oraz 
ustne przekazy. Jednak w roku 2012 nasz 
gminny historyk Jerzy Farys, przeglądając 
kronikę parafialną w Kotorzu Wielkim, 
znalazł zapiski, które zamieścił w książce 
„Księga historii ziemi turawskiej”, część 
pierwsza dzieje gminy, świadczące o tym, 

165 laT sTraŻy PoŻarnej w osowcu
OPrAcOWAł arTur Gallus
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że straż pożarna w Osowcu istniała już 
1854 r.

Zapis ten brzmi „22.09.1854 r o godz. 
24.00 wybuchł pożar w Kotorzu Wielkim, 
u gospodarza Petera Twardawskiego, 
następnie ogień rozprzestrzenił się na 
wiele zabudowań. Przyjechały z sikaw-
kami straże pożarne z Jedlic i Osowca. 
Dopiero wieczorem akcja pożarnicza 
została zakończona. Jedenaście lat później 
7 maja 1865 r. o godz. 22.30 wybuchł 
pożar naprzeciw kotorskiej plebanii, 
zginęła trójka dzieci Johanna Kurza. 
Przyjechała straż pożarna z Turawy, 
z fabryki z Osowca i ze Szczedrzyka. 
Prawie niczego nie uratowano. Spaliło się 
wiele domów koło probostwa. Naprzeciw 
szkoły posesję Dziuby uratowała straż 
pożarna z fabryki z Osowca. Uratowano 
jedną stodołę. W ciągu 1,5 godz. 66 osób 
zostało bez dachu nad głową”.

Z tych zapisków wynika, że przy fa-
bryce istniała straż pożarna wyposażona 
w sikawkę konną. Również w nowym 
wydaniu książki pana Farysa znajdzie 
się wiele nowych wątków, które opisują 
naszą historię, a mianowicie:

Na łamach Statistischer Verwaltungs 
Bericht für den Kreis Oppeln pro 1862–64, 
poinformowano w 1864 r., że w Osowcu 
znajdował się Spritzenverband – związek 
sikawkowy (strażacki).

W Oppelner Kreisblatt poinformowano 
w 1891 r., że w wyniku zarządzenia poli-
cyjnego nadprezydenta Prowincji Śląskiej 
z dn. 26.03.1887 r. nastąpiło w powiecie 
opolskim otwarcie Spritzenverbände – 
związków sikawkowych – straży pożar-
nych (dla paru wsi). Taki związek zapisany 
pod nr 28 istniał w Osowcu, należały 
do niego również Węgry i Kolanowice. 
Poinformowano, że związek w Osowcu 
posiadał już statut.

Statut Spritzenverband związku po-
żarniczego nr 28 dla Gemeinde – wsi 
Osowiec, Węgry, Kolanowice.

§ 1. Do związku pożarniczego należą 
wsie: Osowiec, Węgry, Kolanowice, ze 
względu na § 139 z dn. 1.08.1883 r. siedziba 
związku jest w Osowcu.

§ 2. W skład przedstawicieli tego 
związku pożarniczego wchodzą sołtysi 
wymienionych wsi według § 1.

§ 3. Przedstawiciele tego związku 
pożarniczego spośród siebie wybierają 
przewodniczącego i zastępcę.

§ 4. Przedstawiciele tego związku po-
żarniczego odbywają spotkania w miarę 
potrzeb w lokalu znajdującym się na 
terenie tych trzech wsi, a miejsce spotka-
nia wybiera przewodniczący. Zwołanie 
zebrania będzie ogłoszone przez pisemnie 
imienne zaproszenia lub ogłoszenie pu-
bliczne przez przewodniczącego na prośbę 
Amtsvorstehera lub połowy rady.

§ 5. Każdy z przedstawicieli miał je-
den głos.

§ 6. Przedstawiciele podejmują decyzję 
według większości głosów, bez względu 
na ilość obecnych. Przy głosach rów-
nych liczy się głos przewodniczącego 
podwójnie. Z każdego zebrania musi 
być sporządzony protokół. Musi być 
prowadzona księgowość, księga wydatków 
i przychodów.

§ 7. Przewodniczący reprezentuje zwią-
zek na zewnątrz, prowadzi koresponden-
cję, podpisuje dokumentację.

§ 8. Zadania zarządu związku po-
żarniczego:

1.  Powołują mistrza sikawki i jego za-
stępcę.

2.  Powołują drużyny: do obsługi sikawki 
i w miejscu postoju sikawki, do wozów 
z wodą w każdej wsi. Także powołują 
zastępców.

3.  Organizują podział drużyn pożar-
niczych w poszczególnych miejsco-
wościach na poszczególne roty wraz 
z dowódcą i jego zastępcą.

4.  Ustalają podział obowiązków na wypa-
dek wystąpienia pożaru poza terenem 
związku pożarniczego.

5.  Regulują przygotowanie koni gotowych 
do zaprzęgu w razie pożaru.

6.  Kontrolują drużyny pożarnicze.
7.  Organizują akcje ćwiczebne drużyn 

pożarniczych.
§ 9. Związek pożarniczy musi zakupić, 

a następnie dbać o sikawkę strażacką i jej 
osprzęt. Do remizy strażackiej i kluczy 
do niej będą mieli dostęp wszyscy.

§ 10. Koszty utrzymania związku 
pożarniczego będą zdobywane od po-
datku od budynków, a w połowie od 
podatku gruntowego. Wszystkie koszty 
będą do zapłacenia u poborcy wiejskiego 
w Osowcu, który będzie prowadził osobną 
kasę związku.

§ 11. Statut związku został sporządzony 
na podstawie zarządzenia z 1.08.1883 r.

§ 12. Zmiany w statucie mogą być 
dokonywane w czasie zgromadzenia 
większością 2/3 głosów.

Następujący statut został na zebraniu 
zastępców związku sikawkowego nr 28 
w dn. 17. bieżącego miesiąca omówiony 
i zatwierdzony.

Osowiec 19.10.1891 r.
Podpisali:

przedstawiciele Spritzenverbandes – 
związku pożarniczego Schildbach, Kli-
mek, Schwierz

Opole 4.12.1891 r.

Statut zatwierdzili przedstawiciele 
powiatu opolskiego: Starosta Gerlach 
i Graf von Garnier – pisarz.

Na łamach Oppelner Kreisblatt poin-
formowano 11.09.1895 r., że w czasie po-
żaru w dn. 7.09.1895 r. w Węgrach, w akcji 
gaśniczej wyróżniła się straż pożarna 
z Osowca oraz mieszkańcy z Osowca: na-
uczyciel Raschke, syn właściciela karczmy 
Max Schönborn i pracownicy huty – Paul 
Labetzki i Simon Konietzko.
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Kolejne ważne informacje dotyczące 
straży pożarnej w Osowcu opublikowano 
w prasie powiatowej w 1897 r. Poinfor-
mowano, że zgodnie z § 132. dotyczącym 
porządków w miejscowościach wiejskich 
z dn. 3.07.1891 r. opracowano dodatek 
do statutów dla nowych 13 związków 
okręgów pożarniczych.

siedziba związku pożarniczego 
Osowiec

Należące miejscowości: Osowiec, Wę-
gry, Kolanowice, królewska Leśniczówka 
Osowiec

Data dodatku do statutu, zatwierdze-
nia, wejścia w życie 27.07.1897 r.

W 1936 roku została powołana w Osow-
cu druga jednostka straży – Wiejska 
Ochotnicza Straż Pożarna, o której zapiski 
też znajdują się w tej kronice. Są to opisy 
pożaru w Fabryce 19.04.1943 r. o godz. 
23.05 oraz pożaru lasu w okolicach Trzę-
siny i Osowca w dniu 16.05.1943 r. o godz. 
14.03.

W czasie działań wojennych utraci-
liśmy cały sprzęt, który był na naszym 
wyposażeniu, oprócz sikawki. W latach 
1946/47 ogniomistrz Jerzy Osiecki – bę-
dący komendantem Zakładowej Straży 
Pożarnej – podjął się jej reorganizacji. 
W 1954 kierownictwo nad jednostką 
objął mł. ogniomistrz Jerzy Lypp. W roku 
1955 otrzymaliśmy pierwszy samochód 
GAZ-51 oraz nową strażnicę. W 1959 r. 
Jednostka przyjęła statut Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Następnym 
samochodem od 1965 roku był GBM 
Star-25, zakupiony przez Fabrykę wraz 
z wyposażeniem. Jednostka, jako jedna 
z nielicznych posiadająca już w latach 60. 
XX w. samochód z beczką, uczestniczyła 
w wielu zdarzeniach w okolicznych miej-
scowościach oraz w wielkich pożarach 
dysponowana przez Straż z Opola. 26 
czerwca 1971 r. wybuchł pożar rafinerii 
w Czechowicach-Dziedzicach i tam zo-
stała zadysponowana jednostka z Osowca. 
Pod koniec 1976 r. zarząd postanowił 
zorganizować przy jednostce orkiestrę 
dętą. Pierwsza próba odbyła się 8 marca 
1977 r., a latem brała już udział w XVI 
Wojewódzkim przeglądzie Orkiestr 
w Wołczynie. 15 grudnia 1983 r. Fabry-
ka zakupiła nowy samochód Jelcz 005 na 
podwoziu Stara 244. Wtedy też zastępczy 
samochód Gaz-51 został oddany do ka-
sacji. W tym też roku jednostka otrzy-

muje dwa aparaty powietrzne oraz nową 
motopompę PO-5 M800. W roku 1987 
jednostka po raz pierwszy zorganizowała 
wodzenie niedźwiedzia. 14 kwietnia 1989 
r. uczestniczy w gaszeniu pożaru w Starej 
Kuźni, gdzie palił się las na powierzch-
ni 500 ha. 1 maja 1992 roku odbył się 
ostatni występ orkiestry dętej w ramach 
osowieckiej jednostki na obchodach 
200-lecia istnienia Fabryki, a we wrześniu 
uczestniczy w największym pożarze lasu 
w Rudach Raciborskich. W 1994 roku 
rozpoczął się długi remont i modernizacja 
naszej remizy. Dobudowano dwa boksy 
oraz zagospodarowano poddasze na salę 
i kuchnię. Remont zakończył się dopiero 
w roku 2003 ze względu na trudności 
finansowe. 30 kwietnia 1997 r. jednostka 
zostaje włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W kwietniu 
1998 jednostka samochodem Jelcz 005 
uczestniczy w Warszawie w manifesta-
cji w związku z obroną Opolszczyzny. 
W marcu 2001 roku jednostka zakupiła 
z Zakładu Napraw Taboru Kolejowego 
samochód gaśniczy Jelcz 004. 9 kwietnia 
2004 r. do prywatnego muzeum pożar-
nictwa w Wolburzu został przekaza-
ny 39-letni wóz bojowy Star 25 GBM. 
W czerwcu 2007 roku jednostka zakupiła 
z własnych środków 17-letni samochód 
Volkswagen Transporter T3 i przeznaczyła 
go na samochód kwatermistrzowski, 
a w październiku pozyskała z jednostki 
PSP w Niemodlinie samochód Tarpan 
Honker, który służył jako samochód 
ratownictwa drogowego. W grudniu 
2015 r. na wyposażenie naszej jednostki 
zakupiona została łódź ratunkowa, sfi-
nansowana ze środków budżetu gminy 
i dotacji KSRG. 

Od wielu lat, jako jednostka biorąca 
udział w największej ilości zdarzeń z całej 
gminy, staraliśmy się o zakup nowe-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Dopiero w roku 2017 udało się odebrać 
od producenta nowy wóz bojowy marki 
MAN, który został zakupiony w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 
2020 Oś priorytetowa IV Zapobieganie 
zagrożeniom Działanie 4.2 system wcze-
snego reagowania i ratownictwa RPO 
WO 2014–2020 przy dofinansowaniu 
gminy Turawa. Pozyskaliśmy również 
z Policji samochód Renault Trafic, któ-
ry został przerobiony przez naszych 
strażaków z wypracowanych środków 
na zbiórce złomu, na lekki samochód 
ratownictwa drogowego. Natomiast ze 
środków, które pozostały po przetargu 
oraz dofinansowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono 
ciężki zestaw hydrauliczny WEBER wraz 
z akcesoriami. W dniu 21 grudnia 2017 
roku, po 34 latach eksploatacji, został 
sprzedany wysłużony samochód Jelcz 
005, który uczestniczył w ponad 1500 
zdarzeniach. Samochód został zakupiony 
przez kolekcjonera, który chce go odre-
staurować. Jednostka należy również do 
VI Opolskiej Kompanii Gaśniczej.

Jednostka zrzesza 61 członków, z tego 
28 biorących udział w działaniach ra-
towniczych, a pozostałe to dwie drużyny 
harcerskie i członkowie honorowi, wspie-
rający oraz oczekujący na szkolenia.

Jednostka brała udział w takich dużych 
akcjach, jak: Czechowice-Dziedzice, Stara 
Kuźnia, Koniecpol w dzisiejszym powiecie 
częstochowskim, Kuźnia Raciborska, 
Głuchołazy w czasie wielkiej powodzi 

165 laT sTraŻy PoŻarnej w osowcu
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oraz w powodzi w Opolu w roku 1997. 
W czasie powodzi w roku 2010 na terenie 
gminy Turawa oraz w Popielowie, w Siero-
niowicach, po wielkiej trąbie powietrznej. 
Nie sposób wymienić, w ilu zdarzeniach 
i jakich, ale było ich w całej działalności 
bardzo wiele i we wszystkich dziedzinach.

Nasza jednostka to nie tylko działal-
ność ratownicza, ale również ośrodek 
kulturalny i oświatowy. To tu skupia się 
centrum działalności społecznej.

Jednostka uczestniczy w zawodach 
sportowo-pożarniczych, organizuje 
wodzenie niedźwiedzia, przez sześć lat 
była współorganizatorem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, od 10 lat 
jest organizatorem wymiany strażackiej 
młodzieży z partnerską gminą Saallfelder 
Höhe, uczestniczyła w zawodach sikawek 
konnych w Szemrowicach, w zawodach 
Wasserbal, zawodach smoczych łodzi 

na Odrze, jest organizatorem Turnie-
jów Wiedzy Pożarniczej, uczestniczy 
w pielgrzymkach strażaków, czuwa przy 
Bożym Grobie, bardzo ściśle współpracuje 
z Ośrodkiem Strażackim w Turawie, na 
terenie którego chce założyć swój oddział 
oraz w wielu innych inicjatywach. Jed-
nostką przez lata kierowali.

Po I wojnie światowej organizatorem 
zakładowej jednostki osowieckiej byli: inż. 
Ismer – dyrektor zakładu, Otto Heppner, 
Franz Lypp.

Od 1946–1954 ogniomistrz Jerzy •	
Osiecki
Od 1954 do 1959 – mł. ogniomistrz •	
Jerzy Lypp.
W 1959 r. jednostka strażacka z Osowca 

przyjęła Statut Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Pierwszy zarząd OSP Osowiec:
Kazimierz Frużyński – prezes•	

Jerzy Lypp – naczelnik•	
Wilhelm Jakusz – z-ca naczelnika•	
Alfons Jakusz – skarbnik•	
Piotr Orkisz – sekretarz•	
1967–1971 Prezesem był Kazimierz •	
Kucharski
1971–1976 Artur Przybysz•	
1976–Stanisław Zalewski•	
1990–1996 Hubert Jakusz•	
1996–2001 Helmut Kałuża•	
2001–2011 Jerzy Buchta•	
2011–2016 Andrzej Szczęsny•	
2016 do nadal Dawid Gallus•	
Tak w kilku słowach przedstawiają 

się ważniejsze daty z życia naszej Straży 
Pożarnej. Szczegóły oraz wiele innych 
wiadomości znajduje się w książce pana 
Jerzego Farysa pt. „Księga historii ziemi 
turawskiej” (część pierwsza – dzieje gmi-
ny) oraz w nowej książce, która ukarze 
się drukiem już niebawem.

W środę 4 kwietnia w naszej parafii, •	
tak jak przed rokiem, przy licznie ze-
branych wiernych odbył się Dekanalny 
„Emaus” Kapłański. Mszy św. w in-
tencji żyjących i zmarłych kapłanów 
naszego dekanatu przewodniczył ks. 
dziekan Jan Konik. Zebranych kapła-
nów i wiernych powitał ks. proboszcz 
Tadeusz Muc, a słowo Boże wygłosił 
proboszcz parafii Murów ks. dr Sła-
womir Tokarek.

W niedzielę 8 kwietnia o godz. 15.00 •	
w kościele parafialnym odbył się Kon-

cert Wielkanocny. Wspólnie wystąpiła 
Parafialna Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, schola Marianek oraz chór DFK 
pod dyrekcją panów Andrzeja Powro-
snika i Dawida Galusa. 

W dniu 27 maja przy wspaniałej sło-•	
necznej pogodzie odbyła się już IV 
pielgrzymka rowerowa naszej parafii 
do „Studzionki”. Zbiórka uczestników 
o godz 14.00 przy kościele w Kolano-
wicach. Stamtąd w małych grupach 
udaliśmy się w trasę do Studzionki. 
Na miejscu zgromadziło się jeszcze 
wielu parafian, którzy przyjechali 

na rowerach indywidualnie oraz sa-
mochodami. W tym roku byliśmy 
razem z parafianami z Łubnian i Ligoty 
Turawskiej O godz. 15.00 rozpoczęło 
się nabożenstwo Maryjne. Słowo po-
witania wygłosił i nabożeństwo pro-
wadził ks. proboszcz z Łubnian. Słowo 
Boże skierował do zgromadzonych ks. 
proboszcz parafii Osowiec-Węgry. 
W nabożeństwie uczestniczył również 
wikary parafii Ligota Turawska. Po 
błogosławieństwie końcowym było 
wspólne ciasto i kawa, krótki koncert 
orkiestry parafii Łubniany, po czym 
indywidualnie udaliśmy się do domów.

wiadoMości z osowca arTur Gallus
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W tym roku 2 maja odbył się już 
po raz trzeci „Piknik rodzinny” 

w Rzędowie. Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie rodziny z Rzędowa i liczni 
goście bawili się na majowym festynie. 
Na wszystkich gości czekało stoisko 
z kawą, ciastem, grillem i piwem. Festyn 
rozpoczął się o godzinie 15.00, a już 
godzinę później można było kibicować 
podczas meczu pomiędzy strażakami 
OSP Rzędów a mieszkańcami Rzędowa. 
Co to były za emocje! 

Po meczu odbył się występ taneczny 
zespołu „Dialog” z Dylak, który porwał 
gości do tańca i wspólnej zabawy. Nie 
zabrakło licznych atrakcji dla dzieci. 
Każde dziecko mogło samodzielnie posa-
dzić kwiatek i zabrać go do domu. Dzieci 
dostały także tort i mogły uwolnić swoją 
energię na dmuchanych zjeżdżalniach, 
które zasponsorował Mirosław Miecz-
kowski. Dorośli też otrzymali dawkę 
rozrywki i od godziny 19.00 mogli ruszyć 
do tańca i bawić się z zespołem „Fun 
Music”. Podczas trwania festynu można 
było podziwiać wystawione przy namiocie 
oldtimery. 

Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich sponsorów: Restauracja „Złoty 
Kłos”, Zespół „Fun Music”, Mirosław 

Mieczkowski, Beata i Damian Dawid, 
Firma Król, Stolarstwo Roland Joszko, 
Krzysztof Zubrzycki, Adrian Grzesik, 
Manuela Erdman, Łukasz Moch, Adam 
Moch, Rafał Łazarz. Podziękowania 
także dla organizatorów imprezy (DFK, 
Rada sołecka, OSP Rzędów) za świetną 
zabawę.

Zapraszamy wszystkich za rok na 
kolejny Piknik Rodzinny. Obiecujemy 
wiele atrakcji i świetną zabawę!

w Majówkę na Piknik! a Gdzie?  
do rzędowa oczywiście!
sandra noras

juBilaTka
 W dniu 15 maja 

2018 r. Pani Gertruda 
KróL z Rzędowa ob-
chodziła 90. rocznicę 
urodzin. Z tej okazji 
wójt gminy Turawa 
Waldemar Kampa 
osobiście wręczył 
naszej Jubilatce kosz 
upominkowy oraz zło-
żył najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe. 
Szanownej Jubilatce dużo zdrowia i samych słonecznych 
dni życzą również wszyscy mieszkańcy Rzędowa.

Beata Mazur
Sołtys wsi Rzędów

Podziękowanie
Przy drodze powiatowej na trasie z Turawy do Kotorza 
Wielkiego stoi kapliczka. Od lat mieszkańcy Turawy‑Mar-
szałek sprawują nad nią pieczę. Tej wiosny okazało się, 
że istnieje potrzeba odnowienia jej. Sprawą zajęła się 
mieszkanka naszej wsi i tak wspaniale skoordynowała 
wszystkie prace, że kapliczka wygląda jak nowa. A ka-
pliczkę odnowili panowie: Wojciech Woźny, Joachim 
Stotko i Piotr Długosz. Oni dostarczyli materiał i wykonali 
renowację. Wszystko w czynie społecznym. Za tę pracę 
mieszkańcy Turawy są im bardzo wdzięczni. W imieniu 
mieszkańców i swoim własnym serdecznie dziękuję za 
tak piękny gest. Została również odnowiona kapliczka 
św. Leonarda, stojąca w Turawie obok pałacu. Odno-
wieniem jej zajął się pan Bernard Król, za co mieszkańcy 
składają mu serdeczne podziękowania.

Teresa Żulewska
Sołtys
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7 maja br. do naszej szkoły przyjechali 
uczniowie z Rodgau. Po wspólnym 

obiedzie w szkole odwiedziliśmy Jezioro 
Turawskie, a następnie udaliśmy się do 
Krakowa, gdzie zakwaterowaliśmy się 
w hotelu i zwiedziliśmy Stare Miasto oraz 
Wawel. Kolejnego dnia wybraliśmy się do 
fabryki E.O. Schindlera i Auschwitz. 

Zapoznaliśmy się tam z historią na-
szego kraju podczas II wojny światowej. 
Kolejny dzień wymiany spędziliśmy 
w Krzyżowej, gdzie zostaliśmy do końca 
wycieczki. 9 maja odbyły się warsztaty 
dotyczące wojny. Uczniowie musieli 
w grupach przygotować plakaty i scenki 
związane z tematem warsztatów. Wie-
czorem odbył się integracyjny mecz piłki 
nożnej. 

W czwartek udaliśmy się do Czech, 
by wejść na Śnieżkę. Tego dnia odbyła się 
również dyskoteka pożegnalna. Ostatniego 
dnia braliśmy udział w podsumowujących 
warsztatach oraz w zbiórce pieniędzy 

w ramach akcji charytatywnej UNICEF 
dla dzieci w Syrii. Inicjatorem tej akcji 
oraz opiekunem grupy niemieckiej był 
pan Andreas Winterhalder, natomiast 
organizatorem i opiekunem ze strony 
polskiej była pani Aneta Barłóg, przy 

wsparciu pani dyrektor Eryki Matysek 
oraz pani Klaudii Pasoń. Po pożegnaniu 
ruszyliśmy w stronę domu. Projekt dofi-
nansowała organizacja Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży oraz Urząd Gminy 
Turawa.

wyMiana szkolna z nieMcaMi
MarTyna leśniak, kaTarzyna GonTarz

Po wyjściu żołnierzy z „brankami” 
ludzie siedzieli przerażeni i zszo-

kowani w obawie o los nieszczęsnych 
zabranych kobiet i swój. Powoli zapadał 
wieczór i część zmęczonych zasypiała, 
a inni, którym zabrano matki i córki, 
cicho popłakiwali. Po kilku godzinach, 
już późnym wieczorem rozległy się 
okrzyki. To żołnierze kazali ludziom 
wychodzić przed barak, poganiali do 
pośpiechu, ludzie byli zaspani i zmęczeni. 
Niektórzy w popłochu i ciemnościach 
pogubili część swoich bagaży, a żołnierze 
okrzykami dalej ponaglali. Na dworze, 
w świetle lamp na słupach oświetlających 
plac, poszturchiwani ustawialiśmy się 
w kolumnę marszową. Nie zauważy-
łem, by wróciły zabrane kilka godzin 
wcześniej kobiety i do nas dołączyły. 
Otoczona przez żołnierzy, których było 
niespodziewanie dużo, kolumna poma-
szerowała w nieznane. A była noc i burza 

z piorunami i gwałtownym deszczem. 
Wyglądało na to, iż czas wybrano chyba 
celowo, taki niestosowny, aby bardziej 
ludzi pognębić i aby więcej cierpieli, 
przemokli i zachorowali. Zmokli i żoł-
nierze, ale oni po powrocie mogli się 
przebrać i osuszyć. A my mieliśmy być 
zgnojeni, zmoknięci i zziębnięci, nocując 
w przydrożnym rowie w szczerym polu. 
W czasie marszu żołnierze trzymali ka-
rabiny w rękach gotowe do użycia, cały 
czas okrzykami pilnowali, aby nikt się 
nie oddalił czy zgubił celowo i gdzieś się 
zapodział. Ja też nieopatrznie – zaspa-
ny i półprzytomny, widocznie troszkę 
wyłamałem się z szeregu i zaraz jeden 
z żołnierzy ordynarnym okrzykiem 
pchnął mnie lufą karabinu w żebra. Od 
bólu zaraz oprzytomniałem, ale przez 
kilka chwil nie mogłem złapać oddechu 
i po tym wydarzeniu kilka dni plułem 
krwią, bo lufą trafił mnie między żebra. 

Dziewięć lat późnie,j w czasie meczu 
piłki nożnej Unia Turawa – LZS Ligota 
Turawska jeden z jej obrońców, silny rosły 
młodzian kopnął mnie silnie w to samo 
miejsce. Też kilka dni później plułem 
krwią. Wtedy miałem prześwietloną 
klatkę piersiową i stwierdzono zrosty 
na opłucnej, co później przy kolejnych 
RTG do dziś stwierdza się. Czy przy-
czyna tkwiła w poprzednich 9 latach 
wcześniejszych przeżyć – nie wiem.

I tak doszliśmy do rzeki – tej samej, 
którą do południa pociągiem przez most 
kolejowy przejechaliśmy. Ale tu nie było 
mostu. Stanęliśmy i co dalej? Kolumna 
zatrzymała się, żołnierze krzyczą, żeby 
iść dalej. Dopiero w świetle błyskawic 
i latarek żołnierzy ujrzeliśmy przezna-
czone dla nas przejście powrotne przez 
granicę polsko-niemiecką na rzece Nysie 
Łużyckiej. To były pozostałości mostu 
drogowego przez rzekę, teraz w gru-

rok 1956 eXodus i Trudne PowroTy 
jakich wiele ODc. 7
alFred kuPka
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zach, prawdopodobnie wysadzonego 
przez cofające się wojsko niemieckie. 
Żołnierze z czoła zatrzymali się, a dalsi 
poganiali ludzi z tyłu do przejścia przez 
to rumowisko, przez które przelewały się 
wody rzeki, teraz na szczęście po letniej 
suszy niewielkie. I kolumna ruszyła, 
poganiani krzykami i szturchańcami. 
Byliśmy od ulewnego deszczu kompletnie 
przemoczeni, a teraz po tych gruzach 
wystających z wody ludzie przechodzili 
przez rzekę i często rozlegały się okrzyki 
przestrachu, gdy niejeden potknął się 
i wpadł w szczelinę rumowiska po pas 
w wodę. Ale było nam już wszystko jedno, 
nareszcie byliśmy swobodni. Jeśli mnie 
pamięć nie myli, wszystkim ludziom 
udało się szczęśliwie dotrzeć na drugi 
brzeg rzeki, a żołnierze na szczęście 
nie strzelali, czego obawialiśmy się po 
ich wcześniejszym postępowaniu. Teraz 
każdy szedł jak chciał. Kolumny już 
nie było. Ludzie sobie odpuścili, byli 
zrezygnowani i osłabieni, przemoczeni, 
zziębnięci, ale wolni. A niejeden myślał 
dotąd o śmierci, bo nie spodziewał się 
tego przeżyć. Nasz ojciec miał oczy sowy 
i kota. Dostrzegł po prawej stronie szosy, 
daleko w polu jakiś ciemniejszy obiekt. 
Wprowadził nas w pole i tu znaleźliśmy 
dużą polną stodołę, zapełnioną świeżym 
zbożem i sianem. To nas uratowało. Każ-
dy z nas zakopał się jak mógł najgłębiej 
i tak zasnęliśmy, aż świt nas obudził, po 
kilkugodzinnym śnie. Stwierdziliśmy 
ze zdziwieniem, iż ubrania na nas wy-
schły, wysuszone przez słomę. I dlatego 
nikt z nas się nie zaziębił. Uważam, że 
dzięki temu zamysł żołnierzy, by nam 
więcej dokuczyć i uprzykrzyć tułaczką 
w ulewnym deszczu i późniejszą chorobą 
nie powiódł się. Zjedliśmy na śniadanie 
co tam matka jeszcze miała na czarną 
godzinę i ruszyliśmy w drogę. Prze-
wodnikiem naszym teraz była kuzynka, 
która niedaleko stąd, w czasie ucieczki 
przed frontem tutaj zamieszkała razem 
ze swoją zamężną siostrą Augustą Buhl 
i jej 6-letnią córką Alicją. Nie pamię-
tam, jak nazywała się ta miejscowość, 
ale nazwisko gospodarzy, do których 
dotarliśmy było Birnbaum. W czasie 
kilkunastokilometrowego marszu od 
granicy do celu opowiadała nam, iż 
musieliśmy mieć potwornego pecha, że 
akurat w dniu, kiedy myśmy przekraczali 
granicę w drodze do domu, tutaj zjawił 
się ów cywil mówca, sprawca naszych 
cierpień! Powiedziała, iż dotąd tutaj 
nic nie było słychać o tym, żeby ludzi 

jadących pociągami, które wiozły repa-
racje wojenne do Rosji, ktoś od granicy 
zawracał i przepędzał z powrotem przez 
rzekę na terytorium Niemiec. Przeciwnie, 
panowało przekonanie, że z Rosjanami 
jechać jest pewniej. Powiedziała tak-
że, iż dobrze się stało, że sama jechała 
wprzód na zwiady do Polski, a siostra 
pani Buhl z córką zostały i czekały na 
jej powrót lub wiadomość, czy można 
wracać do domu. Dzięki temu mieliśmy 
teraz dokąd wracać. I tak teraz szliśmy 
razem z nią do tych państwa Birnbaum, 
by trochę odpocząć, a może i zjeść, bo 
byliśmy krańcowo wyczerpani fizycznie 
i psychicznie. Do celu dotarliśmy po 
kilkunastu kilometrach, po przemasze-
rowaniu trzech wiosek. W czasie marszu 
przez te wioski widziałem w każdej 
z nich co najmniej jedną gospodę. Na 
nich wielkimi literami hasła reklamowe 
„Landskronbier ist immer ein Genuss” 
tzn tyle, iż picie piwa marki Landskron 
to sama rozkosz. W wysuszonych ustach 
zbierały mi się resztki śliny. Aby więc 
w jakiś sposób zachęcić ojca do wejścia 
do jednej z nich na to smaczne ciemne 
piwo, wałęsałem się stale z tyłu grupy, 
udając zmęczonego. Efekt był taki, iż 
ojciec zdenerwował się, nazwał mnie 
„miękołwą”, tzn. mięczakiem, a młod-
szego o 3 lata brata pochwalił za to, iż 
stale trzymał się środka grupy, nazywając 
go twardzielem. I maszerowaliśmy bez 
przerwy dalej. Droga ta zajęła nam prawie 
5 godzin i dopiero po południu byliśmy 
na miejscu. A tam nareszcie dostaliśmy 
do syta chleba, grubo posmarowanego 
domowym pasztetem i zsiadłe mleko. 
Ja jadłem i piłem – prawie że żarłem 
i nie miałem nigdy dosyć, tak iż matka 
w końcu mnie pohamowała w obawie, 
że mi zaszkodzi. A gospodarz – nie 
wiem czy mieli własne dzieci, ja żadnych 
nie widziałem – miał nad tym moim 
obżarstwem uciechę. A w ogrodzie już 
były nawet wczesne, smaczne, dojrzałe 
gruszki, za które też się zabrałem. Szkoda, 
że byliśmy tam tak krótko. Już w południe 
następnego dnia gospodarz odwiózł nas 
furmanką z jednym konikiem – podobno 
Rosjanie zabrali mu jego dorodne konie 
i zostawili mu szkapę – na wiejską stację 
kolejową w następnej wsi. Nazwy już nie 
pamiętam. Tam czekaliśmy bardzo długo, 
chyba z 3 godziny do odjazdu pociągu. 
Teraz już koleją jechaliśmy z powrotem do 
Gross Poesna przez Drezden, Chemnitz, 
Zwickau do Lipska. I tu znów byliśmy 
prawie jak na starych śmieciach. Teraz 

tramwajem do Liebertwolkwitz i pieszo 3 
km do Groess Poesna. Ale tu przywitano 
nas prawie jak obcych. Stara pani Boet-
tcher wyszła przed dom i powiedziała, 
iż im nie wolno już nas przyjąć. I tak 
staliśmy jak pół roku temu, jak żebracy 
na placu, a matka płakała. Ale chłopcy 
– koledzy witali nas radośnie. W końcu 
wyszedł starszy pan Boettcher i znów, 
jak pół roku wcześniej, stanowczo po-
wiedział – bierzemy tych ludzi. W tym 
samym czasie przed domem znajdował 
się młody mężczyzna, którego nie zna-
liśmy. Reperował piękny wyścigowy 
rower. Okazało się, iż był to młody pan 
Adler, ojciec Egona, Trautel i Reginy. 
Wrócił z niewoli. Był przedwojennym 
czołowym zawodnikiem niemieckim 
w szosowych wyścigach rowerowych i mi-
strzem kraju. Niedługo cieszył się biedak 
powrotem z niewoli do domu i rodziny. 
Za niedługo został zastrzelony przez 
jednego z radzieckich żołnierzy, którzy 
tutaj u nich w restauracji stacjonowali 
i się żywili. Przystawiali się widocznie 
do młodej pięknej pani Adler i nie mógł 
dłużej tego ścierpieć, interweniował i za 
to musiał „German” zginąć! My z bratem 
czuliśmy się tutaj wśród kolegów jak 
poprzednio. Ale dorośli wyraźnie dawali 
nam odczuć, iż jesteśmy tu obcy. Ojciec 
codziennie wyjeżdżał gdzieś załatwiać 
sprawy naszego powrotu do domu, a mat-
ka w oczach mizerniała. Pewnego razu, 
gdy z kolegami byłem na podwórku, po 
jego powrocie – jeszcze stojąc w furtce 
zawołał: „Frydek”, a musiał kilka razy to 
zawołanie powtórzyć, aż zrozumiałem, 
iż to mnie woła takim obcym imieniem. 
Stał dalej i czekał, aż do niego pod-
szedłem, a wyglądał bardzo mizernie 
i zdenerwowany. Przemówił do mnie 
po polsku. Zrozumiałem pytanie, ale 
odpowiedziałem w języku niemieckim. 
Wtedy słowami: „Pieronie łognisty, jak 
ciebie pytam po polsku, to mi po polsku 
odpowiadaj!” i wymierzył mi tak silny 
policzek, iż wylądowałem na ziemi, a bić 
umiał. Pewnego jednak dnia, gdy wra-
cając – podobno z konsulatu polskiego 
z Lipska powiedział – szykujemy się 
znów do domu, jednak już zorganizo-
wanym transportem. Ale po to trzeba 
iść na jakiś czas do lagru. Od tego czasu 
sami rodzice mówili do nas już tylko 
po polsku – gwarą śląską, a my musie-
liśmy odpowiadać tak samo. Widocznie 
wymogiem na jazdę do domu teraz już 
w Polsce było, iż mówimy po polsku. 

CDN.
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Od I w. n.e przedstawicielami kul-
tury przeworskiej na naszym te-

renie byli Wandalowie. Przybyli oni ze 
Skandynawii i opanowali początkowo 
obszar między Dunajem a dorzeczem 
górnej Odry. Wandalowie dzielili się 
na dwie grupy: Silingów (od których 
przypuszczalnie pochodzi nazwa Śląsk) 
i Hasdingów. W tym samym mniej więcej 
czasie Imperium Rzymskie ustaliło swoje 
granice na całej długości Dunaju i Renu. 
Przez naszą krainę słynnym Szlakiem 
Bursztynowym (wytyczonym jeszcze 
przez Celtów) zaczęły podążać gromady 
kupców. Trasa od Bramy Morawskiej 
wiodła przez Wyżynę Głubczycką do 
Krapkowic, gdzie odbywała się przeprawa 
przez Odrę, następnie dolinami Prosny 
i Wisły do Zatoki Gdańskiej. Jak podaje 
Pliniusz Starszy – pisarz i wyższy urzęd-
nik rzymski – szlak ów od Petronell-Car-
nutum (dzisiejsza Austria) do Bałtyku 
liczył ponad 600 tys. kroków. Głównym 
celem wypraw był bursztyn, jednak kupo-
wano od nas również futra niedźwiedzie 
i bobrowe, konie, mięso i niewolników. 
W zamian zostawiano wysokiej klasy wy-

roby ceramiczne, szklane i metalowe, (co 
oddziaływało korzystnie na wytwórczość 
rodzimych rzemieślników), a często także 
i pieniądze. Etap wzmożonego rozwoju 
handlu między Rzymem a nie wciągniętą 
do imperium środkową częścią Europy 
nazwano okresem wpływów rzymskich 
(I–IV w. n.e.). Na osady z początku tego 
okresu natrafiono w Dańcu i Szczedrzy-
ku. Poświadczeniem istnienia tej drugiej 
osady mogą być znalezione w ostatnich 
latach denary (Trajana i Faustyny Starszej) 
z II w. n.e. oraz czarna, ozdobna czara 
z drugiej połowy I wieku (obecnie miejsce 
to leży w obrębie Jeziora Turawskiego). 
Nasilenie osadnictwa w dolinie Małej 
Panwi nastąpiło w III–IV wieku (póź-
ny okres rzymski). Wioski w tamtym 
czasie istniały w Turawie (koło folwar-
ku Kuchara), Antoniowie, Rzędowie, 
Dębskiej Kuźni i Dębiu, a cmentarzy-
ska w Schodni Starej, Dębskiej Kuźni 
i Szczedrzyku. Przed zalaniem jeziora 
dokładnie przebadano osadę w Turawie 
i cmentarz ciałopalny w Szczedrzyku (po 
wybudowaniu jeziora znalazł się na jego 
terenie). Osiedle zamieszkiwało 25–30 

osób. Składało się ono z 15 obiektów 
naziemnych o konstrukcji słupowej. Bu-
dynki były na ogół jednoizbowe z przed-
sionkami. Ich podłoże stanowił bruk 
kamienny– polepa, a w kilku przypadkach 
podłoga drewniana. Ewenementem było 
zastosowanie pod nią żelaznego żużlu. 
Doświadczenia wykazały, że w prze-
ciwieństwie do piasku zapobiegał on 
gniciu drewna oraz skutecznie izolował 
od zimna. W okresie późnorzymskim 
nastąpiły wyraźne przemiany w technice 
rolnej. Wyrażało się to powszechnym 
stosowaniem pługa okutego żelazem. 
Pola usytuowane w pobliżu domów od-
znaczały się staranną obróbką, a także 
intensywnym nawożeniem. Na polach 
odległych, użytkowanych dorywczo, 
praktykowano technikę żarową (wypa-
leniową). Z roślin uprawnych znano już 
wtedy 17 gatunków m.in.: żyto, jęczmień, 
owies, proso, rzepak, mak lekarski i len. 
Ściśle związany z rolnictwem był sprzęt 
zbóż, jego przechowywanie oraz prze-
twórstwo. Cennymi znaleziskami w tu-
rawskiej osadzie, służącymi do tych celów 
były: naczynie zasobowe, sierp żelazny, 

jezioro Turawskie – Pradzieje Cz. II
jerzy sTasiak

Cmentarzysko ciałopalne – J. Turawskie 
 Fot. Muzeum Śl. Opolskiego

Naczynie zasobowe – J. Turawskie
Fot. J. Stasiak

Szklany pucharek – J. Turawskie 
 Fot. Archiwum Muzeum Śl. Opolskiego



24
Kwartalnik Gminy Turawa

fragmenty żaren i rozcieraczy, a także 
ciężarki tkackie. Godne odnotowania 
jest także odkrycie szklanego pucharka 
i bransoletki. W połączeniu z monetami, 
a także luksusowymi importami znale-
zionymi w grobie książęcym z I wieku 
w Gosławicach, można by przypuszczać, 
że przebiegał tędy ważny trakt handlo-
wy (możliwe, że jedna z odnóg Szlaku 
Bursztynowego). Warunkiem rozwoju 
rolnictwa była hodowla zwierząt dostar-
czających nawozu oraz siły pociągowej. 
Szczególnie rozpowszechniony był chów 
bydła rogatego, następnie świń, owiec, 
kóz i koni. Bydło należało na ogół do 
gatunków mało wydajnych, owce do pier-
wotnej rasy krótkoogonowej, natomiast 
świnie reprezentowały półdzikie gatunki, 
karmione głównie żołędziami i buczyną. 
Niepoślednią rolę (pomimo wzrostu 
rolnictwa) w pozyskiwaniu pożywienia 
odgrywało zbieractwo, rybołówstwo 
oraz łowiectwo. Łapano ryby i ptactwo 
wodne, celem polowań był tur, dzik, 
jeleń, sarna i wilk. Spożywano również 
szczeżuje. W wierzeniach ludzi w okresie 
wpływów rzymskich dominowały kulty: 
płodności, zmarłych przodków i kult 
słońca, który na całym świecie był ściśle 
związany z wegetacją roślin. Czczono 
święte gaje i drzewa – głównie dęby. Wie-
rzono też w życie pozagrobowe, o czym 
świadczą przedmioty codziennego użytku, 
wkładane do grobów zmarłych, miały im 
służyć w nowym, lepszym życiu. Stosowa-
no wiele form pochówków. Jedną z nich 
było ciałopalenie. Na cmentarzysku tego 
typu koło Szczedrzyka wyszczególniono 9 
grobów. Częściowo były to groby popielni-
cowe, częściowo zaś nieznane dotychczas 
groby warstwowe. Do dziś nie wytłuma-
czono sensu tego rodzaju pochówków. 
Przypuszczalnie był to wpływ jednego 
z plemion koczowniczych, które prze-

winęły się przez nasze ziemie u schyłku 
okresu rzymskiego. Prócz wielkiej ilości 
ułamków naczyń, odkryto na nim broń, 
umba, noże, zapinki, grzebienie, nożyczki 
i przęśliki tkackie. Pod koniec IV wieku 
pod naporem Hunów zaczęły migrować 
ludy germańskie, słowiańskie i tureckie. 
Doprowadziło to do upadku Cesarstwa 
Zachodniorzymskiego. Mimo że nie 
dotarły do nas większe grupy Hunów 
w V wieku, ruszyli na zachód i Wanda-
lowie. Śląsk opustoszał. Nastąpiła ogólna 
recesja. Wandalowie razem z sarmackimi 
Alanami dotarli na Półwysep Iberyjski 
i osiedli w południowej Hiszpanii. W 429 
roku pod wodzą Genzeryka podbili 
północną Afrykę i założyli tam państwo. 
Zajmowali się korsarstwem. Opanowali 
Korsykę, Sardynię i Baleary. W 455 roku 
zdobyli i zniszczyli Rzym (stąd wanda-
lizm). W latach 533–534 kraj Wandalów 
podbił wódz bizantyjski – Belizariusz. 
Władztwo Hunów trwało do śmierci ich 
króla Atylli (453 r.) – z powodu okru-
cieństwa zwanego też Biczem Bożym. 
Wtedy na nasze tereny powoli (już pod 
rodzimymi nazwami) zaczęli wchodzić 
Słowianie. Na przełomie V i VI wieku 
kończy się na ziemiach polskich ustrój 
wspólnoty pierwotnej, a zarazem epoka 
pradziejowa, zaczynają się natomiast 
tworzyć zręby nowego systemu zwanego 
potocznie feudalnym. Słowianie w ciągu 
2–3 stuleci objęli w posiadanie znaczną 
część Europy. Na zachodzie opanowali 
ziemie po Łabę i Półwysep Jutlandzki, na 
południu Półwysep Bałkański – łącznie 
z Peloponezem, Kretę, Azję Mniejszą 
i Syrię. Głównymi plemionami Słowian 
byli Antowie i Sklawinowie (od których 
prawdopodobnie wzięła się nazwa całego 
ludu). Do dziś nie wyjaśniono powią-
zania Słowian z Wenedami – plemie-
niem żyjącym od I wieku nad Morzem 

Bałtyckim. Po zakończeniu zasiedlania 
nowych obszarów, pojawiają się pierw-
sze słowiańskie organizmy państwowe. 
Najprężniej w środkowej Europie roz-
wijało się Państwo Wielkomorawskie. 
W jego granicach Śląsk przyjął w 822 roku 
chrzest. Z wolna zaczęły wyodrębniać 
się nowe plemiona: Polanie, Ślężanie, 
Opolanie, które zakładały osady i grody, 
takie jak Opole i Gniezno. W naszej okoli-
cy wioski wczesnośredniowieczne istniały 
w Kotorzu Wielkim, Kotorzu Małym 
Schodni i Szczedrzyku (obecnie również 
w obrębie zbiornika), a gród palisadowy 
w Zawadzie.

Wartym odnotowania odkryciem 
była średniowieczna dziegciarnia, znaj-
dująca się obecnie w obrębie Jeziora Tu-
rawskiego. Technologia wytwarzania 
dziegciu okryta była głęboką tajemnicą. 
Stosowano go do leczenia zwierząt, ale 
i do smarowania skrzypiących osi kół. 
Teren naszej gminy leżał na trasie prze-
pędu dziesiątek tysięcy sztuk bydła z da-
lekiego Podola do Wrocławia (z komorą 
celną w Szczedrzyku). Transportowano 
też sól, drewno opałowe do Wrocławia, 
którego głównym dostawcą była Opolsz-
czyzna, a także potężne dęby, z których 
słynęła nasza okolica, na maszty okrę-
towe do Szczecina i Hamburga. Do dziś 
zachowały się pozostałości tych szlaków 
pod postacią duktów leśnych i chociażby 
ulicy Solarka w Dębskiej Kuźni. Obecnie 
Słowianie to największa grupa ludno-
ściowa w Europie, z czego najliczniejsi 
Rosjanie tworzą mieszankę słowiańsko-
azjatycko-ugrofińską, nasi południowi 
pobratymcy słowiańsko-rzymską, a Polacy 
i Czesi słowiańsko-germańską.

Wczesnośredniowieczne naczynie słowiańskie –  
J. Turawskie  Fot. J. Stasiak

Ozdobna czara z II połowy I wieku – J. Turawskie 
 Fot. Archiwum Muzeum Śl. Opolskiego

Sierp żelazny – J. Tu-
rawskie (L. Szadkowska, 
Osada kultury przeworskiej 
z IV–V w. na dnie  
J. Turawskiego)
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Pierwsze cztery drewniane domki były 
usytuowane na plaży przylegającej 

do terenu, gdzie planowana była budowa 
ośrodka wypoczynkowego. Pierwszym 
obiektem postawionym na budującym 
się ośrodku był namiot wojskowy oraz 
kuchnia polowa. Kolejnym etapem była 
budowa domków drewnianych, docelowo 
w liczbie 41 sztuk, kuchni, jadalni, kawiar-
ni. W następnych latach wybudowano: 
kręgielnię, pergolę z kręgiem tanecznym, 
boisko asfaltowe, a w latach 1965–67 pa-
wilon, który mieścił klubo-kawiarnię oraz 
bawialnię dla dzieci. W 1969 dobudowano 
piętro, gdzie mieściło się ambulatorium 
medyczne, biblioteka oraz 13 pokoi miesz-
kalnych. W latach 1968–70 postawiono 
na budowę domków murowanych – 21 
szt. plus portiernia, sukcesywnie likwi-
dując drewniane. Od 1970 r. rozpoczęła 

się budowa pawilonu B/z 33 pokojami, 
kotłownią i zapleczem magazynowym, 
kończąc w 1974 roku na budowie pa-
wilonu C/25 pokoi, kuchnia, stołówka 
oraz zaplecze magazynowe kuchni. Po 
tym okresie dynamicznej rozbudowy, 
ośrodek został przejęty przez centralę – 
Warszawę. Tam też przydzielano karty 
wczasowe – dla każdej komendy woje-
wódzkiej milicji obywatelskiej w kraju, 
między innymi do turawskiego ośrodka. 
Obiekt mógł w tym czasie pomieścić ok. 
250 osób, posiadał również swoją plażę 
z pomostem spacerowym nad wodą oraz 
przystań ze sprzętem pływającym (ło-
dzie, kajaki, rowery wodne). Do lat 90. 
ośrodek wykorzystywany był wyłącznie 
przez resort milicji – głównie do szkoleń, 
a latem na wczasy i kolonie dla dzieci. Od 
1987 r. ośrodek posiada własną oczysz-

czalnię biologiczną. Po 1990 r. ośrodek 
stał się ogólnodostępny. Organizuje się 
tu wesela, szkolenia, imprezy, kursy j. 
niemieckiego dla nauczycieli, szkolenia 
grup neokatechumenalnych ze święce-
niem potraw wielkanocnych włącznie. 
W 2007 roku 17 października ośrodek 
sprzedano prywatnej osobie. Po dziesię-
ciu latach całkowitego zastoju właściciel 
podjął decyzję o rozbiórce. Na przełomie 
styczenia–kwietnia 2018 r. obiekt roze-
brano. I tak 4 kwietnia 2018 r. „padł” 
ostatni przyczółek ośrodka (oczyszczalnia 
biologiczna). Po ośrodku został „dziewi-
czy teren” – ok. 2,5 ha. Podsumowując 
decyzję o wyburzeniu, słyszy się głosy... 
mógł tam powstać dom starców, a może 
co innego, a nie burzyć, inni powiadają: 
to „barbarzyństwo gospodarcze”. Należy 
tu stwierdzić, że ośrodek był budowany 
w zdecydowanej większości w czynie 
społecznym, a materiały za nasze bu-
dżetowe środki. Osąd pozostawiamy 
czytelnikowi.

…Był Milicyjny, nie Ma MilicyjneGo
FoToaMaTor
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy komendy wojewódzkiej Milicji obywatel-
skiej w opolu, położony nad jeziorem średnim w Turawie, swoje początki datuje 
od 1963 roku. 
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juBilaTka  
z węGier

Jakże wspaniały Jubileusz obchodziła 
Pani Kazimiera Plamitzer z Węgier. 

8 maja 2018 r. Wójt Gminy Turawa 
Waldemar Kampa odwiedził naszą do-
stojną jubilatkę w dniu jej 102. rocznicy 
urodzin. Wręczając Pani Kazimierze 
kosz pełen kwiatów, złożył jej najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia 
i pomyślności oraz kolejnych wspania-
łych jubileuszy. Również my dołączamy 
się do tych gratulacji.

Sadowska Magdalena

Najstarsze mieszkanki Zakrzowa obcho- �
dziły w marcu swoje urodziny. 2 marca 
pani Gertruda Michalczyk skończyła 
93 lata, a 25 marca pani Maria Dziuba 
92 lata. Dostojnym jubilatkom życzymy 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Na 
zdjęciu: pani Maria przyjmuje życze-
nia od Wicewójta Gminy Sławomira 
Kubickiego.

12 kwietnia z przedszkolakami z za- �
krzowskiego przedszkola spotkał się 
Prezes Koła Łowieckiego „Orzeł” 
Tomasz Proszewski i Skarbnik Koła 
Jerzy Zubeil. W minionych latach takie 
spotkania miały miejsce w lesie, w roku 
bieżącym spotkanie odbyło się na te-
renie przedszkola. Goście opowiadali 
dzieciom o otaczającej nas przyrodzie: 
lasach, zwierzętach leśnych, ptakach 
i oczywiście o szkodnikach. Na zakoń-
czenie wszyscy zasiedli do zasponsoro-
wanych przez koło kiełbasek. 

Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turaw- �
ski” wzięło udział w konkursie gran-
towym „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
ogłoszonym przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK. Z nadesłanych 
z całego kraju 1170 wniosków nagro-
dzonych zostało 100, a wśród nich 
znalazł się wniosek naszego Stowarzy-
szenia. Zgodnie ze złożonym projektem 
Stowarzyszenie dokonało wymiany 
zniszczonej wiaty przystankowej obok 
stawu w Zakrzowie Turawskim na 
nową, drewnianą, która komponuje 
się z otoczeniem. Demontażem starej 
wiaty przystankowej i ułożeniem nowej 
kostki pod wiatą zajęła się firma pana 
Damiana Panica, a nową wiatę wykonał 
zakład stolarski pana Marka Plotnika. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło w 10 maja 
br. Najpierw ks. Daniel poświęcił nowy 
przystanek i modlił się o szczęśliwy 
powrót do domu dla wszystkich podró-
żujących, a potem pan wójt Waldemar 
Kampa spotkał się na podsumowaniu 
projektu z członkami Stowarzyszenia 
i Radą Sołecką.

Droga łącząca Zakrzów z Poliwodą  �
(przedłużenie ul. Poliwodzkiej) od 
dwustu lat była ważnym traktem ko-
munikacyjnym, gdyż to tędy na pewno 
dojeżdżał turawski hrabia do swoich 
włości, tędy jeździli inspektorzy znaj-
dującej się w Poliwodzie huty żelaza 
do kościoła i na cmentarz w Zakrzo-
wie. Ponieważ Poliwoda należała do 
Zakrzowa, drogą tą jeździły dzieci do 
zakrzowskiej szkoły, a wszyscy miesz-
kańcy Poliwody do zakrzowskiego 
kościoła. Z drogi przez lata korzystali 
wszyscy, którzy musieli dostać się do 
ośrodka zarybieniowego w Poliwodzie, 
a także wędkarze i turyści chętnie wy-
poczywający przy stawach. W ostatnich 
miesiącach straż leśna i policja zaczęła 
jednak zatrzymywać poruszające się tą 
drogą samochody, motocykle i moto-
rynki, co wszystkich bardzo zaskoczyło. 
Na osoby zmotoryzowane nakłada-
ne są mandaty. Skąd kierowca, który 
jeździł tędy przez dziesiątki lat, może 
wiedzieć, że jest to droga leśna, skoro 
przy drodze nie znajduje się żaden znak 
drogowy informujący o tym? Ludzie 
są zdezorientowani, gdyż większość 
nie zna innych dróg dojazdowych do 
Poliwody. Starsi mieszkańcy Zakrzowa 
tak komentują obecną sytuację: jakby 
von Aulock (ostatni właściciel poli-
wodzkiego majątku) wyszedł z grobu, 
to by tym młodym, co chcą zarobić 
na mandatach powiedział, że teraz 
pewno chcą zamknąć jego drogę, żeby 
nikt nie widział, jak nasze lasy teraz 
wyglądają.

nowinki zakrzowskie
Maria zuBeil
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Porządkowanie  
w Parku
Pikos doMinik, sołtys wsi Zawada

Drodzy Mieszkańcy Zawady oraz użytkownicy naszego parku 
przy ul. Oleskiej. Po wielu perypetiach, wspólnych stara-

niach z Panią Dyrektor Przedszkola, pismach dokumentujących 
zagrożenie związane z martwymi drzewami m.in. przy wejściu 
do przedszkola, zagrożenie zostało usunięte. Wykonania zadania 
podjęli się Strażacy z OSP Zawada i pościnali obumarłe drzewa. 
Dodatkowo firma „Langosz – dźwigi, żurawie” podstawiła nam 
w ramach pomocy wysięgnik, aby strażacy mogli bezpiecznie 
ścinać konary z góry korony. Drewno z korony oraz mniejsze 
konary zostały przekazane na cele statutowe OSP Zawada, 
a także na kolejny WOŚP w parku. Główne konary odbierze 
gmina w celu sprzedania drewna. Po wstępnych rozmowach 
z p. wójtem zysk z drewna powróci do Zawady :). Wkrótce 
informacja o celu, na jaki zostanie przekazany 

BieG dla słodziaka
ewelina ToMechna

„Bieg dla słodziaka”, który odbył się w ramach XiX Turaw-
skich Biegów Przełajowych, to inicjatywa podjęta przez 
oddział wojewódzki Polskiego stowarzyszenia diabetyków 
w opolu. 

Celem biegu jest zwrócenie uwagi na problem cukrzycy, jako 
choroby cywilizacyjnej. Cukrzyca jest chorobą społeczną, 

na którą na całym świecie choruje już 246 milionów ludzi. Nie 
tylko osoby dorosłe chorują na cukrzycę, ale cukrzyca typu 1 
jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących 
u dzieci i młodzieży W ostatnich dekadach w całej Europie ob-
serwuje się wzrost zachorowalności na tę chorobę, szczególnie 
u najmłodszych dzieci. Pomimo tego wiedza na temat choroby 
jest w naszym kraju nadal niewystarczająca. A tam, gdzie bra-
kuje informacji, jest miejsce na domysły, pomyłki, a nawet lęki 
oraz uprzedzenia. „Boimy się tego, czego nie znamy”. 

Podczas spotkania można było bezpłatnie zmierzyć poziom 
cukru we krwi. Można było również porozmawiać z pielęgniarką 
oraz osobami chorującymi na cukrzycę, czym jest ta choroba 
i jak sobie z nią radzić w życiu codziennym. Wszystkie osoby 
zainteresowane zagadnieniami związanymi z cukrzycą zapra-
szam do kontaktu. Jako Stowarzyszenie możemy zorganizować 
spotkanie edukacyjne, na którym osoby chorujące podzielą się 
swoim doświadczeniem, a specjaliści doradzą, jak poradzić 
sobie z cukrzycą.

Chciałam serdecznie podziękować organizatorom Turawskich 
Biegów Przełajowych: Gminie Turawa oraz Publicznej Szkole 
Podstawowej w Turawie, a w szczególności panu Adamowi 
Bochenkowi, za możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, 
a przez to promowaniu profilaktyki oraz podnoszeniu świado-
mości społeczeństwa w zakresie problemu, jakim jest cukrzyca. 
Dziękuję za wsparcie „Sopelkowi”, który produkuje smaczne 
lody z naturalnych składników oraz Drea–Team, który prowa-
dzi świetne animacje eventowe. Dziękuję również wszystkim 
uczestnikom biegu, jesteście najlepsi.

zaProszenie na FesTyn

w tym roku lato w zawadzie odbędzie się  
w dniach 30.06–1.07.2018 r.

Będziemy gościć m.in. jacka kieroka,  
posłuchamy również hitów aBBy.

zaPraszaMy serdecznie!
Dominik Pikos

Sołtys wsi zawada
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W marcu sala OSP w Wę-
grach stała się areną 

zmagań uczestników Gmin-
nego Turnieju Tenisa Stoło-
wego szkół z terenu naszej 
gminy. 

W tym roku w turnieju 
wzięło udział 85 uczennic 
i uczniów, reprezentując swoje 
placówki. W każdej z kategorii 
wiekowych rywalizacja stała 
na dość wysokim poziomie. 

Zwycięzcy mogli się cieszyć 
z pucharów oraz nagród rze-
czowych ufundowanych przez 
Urząd Gminy w Turawie.

klasyfikacja końcowa:
Klasy 1–4 dziewczęta 
1.  Natalia Konieczko – Ligota  

Turawska
2. Małgorzata Skrzypiec – Węgry
3. Oliwia Golomb – Osowiec

Chłopcy
1. Paweł Hełka – Ligota Turawska
2. Rafał Płoskonka – Bierdzany
3. Florian Sochor – Węgry
Klasy 5–6 dziewczęta
1.  Wiktoria Szymańska – Ligota 

Turawska
2. Weronika Płoskonka – Bierdzany
3. Paulina Mrowiec – Węgry
Chłopcy
1. Oliwier Kreczmer – Osowiec
2. Nikodem Lipp – Ligota Turawska 
3. Bartosz Słychań – Osowiec
Kl. 7 i gimnazjum dziewczęta
1. Natalia Gontarz – PSP Osowiec
2. Katarzyna Kasprzyk – PG Turawa
3.  Katarzyna Hełka – PSP Ligota 

Turawska
Chłopcy
1. Oliwier Kreczmer – PSP Osowiec
2. Dawid Kulig – PG Turawa
3. Bartosz Siwoń – PG Turawa

Marcowe zMaGania
adaM Bochenek
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MiniPiłka noŻna
adaM Bochenek

27 kwietnia br. rozegrany został turniej minipiłki nożnej 
dla dzieci szkół podstawowych z klas 1–4. Były to 

eliminacje gminne do turnieju im. Marka Procyszyna. Are-
ną zmagań było boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Turawie. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn chłopców 
i dwie drużyny dziewcząt, reprezentując szkoły w Bierdzanach, 
Osowcu, Turawie, Węgrach i Zawadzie. Zaciętą rywalizację 
dodatkowo utrudniała słoneczna pogoda, jednak humory 
dopisywały zawodniczkom i zawodnikom do samego końca. 
W rywalizacji dziewcząt zwyciężyły zawodniczki z Turawy, 
pokonując swoje rówieśniczki z Osowca 4:0. Chłopcy mieli 
nieco trudniejszą przeprawę, ponieważ każda z drużyn musiała 
rozegrać po cztery mecze. 

wyniki spotkań:
Osowiec – Bierdzany 5:0•	
Zawada– Węgry 1:1•	
Turawa – Osowiec 0:3•	
Bierdzany – Węgry 2:1•	
Zawada – Turawa 1:1•	
Osowiec – Węgry 8:1•	
Bierdzany – Turawa 0:1•	
Zawada – Osowiec 3:3•	
Węgry – Turawa 1:2 •	
Bierdzany – Zawada 4:2•	

klasyfikacja końcowa:
1. Osowiec – 10 punktów, stosunek bramek 19 – 4
2. Turawa – 7 punktów, bramki 4-5
3. Bierdzany – 6 punktów, bramki 6-9
4. Zawada – 3 punkty, bramki 7-9
5. Węgry – 1 punkt, bramki 4-13
Najlepszym zawodnikiem wybrany został Marek Wiecha 

z Bierdzan, najlepszym bramkarzem Paweł Gola z Osowca., 
natomiast królem strzelców został Florian Sochor z Osowca, 
strzelając 11 spośród 19 bramek dla swojej drużyny.
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XiX edycja Turawskiego Biegu Przeła-
jowego zbiegła się z dziewiętnastym 
dniem maja tego roku. 

Aż chciałoby się powiedzieć, że to ma-
gia liczb. Jednak nie o magii będzie 

mowa, tylko o zawodach sportowych, 
a dokładnie o biegach przełajowych. Po-
dobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym, 
miejscem zmagań była bieżnia oraz tereny 
przyległe do boiska sportowego w Kotorzu 
Małym. Biegi odbywały się z podziałem 
na kategorie wiekowe, począwszy od 
dzieci w wieku przedszkolnym, które 
do pokonania miały 200 m. Zmagania 
kończyły biegi w kategorii Open. Dla pań 
był to dystans 2000 m, a dla panów 5000 
m. Łącznie na starcie stanęło 183 uczest-
ników, którzy z różnym powodzeniem 
kończyli zawody, na mecie otrzymując 
pamiątkowy medal. Zwycięzcy, z rąk 
Wójta Gminy Turawa Waldemara Kampy, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turawie 
Eryki Matysek oraz Dyrektora GZEAS 
w Turawie Jerzego Musielaka otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz puchary. Pogoda 
na szczęście dopisała, więc i humory 
uczestników oraz organizatorów były 
bardzo dobre. Odbyło się bez poważ-
nych incydentów zdrowotnych i dlatego 
czuwający nad zdrowiem uczestników 
strażacy z OSP w Kotorzu Wielkim nie 
mieli prawie nic do roboty. Widać było, że 
część spośród startujących dzieci i mło-
dzieży, biega nie tylko na lekcjach w-fu, 
co oczywiście jest godne naśladowania. 
Część jednak niestety nie biega regularnie 
i skutki mogli odczuć po przebiegnięciu 
za linię mety. Zachęcam do biegania co 
najmniej trzy razy w tygodniu i nie cho-
dzi tutaj o bieganie wyczynowe, lecz dla 
celów zdrowotnych i poprawy kondycji. 
Nie trzeba angażować wielkich środków 
finansowych by móc się trochę poruszać, 
wystarczą buty sportowe i trochę chęci, 
plus odrobina samodyscypliny. Efekt 
przychodzi szybciej niż się spodziewamy, 
co daje dodatkową satysfakcję. To pod-
kreślali najstarsi uczestnicy zawodów, 
którzy biegają od wielu lat i jak sami 
twierdzą, to najlepszy sposób na nudę 
i na poprawę zdrowia. W trakcie zawo-
dów można było, dzięki Opolskiemu 
Stowarzyszeniu Diabetyków, bezpłatnie 
zmierzyć poziom cukru we krwi oraz 
wystartować w „biegu Słodziaka”. Każdy 

z uczestników po dobiegnięciu do mety 
otrzymywał kupon do Sopelka na lody 
bez cukru. Nie brakowało też atrakcji dla 
dzieci w postaci animacji i zabaw.

Już dziś zapraszam do wzięcia udziału 
w XX edycji biegów, która jak przystało na 
jubileusz, powinna być wyjątkowa. Czy 
zostaniemy w Kotorzu, czy wrócimy do 
Turawy, okaże się po ukończeniu budowy 
hali w Turawie. Zawody zorganizował 
Urząd Gminy w Turawie oraz Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Turawie. Dziękuję 
również za pomoc organizacyjną działa-
czom LZS w Kotorzu Małym . Szczególne 
podziękowania, jak co roku, kieruję na ręce 
pana Grzegorza Kwiecińskiego, który od 
samego początku angażuje się w organi-
zację imprezy i jest także sędzią głównym.

wyniki końcowe XiX Turawskich 
Biegów Przełajowych

rocznik 2011 i młodsi
1. Natasza Wojtas, Jełowa
2. Laura Matyschok, Łubniany
3. Maria Giza, Turawa

1. Adam Kunicki, Kotórz Wielki
2. Wojciech Baziuk, Dobrzeń Wielki
3. Igor Basaj Kadłub, Turawski

rocznik 2009–2010
1. Lena Zawadzka, Krapkowice
2. Sonia Piekorz, Jełowa
3. Paulina Musieja, Zawada

1. Mateusz Stotko, Kotórz Mały
2. Olaf Bednarski, Kotórz Mały
3. Wiktor Zagata, Łubniany

rocznik 2007–2008
1. Kinga Szeląg, Łubniany
2. Agnieszka Niemiec, Jełowa
3. Paulina Bartosz, Łubniany

1. Adrian Cebula, Daniec
2. Michael Piwowar, Łubniany
3. Daniel Pytel, Ozimek

rocznik 2005-2006
1. Joanna Piekarek, Popielów
2. Emilia Lempa, Dobrodzień
3. Wiktoria Bacajewska, Łubniany

1. Dominik Jagosz, Łubniany
2. Dima Malushko, Popielów
3. Patryk Flak, Olesno

rocznik 2003–2004
1.  Katarzyna Krawczyk,  

Zakrzów Turawski
2. Dominika Pytel, Ozimek
3. Monika Niemiec, Jełowa

1. Marcel Koc, Kadłub Turawski
2. Dominik Nowak, Kotórz Wielki
3. Tobiasz Flak, Olesno

rocznik 2001–2002
1. Sara Czubaj, Radów
2. Magdalena Jończyk, Zawada

1.  Marek Dworaczyk,  
Kadłub Turawski

2.  Miłosz Szwarcbach,  
Turawa – Marszałki

3. Kamil Ryba, Zawada

Open
1. Wiktoria Osyra, Psurów
2. Agnieszka Czech, Zawada
3. Julia Olszewska, Turawa

1. Daniel Kokot, Ozimek
2. Damian Sowa, Cieciułów
3. Mateusz Majnuś, Daniec

Turawski BieG Przełajowy
adaM Bochenek
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K R P e l K I
adaM Bochenek

droGie kroPelki, 
szanowni kroPelkowicze

Już są… nadeszły upragnione wakacje. Czas od-
poczynku, zabawy i rekreacji. Część, jak co roku 

wyjedzie, a część spędzi wakacje w miejscu zamiesz-
kania, co nie oznacza, że będzie nudno. To, jakie to 
będą wakacje, nie zależy od pieniędzy, ale od waszego 
podejścia i od atrakcji, które sami możecie sobie 
stworzyć. Czego byście nie robili, to pamiętajcie, żeby 
zawsze być ostrożnym i do wszystkiego podchodzić 
z rozumem. 

Wakacje to czas do odpoczynku, ale nie do wy-
łączania myślenia, bądźcie ostrożni. Pamiętajcie też 
o tym, że możecie być przykładem dobrego zachowania 
dla innych, a to fajnie być wzorem do naśladowania. 
Życzę wam zatem jeszcze raz udanych wakacji, wielu 
wrażeń, poznania ciekawych ludzi i dużo słonecznych 
dni. Nie zapominajcie też opiekować się waszy-
mi zwierzątkami, które macie w domach, one was 
potrzebują cały rok i nie mają urlopów. Zwierzęta, 
szczególnie w czasie upałów, potrzebują waszej do-
datkowej troski. Pamiętajcie, by zawsze miały co pić 
i nie były trzymane w szczerym słońcu. Myślę tutaj 
szczególnie o psach, które zawsze bardziej kochają 
swojego pana niż siebie. Wy im też się odwdzięczajcie 
za psią miłość i dbajcie o swoich pupilów. Czekamy 
na Was całych i zdrowych po wakacjach.

Udanego wypoczynku. Adam Bochenek

ŻarT Grosza warT
ZEBrAł adaM Bochenek

Okulista do pacjenta:
– Mam dla pana dwie nowiny, dobrą i złą.
– Niech pan zacznie od dobrej, doktorze.
– Niedługo będzie mógł pan czytać bez okularów.
– To wspaniale, panie doktorze, cudownie! A zła?
– Ucz się pan Braillea.


Przychodzi facet do dentysty i pyta, ile będzie kosz-

towało wyrwanie zęba mądrości. 
– 200 złotych. 
– Hmm, za drogo! 
– Mogę oszczędzić na znieczuleniu i wyrwać go za 

150. 
– Taniej nie można? To wciąż za dużo. 
– Za 50 złotych mogę go wyrwać po prostu obcęgami. 

Co pan na to? 
– A nie da się jeszcze taniej? 
– No cóż, za 10 zł, bez znieczulenia, obcęgami, w ra-

mach praktyki może to zrobić student. 
– Wspaniale, cudownie. Proszę zapisać żonę na 

czwartek!


Rozprawa o wstydzie. 
Kobieta jako istota bardziej złożona odczuwa wstyd 

pięć razy w życiu, natomiast mężczyzna wstydzi się 
tylko dwa razy. Tak więc kobieta odczuwa wstyd: pierw-
szy raz jak robi to pierwszy raz, drugi raz jak robi to 
pierwszy raz ze swoim mężem, trzeci raz jak pierwszy 
raz zdradza swojego męża, czwarty raz jak pierwszy 
raz bierze za to pieniądze i piąty raz jak pierwszy raz 
musi za to płacić. 

No cóż mężczyzna istota prosta wstydzi się: pierw-
szy raz jak nie może drugi raz i drugi raz jak nie może 
pierwszy raz.


– Małżeństwo jest jak fatamorgana na pustyni – tłu-

maczy matka dorastającej córce. Na początku widzisz 
pałace, palmy, wielbłądy. Potem znikają pałace i palmy, 
a Ty zostajesz z wielbłądem.



Hrabia pyta Jana: 
– Janie... Kto wysikał na śniegu Wesołego Alleluja?
– Ja, jaśnie Panie.
– Ale Ty nie umiesz pisać! 
– Tak... Jaśnie Pani mnie pilotowała.



– Grywa pan na fortepianie, hrabio?
– Owszem, ale nie lubię.
– Ależ dlaczego?
– Bo mi się karty ślizgają.
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za Prawidłowe rozwiązanie krzyŻówki świąTecznej nr 102 
w „Fali” nr 1/113/2018 nagrodę otrzymał Janusz Bębenek z Bytomia. 
Hasło krzyżówki brzmiało: „Żeby Wielkanoc w tym roku przyszła z 
sukcesem u boku. Wielu, wielu godzin radosnych i cudownie pięknej 
wiosny śle Fala”.

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 103 prosimy nadsyłać do dnia 
31 lipca 2018 roku na adres: redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 
39c, 46‑045 Turawa (Urząd Gminy Turawa). Redakcja

KLUcZ DO SErcA TWEGO
Matka natura, korona życia - przekazała mi ,,klucz ‘’,
maleńki klucz do serca Twego,
klucz cnotliwy, bogaty, złoty!
Teraz ukryję go w sercu mym!

              Ostrożnie z miłością, będę z nim żył,
              oczarowany będzie widokiem Twym!
              Ty w swej krasie pójdziesz na spacer po niebie,
              będę czekał na powrót Twój,
              będę czuwał, pilnował i osłaniał Ciebie,

Ja pragnę pierwszy Ciebie zobaczyć,
odkryjesz mi namiętne serce swe,
ten najpiękniejszy Twój skarb!
Serce namiętne - czułe,
serce wesołe - które jest ozdobą Twą!

              Wpatrzeni w siebie będziemy ukojeni,
              będziemy odpoczywać w kolorowym ogrodzie,
              pełen kwiatów i zieleni!

Franciszek Henryk Paraszczuk

ODNAJDĘ cIEBIE!
„Gdziekolwiek pójdę!
- na południe - SOUTH
- na wschód - EAST
- na zachód - WEST 
- na północ - NORTH’’
tam jesteś Ty - okryta naturą, 
środkiem mojego świata - życia.

                      Odnajdę CIEBIE w gwieździstą - jasną noc,
                      w upalne gorące lato.
                      Odnajdę CIEBIE w wiosenny dzień,
                      wśród migającej porannej rosy.
                      Odnajdę CIEBIE wśród jesiennych 
                      pożółkłych liści drzew,
                      w łamiących kości siarczystych zim!

Azymut pragnień - to mój drogowskaz!
Siłą tęsknota - i ciągły ból!
Miłością - klucz do serca Twego!
Nagrodą będzie - spotkanie na szczytach gór!
Źrenice naszych oczu ogarną cały glob!

                     Okrzyk radości niech wzniesie się do chmur!
                    „Ujawnię myśli moje:
                     Czekałam na CIEBIE w każdy dzień i noc”
                     Odpowiem moja - kochana  SEWN - 
                     ja odnalazłem  CIEBIE już!

Franciszek Henryk Paraszczuk

UŚMIEcHNIJ SIĘ!
Smutki, kłopoty, żal i stres
zamień na Twój beztroski śmiech
i nie lej już więcej łez!

               Za uśmiech nic nie płacisz, 
               bo uśmiech to zaleta - bezcenny dar.
               Uśmiech potrafisz dać każdemu, 
               w nim jest siła i moc,
               a nawet słoneczny - ognisty żar!

Uśmiechem kupisz wszystkich,
Zyskasz przyjaciół, impet i hart.
Pokonasz nawet niedobrych i złych!
Po uśmiechu Twoim każdy Ciebie pozna,
bo każdy Twego uśmiechu jest wart
diwa - wokalista - artysta i pianista!

               Miej zasady - witaj każdego uśmiechem,
               podaj mu swą ciepłą dłoń,
               wtedy każdy się dowie,
               że Twój uśmiech to zdrowie!

Uśmiech to pokarm serc,
to radość i balsam twarzy
i o tym w życiu ciągle się marzy!

Franciszek Henryk Paraszczuk

Z MIłOŚcI
Jestem Romeo…
dotknąłem kiedyś miłości,
wspaniały  smak malin 
okazał się cierpi i gorzki.
Rosą swych ust,
karmiąc moje usta,
skowronkiem oczy budziła,
by nie wkradła się pustka.
Onieśmielony jej blaskiem
dbałem, by wiecznie była,
by świat swój tajemny
przede mną odkryła.
Wspaniały taniec zachwytu
przy płomieniach świecy,
wysoko ponad ludzi światem 
mieliśmy swój świat małych rzeczy.
Lecz miłość po czasie 
więcej mieć chciała,
wabiąc swym urokiem 
zażądała duszy i  ciała.
Kielich podsunęła, 
prosząc o wypicie,
wypiłem nieświadomy
i straciłem życie.
…tu leży Romeo,
nikt kwiatów mu nie nosi,
nad nagrobkiem czasami
skowronek się unosi.
   GALL
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krzyŻówka nr 103 Opracował PioTr jendrzej

ZNacZeNie WyRaZóW: PoZiomo: 1 – mus, presja, nacisk; 6 – pod opieką ojczyma; 10 – rybie gody; 11 – strofa; 12 – poeta natchniony; 13 – małe obcęgi; 
14 – miejski pojazd szynowy; 17 – reflektor w teatrze; 18 – wilcze stado; 20 – czwarta część garnca; 22 – cmentarz żydowski; 23 – jadalne podroby z grubej 
zwierzyny; 25 – wrodzona zdolność; 28 – oznacza wspominanego; 29 – przebieralnia, szatnia; 32 – szkoli zwierzęta; 33 – cykuta, roślina trująca; 34 – hodowana 
dla futra; 36 – płyną do oczyszczalni; 38 – UB w ZSRR; 39 – międzynarodowy numer rachunku bankowego; 40 –  łapacz bezpańskich psów; 44 – modląca się 
postać stojąca; 46 – samochód dawniej; 48 – odraza,wstręt; 51 – chroni posła; 53 – słynie z samowarów; 54 – nokaut; 55 – listwa na burcie do osadzania 
dulek; 57 – kolor lub owoc; 58 – podatność na uszkodzenia. Pionowo: 1 – złośliwa uwaga; 2 – polarna lub poranna; 3 – pobudka, powód; 4 – dworzec PKP; 
5 – kabała, przepowiednia; 6 – przenośnie – być w stanie początkowym; 7 – po lipcu; 8 – ogół cech krajów o odmiennym klimacie; 9 – wdzięczna naturalność, 
swoboda; 15 – Thomas, austriacki skoczek narciarski; 16 – skłonny do awantur, nerwus; 19 – na plecach ucznia; 21 – kołysze drzewami; 24 – Piotr Żyła musiał 
z nim zerwać na rozbiegu skoczni; 26 – las z olchami; 27 – samochód z Korei; 30 – skrót organizacji studenckiej; 31 – z 40 rozbójnikami; 32 – przenośnik 
taśmowy; 35 – prowadzi agitacje; 37 – mieszkanka Katanii; 41 – imię Kręglickiej; 42 – kaucja, wadium; 43 – rzeka w Jakucji; 45 – siły zbrojne, wojsko; 
47 – skrót krakowskiego uniwersytetu; 49 – gra w karty, podobna do brydża; 50 – płynie z jeziora Resko do Bałtyku; 56 – sylabiczne określenie dźwięku c.  
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła od 1 do 51.



Przedstawienie dla rodziców w bierdzańskim przedszkolu Tak pracują w świetlicy w kotorzu wielkim

konkurs kroszonkarski w ligocie Turawskiej co syczy, szumi i szeleści

Piknik rodzinny w rzędowie członkowie stowarzyszenia i rady sołeckiej 
 w zakrzowie Turawskim


