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Historia Gminy Turawa

W ostatniej już części historii Gminy
Turawa przedstawię relacje kościół
–władza państwowa - miejscowa ludność.
22 marca 1945 roku na posiedzeniu
starostów wojewoda śląski Aleksander
Zawadzki powiedział, że nie pozwoli na
odprawianie mszy na terenie Śląska
w języku niemieckim. Zagroził również
księżom, którzy nie dostosują się do
tego zarządzenia, że zostaną odizolowani i wysłani do obozów. W podobnym
tonie wystąpili biskupi polscy obradujący w Częstochowie w lipcu 1945 roku.
Napisali list do Wikariusza Generalnego Diecezji Wrocławskiej Jozefa Newgera, w którym stwierdzili: „Śląsk jest
wyłącznie polski i Niemcy powinni
go opuścić, dlatego też w kościele
trzeba używać wyłącznie języka
polskiego”. We wrześniu 1945 roku
nowym administratorem apostolskim
okręgu opolskiego został prałat Bolesław Kominek. Po przybyciu na Opolszczyznę bardzo złowieszczo musiały
zabrzmieć wypowiedziane przez niego
słowa: „My nie chcemy z Niemcami
mieć nic wspólnego. Od tej chwili
w kościele można mówić wyłącznie po polsku, również spowiedzi
nie można mówić po niemiecku”.
Wielokrotnie publicznie powtarzał, że
cieszy się z faktu powrotu Śląska do
Macierzy. Z powyższych informacji
wynika, że współpraca między polskim
klerem a władzą komunistyczną na
Śląsku zaraz po zakończeniu II wojny
światowej układała się bardzo dobrze.
Razem podjęli walkę z ludnością niemiecką pozostałą na terenach, które

Grób Wilhelma Pieschka – proboszcza z Bierdzan

Polska otrzymała po 1945 roku.
Jak wyglądała współpraca miejscowych księży z parafii położonych na
terenie Gminy Turawa z episkopatem
polskim w okresie powojennym, dziś
już nie stwierdzimy. Wydaje mi się, że
nie była poprawna. Dlatego też przedstawię parę informacji z życia proboszcza z Ligoty Turawskiej księdza Józefa
Christena. Pochodził z miejscowości
Groß Kunzendorf na Śląsku Czeskim,
był synem artysty rzeźbiarza, rodzice
zapewnili mu dobre wykształcenie.
Uczęszczał do gimnazjum w Pszczynie i w Bytomiu, a studia teologiczne ukończył we Wrocławiu. Parafię
w Ligocie Turawskiej objął w 1930
roku. Ksiądz Christem był „Wielkim kapłanem”, znał wiele języków
obcych, korespondował z uczonymi
z całego świata, zgromadził ogromną
bibliotekę. Jednak największym jego
osiągnięciem było zorganizowanie funduszy na budowę kościoła parafialnego w Ligocie Turawskiej. Organizował
zbiórki pieniężne w parafiach katolickich w Niemczech i USA. Parafianie
bardzo bali się o życie swojego proboszcza w czasie II wojny światowej,
a szczególnie w czasie wejścia wojsk
radzieckich w styczniu 1945 roku.
Państwo Michalik ukryli go przed sowietami w pokoju, do którego wejście
zasłonięto szafą. Następne przez sześć
tygodni ksiądz Christen przebywał
w domu Państwa Miś. W jednym z pokoi codziennie odprawiał mszę świętą.
Nie mógł powrócić na plebanię, gdyż
znajdował się w niej rosyjski szpital
wojskowy. Rosjanie znali tożsamość
księdza Christena, gdyż zwracali się
do niego pop. Połakomili się nawet na
jego buty, gdyż jeden z żołnierzy radzieckich kazał mu je ściągnąć z nóg,
a następnie zabrał. W okresie powojennym ksiądz Christem bardzo szybko
nauczył się języka polskiego, by móc
służyć wiernym pomocą duszpasterską. Jakże wielce wymowny może być
fakt, że biskupi opolscy byli nieobecni
w czasie ceremonii pogrzebowej księdza Józefa Christena. Pogrzeb odbył
się 9 października 1969 roku. W czasie mszy pogrzebowej nie byli obecni
biskupi opolscy, ale brali w niej udział
wszyscy parafianie. Wcześniej przystąpili do spowiedzi świętej, by z czystą
duszą móc przyjąć komunię świętą
w czasie ceremonii pogrzebowej. Dla
parafian z Ligoty Turawskiej
ksiądz Christem pozostał wielkim
duszpasterzem.

Ksiądz Alfred Dudek – proboszcz z Kotorza
Wielkiego

Wszyscy księża z terenu Gminy
Turawa przeżyli wojnę, mam na myśli
wkroczenie wojsk radzieckich. W Bierdzanach ksiądz Wilhelm Pieschek nie
miał problemów z Rosjanami, znał język polski, gdyż pochodził z Chorzowa.
Po wojnie już ksiądz Piesek, gdyż zmieniono pisownię jego nazwiska, otoczył
opieką pierwszą polską nauczycielkę
w Bierdzanach Barbarę Czerniecką.
W okresie powojennym zachorował na
cukrzycę, dlatego chcąc ratować swoje
żyje wyjechał do Niemiec, gdzie zapewniono mu lepszą opiekę medyczną.
Zmarł w 1969 roku w MeinkenbrachtStrusberg.
Bardzo praworządnym księdzem
był proboszcz z Kotorza Wielkiego
Alfred Dudek pochodzący spod Rybnika. Głosił kazania w języku polskim
i niemieckim. Nie liczyła się dla niego
ideologia czy polityka, najważniejszy
wymiar dla niego miało dobro człowieka. W 1936 roku został usunięty
z parafii przez władze faszystowskie,
dlatego też zastępował go ksiądz Georg
Warsitz. Ksiądz ten po wejściu wojsk
radzieckich bardzo odważnie stawał
w obronie swoich parafian. Docenił
to komendant radziecki stacjonujący
w Kotorzu Wielkim i zalecił mu noszenia łańcuszka z zwieszonym krzyżem,
żeby rosyjscy żołnierze wiedzieli, że
mają do czynienia z osobą duchowną.
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w okresie II Wojny Światowej
cz. XI

W okresie powojennym księdza Warsitza zastąpił ksiądz Dudek. Po kilku
latach od zakończenia wojny ksiądz
Dudek był prześladowany i osądzony,
tym razem przez władze polskie, gdyż
jakoby sprzyjał Niemcom. Przeżycia
te odbiły się na jego zdrowiu, gdyż po
wyjściu z aresztu zachorował na astmę.
Również kotorskie siostry zakonne nie
zaznały spokoju w nowej powojennej
rzeczywistości. W 1953 roku musiały
opuścić swój dom zakonny i udały się
do miejscowości Staniątki. Dopiero po
zmianach politycznych w 1956 roku
mogły powrócić do Kotorza. Jednak ich
dom zakonny był już zajęty przez zasiedlonego w nim lekarza. Dużo trudu
kosztowało siostry odzyskanie utraconego majątku.
Wielkim budowniczym kościoła
w Węgrach był ksiądz Franciszek Cyris.
Jednak nie był obecny na poświęceniu
kościoła przez kardynała Bertrama
w 1938, gdyż ostro wystąpił przeciwko bojówkarzom NSDAP, którzy ścięli
w Węgrach krzyż. Został usunięty z pa-

rafii, jako reakcjonista. Jego miejsce zajął 16 września 1939 roku ksiądz Paweł
Kulig z Siołkowic. Ksiądz Kulig również okazał się dobrym gospodarzem.
Po wojnie wyremontował węgierski
kościół, który uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Na skutek intryg miejscowego nauczyciela, któremu
nie podobała się słaba znajomość języka polskiego przez proboszcza Kuliga,
został zmuszony do wyjazdu z Węgier.
W 1963 roku opuścił swoją ukochaną
parafię i udał się do Niemiec. Jakaż jest
zbieżność losów tych dwóch kapłanów
z Węgier: pierwszego usunęli nacjonaliści niemieccy, zaś drugiego polscy.
Jak poinformowali mnie poufnie kapłani, po wojnie były naciski ze strony
władz na kapłanów niemieckojęzycznych, aby opuścili swoją parafię, jak
również nie robiono im żadnych problemów z wyjazdem do Niemiec.
Dziękuję wszystkim tym, którzy
pomogli mi zebrać materiał dotyczący
historii Gminy Turawa.
Jerzy Farys

Pałacowe scenariusze
Jak wieść gminna niesie, Dom
Dziecka w Turawie ma zostać zamknięty. Oczywiście wiadomość
ta spowodowała powstanie wielu
pytań i komentarzy. Faktycznie
Dom zostanie zamknięty, ale nie
od razu. Nadal pozostaje on domem dla wielu wychowanków
i miejscem pracy dla około dwudziestu osób. Proces zamknięcia
placówki opiekuńczo-wychowawczej wymaga odpowiedniego czasu i pewnych procedur, związanych z przeniesieniem dzieci do
innych placówek. Jako ostateczny termin podaje się koniec 2010
roku. Do tego czasu nie będą tu
kierowane dzieci, a ci spośród
wychowanków, którzy osiągną
pełnoletność, będą w normalnym trybie poddawani procesowi
usamodzielnienia. Gdzie dzieci
zostaną przeniesione? To już decyzja Starosty. Często pada też
pytanie, ile dzieci zostanie? Zważywszy na fakt, że do czasu zamknięcia zostało ponad dwa lata
i dzieci mogą wcześniej wrócić do
swoich domów rodzinnych, oraz
inne okoliczności, to w placówce

może pozostać około dwudziestki dzieci. Pozostaje jeszcze jedno
ważne pytanie, czy osoby pracujące w placówce będą czekać do zamknięcia, tkwiąc w niepewności
o los swój i własnych rodzin? Czy
też zaczną sukcesywnie zwalniać
się do innych miejsc pracy? Niestety, na to pytanie nie znam odpowiedzi. Jednakże może być różnie. I co wtedy? Czy w 2010 roku
placówka będzie dysponować
właściwą kadrą? Czy pozostałe
placówki powiatu opolskiego, po
dojściu do standardów w zakresie
liczby wychowanków, będą mogły
przejąć turawskie dzieci?
Niewiele osób dziś odpowie na
te pytania. Kadra placówki nie
siedzi z założonymi rękoma. Są
opracowywane pewne rozwiązania, ale czas pokaże, czy okażą
się skuteczne.
Tyle formalności.
A co dzieje się wewnątrz pałacu? Życie toczy się swym torem.
Dzieci przeżywają koniec roku
szkolnego, zaliczają ostatnie
sprawdziany i już coraz weselej
zaglądają w kalendarz, wypatru-

Grób Hubertusa Garniera w Unterwesen koło
München

jąc upragnionych wakacji. Plany
oczywiście już są, w realizacji
przeszkadza tylko trwający rok
szkolny i nauka, która zawsze
była tu priorytetem. Ale nie samą
nauką żyje przecież młodzież turawskiego pałacu. Jest czas na
odpoczynek, wycieczki i kontakty z rówieśnikami spoza „bidula”. Czasem ktoś zagadnie, „co
z nami będzie” albo „dokąd nas
przeniosą”, ale nikt tu nie załamuje rąk i nie płacze.
Może mijający szybko czas
przyniesie zmiany, może znajdzie się ktoś, kto podaruje dzieciom prawdziwy dom. Pozostaje
sentyment do miejsca, w którym
wychowało się wiele pokoleń młodych ludzi. Do jednych uśmiechnęło się szczęście, innym udało
się nieco mniej, każdy na swój
sposób wspomina Dom Dziecka.
Póki co, dzieci z taką samą jak
zawsze ochotą płatają psikusy i figle, tak samo jak zawsze uczestniczą w życiu swojego domu
i tak samo jak zawsze czekają na
upragnione lato.
Adam Bochenek
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Jubileusz Ks. Proboszcza Józefa Swolany
„Skromność jest tym rodzajem dumy,
który najmniej razi”. Słowa znanego poety najpełniej można odnieść do
osoby naszego Ks. Proboszcza Józefa
Swolany.
Nasz Proboszcz – bo tak mówimy
o Nim my, parafianie – jest wśród nas
już 40 lat .
To kawał czasu, to prawie pół wieku. W czerwcu tego roku Proboszcz obchodzi nie tylko tę rocznicę . Obchodzi
również 50-lecie święceń kapłańskich.
To piękna rocznica – Pan Bóg pozwolił
Mu dotrwać do niej, a przecież różnie
bywało z Jego zdrowiem.
Proboszcz jest bardzo skromnym
człowiekiem. Kiedy prosiłam Go, aby
zechciał udzielić mi wywiadu nt. swojego Jubileuszu – wzbraniał się twierdząc, że nie ma o czym opowiadać, że
parafianie wszystko wiedzą. Tak, ale te
słowa napisane o Nim trafiają nie tylko
do ludzi stąd, ale do szerokiego grona
czytelników w kraju („Fala” jest rozsyłana do różnych bibliotek w Polsce),
a także za granicą.
Ks. J. Swolany święcenia kapłańskie
otrzymał w 1958 roku ,wyświęcony był
w Katedrze Opolskiej przez ks. biskupa Franciszka Jopa. Posługę kapłańską w parafii Kotórz Wielki rozpoczął
w 1968 z powierzenia właśnie biskupa
F. Jopa. Kiedy przechodził z parafii
w Koźlu do naszej, ówczesny Jego proboszcz taką dał Mu radę: „Józku ,nie
trzeba ci niczego wielkiego robić, jeno
weź ta fara, trzymaj ją mocno i przekaż
następnym”.
I trzyma mocno Proboszcz naszą
Farę. Przez te 40 lat sam wykonując
posługę kapłańską z wielkim poświęceniem. W rozmowie powiedział, że nasza parafia jest zbyt mała, aby na stałe
przebywał tu wikary. Choć czasem potrzebował Proboszcz pomocy, ale tylko
czasem, gdy musiał wyjechać, gdy był
chory lub przy okazji różnych świąt.
Jako młody kapłan zajmował się
życiem duchowym swoich parafian,
ale dbał też o rozwój kultury fizycznej
dzieci i młodzieży. Bardzo lubił turystykę i sport w każdej postaci. Organizował wycieczki piesze i rowerowe,
a nawet na moplikach Wspomina, że
pewnego razu z grupą chłopaków wybrali się moplikami na wycieczkę do
Szczawna koło Wałbrzycha. Nie było
wtedy jeszcze takich restrykcyjnych
przepisów drogowych, jechali w kapeluszach, dziś byłoby to niemożliwe.
Dorośli mężczyźni wspominają, jak to
kiedyś będąc młodzieńcami grali często
z Proboszczem w piłkę.
Kościół w Kotorzu Wielkim pod

wezwaniem Św. Michała, probostwo
oraz całe otoczenie zmieniło się bardzo korzystnie w tych 40-tu latach.
Ks. Proboszcz otoczony gronem życzliwych i pracowitych ludzi mógł tego
dokonać. Dwukrotnie wymalowano
kościół wewnątrz i z zewnątrz, wieżę
pokryto miedzianą blachą. Wyremontowany został i pokryty kostką cały plac
kościelny, odnowiona kaplica pogrzebowa. Remontu doczekał się dom służby
kościelnej , dom katechetyczny, a także
sama fara. Powstały trzy parkingi, bo
prawie wszyscy przyjeżdżają autami.
Proboszcz wspierał w również remont klubu wiejskiego „Pod lipą”,
w którym odbywają się rożne uroczystości i spotkania. Niejednokrotnie
wyrażał swoją wdzięczność wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy wspierali
go w tych działaniach. Ks. Proboszcz
ma różnych swoich pomocników.
O sprawne życie parafialne zabiega Rada Duszpasterska oraz służba
kościelna: 3 dobrych kościelnych, 2
wspaniałych organistów, 3 siostry zakonne, które zajmują się katechezą,
zakrystią i klasztorem. Jest 13 ministrantów, w tym 6 lektorów z tytułem
magistra. Najstarszy Robert prowadzi stronę internetową parafii, a podstronę klasztorną organizuje siostra
Anuncjata. Wiele dobrodziejstw wyprasza codzienna modlitwa różańcowa
odmawiana pod przewodem p. Marii,
Zofii, Teresy i Katarzyny. Sodalicja
Mariańska pod kierownictwem siostry
Anuncjaty i Sabiny jednoczy ku czci
Matki Bożej grupę młodzieży żeńskiej.
Nieprzeciętną pracę w trosce o chorych
i potrzebujących wykonuje zespół Caritasu parafialnego: siostry zakonne,
Monika i Aneta. Działa też małe grono
miłośników św. Franciszka. Obok Kościoła znajduje się „miasto umarłych”,
to nasz cmentarz z 1887 r. Dzięki staraniom Proboszcza i ten zakątek został
ogrodzony nowym płotem, a dróżki
wyłożone kostką.
Wielką troską nasz Proboszcz otacza wszystkie dzieci, słusznie twierdząc, że jest to nasza przyszłość. Sam
będąc wychowankiem domu dziecka,
z życzliwością traktuje dzieci z Domu
Dziecka w Turawie. W 1990 została
wprowadzona nauka religii w szkołach
i przedszkolach. Proboszcz był pierwszym nauczycielem religii w Szkole Podstawowej w Turawie, a także
w przedszkolach. Pamiętam, że kiedy
przychodził do naszego przedszkola
w Kotorzu Wielkim, zawsze miał dla
dzieci ulubione słodycze. Miło wspomina pracę w szkole z młodzieżą, ale

była ona już wtedy niełatwa. Dzisiaj,
kiedy istnieje jedno gimnazjum w całej
gminie, Ksiądz martwi się, że te dzieci
zwożone ze wszystkich miejscowości
wnoszą do szkoły własne obyczaje,
własne słownictwo, własne maniery
i różne zachowania nie zawsze zgodne
z zasadami moralnymi.
Zapytałam naszego Proboszcza,
jak wygląda w jego oczach porównanie życia parafian z czasów, kiedy tu
przyszedł i teraz. Jego zdaniem, życie
wtedy było skromniejsze, ludzie mniej
zabiegani, więcej rowerów stało pod
kościołem. Ale życie duchowne było bogatsze, więcej ludzi w kościele. Dziś jest
nieco inaczej, ludziom żyje się lepiej,
wygodniej, są zamożniejsi. Są jednak
dużo bardziej zabiegani, bardziej zajęci postępem cywilizacyjnym. Dorośli
chyba zbyt mało czasu poświęcają dzieciom i młodzieży, dlatego tak trudno
o ich wyciszenie - tak potrzebne nam
wszystkim. Jest nam potrzebna głębia
religijna , bo bez niej nie ma prawdziwej wiary. Trudno kościołowi stawać
w konkury z pędzącym światem. Ale
jest jeszcze łaska Boga! Ta czyni cuda.
Te mądre słowa Proboszcza niech
kierują naszym życiem. My, parafianie,
jesteśmy Mu wdzięczni za wszystko,
co zrobił . W swojej posłudze przecież
chrzcił nasze dzieci, udzielał I Komunii
Św., potem udzielał sakramentu ślubu,
obchodził z nami różne jubileusze małżeńskie i spełniał ostatnią posługę, żegnając swoich parafian na cmentarzu.
W 1995 r w naszym Kościele odbyły
się wielkie uroczystości z okazji nawiedzenia obrazu Matki Bożej oraz sakramentu bierzmowania, którego udzielał
ks. biskup Jan Kopiec. Pod kierunkiem
ks. Proboszcza i wielu zaangażowanych
parafian uroczystość ta na długo zapadła w naszej pamięci.
Nawiązując do pierwszego zdania
– pragnę zakończyć: tyle skromności
w naszym Proboszczu, ale ani krztyny dumy. A przecież ma On powody do
dumy. My też jesteśmy dumni, że jest
taki, jaki jest. Wytrzymał wśród nas 40
lat. Myślę, że łaska Boga brała w tym
udział, dając Mu wiele natchnienia
i potrzebnej siły.
Niech Pan Bóg i Matka Boża mają
Go w swojej opiece, niech dalej pracuje
wśród nas w dobrym zdrowiu, niech
cieszy się z owoców swojej pracy.
Wszyscy parafianie, Księże Proboszczu, tego życzą z okazji tak wielkiego
Jubileuszu.
Teresa Żulewska

Zdjęcia na 1. stronie wkładki.
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10-lecie partnerstwa
Dzień dobry Państwu!

Jako Wójt Gminy Turawa mam
zaszczyt powitać Państwa na Pięknej Ziemi Turawskiej, nad Jeziorami Turawskimi z okazji 10-lecia
partnerstwa Turawy i Wetter.
Z tej okazji witam bardzo serdecznie Bürgemeistra Wetter Franka
Hasenberga wraz z delegacją.
Jest mi niezmiernie miło, że
naszych przyjaciół z partnerskiej Gminy Sallfelder Höhe reprezentuje Bürgemeister Wolfgang Peter wraz z małżonką.
Witam naszych nowych przyjaciół z Republiki Czeskiej na
czele ze Starostą Dřevohostic
Stanislavem Skýpalą.
Rangę tego wydarzenia podnosi obecność Wicekonsula
Niemiec w Opolu Pana Ludwiga Neudorfa, którego miałem
zaszczyt również wczoraj w Węgrach powitać.

Gośćmi specjalnymi są: były
Bürgemeister Wetter Werner
Laberenz, który ze względów
rodzinnych nie mógł przybyć
w dniu dzisiejszym, oraz były
Wójt Gminy Turawa Walter
Świerc, który jest z nami – witam serdecznie.
Witam radnych Rady Gminy
Turawa, sołtysów oraz pozostałych zaproszonych gości.
Na koniec pragnę powitać
przedstawicieli mediów opolskich na dzisiejszej uroczystości.
Drodzy przyjaciele, szanowni
goście, postaram się w kilkunastu
zdaniach opowiedzieć o 10-letnim
partnerstwie Turawy – Wetter.
Kiedy mieszkańcy wsi Węgry postanowili zorganizować 700-lecie
swej miejscowości w dniach 6-7 lipca
1996 roku, wówczas ja, jako sołtys
wsi, szukałem miejscowości o podob-



nej nazwie, by ich przedstawicieli zaprosić na naszą uroczystość.
Wtedy to nauczycielka języka niemieckiego w Węgrach Pani Johana
Lemke – Prediger podpowiedziała
mi, że miejscowość Wengern (tak nazywały się Węgry przed wojną) jest
w Niemczech.
W tym czasie miejscowość Wengern była już dzielnicą miasta Wetter, gdzie wysłaliśmy zaproszenie.
Byłem bardzo mile zaskoczony,
kiedy na naszą uroczystość przyjechał autobus pełen gości na czele z Stadtdirektorem Dr Diekman
oraz Bürgemeistrem Wernerem
Laberenz, byli mieszkańcy Wetter
Wengern i orkiestra.
Wszyscy byli zakwaterowani w domach mieszkańców Węgier i za tę
gościnność i serdeczność z tego miejsca jeszcze raz dziękuję, bo – moim
zdaniem – to zadecydowało, że ta
przyjaźń przez całe lata trwa.
dokończenie na str. 

10-lecie partnerstwa Turawa – Wetter

10-Jähriegen Jubiläums der Partnerschaft von Turawa und Wetter
W dniach 10-11 maja 2008 r. w Turawie
odbyły się uroczystości obchodów „10-lecia partnerstwa Turawa – Wetter”.
Na zaproszenie Wójta Gminy Turawa
– Waldemara Kampy w obchodach uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich
z Niemiec:
- Burmistrz Gminy Wetter - Frank Hasenberg wraz z delegacją,
- Burmistrz Sallfelder Höhe - Volfgang
Peter,
oraz Starosta Dřevohostic - Stanislav
Skýpala, wraz z delegacją, z którym to
planuje się podpisanie umowy partnerskiej w następnym roku.
Niestety, nie mogli uczestniczyć w obchodach pozostali zaproszeni goście:
- Werner i Rosi Laberenz,
- Imtraut i Egbert Elstner,
- Bernadette Korbel,
- Hans Karowski.
W dniu 10 maja 2008 r. po wspólnym
śniadaniu zaproszeni goście uczestniczyli w wyjeździe do Opola, gdzie Wójt
Gminy oprowadził gości i pokazał najważniejsze zabytki i miejsca związane
z historią Opola oraz opowiadał o walce
o utrzymanie Województwa Opolskiego.
Następnie goście mieli również możliwość
zapoznania się z ofertą turystyczną, jaka
była oferowana w ramach VII Międzyna-

rodowych Targów Turystyki „W STRONĘ SŁOŃCA”. Następnie wszyscy udali
się do Urzędu Gminy w Turawie, gdzie
mieli możliwość pooglądać zdjęcia wykonane z związku z 5 - leciem partnerstwa
„Bilder von gestern und heute – Obraz
wczorajszy i dzisiejszy” pokazujące widoki z Węgier i Wengern. W godzinach
popołudniowych zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystościach Dnia Strażaka
w Węgrach. Uroczystość tą zaszczycił
swoją osobą Wicekonsul Niemiec w Opolu - Ludwig Neudorfer, który również
brał udział w głównych uroczystościach
11.05.2008 r.. W ramach uroczystości odbyła się uroczysta Msza Św. i przemarsz
strażaków, a następnie wspólna zabawa.
W dniu 11 maja 2008 r. odbył się uroczysty obiad, połączony z podziękowaniami osobom zasłużonym dla partnerstwa.
W obiedzie tym uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich oraz Radni Gminy Turawa, sołtysi, jak również mieszkańcy Gminy, którzy przyczynili się swoją
pracą i zaangażowaniem do rozwoju tegoż
partnerstwa.
Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki następującym osobom:
- Burmistrzowi Gminy Wetter - Frankowi Hasenberg,
- Walterowi Knipscheer,

- Straży Pożarnej Wetter,
- byłemu Wójtowi Gminy Turawa
– Walterowi Świerc,
- Johanie Lemke – Prediger,
- zmarłemu Pawłowi Orlik, którą odebrała w imieniu ojca Barbara Koniecko,
- Krystianowi Sochor,
- Sołtysowi Węgier – Jerzemu Dziuba,
- Wicekonsulowi Niemiec w Opolu Ludwigowi Neudorfer
- Burmistrzowi Sallfelder Höhe - Volfgangowi Peter,
- Staroscie Dřevohostic - Stanislav
Skýpala,
Ponadto w najbliższym czasie statuetki zostaną wręczone osobiście przez Wójta
Gminy Turawa osobom, które nie mogły
uczestniczyć w uroczystościach:
- Wernerowi Laberenz,
- Bernadecie Korbel,
- Hansowi Karowski,
- Państwu Elstner,
- Lidii Tenderze.
Uroczystość tę uświetniły występy lokalnych zespołów Sonnenkinnder i Sternantaler z Kotorza Małego oraz Jaźwinki
z Bierdzan.
Krzysztof Barwieniec

Zdjęcia we wkładce na stronach 2-4.


Maj to już tradycyjnie miesiąc, w którym tereny przyległe do Publicznego
Gimnazjum w Turawie zamieniają
się w arenę zmagań biegaczy. Tak
było i w tym roku. 31 maja odbyła
się bowiem dziewiąta już edycja Turawskiego Biegu Przełajowego. „Bieg
Po Życie”, bo taką ma zwyczajową
nazwę, znów odbył się pod szyldem
jego głównego hasła „Wróć do domu,
nie umieraj na drodze”. Prócz propagowania zdrowego stylu życia, idei
zdrowej współrywalizacji, impreza ta
ma również charakter prewencyjny.
Jako organizatorzy, chcemy ukazać
młodym ludziom, że areną zmagań
i rywalizacji powinny być boiska
sportowe, miejscem zabaw dla dzieci
nie powinna być ulica, a wszystkiemu
powinien towarzyszyć rozsądek, a nie
młodzieńcza brawura.
Na starcie tegorocznej edycji biegu stanęło przeszło stu pięćdziesięciu
zawodników w różnych kategoriach
wiekowych. Nie można nie wymienić
bardzo utytułowanej zawodniczki,
mistrzyni świata w biegach górskich
w kategorii masters, pani Ireny Czuty Pakosz, która wygrała bieg Open
kobiet. Równie zacięta rywalizacja
odbyła się w kategorii Open panów,
w której startowali zawodnicy znani
z aren mistrzostw Polski. Nie było

10-lecie partnerstwa
dokończenie ze str. 

Przed samym wyjazdem naszych
dostojnych gości do Niemiec serdecznie im podziękowałem za uświetnienie i podniesienie rangi naszej
uroczystości oraz poprosiłem Pana
Laberenz, by nie był to pierwszy
i ostatni przyjazd, ale jeden z pierwszych i by wszystko zakończyło się
partnerstwem.
Odpowiedź była również zaskakująca jak moja prośba: „Zrobię
wszystko, by tak się stało”.
Po wzajemnych oficjalnych wizytach delegacji w Wetter i Turawie,
Rada Gminy Turawa oraz Wetter
podjęła Uchwałę o woli współpracy,
a ceremonia podpisania umowy partnerskiej odbyła się w dniu 13 marca 1998 roku w nieistniejącym już
Domu Kultury w Osowcu.
W imieniu strony niemieckiej akt
podpisał Bürgemeister Miasta Wetter Werner Laberenz, natomiast
w imieniu gminy Turawa wójt Walter Świerc.
Przy okazji goście z Niemiec pytali mnie o obronę Opolszczyzny, udało
się, w tym roku również będziemy
świętowali 10-lecie tego sukcesu.
W ciągu tych 10 lat bardzo wiele
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również niespodzianką zwycięstwo
Tomasza Kubackiego, mistrza województwa opolskiego wśród juniorów,
który zwyciężył zmagania uczniów
gimnazjum.

Zawodnikom bardzo doskwierał
upał i pełniąca dyżur pielęgniarka
pani Katarzyna Przyszlak miała pełne
ręce roboty. Na szczęście Hurtownia
Wód i Napojów z Zawady stanęła na

się zmieniło: od 1 maja 2004 r. jesteśmy członkiem Unii Europejskiej,
a od 21 grudnia 2007 r. w Schengen
skończyły się koszmary z przekraczaniem granicy, o czym wielokrotnie mogli się przekonać m.in. Państwo Korbel i Elstner wioząc busem
prezenty dla Szkoły i Przedszkola
w Węgrach i Domu Dziecka w Turawie. Wielokrotnie byli zawracani
z granicy, zmuszani do przekraczania granicy na innych przejściach
oraz przewożenia darów kilkukrotnie w mniejszych ilościach.
Bardzo im za to serdecznie dziękuję, jak również dziękuję Radzie
Parafialnej Sant Liboriusa Wengern
za wzorową współpracę – szkoda, że
ich tu dzisiaj z nami nie ma.
Przez te lata również bardzo dobrze układała się współpraca z Vereinsring Wengern z Panem Karowski,
Knipscheer, Schultze, którzy organizowali przyjazdy mieszkańców
Wetter do Gminy Turawa, zwiedzając Opolszczyznę, a nawet Kraków,
spotykając się z Radą Sołecką i Zarządem Koła DFK Węgry. Również
bardzo chętnie słuchali występów
chóru Wengener Echo.
W tym miejscu muszę podkreślić

ogromne zaangażowanie z naszej
strony ś.p. Pana Pawła Orlik, pomimo podeszłego wieku współorganizował i cieszył się z przyjazdu każdej
grupy naszych przyjaciół.
Dziękuję także przedstawicielom
miasta Wetter za okazaną pomoc
naszemu Gimnazjum w Turawie
poprzez przekazanie sprzętu sportowego oraz okazane wszelkie gesty
przyjacielskie.
Dziękuję radnym oraz pracownikom Urzędu Miasta Wetter i Gminy
Turawa za wspieranie tegoż partnerstwa, mam nadzieję, że nowe możliwości pozyskiwania środków Unii
Europejskiej na współpracę młodzieży oraz pisanie wspólnych projektów
jeszcze bardziej ożywią naszą współpracę i wpłyną korzystnie na rozwój
Naszych Małych Ojczyzn.
Na koniec chciałem serdecznie
podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do przekazania
tak wspaniałego prezentu, jakim
jest bus, który otrzymała jednostka
OSP Węgry z okazji 10-lecia partnerstwa.
Za te lata przyjaźni i współpracy
wszystkim bez wyjątku wielkie dzięki.
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przełaje
wysokości zadania, fundując wszystkim uczestnikom darmową wodę mineralną, za co w imieniu wszystkich
uczestników serdecznie dziękuję.
Tradycyjnie otwarcia biegu dokonał
Wójt Gminy Turawa, pan Waldemar
Kampa, który przy okazji złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka wszystkim młodym uczestnikom oraz sam
dał przykład propagowania zdrowego
stylu życia biorąc udział w otwartym
biegu VIP-ów.
Jednak tegoroczna impreza to nie
tylko zawody sportowe, był również
pokaz filmu pt. „Warto ratować
Jeziora Turawskie”. Film ten był
efektem współpracy młodzieży polskiej z II L.O. w Opolu i niemieckiej
z Idar-Oberstein. Młodzież ukazała
historię i najważniejsze miejsca oraz
zabytki naszej gminy, a także codzienne i dawne życie mieszkańców Gminy
Turawa. Na projekcję filmu przybył
Marszałek Województwa Opolskiego
pan Sebesta, Konsul Republiki Niemiec pan Neudorfel, dyrektor Muzeum Martyrologii w Żabikowie pan
Andrzej Ben Beryt, dyrektor GZEAS
pan Jerzy Musielak, dyrektor II L.O.
w Opolu pan Iszczuk oraz wizytator
Kuratorium z Opola pani Halina Nowacka. Wszyscy zaproszeni goście
mieli okazję posmakować pysznego
ciasta z piekarni GS Turawa oraz
smakołyków podarowanych przez
sklep Cytrynka z Turawy.
Dzięki hojności sponsorów również
i w tym roku nie zabrakło okazałych
pucharów oraz nagród rzeczowych dla
zawodników, którzy zajęli pierwsze
trzy miejsca. Ponadto każdy przedszkolak startujący w biegu nagrodzony został pamiątkowym medalem.
Sponsorami IX Turawskiego Biegu
Przełajowego byli:
Urząd Gminy Turawa, Klonex V.C.S. Opole, Nadleśnictwo
Turawa, Auto Moto Yacht z Kotorza Małego, GS SCH Turawa,
Stolarstwo Syboń Turawa, Sklep
Warzywniczy Turawa, Sklep Cytrynka Turawa, Hurtownia Wód
i Napojów z Zawady, Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej, Jarosław Przyszlak Turawa, Pralnia Delfin z Opola pana
Marka Graczyka.
Dziękuję.
Szczególne podziękowania należą
się panu Józefowi Kalińskiemu, prezesowi firmy Klonex V.C.S., który jak
co roku przyczynił się w bardzo dużej
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mierze do radości zwycięzców, fundując bardzo wiele nagród rzeczowych
dla uczestników biegu.
Można śmiało powiedzieć, że tegoroczna impreza znów należała do
udanych i dlatego już dziś zapraszam
za rok do udziału w jubileuszowej,
dziesiątej edycji. Z tego miejsca dziękuję również pani Eryce Matysek,
Dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Turawie, za pomoc i zaangażowanie całego zespołu w szkole do współorganizacji tej imprezy sportowej. Nie
mogę również nie podziękować osobie, która współorganizuje ze mną tą
imprezę od początku, a mianowicie
Jarkowi Przyszlakowi z Turawy. I na
koniec najważniejsze podziękowania
dla wszystkich uczestników IX Turawskiego Biegu Przełajowego.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężali:
– rocznik 2001 i młodsi
– Oliwer Leckner Łubniany
– 2000-99
– Julia Wiench – Bierdzany
– Łukasz Fuhl – Wegry
– 1998-97
– Sandra Zus – Turawa
– Daniel Jończyk – Węgry
– 1996-95
– Karina Galus – Łubniany
– Steven Leckner – Łubniany
– 1994-93
– Betina Frasek
		
– Zakrzów Turawski,
– Tomasz Kubacki – Cieciułów
– 1992
– Mariusz Ossowski – Węgry
Open Kobiet
– do 25 lat – Sabina Markiewicz
		
– Kały
– powyżej 25 lat – Irena Czuta
Pakosz – Kedzierzyn – Koźle



Open Mężczyzn
– do 25 lat – Sebastian Roter
		
– Ujazd
– 25-35 lat – Damian Sowa
		
– Ciciułów
– powyżej 35 lat – Norbert Smuda
		
– Wrocław
Podziękowania również ślę pod
adresem Tomasza Wiesiołka, młodego
człowieka, który już swoim zaangażowaniem zaczyna ciężką pracę na niwie
społecznej.
Zdjęcia z biegu dostępne są na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Turawie.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Bochenek


W czasie tradycyjnego już biegu
przełajowego w Turawie mieliśmy okazję obejrzeć film pt. „
Ratujmy Jezioro Turawskie”.
Film ten powstał z inicjatywy
pani Heidi Krieglstein - Niemki,
która uczy młodzież w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Ta bardzo aktywna osoba
wpadła na pomysł, że to właśnie
młodzież musi walczyć o pozyskanie źródeł finansowych na
oczyszczenie wód w Jeziorze
Turawskim. Film ten miał zachęcić władze do zajęcia się tak
ważnym problemem - przyszłością jeziora.
Plan był bardzo ambitny, lecz
skąd wziąć środki na jego realizację? Z tym również poradziła sobie pani Heidi. Razem ze
swoją koleżanką z pracy, z panią
Elżbietą Sławińską, nawiązały
współpracę ze szkołą Göttenbach
– Gymnasium z Idar – Oberstein i jej nauczycielami: Manuelą
Schmitt i Patrickiem Simonie.
Niezastąpiona pani Krieglstein napisała projekt i wystąpiła
o wsparcie finansowe na realizację filmu do fundacji Roberta
Boscha „Junge Wege In Europa”.
Oczywiście projekt uzyskał akceptację fundacji. Wsparcia udzieliła również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Zamierzenia związane z realizacją tego filmu były bardzo
ambitne. Film miał się składać
z czterech części- historia jeziora,
ekologia, turystyka i mniejszość

Zaproszeni goście
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Młodzież ratuje

Pani Heidi Krieglstein

niemiecka. Niezmordowana pani
Heidi musiała wykonać setki telefonów związanych z realizacją
filmu. Pomagali jej uczniowie II
LO z Opola, którzy zgromadzili
bardzo dużo materiałów dotyczących Jeziora Turawskiego i samej
Gminy Turawa. W tym to okresie
nawiązałem współpracę z panią
Heidi Krieglstein. Pierwsze moje
spotkanie z „młodymi filmowcami”- młodzieżą licealną z Opola
i z Niemiec miało miejsce w sobo-

tę 10 kwietnia. Młodzież podzieliła się na cztery grupy - historyczną, ekologiczną, turystyczną i do
spraw mniejszości narodowych.
Przeprowadzili kilkugodzinne
rozmowy z zaproszonymi gośćmi,
którzy opowiadali głównie o Jeziorze Turawskim. Następnego
dnia udałem się z „filmowcami”
na wycieczkę szlakiem ciekawych
zabytków Gminy Turawa.
Minął miesiąc, jednak pani
Heidi w ciągu tego czasu nie
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Jezioro Turawskie
próżnowała. Zajęła się sprawami organizacyjnymi związanymi
z realizacją filmu: musiała zapewnić „ekipie filmowej” z Niemiec
i Polski zakwaterowanie nad jeziorem, jak również pojazdy dla
czterech ekip na czas kręcenia
filmu.
Długie chwile oczekiwania na
przyjazd młodzieży z Niemiec,
wreszcie są: w poniedziałek 20
maja przylecieli samolotem do
Katowic, krótki przejazd do Opola, powitanie, krótki odpoczynek
i czas zabrać się do pracy.
Dla młodzieży rozpoczął się
bardzo „gorący” i trudny tydzień
- ciężkiej pracy. W środę młodzi
filmowcy poznali tajniki sztuki dziennikarskiej i filmowania.
Pod czujnym okiem pracowników
„Pro Futury” odbyli krótki, intensywny kurs operatorów kamer
filmowych, techniki nagrywania
dźwięku, montażu.
23 maja - pierwszy dzień filmowania. Ja również włożyłem
mały wkład w realizację tego projektu, dlatego też pozwolę sobie
przedstawić krótką relację. „Środa, godzina 12.00 - spotkam się
z ekipą filmową realizującą część
historyczną filmu. Udajemy się
do pałacu w Turawie. Jednak
po krótkiej naradzie ze względów
organizacyjnych jedziemy do
Ligoty Turawskiej, a następnie
do Zakrzowa Turawskiego, żeby
sfilmować osiedle przesiedleńców
z terenu obecnego Jeziora Turawskiego - „Siedlungi”. Ustawienie
sprzętu, kamera poszła w ruch.
Zbyt silny wiatr, jakość dźwięku
słaba. Trzeba sprowadzić specjalny niskoszumowy mikrofon. Telefony komórkowe nie mają zasięgu - czekamy. Udało się połączyć,
mają przywieźć mikrofon – czekamy. Na dworze prawie trzydziestostopniowy upał.. Jest mikrofon
- trzeba się spieszyć z nagraniem–
bo inne ekipy też na niego czekają. Nagranie udało się - czekamy
na busik, który ma nas zawieźć
do Turawy. Łączę się telefonicznie z kierowcą, słyszę: Za chwilę
będę, jestem już w Opolu. Czekamy - upał coraz większy. Nareszcie jest busik - czekaliśmy „tylko”
godzinę. Spożywamy smaczny
obiad w „Borowiku”. Spotykam
się z pozostałymi ekipami, panuje wspaniała atmosfera. Młodzież



Licznie zgromadzona publiczność

jest podekscytowana swoją pracą.
Opowiadają mi, jak to w Rzędowie, w ośrodku agroturystycznym
u państwa Ebisch, upieczono specjalnie dla nich chleb i jaki był
smaczny, ponoć pycha (nie zabrali
dla mnie nawet małej kromki
– muszę się zemścić). Po obiedzie
pełni energii jedziemy do pałacu Turawie. Nagranie przebiega
już sprawnie. Filmowcy dają mi
dużo swobody. Nad Jeziorem Turawskim przedstawiam historię
jego budowy i funkcjonowania
do dnia dzisiejszego. Upał już
minął, można spokojnie filmować. Nawet się nie spostrzegłem,
a już minęła godzina 19.00. Czas
kończyć pracę. Zmęczony wracam
do domu”.
W czwartek do południa pod
czujnym okiem pracowników
„Pro Futury” nakręcono resztę
ujęć. Dla młodych filmowców nastał teraz czas intensywnej pracy.
W ciągu dwóch dni musieli przejrzeć cały nakręcony materiał, wykonać montaż filmu, przetłumaczyć go na język niemiecki, wgrać
napisy i nagrać komentarze.
Musieli bardzo się śpieszyć, bo
premierę filmu zaplanowano na
sobotę o godzinie 13.00 - w czasie Turawskiego Biegu Przełajowego.
Jednak udało się. W sobotę
przed południem spotykam się

z młodymi twórcami, są uśmiechnięci, radośni. Mówią mi, że udało
się zakończyć pracę. Pytam, jak
oceniają film, nie odpowiadają,
ale widzę ich tajemnicze uśmieszki. Czekamy cierpliwie na premierę filmu, przyjeżdżają kolejni zaproszeni goście: Marszałek
Województwa Opolskiego - Józef
Szebesta, konsul - Ludwig Neudorfer, wizytator z kuratorium Halina Nowacka, przedstawiciel
Niemieckiej Centrali Szkolnictwa
za Granicą - Dorothea Burdzik,
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu - Aleksander
Iszczuk, dyrektor Muzeum Martyrologii w Żabikowie - Andrzej
Ben Beryt, jak również miejscowe władze. Następnie odbyła się
projekcja filmu.
Film bardzo mi się podobał,
nie sposób go opisać, trzeba obejrzeć.
Za parę miesięcy, bo już we
wrześniu, film ten będzie pokazany parlamentarzystom unijnym
w Brukseli. Ma ich nakłonić do
zainwestowania w rekultywację
Jeziora Turawskiego. Czy młodzież uratuje Jezioro Turawskie?
– zobaczymy.
Pani Heidi Krieglstein, więcej
takich filmów!
Jerzy Farys
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25 lat regionalizmu w gminie Turawa
Istotą regionalizmu jest troska o zachowanie pewnych wartości oraz tradycji,
a formą realizacji owych celów są powstające stowarzyszenia. Towarzystwa
regionalne są ruchem, który jednoczy
ludzi różnych poglądów, zawodów, pozycji społecznej, różnego wieku, wyznania
i narodowości. Celem głównym owych
organizacji jest działanie na rzecz dobra
wspólnego, a przede wszystkim na rzecz

Kurc, Marian Łatacz i Stanisław Pikul.
Warto dodać, iż na powyższym zebraniu powołano także komisje problemowe oraz przyjęto program działania
na najbliższe lata. Zatwierdzono również tekst statutu i określono wysokość
składki członkowskiej (100 zł).
Z wielu prowadzonych przez Zarząd
Towarzystwa prac, pragnę czytelnikom

Budynek Urzędu Gminy dzień po pożarze

kultury regionalnej. Nadszedł bowiem
czas samodzielnego działania. Liczyć
możemy tylko na siebie. Razem łatwiej
jest osiągnąć cele wynikające z idei regionalizmu, musimy być dobrze zorganizowani, by skuteczniej pielęgnować tradycje naszej małej ojczyzny, dziedzictwo
kulturowe, a jednocześnie tworzyć nowe
wartości dla przyszłych pokoleń.
Do takich działań 25 lat temu zobowiązała się grupa entuzjastów własnego
regionu, miejsca swojego urodzenia i zamieszkania.
Pierwsze zebranie towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej odbyło się
19 lutego 1983 r., powołano na nim założycielską władzę w osobach:
– Walter Świerc – Przewodniczący,
– Piotr Kupka – Wiceprzewodniczący,
– Jan Jachimiak – Wiceprzewodniczący,
– Helmut Weber – Sekretarz,
– Stanisław Golik – Skarbnik,
– Rudolf Hys – Członek zarządu,
– Rudolf Syboń – Członek zarządu.
Do stale współpracujących z Zarządem zależeli: Stanisław Janik, Alfred
Kupka, Jerzy Przyłucki, Henryk Janicki, Czesław Goszczyński, Herbert

przypomnieć w niniejszym artykule
tylko kilka z nich.
Otóż już w 1984 r. z inicjatywy towarzystwa, a przy udziale Opolskiego
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego
w Opolu, Zarządu Wojewódzkiego Ligi
Ochrony Przyrody oraz Elektrowni
,,Opole’’ w Budowie, odbyła się 19 maja
w Turawie konferencja popularnonaukowa poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności wód jezior turawskich. Cztery
wystąpienia wprowadzające wysokiej
klasy specjalistów z dziedziny ochrony środowiska spowodowały burzliwą
dyskusję, którą zakończono przyjęciem ustaleń naprawczych w regionie
turawskim.
W 1985 r. Towarzystwo oraz Gminy
Ośrodek Kultury zorganizowały uroczyste spotkanie przy świecach poświęcone 40. rocznicy zakończenia działań
fontowych w regionie Turawy.
Na spotkanie przybyło około 50
osób, duża ich część to emerytowani
pracownicy administracji państwowej, nauczyciele i zwykli mieszkańcy
Turawy i okolicznych wsi, którzy byli
świadkami tego okresu i którzy naj-

więcej wnieśli w odbudowę zniszczeń
wojennych. Zaproszone osoby wyraziły
swoja wdzięczność organizatorom turawskiego spotkania.
Najdobitniej wyraził to jeden
z zaproszonych stwierdzając ,,Wreszcie
ktoś sobie o nas przypomniał’’.
Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia to jednak nie tylko spotkania
o charakterze refleksyjnym, ale także
zdarzenia przygnębiające, szczególnie
dla członków towarzystwa.
Jednym z nich był pożar ówczesnego urzędu Gminy, zabytkowego
obiektu konstrukcji drewnianej. Pożar wybuchł kilkanaście minut po
godz. 1700 12 stycznia 1985. Ogień
zniszczył całkowicie środkową część
drugiej kondygnacji. Spłonęły częściowo inne pomieszczenia na piętrze
oraz dach budynku. Zniszczeniu uległ
także parter. Według płk. pożarnictwa
Huberta Nasa prawdopodobnymi przyczynami wybuchu pożaru stało się albo
pozostawienie bez dozoru w budynku
elektrycznego odbiornika grzewczego, albo wada urządzeń kominowych.
Budynek został jednak odbudowany,
a tym samym ocalony od zapomnienia
urozmaicając równocześnie zabudowę
mieszkalną w Turawie.
Zarząd Towarzystwa już w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
zajął się sprawą ochrony zabytków architektonicznych znajdujących się na
terenie Turawy.
W dniu 31 stycznia 1985 r. przyjęto jednocześnie stanowisko w sprawie
przekazania zabudowań pałacowych
na inne cele niż Dom Dziecka.
W tym celu wystosowano list do
ówczesnego wojewody opolskiego dr.
Kazimierza Dzierżana z następująca
motywacją:
– obiekt jest zabytkiem zarejestrowanym w klasie pierwszej, a zatem jest
obiektem, który winien być chroniony wszelkimi dostępnymi środkami,
czego obecni użytkownicy zapewnić
nie mogą,
– przedmiotowy obiekt w przekonaniu
towarzystwa winien pozostać w gestii
władz ponadgminnych ze względu na
wysokie koszty utrzymania.
Trudno było wówczas uzyskać aprobującą odpowiedź ze strony władz wojewódzkich z bardzo różnych przyczyn
, jednak dziś pragnę zwrócić uwagę na
to, że Towarzystwo nie było i nie jest
obojętne wobec problemów zachowania
tego, co jest najcenniejsze w gminie.
c.d.n.
Przewodniczący Zarządu Towarzystwa
Miłośników Ziemi Turawskiej
Walter Świerc
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List biskupa
Drogi Ks. Proboszczu. Piszę te słowa
w wigilię święta Bożego Ciała. Chciałbym na Twoje ręce przekazać serdeczne podziękowania za pamięć o mnie
w dniu moich urodzin, 14 maja, przede
wszystkim za uczestnictwo dzieci, które
w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego, przyjmując Ciało
i Krew Pana Jezusa. Wasze modlitwy,
płynące z czystego serca, mają ogromną
moc. Życzę Wam, abyście posilając się
często tym Bożym pokarmem, wzrastali

fala
w miłości do Pana Jezusa i do bliźniego.
Dziękuję także panu Michałowi Panicz,
nauczycielowi religii, za zorganizowanie przyjęcia w szkole w Kadłubie Tur.,
na którym złożyliście również Wasz
dar na naszą misję w Boliwii. Dziękuję
też O. Krystianowi z Góry Św. Anny za
wyświetlenie przeźroczy, które ukazują
w części naszą pracę.
Mam nadzieję, że podczas mojego
krótkiego pobytu w Polsce, w drugiej
połowie października, będę mógł jeszcze
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bardziej podzielić się z Wami tym doświadczeniem misyjnym. Poprzez swoją
miłość do Pana Jezusa i dobre zachowanie w szkole, w domu, gdziekolwiek
będziecie, jesteście również małymi,
a zarazem wielkimi misjonarzami i misjonarkami Pana Jezusa. Na to dawanie
świadectwa, że Pan Jezus dzisiaj żyje
i jest obecny wśród nas, z serca Wam
Wszystkim błogosławię.
Wasz parafianin, biskup Antoni Bonifacy
Reimann z Concecpción w Boliwii

Informacja o stanie przygotowań do sezonu turystycznego w 2008 r.

Problem obsługi ruchu turystycznego
w bieżącym roku był tematem narady, która odbyła się w dniu 22.04 br.
Na zaproszenie Wójta Gminy Turawa – Waldemara Kampy uczestniczyli
w niej przedstawiciele:
– Ośrodków wypoczynkowych i restauracji działających nad Jeziorami Turawskimi,
– Remondis Opole,
– Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu,
– Miejskiej Komendy Policji w Opolu,
– Komisariatu Policji w Ozimku,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,
– WOPR Opole.

Podobnie jak w roku ubiegłym, za
ład i porządek oraz bezpieczeństwo
nad jeziorami turawskimi w trakcie
trwania sezonu turystycznego odpowiedzialni będą:
– w imieniu Wójta Gminy – inspektorzy Referatów: Rozwoju Turystyki,
Promocji, Sportu i Programów Pomocowych, Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, oraz w/w wymienione instytucje, każda w ramach
swoich statutowych obowiązków oraz
posiadanych kompetencji.
Podczas spotkania instytucje złożyły informacje określające sposób
uczestniczenia w zachowaniu odpowiedniego stanu porządku i bezpieczeństwa nad jeziorami oraz w Gminie Turawa.
O przyszłości Jezior Turawskich
i trwających pracach mających na
celu ratowanie i oczyszczenie zbiornika Jeziora Dużego poinformował
uczestników narady Wójt Gminy. Zasadniczym zadaniem Urzędu Gminy
jest koordynacja działań tych wszystkich służb oraz wykonywanie zadań
kontrolno - nadzorczych. Po prze-

prowadzonych przetargach uległ
zmianie dotychczasowy sposób zarządzania Jeziorem Srebrnym, które
wydzierżawione zostało na okres 10
lat. Podobna sytuacja dotyczy również
pola namiotowego „Turawik” nad Jeziorem Dużym.
Bardzo ważne zadanie spoczywać
będzie na firmie Remondis odpowiedzialnej za właściwe gromadzenie
i usuwanie odpadów komunalno-bytowych. Spółka Remondis odpowiedzialna będzie również za porządek
na ogólnodostępnych terenach komunalnych . W miejsce wycofanych
z użytku sanitariatów ustawionych
zostanie 8 toalet typu Toi – Toi,
z czego 4 szt. już od 29 kwietnia, pozostałe zostaną ustawione do 15.06.
br. W związku z licznymi uwagami na
jakość i terminowość świadczonych
przez Remondis usług, wymagany
będzie zwiększony nadzór ze strony
służb Urzędu Gminy.
W celu wsparcia działań porządkowych Urząd Gminy, na podstawie
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudnił 3 osoby do wykonywania prac porządkowych wokół Jezior
Turawskich.
Jak co roku, szczególną uwagą
w okresie lata objęte zostaną tereny
lasów komunalnych. Sieć dróg wewnętrznych wokół jezior jest w nie
najlepszym stanie, ale sytuacja ulega
systematycznej poprawie. Główne
ciągi są utwardzone z asfaltową nawierzchnią, pozostałe to dukty leśne.
W tym roku wyrównano i nawieziono tłuczeń na ulice Pieczarkową,
Opieńkową, Muchomorową, Żużlową
i Energetyczną nad Jeziorem Dużym
oraz Szczupakową i Średnią nad Jeziorem Średnim. Planowane jest jeszcze uzupełnienie ubytków asfaltu na
ulicy Strażackiej i Średniej.
Policja odpowiedzialna będzie za
bezpieczeństwo na terenach rekre-

acyjno-wypoczynkowych.
Według
deklaracji złożonej przez Komendę
Miejską Policji w Opolu, podobnie
jak w roku ubiegłym funkcjonariusze
policji pracować będą nad jeziorami
w systemie zmianowym. Dodatkowo
w dni wolne od pracy do Turawy kierowani będą funkcjonariusze Ruchu
Drogowego z Opola. Od tego roku
siedziba Sezonowego Ogniwa Policji mieścić się będzie w obiekcie położonym nad Jeziorem Dużym przy
promenadzie. Nad Jeziorem Średnim
pełnione będą jedynie dyżury w wyznaczonych godzinach.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu swoje działania
ukierunkuje głównie na badanie jakości wód w jeziorach oraz na zachowanie w ośrodkach wypoczynkowych
i na polach namiotowych odpowiedniego stanu sanitarnego. Podobnie
jak w roku ubiegłym, nad jeziorami
wyznaczono 3 strefy kąpieliskowe.
Na dzień dzisiejszy poziom wody
jest zadawalający i mamy zapewnienie ze strony Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, że
latem stan piętrzenia wody w zbiorniku Jeziora Dużego utrzymywany
będzie na poziomie 50 mln m3.
Z dniem 1.06.2008 r. uruchomiony
został w Turawie przy ul. Opolskiej
37 Gminny Punkt Informacji Turystycznej, który czynny będzie do
dnia l5.09.br. w dni robocze od godz.
700-1800, w soboty od 700-1500 oraz
w niedziele i święta od 900-1400.
W terminie uzgodnionym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu wykonane zostały
opryski odkomarzania terenów rekreacyjnych z finansowym udziałem
właścicieli ośrodków wypoczynkowych i innych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność nad
jeziorami.
Jan Stonoga
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O naszych Staubeckach

Do opracowania wspomnianych
w poprzednim odcinku kolejnych
założeń projektowych budowy
wschodniego obrzeża jeziora z dnia
18.08.1935 r. posłużono się wynikami badań stosunków wodnych
zlewni Małej Panwi na przestrzeni
co najmniej ubiegłych 40 lat. Cofano się nawet do czasów wielkich
powodzi z 1854 r. i 1903 r. Wykorzystano istniejące już wtedy
znaczniki wysokości poziomu fali
kulminacyjnej na tej rzece w Jedlicach, Ozimku i Krasiejowie z tych
lat. Na tej podstawie ustalono, że
największy przepływ wody wyniósł
wtedy maksymalnie 200 m3/s. Dla
zwiększenia pewności zabezpieczenia przeciwpowodziowego przyjęto
do obliczeń ilość wody 285 m/s, jaka
kiedykolwiek może na tej rzece się
pojawić. Projekt opracowali radca
budowlany rejencji opolskiej Momber i jego inspektor Kempfert. Został sprawdzony 5.12.1935 r. przez
dyrektora biura budowy urządzeń
wodnych z Wrocławia Franziusa
i radcę Braulera. Zatwierdzony
w Ministerstwie Komunikacji – oddział transportu wodnego w Berlinie dnia 5.02.1936 r. podpisali:
Krieg i Kohler. Jak powiedziałem
w poprzednim odcinku, obliczono,
że przy jednoczesnym położeniu
obydwu 14 m szerokości i 3 m wysokości klap uchylnych ruchomego jazu do jeziora może wpłynąć
bez przeszkód 285 m3 wody na
sekundę. Stało się jednak inaczej
podczas powodzi w 1997 r. i Mała
Panew w Antoniowie przelała się
przez wały o wysokości rzędnej
179 m.n.p.m., gdyż zawiniła niemożność położenia klap z powodu ich niesprawności, jak i bardzo znacznego zapiaszczenia dna
zarówno basenu wstępnego, jak
i końcowego odcinka Małej Panwi.
W tak zmniejszonym korycie rzeki nie pomieściły się wtedy nawet
110 m3/s fali kulminacyjnej, a według obliczeń, przy zachowaniu
projektowanego przekroju końcowego odcinka koryta Małej Panwi, bez przeszkód miało pomieścić
się, jak wspomniałem wyżej, aż
285 m3/s. I temu zagadnieniu, jak
obiecałem w poprzednim odcinku,
poświęcę teraz trochę więcej uwagi.
W założeniach projektowych napisano z naciskiem, że dla swobodnego przepływu wody nawet prze-

strzeń między właściwym korytem
rzeki, a jego wałami przeciwpowodziowymi musi być zawsze wolna
od wszelkich krzewów i innych
przeszkód. Tymczasem w czasie
powodzi, a nawet i dziś jeszcze
rosną tam oprócz krzewów i innych
chaszczy, półwiekowe drzewa. O zamuleniu czy zapiaszczeniu koryta
rzeki o takim nasileniu, jakie teraz
wystepuje, projektantom się wtedy
nawet nie śniło. Jak ważne to było
dla nich zagadnienie, niech świadczy to, że projektowano wykonanie
obwałowania rzeki od zbiornika
wstępnego po Starą Schodnię, aż
do poziomu 179,40 m.n.p.m., tj.
1 m powyżej najwyższego poziomu
obliczeniowej fali powodziowej.
Przewidziano, że wały będą prowadzone w pewnej odległości od koryta rzeki, a z przestrzeni między
wałami, a rzeką
ziemia zostanie
na tyle usunięta,
by w ten sposób
znacznie zwiekszyć przekrój
koryta rzeki na
tym
odcinku.
Tymczasem po
wojnie nastąpił
olbrzymi rozwój
huty Mała Panew
w Ozimku. Wzrosła
produkcja
przede wszystkim odlewni. Potrzebne były do tego ogromne ilości
piasku formierskiego. Wydobywano
go m.in. w Biestrzynniku, gdzie powstało po wyrobiskach kilka znacznej wielkości, uroczych jeziorek.
Zużyty piasek formierski i inne odpady wywożono z huty na tzw. hałdy. Usytuowane były niefrasobliwie
w zbyt bliskiej odległości od Małej
Panwi. W ciągu dziesięcioleci rzeka
podmywała hałdy i tą zużytą masę
formierską transportowała niekontrolowanie w dół rzeki. Zasypywała
– podnosiła dno – zarówno koryta,
jak i basenu wstępnego, a nawet
teren jeziora właściwego na obszarze trudnym do określenia. A ile
w tych odpadach huty znajduje się
pierwiastków promieniotwórczych
i innych niebezpiecznych dla środowiska materiałów, nikt dziś nie
wie! A może wiedzą specjaliści,
ale oni milczą. Na jaką wysokość

koryto rzeki i basen wstępny zostały zapiaszczone, dokumentuje
nam zdjęcie Józefa Matyska wykonane w 2004 roku w czasie remontu i uwolnienia z naniesionego
piasku ruchomych klap jazu. Na
zdjęciu widzimy, że wystają (to ta
nitowana płyta) około 1,5 m nad
poziom terenu, a porównując ową
fotografię z pokazanym obok szkicem poprzecznym projektu tego
jazu z 1935 r. widzimy, że część
ruchoma (klapy uchylne) łącznie
ze stałą konstrukcją betonowego
fundamentu wznoszą się 4,5 m nad
poziom dna koryta rzeki i basenu
wstępnego. Z tego wynika, że do
2004 roku – siedem lat po powodzi i 65 lat po wybudowaniu tego
obiektu – Małapanew naniosła do
tego miejsca 3 m grubości osad. Nic

dodać, nic ująć! Aktualnie klapy
dalej są położone, znów zamulone i zdaje się, że ODGW odstąpiło
od planów ich reaktowywania ze
względu na koszty. Ależ Panowie,
jeśli jaz będzie niesprawny, a Małapanew dalej będzie taką ilość
piachu niosła, jak dotychczas, to
w niedługim czasie jezioro przestanie istnieć i straci sens cała dotychczasowa dyskusja o jego oczyszczeniu-rekultywowaniu.
Sprawą czystości wody w jeziorze pierwotnie nie chciałem się zajmować, gdyż jest to temat mamuci
i nie na moje wykształcenie. Sprowokowała mnie jednak niedawna
audycja w Radiu Opole i wypowiedzi niektórych słuchaczy. Zwłaszcza
wypowiedź jednej Pani wzburzyła
mną dogłębnie. Stwierdziła mianowicie, że winni zanieczyszczenia
wód jeziora są mieszkańcy Turawy
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– czyli historia budowy Jeziora Turawskiego
cz. 8

i Szczedrzyka, gdyż wylewają do
niego swoje szamba. I tej Pani, i innym podobnie myślącym odpowiadam: mieszkańcy Turawy zamieszkują teren średnio 12-10 m pomiżej
wysokości lustra wody jeziora, więc
absolutnie nie wchodzą w rachubę,
poza tym Turawa jest skanalizowana. A mieszkańcy Szczedrzyka,
no cóz, możliwe, że część z nich
odprowadza swoje ścieki do rowów
melioracyjnych, skąd są pompami przepompowni Szczedrzyk odprowadzane do jeziora. Jest to na
pewno proceder wysoce naganny,
ale ilość tych ścieków w stosunku
do ilości ścieków, jakie wpływają do
jeziora Małąpanwią, mają się mniej
więcej tak, jak 1:190000 (jeden:sto
dziewiędziesiąt tysięcy), ponieważ
przepompownia Szczedrzyk przepompowuje średnio ok. 5 m3 na
dobę. Natomiast Małapanew, której
wody powyżej jeziora niewiele różnia się od ścieków, wlewa do jeziora
średnio ok. 10-12 m3 na sekundę, co
daje 950000 m3 na dobę i to jest ten
stosunek 1:190000. Więc dziwię się,
że ludzie zabierający głos na ten
temat i uważający siebie za znawców tematu nie nazywają rzeczy po
imieniu i nie grzmią donośnie o potrzebie natychmiastowego przystąpienia do oczyszczania całej zlewni
koryta Małej Panwi i jej dopływów
od źródeł począwszy o powierzchni 1400 km2. Jest taki lewy dopływ
Małej Panwi, wpadający do niej
w miejscowości Potępa, o nic nie

mówiącej, polskiej nazwie „Stoła”,
biorący swój początek gdzieś w okolicy Tarnowskich Gór. Jego przedwojenna niemiecka nazwa brzmi
„Stollenwasser”, co w dosłownym
tłumaczeniu znaczy „woda sztolniowa”! Więc biorąca swój początek
gdzieś w sztolniach kopalń Górnego Śląska. To właśnie nie oczyszczone wody tej Stoły są głównym,
choć nie jedynym winowajcą tego,
że nasza kochana Mała Panew od
miejsca dopływu tego kanału kloacznego aglomeracji Górnośląskiej
jest tak zabrudzona. Spowoduje to,
że wody naszego jeziora, które jeszcze jest jakby olbrzymią naturalną
oczyszczalnią ścieków, nasycą się.
Wtedy nie będą się już nawet nadawać do użytku w Elektrowni Opole
i dopiero wysocy rangą, a odpowiedzialni za ten stan rzeczy, którzy
dotąd pozostali głusi na błagalne
wołanie władz Gminy Turawa o pomoc, obudzą się. Niestety za późno
i będzie jak w przysłowiu o Polaku
mądrym po szkodzie! Gdy z górą 30
lat temu, jeszcze za czasów „Wiecie, rozumiecie, pomożecie”, powstał projekt wybudowania właśnie w okolicach Opola olbrzymiej
elektrowni węglowej, w tutejszym
środowisku lokalnym zawrzało. Co
odważniejsi protestowali wysuwając różne, przede wszystkim z dziedziny ochrony środowiska naturalnego argumenty. Wszystko na nic,
bowiem w Warszawie już klamka
zapadłą, a wtedy władza ludowa

nie miała zwyczaju konsultować
ważkich decyzji z ludem. Głównym
argumentem, który zdaniem decydentów przemawiał za wybudowaniem elektrowni właśnie koło Opola, było to, że Opolszczyzna nie ma,
jak dotąd, uciążliwego przemysłu,
a też musi coś Państwu dać. I to
po pierwsze. Drugim argumentem
było to, że duże ilości odpowiednio czystej wody potrzebnej dla
tej elektrowni są właśnie w rzece
Mała Panew, która poniżej Jeziora
Turawskiego jest jeszcze w trzeciej
klasie czystości – tak było wtedy,
a jak jest dziś – sami widzimy. To
dla zapewnienia ciągłego dopływu
wystarczającej ilości wody dla tej
elektrowni podniesiono nawet wysokość piętrzenia wody w jeziorze
o 40 cm. Nie zważano przy tym
nawet na sprawę zabezpieczenia
przeciwpowodziowego okolicznych
wiosek. Po tym troche przydługim
wtrąceniu na temat czystości wody
w jeziorze wracamy do zasadniczego tematu, tj. czasów jego budowy.
Wzdłuż wałów cofkowych Szczedrzyk-Jedlice oraz Jedlice-Dylaki
i obwałowań zbiornika wstępnego
jeszcze w czasie budowy zostały
wykonane rowy opaskowe, w których gromadzi się woda przesiąkająca pod tymi wałami w okresie,
gdy woda w jeziorze piętrzona jest
powyżej poziomu polderów. Ta
woda gromadzi się w zbiorniku
obok przepompowni Jedlice, skąd
zostaje przepompowana do jeziora.
Przepompownię pokazałem w poprzednim odcinku tego cyklu. Pracują w niej dwie pompy o wydajności powyżej 2 m3/s z silnikami po
150 kW, jedna pompa o wydajności
1 m3/s i o mocy 160 kW oraz jedna pompa o wydajności 0,72 m3/s
z silnikiem o mocy 100 kW. Natomiast przepompownia druga zwana Szczedrzyk przepompowuje do
jeziora wody zbierające się zarówno w rowie opaskowym, jak i w rowach melioracyjnych na polderze
południowym. Tutaj pracują trzy
pompy o wydajność 0,75 m3/s z silnikami 100 kW każda. Zaznaczyć
należy, że pompy w obydwu przepompowniach nie pracują stale, tylko dorywczo w miarę potrzeb.
Dokończenie nastąpi, mam nadzieję, już w następnym odcinku.
Alfred Kupka
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Zakrzów Turawski
– Proszę czytelnikom Fali przybliżyć swoją postać?
– Nazywam się Jerzy Zubeil, urodziłem się w Kadłubie Turawskim
w 1953 roku. Jestem żonaty, mam
dwie córki, z zawodu jestem stolarzem. Wcześniej pracowałem w Opolance w Dylakach, w stolarni u Państwa Syboniów w Turawie, a od 2000
roku pracuję na oczyszczalni ścieków
w Kotorzu Małym.
– Jak długo pełni Pan funkcję
sołtysa?
– Funkcję sołtysa pełnię już 17 lat
od 1991 roku, czyli piątą kadencję.
Dwukrotnie byłem radnym Gminy
Turawa.
– Jak ocenia Pan swoją działalność?
– Swojej pracy się nie wstydzę.
Chciałoby się zrobić więcej i lepiej,
ale często jest to niemożliwe ze
względu na obowiązujące przepisy
i ograniczone finanse. Wolę, żeby
moją działalność ocenili inni, jednak nie za moimi plecami, ale żeby
przedstawili mi wprost swoje żale
i uwagi.
– Co udało się Panu osiągnąć dla
Zakrzowa Turawskiego?
– W tym czasie, gdy jestem sołtysem, wybudowano w Zakrzowie
wodociąg, sieć telefoniczną, wyszlamowany został staw, wyasfaltowano
5 dróg, wykonano oświetlenie m.in.
przy ul. Klapacz, Szkolnej i Opolskiej. Ustawiliśmy 3 nowe wiaty
przystankowe. Kilkakrotnie remontowaliśmy budynek szkolny. Obecnie
mieści się w nim przedszkole, biuro
Nadleśnictwa Turawa i piękne sale
przeznaczone dla mieszkańców wsi.
Niewiele byłoby jednak zrobione,
gdyby nie pieniądze z budżetu gminy i pomoc gminnych urzędników.
W 2005r. dzięki środkom otrzymanym z Fundacji Wspomagania Wsi
wyremontowaliśmy dach drewnianego kościoła i odnowiliśmy dwa stare
grobowce. Za kościołem został wykonany parking, ale wcześniej trzeba
było ułożyć betonowe rury, utwardzić teren. Co roku z Radą Sołecką
organizujemy dla dzieci i młodzieży
zawody wędkarskie na stawie przy
ul. Kościelnej, razem z przedszkolakami organizujemy Dzień Seniora,
kilkakrotnie we wsi odbyły się różne
biesiady i dożynki wiejskie. Pomagam paniom z przedszkola i świetlicy

środowiskowej przy organizacji pikników, kuligów, spotkań z leśnikami
i policjantami. Piękną wizytówką
naszej wsi jest rondo i staw, którymi opiekuje się obecnie pan Edward
Plotnik, wcześniej przez 12 lat ja się
nim opiekowałem. Posadziłem krzewy ozdobne, by upiększyć rondo.
– Co chciałby Pan jeszcze zrobić
dla swojej miejscowości?
– Roboty jest dużo. Potrzebna nam
jest kanalizacja, wyasfaltowanie pięciu dróg i połączenie ul. Kościelnej
z Dobrodzieńską w Ligocie, a przede
wszystkim wybudowanie chodnika
przy ul. Kościelnej. Razem z Radą
Sołecką będę się starał o ustawienie
brakujących lamp ulicznych, szczególnie przy parkingu przykościelnym
i przy ul. Jodłowej. Chciałbym, żeby
wreszcie zniknęło wysypisko śmieci
na polach za kościołem. Szkoda, że
mieszkańcy naszych wsi nie mogą
zrozumieć, że pieniądze, jakie idą na
niwelację dzikiego wysypiska, mogłyby być wykorzystane przez wieś na
wiele potrzebniejszych spraw. W tym
roku musimy zakupić siatkę i zabezpieczyć boisko szkolne, koniecznie
musimy wyremontować najbardziej
uszkodzone odcinki dróg asfaltowych, szczególnie ul. Kościelnej.
Chcemy dokończyć budowę placu
zabaw. Ponieważ Ks. Proboszcz będzie się starał o dotację na zabezpieczenie drewnianego kościoła, wspólnie z mieszkańcami wsi musimy się
włączyć do pomocy przy pracach
konserwacyjnych i wycince niektórych drzew na cmentarzu. W przyszłym roku przypada 250 rocznica
wybudowania naszego drewnianego
kościoła, czeka nas więc dużo pracy

związanej z przygotowaniem się do
jubileuszu.
– Jak przebiegają przygotowania
do dożynek gminnych?
– Dożynki odbędą się 13 i 14
września. Program będzie podobny do lat ubiegłych. Na to, co najważniejsze, mamy spisane umowy
wstępne. Gdy dopisze pogoda, to dożynki na pewno będą udane. Jestem
dobrej myśli.
– Jak wygląda współpraca
z mieszkańcami Zakrzowa Turawskiego?
– Sam sołtys nie zrobi nic. Dobrze
układa mi się współpraca z Radą Sołecką i radnym panem Leonardem
Warzechą. Większość mieszkańców
chętnie, z całym sercem angażuje się
do prac, jakie podejmujemy na rzecz
wsi, są też i tacy, którzy wolą krytykować, niż cokolwiek zrobić, a zdarzają się również jednostki, które
trzeba upominać, by nie niszczyły
tego, co inni zrobili. Tych jednak,
którzy chcą coś zrobić dla wsi, jest
zdecydowanie najwięcej, a na pomoc
ze strony panów Pawła i Eryka Michalczyk mogę liczyć zawsze. W tym
miejscu pragnę wszystkim podziękować za dotychczasową współpracę,
dobre rady i życzliwość i proszę o tak
dobrą dalszą współpracę.
– Jakie są Pana marzenia?
– Chciałbym zapewnić młodzieży zorganizowany popołudniowy
odpoczynek. Największym moim
marzeniem jest zorganizowanie dla
nich sportowej sekcji strzeleckiej.
Do zmian ustrojowych prowadziłem
sekcję strzelecką broni pneumatycznej. Chciałbym powrócić do tej
wspaniałej idei. Moglibyśmy postrzelać z broni pneumatycznej, a może
w przyszłości również z karabinków kbks. Zapraszam wszystkich
chętnych, którzy interesują się tym
sportem i pragną postrzelać z broni. Szczególnie zapraszam młodzież
z Zakrzowa Turawskiego i okolicznych wsi.
– Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził
Jerzy Farys
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Turniej „Co wiem o swojej gminie”
rozstrzygnięty

wsi Gminy Turawa. Gimnazjaliści
przygotowali się do turnieju z trzech
książek W. Świerca-„Album”, „Turawa w grafice i słowie…”, „Jak z osady folwarcznej powstała wieś Turawa”. Uczestnicy tego etapu wykazali
się tak ogromną wiedzą, że jurorom
było bardzo trudno wyłonić zwycięzców. Po długiej walce turniej został
rozstrzygnięty. Laureatami turnieju
zostali:
– Katrina Pawuś – zwycięzca turnieju
– Dawid Galus – II miejsce
– Dżesika Farys – III miejsce
– Zuzanna Tomsa – IV miejsce
– Manuela Wróblewska – V miejsce

5 czerwca w Publicznym Gimnazjum
w Turawie został rozegrany turniej
„Co wiem o swojej Gminie”, którego
organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej. Punktualnie o godz. 9.00. zaproszonych
gości: W. Świeca – przewodniczącego
TMZT, J. Musielaka-dyrektora GZEAS-u, J. Stonogę-wice przewodniczącego TMZT, E. Matysek – dyrektorkę
Publicznego Gimnazjum w Turawie,
powitał prowadzący turniej J. Farys.
Następnie rywalizację rozpoczęli
uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z Kadłuba Turawskiego,
Ligoty Turawskiej oraz z Osowca. W

ciągu sześćdziesięciu minut musieli
wykonać pracę plastyczną przedstawiającą swoją wieś. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Kadłuba
Turawskiego. Po raz drugi konkurs
wygrała Karolina Moch, zaś jej koleżanki ze szkoły zajęły: Martina Gabryś drugie i Patrycja Kensy czwarte
miejsce. Trzecie miejsce zajęła Julia
Żaba reprezentująca szkołę z Osowca. Wszystkie prace wykonane przez
uczniów były bardzo ciekawe.
W drugiej części turnieju rywalizowali gimnazjaliści. Dziesiątka
uczniów odpowiadała na pytania
dotyczące historii, tradycji i kultury

Nagrody rzeczowe uczestnikom
turnieju wręczyli przewodniczący
TMZT Walter Świerc i Jerzy Faryswice przewodniczący TMZT. Pan
Walter Świerc podkreślił bardzo
dobre przygotowanie merytoryczne
gimnazjalistów, którzy wykazali się
ogromną wiedzą dotyczącą historii
Gminy Turawa. Wszyscy uczniowie
biorący w turnieju otrzymali cenne
nagrody, które ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i
Urząd Gminy w Turawie.
Jerzy Farys

Podziękowanie
Dziękuję Państwu Klaudii i Markowi Pasoń oraz Panu Hubertowi Reitor za wyremontowanie drewutni
w Przedszkolu Publicznym w Turawie. Szczególne wyrazy uznania
należą się za wkomponowanie nowej
drewutni do istniejącego budynku
przedszkola. Od tej chwili obydwa
budynki stanowią jedną całość,
a drewutnia dodaje nawet uroku
naszemu przedszkolu.
Brygida Mach
Dyrektor Przedszkola w Turawie
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WIEJSKA IZBA REGIONALNA zaprasza...
16 maja br. w Wiejskiej Izbie Regionalnej gminy Turawa w Ligocie
Turawskiej zostały ogłoszone wyniki
III edycji Konkursu na najciekawszy
eksponat muzealny „Ocalić od zapomnienia”, organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Izbę Regionalną. Wzorem
lat ubiegłych zasadniczym celem
Konkursu było uratowanie nielicznych już przedmiotów kultury materialnej wsi naszego regionu.
Zgodnie z regulaminem, do Konkursu mogły być zgłoszone oryginalne przedmioty wytworzone przed
1945 rokiem, które po ogłoszeniu
wyników przejdą na własność Izby
Regionalnej. Ostatecznie do III edycji przystąpiło 5 rodzin, które łącznie
zgłosiły 16 eksponatów.
5 maja Komisja Konkursowa:
p. W. Świerc (Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Turawskiej),
J. Farys i D. Matysek (członkowie),
po gruntownym obejrzeniu zgromadzonych przedmiotów ustaliła, że
wszystkie eksponaty spełniły wymogi Konkursu.
Zważywszy na bardzo zbliżony do
siebie czasokres powstania i wartość
muzealną większości z nich, przyznała 4 równorzędne nagrody pieniężne i 1 wyróżnienie.
Fundatorem nagród i pamiątkowych albumów byto Towarzystwo,
a wyróżnienia – Wójt Gminy Turawa.
Nagrody otrzymali:
– p. Maria Bodnaruś z Bierdzan za
drewnianą, zdobioną malowidłami
i okuciami skrzynię podróżną oraz
kpl. 6 chustek kaszmirowo-wełnianych z motywami kwiatowymi,
– pp. Halina i Arthur Kollochowie
z Ligoty za hebel ( szatkownicę) do
kapusty, sz1ifierkę (ostrzałkę) do

narzędzi i obraz olejny „Pan Jezus
w Ogrodzie Oliwnym”,
– p. Henryk Panicz z Ligoty za stolnicę, „babkę” do klepania kosy
i półlitrową miarkę do odmierzania
mleka,
– p. Eryka Skiba z Ligoty za mapę (na
płótnie) ziem niemieckich i rzeźbionego konika na biegunach.
Wyróżnienie otrzymał Bonifacy
Staś z Ligoty za kostur ( czerpak) do
wyciągania wiader z wodą ze studni.
W miłej uroczystości, przygotowanej przez p. sołtys A. Kasprzyk
i Radę Sołecką wsi Ligota, oprócz
organizatorów Konkursu i laureatów, uczestniczyli m.in.: p. W. Kampa – Wójt Gminy Turawa, p. F. Mykietów – Przew. Rady Gm. Turawa,
p. J. Stonoga – prac. U. Gminy w Turawie, p. B. Matuszek z Woj. Ośr.
Dor. Rolniczego w Łosiowie, księża
parafii Ligota: ks. proboszcz S. Pawiński i ks. wikary J. Ostrowski,
p. B. Kansy – dyr. PSP i p. B. Staś
z filii Gm. Biblioteki w Ligocie. Media
reprezentowali red. „Radia Opole”,
„Beczki” i „Fali”, a uczniowie naszej

PSP przedstawili stosowny program
artystyczny. Wraz z podziękowaniem
za występ dzieci otrzymały słodkie
upominki ufundowane przez sklepy
p. K. Nowak i A. Morcinek.
Gromadzone od czterech lat eksponaty można oglądać w Izbie Regionalnej, która ponadto otrzymała
stylową gablotę na kolekcję pisanek
nagradzanych od 2003 roku w Gminnych Konkursach Kroszonkarskich.
Gablotę wykonaną przez p. R. Wiorę
z Ligoty zapłacono z budżetu gminy.
Wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie tego spotkania:
p. Sołtys i Radzie Sołeckiej wsi, paniom za pomoc w wiosennych porządkach w Izbie (p. p. H. Koj, B. Staś
i J. Dawid) oraz sklepom:”U Krystyny” i „Adaś”, składam serdeczne podziękowanie. Zapraszając do kolejnego konkursu w przyszłym roku mam
nadzieję, że piąte urodziny Izby będą
okazją do głębszych przemyśleń nad
przeszłością i szacunkiem do tradycji,
bez których nie byłoby teraźniejszości.
Danuta Matysek
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Uczymy dla życia
W roku szkolnym 2007/2008
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie realizowany był program „Żyjmy
Bezpieczniej” przygotowany
przez pedagoga szkolnego
p. Annę Kulaszę przy współpracy dyrektora szkoły Henryka Zapióra i p. Elżbiety Wideł. Programem objęci zostali
uczniowie klas I-VI, a jego
głównym celem było wyposażenie dzieci w umiejętności,
które pomogą im zachować
się w trudnych sytuacjach
życiowych.
W okresie jesienno-zimowym uczniowie klas I-III pod
opieką policjantów z Rewiru
Dzielnicowych w Turawie,
uczyli się podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię oraz bezpiecznego zachowania się na drodze. Zajęcia
miały charakter praktyczny
i odbywały się na przejściu dla
pieszych w okolicach szkoły.
W listopadzie uczniowie
naszej szkoły wzięli udział
w warsztatach na temat
agresji i przemocy, które
uświadomiły im, iż konflikty
można rozwiązywać bez użycia siły.
Realizację
programu
wspierali również leśnicy
z Nadleśnictwa w Turawie,
p. Anna Kowalska i p. Henryk
Ostrowski, którzy rozpoczęli
cykl zajęć na temat bezpieczeństwa w lesie. Część tych
lekcji odbywała się w lesie, co
nie tylko pozwoliło dzieciom
poznać piękno najbliższego
środowiska przyrodniczego,
ale również poznać sposoby
aktywnego wypoczynku.
O tym, czy pies może gryźć
i kiedy jest niebezpieczny,
mogły się dzieci przekonać
po spotkaniu z treserem psów
i jego podopiecznymi. Uczniowie dowiedzieli się, w jakich
sytuacjach zwierzę może być
agresywne i jak należy zachować się na wypadek ataku
z jego strony.
Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą przybliżyli dzieciom przedstawiciele
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszy-

scy uczestnicy tych zajęć
w praktyczny sposób uczyli
się udzielania pierwszej pomocy: sposobów jej wzywania,
pośredniego masażu serca
i sztucznego oddychania. Dodatkową atrakcją była krótka
prelekcja o pracy płetwonurków oraz pokaz sprzętu, którego używają pod wodą.
Bezpieczne korzystanie
z urządzeń elektrycznych to
kolejne zagadnienie realizowane w szkole. Projekcja
filmów dydaktycznych oraz
zajęcia praktyczne uświadomiły dzieciom, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je
w domu.
W maju zorganizowany
został wyjazd do Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu.
Uczniowie zapoznali się z niebezpieczną pracą strażaków,
dowiedzieli się, jak się zachować na wypadek pożaru.
W ciągu całego roku szkolnego przypominano dzieciom
o bezpiecznym korzystaniu
z internetu, a pedagog szkolny
przygotował i przeprowadził
specjalne zajęcia dotyczące
tego tematu.
Programem ,,Żyjmy Bezpieczniej’’ objęci zostali
również rodzice. Policjanci
z Komendy Miejskiej w Opolu uświadamiali rodziców, na
jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa mogą być narażone
ich dzieci, co powinno ich
zaniepokoić i gdzie szukać
pomocy. Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej również zachęcali
do uważnego obserwowania
swojego dziecka, wspierania
go, a w razie potrzeby korzystania z pomocy pedagoga lub
psychologa.
Podsumowanie akcji ,,Żyjmy Bezpieczniej’’ odbędzie się
w czerwcu i połączone zostanie
z egzaminem na kartę rowerową. Uczniowie klas czwartych
dodatkowo wezmą udział w zajęciach przygotowanych przez
słuchaczy Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu, dotyczących
udzielania pierwszej pomocy
przy skaleczeniach, złamaniach i omdleniach.

Realizacja programu była
możliwa dzięki nawiązaniu
współpracy z różnymi fundacjami: Fundacją ,,Kierowca
Bezpieczny’’ – Krzysztofa Hołowczyca, Stowarzyszeniem
Elektryków Polskich, Klubem
Pancernika, ,,Fundacją Dzieci
Niczyje”.
Realizacja programu ,,Żyjmy Bezpieczniej’’ przysporzyła dzieciom wiele radości.
Pozwoliła poznać nowych
ludzi i poszerzyć wiadomości.
Przyczyniła się do nabycia
praktycznych umiejętności,
które są najbardziej przydatne
we współczesnym życiu.
Przeprowadzenie
wielu
działań w ramach prowadzonych programów było
możliwe dzięki generalnie
wyremontowanej stołówce
szkolnej. Pomieszczenie to
zostało zaadaptowane rów-

nież jako sala multimedialna.
Zakupiono do niej telewizor
LCD 42”, antenę satelitarną,
odtwarzacz DVD oraz projektor z ekranem do prezentacji
multimedialnych.
Dodatkowo utworzono w nowych
pomieszczeniach, przejętych
po lokatorze mieszkającym
w szkole, bibliotekę i Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej, wyposażone
w komputery z programu UE.
Uczniowie, realizując priorytet
Opolskiego Kuratora Oświaty,
mają teraz pełny dostęp do
informacji multimedialnej.
Obecnie instalowana jest nowa
pracownia komputerowa.
Dziękujemy gronu pedagogicznemu za współpracę przy
realizacji programów.
Elżbieta Wideł
Henryk Zapiór

Turawa w grafice Waltera Świerca

Rys. Polowanie na kaczki nad stawami rybnymi pod Bierdzanami
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Listy z misji
14.05.2008 – Urodziny w Boliwii
Podobnie jak w wielu krajach, tak też
w Boliwii jest zwyczajem świętowanie dnia urodzin. Rodziny, przyjaciele, znajomi, spotykają się wspólnie,
by złożyć życzenia solenizantowi, by
być przez chwilę razem z nim i cieszyć się sobą.
Podobnie świętuje się w rodzinach
zakonnych, także wśród braci prowincji Boliwijskiej. W miarę możliwości w dniu urodzin współbrata
otacza się go modlitwą, pamięcią, ale
też świętuje się dobrym obiadem czy
rekreacją.
Dziś rodzina naszego wikariatu
misyjnego Nuflo de Chavez modliła się, ale też świętowała kolejne
urodziny naszego Pasterza, Biskupa Antoniego Bonifacego Reimanna
OFM.
Mimo że od kilku dni z powodu
rożnych terminów, spotkań i obowiązków ciągle był w drodze i nie
mógł na czas dojechać do Concepcion
, to jednak nie było to przeszkodą, by
tak ważnego dnia nie uczcić. Ponieważ biskup nasz często jest w drodze,
można powiedzieć, że cały wikariat
jest jego domem a dziś akurat tym
domem była nasza parafia misyjna
El Fortin.
Razem z O. Bernardem, proboszczem z Ascencion, który tymczasowo
przebywa ze względów zdrowotnych
w Santa Cruz , a także z P. Raulem,
kanclerzem naszej kurii arcybiskupiej w Santa Cruz , ruszyliśmy pod
wieczór w kierunku El Fortin. Ok
2,5 godz. potrzeba, by spokojnie dotrzeć z Santa Cruz do El Fortin. Tam
oprócz gospodarzy O. Stanisława
i Br. Felixa spotkaliśmy naturalnie
naszego solenizanta Bp. Antoniego
i br. Marka.
Wigilię urodzin rozpoczęliśmy
mszą św. w kościele św. Klary w El
Fortin. Oprócz nas, sióstr Terezjanek i sióstr Sercanek, które także
przyjechały pogratulować biskupowi,
we mszy uczestniczyła jeszcze mała
grupka miejscowych dzieci.
Modliliśmy się wspólnie w intencji naszego Pasterza Bp. Antoniego. Po mszy św. dzieci otrzymały
cukierki, a cała nasza reszta dobrą
zupę „locro” – typową tutejszą zupę
z kury z ryżem i jarzynami. Wielki
garnek szybko pokazał dno.
Już w mniejszym gronie, takim
naszym braterskim, usiedliśmy przy
wigilijnej rekreacji. Oczywiście, in-

fala

tencją było, a jakże, doczekać północy
i pogratulować naszemu biskupowi.
Krótko przed północą coś zaczęło
się dziać przed drzwiami. Młodzież
dowiedziała się o obecności biskupa
w El Fortin i jego wigilii urodzin.
Przyszli więc zaśpiewać „serenate”, którą tradycyjnie śpiewa się tu
o północy dla solenizanta. Nie tylko
młodzież, ale też siostry Terezjanki,
mieszkające obecnie w El Fortin, dołączyły do grona gratulantów. I tak
na początku tego świątecznego dnia,
przy śpiewie, wesoło i radośnie zło-
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żyliśmy naszemu biskupowi życzenia
urodzinowe.
Dziś rano po raz drugi spotkaliśmy się w kościele. We mszy św.
modliliśmy się za naszego biskupa,
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współbrata, ale też za jego rodzinę,
bliskich, za wszystkich zmarłych.
Wiadomość o obecności Biskupa w El
Fortin rozniosła się drogą radiową
na cały wikariat. Więc koło południa
gratulantów, czyli sióstr, księży,
współbraci, seminarzystów nazbierała się już cała wielka grupa, tak
że do urodzinowego obiadu zasiadło
nas… 28! Bogu dzięki, że gospodarze
Br. Felix i O. Stanisław liczyli się z tą
możliwością i urodzinowego obiadu
nie brakło nikomu. No i nie mogło
zabraknąć – i były aż dwa – torty
urodzinowe!!! Były jeszcze życzenia,
było też nasze „sto lat”!!!
Po obiedzie… każdy znów w swoja
stronę. A nasz biskup… do domu do
Concepcion. Myślę, że i tam jeszcze
trochę poświętował, a może i jeszcze
świętuje. Uff, czasem taki długi dzień
może być męczący. Ale to tylko raz
w roku, Monsenor!
Życzymy tu wszyscy naszemu biskupowi Antoniemu – Pasterzowi
misyjnego Kościoła Nuflo de Chaves
w Boliwii – Wielu łask Bożych, sił
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i zdrowia na co dzień. Niech Duch
Św. zawsze Tobą kieruje, a dobry
Anioł Stróż niech Cię strzeże na
misyjnych drogach.

Urodziny w Kadłubie
14 maja, w dzień urodzin biskupa Antoniego, w kościele w Kadłubie Turawskim odprawiona została msza święta
w Jego intencji. Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz Sławomir Pawiń-

ski, na mszy obecny był również franciszkanin z Góry Św. Anny, o. Krystian
Pieczka. Z inicjatywy ks. proboszcza,
po mszy św. odbyło się spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
z o. Krystianem Pieczką. Na spotkaniu
tym dzieci mogły zapoznać się z problemami i pracą misjonarzy w Boliwii.
Pod koniec spotkania w imieniu dzieci
i ich rodziców ks. proboszcz przekazał
na ręce o. Krystiana pieniądze dla bp.
Antoniego.
Mam nadzieję, że spotkanie to
utkwi dzieciom na długo w pamięci i uwrażliwi ich serca na potrzeby
misji.
Michał Panicz

Feliz Cumpleanos Monsenor Antonio !!!!
Tarsicio Josef Lamik ofm
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Kapliczki i krzyże
Gminy Turawa

Na terenie Gminy Turawa
znajduje się bardzo dużo kapliczek. Większość jednak mieszkańców nie interesuje się historią
powstania tych niecodziennych
zabytków. Często historia ich
powstania jest bardzo odległa
i mieszkańcy twierdzą, że stoi
tam od zawsze. Możemy znaleźć
w nich zabytkowe obrazy czy figury świętych. Bardzo mało znany jest fakt, że w Marszałkach
znajduje się kapliczka z zawieszonym dzwonem z 1746 roku.
Jerzy Farys

Kapliczka z dzwonem
w Marszałkach
Kapliczka, która obecnie znajduje się na Marszałkach przy ul.
Jodłowej, posiada następującą
historię. Jej dzwon jest z roku
1746, najpierw był zawieszony
na wysokim drewnianym słupie,
który stał bok domu Pana Joszka. Z biegiem czasu drewno spłonęło i dzwon został przeniesiony
na nowe miejsce obok domu Pana
Józefa Golli, tam także zawieszony był na drewnianym słupie.
Niestety przez opady deszczu czy
też śniegu dzwon niszczył się, dlatego też w XIX wieku wójt gminy Turawa poprosił Pana Józefa
Gollę, aby na jego terenie można
było wybudować kapliczkę. Pan
Golla zgodził się i na miejscu,
gdzie dotąd stał dzwon, zbudowano piękną kapliczkę z czerwonej
cegły. W jej wnętrzu znalazło się
również miejsce na stary dzwon,
który towarzyszył mieszkańcom
Turawy-Marszałek od 1746 roku.
Kapliczką na początku opiekowała się Pani Anna Pile, obecnie
zajmuje się nią Pani Agata Stanoszek wraz z swą córką, Panią
Barbarą Karwat.
Roman Pielawa

Dać im nadzieję

Dzięki otwartym sercom uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie
Turawskim, 12 letni Alfonso z Burkina
Faso może podejmować edukację w swoim kraju.
Szkoła w Kadłubie Turawskim od
2 lat uczestniczy w projekcie „Dać im
nadzieję”. Misyjny program edukacyjny
to pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym z krajów misyjnych: sierotom,
półsierotom, dzieciom, którym rodzice
z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości
edukacji, a czasem nawet zaspokojenia
najbardziej podstawowych potrzeb.
Obecnie programem objętych jest
150 dzieci ze szkół podstawowych.
W programie udział biorą osoby prywatne, firmy oraz szkoły. Kwota, dzięki
której dziecko w Afryce może uczyć się
przez cały rok, to około 160 zł.
Pragnę podziękować wszystkim rodzicom, którzy wsparli ten projekt. Gest
ten jest wyrazem Waszej wrażliwości na
potrzeby innych, szczególnie dzieci.
Michał Panicz
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Jubileusz Ks. Proboszcza
Józefa Swolany
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10-lecie partnerstwa Turawa – Wetter
10-Jähriegen Jubiläums der Partnerschaft von Turawa und Wetter
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Heller

Skąd jesteśmy

czyli nasze miejsce w przestrzeni kosmicznej wg filozofa, astrofizyka,
naturalisty i księdza w jednej osobie
„Ostateczne wyjaśnienie wszechświata” Ks. prof. Michała Hellera, wydawnictwa Universitas, 2008, to książka
niezwykła pod wieloma względami.
Poniekąd jest ona kontynuacją ponad
30 wcześniejszych prac z dorobku autorskiego tego dociekliwego naukowca
i teologa łączącego w jedną całość na
pozór pozostające ze sobą w sprzeczności teorie boskiego kreacjonizmu
i ewolucji naturalnej. Spośród dziesiątek teorii i przemyśleń filozofów,
teologów i naukowców autor wybrał
te najistotniejsze, wnoszące powiew
świeżości i dające próbę odpowiedzi
na egzystencjalne pytania ludzkości:
skąd jesteśmy, z czego powstaliśmy
i jaka jest w tym rola Boga.
Kiedyś, po przeczytaniu teorii
względności Einsteina i stosunkowo
niedawnej, nigdy nie domkniętej matematycznie teorii wszystkiego Stephena Hawkinga, wydawało mi się, że
ostateczne wyjaśnienie wszechświata
było w zasięgu możliwości świata nauki. Teoria wszystkiego, pomimo początkowych sukcesów, nigdy jednak
nie powstała, a teorie cząstkowe, jak
chociażby teoria grawitacji kwantowej,
oddziaływań jądrowych mocnych i słabych czy elektromagnetycznych, próbujące wyjaśnić porządek świata, nie
mają jak dotąd wspólnego mianownika. Stąd tak ważna z punktu widzenia amatora obserwatora jest książka
Ks. prof. M. Hellera.
Pytania, jak twierdzi sam autor,
członek Papieskiej Akademii Nauk
w Rzymie i Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie,
absolwent KUL, sybirak, myśliciel,
filozof przyrody, znawca fizyki, matematyki i kosmologii, należy stawiać
tak długo, aż nie zostanie nic do wyjaśnienia. Jest zwolennikiem i gorącym
głosicielem naukowych – empirycznych
metod poznawczych, wyznając zasadę,
że świat można wyjaśnić jedynie za pomocą praw w nim istniejących. Wikłanie Boga w procesy poznawcze i traktowanie Go jako „zapchajdziury” naszej
ludzkiej niewiedzy nie powinno mieć,
wg Ks. Hellera, miejsca ani w nowej
filozofii, ani tym bardziej w nauce.
Jedno z egzystencjonalnych pytań
sformułowanych przez autora, dotyczące Boskiej teorii stworzenia, poddaje

pod rozwagą fakt występowania na ziemi skamielin zwierząt wymarłych setki
milionów lat temu i fakt słojów rocznych w wiekowych drzewach w konfrontacji z dosłownym odczytaniem
stworzenia świata w 7 dni wg Księgi
Rodzaju. Idąc tym samym tropem autor docieka podstawy naszego życia
opartego na węglu, głównym składniku naszych komórek. Węgiel, jako jeden z cięższych pierwiastków, powstał
w procesie ewolucji gwiazd. Te z kolei
powstały z pierwiastków lekkich, jak
wodór i hel, jakieś 10 miliardów lat
temu, zaraz po Wielkim Wybuchu.
Na skutek wielokrotnego przepalenia
wodoru w jądrach masywnych gwiazd
powstały pierwiastki typu węgiel. Tak
więc składniki życia powstały na skutek ewolucji Wszechświata, a ta teoria
jest poparta obserwacjami.
Warto w tym miejscu przytoczyć
pierwszą zasadą antropiczną, opisaną
przez autora i mówiącą, że jesteśmy
skutkiem ewolucji kosmicznej, ale żebyśmy mogli zaistnieć, musiała ona
doprowadzić wszechświat do określonego stanu. Druga zasada antropiczna
mówi: „wszechświat musi być taki, aby
dopuszczał istnienie obserwatorów na
pewnym etapie swojej ewolucji”. A więc
czyżby kosmos powstał po to, abyśmy
mogli zadać pytanie o jego sens? Na
te i inne pytania, naiwne i dociekliwe,
odpowiedzi udziela lektura książki.
Przejście z ewolucji do stworzenia ma
nieskończenie wiele powiązań. „Bóg
jako Nieskończona Przyczyna nie jest
tu pierwszym ogniwem w łańcuchu
przyczyn. Ona uzasadnia istnienie
całego łańcucha, nawet gdyby łańcuch

był nieskończenie długi” Pytanie, co
było na początku „przed stworzeniem
świata”, nie ma więc logicznych odpowiedzi w łańcuchu przyczyn.
Ks. Heller nie zamyka drogi zwolennikom teorii stworzenia Wszechświata
i nas samych „z niczego”. Wprost przeciwnie, przytacza rozważania filozoficzne przemawiające za „sensem świata
leżącym poza nim samym, bo jeżeli
jest jakaś wartość, która ma wartość,
to musi ona znajdować się poza wszystkim, co się dzieje i faktycznie istnieje.
Albowiem wszystko, co się dzieje i faktycznie istnieje, jest przypadkowe. To,
co czyni je nie-przypadkowym… musi
znajdować się poza światem”. Bóg
w swoim zamyśle stworzył nas, a dla
Boga zaplanowanie jest równoznaczne
z zaistnieniem skutku.
Autor nie podsuwa łatwych i jednoznacznych odpowiedzi. Wodzi czytelnika poprzez najśmielsze teorie
naukowe i pomysły filozoficzne, łączy
twórczą wyobraźnię z racjonalnym
krytycyzmem i apeluje do wolnego
wyboru idącego za głosem sumienia.
Spekuluje i poddaje w wątpliwość,
przytacza dowody i powierza je krytyce. Z łatwością i uczuciem ufności
dajemy się wprowadzać w teorię wieloświatów, pojmowania czasu, spory
o wszechmoc Boga czy osobliwość na
krawędziach czasoprzestrzeni. Pośród
natłoku bezwartościowych i banalnych
książek, które równie łatwo się czyta,
co zapomina, „Ostateczne wyjaśnienie wszechświata” zmusza do refleksji
i uczy pokory wobec otaczającego nas
świata bez końca i bez początku…
Henryk Ostrowski z Kadłuba Turawskiego

Panu

Walterowi Świercowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej,
Wójt Gminy Turawa, Kolegium Redakcyjne „Fali”
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Wizyta strażaków z Niemiec
W dniach 1-4 maja br. gościła u nas delegacja strażaków z partnerskiej gminy
Saalfelder Höhe w Niemczech. Jak co
roku, przyjechali na zaproszenie strażaków z naszej gminy. W tym roku jednak
po raz pierwszy przyjechali w czasie,
kiedy przypada Dzień Strażaka. Szkoda
tylko, ze nie mogli przyjechać wszyscy
ze względu na sytuacje rodzinne i losowe. Termin tej wizyty zrodził się w
trakcie ich zeszłorocznej wizyty. Zawsze
przyjeżdżali na Dożynki. Wtedy to pani
Rita Gabryś, Sołtys z Bierdzan, zapowiedziała, że w maju będą organizowane
obchody jubileuszu istnienia zespołu
„Jaźwinki”. Ustalono, że przy tej okazji
można będzie wspólnie coś zrobić. Wtedy
też zrodził się pomysł postawienia po raz
pierwszy na naszym terenie wielkiego
drzewka majowego. Takiego wzorem na-

szych partnerów z
Türingen. To u
nich podpatrywaliśmy, jak się je
stawia. Spróbowaliśmy u Nas i
się udało. Całym
przedsięwzięciem
i przygotowaniem
drzewka zajęli się
strażacy z OSP
Bierdzany, a przy
stawianiu
pod
kierownictwem
strażaków z Niemiec brali udział
reprezentanci
wszystkich jednostek OSP z Gminy Turawa. Po postawieniu drzewka, które
miało 20 m, podlano je wieloma kuflami
piwa. Następnego dnia, tj. 2 maja, pojechaliśmy z naszymi gośćmi na Górę
Św. Anny, gdzie zwiedziliśmy okolice
pomnika i amfiteatru oraz samo sanktuarium i Grotę Lurdzką. Mięliśmy też
ciekawe zdarzenie. W tym dniu, właśnie
na Górze Św. Anny, odbywały się uroczystości wojewódzkie i Góra ta była chyba najbardziej strzeżonym miejscem w
województwie. Zarazem i my czuliśmy
się bezpiecznie przy takiej eskorcie policji. W drodze powrotnej zwiedziliśmy
jeszcze kompleks pałacowo parkowy w
Kamieniu Śląskim. Po południu natomiast delegacja strażacka uczestniczyła
w uroczystym obiedzie w OSP Zawada
wraz z delegacjami poszczególnych jednostek OSP. W sobotę z rana pojechaliśmy do Byczyny. Tam w „Grodzie”,
który został niedawno zbudowany, odbywały się pokazy walk rycerskich oraz
jarmark i wiele innych atrakcji, jakie
bywały w grodach. Przechadzano się
pomiędzy białogłowami i rycerzami we
wspaniałych strojach oraz przyglądano

się walkom rycerskim. Można też było
postrzelać z łuku, porzucać toporem do
tarczy i napić się złocistego napoju. Po
powrocie w Bierdzanach pod namiotem
odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez Kapelana strażackiego
z Kluczborka i proboszcza z Bierdzan.
Msze poprzedził przemarsz wszystkich
strażaków Gminy Turawa ulicami Bierdzan przy dźwiękach orkiestry z Chocianowic. Po Mszy św. był wspólny obiad
dla wszystkich strażaków, a wieczorem
zabawa taneczna. Delegacja niemiecka
bawiła się każdego wieczoru w miłej i
sympatycznej atmosferze w namiocie.
Tak przebiegła kolejna wizyta naszych
zaprzyjaźnionych strażaków z gminy
Saalfelder Höhe. Przy tej okazji chciałbym na łamach Fali bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wizyty.
Przede wszystkim jednak pani Sołtys,
strażakom z Bierdzan i osobom zaangażowanym w zorganizowanie tak wielkiego i wspaniałego festynu, w którym mogliśmy uczestniczyć, a goście z Niemiec
czuć się jak u siebie w domu.
Komendant Gminny OSP Artur Gallus
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Unsere Grossen – Nasi Wielcy

Urodził się 18 lutego 1888 r. w Żorach na Górnym ŚląOtto Stern wurde am 18. Februar 1888 in
sku w rodzinie żydowskiej. Jego rodzice, Oskar i EugeSohrau Oberschlesien geboren. Seine Eltern
nia, byli bardzo zamożni, dorobili się na handlu zbożem.
Oskar und Eugenie Stern zogen im Jahre
Aby zapewnić piątce swoich dzieci lepsze warunki do
1893 mit ihren 5 Kindern nach Breslau.
wykształcenia, osiedlili się w 1893 r. we Wrocławiu. TuDort besuchte Otto auch die Volksschule
taj też Otto ukończył szkołę podstawową i gimnazjum
und Gymnasium, wo er 1906 das Abitur abśw. Jana, gdzie w 1906 r. złożył egzamin maturalny. Po
legte. Seine jüdischen Eltern wurden durch
maturze studiował we Freiburgu, Breisgau, Monachium
getreide Handel sehr wohlhabend und so
i Wrocławiu, gdzie w 1912 r. zdobył tytuł doktora chemii
konnte er sich leisten in Freiburg, Breisgau
fizycznej. Po swojej promocji od razu zaczął współpracę
und München zu studieren.
z Einsteinem w Pradze. Już w roku następnym poszedł
Nach seiner Rückker nach Breslau erza swoim mistrzem do Zurychu. W 1915 r. habilituje się
warb er den Doktor in physikalischer Chewe Frankfurcie nad Menem jako prywatny docent. Na
mie. Nach der Promotion ging er sofort
Docent
ten luksus mógł sobie pozwolić ze względu na zamożność
nach Prag, wo er mit Einstein zusammen
Otto Stern
rodziców. W tym czasie zgłosił się na ochotnika do wojarbeitete. Ihm folgte er auch 1913 nach
ska i do końca I wojny światowej służył swojej ojczyźnie
Zürich. 1915 ging er nach Frankfurt am
jako podoficer. Po zakończeniu działań wojennych wrócił
Main und habilitierte sich dort als Privatat1943 – Nagroda Nobla
w 1918 na uniwersytet we Frankfurcie i tam współpradozent. Ein Luxus, den er sich auf Grund
w dziedzinie fizyki
cował ze znakomitym fizykiem Maksem Bornem, który
seiner finanziellen Lage gut leisten konnte.
dziesięć lat po nim też został laureatem Nagrody Nobla.
Dann meldete er sich freiwillig und blieb
1943 – Nobelpreis
W 1921 r. jest już w Rostoku, a w 1923 został powołany
zum Ende des I Weltkrieges 1918 beim Mifür Physik
na dyrektora laboratorium chemii fizycznej przy Unilitär als Unteroffizier. 1918 kehrte er er
wersytecie Hamburskim. Tutaj konstruował i rozwijał
an die Uni Frankfurt zurück. Schliessliech
przyrządy i urządzenia do badania zachowań atomów i
wurde er 1923 zum Direktor des Laborapromieni molekularnych w polu magnetycznym. Po przejęciu władzy
toriums an der Uni Hamburg ernannt. Er entwickelte
w 1933 r. przez faszytów uprzedził czekające Żydów prześladownia
Geräte, mit denen Atom und Molekularstrahlen gebili złożył sam rezygnację z zajmowanego stanowiska. Na zaproszenie
det werden konnten. Als im Jahr 1933 die NationalsoCarnegie – Institutes of Technologie, wyemigrował do USA i tutaj od
zialisten in Deutschland die Macht ergriffen, emigrierte
razu zbudował nowe laboratorium do badań promieniowania moleer als Jude auf Einladung des „Carnege-Institutes of
kularnego.W 1943 przyznano mu Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
Technology” in die USA. 1943 wurde ihm der NobelNagrodę tę jednak ze względu na działania wojenne odebrał dopiero
preis für Physik verliehen, den er aber erst 1945 nach
w 1945 r. W 1947 r. przeszedł stan spoczynku. Był doktorem honoKriegsende entgegen nahm. Mit 81 Jahren starb Otto
rowym EHT w Zurychu i Uniwesytetu California, zmarł w wieku 81
Stern am 17.08.1969 an Herzversagen in seiner Wahllat w dniu 17.08 1969 w swojej drugiej ojczyźnie - Kaliforni.
heimat Kalifornien.
Typowy Górnoślązak urodzony 10 lipca 1902 roku w
Kurt Alder wurde am 10. Juli 1902 in KöKrólewskiej Hucie (teraz Chorzów). Jego rodzice, Józef
nigshütte Oberschlesien geboren. Seine
August i Maria z domu Lammel, wywodzili się z rodzin
Eltern Joseph und Maria geb. Lammel wachłopskich z powiatów prudnickiego i głubczyckiego. Ojren bäuerlicher Herkunft und stammten
ciec po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego został
aus dem Kreise Neustadt und Leobschütz.
mianowany nauczycielem w Królewskiej Hucie. Tutaj
1922 legte er noch sein Abitur in Obersteż urodził się Kurt. W tym mieście ukończył szkołę
chlesien ab, dann zogen seine Eltern mit
podstawową i średnią i zdał w 1922 maturę. W tym też
ganzer Familie nach Kiel. Dort setzte er
roku opuścił wraz z rodzicami i rodzeństwem rodzinne
sein Chemiestudium fort, nachdem er zumiasto i osiedlili się w Kiel. Tutaj w 1924 r. dokończył
vor ein Semester in Berlin studierte. Dort
swoje studia chemiczne rozpoczęte w Berlinie i złożył
promovierte er auch mit dem Thema über
egzamin w instytucie chemii kierowanym przez profedie Ursache und Verlauf der Azoester-Resora Otto Dielsa. Dwa lata później został na tej uczelni
aktion. Diese Reaktion trägt heute neben
Profesor
wykładowcą. Cały czas pracował z profesorem Otto Dielseinem auch den Namen seines Promotors
Kurt Alder
sem nad doskonaleniem tzw. Syntezy Dielsa. Ich prace
und heisst „Diels-Alder-Reaktion”. Diese
umożliwiły produkowanie nowych tworzyw sztucznych,
Methode ermöglicht heute, Kunststoffe
1950 – Nagroda Nobla
jak i syntetycznego kauczuku. Byly także podstawą do
sowie synthetischen Kautschuk und auch
w dziedzinie chemii
produkcji insektycydów. W 1930 habilitował się i w 1934
Insektizide herzustellen. 1930 habilitierte
został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1936
sich Alder und 1934 wurde er zum aus1950 – Nobelpreis
ograniczył jednak znacznie swoją działalność jako wykłaserodentlichen Professor ernannt. 1936
für Chemie
dowcy i przeszedł do koncernu IG-Farben w Leverkusen.
schränkte er seine Lehrtätigkeit ein und
Tutaj pracował jako kierownik działu produkującego
ging zu den IG-Farben nach Leverkusen.
syntetyczny kauczuk. Swojej działalności wykładowczej
Hier arbeitete er als Abteilungsleiter und
jednak całkiem nie zawiesił i cały czas wykładał na Uniwersytecie
war damit beschäftigt, synthetischen Gummi herzustelKieleńskim i w 1940r. został kierownikiem katedry chemii na tej
len. Daneben lehrte er an der Uni in Köln und wurde
uczelni. Musiał jednak walczyć z wieloma przeciwnościami, gdy w
nach der Emeritierung des vorherigen Amtsinhabers
wyniku wojny i nalotów alianckich, budynki uczelni zostały poważzum Ordinarius für Chemie ernannt. 1950 wurde ihm
nie uszkodzone i musiał swój instytut przenieść do Hamburga. W
dann zusammen mit seinem Lehrer Diels der Nobel1950r. został razem ze swoim dawnym mistrzem Dielsem laureapreis in Sache Chemie verlieht. Schon 1938 wurde ihm
tem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W tym też roku został
die „Emil Fischer Erinnerungsmedaille” vom Verband
wyróżniony tytułem D.H.C. Fakultetu Medycznego Uniwersytetu
Deutscher Chemiker verlieht. Ausserdem war er MitKilońskiego, a w 1954 Uniwersytetu Salamaca. W 1955 odmówił
glied der „Keiserlich-Leopold-Karol-Deutschen Akade- chyba ze względów zdrowotnych – przyjęcia stanowiska rektora
mie” in Halle.
Uniwersytetu w Kolonii (nie mylić z Kilonią).
dokończenie na str. 25
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Myśmy żyli w czasie

Najczęściej tragiczne wydarzenia
rodzinne zdarzają się w czasie wojny. Ci, którzy je przeżyli, przekazują
swoje smutne wspomnienia młodemu pokoleniu, żeby nie zapomnieli
o okropnościach wojny. Lucyna Król
z Rzędowa spisała opowieści dotyczące swoich dziadków.
Jerzy Farys

Moją opowieść rozpocznę od ślubu
moich pradziadków ze strony ojca:
prababci Franciszki Król z domu
Kmita i pradziadka Franciszka Król
pochodzącego z Dylak. Po ślubie, czyli ponad sto lat temu, w 1906 roku
zamieszkali razem w Rzędowie, tu
gdzie ja dziś mieszkam wraz z moją
rodziną. Pradziadek z powodu podeszłego wieku nie brał udziału w wojnie. Mieli liczne potomstwo, ośmioro
dzieci: trzy córki i pięcioro synów.
Najstarszy syn, Stefan Król, powrócił z wojny bez szwanku, choć brał
udział w całej. Powrócił z centralnych

Niemiec na własną odpowiedzialność
pieszo, podstępem. Złapany przez
czerwonoarmistów powiedział, że
idzie z Polski i chce iść do Niemiec
gdyż wiedział, że go zawrócą skąd
idzie, i w ten sposób znalazł się po kilku miesiącach w domu. Kolejni dwaj
synowie: Piotr i Paweł Król zginęli
na froncie radziecki w bliżej nieznanych okolicznościach. Czwarty brat
dziadka August Król, wrócił w połowie wojny z powodu utraty nogi. Mój
dziadek Walenty Król dostał powołanie do wojska w lutym 1945 roku. Nie
zdążył wziąć udział w wojnie gdyż koszary, w których był przygotowywany zostały zajęte przez wojska amerykańskie. Cudem uszedł z życiem

Franciszka Król ze swoimi córkami

Ślub Klary Lakoty i Antoniego Pytla

III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

PING PONG w Turawie – Pożegnanie zimy 2008
28 marca 2008 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach rozegrano finał trzeciej edycji turnieju ping
ponga „Pożegnanie zimy 2008”. Finał
był zakończeniem rozgrywek, które wystartowały rundą eliminacyjną 11 marca
w Bierdzanach. Turnieje eliminacyjne
rozegrano także w Rzędowie, Kotorzu
Małym oraz w Osowcu. Impreza, jak
w latach ubiegłych, cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży,
głównie w kategorii młodszej (do lat 14
włącznie). W rozgrywkach uczestniczyło
łącznie 53 zawodników z terenu gmin:
Turawa, Łubniany, Opole, Chrząstowice.
W tegorocznej, trzeciej już edycji rozgrywek gościliśmy także najwięcej jak do tej
pory uczestników spoza gminy. Idea ot-

wartości imprezy pozwala na rywalizację
w szerszym gronie, a przez to umożliwia
integrację młodzieży z okolicy. Z roku na
rok rośnie także liczba dziewcząt uczestniczących w zmaganiach. W roku 2008
uczestniczyło ich 15.
Imprezę objął honorowym patronatem Wójt Gminy Turawa – pan Waldemar Kampa.
Młodzieżowa Rada Gminy Turawa,
dziękując za pomoc w organizacji imprezy Urzędowi Gminy w Turawie, Wójtowi gminy, osobom, które pomagały nam
w rozgrywaniu eliminacji (opiekunowie
budynków, świetlic) oraz OSP Węgry, już
dziś planuje organizację w roku 2009 kolejnej 4. edycji turnieju, na który serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Klasyfikacja turnieju finałowego:
Nagroda FAIR PLAY – Julia Wójcik
Najlepsza „żeńska rakieta turnieju” – Justyna Czaplik
KATEGORIA MŁODSZA (7-14 lat)
1. Łukasz Farys
2. Martin Urban
3. Daniel Wiench
KATEGORIA STARSZA (15-23 lata)
1. Elżbieta Nowak
2. Dawid Mathea
3. Oliwer Kubus
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
TURAWA Sebastian Klotka
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II wojny światowej
dzięki zdrowemu rozsądkowi kolegi
z Kadłuba Wolnego, także rekruta.
Uciekli przed ostrzałem artyleryjskim w szczere pole, gdyż oczywistą
rzeczą było dla nich, że zbombardują
zabudowania, które faktycznie zostały zrównane z ziemią. Gdy usłyszeli, że wszystko ucichło, zawiesili
na karabin białą chustkę i unieśli
ją do góry. W ten sposób dostali się

ukryła się z niczym, zrzucono ją ze
strychu na beton, co doprowadziło
do przewlekłych chorób, a po dwóch
latach do śmierci. Od roku 1945 pradziadkowie musieli tułać się po córkach i krewnych. Trwało to rok, bo
po tym czasie odzyskali gospodarstwo
w 1946 roku. Po powrocie z wojny
dziadek Walenty i dwaj jego ocaleni
bracia: Stefan i August zamieszkali

Ślub Franciszka Pytla

do niewoli amerykańskiej na terenie
Francji. Dziadek przebywał tam dwa
lata od 1945 roku. w 1947 roku wrócił do Rzędowa. Po wojnie pradziadowie zostali wysiedleni siłą, prababcia
nie mogąca się pogodzić z sytuacją,

w oddanym domu. O tych wydarzeniach opowiedział mi mój tata, bo
dziadek i bracia jego już dawno nie
żyją, lecz przekazali swoje przeżycia
następnemu pokoleniu.
Mój dziadek ze strony mamy Wik-

Walenty Król z żoną

tor Kompala niewiele pamięta z wojny, gdyż był 9-letnim dzieckiem, gdy
wojna się rozpoczęła. Ojciec dziadka
nie brał udziału w wojnie, bo zginął
w nieszczęśliwym wypadku 30 czerwca 1939 roku. Babcia moja ze strony
mamy Lucy Kompala opowiedziała
mi historie związaną z powstawanie
Jeziora Turawskiego i związanymi
z tym wysiedleniami. Prababcia
Klara Pytel z domu Lakota pochodziła ze Szczedrzyka, lecz po ślubie
z Antonim Pytel zamieszkała w Zamościu. W 1935 roku władze mieszkańcom: Zamościa, Kryśliny i Rosochy, czyli wiosek na których terenie
jest teraz Jezioro Turawskie obecnie,
kazały opuścić ich domostwa i wypłaciły zadośćuczynienia. Po wyprowadzeniu się wszystkich mieszkańców
rozpoczęły się prace. I tak pradziadkowie zamieszka w Rzędowie. Tylko
jeden brat babci Lucy, Franciszek
Pytel brał udział w wojnie, był żołnierzem Obrony Lotniczej Niemiec
do wojska dostał się w 1943 roku. Historie niektóre są bolesne i nie chcą
dziadkowie ich opowiadać a co więcej
chcą o nich zapomnieć lub udają, że
ich nie pamiętają.
Lucyna Król

Unsere Grossen – Nasi Wielcy
dokończenie ze str. 23

21 marca 1954 zawarł związek małżeński z długoletnią znajomą Gertrudą Blizer, a 20 czerwca 1958 zmarł po krótkim
leczeniu szpitalnym, zdrowie miał nadszarpnięte zarówno
szkodliwym oddziaływaniem prac przy doświadczeniach chemicznych, jak i ciężką pracą kierowania uczelnią w warunkach
wojennych i powojennych.
Obok - tablice pamiątkowe w miejscu urodzenia Kurta Aldera i Otto Sterna.

Tablica upamiętniająca
urodziny Otto Sterna
w Żorach

1950 wurde ihm der Ehrendoktor der medizienischen Fakultät
der Uni Köln und 1954 der Uni Salanca verlieht. Den Ruf zum
„Rector magnificus” der Uni Köln lehnte er aus gesundheitlichen Gründen ab. Am 21. März 1954 heiratete er seine langjährige Bekannte Gertrud Bilzer. Am 20. Juni 1958 verstarb
Kurt Alder nach kurzem Krankenhausaufenthalt.
Quelle:
1. www.nobel.se Verfasser Joachim Czernek
2.„Nobliści Górnego Śląska” Piotr Greiner

Tablica upamiętniająca urodziny Kurta Aldera
(z błędną datą urodzin) na kamienicy przy
ul. Wolności 59 w Chorzowie
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Śpiewająco przez życie
Mija już dwadzieścia lat zespołu ,,Jaźwinki’’ z Bierdzan, a zaczęło się bardzo
niewinnie, otóż na święcie dnia kobiet w
roku 1988 zaproponowano, czy u nas nie
mógłby powstać zespół ludowy.
Współzałożycielem zespołu byli: Romuald Rudzik, wtedy Przewodniczący
Kółek Rolniczych Gminy Turawa, Ryszard Mohrhard, który już wtedy prowadził zespół ,,Osowiec’’ i Pani Polok, przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich.
Zaczęły się próby i zespół jeszcze bez
nazwy wyjechał na pierwszy występ kon-

kursowy do Wołczyna, wtedy na zapytanie o nazwę szybko wymyślono nazwę
,,Jaźwinki’’ od nazwy rzeki, która płynie
przez Bierdzany.
Zespół odniósł wielki sukces i na 14
zespołów zdobył 1 miejsce, czyli ,,Karolinkę’’.
Od tego czasu wiele razy zdobywał
dyplomy, puchary i inne nagrody.
I tak jest do dzisiaj: zespół m.in. występował w Niemczech, w Czechach, na
koncercie Marcina Dańca w Krakowie.
8 marca 2008 r. po uroczystej mszy

zespół przeszedł do baszty na wspólny
obiad i biesiadowanie.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Wójt Gminy Waldemar Kampa, Przewodniczący Rady Gminy Turawa Franciszek
Mykietów i współpracujący do dzisiaj z
zespołem Ryszard Mohrhard.
Po koncercie zespołu, młodsza jego
część pokazała piękne widowisko ,,Mały
Książę’’ i przy pysznych tortach ,,Jaźwiki’’ zakończyły uroczysty dzień.
Ryszard Mohrhard
Współuczestnik koncertu

Jak oni śpiewają

„Sternentaler” Kotórz Mały

Jak oni śpiewają? Coraz lepiej! W tym
roku na Przeglądzie chórów i zespołów
śpiewaczych mniejszości niemieckiej
w Walcach zajęliśmy I miejsce.
Wcześniej w Leśnicy i na Górze Św.
Anny ,,Sonnen Kinder’’ i ,,Sternentaler’’
zdobyły też II i V miejsca oraz liczne wyróżnienia. Nigdy nie wracamy z pustymi
rękoma.
Za nagrody pieniężne zakupiliśmy
stroje i wieżę.
Wyśpiewaliśmy też 2 razy radiomagnetofony i liczne puchary. Oprócz lokalnych występów (Kotórz Mały, Turawa),
śpiewamy, również na gościnnych, na
zaproszenia.
Zwiedziliśmy już w ten sposób sporo.
Entuzjastycznie witano nas w Antonowie,
Kamieniu Śląskim, Kujawach, Dobrzeniu
Wielkim, Krzyżowej Dolinie, Szczedrzyku,
Komprachcicach, Opolu. Oby tak dalej.
Pozostajemy też w stałej współpracy
z wiernym muzykantem Michałem Spyra, który nam służy swoimi zdolnościami
i umiejętnościami.
Opiekun zespołów
Gerda Golla

„Sonnen Kinder” Kotórz Mały
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Ciekawy wywiad...
Będąc nad jednym z turawskich jezior, napotkałem przedziwne zjawisko. Otóż spacerując sobie spokojnie
brzegiem usłyszałem jakieś: ej ty!!
Rozglądnąłem się wokół, ale nikogo
nie dostrzegłem, a tu znowu, ej ty!!
Już pomyślałem, że to omamy jakoweś, efekt zbyt długiego spaceru z
odsłoniętą głową, gdy tym razem wołanie było już wyraźne i dochodziło...
z wody. Jakież było moje zdumienie,
gdy podchodząc bliżej dostrzegłem
rybi pysk wystający ponad lustro
wody.
– Długo mam wołać? – spytała
mnie... ryba?!
No nie, pomyślałem sobie, przecież
to musi być sen, a ona dalej:
– No podejdź tu wreszcie, przecież
na brzeg nie wylezę.
– No ale ty jesteś rybą, no nie, a to
mi się śni???- spytałem.
– Taa, śni ci się, wam się wszystkim wydaje, że trwacie w jakimś letargu. Pewnie, że jestem rybą, i to nie
byle jaką.
– Przecież wy, ryby, nie mówicie?!brnąłem dalej nie mogąc pojąć owego
zjawiska.
– A kto nas pytał o zdanie, nikt z
nami nie rozmawia, no może żony
wędkarzy, gdy ci wrócą do domów,
ale wtedy to już rybom wszystko jedno. Jeszcze nikt nie spytał o ostatnie
życzenie...
– Jak się nauczyłaś mówić?
– Tak, jak każda ryba - od ludzi.
Siedzą tu te moczykije cały dzień i
niekiedy noc i biadolą jeden do drugiego. Najwięcej mają do powiedzenia
ci na łódkach, co to najpierw na silniku podpłyną, a potem rybę chcą złapać. Ciekawe, jakby im kto w nocy na
podwórko czołgiem zajechał, czy dalej
tkwiliby w jednym miejscu. My, ryby,
uciekamy wtedy najdalej jak się da.
– No, ale udaje im się złapać was
na wędkę.
– No właśnie: udaje. Przecież żadna ryba, która myśli logicznie, nie
rzuci się na kawał blachy, to są desperaci i samobójcy. Ale muszę powiedzieć, że technika ostatnio poszła do
przodu, oj poszła. Wymyślne cudeńka
robią, mało na głowie nie stają, żeby
po kilku godzinach trwania w bezruchu złapać jedną z nas.
– I daje się złapać?
– A i tak lepsze od ludzi jesteśmy.
Wy to się na słowa nabieracie, wierzycie w jakieś tam przedwyborcze
obietnice, jak to nazywacie. Dziwi
mnie jedno: wędkarze ciągle mówią,
że kaczki coś obiecały. Więc to, że

kaczki gadają, nikogo nie dziwi, ale
jak jedna ryba chce sobie pogadać, to
zaraz afera? Pomyślałam więc sobie,
że i ja pogadam z jakimś człowiekiem.
– No i trafiło na mnie?
– Ciesz się, jesteś pierwszy, zaraz
po rybaku od złotej rybki.
– A ty spełniasz życzenia?
– No, niestety nie, a może to i lepiej, bo wtedy wam, ludziom, to by
się całkiem już pomieszało. Wystarczy, że słyszę to, co mówią wędkarze,
naiwni zresztą.
– Dlaczego naiwni?
– Po pierwsze: myślą, że nie wiadomo co złapią; po drugie: takie kobiety,
o których rozmawiają, nie istnieją; po
trzecie: myślą, że są panami w swoim
domu – marzyciele, no nie?
– Dobra, zostawmy te polityczne
narzekania, jak tam jezioro?
– Jak? No widać: żeby sobie pogadać, trzeba prawie na brzeg wychodzić. Do czego to doszło?
– Tak źle z tą wodą?
– Teraz jeszcze luz, gorzej, jak się
zjadą turyści, zamula jezioro na dobre, a glony zrobią resztę.
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– No, ale mamy wtedy zielone jezioro?
– Tak, ale cuchnie i nic nie widać,
trzeba iść na głębokie wody.
– To prawda, cuchnie i pewnie
wkrótce znowu zacznie.
– To lepiej: mniej hałasu, mniej
wędkarzy, mniej stresu, można się
spokojnie wylegiwać i rozwijać.
– Nie przeszkadza ci taka woda?
– Stara jestem, przywykłam.
– No tak, my też.
– Dobra spadam, to znaczy spływam, bo jak ktoś zobaczy, że z rybą
gadasz, to możesz mieć niezły bigos.
– Czego można życzyć rybie?
– Wprowadzenia akcyzy lub innego
podatku od każdej wędki na rybach, a
to zatkałoby tę waszą dziurę.
– No dobra, nie rozpędzaj się aż
tak, płyń spokojnie po morzach i
oceanach.
– A co ja okręt? No, ale spływam,
cześć.
– Dzięki.
– Nie ma za co. I tak ci nikt nie
uwierzy.
Adam Bochenek

Gminne Zawody Wędkarskie
W sobotę, 17 maja br. wędkarze
z sześciu miejscowości naszej gminy,
spotkali się na tradycyjnym wędkowaniu nad J.Srebrnym. Organizatorem imprezy i fundatorem nagród
był Urząd Gminy w Turawie. Pogoda, jak i brania dopisały, a najlepsze
wyniki osiągnęli:

I miejsce – Walter Ledwoń – Węgry
II miejsce – Tomasz Jendryca – Osowiec
III miejsce – Mateusz Duda – Turawa
IV miejsce – Damian Jończyk – Kotórz Mały
V miejsce – Grzegorz Mach – Turawa
VI miejsce – Alfons Kowol – Osowiec
Roman Borkowski
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Kim zostanę? – Oto jest pytanie…
Janek będzie lekarzem, Krysia
fryzjerką, Tomek zostanie stolarzem… A ja? To pytanie zadaje sobie niejeden uczeń trzeciej
klasy gimnazjum. Wtedy to bowiem należy wybrać dalszą drogę
kształcenia. Jest to niewątpliwie
bardzo trudne zadanie. By ułatwić młodzieży odpowiedni dobór szkoły ponadgimnazjalnej,
zorganizowano wiele wycieczek
zawodoznawczych mających na
celu przybliżenie uczniom poszczególnych profili produkcji.
W lutym pani Agnieszka Waluś,
wychowawczyni klasy IIIb, zorganizowała dla swoich podopiecznych wyjazd do opolskiej firmy
„Kludi Armaturen sp. z o.o.”.
Przedsiębiorstwo to zajmuje się
produkcją armatury łazienkowej.
Uczniowie zwiedzili cały zakład i
obejrzeli, jak wygląda praca w
sekretariacie, księgowości, dziale
zamówień czy produkcji. Widzieli,
jak w huku i błyskach powstają
kurki, wlewki i kraniki.
Klasy IIIc i IIId zwiedziły 25
kwietnia firmę OZAS – ESAB w
Opolu zajmującą się produkcją
aparatury spawalniczej. Przed
wejściem do budynku firmy każdy uczestnik wycieczki otrzymał
specjalną kamizelkę z napisem
„gość”. Odpowiednio oznaczona młodzież poznała wszystkie
działy, w których odbywa się produkcja elementów i podzespołów
do spawarek. Chłopcy chętnie
obserwowali montaż urządzeń;
dziewczyny bardziej zainteresowane były młodymi, przystojny-
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mi Chińczykami szkolącymi się w
zakładzie OZAS.
Na kolejną zawodoznawczą
wyprawę uczniowie IIIb i IIIc
wyruszyli 8 maja. Jako iż podróże kształcą, wycieczkę wzbogacono o element krajoznawczy.
Głównym punktem wyjazdu była

rowych.
Trzecioklasiści byli szczególnie
zachwyceni majową wycieczką,
gdyż poznali wtedy kilka opolskich zabytków. Na trasie znalazł
się myśliwski zameczek w Rogowie Opolskim, dwupoziomowy
kościół w Malni, piękny zamek

wizyta w zakładach „Chespa” w
Choruli i w Otmęcie. Firma ta
zajmuje się produkcją farb, folii i
wykrojników szablonów stosowanych w produkcji opakowań.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega technika flexo (kolejnego nakładania
barw), a także obejrzeli laboratorium i pokoje grafików kompute-

w Mosznej i znany jako miejsce
narodzin Świętego Jacka zamek
w Kamieniu Śląskim.
Kim zostanę za kilka lat? Teraz wielu gimnazjalistów już wie,
czym chciałoby się zajmować w
przyszłości. Nie wiedzą jeszcze,
co prawda, gdzie będą pracowali.
dokończenie na str. 32
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Młodzi
przedsiębiorcy
Już drugi rok z rzędu uczniowie
turawskiego gimnazjum uczestniczą w projekcie Fundacji „Komandor” pt. „Akademia Przedsiębiorczości – Pakiet Wrześniowy”.
W ubiegłym roku szkolnym gimnazjaliści pracowali w wirtualnej
firmie „ Slimtur”, która zajmowała się sprzedażą sprzętu sportowego.
Kiedy na początku obecnego
roku szkolnego przystępowaliśmy
ponownie do realizacji projektu,
naszym pierwszym krokiem było
przeanalizowanie słabych i mocnych stron działalności poprzedniego przedsiębiorstwa. Podsumowanie wypadło korzystnie, ale
nowi członkowie PW postanowili
wprowadzić nieco zmian. Nasze
przedsiębiorstwo miało stać się
firmą produkcyjną, a wytwarzane produkty nawiązywać do turystycznego charakteru gminy.
W ten sposób powstało nowe szkolne miniprzedsiębiorstwo – sklepik
internetowy – o nazwie „TUiP”
czyli
Turawskie Pamiątki
i Upominki”.
Misję, strukturę oraz ofertę sprzedaży naszego przedsiębiorstwa można znaleźć
na stronie internetowej: www.
miniprzedsiebiorstwo.pl
W ramach zajęć pozalekcyjnych
uczniowie dowiedzieli się, jak założyć własną firmę, jak napisać biznesplan. Przeprowadzili analizę
otoczenia przedsiębiorstwa, badania rynku. Przede wszystkim
jednak założyli wirtualny sklepik i opracowali ofertę sprzedaży.
Wszystkie nasze produkty są wytwarzane ręcznie przez pracowników firmy.
Młodzi przedsiębiorcy mieli
także możliwość spotkania się z
ludźmi prowadzącymi własne firmy, bowiem na jednym ze spotkań
gościliśmy p. Franciszka Wilka
– znanego w Opolu złotnika i p.
Zbigniewa Golucha – właściciela
zakładu produkującego wyroby
metalowe.
Nasze produkty zaprezentowaliśmy na kiermaszach: bożonarodzeniowym w Opolu i walentynkowym zorganizowanym dla
rodziców uczniów turawskiego
gimnazjum 8 lutego 2008 r. Część

z nich została podarowana zagranicznym przyjaciołom Gminy Turawa i pojechała do Francji, Czech
i Niemiec. Mieszkańcy gminy mieli okazję zaopatrzyć się w nie na
kiermaszu, który członkowie PW
zorganizowali jako imprezę towarzyszącą Turawskiemu Biegowi
Przełajowemu.
Pracownicy
poszczególnych
działów pracują nie tylko podczas
zajęć w szkole, ale także w swoich
domach, po lekcjach. Angażują się

w to, co robią, wytrwale pokonując
trudności. My jako opiekunowie
mamy nadzieję, że to wszystko,
czego się teraz nauczą i co przeżyją, pomoże im w przyszłości
doskonale odnaleźć się w świecie
gospodarki wolnorynkowej. Dziękujemy Wam za chęci, dobrą wolę,
wspaniałe pomysły, za to, że chcieliście robić coś więcej niż inni.
Opiekunowie PW
Jolanta Ilnicka i Józef Zając
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Ponad pół wieku na scenie
Mało kto zna osobę w naszej Gminie,
która ponad pół wieku tańczy i śpiewa
na scenie , a to jest Ryszard Mohrhardt
lat 71. Pierwszy raz wystąpił na scenie
1 maja 1949 z okazji otwarcia Domu
Kultury w Osowcu. Potem wstąpił do
zespołu Ludowego „Osowiec 1” a następnie „Osowiec 2”.

W międzyczasie stworzył zespół tańca nowoczesnego „BRIMP” w Osowcu
(i tańczył w nim) i drugi zespół „Paradoks” w Ozimku.
W 1976 roku powstał Zespół Ludowy w Osowcu, w którym tańczył i prowadził go przez trzydzieści lat.
W chwili obecnej związany jest z ze-

W Strojach rumuńskich – Małgorzata Miller,
Ryszard Mohrhardt, Pielawa Regina

społem ludowym „Jaźwinki” w Bierdzanach już od 20 lat. Życzymy mu
jeszcze wiele lat związanych z kulturą
w Gminie.
Zespół Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Osowcu w1949 roku – od
lewej: Pilawa Regina, Edeltrauda Dawid, Świerc Eleonora, Małgorzata
Miller, Ryszard Mohrhardt

Uwaga, żmije!

Kilka tygodni temu wybrałem się
na małą wycieczkę rowerową. Niedaleko czarnego szlaku rowerowego, około 400 metrów od kościołów
w Zakrzowie Turawskim, spotkałem dużego, kolorowego węża, który wylegiwał się na ścieżce i wcale
nie zamierzał z niej zejść. Nie znam
się na gadach, więc zrobiłem zdjęcie
telefonem komórkowym, aby je porównać ze zdjęciami w internecie.
Zdjęcie nie jest zbyt dobrej jakości,
ale widać na nim charakterystyczne
cechy zwierzęcia.
Gdy porównałem zrobione przez
siebie zdjęcie z obrazkami znalezionymi w internecie, zrzedła mi mina,
ponieważ okazało się, że spotkałem
dorodny okaz żmii zygzakowatej,
jedynego polskiego jadowitego gada.
Podobieństwo wyglądu nie pozostawia wątpliwości. Przeczytałem kilka artykułów… i tu podobieństwa
się skończyły: żmija ta, zdaniem
autorów internetowych opracowań,
dorasta do 60 centymetrów, a węże
90-centymetrowe to rzadkie okazy – tymczasem ten przeze mnie
spotkany miał, na moje oko, dobrze

ponad metr; przeczytałem, że żmija
na widok człowieka ucieka – niestety, „mój” wąż wcale nie miał takiego
zamiaru, przeciwnie, gdy próbowałem go odsunąć ze ścieżki długim
patykiem, z impetem atakował ten
patyk.
Wprawdzie naukowcy przekonują,
że jad żmii zygzakowatej nie jest niebezpieczny dla zdrowego dorosłego
człowieka, ale co z dziećmi? I który
dorosły jest w stu procentach zdrowy? Zachęcam więc do daleko idącej
ostrożności podczas plenerowych
spacerów, zwłaszcza że od wielu
mieszkańców naszej gminy słyszałem o częstych spotkaniach z tymi jadowitymi gadami, które przebywają
nawet w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowań. Żmija wydaje charakterystyczny syk (sam słyszałem), jednak jest on bardzo podobny do odgłosów owadów żyjących w trawie,
więc to żadna wskazówka.
W naszej gminie występują też
inne węże, przede wszystkim zaskrońce, ale także gniewosz, zwany
też miedzianką (nie miałem przyjemności go spotkać), oraz beznoga

Izabela Scholtz

jaszczurka – padalec. Przypominam
Czytelnikom Fali, że wszystkie
polskie gady podlegają całkowitej
ochronie: nie wolno ich zabijać, ranić, ale też łapać i przetrzymywać
w niewoli. 
Andrzej Byra
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Tydzień szkoły bez przemocy
w Publicznym Gimnazjum w Turawie
Czwartek 5 czerwca był w polskich
szkołach dniem walki z agresją.
Również Publiczne Gimnazjum w
Turawie włączyło się do tej akcji i
postanowiło zamanifestować tak
ważne wydarzenie całotygodniową
kampanią manifestującą hasło “Razem przeciw przemocy”.
Piątek 30 maja
Już drugi raz w naszej szkole realizowano projekt “Trzymaj formę”,
którego celem było promowanie
aktywnego trybu życia i zdrowego
żywienia. Na zakończenie rocznej
edycji projektu klasy zostały nagrodzone dyplomami, zaś szczególnie
aktywni uczestnicy projektu otrzymali medale.
W ramach prac szkolnego mini
przedsiębiorstwa TUiP, jego członkowie przygotowali produkt specjalny:
skompletowali regionalną książkę
kucharską pt. “Opolskie przysmaki”. Na uroczystość promocji książkowego bestsellera przybyli między
innymi Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa i dyrektor GZEAS-u
Jerzy Musielak. Pracownicy TUiP-u
nie zapomnieli także o poczęstunku,
wszyscy mogli spróbować pysznych
ciast upieczonych wg przepisów z
wydanej książki kucharskiej.
Sobota 31 maja
W upalną sobotę na terenie boiska
naszego gimnazjum oraz wokół szkoły rozegrały się biegi przełajowe. Ta
cykliczna impreza ściągnęła w tym

roku licznych zawodników. Przyjechali uczniowie z wielu okolicznych
szkół wraz opiekunami, jak również
zawodnicy profesjonalnie uprawiający biegi.
Biegi rozgrywane były w XII kategoriach wiekowych. Każda grupa
miała trasę dostosowaną do wieku.
Łącznie wystartowało 152 uczestników. Wszyscy zawodnicy, oczekując
na swój start, mogli zakupić pamiąt-

szczycili obecnością między innymi
marszałek województwa opolskiego
Józef Sebesta i konsul niemiecki
Ludwig Neudorfer.
Poniedziałek 2 czerwca
Uczniowie działający w Radzie
Samorządu Uczniowskiego przygotowali loterię fantową. Zaś dla duszy
odbył się koncert muzyki poważnej
w wykonaniu dzieci i młodzieży z ogniska muzycznego z Węgier.

ki, spróbować szczęścia na loterii
fantowej oraz posilić się świeżym
chlebem ze smalcem. Wszystkie te
atrakcje przygotowali uczniowie
działający w mini przedsiębiorstwie
TUiP.
Po zakończonej rywalizacji odbył
się w sali gimnastycznej naszego
gimnazjum pokaz filmu “Ratujmy
Jezioro Turawskie”. Po premierze
filmu zwycięzcom biegów wręczono puchary i nagrody. Imprezę za-

Wtorek 3 czerwca
Na gimnazjalnym boisku odbył się
mecz piłki nożnej między drużynami składającymi się z reprezentacji
gimnazjalistów z klas pierwszych i
drugich przeciwko drużynie z klas
trzeciech. Oczywiście mecz wygrała
reprezentacja klas trzecich 3-0. Na
zakończenie rozgrywek sportowych
wszyscy gimnazjaliści zostali poczęstowani owocami.
dokończenie na str. 33
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Pedagog w gimnazjum
Praca pedagoga to zadanie bardzo odpowiedzialne, zwłaszcza w gimnazjum,
kiedy dziecko boryka się nie tylko z
problemami okresu dojrzewania, ale
również musi podjąć decyzję o wyborze
dalszego kształcenia. To, co dzieje się
wówczas w młodym człowieku, może
wpłynąć na jego całe dorosłe życie.
Działalność pedagoga szkolnego ma
na celu niesienie pomocy młodzieży w
radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i przygotowanie do wyboru
zawodu.
W ramach akcji Bezpieczne Gimnazjum uczniowie klas I-III wzięli udział
w zajęciach i warsztatach profilaktycznych na temat agresji i przemocy.
Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, w
jaki sposób radzić sobie z negatywnymi
emocjami i jak nie dopuścić do eskalacji
przemocy.
W klasach III policjant z Wydziału
d/s Nieletnich Komendy Wojewódzkiej
w Opolu przeprowadził prelekcję dotyczącą konsekwencji niewłaściwego
zachowania. Radził też, jak reagować
w sytuacjach zagrożenia. Rodzice mogli
uczestniczyć w spotkaniu z policjantem
w ramach zajęć pedagogizujących.
W tym roku szkolnym rozpoczęto
cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z internetu, które będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
Uczniowie klas I otrzymali różnego rodzaju gadżety związane z bezpieczeństwem w sieci. Przygotowano również
gazetkę ścienną na ten temat.

Uczniowie klas trzecich stoją przed
koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia. By ułatwić im wybór,
przygotowano szereg zajęć. Młodzież
uczestniczyła w warsztatach z doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez pracowników Mobilnego
Centrum Kształcenia Zawodowego z
Olesna. Odbyły się wycieczki zawodoznawcze do pobliskich zakładów pracy:
Uczniowie zwiedzili: piekarnię, Urząd
Gminy Turawa, Nadleśnictwo Turawa,
zakład stolarski pana Sybonia, Zakład
Mechaniki Pojazdów Samochodowych
pana Kurca. Mieli okazję poznać charakter pracy w tych placówkach. Na
lekcjach wychowawczych dzieci mo-

Kim zostanę? – Oto jest pytanie…
dokończenie ze str. 28

Każda z wyżej opisanych wycieczek poszerzyła wiedzę o możliwościach zarobkowania i uświadomiła uczniom, jak potrzebna
na każdym stanowisku pracy jest
obowiązkowość i odpowiedzialność. I jeszcze jedno – niezbędna
jest znajomość języków obcych!
Dodatkowe poznanie pięknych
dzieł architektury na Opolszczyźnie pokazało młodym ludziom,
że nie trzeba spędzać wakacji
w egzotycznych krajach (na co
nie każdego stać), ale wystarczy
odkryć to, co znajduje się wokół
nas. Wtedy na pewno przeżyjemy
coś pięknego, niezależnie od tego,
czy ktoś został lekarzem, fryzjerką czy stolarzem…
Zuzanna Tomsa

gły obejrzeć filmy z serii Kalejdoskop
zawodów. Przeprowadzono też szereg
testów, rozmów indywidualnych i grupowych, które miały pomóc uczniom w
planowaniu kariery zawodowej.
Dla rodziców zorganizowano spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
Niedługo wakacje. Wszystkim nam
zależy na tym, by były bezpieczne. Dlatego też w czerwcu zaplanowano spotkanie z ratownikami WOPR-u. Gimnazjaliści zobaczą, jak należy udzielać
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach. Dowiedzą
się też, jak bezpiecznie wypoczywać nad
wodą.
Anna Kulasza
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Pożar?

Dnia 20.05.2008 (wtorek) w Publicznym Gimnazjum w Turawie wybuchł pożar. Dzięki szybkiej pomocy
Ochotniczej Straży Pożarnej budynek szkoły nie uległ zniszczeniu.
Ranna została jedna osoba, aktualnie jej stan zdrowia jest stabilny.
Drodzy Czytelnicy, dziwicie się,
dlaczego nie pisały o tym zdarzeniu
gazety i nie słyszeliście o tym w telewizji? Odpowiedź jest prosta: wyżej opisany wypadek nigdy nie miał
miejsca. Pożar wybuchł „na niby”,
a całość posłużyła jako ćwiczenia
strażackie.
Lekcje odbywały się jak zwykle.
Uczniowie marudzili i zniecierpliwieni patrzeli na zegarek, tęsknie
wyglądając końca lekcji. Aż nagle,
znienacka, zadzwonił dzwonek.
Uczniowie zostali poproszeni o
opuszczenie budynku. Na szczęście
pogoda sprzyjała i nie padał deszcz,
toteż wszystko należycie przebiegało.
Wkrótce nadjechały cztery wozy
strażackie (co wzbudziło sensację).
Widzieliśmy, jak dzielni strażacy
wynoszą ze szkoły „rannego”. Z
zaciekawieniem oglądaliśmy całe
zajście. Gdy wszystkie operacje dobiegły końca, mogliśmy spokojnie
zasiąść w szkolnych ławkach i kontynuować lekcje (co niezbyt ucieszyło spragnionych przygód uczniów).
Takie ćwiczenia są potrzebne zarówno strażakom, jak i nam, uczniom. Dowiedzieliśmy się, jakie błę-

dy popełniliśmy przy ewakuowaniu
się i dlaczego nie można tak postępować. Mamy nadzieję (odpukać w
niemalowane drewno), że nigdy nie
będzie trzeba opuszczać szkoły z po-

wodu pożaru. Wtorkowe ćwiczenia
były dla nas ciekawym doświadczeniem. No i dzięki nim dwie lekcje
nie przebiegły „w pełnym wymiarze
minut”.
Zuzanna Tomsa

Tydzień szkoły bez przemocy w Publicznym Gimnazjum w Turawie
dokończenie ze str. 31

Środa 4 czerwca
Rada samorządu uczniowskiego przygotowała i przeprowadziła
międzyklasowy konkurs „Moja

mała Ojczyzna”. Konkurs ten promował regionalizm, a szczególnie
kultywowanie gwary i zwyczajów
śląskich.
Czwartek
5 czerwca
Przeprowadzono w gimnazjum
turniej „Co wiem
o swojej Gminie”.
W turnieju tym
brali udział uczniowie z trzech
szkół
podstawowych, którzy musieli wykonać pracę
plastyczną przedstawiającą swoją
wieś, zaś gimnazjaliści musieli się
wykazać wiedzą
dotyczącą historii,

tradycji i kultury Gminy Turawa.
O godzinie 12.00 wszyscy uczniowie aktywnie włączyli się do
ogólnopolskiej akcji “Dzień bez
przemocy”, przez wypuszczenie
czerwonych baloników. Uczniowie przekazali Wójtowi petycję
dotyczącą budowy nowej sali gimnastycznej.
W ciągu całego „Tygodnia szkoły bez przemocy” realizowano pogadanki dotyczące zagrożeń płynących z Internetu. Zaś na lekcjach
wychowawczych zrealizowano tematy związane z różnego rodzaju
zagrożeniami, przemocą, tolerancją, sposobami spędzania czasu
wolnego. Gimnazjaliści spotkali
się z policjantem i dowiedzieli się,
jak reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia.
Jerzy Farys
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Na przełomie lutego i marca w sali
OSP Węgry odbył się międzyszkolny
turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Gminy Turawa. Niżej podajemy wyniki w poszczególnych kategoriach:
Chłopcy do klas IV
I miejsce
Sajdak Damian
PSP Osowiec
II miejsce
Farys Krzysztof
SSP Kadłub Turawski
III miejsce Pytel Sebastian
PSP Osowiec
IV miejsce Starak Rafał
PSP Osowiec
V miejsce
Kardasiński Kamil
PSP Osowiec
VI miejsce Staś Sebastian
PSP Bierdzany

kl. IV
kl. I
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
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Gminny Turniej
VII miejsce

Fronia Daniel
SSP Wegry
VIII miejsce Brzoza Mateusz
SSP Węgry
IX miejsce Komor Marco
SSP Węgry
X miejsce
Mazur Mateusz
PSP Bierdzany
Dziewczęta do klas IV
I miejsce
Gierczyk Marta
SSP Węgry
II miejsce
Lepsy Nikola
PSP Bierdzany

Zwycięzcy turnieju do klas IV. Od lewej: Sajdak Damian, Farys Krzysztof, Pytel
Sebastian

Zwyciężczynie turnieju do klas gimnazjalnych. Od lewej: Andruszków Angelika,
Gola Sandra, Jakusz Joanna

kl. IV
kl. IV
kl. III
kl. III

kl. IV
kl. IV

III miejsce

Grońska Wioletta
PSP Osowiec
IV miejsce Fronia Sabina
SSP Węgry
V miejsce
Lewicka Magdalena
PSP Bierdzany
VI miejsce Janus Magdalena
PSP Osowiec
VII miejsce Staś Klaudia
PSP Bierdzany
VIII miejsce Matysek Magdalena
PSP Bierdzany
IX miejsce Loch Jessica
PSP Osowiec
X miejsce
Konieczny Iwona
SSP Węgry
Chłopcy do klas VI
I miejsce
Kupka Dawid
PSP Bierdzany
II miejsce
Kurc Patryk
PSP Zawada
III miejsce Staś Adrian
PSP Bierdzany
IV miejsce Cap Grzegorz
PSP Osowiec
Farys Krzysztof
V miejsce
SSP Kadłub Turawski
VI miejsce Pielorz Mateusz
PSP Ligota Turawska
VII miejsce Sochor Mateusz
PSP Ligota Turawska
VIII miejsce Spyra Patryk
PSP Bierdzany
IX miejsce Junik Michał
PSP Bierdzany
X miejsce
Warzecha Adrian
PSP Ligota Turawska
Dziewczęta do klas VI
I miejsce
Kozioł Marzena
PSP Osowiec
II miejsce
Wrzód Patricia
PSP Zawada
III miejsce Arasim Patrycja
SSP Węgry
IV miejsce Hyla Izabela
PSP Osowiec
V miejsce
Czaplik Justyna
PSP Bierdzany
VI miejsce Dembińska Katarzyna
PSP Osowiec
VII miejsce Gawlica Oliwia
PSP Węgry
VIII miejsce Pytel Klaudia
PSP Osowiec
IX miejsce Klimek Paulina
PSP Zawada
X miejsce
Łatacz Monika
SSP Węgry

kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. IV
kl. III
kl. IV

kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. I
kl. V
kl. VI
kl. V
kl. V
kl. VI

kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VI
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Tenisa Stołowego
Dziewczęta do klas gimnazjalnych
I miejsce
Andruszków Angelika
PG Turawa
kl. III
II miejsce
Gola Sandra
PG Turawa
kl. I
III miejsce Jakusz Joanna
PG Turawa
kl. III
IV miejsce Malek Teresa
PG Turawa
kl. I
V miejsce
Lewicka Joanna
PG Turawa
kl. I
VI miejsce Kozioł Marzena
PSP Osowiec
kl. VI
VII miejsce Hyla Izabela
PSP Osowiec
kl. VI
VIII miejsce Dykta Aleksandra
PG Turawa
kl. II
IX miejsce Gapska Sara
PG Turawa
kl. I
Rataj Jessica
X miejsce
PG Turawa
kl. II
Chłopcy do klas gimnazjalnych
I miejsce
Farys Łukasz
P.G. Turawa
kl. I
II miejsce
Wiench Daniel
P.G. Turawa
kl. I
III miejsce Stych Denis
P.G. Turawa
kl. II
IV miejsce Latusek Mateusz
P.G. Turawa
kl. I
V miejsce
Kupka Dawid
PSP Bierdzany
kl. V
VI miejsce Morawiec Martin
P.G. Turawa
kl. III
VII miejsce Juszczyk Paweł
P.G. Turawa
kl. II
VIII miejsce Węgrzyn Tomasz
P.G. Turawa
kl. III
IX miejsce Wieczorek Patryk
P.G. Turawa
kl. I
Ciasto Robert
X miejsce
P.G. Turawa
kl. I

zawodników. Wyróżniającym się zawodnikiem był również Dawid Kupka z Bierdzan, którego gra zawierała już dużo elementów profesjonalnej
techniki odbić.
Natomiast niekwestionowanym talentem od wielu lat jest Łukasz Farys. Nie tylko w naszym turnieju jest
poza zasięgiem innych zawodników,
ale odnosi także sukcesy w turniejach wojewódzkich. W miesiącu
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kwietniu br. na Mistrzostwach Województwa Kadetów zajął wysokie
szóste miejsce, minimalnie przegrywając o miejsce piąte z klubowym
kolegą.
Organizatorzy gratulują tego sukcesu i zachęcają wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną do systematycznych treningów, dzięki którym
możliwe jest podnoszenie umiejętności i osiąganie dobrych wyników.
Poza tym, jak co roku, dziękujemy
panu Zygfrydowi Klimkowi, Naczelnikowi OSP Węgry, za udostępnienie
i przygotowanie sali do turnieju.

Zwycięzcy turnieju do klas VI. Od lewej: Kurc Patryk, Kupka Dawid, Staś Adrian

Drużynowo
I miejsce
PSP Osowiec
II miejsce
PSP Bierdzany
III miejsce SSP Węgry
Tegoroczny turniej wyłonił kilka
ciekawych talentów, jak: Krzysztof
Farys, uczeń pierwszej klasy SSP w
Kadłubie Turawskim, Dawid Kupka
z piątej klasy PSP w Bierdzanach
oraz Daniel Wiench i Sandra Gola –
oboje z pierwszych klas Publicznego
Gimnazjum w Turawie. Szczególne
zainteresowanie wzbudzał Krzysztof
Farys, najmłodszy uczestnik turnieju, który w kategoriach do klas IV
i VI pokonał wielu, dużo starszych,

Zwycięzcy turnieju do klas gimnazjalnych. Od lewej: Stych Denis, Farys Łukasz,
Wiench Daniel

Roman Borkowski
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Galeria sponsorów
Nasz klub LZS Ligota Turawska
śmiało można porównać do mechanizmu, którego poszczególnymi
elementami są Zarząd, zawodnicy
oraz działacze, członkowie czynni
i wspierający. Od ich wzajemnych
relacji, aktywności, pracy, pomysłów i finansowego wsparcia zależy
pozycja Klubu w środowisku. Tak
modne dziś określenie „sponsor”
najczęściej kojarzy się z żywą gotówką przekazaną na ten czy inny
cel. Niewielu natomiast wie, że
czasem żaden pieniądz nie zastąpi
ludzkiego zaangażowania, wkładu
pracy i czasu poświęconego Klubowi, że jest to niewymierne. Stąd też
zaprezentowane poniżej nietuzinkowe osoby, społecznicy związani
z Klubem pozwalają na jego prężną
działalność i ciągle rosnącą pozycję:
– Adrian Grzesik, b. piłkarz,
obecnie mieszkający w Niemczech,
żyjący wydarzeniami naszego Klubu, prowadzi jego stronę internetową [www.lzs-ligota-turawska.com] ,
wspiera i pozyskuje inwestorów, służy doradztwem i ma szerokie plany
jego rozwoju w przyszłości;
– Paweł Kansy, jeden ze sponsorów Klubu, zawsze służący radą
i pomocą, w najbliższym czasie zobowiązał się do przebudowy oświetlenia płyty boiska sportowego;
– Robert Liebe, zastępca prezesa, kierownik drużyny seniorów, bez
którego nie obejdzie się żadna praca
wykonywana w Klubie, dodatkowo
wspiera i zabiega o pozyskiwanie
innych środków;
– Klaudiusz Panicz, zastępca
prezesa, działacz duszą i ciałem
związany z Klubem, dyspozycyjny
w każdej potrzebie, służy własną

pracą i sprzętem, żadna inwestycja
gospodarcza realizowana w Klubie
nie obyła się bez jego udziału;
– Mariusz Kuś, młody, energiczny
organizator i szkoleniowiec, którego zadaniem jest nie tylko przygotowanie drużyny, ale pozyskiwanie
inwestorów i sponsorów na rzecz
jubileuszowego festynu przypadającego w dniach 11-13 07.2008. z okazji 60-lecia naszego Klubu. Własny
czas poświęcony Klubowi ułatwia
jego działalność;
– Krystian Adamiec, szkoleniowiec, który zajmując się naborem,
weryfikacją i budową drużyny
juniorów, pomaga także w wielu
pracach gospodarczych w Klubie.
Szkolenie młodych piłkarzy to nieraz karkołomny wyczyn wymagający opanowania i wielu wyrzeczeń,
ale być może już w rundzie jesiennej będzie można ocenić efekty tego
działania;
– Andrzej Czapla – [członek zarządu, malarz, odpowiada za konserwację płyty boiska], Paweł Bacajewski, [członek zarządu, czołowy
zawodnik, kapitan drużyny Seniorów], Krzysztof Wieszołek, [członek
zarządu, dyżurny elektryk], Mariusz Gordzielik, [stolarz] Sebastian
i Krystian Lipp, [usługi transportowe swoim sprzętem], Jerzy Gros,
[fachowe doradztwo, rozwaga, dokładność, precyzja wykonania, nadzór nad budową ogrodzenia boiska],
Michał Fenger, [stolarz], Dariusz
Bochyński, Henryk Bentkowski,
Roman Jańczyk, Manfred Joszko,
– to tylko niektórzy z licznej grupy
zaangażowanych w prace w Klubie,
bez których nie odbyła się renowacja
i modernizacja pomieszczeń klubowych, płyty boiska, wycinka drzew
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(II)
czy ogrodzenie obiektu siatką. Natomiast Rudolf Liebe, Łucja Liehe
oraz Beata Liebe dbają o utrzymanie ładu i porządku w obiekcie oraz
czystość strojów zawodników. Do
naszego budynku Klubu można zawsze wejść bez niemiłego zaskoczenia bałaganem czy brudem . W tej
prezentacji osób związanych duszą
i ciałem z Klubem LZS Ligota Turawska nie może zabraknąć jeszcze
dwóch działaczy: Bernarda Klimas
i Piotra Matysek.
– Bernard Klimas, prezes Klubu,
inicjator i pomysłodawca rozwiązujący wszystkie problemy, potrafi
zmobilizować łudzi do pracy i znaleźć pieniądze na niezbędne inwestycje;
– Piotr Matysek, skarbnik chyba
od zawsze, który prócz prowadzenia
ksiąg finansowych nie uchyla się od
bezpośrednich prac gospodarczych
i służy radami organizacyjnymi.
Dzisiejsza prezentacja objęła tylko część ludzi związanych z funkcjonowaniem naszego Klubu. Podziękowanie za poświęcenie własnego
czasu i konkretną pracę należy się
znacznie większej grupie nie wymienionych z imienia i nazwiska,
wszystkim, którzy czują potrzebę
pożytecznego działania.
Największą i dotychczas niemożliwą do usunięcia bolączką Klubu
jest problem ciasnoty. Od lat trwające starania odkupienia przyległej
działki nadal kończą się fiaskiem.
W najczarniejszym scenariuszu
może to doprowadzić do zamknięcia
Klubu i tym samym unicestwienia
tylu lat pracy i wyrzeczeń wszystkich jego działaczy.
Z upoważnienia Zarządu
Danuta Matysek
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HUMOR
JAK TO KRAK STANĄŁ PRZED
WYBOREM MIĘDZY KASĄ
A HONOREM
Pośród łąk i lasów,
Od cesarstwa kawał,
Małym, biednym krajem
Król Krak mądry władał.

Niemiec tu w zaloty
Przybędzie niebawem,
A ty go oczaruj
Wątpliwym powabem.”
„Ojcze drogi”-rzekła„Jeśli twoja wola
każe mi starego
poślubić ramola,

Córka króla – Wanda,
Mało błyskotliwa,
Z bardzo ważną sprawą
Do ojca przybywa.

straszny los mój będzie
i - na wszystkich bogów ja się w otchłań rzucę
jakiegoś nałogu.”

„Tatku, szewczykowi
oddaj rękę moją,
który złego smoka
ubił straszną bronią.

„Dzięki ożenkowi,
córko ma, ofermo,
przyjmą nas do Unii
i będziem mieć euro.

Bestię tę okrutną,
Fakt to dobrze znany,
Zatruł zdechłą owcą
Skażoną prionami.

Zechcesz, to się zabaw
Z szewczykiem, mołojcem.
Mąż twój się ucieszy,
Gdy zostanie ojcem.”

W końcu dobił gada
Okrutnie niezdrowym,
Mocno siarkowanym
Winem owocowym.”

Pomyślało dziewczę:
„Nie ma na co czekać.
Pobiegnę nad Wisłę,
Amant ma przyjechać.”

Król brew zmarszczył srodze.
„U nas straszna bieda.
Nam czas do Europy,
Nie szewca tu trzeba.

Dobiegłszy do rzeki:
„Kochany mój!” – woła
i nagle się w Wiśle
skąpała, pierdoła!

Zniknęła w otmętach,
Pewnie z nurtem płynie
W kierunku Bałtyku
Po polskiej krainie.
Król zakrzyknął z żalem:
„Przez twe akrobacje
zerwane zostały
ważne negocjacje.

Nie będzie dotacji,
Ni rozwoju kraju,
A poddani na wsiach
Pieniędzy czekają.
By ukryć przed ludem
Swe niepowodzenie,
Krak na łamach prasy
Wydał oświadczenie:
„Córka ma tragicznie
zginęła za młodu,
bo nie chciała Niemca
dla dobra narodu.
Niechaj naród pomni
To po wieczne czasyDla Polaka honor
Ważniejszy od kasy.”
Agnieszka i Stanisław Walusiowie

NOWINKI ZAKRZOWSKIE
• Ksiądz proboszcz Sławomir Pawiński
uzyskał zezwolenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na usunięcie niektórych drzew na zakrzowskim
cmentarzu. Ze względu na drewniany
kościół i groby, wycinka będzie musiała być wykonana przez specjalistyczną firmę. Oczywiście pomoc mieszkańców będzie tu konieczna. W związku
z czekającą nas w przyszłym roku
250. rocznicą powstania drewnianego kościoła konieczne będzie również
wykonanie wielu innych prac konserwatorskich i porządkowych.
• W poprzednim numerze FALI pan Jerzy Farys przedstawił ciekawą mapę
naszej gminy z 1736 roku. Ciekawostką jest widniejący na niej kościół
w Zakrzowie pw. Św. Stanisława. Otóż
o kaplicy tej można dowiedzieć się
z kroniki parafialnej Radawia. Ksiądz
Wiktor Pokora w swojej książce pisze,
że „w wiosce Zakrzów wybudowano
kaplicę na wzgórzu odległym od zabudowań wsi o jedną stację (200m).
Kaplica otrzymała wezwanie św. Szymona i Judy i św. Stanisława, znajdowała się w oddaleniu od Kościoła
parafialnego (w Radawiu) blisko jed-

ną milę”. Z przechowywanych w podręcznej bibliotece przez radawskiego
księdza Franciszka Młodzińskiego
sprawozdań radców cesarskich wynika, iż kaplica w Zakrzowie istniała
już w 1595 r. i była wyposażana przez
wiernych. Od 1671 r. proboszczem Zębowic, Radawia i Zakrzowa był ksiądz
Andrzej Clava Opolczyk. W 1759 r.
wybudowany został w Zakrzowie
kościół z prawdziwego zdarzenia pod
wezwaniem św. Piotra i Pawła przez
cieślę z Jełowej Floriana Kowalczyka.
Po wydzieleniu
w 1878 r. nowej
parafii Ligota Turawska, włączono
do niej również
Zakrzów Turawski.
• Ciekawostkę stanowi zapis w radawskiej kronice,
że kaplica została wybudowana
w odległości 200
metrów od wsi,
podczas gdy zasiedlona dopie-

ro w latach 30-tych XX wieku ulica
Kościelna ma prawie 500 metrów.
Może rzeczywiście w okresie budowy
tej pierwszej kaplicy w pobliżu były
jakieś zabudowania, może legenda
o stawie Czerwonka, gdzie znajdować
się kiedyś miała rozpustna karczma,
zawiera w sobie coś z prawdy?
Na zdjęciu: msza św. odprawiona
w 2005 r. przez proboszcza Jerzego
Obsta w drewnianym kościele.
M. Zubeil
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Festyn rodzinny w Kadłubie Turawskim
Po raz kolejny na placu przy remizie OSP w dniu 25 maja odbył
się już trzeci festyn rodzinny pod
hasłem „Mamo, tato, nadchodzi lato”. Współorganizatorami
– oprócz miejscowej szkoły – byli:
Rada Rodziców, Koło Mniejszości
Niemieckiej, Rada Sołecka, OSP.
Organizacja festynu poprzedzona
była długimi przygotowaniami
ze strony nauczycieli, rodziców,
dzieci. Uroczystość zbiegła się ze
Świętem Matki i Ojca oraz Dniem
Dziecka – czyli... dla każdego coś
miłego.
Od godziny 15.00 do 16.00 licznie zebranych mieszkańców zabawiały przedszkolaki oraz uczniowie tutejszej szkoły. Były wiersze,
piosenki, inscenizacje, tańce. Program – w ocenie widzów – był bogaty i ciekawy.
Od godziny 16.00 zabawiał
dzieci i rodziców zaprzyjaźniony
z nami wodzirej, pan Zbigniew
Żaba.
Bardzo kapryśna od kilku dni
pogoda sprawiła, że do niedzieli
z niepokojem patrzyliśmy w niebo, ale nie spadła ani kropla deszczu.
Imprezę uznaliśmy za bardzo
udaną. Największą satysfakcją
za naszą pracę i trud były szczęśliwe i uśmiechnięte buzie naszych dzieci, bo to głównie z myślą o nich zorganizowaliśmy ten
dzień.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do rodziców naszych
uczniów, bo każdy – w większym
lub mniejszym stopniu – zaangażowany był w organizację festynu.
Dziękuję nauczycielom za
przygotowanie bardzo bogatego
programu artystycznego, Kołu
Mniejszości Niemieckiej, Radzie Sołeckiej za wszelką pomoc
i finansowe wsparcie, strażakom
– za uatrakcyjnienie dnia. Szczególne podziękowania kieruję do
pana Zbigniewa Patyny - kierownika Masarni „Promięs”, państwa Golombów ze Szczedrzyka
za nieodpłatnie przekazane wędliny oraz pana Józefa Króla – kierownika piekarni w Turawie – za
przekazanie pieczywa.
Bardzo wdzięczni jesteśmy pani
Lidii Król za uszycie strojów dla
dziewczynek z zespołu Tic-Tac.
Do zobaczenia za rok!
Krystyna Borkowska
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Znaczenie wyrazów.
Poziomo:1- pokarm dla papugi; 3- miejscowość w gm.Turawa z fabryką metalową; 7- osobisty numer identyfikacyjny,
tajny; 10- krzew kwitnący i pachnący
wiosną, lilak; 11- …zapasowe, niekiedy
potrzebne w samochodzie; 12- specjalny,
niezwykły, najlepszy; 13- pierścień ograniczający przepływ wody w kaloryferze;
14- opolski Ordynariusz; 15- z niej można
skakać do wody; 18- iskra, pryska z ogniska; 20- dzienny zysk np. w sklepie; 23ogród zoologiczny; 24- tytuł zawodowy;
25- nie on; 26- punkt widzenia, wzgląd,
strona sprawy; 27- pas roli odkładany
przez pług; 29- system znaków do zastąpienia mowy przez zapis; 30- sposobna
chwila, możliwość; 32- Pepsi lub Coca;
34- symbol chem. samaru; 35- symbol
chem. lantanu; 36- pogotowie w górach
(wspak); 37- ostatecznie ukształtowana
postać owada; 39- poprawianie błędów w
tekście; 41- samochód z ,,czterema kółkami” ; 42- np. ogórkowy lub urlopowy; 43istota duchowa, która strzeże wierzących;
44- złośliwie o zielu; 46- pierw. chem. o l.a.
39; 47- miejsce, pomieszczenie, siedlisko;
49- rozkaz, polecenie, wyrażenie czyjejś
woli; 52- odrobina śniegu; 55- kobieta
godna pożałowania; 56- np. fotograficzny; 59- matka Izaaka; 60- wyraz tworzony
przez przestawienie liter lub sylab innego
wyrazu; 61- środek przymusu stosowany
wobec przestępcy.
Pionowo: 1- uczeń pierwszej klasy, pierwszoklasista; 2- utwór liter. ośmieszający
wady ludzkie; 4- z niego szyba; 5- pętle
z drutu zastawiane przez kłusowników
na zwierzynę; 6- tkanina na ubrania;
7- Kościuszkowskie w 1794 r.; 8- skała
osadowa z minerałów ilastych; 9- wypoczynek nocny- zwłaszcza poza domem;
10- Konstantin, poeta ros., Gumniszczi;
15- lekka tkanina, z niej część namiotu;
16- skacze na linie; 17- jeśli płciowa, to
impotencja; 21- przebieg, odbywanie się
czegoś; 22- gospoda, jadłodajnia (wspak);
24- ryba gotowa do tarła; 28- samochód;
29- nie tylko od deszczu; 30- popularny
proszek do prania; 31- gat. ang. piwa
jasnego; 33- związek organiczny, pochodna amoniaku; 34- jedyny współcześnie
żyjący rodzaj z gromady skrzypowych;
38- jaskinia; 40- naturalny ciek wodny;
41- niechęć, uraza, antypatia; 45- miejsce
gry aktorów w teatrze; 48- olcha, drzewo
z rodz. brzozowatych; 50- koniec, basta,
dość tego; 51- kłótnia, sprzeczka; 53- noga
psa; 54- ogon lisa; 56- najwyższa karta;
57- ma 100 m2; 58- symbol chem. radu.
Opracował: Piotr JENDRZEJ

Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu
hasła
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 62 w „FALI” nr 1/72/2008 nagrodę otrzymał Pan: Helmut Bartyla z Ligoty Turawskiej (Kuchnia Polska
– Ewy Aszkiewicz). Hasło krzyżówki brzmiało: „Wesołego Alleluja z Boskim Barankiem życzy Redakcja FALI”.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika życzymy ciekawej
i „smacznej” lektury.
Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 63 prosimy nadsyłać do dnia
31 sierpnia 2008 roku na adres:
Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa (Urząd
Gminy Turawa).
Redakcja

Kwartalnik Towarzystwa Miłośników Ziemii Turawskiej „Fala” – Finansowany z budżetu Gminy Turawa
Kolegium Redakcyjne: Jerzy Farys – Redaktor naczelny, Teresa Żulewska – Sekretarz, Walter Świerc, Krzysztof Barwieniec, Stanisława
Brzozowska, Jan Stonoga, Sebastian Klotka. Z redakcją stale współpracują: Waldemar Kampa, Alfred Kupka, Piotr Jendrzej, sołtysi wsi,
stowarzyszenia sportowe, nauczyciele szkół i przedszkoli. Korekta – Andrzej Byra.
Druk: Drukarnia NOT, 45-061 Opole, ul. Katowicka 50, tel. 077 453 74 91 w. 40.
Skład komputerowy: KOMUNIKATOR PR, www.komunikatorpr.pl, tel. 077 455 99 65.
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczonych reklam i ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.
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