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Obrzędowe ścięcie ostatnich kło-
sów zboża i uroczyste przeniesienie 
uwitego wieńca do domu gospodarza, 
połączone często z huczną zabawą, 
nazywane było w zależności od re-
gionu Polski, dożynkami, okrężnem, 
wyżynkiem, wieńcowinami, plonem, 
żniwniokiem.

Tradycja ta pielęgnowana jest 
również na terenie Gminy Tura-
wa., poprzez organizację co roku w 
miesiącu wrześniu w jednej z miej-
scowości Gminy DOŻYNEK GMIN-
NYCH.

W bieżącym  roku w dniach 13-14 
września 2008 r. „Dożynki Gminne 
2008” odbyły się w Zakrzowie Tu-
rawskim, w których uczestniczyli 
mieszkańcy Gminy Turawa, zapro-
szeni goście: Ryszard Galla Poseł 
RP, Józef Kotyś Wicemarszałek Wo-
jewództwa Opolskiego, Radni Gminy 

Turawa, Sołtysi i  przedstawiciele 
sołectw oraz Wójt Gminy Turawa 
Waldemar Kampa. Wzorem lat po-
przednich w pierwszym dniu odbył 
się Przegląd Zespołów Artystycznych 
z Gminy Turawa, w którym uczest-
niczyły zgłoszone zespoły działające 
na terenie Gminy:
–  Orkiestra Dęta działająca przy 

OSP Węgry,
– Sonnenkinder z Kotorza Małego,
– Jaźwinki z Bierdzan,
– Sternentaler z Kotorza Małego
– Rodzeństwo Galus z Osowca,
– Heimatglocken z Kotorza Małego,
–  Zespół Andantino ze Stowarzy-

szeniowej Szkoły Podstawowej 
„Przyjazna Szkoła” z Węgier,

–  Chór Mniejszości Niemieckiej 
„Wengerner Echo” z Węgier.
W dniu tym odbyło się również 

wręczenie dyplomów i pamiątkowych 
statuetek osobom wyróżnionym 
za działalność na rzecz Gminy i jej 

mieszkańców w następujących ka-
tegoriach: 
I. Działalność Kulturalna i Spo-
łeczna:
1.  Zarząd Stowarzyszenia Rodziców 

„Przyjazna Szkoła” w Węgrach 
– Adam Prochota

2.  Andrzej Powroźnik za prowadze-
nie ogniska muzycznego w Wę-
grach

3.  Marek Wieczorek za prowadzenie 
ogniska muzycznego w Węgrach

4.  Henryk Panicz – za całokształt 
długoletnich prac społecznych  - 
organizowanie prac przy wykony-
waniu Korony żniwnej w Ligocie 
Turawskiej i udostępnienie po-
mieszczeń na Wiejską Izbę Regio-
nalną.

5.  Teresa Wojtczyk – kultywowanie 
tradycji oraz tworzenie zbioru hi-
storii Bierdzan

6.  Marcin Cebula– aktywny udział 
w życiu i działalności miejscowo-
ści. Organizator prac społecznych 
- Bierdzany

7.  Stanisława Kupczak – organizo-
wanie życia kulturalnego miejsco-
wości - Bierdzany

8.  Eryka Matysek – Dyrektor Pub-
licznego Gimnazjum w Turawie 
za działania na rzecz placówki.

II. Działalność gospodarcza:
1.  Marek Plotnik – Zakład stolarski 

z Zakrzowa Turawskiego
2.  Hubert Nowak – Auto – Serwis z 

Bierdzan
3.  Dydona Sp. z o.o. z  Osowca - Pro-

ducent odzieży ochronnej

Dożynki
Zakrzów
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4.  Paweł Kansy Zakład Elektryczny 
– Kadłub Turawski, 

5.  Monika Morcinek - MTM Rolnik 
– Kadłub Turawski.

III. Promocja Gminy:
1.  Hart Tenis – Centrum Tenisowe 

Zawada Piotr Siłka z Zawady 
2.  Józef Franczok – laureat konkur-

su „Opolski dom” projekt domu 
o tradycyjnej dla Opolszczyzny 
bryle,

3.  LZS Ligota Turawska za awans do 
ligi okręgowej i poczynione inwe-
stycje – Bernard Klimas – Prezes

4.  LZS Silesius Kotórz Mały za 
awans do III Ligii – Waldemar 
Czech Kierownik drużyny, Nor-
bert Komor – Prezes.

IV. Osiągnięcia Szkolne:
1.  Katarzyna Dembińska – absol-

wentka Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Osowcu. W roku 
szkolnym 2007/08 reprezentowa-
ła szkołę w Gminę w 4 finałach 
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych zajmując II miejsce 
w konkursie języka polskiego, IX 
w konkursie matematycznym, w 
konkursach języka angielskiego i 
przyrodniczym została finalistką.

2.  Karina Pawuś – uczennica II klasy 
Publicznego Gimnazjum w Tura-
wie, średnia ocen 5,13 zwyciężczy-
ni konkursu „Co wiem o swojej 
Gminie”.

Następnie wszystkich zabawiał 
zespołu GRANDIS, a po nim przy 
muzyce zespołu Quartz odbyła się 
zabawa taneczna, która trwała do 
późnych godzin nocnych.

W drugim dniu „Dożynek Gmin-
nych 2008”, miały miejsce główne 
obchody święta plonów, które roz-
poczęły się Mszą Św. w  kościele św. 
Piotra i Pawła w Zakrzowie Turaw-
skim. O godzinie 13:30 rozpoczęła się 
oficjalna część Dożynek, którą roz-

począł korowód Dożynkowy. Uczest-
niczyły w nim wszystkie sołectwa 
Gminy Turawa wraz z przepiękny-
mi koronami dożynkowymi oraz ma-
lowniczym wesołym korowodem. W 
części oficjalnej zaproszonych Gości 
i mieszkańców Gminy przywitał Soł-
tys wsi Zakrzów Turawski – Jerzy 
Zubeil, Wójt Gminy Turawa – Wal-
demar Kampa, oraz Przewodniczący 
Rady Gminy w Turawie – inż. Fran-
ciszek Mykietów. Od Gospodarzy 
Dożynek, Teresy Pielorz i Andrzeja 
Fraszka, otrzymali bochny chleba 
wypieczone z tegorocznego zboża. 
Kontynuując tradycję z ubiegłego 
roku po oficjalnych przemówieniach 
odbyło się wręczenie pamiątkowych 
statuetek i listów gratulacyjnych dla 
rolników z Gminy Turawa wyróżnio-
nych w bieżącym roku:

Kotórz Mały 
1. Irena i Roman Wiesiołek 
Zawada
1. Roman Malek 
2. Józef Datko 
3. Franciszek Cebula 
4. Joachim Wocław 
Węgry
1. Renata i Bernard  Ful 
2. Lidia i Leon Fronia 
3. Dorota i Jan Fronia 
Zakrzów Turawski 
1. Rajner Kurowski 
2. Joachim Bocionek 

dokończenie na str. �

Gminne 2008
Turawski
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Do napisania kolejnego artykułu 
na temat zanieczyszczeń w Jezio-
rze Turawskim skłoniła mnie wy-
powiedź Anny Grudzkiej w NTO 
pod trafnym tytułem „Sami sobie 
te glony wyhodowaliście” z dnia 
2-3 sierpnia br.

Generalnie należy stwierdzić, 
że występujące ostatnio zakwity 
planktonu są o wiele mniej inten-
sywne niż w latach ubiegłych. Nie 
znaczy to, że nie ma problemu. W 
dalszym ciągu bowiem do zasadni-
czego zbiornika dostają się związki 
azotu i fosforu, w dalszym ciągu 
zbiornik turawski staje się szam-
bem dla zanieczyszczeń płynących 
wodami Małej Panwi i Libawy, dla 
zabudowy turystyczno-wypoczynko-
wej obrzeży jezior nie posiadających 

kanalizacji, dla terenów leśnych 
położonych wokół zbiorników, do 
których w dalszym ciągu wywożone 
są ścieki bytowe. Nagminnie wokół 
zbiorników spotyka się nieszczelne 
szamba i brak wystarczającej ilości 
sanitariatów. Jeżeli do tego stanu 
dodamy niedostateczny stan kon-
troli ze strony powołanych do tego 
instytucji, to mamy to co mamy.

Potwierdzeniem owej tezy niech 
będzie wypowiedź w wyżej cyto-
wanym artykule Anny Grudzkiej 
jednego z zastępców wójta – cytu-
ję „sprawa nielegalnego wywozu 
szamb zbyt długo była przez Gmi-
nę traktowana z przymrużeniem 
oka”.

Jestem zdania, że bez systema-
tycznej kontroli i dotkliwych kar 

nie będziemy mogli liczyć na zna-
czącą poprawę czystości wód w rejo-
nie turawskim. W tych działaniach 
uczestniczyć muszą wszyscy, a prze-
de wszystkim właściciele ośrodków 
wypoczynkowych.

Są to zadania prawie bezinwe-
stycyjne, a dające natychmiastowe 
efekty.

Aby jednak na trwałe poprawić 
jakość wód rzeki Małej Panwi i jej 
dopływów, a w konsekwencji Jezio-
ra Turawskiego, należy w najbliż-
szych latach rozwiązać problem 
budowy odpowiedniej sieci kanali-
zacyjnej, i to z udziałem środków 
finansowych szczebla wojewódzkie-
go i centralnego, bowiem budżety 
gmin bezpośrednio przylegających 
do owych źródeł zanieczyszczeń 
nigdy nie będą w stanie zrealizo-
wać tak ogromnej, a zarazem tak 
potrzebnej dla Opolszczyzny inwe-
stycji.

Należy także raz na zawsze 
odrzucić tezę szukania środków 
(100 mln zł) na oczyszczenie dna 
Jeziora Turawskiego. To przecież 
naprawdę piosenka przyszłości, to 
inwestycja ostateczna, końcowa. 
Trudno oczyszczać zbiornik po to, 
aby w dalszym ciągu dostawała się 
do niego zawartość, z którą dziś 
walczymy.

Kończąc tę krótką wypowiedź, 
chciałoby się krzyknąć doniosłym 
głosem – WŁADZO PONADGMIN-
NA – nie mówcie tylko o proble-
mach Turawy, ale zróbcie coś dla 
niej po tylu latach różnych obiet-
nic.

Przewodniczący TowarzysTwa 
Miłośników zieMi Turawskiej 

walTer świerc

Kolejny raz o śmierdzącej wodzie 
w Jeziorze Turawskim

Tegoroczne punktowe zakwity glonów można było usuwać mechanicznie, z czego nie korzystano.

Od 1990 roku upłynęło wystarcza-
jąco wiele czasu, aby pokusić się 
o podsumowanie naszej pracy. Po 
wyremontowaniu budynku po byłej 
szkole nasze warunki lokalowe są 
wręcz znakomite. Najwięcej na tym 
zyskała wieś.

Przestronne sale i wyposażone za-
plecze kuchenne przyciągają miesz-
kańców wsi, którzy coraz częściej 
urządzają u nas imprezy rodzinne, a 
dla młodzieży dyskoteki.

W naszym lokalu znalazła siedzibę 

świetlica środowiskowa utrzymywa-
na przez Urząd Gminy. Jesteśmy za-
pleczem dla prężnie działającego klu-
bu sportowego oraz rady sołeckiej.

Posiadamy kronikę i tablicę upa-
miętniającą poległych w czasie woj-
ny. Dysponujemy również banerem, 
który bierze udział w uroczystościach 
lokalnych oraz odprowadza członków 
Koła na miejsce wiecznego spoczyn-
ku.

Profil działania samego DFK w za-
sadzie nie uległ zmianie. W ramach 

naszego Koła działają 3 zespoły śpie-
wacze i Klub Skata. Posiadamy stały 
kalendarz organizowanych imprez 
okolicznościowych, jak: Dzień Mat-
ki, Dzień Dziecka, Dożynki (Okto-
berfest), Mikołaj, Wigilia dla Samot-
nych.

Propozycje na przyszłość: należa-
łoby zająć się kształceniem animato-
rów kultury oraz organizować regu-
larne spotkania szkoleniowe dla osób 
zajmujących się kulturą w DFK.

anna widera i Gerda Golla

Sprawozdanie z działalności DFK Kotórz Mały
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Sołtys wsi Zakrzów Turawski dzię-
kuje wszystkim za pomoc w organi-
zacji dożynek gminnych.

Szczególne podziękowanie należy 
się: Radzie Sołeckiej z Zakrzowa Tu-
rawskiego, pani Gizeli Wachta i jej 
wnuczce Ramonie Frasek za przy-
gotowanie wystroju namiotu, mło-
dzieży, która bardzo licznie zgłosiła 
się do pomocy, Panu Pawłowi Kansy 
i pracownikom jego firmy, Krzysz-
tofowi i Janowi Mochom z Kadłuba 
Turawskiego, Bernardowi Nowak z 
Kotorza , Rafałowi Łazarz i wszyst-
kim, którzy zajęli się przygotowa-
niem poczęstunku,

piekarni w Turawie i panu Pa-
tynie PROMIĘS Turawa, osobom, 
które przygotowały loterię fantową, 
uczestnikom korowodu, paniom, 
które przygotowały koronę żniwną 
i wszystkim mieszkańcom wsi za 
dekorację swoich posesji, pani Mał-
gorzacie Musielak i osobom, które 
przygotowały piękne pieśni na mszę 
św. dożynkową, strażakom z Kadłu-
ba Turawskiego,

pani sołtys i Radzie Sołeckiej z 
Ligoty Turawskiej, sołtysom Węgier 
i Zawady,

pracownikom Urzędu Gminy, 
nauczycielom i uczniom ze szkoły 
podstawowej w Ligocie Turawskiej, 
przedszkolakom oraz wszystkim 
sponsorom, bez których trudno by-
łoby cokolwiek zorganizować.

Nasi sponsorzy to m.in:
– Urząd Gminy Turawa
– Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
–  Fabryki Sprzętu i Maszyn Górniczych Grupa 

Kapitałowa FASING S.A. Katowice
– MOJ S.A. Grupa Kapitałowa Fasing Katowice
– COROPLAST Dylaki
–  Gizela Wachta Niemcy oraz jej wnuczka Ramona 

Frasek z Zakrzowa- dekoracja namiotu
– Marek Plotnik Zakrzów Turawski
– Huta Szkła „Jedlice”
– Klaudiusz Kochanek Zakrzów Turawski
– Waldemar Krawczyk Zakrzów Turawski
– Wilhelm Dziuba Zakrzów Turawski
– Bernard Nowak Zakrzów Turawski
– Koło Łowieckie „Orzeł” Ozimek
– Nadleśnictwo Turawa

– Spółdzielnia „Sch” Turawa
– BS „Bank Rolników” Opole
– Bank Spółdzielczy Łubniany
– PROWOD Czarnowąsy
– Kwiaciarnia KRYSTYNA Kadłub Turawski
– Reinhold Feliks Kotórz Mały
– Paweł Kansy Ligota Turawska
– Ewald Zasusz Zakrzów Turawski
– Paweł i Ery Michalczyk Zakrzów Turawski
– Piotr Halupczok PRACUŚ Schodnia
–  Państwo Morcinkowie ROLNIK Kadłub 

Turawski
– PROMIĘS Turawa
– Marcin Matysek Zakrzów Turawski
– Waldemar Matysek Zakrzów Turawski
– Koło Mniejszości Niemieckiej Zakrzów Turawski 
– piekarnia Turawa
– państwo Świtała Zakrzów Turawski
– Teobald Erdman Rzędów
– Aleksander Sajdyk Zębowice
– Franciszek Mykietów Turawa

I wszyscy pozostali mieszkańcy 
Zakrzowa Turawskiego.

Serdecznie wszystkim dziękuje-
my.

dokończenie ze str. �

3. Ryszard Krawczyk 
4. Damian Panic 
Osowiec
1. Teofil Panek 
2. Józef Geppert 
Bierdzany
1. Renata i Henryk Lepsy 
2. Klaudia i Bernard Danisz 
3. Klaudia i Antoni Wiench 
Ligota Turawska 
1. Sebastian Wodniok 
2. Jerzy Gryszczyk 
3. Joachim Leś 
Turawa
1. Dorota i Alfred Joszko 
2. Elżbieta i Wiktor Twardawski 
3. Urszula i Waldemar Rabe 
Rzędów 
1. Zygfryd Grochol 
Kadłub Turawski 
1. Roman Skiba 

Po części oficjalnej odbyły się wy-
stępy artystyczne:

– występ uczniów z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Ligoty Turaw-
skiej i dzieci z Oddziału Przedszkol-
nego w Zakrzowie Turawskim,

– Zespół DIALOG z Dylak,
– Zespół PROMYKI z Zębowic.

Komisja Konkursowa powołana 
do oceny Koron Dożynkowych przy-

znała wszystkim koronom dożynko-
wym wyróżnienia, i wręczyła dyplom 
uznania za przepięknie wykonane 
korony dożynkowe. Następnym 
punktem programu było wręczenie 
dyplomów uczestnikom Wesołe-
go Korowodu, którzy swoją pracą, 
pomysłowością i zaangażowaniem 
uświetnili przemarsz korowodu do-
żynkowego.

Po wręczeniu wyróżnień dalej 
kontynuowana była zabawa, aż do 
białego rana, którą uświetniły wystę-
py zespołu KAMRATY i SHERWOOD.

W ten oto sposób Dożynki Gminne 
2008 należy uznać za udanie odbyte 
i zakończone. W tym miejscu należą 
się słowa podziękowania i uznania 
dla organizatorów „Dożynek Gmin-
nych 2008” za pracę i zaangażowa-
nie w organizację tej imprezy.

W imieniu organizatorów dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom Gminy 
za udział, mimo dość chłodnej, ale 
bezdeszczowej pogody. I do zobacze-
nia w następnym roku na kolejnych 
Dożynkach Gminnych 2009.

 ▪

Podziękowanie

Dożynki Gminne 2008 Zakrzów Turawski
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Włodarze naszych wsi
Zawada

– Proszę czytelnikom Fali 
przybliżyć swoją postać.

– Nazywam się Andrzej Skrzip-
czyk, z wykształcenia jestem eko-
nomistą i pracuję w Spółdzielni 
SCH Turawa.

– Jak długo pełni Pan funk-
cję sołtysa?

– Funkcję sołtysa pełnię dru-
gą kadencję, natomiast radnego 
Gminy Turawa pierwszą.

– Jak ocenia Pan swoją 
działalność?

– Panie redaktorze, to nie mnie 
oceniać swoją działalność, lecz 
mieszkańców wsi Zawada, więc 
nie odpowiem panu na to pyta-
nie.

– Jak wygląda współpraca 
z mieszkańcami Zawady?

– Współpraca zarówno z Radą 
Sołecką, OSP, LZS-em, Dyrek-
torem Szkoły Podstawowej, Dy-
rektorem Przedszkola, Kołem 
Gospodyń Wiejskich, Świetlicą 
Środowiskową układa się bardzo 
dobrze. Nie brak nam również 
tzw. Społeczników, na których 
zawsze mogę liczyć. Ja ze swej 
strony staram się rozwiązywać 
problemy mieszkańców, a Oni mi 
jeszcze nigdy nie odmówili.

– Jak wygląda to rozwiązy-
wanie problemów?

– Panie redaktorze, podejście 
do petenta w Urzędzie Gminy 
Turawa wygląda bardzo różnie. 
Czasami można najdrobniejszy 
problem rozwiązać skutecznie, 
prawnie i bardzo szybko, a inny 
poprzez niechęć lub brak wiedzy 
pozostawić na wieczne zapomnie-
nie. Jestem tzw. pośrednikiem 
pomiędzy petentem a pracowni-

kami Urzędu Gminy Turawa. Nie 
chciałbym wszystkich pracowni-
ków Urzędu ustawić w jednym 
szeregu, ponieważ pracuje tam 
wielu fachowców, ale tych mniej 
zaangażowanych w losy zwykłego 
petenta, w losy atrakcyjnej Gmi-
ny Turawa, odesłałbym pod bar-
dziej zdyscyplinowaną i twardą 
rękę Wójta Gminy Turawa. Czę-
stą dezorganizacją jest również 
brak spójności decyzji Wójta z 
pracownikami Urzędu i to, panie 
redaktorze, przynosi określone 
skutki.

– Co udało się Panu osiąg-
nąć dla Zawady?

– Wiele tematów jest kontynu-
owanych od pomysłów poprzed-
nich radnych, inne wprowadzamy 
wraz z radnym wsi Zawada Joa-
chimem Klotką oraz radnym po-
wiatu Henrykiem Zapiórem. Wy-
starczy pospacerować ulicami wsi 
i zapytać mieszkańców, czy w tej 
wsi coś się zmieniło i czy coś się 
dzieje. Staram się, o ile mam wol-
ny czas, aby dopilnować i walczyć 
o efektywność zmian wsi Zawa-
da oraz „natrętnie” przypominać 

Urzędowi Gminy o ciągle jeszcze 
nie załatwionych sprawach.

– Co chciałby Pan jeszcze 
zrobić dla Zawady?

– Panie redaktorze, więcej niż 
są w stanie zrobić i pomóc mi 
niektórzy urzędnicy… Na kolejne 
dwa ostatnie dwa lata prioryte-
tem jest uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Jestem uczestnikiem 
trudnych rozmów z Generalną 
Dyrekcją Dróg i Autostrad doty-
czących przebudowy ul. Oleskiej 
z rondem, sygnalizacją świetlną 
i chodnikiem, zaplanowanej na 
2009 rok. Chcę również silniej 
naciskać na zarządcę rzeki Je-
mielnica dot. jej regulacji i pogłę-
bienia, też planowanej na kolejny 
okres. Czeka nas inwestycja eta-
powa przebudowy drogi powiato-
wej, oraz bardzo ważny temat, po 
spotkaniu z urbanistami i przy-
szłymi inwestorem chcę zarezer-
wować teren pod budowę obwod-
nicy wsi Zawada, bez względu na 
protesty i skutki.

– Czego życzyć Panu w dal-
szej działalności wiejskiej?

– Wytrwałości.

– Dziękuję za rozmowę.

wywiad PrzeProwadził 
jerzy Farys

W rankingu opracowanym przez 
Rzeczpospolitą (wydanie z dnia 
18 lipca 2008 r.) Gmina Turawa 
znalazła się na 20. miejscu wśród 
stu Gmin wiejskich (ogółem 1604 

Gminy wiejskie w kraju) najlepiej 
wykorzystujących Fundusze UE za 
2007 r. Wartość unijnego wsparcia 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wyniosła 801 zł. Na dalszych 

miejscach wśród Gmin wiejskich z 
województwa opolskiego ulokowały 
się Polska Cerekiew na miejscu 30., 
Reńska Wieś na miejscu 53.

KrZySZToF Barwieniec

Gmina Turawa wśród Gmin najlepiej 
wykorzystujących unijną pomoc
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Wreszcie są … rzuciły jednogłośnie 
dzieci.

Mowa oczywiście o wakacjach. 
Jeszcze tylko zdać podręczniki, spa-
kować plecaki i ruszyć na wakacyjne 
przygody. Tak wyglądał ostatni dzień 
szkoły w Domu Dziecka w Turawie. 

Część dzieci już w dniu rozdania 
świadectw spotkała się ze swymi 
bliskimi, którzy na okres wakacji 
zabrali je do domu. Nie wszyscy jed-
nak, niestety, mieli gdzie wyjechać 
i musieli pozostać w placówce. To 
jednak nie spowodowało faktu, że 
dzieci przesiedziały wakacje przed 
telewizorem czy też znudzone przed 
domem.

Tegoroczna oferta wakacyjna dla 
naszych wychowanków pozostają-
cych w placówce była jak zawsze 
bogata.

Dzieci były na koloniach w nad-
morskim Rzucewie, gdzie mogły in-
tegrować się z rówieśnikami z całej 
Polski. Były również w górach w 
Wiśle. Miały możliwość przemierzać 
szlaki turystyczne Gór Stołowych z 
niezwykle ciekawym skalnym labi-
ryntem rezerwatu Błędnych Skał czy 
też Szczelińca, w czasie kilkudnio-
wej wycieczki do Kotliny Kłodzkiej. 

Kilkoro było na koloniach w Nałę-
czu koło Wielunia i jak co roku, na 
koloniach letnich w Opolu. Dzieci 
podróżowały jednak nie tylko po 
naszym kraju. Odwiedziły miejsco-
wość Alytus na Litwie, a w nagrodę 
za zwycięstwo w konkursie organi-
zowanym przez Towarzystwo „Nasz 
Dom”, dwoje spośród naszych wy-
chowanków spędziło niezapomniane 
tygodnie w Grecji przywożąc wiele 
wrażeń i oczywiście opaleniznę.

Między kolejnymi wyjazdami, 
dzieci jeździły do opolskiego ogrodu 
zoologicznego, kina, kręgielni, czy 
też do Chorzowa do wesołego mia-
steczka.

Ważnym wydarzeniem w życiu 
naszego domu było zwycięstwo w 
konkursie „Dom Pozytywnej Ener-
gii” organizowanym przez koncern 
energetyczny i zdobycie nagrody 
pieniężnej w kwocie 50 tys. złotych. 
Dużą zasługę w zwycięstwie miały 
panie koordynujące prace przygo-
towywane na konkurs, tj. Pedagog 
i Terapeuta Domu. Bez ich zaanga-
żowania szanse na wygraną byłyby 
mniejsze.

Okres wakacji dla dzieci, które 
pozostają w placówce, jest podwójnie 

smutny, jednakże staraniem Dyrek-
tora oraz pracowników, dzieci mogą 
choć na chwilę zapomnieć, że są wy-
chowankami Domu Dziecka, mogą 
poznawać ciekawe zakątki obcując 
z naturą, integrować się z rówieśni-
kami spoza placówki, zwiedzać obce 
kraje i korzystać z bardzo urozmai-
conej formy wypoczynku letniego, o 
co w środowisku wiejskim jest nie-
zwykle trudno.

Wrzesień już tuż, tuż i pora rozpo-
cząć nowy rok nauki szkolnej. Wra-
żeń, które towarzyszyły wakacjom, 
na pewno wystarczy na okres roku 
szkolnego. Z wakacyjnego plecaka, 
pachnącego przygodą, wypakować 
trzeba bidon i okulary przeciwsło-
neczne, by zastąpić je książkami i 
zeszytami. Zbieranie wrażeń zastą-
pić zbieraniem wiedzy. Jedno tylko 
pozostać powinno w tym samym 
miejscu – uśmiech. Niech to właśnie 
on towarzyszy dzieciom i młodzieży 
w roku szkolnym.

Cóż, jeszcze tylko dziesięć miesię-
cy nauki i znów będzie można głośno 
krzyknąć: WAKACJE!!!!

adaM Bochenek

Pałacowe scenariusze

Jak nakazuje tradycja, każda nowo wy-
konana inwestycja w Ligocie Turaw-
skiej musi być poświęcona. Dlatego też 
25.05.2008 został poświęcony długo ocze-
kiwany kolejny odcinek wyasfaltowanej 
ulicy Dobrodzieńskiej, łączący Ligotę Tu-
rawską z Zakrzowem Turawskim. Tak się 
składa, że na początku ulicy Dobrodzień-
skiej jest krzyż, przy nim też ks. Proboszcz 
Sławomir Pawiński odprawił nabożeństwo 
majowe, a następnie wszyscy uczestniczą-
cy w nabożeństwie mieszkańcy udali się 

do przygotowanych wcześniej namiotów 
na poczęstunek. Honorowymi gośćmi tej 
uroczystości byli: wójt Gminy Turawa Pan 
Waldemar Kampa, inspektor ds. budow-
nictwa Piotr Lis z małżonką, jak również 
sołtysi sąsiednich wsi wraz z małżonkami, 
Panowie: Jerzy Zubeil z Zakrzowa Tur. i 
Ernest Grzesik z Kadłuba Tur. Z wielką 
przyjemnością zaprosiliśmy naszych są-
siadów Panów Zubeila i Grzesika, jako że 
kolejny odcinek ul. Dobrodzieńskiej jest 
położony na terenie Kadłuba, a ostatni 
odcinek tej drogi należy do Zakrzowa. 
Na razie jest wyasfaltowany tylko odci-
nek drogi znajdujący się w Ligocie. Przy 
kawie i śląskim kołaczu dyskutowaliśmy 
na temat planów wyasfaltowania całości 
tej drogi. Inwestycja ta byłaby opłacalna, 
gdyż droga ta odciążyłaby częściowo ruch 
w Kadłubie Turawskim i  poprawiłaby 
połączenie drogowe między Zakrzowem 
a Ligotą. Dalszą modernizacją tej drogi 
jest zainteresowany również Pan wójt W. 
Kampa, który obiecał, że Gmina będzie się 
starać o środki z funduszy odnowy grun-
tów rolnych. Jest szansa, że w niedalekiej 
przyszłości tak ważna inwestycja będzie 
wykonana.

aGnieszka kasPrzyk

Ligota i jej tradycje
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W budynku przepompowni Jedlice za-
projektowano zainstalowanie turbiny 
wodnej o przepustowości 10m3/sek i 
jednego generatora prądotwórczego 
0,9 MVA tj., 900 KW. Miały pracować 
wtedy, gdy jezioro będzie tylko częścio-
wo wypełnione wodą i poziom zbiorni-
ka wstępnego, który miał być stale na 
poziomie 176,10 m.n.p.m., będzie co 
najmniej 3 metry wyższy od poziomu 
lustra wody w jeziorze. Wtedy będzie 
zapewniony wystarczający spad wody 
do napędu turbiny. Zaplanowano wy-
produkować tutaj 700 000 kWh energii 
elektrycznej rocznie. Zaznaczyć tutaj 
chcę, że wszystkie główne prace zwią-
zane z budową jeziora zostały wyko-
nane w całości i w terminie, a nie jak 
mówią i publikują niektórzy, dopiero 
po wojnie. Niektóre tylko zadania 
nie mające praktycznie żadnego zna-
czenia dla prawidłowej eksploatacji 
jeziora wykonano w latach 1939-40 
siłami hufców pracy (Arbeitsdienst). 
Najważniejszą pracą wykonaną przez 
nich było wybudowanie mostu na rze-
ce Libawie w Dylakach. Był to most 
położony już najbliżej ujścia tej rzeczki 
do jeziora. Do dziś most ten nazywany 
jest przez miejscową ludność „Arbeits-

dienstbrucke”. Prace wykonane już w 
okresie powojennym przy infrastruk-
turze jeziora, jak i dawne osadnictwo 
na tym terenie opiszę latem przyszłego 
roku w epilogu do tego serialu. Urzą-
dzenia zbiornika pracowały wszystkie 
bez zarzutu i nie było żadnych usterek 
technicznych ani nie stwierdzono, i tak 
jest do dziś, jakichkolwiek nieszczelno-
ści zapory. W dniu 1 kwietnia 1938 za-
częła pracować elektrownia wodna w 
Turawie i od tego dnia oddawać prąd 
do sieci krajowej. W sezonie zimowym 
1938/39 po raz pierwszy zapełnio-
no jezioro do planowanego poziomu 
176/10 m.n.p.m. Tylko elektrownia 
na zbiorniku wstępnym w Jedlicach 
nie doczekała się realizacji. Z przyczyn 
mi nie znanych nie nadchodziła dosta-
wa zarówno turbiny, jak i generatora 
zamówionych w Szwajcarii i wybuch 
wojny w 39 r. nie pozwolił na dokoń-
czenie tego przedsięwzięcia. Jako cie-
kawostkę chciałbym tutaj powiedzieć, 
że dowiedziałem się przed laty od 
mojego wuja Leona Kupki z Turawy, 
który po wojnie pracował na jeziorze 
jako brygadzista przy pielęgnacji wa-
łów i terenów przyległych, w 1946 r. 
nadeszła przesyłka zawierająca kom-

pletny agregat prądo-
twórczy dla jedlickiej 
elektrowni. Niestety 
została przez ówczes-
ne polskie władze ode-
słana z powrotem, z 
uzasadnieniem, że nie 
została przez nich za-
mówiona. Jak pamię-
tamy z poprzednich 
moich opracowań o 
Turawie, hrabia po po-
wodzi z 1903 r. wybu-
dował między Kucharą 
a Turawą kompleks 
stawów hodowlanych i 
kilkadziesiąt hektarów 
pierwszorzędnych zra-
szanych sztucznie łąk. 
Łąki te rozciągały się 
po obu stronach szosy 
na wysokości mostu na 
Rososze. Woda dostar-
czana była kanałami ze 
spiętrzonej za pomocą 
Gaci, tj. zapory Małej 
Panwi na Kucharach. 
W związku z budową 
jeziora od jesieni 1934, 
stawy na tym terenie 
przestały istnieć, a 
woda dla zraszania łąk 

odcięta zaporą. Dla zapewnienia dal-
szej dostawy wody, została w Fazańcu 
obok mostu kolejki leśnej wybudo-
wana pompownia, która już poniżej 
budowanego jeziora czerpała wodę z 
Małej Panwi, dostarczała ją kanałami 
i rurociągami na łąki oraz do stawu 
zamkowego, tartaczno-parkowego i do 
ogrodnictwa w Turawie. Pompownia 
została wybudowana przez firmę bu-
dującą jezioro i na jej koszt. (Po wojnie 
zaprzestano jednak zraszać łąki z uwa-
gi na koszty.) Pracowały w niej dwie 
duże pompy z silnikami elektrycznymi 
dużej mocy. Pompownia ta zresztą była 
przewidziana tylko na czas budowy 
jeziora, później planowano korzystać 
ze spiętrzonych wód jeziora. Taką też 
instalację wykonano w budynku śluzy 
i elektrowni. Nie wiem dlaczego, lecz 
nigdy jej nie uruchomiono, choć ist-
nieje do dziś, prawdopodobnie komisja 
odbioru nie pozwoliła na uruchomie-
nie tej instalacji ze względów bezpie-
czeństwa. Istniało zbyt wielkie ryzyko 
awaryjności układu, na który napiera 
dwunastometrowy słup wody o milio-
nowej kubaturze. Aktualnie łąki już 
nie istnieją, na prawo od szosy zostały 
zalesione, a na lewo zostały zamienio-
ne na orne pole. Jeszcze po wojnie na 
krótko uruchomiono pompownię na 
potrzeby ogrodnictwa PGR w Turawie, 
ba, nawet doprowadzano nową linię 
sieci elektrycznej i zmodernizowano 
tamtejszą rozdzielnię elektryczną. Ze 
względu jednak na stale pogarszającą 
się jakość wody w rzece musiano po 
kilku latach, tj. w latach 60. XX wie-
ku zaprzestać używania tej wody do 
celów produkcji żywności. Pompownia 
została rozszabrowana, żeliwne rury 
dużej średnicy 250mm oraz pompy i 
silniki skradzione i prawdopodobnie 
sprzedane na złom. Ostatecznie roz-
padający się budyneczek pompowni 
rozebrano ze względu bezpieczeństwa 
do poziomu zerowego, a szyb pompowy 
zabezpieczono przed przypadkowym 
wpadnięciem do niego nieostrożnych 
pasantów, przede wszystkim ciekaw-
skich dzieci. Na zdjęciu z 2004 r. 
(wyk. przez Józefa Matyska) widzimy 
budynek pompowni już jako ruinę. A 
szkoda, mogła pozostać jako pamiątka 
muzealna techniki naszych przodków. 
1 czerwca 1938 r. Opolski Dziennik Lo-
kalny „Oberschlesische Tageszeitung” 
pisze, że przed tygodniem na będącym 
w końcowej fazie budowy Jeziorze Tu-
rawskim odbyła się inauguracja sezo-
nu kajakowego na tym akwenie. Na 

O naszych Staubeckach
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tę imprezę kajakarze opolscy dotarli 
najpierw pociągiem do stacji Kotórz 
Mały, następnie pieszo aż do jeziora. 
Impreza była bardzo udana, kajakarze 
bardzo sobie chwalili lekkie falowanie 
tafli wodnej. Z powrotem do Opola 
udali się kajakami rzeką Mała Panew i 
Odrą do macierzystej przystani w Opo-
lu. Gazeta pochwaliła biuro budowy 
jeziora za przychylność wioślarzom i 
wybudowanie na końcu południowego 
rowu opaskowego przy samym wlocie 
do Małej Panwi przystani kajakowej.

W ostatnią niedzielę sierpnia 1938 r. 
odbyło się urządzone z wielką pompą 
oddanie jeziora do eksploatacji. Festyn 
urządzono na łąkach pomiędzy mo-
stem na Rososze a elektrownią, w po-
bliżu stojącego do dziś wielkiego dębu. 
Było wesołe miasteczko, orkiestra woj-
skowa, darmowe kiełbaski, uroczyste 
przemówienia bonzów partyjnych oraz 
nawet pokazy lotnicze, dwóch samo-
lotów jednoosobowych: jednopłato-
wiec szkoleniowy typu Heinkel oraz 
dwupłatowiec Stiegglitz-Fokke Wulf. 
Widok całego jeziora, jego zapora i 
okolice zachwycały starannością wyko-
nania i czystością. Szczególnie chętnie 
były odwiedzane schody prowadzące 
na zaporę, przy których do spoczynku 
zachęcały ławki tonące wśród różnych 
kwitnących i pachnących krzewów. 
Stały się ulubionym miejscem spotkań 
zakochanych par. Szkoda, że znikły 
zarówno ławki, jak i ozdobne krzewy, 
które łącznie z zieloną darnią skarpy 
zapory cieszyły oko swoim pięknem. 
Po wojnie przez dziesiątki lat mało 
się o estetykę jeziora troszczono, ale 
w ostatnim czasie wyraźnie można za-
obserwować troskę obecnego kierowni-
ctwa i załogi zbiornika o poprawienie 
wizerunku naszego jeziora - i tak jest 
dobrze. Na zakończenie chciałbym wy-
razić jedno życzenie, aby tę moją histo-
rię budowy jeziora przeczytały również 
osoby odpowiedzialne za bezpieczną i 
zgodną z założeniami projektowymi  
jego eksploatację, pamiętając o tym, że 
najważniejszym podmiotem tutaj jest 
człowiek i jego dobro, dopiero potem 
cała reszta.

Na zdjęciu widzimy część Małej 
Panwi poniżej elektrowni, budynek 
elektrowni i śluzy oraz część wału 
zapory czołowej już w eksploatacji 
jesienią 1938 r. Rzymskimi cyframi I 
i II oznaczono miejsce przystani ka-

jakowej na wlocie kanału opaskowego 
do rzeki.

Jeszcze wtręt z ostatniej chwili. 
Jak dowiedziałem się, za wałem cof-
kowym Szczedrzyk Jedlice na polderze 
południowym w pobliżu i na północ 
od przepompowni Jedlice, w czasie 
gdy woda w jeziorze piętrzona jest 
powyżej poziomu polderów, tj. oko-
ło 175 m.n.p.m., w dwóch miejscach 
na powierzchnię ziemi wydostaje się 
woda przesiąkająca pod wałem cofko-
wym. Jest to zjawisko na tyle groźne, 
że zagraża stabilności wału cofkowe-
go przez podmywanie jego podstawy. 
Uniemożliwia także piętrzenie wody 
w jeziorze nawet do wysokości prze-
widzianej przez projektantów. Ak-
tualnie z tego powodu utrzymuje się 
poziom piętrzenia o półtora metra po-
niżej pierwotnie założonej wysokości 
176,10 m.n.p.m., a to jest już zmniej-
szenie pojemności jeziora o około 
30 mln. m3 wody. Aby zapobiec zjawi-
sku przesiąkania wody, niemieccy pro-
jektanci po analizie 25 letnich badań 
stosunków wodnych, jak i ekspertyzy 
geologicznej linii przebiegu przyszłego 
wału  cofkowego obliczyli, że właśnie 
bezpieczne i ekologiczne piętrzenie 
wody w jeziorze będzie do maksymal-
nie 176,10 m.n.p.m. A wszelkie stany 
wody powyżej tego poziomu dopusz-
czalne są tylko na czas krótkotrwały. 
Niestety, nie znalazłem w żadnym 
projekcie uściślenia znaczenia termi-
nu „krótkotrwale”. Podejrzewam, że 
powodem teraźniejszego zakłócenia 

stabilności stosunków wodnych na pol-
derze południowym było niefrasobliwe 
podniesienie w 1979 r. dla potrzeb bu-
dującej się elektrowni Opole poziomu 
przelewowych wież bezpieczeństwa na 
śluzie w zaporze czołowej o 43 cm i po-
ziomu piętrzenia  roboczego o 30 cm. 
Szczegółowo opisałem tę sprawę w Fali 
nr 2/65/2006 i nie chcę się powtarzać. 
Przypomnę tylko, iż w czasie powodzi 
w 1997 r. przez około trzy tygodnie - 
a to już na pewno nie jest czas krót-
kotrwały - woda w jeziorze utrzymy-
wana była równo z krawędziami już 
podwyższonych wież przelewowych, tj. 
176,20+0,43=176,63 m.n.p.m., a więc 
o przeszło 50 cm wyżej od pierwotnie 
zaprojektowanej! Do tego powiem tyl-
ko tyle, że teraz mści się pochopna 
decyzja poprawiania czegoś, do czego 
niemieccy specjaliści doszli w wyniku 
długoletnich skrupulatnych badań, a 
nawet doświadczeń modelowych. Ma-
jąc to wszystko na uwadze, żądam od 
naszej gminnej władzy, która odpowie-
dzialna jest za bezpieczeństwo tutej-
szych mieszkańców, aby poczyniła w 
odpowiednich instytucjach starania o 
doprowadzenie do obniżenia przelewo-
wych wież o owe nieszczęsne nadlane 
43 cm żelbetonu oraz ponownego usta-
lenia maksymalnego poziomu piętrze-
nia roboczego wody jeziora do stanu 
176,10 m.n.p.m.

 
Koniec serialu.

alFred kuPka

– czyli historia budowy Jeziora Turawskiego
cz. 9
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– Ukazała się kolejna Pana książ-
ka, która to z kolei?

– Jest to czwarta książka o Turawie 
z najmniejszą ilością tekstu, zawiera-
jąca natomiast dużo ilustracji gra-
ficznych. Poprzednia – „Jak z osady 
folwarcznej powstała wieś Turawa”, 
chyba najbardziej znana, dość ciekawie  
charakteryzuje historię powstania wsi 
Turawa i okolic. Natomiast tym razem 
chciałem pokazać Turawę inaczej.

– Jest ona dość zróżnicowana. 
Dlaczego?

– Wiem, że obecnie ludzie są pochło-
nięci swoimi sprawami, pracą, kształ-
ceniem się i nie mają dużo czasu na 
czytanie, dlatego tym razem postano-
wiłem pokazać Turawę w grafice. Jest 
tam 80 grafik, jest to duża ilość. Ta 
ilość grafik powstała w ciągu ostatnich 
pięciu lat, tworzyłem je będąc już na 
emeryturze. Obok grafik są tam pod-
stawowe informacje o Turawie, o hi-
storii, dniu dzisiejszym, także o funk-
cji, którą Turawa pełni jako gmina. 
Są ukazane walory turystyczne oraz 
przyroda tych okolic.

– Kto jest wydawcą tej książki i 
kto ponosi koszty jej wydania?

– Wydawcą książki jest Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Turawskiej i ono po-
nosi koszty wydania, a zatem również 
to Towarzystwo poprzez sprzedaż jak 
gdyby odzyskuje te koszty.

– Czy sprzedaż w całości pokryje 

koszty wydania?
– Otóż nie, ponieważ wydrukowa-

nych jest 400 sztuk, a koszt produkcji 
jednej wynosi 35zł 50gr, cena w sprze-
daży wynosi 40zł. Trzeba liczyć się 
również z faktem, że dość duża liczba 
będzie przeznaczona na wręczanie z 
różnych okazji za darmo  różnym or-
ganizacjom, przedstawicielom władz 
terenowych, wojewódzkich, a często i 
centralnych, gościom z zagranicy. To są 
koszty, które są pokrywane z budżetu 
Towarzystwa. Jeżeli ze sprzedaży uzy-
skamy ok. 80% zwrotu, tj. w granicach 
8-9 tys., to będzie bardzo dobrze.

– Czy miejscowe społeczeństwo 
docenia Pana wysiłek w dokumen-
towaniu wiedzy historycznej?

– Trudno mi odpowiedzieć na to 
pytanie, bo powinni na nie odpowie-
dzieć ci mieszkańcy Turawy  i okolic, 
a także wszyscy, którzy czytali moje 
książki. Myślę jednak, że poprzednie 
książki cieszyły się powodzeniem, po-
nieważ wszystkie zostały sprzedane. 
Kupowali je mieszkańcy Opolszczyzny 
i przybysze z zagranicy. To dobrze, bo 
uzyskali informacje o Turawie i moż-
na powiedzieć, że to jeden ze sposobów 
promowania naszej gminy. Natomiast 
ze sprzedaży ostatniej książki nie je-
stem zadowolony, bo sprzedaż ta jest 
zbyt mała.

– Gdzie można nabyć tę książ-
kę?

– W chwili obecnej znajduje się ona 

w sprzedaży w sklepie p.Przyszlaków 
„Informacja turystyczna”, a także w 
kwiaciarni, przy wjeździe do Turawy. 
Myślę, że punkty sprzedaży trzeba 
będzie uruchomić w Zawadzie, Bier-
dzanach, może w Izbie Regionalnej w 
Ligocie Turawskiej. Oczywiście, jest do 
nabycia w siedzibie Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Turawskiej.

– Czy planuje Pan napisać kolej-
ną książkę o czasach współczesnych 
Turawy?

– Tego już nie planuję, z wielu 
względów. Po pierwsze nie jestem już 
młodym człowiekiem, a po wtóre w 
ostatnich 20 latach sam uczestniczy-
łem aktywnie w życiu społecznym, poli-
tycznym i gospodarczym naszej gminy 
i byłaby to taka samoocena i ona jest 
nie zawsze obiektywna. Dlatego jest 
to moja ostatnia książka. Napisanie 
historii współczesnej gminy przekazu-
ję następnym pokoleniom i oni to na 
pewno dobrze zrobią.

Ta ostatnia książka „Turawa i oko-
lice w grafice” powinna być w naszych 
bibliotekach domowych, bo jest cie-
kawą pozycją o naszym regionie, ale 
może też  stanowić prezent wręczany 
z  różnych okazji. Ambicją naszych 
mieszkańców powinno być posiada-
nie jej w swoich zbiorach. W imieniu 
wszystkich, którym Pana książki do-
starczyły wielu informacji o naszych 
terenach  i sprawiły radość z ich po-
siadania, bardzo dziękuję. Zachęcam 
wszystkich do lektury tej ostatniej  
Pana książki i wrażeń estetycznych z 
nią związanych.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Teresa Żulewska

wywiad z p. walterem Świercem 
nt. jego nowej książki 
p.t. „Turawa i okolice w grafice”
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W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osowcu od miesiąca lutego funkcjonu-
je Centrum Edukacyjno Oświatowe na 
Wsi. Jest to projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa. Sektorowy program 
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004-2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, 
Poddziałanie 2.1a. 

Projekt ten jest realizowany przez Uni-
wersytet w Białymstoku w partnerstwie 
z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 
Combidata Poland sp. z o.o. pod nadzo-
rem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W centrum tym można szkolić się bez-
płatnie na kursach internetowych, które 
zakończone są egzaminem i wydaniem za-
świadczenia potwierdzającego ukończenie 
kursu. W ramach oferty naszego centrum 
oprócz dostępu do komputera, Internetu 
i innych zasobów centrum, można ukoń-
czyć następujące kursy: Word 2003, 
2007, Excel 2003, 2007, Power Po-
int 2003, 2007,Outlook 2003, 2007, 
Szkolenie z obsługi Internetu, Vi-
sual Basic.Net, Visual C#, zarządza-
nie środowiskiem systemu Microsoft 
Windows Server 2003, konserwacja 
środowiska Microsoft Windows Ser-
ver 2003, wdrażanie infrastruktury 
sieciowej Microsoft Windows Server 
2003, planowanie, wdrażanie, obsłu-
ga infrastruktury Active Directory 
Server 2003, Windows Vista.

Powyższe kursy są na poziomach pod-
stawowych i zaawansowanych.

Ponadto oferujemy naukę języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym, 
średniozaawansowanym i zaawanso-
wanym, matematykę, fizykę, chemię, 
biologię i przedsiębiorczość na poziomie 
ponadgimnazjalnym. Oferowanych jest 
też wiele szkoleń na żywo zarówno z wy-

żej wymienionych tematów, jak również z 
psychologii i wiele szkoleń dla nauczycieli 
i nie tylko. 

Przez cały czas trwania działalności 
centrum, które było czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach od 17.00 
– 21.00, a w soboty i niedziele od 12.00 
– 22.00, odwiedziło nas ponad 600 osób. 
W większości wypadków była to młodzież 
i dzieci, które tu spędzały wakacje. Dużo 
dzieci i młodzieży w naszym centrum od-
rabiało zadania domowe i szukało wielu 
materiałów  do szkoły. Wiele dzieci uczy-
ło się do egzaminu na kartę rowerową, a 
wiele osób też przyszło, aby nauczyć się 
wejść na Naszą Klasę, założyć sobie po-
cztę elektroniczną aby móc porozmawiać 
z rodziną w Niemczech lub innych kra-
jach. Były jednak i osoby starsze, które 
podnosiły swoje kwalifikacje, korzystały z 
Internetu oraz uczyły się podstawowej ob-
sługi komputera. Dzieci uczyły się obsługi 
komputera, a niektóre próbowały swoich 
sił w oferowanych szkoleniach, jednak 
więcej czasu spędzali na grach i zaba-

wach w sieci. Centrum to oferowało też 
seminaria, i tak w dniu 22 lipca semina-
rium na temat poszukiwania pracy w in-
ternecie, w dniu 23 sierpnia seminarium 
z ratownictwa medycznego, a w dniu 26 
sierpnia z pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej dla jednostek OSP. W szko-
leniach, seminariach i zasobach centrum 
uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy 
nie tylko Osowca, ale i całej gminy. Jak 
na razie działalność nasza  w tym projek-
cie jest ograniczona do 30 września br., 
jednak już złożono wniosek o przedłuże-
nie jego działalności ze względu na wiel-
kie zainteresowanie. Myślę, że będziemy 
mogli skorzystać z następnego projektu 
i nadal udostępniać centrum wszystkim 
zainteresowanym.

arTur Gallus i BarTłoMiej szczęsny 
oBsłuGa cenTruM

centrum edukacyjno-oświatowe w osowcu



1�� wrzesień��008f a l a

W roku 1856 nasz kościół parafialny 
w Kotorzu Wielkim z 1782 otrzymał 
pokrycie niepalne łupkowe. Do tego 
czasu dach ten kryty był drewniany-
mi gontami, tzw. szyndziołami, które 
produkowane były jeszcze do 1945r. w 
turawskim tartaku. Natomiast w roku 
1937 nastąpiła nowa wymiana pokrycia 
dachowego na już nowoczesne dachów-

ki karpiówki, tzw. Biberschwanz i ta-
kie jest do dziś. W roku 1873 i w 1874 
żona hrabiego Karla- Hedwig z domu 
von Blumenthal rodzi kolejno córkę 
Fredę i syna Hubertusa, późniejszego 
ostatniego hrabiego na Turawie. To 
ich wspomnienia z dzieciństwa i praca 
Hubertusa napisana już na wygnaniu 
w Unterwoessen w Bawarii „An Rena” 
oraz kopie listów, jakie hrabia Karl pi-
sał do umiejącej widocznie już czytać 
Fredy na przestrzeni lat od 1881 do 
swojej śmierci w 1898 r., są obszerną 
skarbnicą wiedzy o dziejach tej rodzi-
ny, jak i Turawy i okolic. Dlatego też 
ten okres z uwagi na obfitość źródeł 
pisanych potraktowany jest w mojej 
historii Turawy najobszerniej. Moż-
liwe, że przyczyna silnego związku 
emocjonalnego łączącego Karla z córką 
Fredą leży w wypadku 4-letniej Fredy, 
przy którym omal nie postradała życia, 
a którego współwinnym był i hrabia. 
Otóż według opisu Fredy odbyło się to 
tak: cała rodzina hrabiowska z dziećmi 
Fredą i Hubertusem jechała pociągiem 
do uzdrowiska Polanicy Zdroju. Na 
pewnym odcinku tory kolejowe biegną 
obok rzeki Nysy Kłodzkiej. W pewnym 
momencie ojciec wziął córeczkę na 
ręce, aby pokazać jej pasące się na łące 

po drugiej stronie rzeki konie i źrebię-
ta. Gdy tak stali oparci o boczne drzwi 
wagonu (typ wiedeński, między dwoma 
rzędami siedzeń są z boku wagonu osz-
klone drzwi na zewnątrz), drzwi roz-
warły się i Freda wypadła z rąk hrabie-
go na zewnątrz pędzącego pociągu. Na 
szczęście w nieszczęściu zatrzymała się 
na krzewie wierzbowym rosnącym tuż 

nad wezbraną rzeką poniżej nasypu 
kolejowego. Wystraszoną śmiertelnie 
dziewczynkę znalazł chwilę później 
tzw. obchodowy kolei, wziął ją na ręce 
i doniósł do stojącego w pewnej odległo-
ści, a zatrzymanego za sprawą hamul-
ców bezpieczeństwa pociągu w objęcia 
rodziców. Tyle Freda o tym epizodzie. 
Krzew wierzby, który ocalił Fredę, zo-
stał przez uszczęśliwionych rodziców 
posadzony później na pamiątkę w tu-
rawskim parku. Teraz wracamy do dal-
szych dziejów naszej ziemi. Rok 1881 
był znowu rokiem ciężkim- dużo desz-
czu i znów powódź. Wtedy w ramach 
zwalczania bezrobocia za fundusze 
Prezydium Prowincji Śląskiej wybudo-
wano utwardzoną drogę z Turawy do 
Bierdzan - dzisiejszą szlakówkę( teraz 
wyasfaltowaną, ale aktualnie z okrop-
nymi dziurami od leśniczówki poczyna-
jąc). Materiał budowlany, żużel, dostar-
czyły likwidowane w tym czasie huty 
w Poliwodzie (a nie Paliwodzie), Tu-
rawie i Trzęsinie. Dla ulżenia doli do-
tkniętej biedą ludności rozdawano też 
wtedy bezpłatnie żywność. Likwidacja 
turawskich hut miała podłoże przede 
wszystkim ekonomiczne. Wyczerpały 
się miejscowe zasoby rudy darniowej, 
zalegające na tutejszych podmokłych, 

leśnych łąkach. Więc rudę dowożono z 
miejscowości Gosław koło Kluczborka. 
Jednorazowa dostawa jednokonnej fur-
manki do huty w Poliwodzie, Turawie 
czy Trzęsinie kosztowała jeden talar, a 
dwukonnej furmanki dwa talary. Ów-
czesny pan na Turawie, hrabia Karl, 
wielki miłośnik lasu i zapalony myśli-
wy, uzasadniał swoją decyzję zamknię-
cia tutejszych hut chęcią wprowadze-
nia w swoich włościach, jak się wyraził, 
„Waldfrieden”, tzn. niezakłócania ciszy 
leśnej. Wydaje się jednak, że to przede 
wszystkim niższa cena i lepsza jakość 
stali z hut angielskich były tego główną 
przyczyną. Nie bez znaczenia była też 
konkurencja nowocześniejszych hut w 
pobliskim Ozimku i Osowcu. W roku 
1888 wybudowana została linia kole-
jowa Opole-Kluczbork, przez Kotórz 
Mały, co znacznie ułatwiło kontakt tu-
tejszej ludności ze światem zewnętrz-
nym. Urozmaiceniem monotonii życia 
wiejskiego były różne lokalne wyda-
rzenia, a takim przede wszystkim było 
wiejskie wesele. Już do południa, gdy 
orszak weselny zdążał na ślub do koś-
cioła, drogę wieńczyły gromady gapiów. 
Pierwsza jechała otwarta bryczka, na 
której orkiestra grała, że miło było słu-
chać. Za orkiestrą jechały karoce lub 
bryczki z drużbami, następnie reszta 
gości weselnych. A na końcu obowiąz-
kowo w krytej kolasie (Landauerze) 
państwo młodzi z pierwszą para druż-
bów. Do gapiów stojących wzdłuż drogi 
wyrzucano „kołołc” weselny, a zatrzy-
mującym orszak poprzez zagradzanie 
drogi ozdobionym drągiem wręczano 
butelkę gorzałki. I ten ostatni zwyczaj 
zachował się u nas do dnia dzisiejsze-
go. Panna młoda musiała obowiązko-
wo mieć zapłakane oczy. Gdy normalne 
wzruszenie nie doprowadzało jej do łez, 
wspomagano ją działaniem cebuli, co 
zawsze odnosiło pożądany skutek. W 
drodze powrotnej z kościoła kolejność 
w orszaku weselnym była już odwrotna 
i za orkiestra jechało młode państwo i 
dalej druhny z drużbami i reszta gości. 
Ta kawalkada pojazdów konnych była 
swego rodzaju pokazem zamożności 
rodziców młodej pary. Im byli bogatsi, 
tym większa była liczba krytych po-
wozów, tzw. Landauerów i mniej było 
otwartych bryczek. Niżej pokazuję taki 
kryty powóz, którego zdjęcie dostarczy-
ła nam uprzejmie pani Irena Wiesiołek, 
dawniej Bloszczyk, z Kotorza Małego. 

Jak wspomniałem wyżej, szczególnie 
bliskie więzi łączyły hrabiego Karla z 
jego najstarszym dzieckiem, urodzoną 
w 1873 r. córką Fredą, która jako na-

Krótka historia Turawy
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i jej mieszkańców
cz. Xi
stolatka założyła pierwsze w Turawie 
przedszkole, o czym piszę obszerniej 
w historii szkolnictwa w Turawie. Z 
jednego z Jego listów do swej kocha-
nej córki, przebywającej w odwiedzi-
nach u swojej ciotki - siostry Karla - w 
Krzyżowej, dowiadujemy się bliższych 
szczegółów o jednej z licznych powodzi, 
jakie nawiedzały za sprawą Małej Pan-
wi nasz teren. Otóż z listu datowanego 
w dniu 24.02.1893 dowiadujemy się, że 
oboje rodzice, tj. Karl i żona Hedwig 
żyją sobie w Turawie jak dwa gołąbki. 
Z tym że w ubiegłych dniach czuł się 
raczej jak niedźwiedź polarny i szczur 
wodny i ma za sobą szczególnie „przy-
jemne” dni. Ma to do zawdzięczenia 
zamarzniętej dotychczas rzece, której 
lody w czasie odwilży bardzo powoli, 
można by powiedzieć etapowo (ru-
ckweise) w sposób skokowy spływają 
w dół rzeki co chwila tworząc zatory. 
Zwłaszcza na Gaci (zapora) na Kucha-
rach utworzył się duży, uporczywy za-
tor i wezbrana rzeka przelała się przez 
wały zatapiając tamtejszy folwark i ko-
torskie pola. A w Turawie zalała lasek 
dębowy - to ten istniejący jeszcze dziś 
po obu stronach szosy zaraz za mo-
stem, przy szkole w stronę Rzędowa 
- i jej wody podeszły aż na 5kroków od 
turawskiej nowej szkoły (to ta wybu-
dowana w 1873 r.). Dalej pisze, że na-
reszcie w czwartek wieczorem o wpół 
do 10, przy świetle pochodni udało im 
się ten paskudny zator wysadzić i lody 
nareszcie ruszyły. Do wpół do pierwszej 
w nocy jeszcze czuwali nad ich spraw-
nym spływem. On sam wpadł dwu-

krotnie po pas do lodowatej wody, ale 
nareszcie niebezpieczeństwo zostało 
zażegnane. Szczególnie wyróżnia hra-
bia za ofiarność w tym czasie „ludzi” 
(tak zwano wtedy służbę, przyp. mój 
A.K.) o nazwisku Kuchnia, Johann 
Kupka i Engelmann, którzy pracowali 
z narażeniem życia. W ciągu nocy rów-
nież wody wróciły do koryta rzeki, ale 
w okolicach Kucharów wały zostały w 
trzech miejscach rozerwane. Na szczęś-
cie wszystkie mosty stoją, choć ten na 
Kucharach, jak pisze hrabia, chwieje 
się jak psi ogon. Za to w dół rzeki wy-
gląda smutno. Kra zatrzymała się znów 
tworząc zator na moście w Węgrach i 
wieś wygląda za dnia jak miasto na 
wodzie albo wyspa wśród rozlanych 
wód Małej Panwi. Na koniec pisze, że 
słowiki jeszcze nie śpiewają!? - koniec 
lutego - ale na dachu nowej stodoły (to 
ta wybudowana w 1892 r. naprzeciw 
biura tartaku, podpalona jesienią 1959 
r.- zdjęcie jej ruin z roku 1992 pokazuję 
poniżej) wieczorami stale siedzą bażan-
ty gromadnie jak wróble. A na wierzbie 
przy młynie siedzą pawie i wrzeszczą 
donośnie jak na wiosnę. W marcu 1895 
odbyły się zaręczyny Fredy z jej kuzy-
nem Konstantym d’Haussonsville, a 9 
czerwca 1896 ich wesele w Turawie. 
Ślub odbył się w kaplicy pałacowej. W 
Turawie zjawiło się 74 przyjezdnych 
gości, dla których musiano zapewnić 
zakwaterowanie. Młodzież żeńska za-
mieszkała w pokojach gościnnych wiej-
skiej karczmy, a młodzieńcy w domach 
prywatnych we wsi. Po wystawnym 
bankiecie weselnym nowożeńcy odje-

chali w podróż poślubną czterokonną 
karocą. W jednym z następnych listów 
hrabia pisze, że nareszcie 10 dni po we-
selu uporano się ze skutkami bardzo 
efektownego „Polterabendu”, który to 
zwyczaj zachował się u nas do dziś.

Cdn.
alFred kuPka

co dalej z mostem 
na Małej Panwi 
po raz trzeci?
Tak jest, po raz pierwszy poru-
szyłem ten temat równo dwa 
lata temu w Fali 3/66/2006. Po 
raz drugi równo rok temu w Fali 
3/70/2007 i dlatego nie będę wra-
cał do szczegółów - zainteresowa-
nych odsyłam do podanych wyżej 
nr kwartalnika „Fala”. Na tym 
miejscu, wobec tego, że w tym 
temacie nic się dotąd nie dzieje i 
nie ma nadziei, że odpowiedzialni 
za to ludzie tym się zajmą, propo-
nuje rodzicom przedszkolaków i 
uczniów turawskiego gimnazjum 
jako z natury rzeczy ludziom 
młodym, tzn. też i energicznym, 
aby założyli społeczny komitet 
budowy kładki dla pieszych przez 
rzekę Mała Panew w bezpiecznej 
odległości od istniejącego mostu. 
Może podjęłaby się tego zadania 
jakaś jednostka wojskowa w ra-
mach ćwiczeń dla saperów. Taką 
kładkę- później rozebraną - już 
raz wybudowali saperzy Armii 
Czerwonej latem 1945 r., gdy do 
reszty zawaliło się wysadzone w 
styczniu przez żołnierzy niemie-
ckich południowe przęsło mostu 
grzebiąc pod swymi gruzami 
dwóch oficerów radzieckich, ko-
nia i bryczkę, gdy próbowali prze-
zeń przejechać mimo znacznych 
uszkodzeń. Uczulam rodziców 
na to, że sprawa jest bardzo po-
ważna, gdyż chodzi o życie ich 
dzieci. Kto chciałby przekonać 
się o powadze sprawy, niech sta-
nie przez chwilę na południowym 
krańcu istniejącego mostu i po-
obserwuje z dala sytuację, gdy od 
strony Rzędowa wjeżdża na most 
samochód, a najlepiej ciężarowy 
z przyczepą, a z przeciwka inny 
pojazd - włos się jeży!

alFred kuPka
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Witam bardzo serdecznie Czytelników 
kwartalnika Fala i tak jak obiecałem, 
chciałbym znowu opisać Państwu parę 
ciekawych miejsc, do których zostaliśmy 
zaproszeni przez naszych niemieckich 
strażaków.

Wizyta w tym roku rozpoczęła się 30 
maja, a zakończyła 1 czerwca. Wyjazd 
nastąpił 30 maja o godz. 6.00 rano. Na 
zaproszenie strony niemieckiej pojechało 
18 strażaków z naszej gminy, którzy byli 
przedstawicielami prawie wszystkich 
jednostek OSP.  Na miejscu oczywiście 
czekała na nas oficjalna delegacja stra-
żaków z Niemiec wraz z burmistrzem 
gminy Saalfelder Höhe Wolfgangiem 
Peterem. Po zakwaterowaniu w tym 
samym hotelu co zawsze mieliśmy pół 
godziny na odświeżenie i o 14.00 poje-
chaliśmy do huty stali, która znajduje 
się na przedmieściach Saalfeldu i jest 
największą hutą tego typu w Europie.

Kiedy przybyliśmy na miejsce, była 
wspaniała słoneczna pogoda, a tempera-
tura wynosiła ok. 33 ˚C. Tu zaopatrzo-
no nas w specjalne fartuchy oraz hełmy 
ochronne i tak wyposażeni udaliśmy się 
na zwiedzanie zakładu. Już na zewnątrz 
było strasznie gorąco, a nie będę mówił, 
co działo się, jak weszliśmy do środka i 
do miejsca, gdzie odlewana jest surów-
ka. Proces technologiczny jest tu w peł-
ni zautomatyzowany. I tak na zewnętrz 
do specjalnego pojemnika ładowany jest 
złom i co 10 minut dostarczany jest do 
zbiornika pieca. Samo wytapianie od-
bywa się elektrycznie i przy znacznym 
hałasie. Złom ładowany jest do kotła,  
który jest anodą, a po zamknięciu wie-
ka do środka wprowadzana jest katoda 
i wtedy odbywa się topienie stali. Co 10 
minut następuje doładowanie złomu i co 
50 minut odstawiany jest kocioł z surów-
ką do odlewu, a proces wytapiania odby-
wa się od nowa w następnym kotle i tak 
przez 24 godziny na dobę bez przerwy. Z 
surówki wytapiane są elementy o trzech 
podstawowych wymiarach długie na 6 

m, z nich po wystygnięciu i studzeniu 
przez dwa tygodnie walcowane są dopie-
ro właściwe elementy widoczne na dole 
zdjęcia. Po zwiedzeniu zakładu wszyscy 
prosili o coś do picia, bo było strasznie 
gorąco. Następnie wróciliśmy przed bra-
mę zakładu, gdzie znajduje się tablica 
informacyjna, która pokazuje właśnie, 
jakie elementy wykonuje się w hucie, a 
obok tablica z dwiema liczbami. Dowie-
dzieliśmy się, że te liczby przedstawiają 
czas, jaki upłynął od ostatniego wypadku 
w hucie oraz jaki był najdłuższy okres 
między wypadkami. W hucie tej bardzo 
mocno dba się o bezpieczeństwo pracow-
ników. Mimo tego zdarzają się wypadki, 
bo praca ta jest bardzo niebezpieczna. 
Najdłuższy okres bez wypadku to 428 
dni, a dzień, w którym wizytowaliśmy 
hutę, był 98. dniem bez wypadku.

Na terenie huty znajduje się też za-
kładowa jednostka straży pożarnej. Jest 
to jednostka ochotnicza, jednak strażacy 
pracujący na zmianach w razie otrzyma-
nia alarmu natychmiast zobowiązani są 
stawić się w remizie. Cały zakład jest 
monitorowany i zabezpieczony czujni-
kami przeciwpożarowymi.

Na placu znajduje się cały czas zapas 
60 tys. ton złomu, który dowożony jest z 
całej Europy, między innymi i z Polski. 
Wielu z nas było już w hutach, chociaż-
by w naszej pobliskiej w Ozimku, jednak 
ta była o wiele większa i miała zupełnie 
inny proces technologiczny. Warto było 
zobaczyć tak olbrzymi zakład i zobaczyć, 
w jak ciężkich warunkach pracują hut-
nicy.

Po zakończonej wizycie w hucie i po 
przebraniu się w galowe mundury uda-

Wizyta Strażaków 
Saalfelder
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liśmy się do miejscowości Dittrichshütte 
na oficjalną cześć obchodów 125-lecia tu-
tejszej jednostki OSP.

Cała nasza wizyta była powiązana 
właśnie z tą uroczystością. Tu na terenie 
boiska sportowego znajduje się obiekt 
sali gimnastycznej, gdzie odbywała się 
cała uroczystość. Na samym początku 
była uroczysta kolacja, a później roz-
poczęła się część oficjalna. Wspaniale 
przygotowana prezentacja multimedial-
na pokazywała przekrój działalności tej 
jednostki na terenie swojej miejscowości 
i powiatu przez te wszystkie lata. Całą 
prezentację prowadził burmistrz wraz z 
komendantem miejscowej OSP. Po przed-
stawieniu prezentacji odbyło się wręcza-
nie nagród i odznaczeń dla zasłużonych 
strażaków. My też złożyliśmy mały upo-
minek z tej okazji. Po pamiątkowych 
zdjęciach i podziękowaniach nastąpiła 
jeszcze jedna uroczystość, a mianowicie 
wprowadzenie i okazanie wszystkim 
sztandaru tej miejscowości, który był 
haftowany przy naszej pomocy w Głub-
czycach na wzór starego, o czym pisałem 
na łamach Fali. Jakże miłe było dla nas 

zaskoczenie, że i dla nas znalazły się tu 
podziękowania i otrzymaliśmy pamiąt-
kowe medale i odznaczenia. Po oficjal-
nej uroczystości odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami i strażakami wszystkich 
jednostek. Rozmowom i dyskusjom nie 
było końca. Podczas tej współpracy i 
partnerstwa zawiązało się już wiele 
znajomości i jak miło jest przechadzać 

się ulicami tej partnerskiej gminy i sły-
szeć imienne podziękowania nie tylko 
od strażaków, ale i od mieszkańców po-
szczególnych miejscowości.

Tak w skrócie przedstawiał się pierw-
szy dzień naszej wizyty, a na ciąg dalszy 
zapraszam.

koMendanT GMinny zosP rP 
Mł. asP. MGr arTur Gallus

w partnerskiej gminie 
Höhe

Za nami wakacje. Jakże to wyczekiwany 
przez uczniów czas. Wyczekiwany, ale też i 
niebezpieczny okres w życiu młodych ludzi. 
Część młodzieży wyjeżdżała na zorganizowa-
ne formy wypoczynku, część odpoczywała u 
rodziny, inni wyjechali ze znajomymi, a część 
wakacje po prostu spędziła w domu. Wszyscy 
mieli jeden cel – wypocząć od trudów roku 
szkolnego.

Ale czy tak naprawdę okres wakacji jest 
tak beztroski? Młodym wydaje się, że tak, ale 
rzeczywiście jest to okres wielkiego spraw-
dzianu. Zarówno dla młodzieży, jak też ich 
rodziców. Młodzi wyzwoleni spod bezpośred-
niej kontroli rodziców narażeni są na pułapki 
życiowe, z istnienia których nie zdają sobie 
sprawy. To podczas wakacji najczęściej mło-
dzi – nieletni sięgają po alkohol, papierosy, 
a niejednokrotnie – niestety – i narkotyki. 
Panuje błędne przeświadczenie, że od jednej 
„działki”, piwa, papierosa się nie uzależnię 
lub nie zaszkodzi spróbować. Chęć dorówna-
nia, a czasem zaimponowania rówieśnikom 
może przynieść zgubne efekty dla młodego 
organizmu. Rodzice często używają stereoty-
powego stwierdzenia „mojego dziecka to nie 
dotyczy”. Jakież później bywa rozczarowanie 
i zakłopotanie, gdy nasza pociecha zostaje 

przywieziona do domu przez patrol policji. 
Okazuje się niejednokrotnie, że spokojne 
dziecko, w sytuacji niekontrolowanej przez 
rodziców sięga po środki psychoaktywne, pod 
wpływem których jest agresywne i dewastu-
je mienie. Czy da się tego uniknąć? Ciężko 
znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ale można 
temu na pewno przeciwdziałać.

Trzeba z dzieckiem rozmawiać, wiedzieć, 
z kim się spotyka, gdzie przebywa, jak spę-
dza wolny czas, którego podczas wakacji ma 
aż nadmiar. Nie chodzi tu o stałą kontrolę 
poczynań dziecka, ale o naszą dyskretną 
obecność. Umieć rozmawiać to przede 
wszystkim umieć słuchać, co mówi do nas 
nasze dziecko. Zaufanie i szczerość to efekt 
wieloletniej pracy. Okres dorastania to okres 
buntu młodych przeciw dorosłym. Dzieci 
dążą do tego, by być traktowane jak dorośli, 
nie chcą się stosować do norm ustanowio-
nych przez dorosłych. Trudny to czas dla ro-
dziców, którzy czasem są na drugim planie, 
za rówieśnikami. Czego wobec tego potrze-
bują od nas dzieci? Na pewno poczucia więzi 
i przynależności do rodziny, czucia tego, że 
są kochane, rozumiane i szanowane, tego, że 
mogą liczyć na rodziców i przede wszystkim 
przyjaznej atmosfery w domu. Ważne jest, 

by nie krytykować dziecka za niepowodzenia 
i doceniać wysiłki w drodze do osiągnięcia 
celu. Dzieci chcą mieć pewność, że rodzic 
zachowuje się tak, jak mówi, że potrafi 
przyznać się do własnych słabości, błędów. 
Potrzebują sprawiedliwego traktowania w 
każdej sytuacji, jasno określonych reguł i 
konsekwencji w ich przestrzeganiu. Każdy 
rodzic musi mieć zawsze czas na rozmowę z 
dzieckiem i sprawić, by ta rozmowa nie miała 
charakteru moralizatorskiego, tylko by była 
luźna, np.: podczas spaceru, przy wspólnej 
herbacie, kolacji. Dzieci lubią wspomnienia 
rodziców z okresu, gdy ci byli młodzi, warto 
wówczas podkreślić, że też popełniało się błę-
dy. W rozmowach warto przyjąć rolę doradcy, 
nie eksperta. Ukazując zasady i wprowadza-
jąc ograniczenia ważne jest, by dziecko wie-
działo, jakie są konsekwencje przekroczenia 
wyznaczonych granic.

Jeśli pomimo prób i wysiłków włożonych 
w wychowanie nasz kontakt z nim w okresie 
dorastania jest nie najlepszy, powiedz dzie-
cku, że chcesz wprowadzić zmiany, wyjaśnij 
dlaczego , poproś o współpracę, powiedz, 
co i jak chcesz zmienić. Dziecko powinno 
wiedzieć, że zależy ci na poprawieniu z nim 
kontaktu. dokończenie na str. 17

wakacyjne pułapki
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Każdy chce raczej wracać, nawet na 
krótko, do miejsc dla niego istotnych i 
ważnych. Dla mnie będzie to moja ro-
dzinna miejscowość Kadłub Turawski. A 
przede wszystkim będzie to mój rodzin-
ny dom oraz Dom Boży – nasz piękny 
kościół Matki Bożej Różańcowej. Ja tak-
że mogę powiedzieć: tu się wszystko roz-
poczęło… Bardzo zmieniła się już moja 
miejscowość. Mogę powiedzieć, że stała 
się piękniejsza! Ile razy jednak wracam, 
to stwierdzam, że młode pokolenie mojej 
miejscowości staje się dla mnie powoli 
obce. Tak, czas ucieka…! Na moim ro-
dzinnym podwórku została jeszcze mała 
murowana kapliczka. Chciałem kiedyś 
być tylko murarzem. Udało mi się ją zbu-
dować, gdy miałem 12 lat. Dzisiaj buduję 
Chrystusowy Kościół…! Pielgrzymka mi-
nistrantów do Niepokalanowa k. Socha-

czewa była dla mnie takim decydującym 
czasem wyboru. Tak, wyboru życiowego! 
Miałem wtedy 15 lat. Chciałem zostać 
kapłanem, ale w Zakonie OO. Fran-
ciszkanów. Bliski był już mi św. Franci-
szek, a potem św. Maksymilian Kolbe. 
Po ukończeniu Niższego Seminarium 
Duchownego i maturze w Legnicy oraz 
zakonnym nowicjacie w Kalwarii Pac-
ławskiej k. Przemyśla przyszedł czas na 
studia. A był to już piękny Kraków i na-
sze Wyższe Seminarium Duchowne OO. 
Franciszkanów oraz Papieska Akademia 
Teologiczna. A po święceniach kapłań-
skich praca w różnych miejscach całej 
Polski. Był Sanok i Chęciny. Była Dą-
browa Górnicza, Głogówek i Rychwałd k. 
Żywca. Były przez siedem lat Harmęże k. 
Oświęcimia. Była też Bratysława na Sło-
wacji, gdzie zakładałem nasz klasztor. A 

wszędzie spotykałem wspaniałych ludzi, 
którzy zawsze mi pomagali, radzili oraz 
wspierali w trudnych chwilach. Bliskie 
są mi zawsze słowa Sługi Bożego Jana 
Pawła II, że „kapłan jest człowiekiem 
żyjącym samotnie po to, aby inni nie 
byli samotni”. A dzisiaj te słowa pragnę 
realizować w mojej kapłańskiej pracy we 
Wrocławiu. A z Wrocławia już bliżej do 
Kadłuba Turawskiego – do mojego gniaz-
da! Czy zawsze będę do niego wracał...?

o. krysTian ŻMuda

PS. O. Krystian Żmuda, urodzony 
7 września 1968 roku. Wiceprezes krajo-
wy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepoka-
lanej”. Obecnie pracuje w Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej i franciszkańskiej 
parafii św. Karola Boromeusza we Wroc-
ławiu.

wracać do gniazda

Różańcowej Matce
Tej spod murowanego krzyża
zginam kolana
ile razy przybywam
tyle razy do Ciebie wracam
i jak małe dziecko
uczę się wezwania
O Matko!
Racz wspierać nas

(z kościoła Matki Bożej Różań-
cowej
w Kadłubie Turawskim)

chcę pisać o Tobie
hymn pochwalny
ciszo mojej duszy
ciszo mojego szukania
ciszo moich oczekiwań
przenikasz mnie
nawet wtedy
kiedy mówię
ciszo mojego sumienia

Ciszo!
Jesteś muzykantem
i grasz nieustannie
nieznaną melodię
którą słyszę
a to wystarczy
aby powiedzieć
że Jesteś…

ból rozdartych myśli
i wieczna cisza mieszkająca w 
tobie
potęgowana bólem
potęgowana jeszcze bardziej 
krzyżem
jest to jednak cisza święta
- zawsze w niej wiesz
kim jesteś…

nie pozwól Panie
bym obojętnie
minął zmurszały krzyż
nikt już ich nie zauważa
nie rzuci nawet

okaleczonego kwiatka
umierają powoli
a wraz z nimi
umiera Miłość…

z Krzyża Giewontu
przypominasz wędrującym
o swym cierpieniu
dla Człowieka
idącego szlakiem
skończonego już wieku
pełnego ludzkiego bólu…
i ciągle pytam siebie
dlaczego wtedy
tam na Górze
umarłeś za nas
i umierasz nadal
w każdym grzesznym
Człowieku…

pustka
otwartego tabernakulum
w Wielki Piątek w południe
i zastygłe twarze obrazów

i kolorowa tęcza witraża
w której Jesteś
w cierniowej koronie
ale Zmartwychwstaniesz
także na nowo
w moim sercu…

Zawróciłem z drogi,
żeby zabrać odrobinę wody.
Żeby powiedzieć komuś, że 
wrócę.
Powróciłem, lecz droga po której 
szedłem
uszła mi z oczu…
Zabłądziłem wśród wysokiego
sitowia.
Stanąłem na maleńkiej wyspie,
sam, jak rozbitek
z rozbitego statku.
Ale z sercem, które zdolne 
kochać
nawet tego,
kto zatopił
mój okręt… ♦

Krystian Żmuda OFMConv
franciszkanin

Droga strudzonego pielgrzyma…
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W dniu 27 czerwca br. na stadionie w Ko-
torzu Małym odbyły się Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. Była grochówka, 
którą ugotował nam klub „Silesius”, za 
co bardzo serdecznie dziękujemy. Dzię-
kujemy też za udostępnienie boiska, na 
którym są tak wspaniałe warunki do 
uprawiania naszych konkurencji. 

W zawodach uczestniczyło wiele dru-
żyn z naszych jednostek OSP.  Jak co roku 
rywalizacja była zacięta i jak zawsze każ-
dy chciał wygrać. Nie ma jednak takiej 
możliwości, aby wszyscy zajęli pierwsze 
miejsce. Moim zdaniem jednak wygra-
nymi są wszyscy, którzy uczestniczyli w 
zawodach. Każdy przecież do nich musiał 
się przygotować i ćwiczyć, a to sprawiło, 
że uczestnicy są lepiej wyszkoleni i zapo-
znani ze sprzętem pożarniczym. 

Zanim przedstawię wyniki poszczegól-
nych konkurencji, chciałbym serdecznie 
podziękować organizatorom za przygoto-
wanie toru przeszkód, kibicom za wpro-
wadzenie wspaniałej atmosfery i dopingu 

zawodników, jak 
również wszystkim 
zawodnikom za 
udział i tak wiel-
kie poświęcenie i 
zaangażowanie. 

Poniżej wyniki 
poszczególnych 
konkurencji:

Oldboje
1. OSP Węgry
2. OSP Osowiec
Seniorzy
1. OSP Węgry
2. OSP Osowiec
3. OSP Osowiec II
4. OSP Bierdzany
5. OSP Ligota Turawska
6. OSP Kotórz Wielki
7. OSP Kadłub Turawski
8. OSP Zawada
Kobiety
1. OSP Osowiec
2. OSP Węgry
Młodzieżowa Drużyna Chłopców
1. OSP Osowiec
2. OSP Węgry
3. OSP Rzędów

Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt
1. OSP Osowiec
2. OSP Węgry
3. OSP Zawada
4. OSP Bierdzany
Harcerska Drużyna Chłopców
1. OSP Węgry
2. OSP Bierdzany
Harcerska Drużyna Dziewcząt
1. OSP Węgry
2. OSP Ligota Turawska

koMendanT GMinny zosP rP 
Mł. asP. MGr arTur Gallus

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

dokończenie ze str. 15

Pozwolę sobie przytoczyć niektóre dane 
z badań ankietowych przeprowadzonych w 
2007 roku wśród młodzieży urodzonej w 
roku 1991 oraz w roku 1989 na terenie ca-
łego kraju. Badanie dotyczyło uczniów klas 
trzecich gimnazjum i drugich szkół ponad-
gimnazjalnych, w związku ze spożywaniem 
przez nich alkoholu. 

 Na 30 dni przed badaniem wśród gim-
nazjalistów alkohol piło 57% badanych, a 
kiedykolwiek w życiu 90%. Wśród uczniów 
drugich klas: 30 dni przed badaniem piło 
80%, a kiedykolwiek w życiu 95%. Jeśli 
chodzi o podział na płeć, to nie ma wielkich 
różnic. Piją zarówno dziewczęta, jak i chłop-
cy. Jeśli chodzi o spożywane napoje alkoho-
lowe, to uczniowie trzecich klas gimnazjum 
najczęściej sięgają po piwo – 60%, wódkę 
– 30%, wino – 23%. Badani uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych również najczęściej 
sięgają po piwo – 79%, wódkę – 51%, wino 
– 31%. Jeśli chodzi o zróżnicowanie na płeć, 
to dziewczęta wybierają wino.

Warto się również przyjrzeć miejscom, 
gdzie młodzi spożywają alkohol. Wśród ucz-
niów klas trzecich wygląda to następująco: 
W domu u znajomych – 31%, na ulicy, w 
parku, na plaży – 28%, w swoim domu – 
25%, bar lub pub – 12%, w dyskotece – 11%, 
w restauracji - 3%, inne miejsca – 14 %.

Uczniowie drugich klas gimnazjum 
wskazywali jako ostatnie miejsce picia:  
u znajomych w domu – 32%, w barze lub 
pubie – 28%, w dyskotece – 26%, u siebie 
w domu – 25%, na ulicy, parku, na plaży 

– 23%, w restauracji – 5%, w innych miej-
scach – 12 %.

Wśród młodszej grupy wiekowej co 
czwarta osoba piła w dyskotece, a były to 
dzieci w wieku 15-16 lat!!!

Jak wygląda problem upijania się, czyli 
przekraczania progu nietrzeźwości?

Trzecie klasy gimnazjum: 30 dni przed 
badaniem upiło się 22%, kiedykolwiek w 
życiu 52%.

 Drugie klasy ponadgimnazjalne: 30 dni 
przed badaniem upiło się 32%, kiedykolwiek 
w życiu 71%. Jeśli chodzi o podział na płeć, 
to odsetek upijających się chłopców jest 
wyższy od dziewcząt. Jako ilość alkoholu 
potrzebną do upicia się młodzież ukazywa-
ła: III klasa gimnazjum 3-4 drinki, starsi: 
5-6 drinków.

Oczekiwania wobec picia alkoholu: III 
klasy gimnazjum – będę się świetnie bawić 
– 25%, poczuję się odprężony – 20%, będę 
bardziej przyjazny i towarzyski – 19%, za-
pomnę o swoich problemach – 18%, poczuję 
się szczęśliwy – 14%.

Negatywne skutki picia: III klasa gimna-
zjum – zaszkodzi to mojemu zdrowiu – 22%, 
będę miał kaca – 21%, zrobi mi się niedo-
brze – 13%, zrobię coś, czego będę żałował 
– 13%, będę miał kłopoty z policją – 10%, 
nie będę w stanie przestać pić – 6%. 

Dostępność napojów alkoholowych:
III klasy gimnazjum:  piwo łatwo dostęp-

ne 56%, trudno dostępne 3%, wino łatwo 
dostępne 57%, trudno dostępne 5%, wódka 
łatwo dostępna 39%, trudno dostępna 6%.

II klasy ponadgimnazjalne: piwo łatwo 
dostępne 81%, trudno dostępne 2%, wino 
łatwo dostępne 76%, trudno dostępne 2%, 
wódka łatwo dostępna 70%, trudno dostęp-
na 2%.

Na koniec padło pytanie, czy będziesz pił 
po osiągnięciu dorosłości, i tak: 

– wśród gimnazjalistów tak 46%, nie 
11%, nie wiem 43%;

– wśród uczniów klas drugich szkół po-
nadgimnazjalnych tak 53%, nie 10%, nie 
wiem 38% 1).

Podsumowując można powiedzieć, że to 
od nas, dorosłych, zależy, jaki odsetek ucz-
niów spośród tych, którzy stwierdzili „nie 
wiem” w ostatnim pytaniu, zacznie pić po 
osiągnięciu pełnoletniości. Pamiętać też 
trzeba, że wśród respondentów były rów-
nież nasze dzieci i jak widać, picie wśród 
nieletnich nie jest wcale błahym proble-
mem.

Jeśli wiesz, że Twoje dziecko pije, nie 
udawaj, że to nie problem, możesz mu po-
móc, zanim będzie za późno, to samo doty-
czy narkotyków.

Czy wakacje to sprawdzian tylko dla 
dzieci? Odpowiedź pozostawiam każdemu 
z nas.

 Na koniec jeszcze jedno pytanie: Czy 
wiesz, co robiło Twoje dziecko, gdy Ty 
czytałe(a)ś ten artykuł???

PełnoMocnik wójTa ds. ProFilakTyki 
i Przeciwdziałania uzaleŻnienioM 

adaM Bochenek
1) Picie alkoholu przez młodzież, red. Katarzyna Łukowska, 
Marta Zin-Sędek, W-wa 2008, wyd. PARPAMEDIA

wakacyjne pułapki
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W Turawie znajduje się ka-
pliczka św. Leonarda. Miesz-
kanka Turawy Aneta Kurpierz 
przedstawiła historię budowy 
tej kapliczki, zwracając szczegól-
ną uwagę na życie i działalność 
św. Leonarda.

jerzy Farys

Kapliczka św. Leonarda 
w Turawie
Święty Leonard wyznawca po-
chodził ze starej frankijskiej 
szlachty z otoczenia króla Fran-
ków Klodwika I. Zarówno król, 
jak i Leonard zostali nawróceni 
na drogę chrześcijańską przez 
wielkiego Apostoła Franków 
Biskupa Remigiusza. Przez nie-
go też Leonard został później 
wyświęcony na kapłana. Nie 
lubił życia dworskiego i wiel-
kiego świata, dlatego wstąpił 
do klasztoru Orleańskiego kie-
rowanego przez świętobliwego 
Opata Maxima. Jednak i tutaj 
nie zaznał prawdziwego spokoju 
duszy i urządził sobie pustelnię 
we włościach pod Limoges. Jego 
pustelnia dała później początek 
sławnemu klasztorowi św. Le-
onarda. Zmarł około roku 559 
i pochowany został w wybudo-
wanym przez siebie kościółku. 
Czczony był i jest jako patron 
przeciw zarazie bydlęcej rów-
nież i w naszej parafii. A było 
to tak: Była jesień około roku 
1763. Mieszkańcy Śląska ode-
tchnęli z ulgą, kiedy w lutym 
tego roku zakończyła się 7-let-
nia trzecia i nareszcie ostatnia 
wojna o Śląsk między Prusami z 
królem Fryderykiem II, zwanym 
później Wielkim, i Austrią z ce-
sarzową Marią Teresą. Śląsk, 
ten „najdroższy klejnot jej koro-
ny”, jak nazywała Maria Teresa 
tę najbogatszą swoją prowin-
cję, w wyniku traktatu poko-
jowego zawartego na zamku w 
Hubertusburgu w Saksonii 15 

lutego 1763r. 
przypadł osta-
tecznie Pru-
som. Austrii 
pozostawiono 
skrawki śląska 
cieszyńskiego 
i Jesennika 
w Sudetach. 
Rozgoryczona 
cesarzowa po-
wiedziała „po-
zostawił mi 
płot, ale zabrał 
cały piękny 
ogród”. Praco-
wici mieszkań-
cy tej ciężko 
doświadczonej 
krainy zaczęli 
znowu, jak po 
każdej wojnie, 
odbudowywać 
swoje miasta 
i wsie. Wszel-
kiej pomocy 
udzielał teraz 
król Fryderyk 
II, zaintereso-
wany w szyb-
kim rozwoju 
jego nowej, 
bogatej pro-
wincji po zdo-
byciu której 
Prusy awan-
sowały do gro-
na mocarstw europejskich! Aż 
tu nowy cios- u gospodarzy 
Kotorza Wielkiego, a także w 
turawskim folwarku rozchoro-
wało się bydło - wtedy podsta-
wa egzystencji ludności. Była 
to zaraza bydła! Zrozpaczeni 
mieszkańcy Kotorza Wielkiego 
postanowili w dniu 6 listopada 
odprawić uroczyste nabożeń-
stwo błagalne do patrona te-
goż dnia i bydła św. Leonarda. 
Z wdzięczności za wysłuchanie 
modlitw i wyzdrowienie bydła, 
które najpierw wystąpiło w go-
spodarstwie Botor, potem Kula-
wik, i na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia, parafianie Kotorza 
Wielkiego jeszcze w tym samym 
roku ufundowali obraz św. Leo-
narda, który jeszcze do niedaw-
na wisiał w naszym kościele, po 
prawej stronie przy głównym 
wejściu. Obecnie w tym miejscu 
wisi obraz św. Ojca Maksymilia-
na Kolbe. Z tego też czasu jest 
kapliczka przydrożna św. Leo-

narda w Turawie, ufundowana 
prawdopodobnie przez Hrabinę 
Annę Barbarę Gaschin. Pier-
wotnie kapliczka stała po prawej 
stronie drogi do Kotorza Wiel-
kiego, tuż za turawską restau-
racją. W latach 70. XX w., kiedy 
zaczęto tam parkować przyby-
wające z roku na rok auta, ka-
pliczkę przeniesiono około 40m 
dalej na lewą stronę owej drogi, 
naprzeciwko starego młyna. W 
tym miejscu jeszcze do 1938 r. 
kanałem płynęła woda od gaci 
(zapory) na Małej Panwi na Ku-
charach do napędu tegoż młyna. 
Obecnie kanał w tym miejscu 
jest zasypany, ale dalej w stro-
nę Kotorza Wielkiego jego suche 
koryto jeszcze istnieje. Jeszcze 
do niedawna, corocznie w dniu 
6 listopada, na pamiątkę tam-
tych zdarzeń odprawiane było 
uroczyste nabożeństwo dzięk-
czynne w kościele parafialnym 
Kotorza Wielkim.

aneTa kurPierz

Kapliczki i krzyże Gminy Turawa
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Urodzony 11 grudnia 1882 r. we Wrocła-
wiu. Wyznania Mojżeszowego. Syn profe-
sora anatomii i embriologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Matka, z domu Kauffman, 
pochodziła z zamożnej rodziny przemysłow-
ców. Max Born ukończył szkołę podstawo-
wą i gimnazjum we Wrocławiu. Następnie 
studiował nauki ścisłe na uniwersytetach 
we Wrocławiu, Heidelbergu, Zurychu, Ge-
tyndze i Cambridge. Był profesorem uni-
wersytetów w Berlinie, Frankfurcie nad 
Menem, Getyndze i Edynburgu. To jeden z 
najwybitniejszych fizyków teoretyków XX 
w. Prowadził badania w dziedzinie teorii 
względności i mechaniki kwantowej, której 
podstaw jest współtwórcą. Rozwinął me-
chanikę kwantową Erwina Schrödingera. 
W 1954 r. otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki 
za statystyczną interpretację mechaniki 
kwantowej oraz teorię sieci krystalicznej. 
Ożenił się w 1913 r. z Hedwig Ehrenberg. 
Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci. 
Z powodu swego żydowskiego pochodzenia 
został w 1933 r. przez nazistów usunięty z uczelni w 
Getyndze. Wyemigrował przez Włochy do Anglii w 
1935 r., gdzie otrzymał katedrę na uniwersytecie w 
Edynburgu w 1939 r., a także angielskie obywatelstwo. 
W 1953 r. zakończył swoją pracę dydaktyczną, opuścił 
Anglię, powrócił do swojej wolnej już od dyktatury fa-
szystowskiej ojczyzny. Osiadł w pobliżu Getyngi.

Jest współautorem słynnego getyńskiego apelu 18 
atomistów sprzeciwiających się używaniu broni ato-
mowej, jak również wyposażeniu w tę broń Bundes-
wehry. Otrzymał w życiu wiele wyróżnień i odznaczeń, 
jest doktorem honorowym wielu europejskich uczelni. 
Zmarł 5 stycznia 1970 r. i spoczął na cmentarzu w Ge-
tyndze.

Max Born wurde am 11. Dezember 1882 in Breslau 
geboren. Sein Vater Gustav Born war Professor 
für Anatomie und Embriologie. Seine Mutter eine 
geb. Kauffman stammte aus einer Schlesischen 
Industriellen Familie. Er besuchte die Volksschu-
le sowie Gymnasium in Breslau. Hier begann er 
auch in 1901 zu studieren, zuerst Rechtswissens-
chaften und Rechtsphilosophie und erst später 
Mathematik und Physik. Er wechselte später nach 
Heidelberg und 1904 Göttingen. Hier promovierte 
er 1907 mit einem mathematisch-physikalischen 
Themen. 1909 habilitierte er sich mit einer Pro-
bervorlesung in Atomphysik. Konfrontiert mit 
Einsteins Relativitätstheorie, beschäftigte er sich  
bald mit einigen Kollegen mit dieser Materie. 1912 
begründete er mit Karman die Quantentheorie der 
spezifischen Wärme. 1913 heiratete er Hedwig 
Ehrenberg. 1914 geht er nach Berlin, wurde Kol-
lege von Max Plank und veröffentlicht 1815 sein 
Buch „Dynamik der Kristallgitter. Von 1920 bis 
1933 war er wieder in Göttingen und entwikelte 
mit Kollegen und Schülern nach Einsteins Ansatz, 
die geschlossene Theorie der Quantenmechanik. 

Trotz seiner grossartigen Forschungserfolge wurde er wegen 
seiner jüdischen Abstammung von der Universität entfernt 
und ging nach Cambridge. 1936 erhielt er einen Lehrstuhl in 
Edinburg und bekam 1939 die Englische Staatsbürgerschaft. 
1953 beendete er seine Lehrtätigheit und kehrte zurrück nach 
Deutschland und wohnte in Bad Pyrmeint nahe Göttingen. 
1954 erhielt er den Nobelpreis für seine Forschungen an der 
Quantenmechanik. Er tritt viel als Mahner auf. In der Göttin-
ger Erklärung der 18 Atomwissenschaftler wandte er sich ge-
gen die Anwendung von Atomwaffen und gegen die Ausrüstung 
der Bundeswehr mit solchen Kriegsgerät. Er war einer der 
hervoragendsten Physiker des XX Jahrhundert, ausgezeich-
net von vielen in- und auslandischen Akademien. Starb am 5. 
Januar 1970 und ruht auf dem Göttinger Friedhof.

alFred kuPka

Unsere Grossen – Nasi Wielcy

Profesor 
Max Born

1954 – Nagroda Nobla 
w dziedzinie fizyki

1954 – Nobelpreis 
für Physik

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

CAŁODOBOWE
Komor Marcin

Węgry, ul. Kotorska 10
tel. kom. 0 509 742 864

tel. 077 42 17 671

O G Ł O S Z E N I E
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Do wiele smutnych wydarzeń doszło 
w każdej rodzinie w czasie wojny. 
Dla mieszkańców Gminy Turawa 
najgorszy był styczeń 1945 roku, 
kiedy wkroczyli Rosjanie, a za nimi 
bandy szabrowników. Dawid Galus, 
mieszkaniec Osowca, opisał „piekło 
wojny” w swojej wsi.

jerzy Farys

ii wojna światowa w mojej rodzinie

Jak powszechnie wiadomo, II 
wojna światowa była jednym naj-
czarniejszych momentów w historii 
świata. Dotknęła ona również ziemie 
śląskie, a w tym naszej małej ojczy-
zny - śląska opolskiego i terenów sa-
mej dzisiejszej gminy Turawa. Tekst 
ten ukazuje niespotykane szczęście 
rodziny Maxa Wiench, zamieszkałej 
w Osowcu przy ówczesnej Friedhof-
strape 21. Kiedy w styczniu 1945r. 
na ziemie niemieckie wkroczyła ar-
mia radziecka, na terenie dzisiejsze-
go Osowca (i nie tylko) rozpętało się 
piekło. Dramat ten dotknął również 
naszych bohaterów. Zapowiedzią 
wielkiego zła, które miało dopiero 
nadejść, było spalenie domu ich są-
siadów, co nastąpiło około południa. 
To samo spotkało wieczorem rodzinę 
mojego pradziadka. Matka, ojciec i 
czworo dzieci pozostało bez dachu 
nad głową. Mroźną noc spędzili w 
lesie. Przodkowie piszącego te słowa 
nie byli wyjątkiem, gdyż ich los po-
dzieliło jeszcze 5 rodzin z dzisiejszej 
ulicy Cmentarnej. Żołnierze rosyjscy 
nie oszczędzili nawet kościoła ewan-
gelickiego. Nazajutrz rano rodzina 
Wiench rozpoczęła poszukiwanie 
schronienia. Znaleźli je w ocalałym 
domu przy tej samej ulicy. Kolejną 

tragedią, która spotkała moją rodzi-
nę, było odnalezienie przez Rosjan 
podziemnej skrytki i skonfiskowanie 
schowanych w niej najcenniejszych 
rzeczy i pamiątek rodzinnych. Pozo-
stali teraz bez pieniędzy, wartościo-
wych przedmiotów, środków do ży-
cia... Jednak najgorsze miało dopiero 
nastąpić. Pewnego dnia pijany żoł-
nierz radziecki chciał nieżyjącej już 
dziś mojej prababci Wiktorii - matce 
czworga dzieci - podciąć kark. Trzy 
córki oraz syn na ten widok wpadli 
w płacz. Zdenerwowany oficer wyjął 
pistolet i próbował wycelować do 
rodzeństwa, które szybko uciekło 
pijanemu do drugiego pokoju i za-
ryglowało drzwi. W tymże pokoju 
wisiał obraz przedstawiający „Serce 
Jezusa”. Kilkulatkowie ze łzami w 
oczach zaczęli się modlić o ocalenie 
ich matki. W pewnym momencie coś 
odwróciło uwagę niedoszłego zabójcy, 
który odszedł od swojej ofiary. Dzie-
ci prędko otworzyły drzwi, wpuściły 
mamę do środka i ponownie zary-
glowały wejście. Spędzili cały dzień 
i noc w owej izdebce, pod drzwiami 
której czatował rozłoszczony Rosja-
nin. Na szczęście 
następnego dnia 
wytrzeźwiał i od-
szedł. Moja rodzina 
uznała to za cud. 
Kilka dni po tym 
wydarzeniu w oca-
lałej stodole przy 
naszym domu jeden 
z Rosjan chciał po-
pełnić samobójstwo 
przez powieszenie. 
Mój pradziadek 
usilnie namawiał 
go, aby tego nie ro-
bił. W tym samym 
momencie nad wieś 
nadleciały samoloty 
wroga i rozpoczęły 
bombardowanie. 
Niedoszły samobój-
ca widząc spadającą 
w ich stronę rakie-
tę pchnął mojego 
pradziadka z całej 
siły w zgliszcza 
spalonego domu. 
Pocisk z samolotu 
uderzył kilka me-
trów od budynku. 

Dzięki owemu żołnierzowi Max 
Wiench przeżył. Sowieta docenił 
swoją wartość i zrezygnował z samo-
bójczych planów. Pod koniec stycz-
nia, po przejściu frontu ogniowego 
w ówczesnym Konigshuld zorgani-
zowano „łapankę”. Do niewoli bra-
no wszystkich mężczyzn zdolnych do 
pracy. Wśród nich znalazł się też mój 
pradziadek. Wtedy moi przodkowie 
znaleźli się w beznadziejnej sytuacji: 
bez ojca, domu, pieniędzy, wartościo-
wych przedmiotów, ubrań... Pomimo 
tak tragicznego położenia, w jakim 
się znaleźli, nie poddali się. Moja 
prababcia Wiktoria bardzo dzielnie 
znosiła rozłąkę z mężem, wierzyła, 
że wróci i wspólnymi siłami odzyska-
ją to, co utracili.

Ojciec rodziny wrócił z Syberii 3 
lata później. Od razu rozpoczął od-
budowę spalonego domu, w którym 
mieszkamy do dziś. Myślę, że gdyby 
nie bezmyślne wywołanie wojny, moi 
przodkowie nie musieliby przeżywać 
tak ciężkich chwil, inni nie straciliby 
bliskich, a świat mimo to dalej by się 
kręcił.

dawid Galus

Myśmy żyli w czasie 
II wojny światowej
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 B+B Bronek Sp. z o.o.
 ul. Księdza P. Gołąba 21
 46-040 Ozimek/Schodnia
 tel. 077 46� 1� 61, fax. 077 46� 44 78
 tel. kom. 0 601 84� 071
 www.bronek.com.pl

MaSZyny BUDowLane, DroGowe
rUSZTowania – KonTenery – SZaLUnKi

SPRZEDAŻ – WYNAJEM – SERWIS – USŁUGI

Sprzedaż maszyn nowych i używanych:

koparkoładowarki, koparki, minikoparki, ładowarki, ładowarki kompaktowe, 
agregaty betoniarskie, tynkarskie, maszyny do zagęszczania gruntu, prze-
cinarki jezdne, stołowe, piły budowlane, wyciągi towarowe i dekarskie, zsypy 
budowlane, agregaty prądotwórcze, elektronarzędzia, maszyny do pielęgnacji 
zieleni i leśnictwa, rusztowania, szalunki, kontenery, narzędzia diamentowe: 
tarcze, koronki, osprzęt: wiertła, dłuta, bity oraz wiele innych maszyn, urządzeń. 
W ofercie posiadamy również panele korkowe podłogowe, ścienne, materiały 
cykliniarskie i lakiery do podłóg.

wypożyczalnia sprzętu budowlanego:

koparki, ładowarki, agregaty betoniarskie, tynkarskie, maszyny do zagęsz-
czania gruntu, przecinarki jezdne, rusztowania, kontenery, szalunki, wyciągi 
budowlane, elektronarzędzia, agregaty prądotwórcze, cykliniarki, szlifierki do 
betonu i drewna, samochody ciężarowe, dostawcze, przyczepy towarowe, la-
wety, naczepy niskopodwoziowe i wiele innych maszyn i urządzeń.

Świadczymy także specjalistyczne usługi budowlane:

usługi dźwigowe, roboty ziemne koparkami i ładowarkami, zagęszczanie 
i utwardzanie gruntu, prace wyburzeniowe, cięcie betonu i asfaltu, wiercenie 
techniką diamentową, montaż rusztowań, wylewki przy pomocy agregatów 
betoniarskich, usługi przewozowe i specjalistyczne, transport drogowy, inne.

Zajmujemy się także serwisem i naprawa maszyn budowlanych, urządzeń, 
elektronarzędzi oraz sprzedażą części zamiennych. Przeprowadzamy napra-
wy silników wysokoprężnych i benzynowych: Deutz, Hatz, Perkins, Yanmar, 
Honda, Robin.

autoryzowany dealer STiHL

 Promocja pilarek STiHL:

 MS 170 – 699,00 zł
 MS 180 – 799,00 zł

Salon firmowy elektronarzędzi Hitachi

R E K L A M A
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Boliwia to piękny zróżnicowany 
kraj Ameryki Południowej, koja-
rzący się z lasami amazońskimi, 
wysokimi Andami, Jeziorem Ti-
ticaca, gdzie rozwijała się jedna 
z wspanialszych kultur świata 
– Inków. W tym roku mieliśmy 
okazję odwiedzić pracujących 
tam misjonarzy, wśród nich rów-
nież naszego biskupa Antoniego 
Reimanna.

Boliwia to dwa światy: świat 
ludzi bogatych mieszkających w 
milionowych miastach z wyso-
kimi wieżowcami, pięknymi do-
mami, dużymi sklepami, ulicami 
pełnymi trąbiących samochodów. 
Jednak takie życie widoczne jest 

jedynie w wielkich metropo-
liach.

Obok tego świata istnieje świat 
ludzi biednych, mieszkających na 
wsi. Wielodzietne rodziny składa-
jące się z ok. 18 osób mieszkają 
w dwupokojowych drewnianych 
bądź glinianych domach, pokry-
tych liśćmi palmy, często bez 
elektryczności i dostępu do bie-
żącej wody. Typowym widokiem 
są dzieci bawiące się oponami i 
opiekujące się swoim licznym 
młodszym rodzeństwem.  Ludzie 
nie mają tam wiele: małe ogród-
ki, kilka zwierząt: kur, kaczek, 
świń hodowanych dla własnych 
potrzeb. Często można zobaczyć 

te zwierzęta przechadzające się 
ulicami wiosek. Ulice te nie są 
asfaltowe; asfalt położony jest 
jedynie między głównymi mia-
stami. Do wiosek natomiast pro-
wadzą utwardzone, piaszczyste 
wertepy. Życie tu „płynie” wol-
no, spokojnie. Ludzie są życzliwi, 
weseli i pomagający sobie nawza-
jem. Wszyscy przyjmowali nas z 
otwartymi ramionami i częstowa-
li tym, co mieli najlepszego. Ujęli 
nas swoją radością życia i pogodą 
ducha. 

To tutaj widać, jak trudna jest 
praca misjonarzy, o której napi-
szemy w następnym numerze 
„Fali”. Kasia i Michał Panicz

Z wizytą
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Składam serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
Podatnikom, którzy go-
rącym sercem odpowie-
dzieli na moją prośbę 
i przekazali 1% swego 
podatku PIT na potrze-
by misjonarzy prowincji 
św. Jadwigi we Wroc-
ławiu. Za otrzymane 
pieniądze już został za-
kupiony cenny sprzęt 
medyczny, który będzie 
ratował zdrowie i życie 
pacjentom szpitala w El 
Fortin (Boliwia). Prze-
słaliśmy pewną kwotę 
na potrzeby młodego 
Nigeryjczyka, studenta 

trzeciego roku medycy-
ny, przygotowującego 
się do niesienia pomocy 
swoim rodakom. Planu-
jemy zakup zboża dla 
głodujących mieszkań-
ców Burkina Faso – a 
wszystko to dzięki Wa-
szemu wyborowi.

Jeszcze raz gorąco 
Wam dziękuję i zapew-
niam, że Wasza ofiar-
ność jest wykorzystywa-
na do niesienia pomocy 
ludziom znajdującym się 
w wielkich życiowych 
potrzebach. 

Michał Panicz

Podziękowanie

Turawa w grafice waltera Świerca

Nad brzegiem Jeziora Turawskiego

w Boliwii część i
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Ten wyjazd kojarzy mi się z rożnymi 
wydarzeniami z mojego życia. Wy-
mienię tyko niektóre: Pierwsze wy-
jazdy z domu były do Opola na targ, 
trzymałem się mocno płaszczu mojej 
mamy. Zawsze wstępowaliśmy naj-
pierw do kościoła franciszkańskiego 
na krótką adorację.

Potem były wyjazdy do Ozimka do 
szkoły muzycznej, gdzie uczyłem się 
gry na skrzypcach. 

Następnie wyjazdy do Technikum 
Mechaniczno-Odlewniczego, również 
w Ozimku.

Po maturze wyjechałem prawie 
skrycie do Tyńca, aby rozmawiać z 
O. Michałem, Benedyktynem, na te-
mat mojego powołania (niestety nie 
zastałem go i wróciłem następnego 
dnia do domu). Potem wyjazd do 
klasztoru nowicjackiego w Borkach 
Wielkich. Po nowicjacie wyjazd do 
Kłodzka na studia. Po studiach i 
święceniach kapłańskich wyjazd do 
Wrocławia, parafii św. Antoniego, do 
pracy duszpasterskiej. I wreszcie wy-
jazd na misje. Było to 26 sierpnia, w 
dzień Matki Bożej Częstochowskiej, 
1983 roku.

Tutaj w Boliwii znaczące wyjazdy 
to na objazd duszpasterski w parafii 
El Fortin Libertad. Czasami trwał 
dwa tygodnie. W okresie deszczo-
wym trzeba było dosiadać konia, aby 
dotrzeć do wiosek.  Piękne i niezapo-

mniane chwile dzielenia się z ludźmi 
ich radościami i troskami.

Z El FortĂn wyjechałem w trzeci 
dzień świąt Bożego narodzenia, 27 
grudnia 1993 do Cochabamby do 
pracy w domu formacji franciszkań-
skiej. Po sześciu latach, w 1999, 14 
grudnia wyjechałem do Sucre, aby 
pomagać w klasztorze nowicjackim 
i objąć probostwo parafii św. Anny. 
Stad 19 listopada 2001 roku wyje-
chałem do Santa Cruz, aby odbyć 
ćwiczenia duchowe przed świece-
niami biskupimi w Concepción. A z 
Concepción wyjeżdżam niemal kilka-
krotnie w każdym miesiącu, aby od-
wiedzać parafie, aby umacniać wia-
rę, nadzieję i miłość tych, do których 
Pan mnie posłał.

Przed kilkoma dniami wróciłem z 
Qito- Ekwador, gdzie uczestniczyłem 
w Kongresie  Misyjnym. Było nas po-
nad 3200 uczestników. Przedstawi-
ciele wszystkich państw Północnej, 
Środkowej i Południowej Ameryki. 
Także delegacje z innych kontynen-
tów.  Kontemplowaliśmy Tego, który 
wysłał swojego  Syna na świat, aby 
przez niego wszystkie ludy dozna-
ły zbawienia i doszły do poznania 
prawdy (cf. Tym. 2,1-5). „Ameryka 
z Chrystusem słucha, uczy się i głosi 
Dobrą Nowinę o Zbawieniu” - to był 
główny temat naszych rozważań.

Myślę, że wszystkie te wyjazdy i 
powroty maja sens, jeżeli są zakotwi-
czone w tym pierwszym wysłaniu i 
powrocie Jezusa Chrystusa do swoje-
go Ojca. To zjednoczenie z nim miało 
miejsce na chrzcie świętym. Gdzie-
kolwiek jesteśmy, powinniśmy być 
świadomi, że całym swoim życiem 
powinniśmy świadczyć, że Chry-
stus jest Drogą, która prowadzi do 
Prawdy o świecie i o człowieku, a ta 
Prawda nas wyzwoli i doprowadzi do 
pełni Życia.

Życzę Wam, aby również Wasze 
wyjazdy i powroty były naznaczone 
Bożą obecnością.

Dziękuję, że towarzyszycie mi w 
moich wyjazdach i powrotach po-
przez swoje modlitwy i ofiary. Niech 
Pan za wstawiennictwem Matki Bo-
żej Wniebowziętej, której powrót do 
Domu Ojca uczciliśmy, błogosławi 
Was i strzeże.

Wasz biskup, 
Antoni Bonifacy Reimann,OFM 
Santa Cruz de la Sierra, Boliwia

25 lat pracy 
na misjach w Boliwii
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Stowarzyszenie „Nasz Osowiec” po-
wstało na bazie zawiązanej w 2003 
r. grupy „Odnowa Wsi”. Wtedy to 
z inicjatywą powstania takich grup 
wystąpił Urząd Wojewódzki, a ów-
czesny sołtys pan H. Wiench znalazł 
grupę osób, które uczestniczyły w 
warsztatach dotyczących organiza-
cji, na których ustalono plan i wizje 
działania na lata następne. Po trud-
nych latach, w których praktycznie 
odbywała się wegetacja, a nie dzia-
łalność ze względu na brak środków 
finansowych i niesprzyjających wa-
runków, w marcu tego roku zawią-
zało się Stowarzyszenie.

Powstanie stowarzyszenia wymu-
siła również zmiana przepisów, która 
mówi, że aby skorzystać z środków 
unijnych na Odnowę Wsi lub jakich-
kolwiek środków, należy być zareje-
strowanym w Krajowym Rejestrze 
Sądowym jako stowarzyszenie. Tak 
też po zebraniu wiejskim w dniu 17 
marca br. odbyło się zebranie zare-
jestrowanego już stowarzyszenia, na 
którym wybrano władze. Prezesem 
stowarzyszenia został pan Teofil 
Panek. O samym zarządzie i działal-
ności stowarzyszenia w następnym 
numerze Fali.

Pan Prezes wraz z zarządem sto-
warzyszenia postanowił, aby spróbo-
wać swoich sił w tym roku i w jakiś 
sposób zjednoczyć przy pracy miesz-
kańców. Takim właściwym i cieka-
wym pomysłem było wykonanie ko-
rony żniwnej. Wprawdzie nie mamy 
w naszych miejscowościach, Osowcu 
i Trzęsinie, wielu rolników, jednak 
znalazło się zboże i osoby chętne do 
prowadzenia całego przedsięwzięcia.  
Do pracy przyłożyło się bardzo wie-
le pań, dzieci, młodzieży z Osowca i 
Trzęsiny, ale i mężczyźni zostali wy-
korzystani do pewnych prac. Wiele 

też wkładu pracy mają odwiedzają-
cy Centrum Edukacyjne w Osow-
skiej Straży Pożarnej. Tu młodzież i 
dzieci nawlekały ziarenka na druty, 
aby ułatwić zadanie paniom, które z 
wielkim sercem i zaangażowaniem 
każdego dnia przez cztery tygodnie 
pracowały przy koronie.

Przy pracy tej, która odbywa-
ła się w Trzęsinie u pana Prezesa, 
wspominano dawne czasy, wspomi-
nało się wiele historii wiejskich i 
nie tylko. Cała praca przebiegała w 
miłej, sympatycznej i bardzo weso-
łej atmosferze. Z dnia na dzień ko-
rona piękniała i stawała się coraz 
większa. W dniu 28 sierpnia zostały 
wykonane ostatnie prace, a potem 
wszystkie osoby pracujące zostały 
zaproszone na stawy do pana Panka, 
gdzie przy ognisku, kiełbasce, kawie 

ciasteczku i nie tylko, podsumowa-
no wszystkie prace i podziękowano 
wszystkim za cały wkład pracy w to 
dzieło. Nie chciałbym kogoś pomi-
nąć w tym działaniu, więc nie będę 
wymieniał z nazwiska i imienia, ale 
nie sposób nie podziękować osobie 
będącej motorem napędowym, czyli 
panu Teofilowi Panek oraz głównej 
osobie dającej pomysły i koordynu-
jącej wszystkie prace przy koronie, 
pani Sabinie Karwat.  Chciałbym też 
podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tej wspania-
łej korony, a przez to pokazali też 
wszystkim, że mimo stereotypów 
panujących u niektórych mieszkań-
ców, można się zebrać i zrobić coś dla 
własnej wsi, a przez to zintegrować 
się i umieć żyć we wspólnocie.

arTur Gallus

Stowarzyszenie „Nasz Osowiec”
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W ubiegłym roku w Naszej gminie 
gościła młodzież z partnerskiej Gmi-
ny Saalfelder Höhe, o czym informo-
wałem na łamach Fali. W tym roku 
postanowiliśmy pojechać z młodymi 
adeptami sztuki strażackiej z rewi-
zytą do zaprzyjaźnionych strażaków. 
Wraz z jednostką OSP Zawada po-
stanowiliśmy wystąpić o dofinanso-
wanie wyjazdu do organizacji mię-
dzynarodowej Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (PNWM). Po 
złożeniu wniosku wraz z partnerem 
niemieckim w miesiącu marcu, cze-
kaliśmy na wsparcie finansowe, któ-
re zostało przyznane. 

W dniu 20 lipca br. 20 młodych 
przedstawicieli harcerskich i mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych z 
gminy Turawa wyjechała na obóz 
do Niemiec. Podróż trwała około 9 
godzin i młodzież  znalazła się na 
pięknych i malowniczych terenach 
Turyngii w Niemczech.  Młodzi stra-
żacy uczestniczyli tam w obchodach  
10-lecia Młodzieżowej Drużyny Po-

żarniczej, które odbywały się w miej-
scowości Unterwirbach. Tam też or-
ganizowany był konkurs sprawności 
strażackiej oraz udział w zawodach 
na orientację i wiedzę o miejscowo-
ści. Nasi strażacy spisali się bardzo 
dobrze, bo mimo pierwszego pobytu 
w Niemczech zajęli 3. i 4. miejsce na 
8 startujących drużyn - i to wszystko 
w pierwszym dniu pobytu.

Następnego dnia po bardzo zim-
nej nocy dzieci pojechały na zwie-
dzanie Groty Elfów – Saalfelder 
Feengrotten, gdzie zobaczyły prze-
piękne  podziemne groty powstałe po 
wydobyciu łupka. Po wyjściu z groty 
zwiedzały park Elfów. A następnie 
w miejscowości Dittrichshütte czy-
tano największą bajkę świata, która 
mieści się miasteczku dziecięcym, a 
wpisana jest do księgi rekordów Gu-
innessa. Wieczorem pojechały do Sa-
alfeldu i z pochodniami w dłoniach 
wysłuchały historii zamku i zwiedzi-
ły miasto.

W trzecim dniu obozu po cieplej-

szej nocy (ze względu na koce) poje-
chano do Saalfeldu zobaczyć jednost-
kę Straży Pożarnej, a z stamtąd do 
Erfurtu do Zawodowej Straży Pożar-
nej. W drodze powrotnej wstąpiono 
na basen, gdzie wygrzewano się w 
ciepłej wodzie i zjeżdżano na zjeż-
dżalni.  Wieczorem mile spędzano 
czas przy wielkim ognisku.

Czwartego dnia wcześnie rano 
wyprowadzono wszystkich na zapra-
wę poranną, a potem po śniadaniu 
zwiedzano stadninę koni i tam też 
dzieci dowiedziały się, do czego służy 
mleko klaczy. Stąd pieszo po górach 
wędrowano do Dittrichshütte pod 
młyn. W czasie tej wędrówki nie-
spodziewanie na polanie uraczono 
wszystkich obiadem. W wiatraku na-
tomiast wysłuchano opowiadania o 
pracy młynarza. Następnie mile spę-
dzano czas w miasteczku dla dzieci. 
Wieczorem natomiast pod jednostką 
straży organizowane były zawody w 
przeciąganiu liny i nauka wiązania 
węzłów ratowniczych.

Młodzi strażacy z Turawy
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z rewizytą w Niemczech
Piątego dnia znowu z rana za-

prawa,  a potem zwiedzanie straży 
w Rudolstadt, małe zakupy w  du-
żym markecie i pobyt na basenie 
kąpielowym. Tam też organizowane 
były zawody, kto najszybciej zjedzie 
na zjeżdżalni. Po powrocie do obozu 
wyruszono w 3,5 km drogę pieszo do 
miejscowości Volksmannsdorf, gdzie 
organizowane były zawody w prze-
ciąganiu liny i wyścigi na nartach. 
Narty te jednak wyglądają nieco ina-
czej, bo na jednaj parze porusza się 
kilka osób, a zgranie nie jest wcale 
takie łatwe. Naszej młodzieży jednak 
się to udawało i pokonali wszystkich. 

Zostali tutaj też  poczęstowani miej-
scowym specjałem - Flammkuchen. 
To rodzaj placka z dodatkami. 

Szósty dzień  to dzień wyjazdu. Z 
rana po pobudce i śniadaniu spako-
wano wszystkie bagaże i posprzątano 
obozowisko. Pojechano na ostatnią 
wycieczkę kolejką górską, o której 
pisałem w ostatniej Fali. Z kolejki 
tej można było też zobaczyć mury 
tamy zaopatrującej całą Turyngię 
w wodę pitną. Następnie w miejsco-
wości Kleingeschwenda w pięknej 
karczmie poczęstowano wszystkich 
smacznym pożegnalnym obiadem, 
po którym nastąpiło wręczenie upo-

minków. Podziękowano sobie wza-
jemnie za wizytę i udano się w drogę 
powrotną do domu. 

Cała wizyta przebiegała w miłej 
i sympatycznej atmosferze wraz z 
młodzieżą niemiecką, a już dziś za-
czynamy przygotowania do przyjęcia 
strażaków niemieckich w przyszłym 
roku.  Wszystkie wydarzenia zostały 
świetnie utrwalone w Kronice Obo-
zowej, którą spisywała młodzież każ-
dego dnia. Powrót nastąpił w dniu 
25 lipca w późnych godzinach wie-
czornych.

arTur Gallus

- …co wykopali?
- A widzisz człowieku, jak to jest. 

Siedzisz sobie zasadzony, niby nic 
się nie dzieje, a tu ciach, wyciągają 
cię siłą z legowiska. Nikt nie pyta, 
czy chcesz, czy nie, wywalają cię na 
wierzch i już.

- Ot tak po prostu?
- Tak. Mało tego, wszystkie brudy 

na wierzch wyciągają. Całą rodzinę 
trzepią i jak by tego było mało, ich 
też poniewierają. Na glebę i nie ma 
wybacz.

- To ciężki macie żywot.
- No normalnie masakra, ale to 

nie koniec. Przychodzą najczęściej 
nad ranem, nigdy się nie zapowia-
dają i tak w buciorach z łapami 
wrzucają na przyczepę, jak jakichś 
najgorszych, zero szacunku, niby 
ludzie.

- No, ale do tego jesteście stworze-
ni, bez was życie nie miałoby smaku. 
Tak musi być, to nieuchronne.

- Zdajemy sobie z tego sprawę 
i dlatego domagamy się lepszego 
traktowania, może i  pójdziemy na 
przemiał, ale chcemy szacunku.

- To taki wasz protest?
- Tak, żądamy, by Armagedon 

był zapowiedziany, by na przycze-
pie było więcej miejsca, by nie prze-
rzucać worków, w których jesteśmy, 
likwidacji imperialistycznej stonki, 
która nie daje nam żyć. W okresie 
dorastania częstszych opadów desz-
czu i przynajmniej raz dziennie go-
spodarz ma nam śpiewać piosenki, 
żebyśmy wesoło rosły, a i oprysków 
od zarazy.

- Obawiam się, że wasze żądania 
są zbyt wygórowane, a z tym śpiewa-

niem to już chyba przesadziliście.
- Tak? A kwiatkom to niby kto 

śpiewa i z nimi rozmawia, co?? I to 
w doniczkach i bezużyteczne są, a 
my co, gorsze niby?

- No wiesz, kwiatki tego potrze-
bują.

- A my co? Niby od macochy? 
- Nie, no spokojnie, nie podniecaj 

się tak bardzo, bo ci skórka pęknie.
- A wiesz, co jest najgorsze? Że jak 

nas już z tej gleby przetransportują, 
to dopiero zaczyna się jazda. Naj-
pierw nas rozdzielą. Te kurduple 
osobno, spleśniałe na odpad, część 
na reprodukcję, a los pozostałych 
towarzyszy bywa różny. 

- No to już chyba przyjemna 
rzecz?

- To zależy. Jednych nago na stra-
ganie położą i ludzie ich łapskami 
macają, jakbyśmy to mieli im w rę-
kach rosnąć, inni znowu w dalekie 
kraje wyruszą, znaczy się na eks-
port. Są też i tacy, co trafią na taśmę 
i mają niezłe frytki, z innych jeszcze 
będzie mąka. Ale nadwyżki i tak 
mają najlepiej.

- To znaczy?
- No nie wiesz, że nadwyżki za-

wsze trafiają do butelek?
- Aaa, takie nadwyżki…
- Tak, takie oczy robisz, jakbyś 

nigdy kartofli w butelkach nie wi-
dział.

- Ano widziałem.
- Jest nas miliony i mnie przyszło 

cierpieć za miliony
- A ty co, w Wallenroda się bawisz, 

oczytany jesteś.
- No a ty myślałeś, że niby co, ze 

zwykłym jakimś tam burakiem ga-

dasz? Byle kto to ja nie jestem. Na 
studia nawet startowałem.

- Ty na studia??!!
- No pewnie, dwa egzaminy zda-

łem i to na piątkę i na rozmowie 
kwalifikacyjnej byłem najlepszy.

- I co, przyjęli cię?
- Nie, no co ty, przecież jestem 

ziemniakiem.
- Co masz dalej w planach, co bę-

dziesz robił?
- No wiesz, myślałem, że walnę 

się w wyro i będę leżał, ale nie chce 
mi się tak gnić. Może jakieś podróże 
albo kariera polityczna.

- Kariera polityczna?
- A co, że niby ze wsi, to się nie 

nadaję? A mało podobnych do mnie 
w świecie polityki się buja? 

- Kto na przykład?
- A na przykład głąby kapuścia-

ne, buraki, a słyszałem, że ktoś coś 
w pory narobił, a i w maliny kogoś 
wpuścili, gruszki w popiele zasypali, 
a i sezon ogórkowy mają. To dlacze-
go ja, prosty ziemniak, nie mogę tro-
chę porządzić? Cała wataha zwierząt 
tam urzęduje, wystarczy zacytować, 
jak się do siebie zwracają:  osły, świ-
nie, barany, krowy, i to w czerwo-
nym, kaczki, normalnie polskie zoo. 
Mówią, że PGR-y polikwidowali.

- No, aleś się rozpędził, rzeczywi-
ście jak polityk. Wiesz co, mam dla 
ciebie lepsze miejsce. Zapraszam 
cię dziś do mnie na obiad. Zajmiesz 
honorowe miejsce na moim talerzu. 
Skończę cię obierać i myk do garn-
ka.

adaM Bochenek

Rozmowy przy obiedzie…
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„Niedawno przesiedleni, a to już sie-
bzieg lat...” mówiły słowa piosenki 
zaśpiewanej 20 lipca 2008 roku w 
Ligocie Turawskiej na Siedlungfe-
ście z okazji 70-lecia powstania 
Osiedla.

Siedlung-Osiedle – wybudowane 
w latach 1936-1938 dla rodzin m.in. 
z Zamościa, Kryśliny, Pustkowa i 
Szczedrzyka, terenów zalanych wo-
dami Jezior Turawskich, ostatecz-
nie zasiedlone właśnie 70 lat temu, 
stało się nieodłączną częścią Ligoty. 
Charakterystyczna zwarta zabu-
dowa szachulcowa z tzw. „pruskim 
murem” i drogą wyłożoną grani-
towym brukiem, w dobrym stanie 
zachowana do dziś, stanowi bardzo 
ciekawą część wsi.

Wielu mieszkańców jeszcze ży-
jących było świadkami nasiedlenia, 
przyjazdu rodzin, „które na wozach 
jechały, kury, gęsi trzymały, bydło 
,konie też wzięły i na nowe ciąg-
nęły”, a co przypomniała im druga 
piosenka specjalnie ułożona na ten 

Jubileusz. Z osób, które wówczas 
przybyły do Ligoty, pozostały jeszcze 
cztery, które tu nadal żyją i mieszka-
ją: p.p. Maria Wacławczyk. Elżbieta 
Joniec ,Gertruda Kokott i Franci-

szek Kokot.
Uroczys tość 

przygotowana 
przez mieszkań-
ców Osiedla, 
wsparta przez 
całą wieś, której 
głównym inicja-
torem była rodzi-
na Hildegardy i 
Pawła Kojów, tak 
naprawdę została 
zaplanowana już 
w 2005 roku, gdy 
na Siedlungu sta-
wiano pamiątko-
wy kamień upa-

miętniający wydarzenie sprzed lat.
Przygotowana przez Wiejską Izbę 

Regionalną pokoleniowa wystawa 
rodzinnych fotografii, nieszpory i 
pamiątkowe zdjęcie przy obelisku, 
nieodłączny śląski kołacz, dobra 
muzyka i pogoda sprzyjały doskona-
łej, wspólnej zabawie, która trwała 
do późnych godzin nocnych. Ten 
Siedlungfest z pewnością zapamię-
tają jego uczestnicy, gdy – po latach 
oglądając pożółkłe fotografie – będą 
liczyć czas do kolejnej rocznicy.

danuTa MaTysek

Mieszkańcom Siedlunga dzię-
kuję za udostępnienie rodzin-
nych fotografii, a p.p. R.Świtała i 
R.Kurowskiemu za pomoc graficz-
ną.

Jubileusz na Siedlungu

Zespół muzyczny

SYSTEM
Wesela, festyny, zabawy,
Imprezy okolicznościowe

tel. 0 692 043 323, 0 603 052 882

O G Ł O S Z E N I E
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Ponad 40 dzieci uczestniczyło od 
16.07.2008-30.07.2008 w półkolo-
niach organizowanych przez Sto-
warzyszenie Mieszkańców i Przy-
jaciół Bierdzan przy współpracy z 
Opolskim  Towarzystwem Społecz-
no-Kulturalnym ,,Teraz Wieś” z 
siedzibą w Łosiowie. Akcja letniego 
wypoczynku dla dzieci pod hasłem 
,,Podaruj mi lato” przeznaczona 
była dla dzieci do 16 roku życia. 
Propagowano właściwą organizację 
czasu wolnego wtedy, gdy rodzice w 
tym czasie są zajęci pracą, a pocie-
chy nudzą się i niestety, narażone 
są na wiele niebezpieczeństw. Dla 
wielu milusińskich udział w półko-
loniach stał się jedyną okazją, by 
wyjechać z  rodzinnej wioski.

Dużą atrakcją  cieszył się ,,Pik-
nik na Florydzie” organizowany 
na terenie poligonu I Brzeskiej 
Brygady Saperów. Uczestnicy pik-
niku mieli okazję wcielić się w rolę 
żołnierza, sprawdzić swoją celność 
(strzelanie z pistoletu i łuku), zo-
baczyć sprzęt wojskowy, policyjny 
i strażacki, popływać łódkami, a 
nawet jeździć czołgiem. Była też 
grochówka wojskowa dla wszyst-
kich i godzinny pobyt na krytej 
pływalni.

Odwiedziliśmy również Zamek 
Piastów Śląskich, gdzie zobaczy-
liśmy tańce średniowieczne oraz 
pokazy walk rycerskich – Bractwa 
Ziemi Rycerskiej. Na zakończenie 
w Łosiowie zorganizowano festyn 
z występami artystycznymi. Dzieci 
wróciły szczęśliwe, gdyż piknik był 

tak zorganizowany, że o nudzie nie 
było mowy.

Wyjazd do siedziby NBP rów-
nież okazał się bardzo atrakcyjny. 
Odbywała się tam pogadanka , pro-
jekcja filmu animowanego, inter-
aktywne gry i zabawy edukacyjnie 
oraz krótki kurs rozpoznawania 
fałszywych banknotów, były rów-
nież upominki i konkursy z nagro-
dami. Uczestnicy wycieczki wzbo-
gacali tam swoją wiedzę na temat 
oszczędzania i przedsiębiorczości.

Następnym punktem naszej 
wycieczki było zwiedzanie miasta 
i wizyta w MDK w Opolu, jak i 

oglądanie filmu w ich sali kinowej. 
Odbywały się też zajęcia z  sztu-
ki układania serwetek, a także 
wiele turniejów sportowych. Nie 
obyło się też bez dyskoteki. Roz-
dano dziesiątki dyplomów i wiele 
nagród.

W ramach półkolonii przepro-
wadzono zajęcia profilaktyczne z 
zakresu profilaktyki uzależnień 
i profilaktyki wychowawczej. Ka-
drę pedagogiczną stanowili wolon-
tariusze: Marieta Czaplik, Sabina 
Wiecha, Agnieszka Mocigemba, 
Wioletta i Stanisław Oliwa, za co 
z całego serca im dziękujemy, jak 
i rodzicom za cegiełkę finansową 
oraz pomoc w przygotowywaniu 
posiłków. Dziękujemy też bardzo 
naszym sponsorom: Restauracji 
„Marta” – Henryk Joźwiak i pani 
Jolancie Kotarskiej-Antczak, a 
także za wsparcie Urzędowi Gmi-
ny Turawa.

Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób wakacje dla tych dzieci mogły 
stać się zagospodarowane i nie na-
leżały do nudnych i bezczynnych. 
Za wsparcie naszego szczytnego 
celu, bo trudno przecenić znacze-
nie sprawy, jeszcze raz dziękuje-
my.

Prezes  sTowarzyszenia 
BeaTa kuPka

Lista instytucji wspierających:
Urząd Gminy Turawa
Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kultural-
ne ,,Teraz Wieś” w Łosiowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Półkolonie w Bierdzanach
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LKS „Silesius” awansował do śląsko 
–opolskiej    III ligi .Jest to niewątpli-
wie wielki sukces. Awans do III ligi 
drużyny piłkarskiej z tak małej miej-
scowości jest ewenementem w skali 
kraju, bowiem  Kotórz Mały jest naj-
mniejszą miejscowością w Polsce, z 
której drużyna uzyskała taki awans. 
Należy również wspomnieć, że wejście 
do III ligi to największy sukces ama-

torskiego zespołu w historii sportu 
całej gminy, bo do tej pory żaden klub 
nie uzyskał takiego wyniku w sporcie. 
Na sukces ten pracowało wielu ludzi. 
Jednym z nich jest trener – były za-
wodnik tej drużyny Jarosław Stykała. 
Jest to jego pierwsza praca trenerska i 
taka skuteczna, że z okręgówki wpro-
wadził drużynę do III  ligi. To rodzin-
na tradycja , bo ojciec p. Jarosława 

– p.Leszek Stykała   (były zawodnik 
Odry Opole) jest również trenerem w 
Kotorzu  - prowadzi grupy młodzie-
żowe . Ciężką pracą zawodnicy  z tre-
nerem wypracowali ten sukces. Żeby 
jednak uzyskać licencję na grę w III 
lidze, należało spełnić wiele warun-
ków związanych m.in. z obiektem, na 
którym trenują. Warunki te narzuca 
PZPN poprzez OZPN w Opolu. Wiel-
ką społeczną pracą  została położona 
murawa, utrzymywana jak dywan. Po 
dwuletnich staraniach klub otrzymał 
fundusze  z Urzędu Gminy w Turawie  
oraz z Ministerstwa Sportu na wyko-
nanie trybuny i bieżni (na 36 wnio-
sków ministerstwo przyznało dotację 
trzem klubom). Całą resztę wykonali 
członkowie Zarządu i sympatycy klu-
bu swoją ciężką społeczna pracą sta-
rając się do tego pozyskać sponsorów, 
bowiem są to kosztowne prace. Bar-
dzo funkcjonalnie urządzone jest całe 
zaplecze dla zawodników (szatnie, 
pralki, kuchnia), wykonywane jest 
w tej chwili ogrodzenie ocynkowane, 
budki dla zawodników rezerwowych i 
klatki dla przyjezdnych kibiców.

dokończenie na str. �2

W dniu 3 sierpnia 2008 r. przy pięk-
nej słonecznej pogodzie w Osowcu 
odbył się turniej piłkarski o „Puchar 
Wójta Gminy Turawa”. W turnieju 
tym wzięły udział cztery drużyny 
sportowe seniorów z terenu Gminy 
Turawa: LZS „Sokół” Bierdzany, 
LZS Ligota Turawska, LZS „Stal” 
Osowiec i LZS Zawada. Turniej zo-
stał rozegrany w systemie „każdy 
z każdym” w meczach trwających 
po 30 minut. W wyniku sportowej 
rywalizacji uzyskano następujące 
wyniki:

Lp. Nazwa drużyny Wynik
1. LZS Zawada – LZS „Sokół” Bierdzany 1:3
2. LZS Ligota Turawska – LZS „Stal” Osowiec 1:1
3. LZS Zawada – LZS „Stal” Osowiec 0:2
4. LZS „Sokół” Bierdzany – LZS Ligota Turawska 1:2
5. LZS Zawada – LZS Ligota Turawska 0:6
6. LZS „Sokół” Bierdzany – LZS „Stal” Osowiec 0:1

W wyniku ogólnej klasyfikacji uzyska-
no następujące miejsca:
I miejsce – LZS Ligota Turawska,
II miejsce – LZS „Stal” Osowiec,
III miejsce – LZS „Sokół” Bierdzany,
IV miejsce – LZS Zawada.

krzyszToF Barwieniec

Turniej piłkarski o „Puchar wójta Gminy Turawa”

III-ligowy „SILESIUS” Kotórz Mały

Sukces LKS „Silesius” Kotórz Mały
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15 sierpnia 2008 r. odbył się już kolejny 
turniej piłkarski dla najmłodszych piłka-
rzy naszej Gminy. Na boisku w Osowcu 
rywalizowały drużyny trampkarzy i ju-
niorów. Tegoroczna edycja przyciągnęła 
rekordową liczbę drużyn. Chociaż burza 
i obfite opady deszczu zakłócały przebieg 
turnieju, to młodzi adepci piłki nożnej 
starali się pokazać z jak najlepszej strony 
wykazując się walecznością i sportowym 
duchem rywalizacji. Nagrody, które re-
kompensowały uczestnikom zmagania w 
strugach deszczu, zakupiono jak zwykle 
ze środków antyalkoholowych Urzędu 
Gminy w Turawie.

Turniej trampkarzy wygrała drużyna 
z Kotorza Małego, która pokonała Oso-
wiec 4-0 i Ligotę Turawską 4-1. Ligota 
Turawska z kolei pokonała Osowiec 
1-0.

Drużyny juniorów zmagały się nato-
miast w dwóch grupach:

Grupa I Grupa II
Węgry – Osowiec 0:0 Kotórz M. – Ligota T. 2:0
Osowiec – Zawada 1:0 Kotórz M. – Bierdzany 1:0
Zawada – Węgry 1:0 Bierdzany – Ligota T. 1:0

Po meczach grupowych rywalizowano 
o poszczególne miejsca w turnieju.

W meczu o 5. miejsce Węgry pokona-
ły Ligotę T. 1-0. Trzecie miejsce zdobyła 

drużyna z Bierdzan pokonując w meczu 
Zawadę 2-0.

Mecz finałowy odbył się w trudnych 
warunkach, przy stale padającym desz-
czu. Spotkały się w nim drużyny Stali 
Osowiec i Kotorza Małego. O zwycię-
stwie 1-0 drużyny z Osowca zdecydo-
wała bramka Damiana Kardasińskiego, 
która była ozdobą tego finału. Podkreślić 
należy udane parady bramkarzy obydwu 
drużyn.

Zwycięski zespól Stali Osowiec wystą-
pił w składzie:

Daniel Czech – Daniel Kardasiński, 
Michał Możdżeń, Patryk Loch, Patryk 
Bal, Mateusz Dutkowski, Łukasz Ma-
zur, Patryk Wieszala, Damian Karda-
siński, Piotr Dworacki, Grzegorz Cap, 
Michał Budnik, Denis Morcinek, Michał 
Dziuk, Oliwer Kubus – trener Tomasz 
Długosz.

Puchary, dyplomy oraz nagrody wrę-
czał uczestnikom Wójt Gminy Turawa, 
Pan Waldemar Kampa, który obecny był 
w czasie trwania turnieju, a także wy-
stąpił w meczu oldbojów Stali Osowiec z 
drużyną S.C. Concordia Schaumede.

Goście na ten mecz przylecieli  do Pol-
ski w godzinach rannych z Paderborn w 
Niemczech.  Mecz ten odbył się dzięki 
staraniom i prawie rocznym przygotowa-
niom Panów Artura Długosza, po stronie 
polskiej i pochodzącego z Rzędowa Man-

freda Nowaka, po stronie niemieckiej. 
Przed meczem pełniący rolę kapitana 
drużyny  Osowca Wójt, Pan Waldemar 
Kampa, wymienił z kapitanem drużyny 
Concordii, panem Manfredem Nowak, 
upominki i pamiątkowe proporczyki. 
Dodatkowo na szyjach Wójta i głównego 
organizatora tej sportowej imprezy Pana 
Artura Długosza zawisły pamiątkowe 
szaliki Concordii Schaumede.

Sam mecz toczył się przy padającym 
deszczu, ale był wyrównany i obfitował 
w wiele ciekawych, podbramkowych sy-
tuacji. Wynik 1–1, jakim zakończył się 
ten mecz, był sprawiedliwym rozstrzyg-
nięciem. Bramkę dla gospodarzy strzelił 
Damian Jończyk.

Po zakończonym meczu obie drużyny 
spotkały się przy wspólnym stole, gdzie 
w czasie poczęstunku i rozmów wymie-
niano wrażenia i uwagi po rozegranym 
meczu. Goście z Niemiec z uznaniem wy-
rażali się o organizacji turnieju, jaki mo-
gli obserwować w Osowcu. Dziękowali za 
wspaniałe przyjęcie ich na śląskiej ziemi 
i zapraszali na rewanż do Niemiec.

Skład drużyny gospodarzy:
K. Gepert – Z. Majewicz, Z. Pech, 

W. Budnik, D. Jończyk, K. Śmieja, Z. Pi-
sarczyk, W. Kampa, K. Dziuk, G. Margos, 
L. Janik, S. Winiarski, L. Starak.

arTur dłuGosz

Turniej Piłki nożnej
o Mistrzostwo Gminy Turawa – „Trampkarzy i Juniorów”

Drużyna oldbojów z Osowca Drużyna oldbojów z Paderborn

Zwycięzcy turnieju Wymiana proporczyków przez kapitanów drużyn oldbojów
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Sukces LKS „Silesius” 
Kotórz Mały
dokończenie ze str. �0

To też są wymogi PZPN-u. To boisko 
wraz z zapleczem socjalnym może być 
wzorem dla innych klubów. Wielki 
wkład pracy, aby to wszystko uchwy-
cić i skoordynować, wnosi prezes 
klubu „Silesius” p. Norbert Komor. 
Jest to bardzo skromny i pracowity 
człowiek, całkowicie oddany pracy dla 
klubu , potrafiący swoim przykładem 
bezinteresowności zarazić innych i 
porwać wręcz do heroicznych dzia-
łań. 

„Silesius” swój pierwszy inaugura-
cyjny mecz w III lidze wygrał z Vic-
torią Chróscice  i teraz będzie grał z 
profesjonalnymi , pełnozawodowymi 
klubami, np. z Ruchem Radzionków. 
Drużyna z Kotorza jest amatorska, 
grają w niej studenci i osoby pracują-
ce, a więc wymaga to z ich strony wie-
lu poświęceń i wyrzeczeń . Tym bar-
dziej więc powinno być to docenione. 
A tymczasem wójt obecny na inaugu-
racyjnym meczu nawet nie pogratu-
lował drużynie ich sukcesu, a szkoda, 
bo zawodnicy na to czekali . Gratu-
lacje natomiast otrzymali z Urzędu 
Marszałkowskiego, który zakupił dla 
zawodników piękne dresy i koszulki . 
Wiele klubów Opolszczyzny przysłało 
„Silesiusowi”  telegramy gratulacyj-
ne. Rada Sołecka z Kotorza Małego 
wraz z panią sołtys również doceniła 
ten sukces, przeznaczając ze swojego 
skromnego budżetu pewną kwotę.

Gra w III lidze jest bardzo kosz-
towna, bo to jest opłacenie sędziów, 
rejestracja zawodników, koszty prze-
jazdu itp. Wszystkie te koszty pokry-
wane są z pieniędzy zdobytych od 
sponsorów, a także część z Urzędu  
Gminy. Środków tych jest jednak za 
mało, bo oprócz tej III-cio ligowej 
drużyny, trzeba utrzymać drużyny 
młodzieżowe.

Tak więc mamy w gminie świet-
ną drużynę, aby utrzymała się ona 
w III lidze, musi ciężko pracować . 
Musi pracować cały zespół i Zarząd. 
Całe szczęście, że są to właśnie ludzie 
bardzo pracowici i zdeterminowani, 
mają też wielu, wielu sympatyków, 
wielu ludzi życzliwych, i to się musi 
udać.

Wszystkim zawodnikom i całemu 
Zarządowi oraz współpracownikom 
życzę  dużo zdrowia i siły, a także 
przychylności naszej władzy . Reali-
zujcie swoje plany i marzenia i spo-
tykajcie się wszędzie z życzliwością i 
osiągajcie nadal sukcesy w sporcie.

Teresa Żulewska

Zwą mnie Janko. Jam ci jest skrybą 
nadwornym i belferusem synów mi-
łościwie nam panującego Kazimierza 
Jagiellończyka.

Bajać im okrutnie lubię, a jak co 
zacznę, to niełacno mi skończyć, przez 
co gawiedź okrzyknęła mnie mianem 
Długosza, ać możliwym to jest, iż mia-
no owo przez dziewki z zamtuza nada-
ne mi zostało. Ostawmy to jednak, bo 
nie zwykłem o sobie rozprawiać.

Pismo to pro memoria przekazu-
ję, by prawda o wojnach z Zakonem 
Rycerzy Krzyżowych na jaw wyszła, 
bo to, com w Kronikach Królestwa 
Polskiego, którem dla Pana Naszego 
Miłościwie Nam Panującego napisał, 
tak się ma do prawdy, jak dziegieć do 
miodu.

Aby kto kiedy bzdur jakowyś nie 
nabajał, na wzór wziąwszy mą „Hi-
storia Polonica”, pismo ono synowi 
memu ostawiam, któregom począł 
Zośce z podzamcza w noc świętojań-
ską, kiedyśmy świętowali ścięcie Rze-
zaja – rozbójnika traktowego.

Opisuję tu dzieje rycerzy z Bogdań-
ca, których to ród, choć podły, wielce 
się w bitwach z rycerstwem krzyżo-
wym zasłużył.

Wracając z wyprawy, gdzie to z 
Maćkiem kupców na Żmudzi łupili, 
Zbyszko – boć to o nim głównie rozpra-
wa – córkę komesa możnego był zapo-
znał. Dziewczę owo, Danusią zwane, 
tyleż samo rozumu, co i urody miało. 
Znana zasię z tego była, że tak szpetnie 
zawodziła na luteńce przygrywając, iż 
żaden Krzyżak bliżej niż na sto wiorst 
do Spychowa nie podjechał, a ojciec 
jej Jurand smutnym był wielce, gdy 
choć dwóch komturów alibo knechtów 
za niedzielę nie ubił. Nie chcąc uciech 
onych zaniechać, córuchnę do księżnej 
mazowieckiej odprawił, która głuchą 
będąc, śpiewów Danusinych słuchać 
mogła, jeno dwórki gałki chlebowe 
częściej na ucztach kręciły. A że księż-
na długo na dworze nie zwykła była 
przebywać, to i śpiew dzieweczki ze 
Spychowa w całym księstwie rychło 
strach zaczął budzić.

Pewnego więc wieczora w karczmie 
„Pod Strutym Knurem” księżna Anna 

Danuta ze swym dworem na strawę 
stanęła. Ślepawą nieco będąc, prze-
strogi w nazwie gospody nijakim 
sposobem rozczytać nie umiała, a że 
zdrożonych towarzyszów rozweselić 
chciała, to i Danusię poprosiła, by 
śpiewem zacną kompaniję ucieszyła. 
Dziewka na ławkę wszedłszy, zawodzić 
jęła tak okrutnie, iż ogłuszon  giermek 
pod stół zleciał, ona zaś – niby przy-
padkiem – w ręce Zbyszka padła, któ-
ry ze swym stryjem Maćkiem w onej 
karczmie gościł. Młodzian zaś tak już 
był miodem osłabion, że durna piosn-
ka o gęsiach ze Śląska ładną mu się 
zdała. Chcąc się więc białce przypo-
dobać, pęk piór jej obiecał z pawia czy 
też drobiu innego, co by jako ta gąska 
do Bogdańca za nim ruszyła, bo jak to 
w kawalerskim grodzie - ani strawy 
ciepłej, ani kąta czystego. I to jej jesz-
cze rzekł, że jak ślubów dokona, to ją 
odnajdzie i o rękę prosić będzie.

Tak się był zawziął, że nie tylko całe 
ptactwo łowne w okolicy powybijał, 
ale i krzyżacką armię zdziesiątkował, 
gdyż rycerstwo zachodnie na babską 
modę do zbroi ozdobne dodatki przy-
pinać poczęło.

Za polowanie w lasach królew-
skich, sąd krakowski na ścięcie go 
skazał. Stracono by nieszczęśnika 
niechybnie, lecz Danuśka nałęczką 
ukochanego nakryła, przez co kat w 
ciżbie wielkiej znaleźć  go nie zdołał i 
jedynie toporem ranę  Maćkowi zadał. 
By stryja wyleczyć, do Bogdańca trza 
było zajechać. Tam Maćka sadłem 
niedźwiedzim poili i karmili orzecha-
mi, które to Jagienka – córka sąsiada 
– przyniosła. Znana zaś była z tego, iż 
po stracie zębów, miast zgryzać sko-
rupy,  łupać je jęła pośladkami. A że 
miała czym łupać, Maćko kontent był 
wielce dziwo owo oglądając.

Zbyszko, nudząc się okrutnie, roz-
rywek w karczmie pobliskiej szukał. 
Jakoż udało mu się serce rozweselić i 
gęby obił szkaradnie Cztanowi i Wil-
kowi, którego to miano od choroby 
strasznej się wzięło.

cdn.
▪

aGnieszka i sTanisław walusiowie

PRO MEMORIA

Nieznane pamiętniki 
Jana Długosza część i
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Dzięki osobistym kontaktom pani 
mgr Teresy Szmolke z działaczką 
krapkowickiego oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, panią mgr 
Grażyną Kościółek, nasze Gimna-
zjum nawiązało kontakt z tą or-
ganizacją społeczną. Impulsem do 
współpracy była ekspozycja szkol-
nego miniprzedsiębiorstwa, które 
do swojej oferty włączyło pudełka, 
figurki i inne eksponaty z papieru 
(origami).

Oto fragment korespondencji 
z p. G. Kościółek:

Pani Tereso!
Oglądałam prace miniprzedsiębiorstwa 

TUiP: piękne pudełka, gwiazdy, kartki! To 
wspaniałe, że dzięki przygodzie z origami 
młodzież rozwija się i zdobywa tyle cieka-
wych doświadczeń... Efektowna praca i robi 
na wszystkich niesamowite wrażenie.

12 maja o 16.45 na Zamku w Krapkowi-
cach odbędą się zajęcia z orgiami modułowe-
go dla dzieci wczesnoszkolnych. Poprowadzi 
je pan Piotr Pawlikowski, autor „Zrób sobie 
bryłkę”...

Organizatorem zajęć jest Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Krapkowicach oraz pan 
Tomasz Szwed – matematyk w Zespole Szkół 
(na wspomnianym Zamku). Ze względu na 
możliwości, jakie otwiera przygoda z origa-
mi, pomyślałam, że oprócz dzieci naszej gminy 
w zajęciach mogą wziąć udział dzieci niepeł-
nosprawne, itd. ... Naczytałam się o origami 
wielu ciekawych informacji: że jest stosowane 
w kinezjologii pedagogicznej, że leczy wiele 
dysfunkcji, uczy cierpliwości, dokładności, 
„odstresowuje”, podnosi samoocenę...

W ramach zacieśnienia współpra-
cy uczniowie naszej szkoły udostęp-
nili na wystawę w Krapkowicach 
wiele ze swoich prac oraz wykonali 
kilka egzemplarzy brył z origami, 
które zostały przekazane jako pre-
zenty dla dzieci z domów dziecka, 
biorących udział w zajęciach.

Pani T. Szmolke przygotowała 
również film dydaktyczny pokazu-
jący, jak w czasie 10 minut zrobić 
kolorową gwiazdkę.

Kolejny fragment korespondencji 
z panią Kościółek po krapkowickim 
spotkaniu z origami:

Droga Pani Tereso!
Zajęcia wypadły znakomicie! Była piękna 

ekspozycja prac Pani gimnazjalistów. Przybyły 
dzieci klas od 1 do 3 z 7 szkół podstawowych 
naszej gminy (z nauczycielami), była pani z 
gminnej oświaty i 6 dzieci ‘Gniazda’ z Głub-
czyc (filii DD Krasne Pole). Część z nich jest 
opóźniona w rozwoju, ale ambitna; dwoje in-
nych było bardzo agresywnych. Przybyło też 
parę babć z wnuczkami. Łącznie było do 40 
dzieci i pracowało się dobrze...

Pan Pawlikowski świetnie prowadził zaję-
cia i też przywiózł niesamowite prace.

Atmosfera była bardzo twórcza. Na koniec 
zajęć każda z delegacji dostała po gwieździe z 
Turawy, a 3 szkołom z wiosek, szkole specjal-
nej i dzieciom z Głubczyc dałam po jaju.

Bardzo, bardzo dziękuję Pani i uczniom 
za ogromne poświęcenie i przygotowanie tylu 
pięknych prac! Dzięki temu impreza była bar-
dzo profesjonalna.

Pozdrawiam Panią oraz uczniów Gimna-
zjum w Turawie.

Działalność charytatywna

Pisanki wielkanocne pokazane w Krapkowicach

Podziękowanie zamieszczone w NTO w dniu 
18 czerwca 2008 r.

Łabądek zrobił furorę podczas zajęć z origami na 
Zamku w Krapkowicach
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Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 63 w „FALI” 
nr 2/73/2008 nagrodę otrzy-
mała Pani: Genowefa Barty-
la z Zakrzowa Turawskiego 
(Kuchnia Polska – Ewy Asz-
kiewicz). Hasło krzyżówki 
brzmiało: „Z rzeczy świata 
tego zostaje tylko para rze-
czy dwie tylko poezja i do-
broć i więcej nic. Cyprian 
Kamil Norwid”.

W imieniu kolegium re-
dakcyjnego naszego kwar-
talnika życzymy ciekawej 
i „smacznej” lektury.

Kartki z rozwiązaniem 
hasła krzyżówki nr 64 
prosimy nadsyłać do dnia 
31 października 2008 roku 
na adres:

Redakcja Kwartalnika 
„FALA”, ul. Opolska 39c, 
46-045 Turawa (Urząd 
Gminy Turawa).

redakcja

Krzyżówka nr 64 Krzyżówka nr 63

Rozpoczęliśmy rok szkolny. Ucznio-
wie wrócili do Gimnazjum, lecz nie 
jest to szary budynek, do którego 
byliśmy przyzwyczajeni. W czasie 

wakacji nasza szkoła uległa gene-
ralnemu remontowi.

Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu Pani Dyrektor i Pana Wójta 

szkoła została ocieplona i pomalo-
wana. Dawny budynek szkoły uległ 
gwałtownej zmianie. Szary budynek, 
jaki stał tu parę tygodni temu, stał 
się piękną wizytówką naszej gminy.

Jednak nie tylko wygląd zewnętrz-
ny uległ zmianie. W szkole odnowio-
no klasy, położono nowe podłogi, po-
jawiły się nowe blaty, położono tynk 
na korytarzu, wymieniono drzwi. Na 
widok odnowionej sali gimnastycz-
nej uczniowie zaniemówili. Położono 
nowy parkiet, pomalowano ściany i 
sufit, a starą, zieloną szatnię zastą-
piła wykafelkowana i odnowiona 
przebieralnia.

Takie zmiany zaszły w naszym 
Gimnazjum. Z roku na rok szkoła się 
zmienia i staje się jednym z piękniej-
szych budynków w gminie. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu remontowi 
uczniowie będą z chęcią i radością 
uczęszczać do szkoły.

kaTrina Pawuś 
jessica raTaj

Nowy rok szkolny w nowym wystroju
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