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Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę Wam,
aby Światłość tej Nocy

rozpromieniła wszystkie mroki Waszego życia.
Niech Jezus zasiądzie z Wami do wigilijnego stołu

i pozostanie z Wami we wszystkich sytuacjach Waszego życia.
Nowy Rok 2009 niech wypełnią sukcesy, dobre nowiny

oraz dużo ludzkiej  życzliwości.

Wójt Gminy Turawa oraz pracownicy Urzędu

Wesołych Świąt
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Ostatnie lata osiemdziesiąte nie należały 
do znaczących w życiu Stowarzyszenia. 
Na ten stan złożyło się wiele czynni-
ków - ogólny chaos w życiu społecznym 
i gospodarczym w kraju, a także trudna 
współpraca z miejscową władzą.

Wznowienie, a nawet dynamiczny 
rozwój działalności nastąpił z począt-
kiem lat dziewięćdziesiątych. W tym 
okresie poczyniono daleko idące kroki 
w powołaniu do życia Muzeum Etnogra-
ficznego w Turawie. Opracowano statut, 
uzgodniono formy finansowania remontu 
kapitalnego przyszłej siedziby Muzeum 
z Konserwatorem Wojewódzkim oraz dy-
rektorem Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Rozpoczęto także prace o charakte-
rze organizacyjnym. Gromadzono przez 
młodzież szkolną przedmioty o wartoś-
ciach muzealnych, organizowano kąciki 
etnograficzne, a maszyny rolnicze wy-
stawiono dla zwiedzających w pobliżu 
budynków szkolnych.

Innym, a zarazem ciekawym kie-
runkiem działalności, była praca pub-
licystyczna i wydawnicza. Powołano do 
życia kwartalnik regionalny pod nazwą 
,,Fala”. Pismo ukazuje życie codzienne 
i historię gminy, jest swoistą kroniką 
wydarzeń z życia gospodarczego, kultu-
ralnego i oświatowego poszczególnych 
sołectw.

W okresie nas interesującym To-
warzystwo stało się wydawcą czterech 
książek o charakterze monograficznym. 
Ich nabywcami byli przede wszystkim 
mieszkańcy gminy i turyści odwiedzają-
cy nasze okolice.

Ochrona środowiska i obiektów za-
bytkowych stała się dla Towarzystwa 
jednym z głównych kierunków dzia-
łań. Przykładem tego typu prac było 
włączenie się w kampanię przeciwko 
uruchomieniu „Elektrowni Opole” bez 
elementów zabezpieczających środowi-
sko naturalne przed skażeniem. W tym 
celu przeprowadzono w różnych gre-
miach wiele rozmów, szczególnie z jej 
ówczesnym prezesem Pękalą. Zdawano 
sobie bowiem sprawę z tego, że brak 
stosownych zabezpieczeń byłby zgubny 
dla dalszego rozwoju turystyki i wypo-
czynku w rejonie Turawy. Wsparciem 
dla zmagań Towarzystwa była ścisła 
współpraca z Wyższą Szkołą Inżynierską 
oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska w Opolu, których stanowi-
ska były zbieżne z naszym. Zarząd To-
warzystwa wrócił do spraw ochrony za-
sobów turystycznych i wypoczynkowych 
w 1997 roku, kiedy to w wyniku powodzi 
z dnia na dzień pogarszała się sytuacja 
na akwenach wodnych Turawy. W tym 

celu zwrócono się do ministra środowi-
ska Żelichowskiego o wsparcie finansowe 
budowy oczyszczalni ścieków i sieci ka-
nalizacyjnej w obrębie zlewni rzeki Mała 
Panew, bowiem w przekonaniu Zarządu 
istniał zawsze jednoznaczny pogląd, że 
uporządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej w dolinie Małej Panwi nie da się 
załatwić bez udziału finansowego i orga-
nizacyjnego wyższych szczebli władzy.

Statutowym zadaniem Towarzystwa 
była również opieka nad zabytkami przy-
rody i kultury materialnej. W ramach 
powyższej problematyki podejmowano 
działania związane z ochroną zabudo-

wań pałacowych w Turawie oraz zabu-
dowy szachulcowej w Ligocie Turawskiej 
i Zakrzowie Turawskim.

Wspierano powstające kąciki muzeal-
ne w placówkach oświatowych, a ostat-
nio - powstałą w Ligocie Turawskiej Izbę 
Regionalną.

Zarząd od wielu lat utrzymał ścisłą 
współpracę z administracją samorzą-
dową oraz dyrekcjami szkół inicjując 
i współorganizując imprezy środowisko-
we promujące region turawski.

Do takich zaliczyć należy m.in. kon-
kurs „Co wiem o swojej Gminie” dla 
młodzieży szkolnej i dorosłych, wyścig 
kolarski dookoła jezior turawskich oraz 
przegląd zespołów artystycznych.

Od wielu lat Zarząd utrzymuje do-
bre kontakty z gronem wykładowców 
opolskich uczelni specjalizujących się 
w tematyce regionalnej. Dużej części 
młodzieży akademickiej udostępniono 
materiały do prac licencjackich i magi-
sterskich tematycznie związanych z hi-
storią i życiem współczesnym Turawy.

Przedstawiona 25-letnia działalność 
ma siłą rzeczy formę bardzo skrótową 
i wybiórczą, jednak i na tej podstawie 
należy wyrazić przekonanie, że przed-
stawiony obraz potwierdza potrzebę 
istnienia tego typu organizacji pozarzą-
dowej, która w sposób naturalny chroni 
regionalne wartości i pielęgnuje swoją 
odrębność lokalną.

Przewodniczący zarządu TMzT 
walTer Świerc

25 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej

Obiekty w Turawie wymagające specjalnej ochrony.

Z okazji jubileuszu TMZT członkowie 
Towarzystwa spotkali się na uroczysto-
ści poświęconej tej Rocznicy. Spotkanie 
miało charakter uroczysty, obecni byli 
zaproszeni goście w osobach pani sekre-
tarz Urzędu Gminy Stanisławy Brzozow-
skiej, wójta – pana Waldemara Kampy, 
przewodniczącego Rady Gminy – pana 
Franciszka Mykietowa. Przewodniczący 
Towarzystwa – pan Walter Świerc, przy-
pomniał historię tworzenia oraz sprawo-
zdanie z działalności TMZT.

W dyskusji uczestnicy spotkania 
wspominali ten czas, kiedy powstawa-
ło Towarzystwo, pierwsze osoby w nim 
działające, historyczne chwile jeszcze 
w poprzednim ustroju. Były drobne upo-
minki: od wójta otrzymaliśmy aparat fo-
tograficzny, pan Świerc wręczył wszyst-
kim swoje ostatnie dzieło – książkę 
„Turawa i jej okolice w grafice”, a także 
dyplomy. Zarząd Towarzystwa wręczając 
skromny upominek panu Świercowi po-
dziękował za Jego długoletnie kierowa-
nie Towarzystwem.

Teresa Żulewska
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Małymi krokami zbliża się koniec 
2008 r. z pewnością czytając kolejne 
wydanie kwartalnika „Fala” wokół 
Was rozbrzmiewa świąteczna atmo-
sfera, słychać kolędy i pachnie pier-
nikami. Pozwólcie Drodzy Państwo, 
że w skrócie przedstawię kilka waż-
niejszych wydarzeń minionego roku 
oraz odpowiem na często zadawane 
mi pytania. 

Jubilaci obchodzący Złote Wesele: 

Szanowni Państwo
Stefania i Jerzy Czaplik Bierdzany
Jadwiga i Alois Heppner Bierdzany
Jadwiga i Jerzy Walerowicz Bierdzany
Hildegarda i Edward Kupka Kadłub Turawski
Gertruda i Józef Fronia Kotórz Wielki 
Irmegarda i Werner Panicz Kotórz Wielki
Dorota i Helmut Plotnik Ligota Turawska
Lucja i Augustyn Wodarz Ligota Turawska
Irmegarda i Eryk Bastek Osowiec
Leokadia i Ryszard Dworakowski Osowiec
Maria i Antoni Karwat Osowiec
Maria i Aleksy Żurek Osowiec
Adelajda i Erwin Buhl Węgry
Anna i Antoni Matyszok Węgry
Anna i Piotr Palt Węgry

Miałem zaszczyt odwiedzić naj-
starszych mieszkańców w dniu Ich 
urodzin:

Szanowni Państwo
Helena Słychan 100 lat Zawada
Emma Wojtczyk 94 lata Bierdzany
Jerzy Konieczko 93 lat Osowiec
Agnieszka Morawiec 93 lat Węgry
Kazimiera Plamitzer 93 lat Węgry
Monika Darczuk 92 lata Turawa – Marszałki
Apolonia Grzesik 92 lata Trzęsiona
Albert Bartyla 91 lat Kotórz Mały
Marta Belkot 91 lat Kotórz Mały
Wiktoria Czech 91 lat Zawada
Paulina Lempa 91 lat Ligota Turawska
Julia Luks 90 lat Ligota Turawska

Przed wszystkimi Dostojnymi Ju-
bilatami jeszcze raz chylę czoła ży-
cząc zdrowia, miłości najbliższych 
i wielu łask Bożych.

Najważniejsze inwestycje minio-
nego roku:

Inwestycje zrealizowane w 2008 r.

L.p. NAZWA CENA
1. asfaltowanie ul. Kępska 

Zawada – 525 mb
175 669,63 zł

2. asfaltowanie ul. Brzegowa 
Zawada – 658 mb

224 939,13 zł

3. asfaltowanie ul. Nowa 
Zawada – 328 mb

152 169,60 zł

4. asfaltowanie Szkolna  
Kotórz Mały – 302 mb

129 962,90 zł

5. asfaltowanie ul. Zielona 
Osowiec – 270 mb

152 376,85 zł

6. asfaltowanie ul. Młyńska 
Polna Trzęsina – 755,7 mb

228 934,35 zł

7. asfaltowanie ul. Stawowa  
Kotórz Wielki – 823 mb

304 157,26 zł

8. asfaltowanie ul. Polna
Bierdzany – 625 mb

164 600,55 zł

9. kostkowanie ul. Klonowa 
Zawada – 275 mb

140 000,00 zł

10. modernizacja boiska spor-
towego w Kotórzu Małym 

budżet gminy
125 527,98 zł

wspólfinansowana ze środ-
ków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej

dofinansowanie
129 000,00 zł

11. ocieplenie gimnazjum 209 661,89 zł
12. przebudowa dachu budy-

nek biblioteki Turawa
66 128,80 zł

13. rozbiórka hali fabrycznej 
w Osowcu

60 000,00 zł

14. remont jazu i odmulenie 
kanału fabrycznego 
w Osowcu

71 000,00 zł

RAZEM: 2 334 128,94 zł

Jak widzicie Państwo z roku na 
rok zmieniają się nasze miejscowo-
ści, dzieje się tak również dzięki 
Wam, dzięki zaangażowaniu w pra-
ce Rad Sołeckich, DFK, OSP, LZS, 
Rad Rodziców i innych stowarzyszeń 
– wielokrotnie są to te same osoby 
działające w wielu organizacjach.

dokończenie na str. �

Drodzy mieszkańcy gminy

Drodzy Czytelnicy „Fali”
W imieniu Kolegium Redakcyjnego prag-
nę życzyć wszystkim Czytelnikom dużo 
łask Bożych z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. W nadchodzącym No-
wym Roku życzę spełnienia wszystkich 
marzeń.

Zachęcam Czytelników do współpracy, 
każdy może napisać artykuł i opublikować 
go na łamach kwartalnika „Fala”, który 
w ten sposób stanie się naszym wspólnym 
dziełem.

redakTor naczelny kwarTalnika Fala 
Jerzy Farys
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Kim jesteś - Polakiem, Niemcem, a może 
Ślązakiem? - zastanawiają się mieszkańcy 
Śląska. Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że przez setki lat byliśmy mieszkańcami 
Czech, Polski, Austrii, Prus - Niemiec. Od 
wieków tworzymy ogromny kocioł wielo-
narodowościowy. Na łamach kwartalnika 
„Fala” bardzo już szczegółowo przedsta-
wiono historię naszej Gminy, szczególnie 
okres panowania rodziny von Garnier. Ja 
spróbuję przedstawić historię Gminy Tu-
rawa, ale pod kątem problemów narodo-
wościowych i przynależności państwowej. 
Na tle historii całego Śląska przedstawię 
historię naszej Gminy z uwzględnieniem 
struktur narodowościowych. 

O najstarszych dziejach Śląska milczą 
najstarsze źródła. Nawet etymologia nazwy 
Śląsk, (łacińska „Silesia”, niemiecka Schle-
sien, czeska Slezsko) pozostaje dyskusyjna. 
Sporu tego nie są w stanie rozstrzygnąć 
uczeni polscy i niemieccy.  Ci ostatni  są 
zdania, że nazwa wywodzi się od Silingów, 
plemienia germańskiego spokrewnionego 
z Wandalami. Plemię Silingów osiedliło 
się w 100 r. p.n.e. i mieszkało do 400 r. 
n.e. w okolicach Góry Świętej Anny i góry 
Ślęzy. Być może starogermański „Silin-
gisk land”, kraj Silingów, jest pranazwą 
naszego Śląska? Najprawdopodobniej na-
zwa łacińska Silesia wywodzi się od nazwy 
plemienia Silingów. Polscy zaś naukowcy 
są zdania, że nazwa Śląsk wywodzi się od 
nazwy rzeki lub góry Ślęży. Góra Ślęża 
była przez wieki ośrodkiem pogańskiego 
kultu religijnego mieszkańców Śląska. Być 
może etymologi dzisiejszej nazwy Śląsk 
należy szukać od prasłowiańskiego słowa 
„slęga”, „śląga”: - wilgoć, miejsce podmo-
kłe, mgła, lub nazwy słowiańskiego bóstwa 
ślęg.  Być może góra Ślęża nieraz była spo-
wita w obłokach mgły- ślęgi- stąd jej na-
zwa? Ostatnio wśród uczonych pojawił się 
domysł, że sam wyraz Ślęża wywodzi się 
od słowa, które oznaczało Słońce w języku 
dawnych Celtów.

Ślady pobytu człowieka na ziemiach 
dzisiejszego Śląska sięgają około 250 tysię-
cy lat przed naszą erą, z okresu paleolitu- 
starszej epoki kamiennej. Zaś najstarsze 
ślady pobytu człowieka w rejonie Góry Św. 
Anny pochodzą sprzed 70000 lat. Ludzie ci 
żyli w małych grupach, znali obróbkę krze-
mienia, rozniecania i podtrzymywania og-
nia.  Współczesny homo sapiens przybył na 
Śląsk najprawdopodobniej około 35 000 lat 
temu, w czasie drugiego glacjału- zlodowa-
cenia. Myślistwo stanowiło wtedy główne 
zajęcie ludności, dlatego też archeologowie 
odnajdują liczne narzędzia i broń wyko-
naną z kamienia. Po ostatnim lodowcu 12 
tysięcy lat temu ustabilizował się klimat 
i był podobny do dzisiejszego. VI tysiąc-

lecie p.n.e. na teren Śląska przez Bramę 
Morawską i Kotlinę Kłodzką przybyła 
grupa ludności należąca do kręgu kultury 
ceramiki wstęgowej. Jej nazwa pochodzi od 
kulistej formy wykonywania naczyń glinia-
nych zdobionych ornamentem. Następna 
grupa ludności przybyła na Śląsk ok. 4500 
p.n.e. i zaliczamy ją do kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, ze względu na sposób, 
w jaki  ozdabiano naczynia gliniane. Była 
to w pełni  neolityczna kultura na Śląsku, 
następnie przemieszczała się w kierunku 
północnym wzdłuż Wisły. Uprawiać rolę 
i hodować bydło zaczęto na Śląsku w neoli-
cie - młodszej epoce kamiennej około 4000 
lat p.n.e. W latach 3700-1900 Śląsk był pod 
wpływem kultury pucharów lejkowatych. 
Nazwa  wywodzi się od charakterystycz-
nego kształtu naczyń glinianych. Miesz-
kańcy Śląska zajmowali się wtedy głównie 
hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, ale 
także uprawiali zboże, znali radło, a za-
przęgali do jego ciągnięcia bydło. Te nowe 
zajęcia gospodarcze nie wyparły jeszcze 
myślistwa. Osiedlano się głównie na te-
renach nadających się pod uprawę. Na 
Opolszczyźnie były to oczywiście tereny 
okolic Głubczyc. Duże zmiany na Śląsku 
nastąpiły w epoce brązu - 1800 do 700 r. 
p.n.e. Zaczęto wtedy wytwarzać narzę-
dzia i broń z brązu, który wyparł kamień 
trudny w obróbce. Na Śląsku nie odkryto 
wtedy miedzi potrzebnej do wytapiania 
brązu, dlatego też sprowadzano ją z po-
łudniowej Europy. Około 1300 roku p.n.e. 
pojawiła się na Śląsku kultura łużycka. 

Jej początek i rozwój  przypada na koniec 
epoki brązu, zaś rozkwit na początek epoki 
żelaza. Charakterystyczne dla kultury łu-
życkiej były wyroby z brązu, głównie ozdo-
by, takie jak: szpile, bransolety i różnego 
rodzaju wisiorki. Pod koniec tego okresu 
mieszkańcy Śląska zaczęli wznosić grody 
obronne, np. we Wrocławiu. Mieszkańcy 
prowadzili już wtedy całkowicie osiadły 
tryb życia. Hodowano głównie bydło roga-
te, owce, świnie i rzadko konie. Na tere-
nie Śląska odkryto z tego okresu piece do 
wytopu żelaza. Podniósł się wtedy poziom 
tkactwa i garncarstwa. Wzrosła również 
wymiana handlowa wyrobów rzemieślni-
czych z sąsiadami, a szczególnie z Czecha-
mi.  Na przełomie VI i V wieku przed na-
szą erą Scytowie - konni wojownicy irańscy 
- wdarli się na Śląsk. Łucznicy ci stali się 
śmiertelnym zagrożeniem dla zamiesz-
kującej Śląsk ludności kultury łużyckiej. 
Odkryto wiele grodów z tego okresu, które 
noszą ślady pożarów i gwałtownej śmierci 
ich obrońców. Wokół zaś można odnaleźć 
liczne groty strzał należące do napastni-
ków  scytyjskich. Najprawdopodobniej na-
jazdy koczowników scytyjskich przyczyniły 
się do upadku kultury łużyckiej.

W czasach prehistorycznych Śląsk 
znalazł się w obrębie ekspansji celtyckiej. 
Za kolebkę przyszłych Celtów uważa się 
region w południowych Niemczech. Celto-
wie osiągnęli wysoki, jak na tamte czasy, 
poziom rozwoju. Plemiona  te opanowały 
technologię pozyskiwania żelaza z rud ba-
giennych. dokończenie na str. �

Kim Ty jesteś, Ślązaku?

Plan wykopu z naniesionymi obiektami archeologicznymi na terenie Turawy.
Według L. Szafran-Szadkowskiej „Zanim powstało Opole”.
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Za tą aktywność i poświęcenie 
dla innych w tym miejscu składam 
gorące podziękowania. Wiem że jest 
jeszcze wiele do zrobienia, ale na 
wszystko potrzeba czasu i pieniędzy, 
a priorytetem w najbliższych latach 
będzie kanalizacja na którą potrze-
ba około 80 mln złotych. Od kilku 
miesięcy trwają intensywne przy-
gotowania dokumentacji by złożyć 
wniosek o dofinansowanie kanali-
zacji z środków UE. Wniosek o dofi-
nansowanie będziemy chcieli złożyć 
podczas kolejnego naboru w lutym 
lub marcu. Również w 2009 r. zro-
bimy dokumentacje i rozpoczniemy 
budowę hali sportowej przy gimna-
zjum w Turawie. 

Mam nadzieję że przed Święta-
mi Bożego Narodzenia na Jeziorze 
Średnim rozpocznie pracę aerator 
pulweryzacyjny z napędem wietrz-
nym. Jest to urządzenie kosztujące 
300 tyś. zł. mające napowietrzać 
wodę, a w razie potrzeby dozować 
preparat strącający fosfor co za-
pobiega zakwitowi sinic. Podobny 
– ważący ok. 6 ton, a wysoki ponad 

8m wodowano na Jeziorze Głębokim 
w Szczecinie. 

Udało mi się na to zadanie po-
zyskać dotację w kwocie 150 tyś zł 
udzieloną przez Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego oraz wnioskowałem 
o dotację w kwocie 122 900 zł do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu. Wkład Gminy do zakupu aeratora 
to 27 100 zł przygotowanie terenu do 
wodowania ok. 4 500 zł oraz reklama 
na aeratorze ok. 5 tyś zł. 

Jeśli chodzi o Jezioro Duże to 
trwają prace przy Studium Wyko-
nalności, które zleciło RZGW we 
Wrocławiu, koszt to ok. 900 tys. zł, 
dokument umożliwiający składanie 
wniosku o dofinansowanie ze środ-
ków UE ma być gotowy pod koniec 
marca 2009. 

Wielokrotnie pytają Państwo co 
z inwestycją Centrum Handlowego? 
Kolejny termin rozpoczęcia prac bu-
dowlanych został przesunięty na ma-
rzec 2009 r. Jest to związane ze stale 
zmieniającymi się przepisami oraz 
przeszkodami związanymi z uzy-
skaniem pozwolenia budowlanego 

na drogi. Inwestor zapewnia mnie, 
że kryzys gospodarczy na świecie nie 
wpłynie na zmianę decyzji co do bu-
dowy inwestycji. 

Na koniec chciałem przedstawić 
dwa rankingi w których zaistniała 
Gmina Turawa, z czego jestem bar-
dzo dumny, gdyż jest to efekt pracy 
wielu ludzi.

Ranking „Wspólnoty” – Gminy 
Wiejskie o najwyższych dochodach. 

Na 1589 gmin wiejskich Turawa 
67 miejsce – 3227,44 zł/osobę 

Inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną w latach 2005-07 – 167 miej-
sce – 479,60 zł/osobę 

Bez dotacji inwestycyjnych 85 
miejsce

W rankingu „Rzeczpospolita” 
– „Europejski Samorząd” dane za 
2007r. 

Przychody pozyskane z UE 20 
miejsce – 651 zł/osobę 

Jaki to był rok – oceńcie Państwo 
sami. 

Ja życzę wszystkim by następny 
był jeszcze lepszy.

wasz wóJT waldeMar kaMPa

Drodzy Mieszkańcy Gminy

Sprostowanie
Do artykułu pt. „Podziękowanie”, który ukazał 
się w ostatnim wydaniu „FALI”, wkradły się po-
niższe błędy:

– wśród sponsorów wymieniony został Bernard 
Nowak z Zakrzowa Turawskiego, który faktycz-
nie jest mieszkańcem Kotorza Małego, natomiast 
nazwisko Ewalda Zajusza chochlik zmienił na 
Zasusz.

Za zaistniałe błędy zainteresowane osoby oraz 
czytelników Redakcja bardzo przeprasza.
 J.s.

Pani Helena Słychan urodziła się 
28 czerwca 1908 roku w Uściu 
Zielonym na kresach wschod-
nich. Niespełna dwa miesiące 
temu obchodziła 100 urodziny. 
Od 1945 roku jest mieszkanką 
Opolszczyzny. Gdy wraz z mę-
żem zameldowała się w naszym 
województwie, urzędnik w Opo-
lu popełnił błąd i w danych oso-
bowych wpisał datę urodzenia: 
3.07.1909 rok. Przez wiele lat 

dla urzędników była więc o rok 
młodsza. Pani Helenie ta pomył-
ka nie przeszkadzała. Niedawno 
jednak postanowiła zrobić porzą-
dek „w papierach”. Nowy dowód 
osobisty wręczył jej wójt gminy 
Turawa, Waldemar Kampa. Na 
zdjęciu Helena Słychan trzyma 
w dłoniach dwa dowody. Jeden 
z nich ma wreszcie prawidłową 
datę urodzenia.

Jan sTonoga

Setne urodziny mieszkanki Zawady
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Udoskonalili umiejętność wytwarzania 
i obróbki żelaza, co przyczyniło się do ich 
sukcesów militarnych. Wojownicy celtyccy 
byli uzbrojeni w żelazne miecze. Zaś rol-
nicy celtyccy   wprowadzili głęboką orkę 
za pomocą żelaznych radeł, dzięki czemu 
zbierali więcej ziarna. Udoskonalili tech-
nikę mielenia, stosując nowocześniejsze 
żarna. Narzędzia kowalskie wprowadzo-
ne przez Celtów są używane w niezmie-
nionej formie do dnia dzisiejszego. Od 
Greków przejęli  koło garncarskie, dzięki 

odpowiednim domieszkom dodawanym do 
gliny otrzymywali trwalsze naczynia. Bili 
również monety ze złota i brązu. Celtowie, 
podobnie jak wszystkie wczesne kultury, 
praktykowali obrządek ciałopalny. Zmar-
łych wyposażano w dary.

Wywarli Celtowie ogromny wpływ 
na życie plemion germańskich żyjących 
na Śląsku. Szczególnie widoczny był ich 
wpływ na kulturę przeworską, która 
w okresie przedrzymskim, w II wieku  
p.n.e., rozwinęła się na Śląsku. Wytwa-
rzano wtedy bardzo dużo przedmiotów 
żelaznych. Również wpływy celtyckie na 
kulturę przeworską spowodowały różne 
ulepszenia agrotechniczne. Ziemię orano 
za pomocą radeł z żelaznymi radlicami 
i krojami. Pole przeorywano na krzyż. 
Zboża ścinano żelaznymi sierpami i pół-
kosami. Mieszkańcy prowadzili całkowicie 
osiadły tryb życia, mieszkano w niewiel-
kich półziemiankach.  Kulturę przewor-
ską można wiązać z celtyckimi Lugiami 
lub germańskimi Wandalami. Najpraw-
dopodobniej w 100 r. p.n.e. Dolny Śląsk 
zamieszkiwało germańskie plemię Silin-
gów. Stworzyli silny ośrodek władzy we 
Wrocławiu. Naukowcy nie są zgodni, czy 
Silingowie byli odłamem Wandalów,  czy 
też samodzielnym, ale spokrewnionym 
z nimi plemieniem.  Na Dolnym Śląsku 
byli aż do wędrówki ludów w V wieku. 
W noc sylwestrową 406 r n.e. większość 
Silingów przekroczyła skuty lodem Ren 
i zaatakowała cesarstwo rzymskie. Stało 
się tak dlatego, gdyż w 375 r.  n.e. ruszy-

li na podbój Europy Hunowie. Byli oni 
ludem tureckim, ale w okrucieństwie 
przewyższali irańskich Scytów. Zła sława 
Hunów dotarła również na Śląsk. Dlate-
go też w obawie o własne życie większość 
mieszkańców pośpiesznie opuściła go i wy-
ruszyła na podbój Rzymu.  Hunowie, gdy 
dotarli na Śląsk,  oszczędzili  go jednak. 
Mieszkańcy, którzy pozostali na Śląsku, 
zasymilowali się później ze Słowianami. 
Na Śląsku kultura przeworska upadła, 
gdyż pozostało bardzo mało mieszkańców.  

Część z nich, która pozostała w swych sie-
dzibach, znała dawne celtyckie czy ger-
mańskie nazwy geograficzne rzek i gór na 
Śląsku. Przekazała te nazwy Słowianom. 
Nazwa rzeki Odry ma rodowód celtycki. 
Czyż nie jest przypadkiem, że w mitolo-
gii celtyckiej występuje nimfa o imieniu 
Odras? W 512 roku przez opustoszałe zie-
mie przetoczyły się plemiona germańskich 
Herulów. W porównaniu z innymi ludami 
germańskimi posiadali bardziej prymityw-
ną kulturę.  Wpływy kultury rzymskiej 
na Śląsku uległy znacznemu osłabieniu, 
w konsekwencji czego kultura materialna 
uległa znacznemu regresowi.

Obszar dzisiejszej Opolszczyzny odgry-
wał ważną rolę w starożytności, główne ze 
względu na swoje położenie, dzięki specy-
ficznym warunkom naturalnym.  Dlatego 
też zaliczany jest do rejonów na którym 
rozgrywały się istotne procesy genetycz-
ne kultury przeworskiej. Największe 
skupienie ludności na Śląsku Opolskim 
było w okolicy Opola. Zaś w samym Opo-
lu funkcjonował prężny ośrodek władzy 
i centrum gospodarcze. Również na ob-
szarze nadmałopanewskim było duże 
skupienie ludności. Dominowała głównie 
uprawa ogrodowa, obejmująca pola usytu-
owane w bezpośrednim sąsiedztwie osad. 
Dobrze zbadane są  obszary nadodrzań-
skie i nadmałopanewskie. W okresie 
wpływów rzymskich (I- V w. n.e.) w epoce 
żelaza w okolicach Małej Panwi znajdował 
się rejon osadniczy związany z przebie-
giem szlaku bursztynowego. Dlatego też 

w okolicy Turawy znaleziono liczne mo-
nety rzymskie z tego okresu.  Szczególnie 
intensywny był rozwój osadnictwa nadma-
łopanewskiego w okresie późnorzymskim 
do wczesnego średniowiecza. 

Udokumentowane jest osadnictwo na 
terenie Naszej Gminy Turawa w okresie 
trwania kultury przeworskiej u schyłku 
I stulecia naszej ery. Z tego okresu pocho-
dzi osada odkryta w Turawie w okresie 
międzywojennym. Osada ta była niewiel-
ka, obejmowała powierzchnię zaledwie 
0,5 ha. Znajdowało się w niej kilkanaście 
gospodarstw rozłożonych równomiernie 
w układzie zbliżonym do ulicówki. Domy 
były niewielkie,  wzniesione na planie 
prostokąta najczęściej o wymiarach 3x5m. 
Znajdował się w tej osadzie duży obiekt 
o wymiarach 9x15 m, trójnawowy, halowy 
z paleniskami. Najprawdopodobniej służył 
jako dom zebrań miejscowej starszyzny. 
Na terenie osady w Turawie znaleziono 
ułamki naczyń, ozdoby ze szkła i brązu. 
Natrafiono na kilkanaście ciężarków, 
które były częścią warsztatu tkackiego. 
Ceramika była już wykonywana na kole 
garncarskim, naczynia miały grube ściany, 
silne zgrubienia i rozszerzenia nasady. 

O życiu mieszkańców w osadzie Tura-
wa możemy powiedzieć wiele. Uzyskiwali 
dosyć duże plony, dzięki zastosowaniu 
doskonalszych narzędzi. Drewniane rad-
ła zostały okute w żelazne koje i racice. 
Stosowali dwupolówkę z nawożeniem 
gleby. Bardzo starannie dbano o ziemię, 
którą nawożono intensywnie. Uprawiali 
pszenicę, żyto, jęczmień, proso. Hodowla 
zwierząt zajmowała bardzo ważne miejsce 
w pożywieniu mieszkańców osady w Tu-
rawie. Zaś oznaką bogactwa w tamtych 
czasach była ilość posianego bydła. Dlate-
go również w Turawie hodowano bardzo 
dużo bydła. Dla jej ochrony budowano 
specjalne grody obronne, np. w Opolu. 
Najliczniej hodowano krowy, konie, świ-
nie, kozy. Wszystkie te zwierzęta były 
mniejsze od dzisiejszych. Odwiecznym 
przyjacielem człowieka jest pies. Te 
w osadzie turawskiej przypominały obec-
nego wilczura niemieckiego. Oprócz wyżej 
wymienionych zwierząt ludność hodowała  
duże ilości drobiu. Dlatego też myślistwo 
zostało zepchnięte na dalszy plan, naj-
prawdopodobniej tylko dla skór i futer. 
Wśród odkrytych resztek kostnych ryb 
w osadzie Turawa rozpoznano szczątki 
szczupaka, karpia, lina, suma, łososia, 
jesiotra, okonia - ogromne bogactwo ryb. 
Mieszkańcy Turawy dobrze znali technikę 
kamieniarską, szczególnie stosowaną przy 
wyrobie żaren do mielenia zboża. Żarna 
wykonywano głównie z granitowych gła-
zów narzutowych.

Jerzy Farys

Kim Ty jesteś, Ślązaku?
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Błogosławionych, spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w 2009 roku wszystkim
mieszkańcom  Gminy Turawa życzą:
Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Franciszek Mykietów oraz radni R.G.

W dniu 28.11.2008 r. na sesji Rady Gminy 
w Turawie zostały określone stawki podat-
ku od nieruchomości na rok 2009, 

Stawka podatku od budynku mieszkal-
nego od 1 m2 powierzchni użytkowej wy-
nosi - 0,56 zł.

Od gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
- 0,57 zł, od pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego od 1m2 po-
wierzchni – 0,15 zł.

Stawka od budynków związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 
15,50 zł jest taka sama jak w roku 2008, 
od budynków pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej wynosi – 4,70 zł. Jest 
taka sama jak w roku 2008. 

Podatek rolny za rok podatkowy wyno-
si:

1.  od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
równowartość pieniężną 2,5 kwintali 
żyta,

2.  od 1 ha gruntów fizycznych równo-
wartość pieniężną 5 kwintali żyta ob-
liczone według średniej ceny skupu 
żyta za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy.

średnia cena skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów w roku 2008 za 1 
kwintal wynosi - 55,80 zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeli-
czeniowy w roku 2009 wynosi - 139,50 zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizycz-
ny w roku 2009 wynosi - 279,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok po-
datkowy wynosi równowartość pieniężną 
0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzającego rok podatkowy.

średnia cena sprzedaży drewna za 

pierwsze trzy kwartały roku 2008 za 1 m3 
wynosi 152,53 zł.

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w 
roku 2009 wynosi 33,5566 zł.

Stawki podatku od środków transpor-
towych dla samochodów ciężarowych po-
wyżej 3,5 tony pozostały takie same jak w 
2008 r. 

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną 
na cele konsumpcyjne gospodarstw domo-
wych z wodociągów zbiorowych w wysoko-
ści 1,87 zł/m3 oraz opłatę stałą (abonamen-
towa) 2 zł miesięcznie.

Za zbiorowe odprowadzenie ścieków do 
oczyszczalni w wysokości 4,57 zł/m3 oraz 
opłata stała (abonamentowa) 1 zł mie-
sięcznie.

Ustalono dla mieszkańców Gminy Tura-
wa dopłatę do zbiorowego odprowadzenie 
ścieków w wysokości:

1)  0,19 zł/m3 w przypadku kanalizacji 
grawitacyjnej

2)  0,34 zł/m3 w przypadku kanalizacji 
ciśnieniowej

3)  0,19 zł/m3 w przypadku ścieków do-
wożonych z terenu Gminy Turawa

Ustalono minimalne stawki w stosun-
ku rocznym na dzierżawę następujących 
gruntów stanowiących własność Gminy 
Turawa:

1.  tereny wód stojących o charakterze 
rekreacyjnym - 0,10 złotych za 1 m2 
netto;

2.  terenu pól namiotowych oraz terenów 
przemysłowych - 0,23 złotych za 1 m2 
netto;

3.  gruntu przeznaczonego pod parkingi 
- 0,67 złotych za 1 m2 netto;

4.  gruntu przeznaczonego pod budowni-
ctwo letniskowe i rekreacyjne - 0,75 
złotych za 1 m2 netto;

5.  gruntu przeznaczonego pod działal-
ność produkcyjną - 2,16 złotych za 1 
m2 netto;

6.  gruntu przeznaczonego pod działal-

ność handlową  usługową - 2,65 zło-
tych za 1 m2 netto;

7.  gruntu wykorzystanego pod ustawie-
nie planszy reklam - 19,95 złotych za 
1 m2 netto;

8.  na cele nie rolne oraz nie wymienio-
ne w pkt. 1÷7 - 1,57 złotych za 1 m² 
netto. 

Ustalono minimalne stawki miesięczne-
go czynszu za najem lokali użytkowych sta-
nowiących własność Gminy Turawa  które 
będą stanowiły podstawę do negocjacji w 
celu zawarcie umów:

1)  1,93 złotych za 1 m2 netto – za lokale 
użytkowe służące celom kulturalno 
– oświatowym. 

2)  7,98 złotych za 1 m2 netto – za lokale 
użytkowe do celów handlowych i ga-
stronomicznych. 

3)  3,13 złotych za 1 m2 netto – za lo-
kale przeznaczone pod działalność 
produkcyjną 

4)  6,45 złotych za 1 m2 netto – za lokale 
usługowe związane z działalnością 
gospodarczą. 

5)  3,32 złotych za 1 m2 netto – za pozo-
stałe lokale użytkowe.

6)  1,57 złotych za 1 m² netto – za lokale 
przeznaczone na świadczenie usług 
medycznych zakontraktowanych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
Odział w Opolu.

1. Ustalono minimalną cenę ciepła za 1 
m2 powierzchni użytkowej lokali miesięcz-
nie, w sezonie grzewczym:

1)  6,02 złotych za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu netto przy opalaniu 
węglem. (ryczałtowo)

2)  8,00 złotych za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu netto przy opalaniu 
gazem i olejem opałowym (ryczałto-
wo)

2. Końcowe rozliczenie po okresie grzew-
czym w/g faktycznego zużycia opału.

Podatki i opłaty w 2009 r.
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Jeszcze w nawiązaniu do poprzed-
niego odcinka chciałbym na wstępie 
pokazać czytelnikom Fali zdjęcia no-
wożeńców Fredy von Garnier i Con-
stantego d’Haussonville w strojach 
ślubnych, o których weselu pisałem 
w końcowej części tamtego opowia-
dania.

Pisząc o czasach władania Turawą 
przez Carla von Garnier nie mogę nie 
wspomnieć o kaplicy przypałacowej 
mieszczącej się na parterze wieży 
dobudowanej w 1751 r. do południo-
wej strony pałacu przez Antoniego 
von Loevenkron. W kaplicy tej, jak 
i w starym jeszcze zamku, od począt-
ku do 1829 stale był zaangażowany 
katolicki kapelan. Z ważniejszego 
wyposażenia tej kaplicy wymienia 
Freda we wspomnieniach z dzieciń-
stwa, a więc z lat około 1877-88, re-
likwię, którą był duży gwóźdź prze-
chowywany w oszklonej gablocie. 
Miał kiedyś styczność z gwoździem 
z krzyża Chrystusowego. Następnie 
dwa obrazy: jeden przedstawiają-
cy czarną Madonnę z Częstochowy, 
a drugi Lucyfera wywożącego na wo-
zie luterańskie Biblie z Wittenbergii. 
Nad ołtarzem oraz z prawej i lewej 
jego strony dominowało malowidło 
ścienne przedstawiające unoszących 
się nad kłębiastymi chmurami dmą-
cych w puzony pyzatych aniołów. 
Obraz z Lucyferem usunięto dopie-
ro, kiedy żona Carla Hedwig będąca 
wyznania luterańskiego wymogła na 
mężu  przeznaczenie  kaplicy na po-
trzeby odbywania w niej nabożeństw 
protestanckich. Postąpiła tak podob-
no dlatego, że gdy odbywał się w tej 
kaplicy katolicki chrzest syna Huber-
tusa (1874), zabroniono jej wejścia 
do kaplicy z powodu obowiązującego 
jeszcze wtedy ścisłego podziału mię-
dzy różnymi wyznaniami chrześcijań-
skimi. Z tego też powodu, gdy 24 lata 
później umarł hrabia Carl, który dwa 
lata przed swoją śmiercią z namowy 
żony przeszedł ostatecznie i oficjalnie 
na protestantyzm, nie mógł spocząć 
w wybudowanej przez siebie w 1879 
r. katolickiej kaplicy cmentarnej (zna-
ny przez nas Gruft). Pochowano Go 
w mogile na zewnątrz kaplicy. Skoro 
już jestem przy tym temacie, ażeby 
zachować od zapomnienia, podam 
od razu, kto w krypcie tej kaplicy 
przed 1945 rokiem znalazł miejsce 
swojego ostatecznego spoczynku. 
Wykorzystam do tego wspomnienia 
Fredy von Garnier i dane z archiwum 

parafialnego w Kotorzu Wielkim udo-
stępnione mi uprzejmie przez nasze-
go Proboszcza Księdza Radcę Józe-
fa Swolanego. Dodatkową pomocą 
były mi tablice genealogiczne von 
Garnierów. Otóż, po wybudowaniu 
Gruftu przeniesiono tutaj z przepeł-
nionych podziemi dawnego kościoła, 
a obecnej kaplicy przedpogrzebowej 
w Kotorzu W. trumny ze szczątkami 
następujących osób: Hrabia Constan-
tin I von Garnier † 31.03.1861 r., jego 
syn i następca Hrabia Constantin II 
von Garnier † 12.06.1868 r., też syn 
zmarły w dzieciństwie Max von Gar-
nier † 16.11.1857 r., następny syn 
Hans von Garnier-oficer huzarów- 
z pobudek honorowych popełnił 
samobójstwo † 26.06.1877 r., dalej 
martwo urodzone niemowlę męskie 
z rodziców Hrabiego Carla i Hedwig 
von Garnier † 2.07.1878 r. Także spo-
częła tutaj w dniu pogrzebu zmarła 
8.06.1881 r. wdowa po Constantim 
I Klara von Garnier z domu Rap-
pold. W sumie krypta Gruftu mieś-
ciła w styczniu 1945 sześć trumien. 
Spostrzegawczy czytelnik zauważył 
zapewne, że hrabia Carl przeniósł 
do Gruftu zmarłych przed jego wy-
budowaniem tylko członków najbliż-
szej swojej rodziny. I tak: ojca, trzech 
swoich braci i martwo urodzone swo-
je dziecko oraz zmarłą dwa lata póź-
niej własną matkę. Chciał widocznie 
spocząć po swojej śmierci wśród nich. 
Nie mógł wtedy przypuszczać, że jego 
losy potoczą się inaczej.

Na zewnątrz kaplicy pochowano 

tych z Garnierów, którzy już urodzili 
się protestantami lub  konwertowali 
później na tę wiarę. I tak wspomnia-
ny wyżej Hrabia Carl † 29.10.1898 r., 
jego żona Hedwig z domu Blumenthal 
† 26.05.1922 r., młodsza siostra Car-
la- Adele von Garnier † 17.11.1891 r., 
dalej oboje teściowie Fredy- hrabio-
stwo Max i Thusnelda z domu Gar-
nier d’Haussonville † 1891 oraz dwaj 
młodsi bracia ostatniego Hrabiego, 
synowie Carla i Hedwig- Karl † 1936 
i Eberhard  von Garnier † 1939. Obok 
prezentuję zdjęcia marmurowych płyt 
pomnikowych z mogił małżonków 
Carla i Hedwig von Garnier z na-
pisami. Zdobiły ich groby do czasu, 
kiedy w związku z powtarzającymi 
się aktami wandalizmu i bezkarnym 
bezczeszczeniem Gruftu, ksiądz 
proboszcz Swolany dla uchronienia 
ich przed zniszczeniem przeniósł je 
i umieścił przed wejściem do pięknie 
odrestaurowanej kaplicy przedpo-
grzebowej w Kotorzu W. Też jeszcze 
ocalony marmurowy krzyż z napisem 
z grobu Eberharda von Garnier zdobi 
zbiorczą mogiłę ocalałych szczątków 
ludzkich, które przeniósł z Gruftu 
były proboszcz ks. Lodzik na nasz 
przykościelny cmentarz w Koto-
rzu W.

W podziemiach byłego kościoła, 
teraz  kaplicy przedpogrzebowej, po-
zostały do dziś: w środku w cynowej 

Krótka historia Turawy
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i jej mieszkańców
odc. XII
i drewnianej trumnie Freiherr Ernst 
von Blankowsky † 16.10.1687 r., 
obok Hrabina Anna Barbara von Lo-
evenkron i Gaschin z domu von Gar-
nier † 11.02.1804 r., dalej jej pierw-
szy mąż Anton von Loevenkron 
† 22.04.1759 r. Po lewej Hrabina Eu-
genie von Schack-Wittenau † 1883, 
druga żona pierwszego Hrabiego na 
Turawie Franza Seraphina von Gar-
nier, następnie jego pierwsza żona 
Hrabina Adelheid von Bethusy-Huc 
† 1812 r., potem trzy trumny bez tab-
liczek, następnie inna, pełna różnych 
kości zapewne ze starszych, nie ist-
niejących już trumien. Całkiem moż-
liwe, a raczej na pewno są wśród nich 
szczątki pierwszego po Annie Barba-
rze ordynata Majoratu Turawskiego 
Franciszka Ksawerego von Garnier 
† 17.06.1838 r. Miał 85 lat. I także 
jego żony Marii Theresy von Zedlitz-
Leipe † 10.02.1813 r. oraz ich syna, 
już hrabiego, Franciszka Serafina 
von Garnier † 20.07.1853 r.

Teraz wracamy znów do czasów 
Carla von Garnier. Do końca jego 
dni obchodzono corocznie w Turawie 
uroczyście „Żniwniok”. Z tej okazji 
na placu przed pałacem zbierała się 
cała załoga dworów, tj. folwarków Ro-
sochy, Kuchar i gospodarstwa przypa-
łacowego- powojennego PGR- z rodzi-

nami, ale także mieszkańcy wioski. 
Na początku uroczystości bryga-
dzistki brygad polowych Ulka Mosch 
i Ulka Kautzok wręczały Hrabiemu 
ozdobną koronę żniwną. Po tym 
Hrabia wygłaszał uroczyste przemó-
wienie w gwarze śląskiej i w języku 
niemieckim. Następnie odśpiewano 
nabożnie kilka kościelnych pieśni 
dziękczynnych. Po tej oficjalnej części 

formował się pochód, który poprze-
dzony grającą orkiestrą przemasze-
rował przez wieś do karczmy (teraz 
Turawianka). Tam był darmowy po-
częstunek dla wszystkich- kiełbaski, 
kołołc śląski i piwo. Przy dźwiękach 
skocznych melodii granych przez or-
kiestrę tańczono, ale tylko do półno-
cy. Dłużej nie, bo już w poniedziałek 
wczesnym rankiem trzeba było iść 
znowu do pracy na „pańskie”. Nie-
zależnie od świeckich Żniwnioków 
z pochodami i przejazdami ozdobnych 
wozów, jakie obchodzono po naszych 
wsiach, corocznie w pierwszą nie-
dzielę października odprawiana była 
w naszym kościele parafialnym uro-
czysta msza św. pod nazwą „ podzię-
kowanie za żniwo”. Procesji z darami 
z poszczególnych wsi wtedy jeszcze 
nie było, tylko korona żniwna wyko-
nana przez mieszkańców kolejnych 
wsi zdobiła kościół. 

I na zakończenie tego odcinka tro-
chę o obchodach świąt Bożego Naro-
dzenia. Na kilka dni przed świętami 
we wsiach należących do Majoratu 
Turawskiego, więc i w Turawie, od-
bywały się imprezy Bożonarodzenio-
we. Miały miejsce zwykle w szkołach, 
gdzie były do dyspozycji odpowiednio 
duże pomieszczenia. Oprawę ducho-
wą, pieśni i wiersze o Bożym Dzieciąt-

ku i jasełka przygotowywali z dziećmi 
nauczyciele wiejscy, którzy z reguły 
byli muzycznie wykształceni. Byli 
także organistami w kościele, grali na 
skrzypcach oraz pełnili obowiązki pi-
sarza samorządu wiejskiego. Po czę-
ści artystycznej hrabia miał krótkie 
przemówienie o tematyce świątecz-
nej. Następnie odbywało się obda-
rowywanie dzieci smakołykami oraz 

potrzebnymi przyborami szkolnymi, 
a także ciepłymi częściami odzieży, 
jak rękawice, szale, a nawet szyte na 
miarę spodnie, sukienki i kurtki itp. 
Po dzieciach prezenty rozdawano też 
ich rodzicom, osobom starszym oraz 
mniej zamożnym mieszkańcom wsi, 
których listę przygotowywali wspól-
nie sołtys, nauczyciel i „Fejszter” tj. 
leśniczy z danej miejscowości. Były to 
też przeważnie ciepłe części gardero-
by, ale i żywność trwała, jak mąka, 
cukier, groch, orzechy itp. Na za-
kończenie była ciepła herbata, kawa 
i ciasto. Wszelkie koszty prezentów 
i organizacji imprez ponoszone były 
przez hrabiego. Również przygotowy-
wanie, tj. zakup i podział prezentów, 
organizowała rodzina hrabiowska. 
W przedostatni dzień przed Bożym 
Narodzeniem odbywało się obdaro-
wywanie dworzan, tj. pracowników 
folwarków i szpitalików, tj. miesz-
kańców przytułku- starych, samot-
nych ludzi ze służby hrabiowskiej. 
Przebywało w nim stale 5 kobiet i 5 
mężczyzn. Ten szpital czy przytułek 
znamy dzisiaj jako klasztor przy para-
fii w Kotorzu W. Do czasów przejścia 
Hrabiego Carla ostatecznie w 1896 r. 
na protestantyzm rodzina hrabiow-
ska z wyjątkiem Hrabiny w pierw-
szy dzień świąt Bożego Narodzenia 

uczestniczyła wspólnie z parafianami 
w porannej mszy świętej w Kotorzu 
W. Natomiast w drugi dzień świąt już 
cała rodzina udawała się na nabożeń-
stwo protestanckie do domu modlitw  
w Osowcu albo w Grabiu, po wybudo-
waniu tam w 1891-93 kościoła prote-
stanckiego.

C.d.n.
alFred kuPka
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Będąc na spacerze w okolicach Jeziora Turaw-
skiego, spotkałem pewnego znanego jegomościa, 
który przemierzał las pędząc w swych wielkich 
saniach, zaprzęgniętych w piękne renifery. Jak 
nie trudno się domyślić, napotkaną przeze mnie 
osobą był nie kto inny jak sam Mikołaj. Co z tego 
wyniknęło, przeczytajcie.

- Ho, ho, ho…!
-  No kogo moje oczy…? Witam Mikołaja. Co 

słychać?
-  No nie wiem, bo ostatnio mp3 dostałem i nic 

nie słyszę.
- To jak, Mikołaj dostał prezent?
- A co? Grzeczny byłem.
- Ale jak? Od kogo?
- Normalnie, od żony na imieniny.
-  No dobra, co to ja miałem…, aaaa z tym 

kominem to taka ściema co? Widzę brzusio 
urosło, służy jedzonko co?

-  Od razu tam ściema. Kominem już nie 
wchodzę, wkłady teraz montują, okna też na 
plastiki wymieniają, trzeba było iść z postę-
pem.

- To znaczy jak te paczki docierają?
- Kurierem wysyłam, a część to sam rozwożę.
- Po całym świecie??!
-  Filie pozakładałem, chirurdzy teraz takie 

cuda robią, ze każdego na Mikołaja przero-
bią.

- Ot spryciula widzę z Ciebie.
- Trzeba sobie jakoś radzić, no nie?
- A jak to jest z tymi listami od dzieci?
- A to poważnie traktuję i czytam każdy.
- Każdy? Przecież tego będzie strasznie dużo.
-  E tam dużo, jakieś kilkanaście tysięcy dzien-

nie, niż demograficzny jest.
- To jak tyle zdążyć przeczytać?
-  Elfy mi program na kompa napisały, skanu-

ją i zgrywają mi na mp3 w formacie pliku 
audio.

- O widzę Mikołaj że się nowoczesny zrobiłeś.
-  No wiesz siedzę w tych klockach od paru 

ładnych lat.
- W jakich klockach?
-  Oj, nie chodzi o klocki, to taka przenośnia 

była, nie kumasz o co kaman?
-  A rozumiem. A skąd się biorą te wszystkie 

prezenty?
-  Mam swoją fabryczkę, zatrudniam elfy do 

produkcji, świstak siedzi i zawija sreberka. 
Wiesz zainwestowałem trochę na początku 
i teraz się to kręci.

-  A w co zainwestowałeś, że taki dochód z tego 
jest?

- No jak to w co? W kaczki chłopie, w kaczki.
-  A w tym worku na saniach to co dziś wie-

ziesz?
-  A to takie drobne upominki wiozę, na Wiej-

ską.
- Na tą Wiejską?
-  Tak, tak Ci to dopiero listy piszą, dobrze że 

błędy są skorygowane przez elfy.
-  A jakież to upominki? Uchyl rąbka tajemni-

cy.
-  No prosili o gumowe kaczuszki, kije samobi-

je, olej do głowy, parę szarych komórek, ktoś 
zamówił trzy blokady, reformy wiozę wersja 
XXXL i takie tam jeszcze różne drobnostki.

-  To niezbyt wygórowane życzenia.
-  Kryzys jest, trzeba obcięcia robić, ja już bro-

dę skróciłem nawet.
- A o co proszą mieszkańcy Gminy Turawa?
-  Ohoooo, tu to dopiero bonanza, ciężko 

z Wami.
 Już tylko dzieci o Mikołaju pamiętają, nikt 

mnie nie prosił np. o złoty środek na jezioro, 
a mam, dzieci już też nie chcą lalek i misiów, 
tylko komórki, laptopy, mp3. Przebranżowić się 
musiałem.

- To ciężka praca, Mikołaja.
-  No może nie ciężka,  nie jest łatwo, ale są 

dobre strony.
- No domyślam się, a jakie?
-  Jeżdżę sobie po świecie, rozdaję prezenty, 

widzę radość na twarzach, to mi wystarcza, 
a najlepsze to są listy, które lubię dostawać, 
bo to znaczy że o mnie ludzie pamiętają.

-  No tak to miłe. Zbliżają się święta, czego 
Mikołaj życzy czytelnikom Fali?

-  Przede wszystkim to zdrowia, na pewno 
wzajemnego zrozumienia i szacunku, silnej 
wiary w lepsze jutro, uśmiechów na twa-
rzach, mądrych decyzji i spełnienia marzeń, 
a w Nowym Roku życzę tego by był lepszy 
od obecnego i by nie poddawali się fali tylko 
płynęli własnym nurtem. 

-  Piękne dzięki, a czy masz coś dla mnie 
w tym worku?

-  Dla każdego coś mam, więc i Tobie coś się 
dostanie. 

-  Oby nie w nos, dzięki za rozmowę i życzę 
powodzenia.

- Dziękuję ho, ho, ho… pędzę dalej.
adaM Bochenek

Bliżej Świąt
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Pod takim tytułem przeczytałem 
kiedyś w Trybunie całostronicowy 
artykuł naukowca, którego nazwi-
ska dziś już nie pamiętam i który 
może już nie żyje. Opracowanie to 
ukazało się bowiem przeszło pół 
wieku temu w jednym z pierw-
szych numerów naszej gazety lo-
kalnej Trybuny rozpoczynającej 
swoją działalność publikatorską 
po utworzeniu w 1950 r. z części 
Górnego i Dolnego Śląska woje-
wództwa opolskiego. Naukowiec 
postawił w nim tezę, że w związ-
ku z naszym położeniem geogra-
ficznym poziom wód gruntowych 
będzie się stale obniżał, by w efek-
cie doprowadzić u nas do powsta-
nia terenów stepowych i w końcu 
pustyni. Przyczyny upatrywał 
w tym, że znajdujemy się między 
dwoma zagłębiami węglowymi, 
tj. Górnośląskim i Wałbrzyskim. 
Tam w wyniku pogłębiania po-
ziomów pokładów wydobywczych 
stale przecina się nowe żyły wo-
donośne, których wody są na-
stępnie odpompowywane do cie-
ków wodnych, tj. rzek i dalej do 
morza. I to wydaje mi się wielce 
prawdopodobne. Może ktoś po-
wiedzieć, że kopalnie wałbrzy-
skie już nie istnieją, no tak, ale 
powstało za to nowe zagłębie, tj. 
legnickie kopalnie miedzi, gdzie 
też stale trzeba odpompowywać  
wodę, która w przeciwnym razie 
zalewa pokłady wydobywcze. Ten 
temat tak mnie wtedy, jeszcze na-
stoletniego chłopca, zaciekawił, 

że przez wszystkie te lata obser-
wowałem u nas to zjawisko i dziś 
po przeszło pół wieku mogę po-
wiedzieć, że rzeczywiście poziom 
wód gruntowych drastycznie się 
obniża i występuje to w ostatnich 
latach coraz intensywniej. 

A oto kilka przykładów z nasze-
go podwórka.

Pamięć moja sięga w epizodach 
nawet do roku 1937. Pamiętam, 
że gdy w 1938 r. po raz pierwszy 
jechałem z grupą dzieci bryczką 
na pogrzeb mojego dwuletniego 
kuzynka z Turawy do kościoła 

w Kotorzu Wielkim, zwrócił moją 
uwagę bardzo wysoki poziom 
wody w Thonlochu, obok które-
go przejeżdżaliśmy. Wydobywa-
no tutaj w latach 1934-1936 ił do 
uszczelniania budowanej w tym 
czasie zapory Jeziora Turawskie-
go. Odniosłem wtedy wrażenie, 
że woda w tym jeziorku jest pra-
wie równo z poziomem obrzeża 
i naszej drogi i pamiętam, jaki 
w związku z tym odczuwałem lęk. 
Jeszcze na początku lat 50-tych 
XXw. jako kilkunastoletni chłopak 
gołymi rękami łapałem szczupaki, 
które do odbycia tarła wpływa-
ły z Thonlochu do rowu odpro-
wadzającego wodę z pobliskich 
pól- taki w nim wtedy był jeszcze 
wysoki poziom. Myślę, że dziś do 
tego poziomu brakuje chyba 1m 
wody. Mieszkańcy zachodniej 
części Turawy, dawniejszej Łycy-
ny, jeszcze w tych latach wodę ze 
studni mogli czerpać bezpośrednio 
ręką bez pomocy żurawia czy in-
nego drążka. Pamiętam doskonale 
młodzieńcze lata i letnie kąpiele 
w Thonlochu czy Kiesschachcie, 
tj. Jeziorze Srebrnym i wysokość 
lustra wody wtedy w tych akwe-
nach. Gdy po wielu, wielu latach 
byłem przed rokiem znów nad 
Srebrnym, prawie przerażony 
zauważyłem o około 1m niższy 
poziom lustra wody od tego, jaki 
zapamiętałem z moich młodych 
lat. To samo odnosi się w całości 
i do Thonlochu. dokończenie na str. 1�

Widmo Sahary nad Śląskiem Opolskim?
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Zgodnie z obietnicą z ostatniego numeru 
chciałbym państwu przybliżyć pokrótce, 
co dalej dzieje się w Stowarzyszeniu „Nasz 
Osowiec”. Nie będę już wracał do czasów 
jego powstania. Przypomnę tylko, że Pre-
zesem Stowarzyszenia jest pan Teofil Pa-
nek, z-cą pan Łukasz Oleksowicz, sekre-
tarzem pani Iwona Duda a skarbnikiem 
pan Marek Marciszuk. Stowarzyszenie na 
dzień dzisiejszy liczy 57 członków, co jest 
bardzo zadowalające. Myślę, że jak jeszcze 
popracujemy, to szeregi naszego stowarzy-
szenia będą jeszcze większe.

Stowarzyszenie, jak pisałem w ostat-
nim numerze, zajęło się wykonaniem po 
wielu latach korony dożynkowej. Myślę, 
że warto i trzeba się tu pochwalić, że 
mimo tego, że była to korona pierwsza po 
długich latach, to zdobyła uznanie w wielu 
kręgach. I tak: dostała wyróżnienie na do-
żynkach gminnych, uzyskała wraz z koro-
ną z Ligoty Turawskiej pierwsze miejsce 
na V Międzynarodowym Konkursie Pla-
styki Obrzędowej w Rudnikach, uznanie 
mieszkańców sąsiednich miejscowości 
i myślę, że gdyby była zgłoszona na do-
żynki powiatowe i wojewódzkie, byłaby 
w pierwszej trójce. No cóż, postaramy się 
w następnych latach.

Jednak Stowarzyszenie to nie tylko ko-
rona. Zajmowaliśmy się również oczysz-
czaniem alejki spacerowej nad kanałem 
gminnym. Kiedyś, jak starsi pamiętają, 
była tu ładna alejka, więc chcielibyśmy 

ją odtworzyć, aby nadal służyła miesz-
kańcom Osowca - nie tylko jako wspa-
niałe miejsce spacerowe, ale również jako 
ścieżka zdrowia. Do wykonania jednak 
tego zadania potrzebnych jest wiele rąk, 
ale również wiele środków. Myślę, że znaj-
dziemy jakiś sposób, aby pozyskać środki 
finansowe na to zadanie.

W tym roku też zajęliśmy się upięk-
szeniem naszej miejscowości w samym 
centrum. Jednak, ponieważ działania te 
są czynione w wolnym czasie, trochę to 
trwa. W dniu pisania artykułu mamy już 
opracowaną dokumentację na zagospo-
darowanie centrum wsi i myślę, że kie-
dy będziecie państwo czytać ten artykuł, 
będziemy mieli już stosowne zezwolenia 
i materiały do wykonania tego zadania. 
Nie będę jednak pisał, jakiego. Niech bę-
dzie to niespodzianka dla naszych miesz-
kańców. Staraniem też Stowarzyszenia 
została zdemontowana nieczynna już 
linia napowietrzna Telekomunikacji Pol-
skiej, która przeszkadzała w prowadzeniu 
pewnych prac.

Stowarzyszenie wraz z wszystkimi 
organizacjami działającymi na terenie 
Osowca zorganizowało po raz pierwszy 
„Oktoberfest w Osowcu”. Mimo niezbyt 
ładnej pogody frekwencja na festynie była 
wyśmienita, a bawiono się od godz. 13.00 
do późnych godzin nocnych. Były wystę-
py dzieci przedszkolnych i szkolnych, ze-
społów mniejszości niemieckiej z Kotorza 

Małego, rodzeństwa Galus z Osowca, ak-
tywowanego po dłuższej przerwie zespołu 
tańca ludowego „Osowiec”, naszego zespo-
łu rockowego i wiele innych atrakcji. Wie-
czorem na sali odbył się również wspólny 
śpiew piosenek karaoke. Zabawie nie było 
końca, a wszystko uświetnione było zaba-
wą taneczną dla wszystkich chętnych.

Myślę, że impreza się udała i w na-
stępnym roku na pewno zorganizujemy 
ją może z jeszcze większym rozmachem.

Przy tej okazji chciałbym wszystkim 
organizatorom, ale również wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do uświetnienia tego festynu, bardzo 
serdecznie podziękować. Wiem, że jest 
to tylko drobny gest, ale proszę przyjąć 
podziękowania za wszystko, za każdy 
drobny gest, za każdy kawałek kołacza, 
za każdy fant i wszystko, co pomogło nam 
zorganizować wspólną imprezę.

W imieniu Stowarzyszenia życzę 
wszystkim zdrowych spokojnych, rados-
nych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Zapraszam również w dniu 11 stycznia 
2009 r. do Osowca na XVII finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dajmy 
tym, którzy tego potrzebują, nasz malut-
ki kawałek siebie, tego, co możemy poda-
rować tym, którzy potrzebują naszej po-
mocy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, 
a atrakcji na pewno nie zabraknie.

arTur gallus

Stowarzyszenie „Nasz Osowiec”
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dokończenie ze str. 11

Mieszkańcy Kotorza Małego 
pamiętają z pewnością, jak przed 
podłączeniem ich w 1993 r. do tu-
rawskiego wodociągu co jakiś czas 
musieli pogłębiać swoje studnie. 
Zapewne było tak i w innych miej-
scowościach naszej gminy. A jeśli 
mieszkańcy ulic: Leśnej, Zielonej 
i Ogrodowej w Kotorzu Wielkim 
są innego zdania i dalej narzekają 
na zbyt wysoki poziom wód grun-
towych, to mogę im powiedzieć, że 
prawdopodobnie przyczyna jest 
całkowicie lokalna, mająca zwią-
zek z bliskim sąsiedztwem Jeziora 
Turawskiego.

Szczegółowe opisanie tej za-
leżności rozsadziłoby ramy tego 
artykułu i dlatego pozostaję przy 
powyższym. A jak się ma nasza 
rzeczka Brynica, zasilająca stawy 
hodowlane na Prawołsowie, by 
po minięciu Jełowej, Dąbrówki, 
Łubnian, Brynicy, Kup, Siołkowic 
i Popielowa wpaść w miejscowości 
Stare Kolnie do prawego dopływu 
Odry- Stobrawy? Jej południowa, 
lewa odnoga miała swoje źródła 
przy południowo-zachodnim krań-
cu Zakrzowa Turawskiego. Prze-
pływała pod szosą Kadłub-Dylaki, 
dalej w lesie zasilała dwa mniej-
sze stawy hodowlane tzw. Nowy 
i Stary staw Kadłubski. Następ-
nie po przepłynięciu w lesie przy 
krzyżu pod szosą Rzędów-Kadłub 
zasilała duży staw zwanym Karo-
lus na pamiątkę przedostatniego 
hrabiego na Turawie Karla von 
Garnier, by następnie połączyć 
się przed stawami Prawołsowa ze 
swoją siostrzaną prawą odnogą 
mająca swoje źródła w lesie tro-
chę na północny zachód od Kad-
łuba. To ta pierwsza odnoga jest 
od co najmniej 30 lat wyschnięta, 
a stawy przestały istnieć. Pierw-
sze dwa pochłonął las, a Karolus 
dziś jest łąką. Natomiast odnoga 
prawa, zawsze bogatsza w wodę, 
też z roku na rok ma jej coraz 
mniej. Znający rzeczkę mieszkań-
cy wiosek, przez które przepływa 
Brynica, pamiętają, ile dawniej 
niosła wody. Teraz sprawia wra-
żenie leniwego strumyczka. Już 
w ubiegłym roku z powodu nie-
dostatku wody musiano przed 
czasem, bo już w sierpniu, z jed-
nego stawu Prawołsowa spuścić 
całkowicie wodę i przeprowadzić 
odłowy ratunkowe. W tym roku 
zrezygnowano z tego powodu na-
wet z zalania dwóch stawów. Dzię-

ki temu udało się z pozostałych 4 
zalanych stawów o powierzchni 40 
ha odłowić w październiku 40 ton 
ryb, przeważnie karpia. Niżej po-
kazuję kilka zdjęć z tych odłowów. 
I na koniec nasza Mała Panew. 
W związku z planowaną budową 
Jeziora Turawskiego obliczono 
w 1931 r. na podstawie długolet-
nich badań, że Mała Panew ze 
zlewni o obszarze ok. 1600 km2 
zasila Odrę średnio 330-350 mln 
m3 wody rocznie i taką też ilość 
wody będzie oddawać do naszego 
jeziora. A jak przedstawia się to 
w ostatnim dziesięcioleciu? Otóż 
tylko w 1997 r., a więc w roku po-
wodzi stulecia, wydajność Małej 
Panwi z 338 mln m3 zrównała się 
z okresem sprzed ok. 70 lat. Ale 
wtedy w miesiącu powodzi lipcu 
Małą Panwią spłynęło do jezio-
ra 101 mln m3, a więc 1/3 całego 
przepływu rocznego. Natomiast 
w innych latach ostatniego dzie-
sięciolecia było to w granicach- od 
wyjątkowo małego tj. 163 mln m3 
w 1995 r. do wyjątkowo dużego 
303 mln m3 w 1999 r., a przeważ-
nie ok. 240 mln m3 rocznie. Po 
zsumowaniu i podzieleniu wyno-
si to za ostatnie dziesięciolecie 
średnio 249 mln m3 rocznie, co 
oznacza zmniejszenie ilości wody 
o więcej niż 1/4, a dokładnie o 27% 
w stosunku do ilości sprzed 70 lat, 
a to już mówi samo za siebie. Czy 
wina opisanych wyżej zjawisk ge-
neralnie leży po stronie przyczyn 
opisanych na wstępie- kopalnie 
Dolno- i Górnośląskich, czy zja-

wisk lokalnych, jak odpompowy-
wanie wody przez pompy głębi-
nowe  wiejskich i miejskich stacji 
wodociągowych, nie wiem i nie 
jestem w stanie powiedzieć. My-
ślę, że częściowo i tu, i tu. Po tej 
niezbyt optymistycznej prognozie 
stosunków wodnych dla naszego 
regionu na „pocieszenie” powiem, 
że nie jesteśmy jedynymi, których 
to spotyka. Otóż jak wynika z ra-
portu naukowców sporządzonego 
dla odpowiedniej agendy ONZ, 
globalnie, tj. na lądach całej kuli 
ziemskiej, w przyszłości wystąpi 
znaczne powiększenie obszarów 
pustynnych. Winą obarczają nie-
frasobliwe i rozrzutne obchodze-
nie się ludzkości z ograniczonymi 
przecież zasobami słodkiej wody. 
Podają przykładowo, że poziom 
lustra wody dużych akwenów 
śródlądowych, jak np. Morza Ka-
spijskiego, Martwego i jeziora 
Genezareth obniżył się w ostat-
nim czasie od kilku do kilkunastu 
metrów! Prognozują w związku 
z tym, że jeśli  teraz 20% lądów 
naszego globu stanowią pustynie, 
to już za 20 lat 40% lądów będzie 
obszarem pustynnym!! I dotknie 
to 2/5 ludności Ziemi!- niewesoło.

Z nadzieją, że nasze przyszłe 
pokolenia z tym się jednak jakoś 
uporają, pomimo wszystko opty-
mistycznie, 

alFred kuPka

Dziękuję panu Hubertowi Żyła z Turawy 
za udostępnienie mi danych odnośnie ilości 
przepływu wód Małą Panwią w ostatnim dzie-
sięcioleciu.

Widmo Sahary nad Śląskiem Opolskim?
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– Proszę czytelnikom Fali 
przybliżyć swoją postać.

– Nazywam się Krystyna Wieczo-
rek, mam 50 lat, jestem mężatką 
i matką trójki dzieci. Z wykształ-
cenia jestem handlowcem i pracuję 
w Spółdzielni SCH Turawa już pra-
wie 20 lat.

– Jak długo pełni Pani funk-
cję sołtysa?

– Funkcję sołtysa pełnię pierwszą 
kadencję, ale wcześniej byłam w ra-
dzie sołeckiej.

– Jak ocenia Pani swoją dzia-
łalność?

– Panie redaktorze, to nie ja po-
winnam odpowiedzieć na to pytanie, 
lecz mieszkańcy Kotorza Małego. Ja 
natomiast staram się wypełniać swo-
je obowiązki sumiennie, na miarę 
swoich możliwości. 

– Co udało się Pani osiągnąć 
dla Kotorza Małego?

– W pierwszym roku sprawowa-
nia swojej funkcji zaczęłam od zor-
ganizowania wspólnej zabawy dla 
naszych kobiet, był to tzw. „babski 
comber”. Zabawa była naprawdę 
udana. Wspólnie z radnym Rainhol-
dem Feliksem znaleźliśmy ludzi, któ-
rzy odnowili krzyż na skrzyżowaniu 
ul. Opolskiej z Węgierską, uporząd-
kowane zostały wszystkie chaszcze. 
Zostało wykonane nowe ogrodzenie, 
a plac wyłożono kostką brukową, po-
sadzono krzewy. Wspólnie z młodzie-
żą podjęliśmy decyzję  o wybudowa-
niu boisk przy placu po byłej szkole 
podstawowej. Wcześniej był to ogród 
zarośnięty chaszczami i trawą. Dwie 
dziewczyny Ania i Gosia Wiesiołek 
napisały wniosek do fundacji PRO 
BONO i jakież było nasze zdziwie-
nie, gdy po kilku miesiącach okazało 
się, że właśnie dostaniemy dofinan-
sowanie na zakup sprzętu do urzą-
dzenia boisk sportowych.  Zakupiono 
sprzęt sportowy posiadający atest, 
ale to był dopiero początek naszych 
starań, potrzebowaliśmy zezwolenia 
budowlanego, pomiaru geodezyjnego 
i bardzo dużo ludzi do pracy. Udało 
się, dzisiaj mamy nowoczesne boisko 
do piłki nożnej i siatkówki plażowej, 
a dzięki Panu Witkiewiczowi, który 
bezpłatnie utwardził plac, również 
boisko do koszykówki. Za pomoc 
bardzo dziękuję. 

Wymieniono również na nową, 
starą wiatę na przystanku autobu-

sowym za torami. Cały teren wokół 
przystanku został uporządkowany. 
Udało mi się załatwić jeszcze jedną 
bardzo ważną sprawę. Punktem ne-
wralgicznym Kotorza jest nasz sta-
wek przy ulicy 1 Maja. Niestety Rada 
Sołecka nie może go dzierżawić, 
bo nie jesteśmy stowarzyszeniem. 
Napisałam kolejne pismo z prośbą 
o użyczenie stawku LZS-owi. Umo-
wa została już sfinalizowana, stawek 
użyczono na pięć lat. Mam nadzieję, 
że stawek będzie zagospodarowany. 

– Co jeszcze chciałaby Pani 
zrobić dla Kotorza Małego?

– Chciałabym dużo, ale pewnych 
procedur urzędniczych nie jestem 
w stanie przeskoczyć. Mamy jesz-
cze bardzo dużo spraw do zrobienia, 
przede wszystkim wyasfaltowanie 
reszty dróg gminnych, szczególnie 
ulicy Polnej i Szkolnej. Budowa 
oświetlenia na nowym osiedlu. Jed-
nak ze względów bezpieczeństwa 
pierwszoplanową inwestycją powin-
na być budowa chodnika wzdłuż 
ulicy Opolskiej, Ruch na ulicy jest 
bardzo duży, a nasze dzieci muszą 
chodzić poboczem drogi na przysta-
nek autobusowy. Również uroku wsi 
nie dodaje budynek po remizie stra-
żackiej. Chciałabym, żeby był wybu-
rzony, jednak na jego likwidację nie 
zgadza się wojewódzki konserwator 
zabytków. Również chcę doprowa-
dzić do przebudowy budynku po 
starych toaletach na podwórku po 
byłej szkole. Bardzo źle prezentuje 
się plac przy transformatorze przy 
ulicy 1 Maja, wymaga on uporząd-
kowania. Jednak właściciel tego 
miejsca, Zarząd Dróg Powiatowych, 

nie kwapi się do utrzymania placu 
w należytym porządku.

– Jak wygląda Pani współ-
praca z mieszkańcami Kotorza 
Małego?

– Sołtys sam nie zrobi nic, bar-
dzo dobrze układa mi się współpra-
ca z Radą Sołecką i radnym Panem 
Reinholdem Feliksem. Większość 
mieszkańców bardzo chętnie włącza 
się do współpracy, ale są też i tacy, 
którzy na rzecz swojej miejscowości 
nie zrobią nic i jeszcze innych kry-
tykują.

– Chciałabym podziękować miesz-
kańcom za aktywne i bezinteresow-
ne działania na rzecz Kotorza Ma-
łego.

– Dziękuję za rozmowę
wywiad PrzeProwadził 

Jerzy Farys

Jeśli wśród naszych mieszkańców 
gminy znajdują się małżeństwa, 
które zbliżają się do złotego jubileu-
szu, to podaję kilka istotnych faktów 
przydatnych do zgłoszenia tej uro-
czystości.

Jubilaci lub ich najbliżsi muszą 
jednak sami zadbać o to, by Urząd 
Stanu Cywilnego wystosował wnio-
sek o nadanie medalu przez Prezy-
denta RP, na podstawie którego jubi-
laci zostaną uhonorowani.

Obowiązkowo trzeba więc stawić 
się w USC i złożyć stosowne doku-
menty:

–  podanie,
–  dowody osobiste (do wglądu),
–  odpis aktu małżeństwa (jeżeli 

ślub był w innym urzędzie).
Należy dodać, że Urząd należy po-

wiadomić przynajmniej z kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem.

kierownik urzędu sTanu cywilnego 
krysTyna Moch

Ważne dla Jubilatów

Włodarze naszych wsi
Kotórz Mały
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Prezentujemy dziś Państwu  
zakład stolarski z Węgier, 
którego właścicielami są Pań-
stwo Edyta i Ryszard Halup-
czok.

– Jakie były początki  
zakładu?

– Zakład istnieje od 1988 
roku, a więc jest to mały ju-
bileusz. Na początku był to 
mały zakład, który prowa-
dził mąż Ryszard. Zamiło-
wanie do stolarki  przejął po 
swoim ojcu, a pierwsi ucz-
niowie w stolarni zostali po 
szkole zatrudnieni  jako pra-
cownicy. W 1996 postawiono 
pierwszą halę, później lakier-
nię. W 1998    utworzone zo-
stały pomieszczenia biurowe 
i socjalne. Zakład produkuje 
drewnianą stolarkę okienną 
i drzwiową.

– Zwiedzając zakład, wi-
działam dużą halę, co tam 
będzie?

– W tym roku udało nam 
się postawić drugą halę, 
w której będą maszyny, bo 
w obecnej maszynowni będzie 
urządzona lakiernia. W chwi-
li obecnej hala jest wyposaża-

na i urządzana.
– Ilu zatrudniacie pra-

cowników?
– W dniu dzisiejszym za-

trudnionych jest 16 osób, 
w tym 5 uczniów. Jako pod-
wykonawców mamy też dwie 
brygady montażowe.

– Gdzie odbywa się zbyt 
waszej produkcji?

– To jest rynek krajowy 
i zagraniczny. Nasze okna 
i drzwi w dużej ilości wysy-
łamy na Dolny Śląsk oraz do 
Warszawy, Wrocławia, Kato-
wic. Robiliśmy tam tzw. okna 
odtworzeniowe zachowujące 
pierwotny wygląd. Mieliśmy 
też zamówienie do  Rygi i Au-
strii.

– Skąd sprowadzane jest 
drewno?

– Zależy nam, aby drewno 
do produkcji było suche i wy-
sokiej jakości , dlatego właś-
nie sprowadzamy drewno se-
lekcjonowane z Niemiec.

– Wszystkie stolarnie 
dziś pracujące muszą 
spełniać pewne normy 
ekologiczne, jak sobie 
z tym radzicie?

– Wybudowaliśmy kot-
łownię ekologiczną, w któ-
rej zamontowany jest piec 
spalający wióry, wyposażony 
w filtry. Filtry te oczyszczają 
powietrze, które czyste i cie-
płe wraca do hali ogrzewając 
ją.

Zwiedzając zakład zauwa-
żyłam, że wszystko jest tu 
sensownie urządzone. Właś-
ciciele z wielką troską  zabie-
gają o warunki pracy swoich 
pracowników, o terminowe 
wykonywanie zleceń, o pil-
nowanie tej nowej inwesty-
cji, o estetykę wokół zakładu. 
Starają się bardzo, ponieważ 
firma jest już uznanym pro-
ducentem wysokiej jakości 
stolarki okiennej i drzwiowej 
na rynku krajowym i zagra-
nicznym.

Firma posiada niezbędne 
atesty i certyfikaty, w tym 
System Zarządzania Jakością 
ISO 9001-2000 oraz Aprobatę 
Techniczną na jednoramowe 
okna i drzwi DJ 68 Instytutu 
Techniki Budowlanej w War-
szawie. W swojej ofercie mają 
kompleksowe wyposażenie 
w stolarkę okienną i drzwio-
wą. Cechą firmy jest termino-
wość i wysoka jakość usług.

W czasie mojej wizyty 
miałam okazję zauważyć, że 
właściciele, Państwo Edyta 
i Ryszard Halupczok, świet-
nie rozumieją się w spra-
wach zawodowych, pani Edy-
ta czuwa nad pracą biura, 
nad sprawami formalnymi, 
a pan Ryszard troszczy się 
o to, co dzieje się w halach 
produkcyjnych. Mają jesz-
cze czas na pracę charyta-
tywną. No a przecież jeszcze 
, a może przede wszystkim, 
trzeba poświęcić czas swoim 
córeczkom i rodzicom, któ-
rych – chwała Bogu – mają 
obydwoje. Wszystko uda się 
pogodzić, jak tylko się chce. 
Oni to potrafią. Dziękuję 
za rozmowę i sympatyczne 
przyjęcie. Życzę w imieniu 
swoim i czytelników „Fali”, 
aby zdrowie Wam dopisywało 
i by firma dalej rozwijała się, 
a kryzys gospodarczy Was nie 
dotknął.

Teresa Żulewska

„Halupczok” – Zakład stolarski

Taaaaaaka ryba
Rybę złowiono na zbiorniku Ludowego Klubu Wędkarskiego w Turawie 
(jezioro Tonloch) dnia 27.09. br. Jest to amur o wadze 18,9 kg i długości 112 
cm. Szczęśliwym wędkarzem okazał się Dawid Kupka z Turawy.
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Następnego dnia naszej wizyty 
w Niemczech po śniadaniu zo-
staliśmy zabrani przez naszych 
strażaków z Niemiec do „Gla-
szentrum Lauscha” /centrum 
szkła w miejscowości Lauscha/. 
Tu został  przygotowany spe-
cjalnie dla nas pokaz wyrobu 
szkła w specjalnym piecu. Każ-
dy mógł z bliska zobaczyć, jak 
wyrabia się wspaniałe przed-
mioty ze szkła. Tu też zobaczy-
liśmy na ekranie całą historię 
powstania tejże huty, jak rów-
nież procedurę wytopu szkła 
i to wszystko, co z niego można 
stworzyć. Wierzcie mi Państwo, 
rzeczy i dekoracje, które tam 
zobaczyliśmy, były wspaniałe 
i te zdjęcia nie odzwierciedlą 
tego, co zobaczyliśmy na włas-
ne oczy. W samym sklepie przy 
hali wytapiania szkła można 
było też kupić te wspaniałości. 
Prawie wszyscy coś kupili, bo  
nie sposób było się oprzeć ich 
urokowi.

W sklepie znajdowała się też 
mała kawiarenka, gdzie można 
było się orzeźwić złocistym na-
pojem, a przy okazji zobaczyć, 
jak robi się drobniutkie, małe, 
kolorowe ozdoby ze szkła. Był 
to istny kunszt osoby  tworzą-

cej, która w bardzo krótkim 
czasie przy paru pociągnięciach 
gorącego kolorowego szkła wy-
czarowywała wspaniałe dekora-
cje. Jeśli ktoś z państwa chciał-
by zobaczyć i dowiedzieć się 
więcej o tej wspaniałej hucie, 
odsyłam do strony internetowej 
www.glaszentrum-lauscha.com, 

tu znajdziecie państwo wiele 
ciekawych informacji i zdjęć.

Z huty pojechaliśmy do ho-
telu, aby się przebrać i przy-
gotować do dalszych obchodów 
125-lecia jednostki OSP w Dit-
trichshütte. Gdy przybyliśmy 
na miejsce, okazało się, że 
odbywać będą się tu  zawody 
strażackie, które będą jedną 
z atrakcji obchodów 125-lecia. 
Dowiedzieliśmy się, że nasi nie-
mieccy strażacy bardzo mocno 
liczą na nasz start w ich zawo-
dach i chcą się odegrać za ubie-
gły rok. Mimo że nie byliśmy 
przygotowani, to po otrzyma-
niu strojów od kolegów z Nie-
miec, mocno ćwiczyliśmy przed 
startem. W zawodach najpierw 
startowały drużyny młodzieżo-
we, a następnie przed startem 
seniorów odbył się pokaz oldbo-
jów na bardzo starym sprzęcie. 
W trakcie tego startu nastąpiło 
bardzo gwałtowne załamanie 
pogody, które pokrzyżowało 
wszystkie plany.

Po pięciu minutach na boisku 
było zupełnie ciemno, zerwał 
się bardzo silny wiatr i nastą-
piło oberwanie chmury oraz sil-
ne wyładowania atmosferyczne. 
Wszyscy schronili się w obiekcie 

Wizyta Strażaków
Saalfelder
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sali gimnastycznej, która znaj-
duje się przy boisku i tam też 
odbywały się dalsze uroczysto-
ści. Jednak niedługo, bo ulewa 
była tak silna, że na sali znala-
zło się około 5 cm wody. Wszy-
scy, którzy tylko mogli, wycie-
rali parkiet i zbierali wodę do 
czego się dało. W tym też cza-
sie jednostki OSP zostały za-
alarmowane do zdarzeń, które 
miały tam miejsce. Praktycznie 
po krótkiej wichurze i 10 minu-
towym deszczu zalanych było 
wiele miejscowości w ich gmi-
nie, jak i całej Turyngii. Ulewa 
była tak silna, że zmyła na od-
ległości 1,5 km asfalt z kostki 
brukowej na jezdni. To znowu 
zdarzenie w ich gminie, kiedy 
byli tam strażacy z Gminy Tu-
rawa. Jak Państwo sobie przy-
pominają, opisywałem przed 
rokiem, że byliśmy tam przy 
pożarze budynku mieszkalne-
go. W związku z tymi zdarze-
niami trochę zmienił się scena-
riusz spotkania i mieliśmy dwie 
godziny odpoczynku. Następnie 
ok. godz. 18.00 w sali, która 
była już sucha, odbyły się dalsze 
obchody. Tu grupa mieszkanek 
miejscowości pokazała wspania-
łe przedstawienie symbolizują-
ce przekrój przez całe 125 lat. 
Symbolami było przygotowane 
przedstawienie, w którym panie 
przebierały się zgodnie z epoka-
mi i do tego przygrywała muzy-
ka z tych lat. Cały pokaz trwał 

około 1,5 godziny, a śmiechom 
i wspaniałej zabawie nie było 
końca. Szkoda, że tego, co tam 
zobaczyliśmy, tak dosłownie 
nie można przelać na papier, 
aby i Państwo mogli to zoba-
czyć. Przy muzyce i wspólnych 
rozmowach do późnych godzin 
nocnych spędziliśmy wspania-
ły drugi dzień w tej gminie. 
O ostatnim dniu napiszę w na-
stępnym numerze fali.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku, chciałbym wszystkim 

Czytelnikom Fali, jak również 
wszystkim mieszkańcom naszej 
i partnerskiej gminy w Niem-
czech i strażakom, złożyć jak 
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślno-
ści, ciepła ognisk rodzinnych, 
błogosławieństwa oraz spot-
kania się w Nowym Roku na 
łamach tego Naszego kwartal-
nika.

koMendanT gMinny zosP rP 
Mł. asP. Mgr arTur gallus

w partnerskiej gminie
Höhe
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Wojna to czas zniszczeń, miejmy nadzieję, 
że nie przeżyjemy takich okropności jak ci, 
którzy żyli w okresie II wojny światowej. 
Jednak nie możemy zapomnieć o tym, co się 
wydarzyło przeszło sześćdziesiąt lat temu.  
Jest coraz mniej mieszkańców, którzy prze-
żyli koszmar wojny, dlatego póki czas, spisz-
my ich wspomnienia.

Jerzy Farys

Moja babcia Irena urodziła się w 1935 r. 
w Opolu. Mieszkała tam do momentu wy-
budowania przez jej rodziców domu we wsi 
Węgry pod Opolem. Do tego nowego, piękne-
go domu wprowadzili się we wrześniu 1939 
r. i tu zastała ich II wojna światowa.

Któregoś wieczoru opowiadała nam 
o tamtych latach, o wojnie widzianej ocza-
mi dziecka. Wtedy czasem nie zdawała sobie 
sprawy z niebezpieczeństw, jakie czyhały ze 
wszystkich stron (była pod opieką troskli-
wej matki), dopiero gdy dorosła, zrozumia-
ła powagę niektórych sytuacji. Oto, co nam 
opowiedziała...

Zima 1944/45 była dosyć mroźna. Było 
dużo śniegu, z czego jako dziecko bardzo się 
cieszyłam. W okresie Bożego Narodzenia, 
przy pomocy młodszych braci ulepiłam na 
podwórku dużego, ładnego bałwanka - so-
lidnie wyglądał i miał nam patrzeć w okno 
przez całą zimę. W drodze ze szkoły bywa-
ły też zabawy ze śniegiem i chociaż jako 
dziewczynka często obrywałam od kolegów 
– było zawsze wesoło. Zabawom w domu, 
jako najstarsza z rodzeństwa, przewodni-
czyłam ja grając najczęściej rolę matki lub 
nauczycielki.

W mieszkaniu było ciepło i dużo miejsca 
do zabaw, a w nocy spaliśmy w swoich łó-
żeczkach ustawionych blisko siebie. Mama 
spała na bardzo szerokim łóżku małżeń-
skim i czasem pozwalała nam tam pospać-
pamiętam, rozrabialiśmy wtedy z uciechy, 
chowając się pod takie grube, duże, puchate 
pierzyny.

Ojca praktycznie w domu nie było, bo 
od 1940 r. pełnił służbę wojskową i ja, przy-
zwyczajona widać do takiej sytuacji, nie od-
czuwałam bardzo jego braku. Przyjeżdżał 

tylko na krótkie urlopy, co dla nas zawsze 
było świętem. Ojciec przywoził nam cukier-
ki albo coś innego dobrego. Mama piekła 
ciasto i szykowała ekstra dobre obiady, ale 
przy pożegnaniu zawsze płakała.

Płakała też razem z sąsiadką, gdy syrena 
w pobliskiej fabryce ogłaszała tzw. „Fliege-
ralarm”. Nie rozumiałam wtedy jej zdener-
wowania i tego, że kazała nam siedzieć na 
siennikach w piwnicy. Ja chciałam popa-
trzeć na lecące nad nami samoloty i ładnie 
oświetlone w nocy niebo – widziałam to, bo 
raz udało mi się wymknąć z tej piwnicy.

Nie rozumiałam też, dlaczego dnia 19 
stycznia mama załadowała na nasze sanki 
dwie spakowane walizki, posadziła małego 
brata na nie i zamykając dom na klucz po-
wtarzała „Musimy uciekać, dzieci”.

Trudno było iść w świeżo opadłym śnie-
gu, choć trzymałam się za sznur, którym 
przymocowane były walizki. Pamiętam, 
patrzyłam z pretensją na te nieszczęsne 
walizki, bo zajmowały nasze miejsce na 
sankach.

Gdy dotarliśmy na miejsce, skąd miano 
nas dalej odtransportować, okazało się, że 
dla wszystkich nie ma miejsca. Brnęliśmy 
więc piechotą dalej, popłakując i upadając 
co chwilę w głęboki śnieg, bo droga wiodła 
teraz przez pola do odległej o 3 km. wioski 
- Kolanowice. Małemu bratu nie zazdrościli-
śmy już nawet siedzenia na tych walizkach, 
bo spadł parę razy w śnieg i był jeszcze bar-
dziej zmarznięty niż my.

W tej wiosce przyjęto nas w jednym 
domu, gdzie zebrało się już wiele osób i po 
raz pierwszy, z braku miejsca, spałam na 
podłodze-wydawało mi się to nawet cieka-
we. Następnego dnia na śniadanie nie dla 
wszystkich starczyło chleba, to już wyglą-
dało mniej ciekawie, ale dzieciom dzielono 
w pierwszej kolejności i nie byłam głodna. 
Potem czekaliśmy tam, przy zamkniętych 

drzwiach, na „coś”, czego dorośli bardzo się 
bali...

Ja się nie bałam i raczej z ciekawością 
spoglądałam na wchodzących, pierwszych 
„ruskich” żołnierzy, choć zastanawiałam 
się, dlaczego zamiast pukać , wyłamali 
z trzaskiem zamek drzwi wejściowych? Gdy 
potem głośno zaczęli krzyczeć, coś przewra-
cać i ściągać buty starszemu panu, który 
wołał o pomoc – to już też się bałam. Zaś 
płakać i strasznie krzyczeć zaczęłam, gdy 
w chwilę później jeden z żołnierzy chciał 
gdzieś zabrać mamę-trzymałam ją z całych 
sił za spódnicę. Żołnierz, pamiętam, zaśmiał 
się na cały głos i w końcu zostawił mamę 
z nami, zabrawszy tylko jej obrączkę.

Taki był początek udręk, krzywd i nie-
szczęść, jakie spotkać miały nas i wielu 
ludzi spokojnej wioski-to był początek woj-
ny dla okolic Opola, choć zrozumiałam to 
znacznie później.

Babcia zamyśliła się-westchnęła głęboko 
i opowiadała dalej...

No więc,... w domu tym przebywaliśmy 
tylko dwa dni. Położony on był pod lasem 
i miało być tam bezpiecznie, kiedy jednak 
i tu dotarł ze swoimi okropnościami front, 
mama postanowiła wrócić. My, dzieci, też 
już bardzo chcieliśmy do swego domu, gdzie 
zostały nasze zabawki, łóżeczka. Wracali-
śmy więc przez te same zaśnieżone pola, 
dzielnie stawiając teraz kroki, by jak naj-
szybciej być w domu.

Dotarliśmy do pierwszych domów naszej 
wioski, ale nigdzie nie było słychać ludzkich 
głosów-była jakaś dziwna cisza, choć było to 
południe. Wiem, że mama też kazała nam 

Myśmy żyli w czasie
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być cichutko, gdyśmy ucieszeni bliskoś-
cią domu, zaczęli opowiadać, co będziemy 
robić . Strzałów jako odgłosów wojny też 
z nikąd, na szczęście, nie było słychać, bo 
jak się okazało, wojska niemieckie w naszej 
okolicy nie stawiały żadnego oporu. Jednak 
blisko już domu, na poboczu ulicy zobaczy-
liśmy zakrwawione ciało martwego człowie-
ka-chyba żołnierza. Po raz pierwszy na coś 
tak okropnego patrzyły moje oczy!

Za chwilę jednak patrzyłam znów prze-
rażona, a może bardziej zdziwiona, na nasz 
dom! Jako pierwsze pamiętam do dziś, moja 
dziecinna uwaga zwróciła się na okna, gdzie 
zamiast błyszczących szyb z firanami były 
jakieś czarne, ponure kwadraty, a w na-
stępnym momencie zobaczyłam, że dom 
jest bez dachu!!! Chciałam spytać mamę-
czemu tak?, ale ona wybuchła płaczem. 
Stanęła unosząc ręce i wołała „Co my teraz 
zrobimy-wszystko spalone! Nie mamy nic!”. 
Zrozumiałam, że moja kochana lalka Ery-
ka zginęła, że nie ma już łóżeczek, grubych 
pierzyn ani nic dobrego do jedzenia! Powta-
rzałam tylko cicho „Nie płacz mamo - nie 
płacz!” myślę, iż w tym momencie stałam 
się „dorosła”. Byłam odtąd rzekomo bardzo 
poważna, małomówna i długo, długo się nie 
śmiałam.

Co zrobiliście, babciu, kiedy nie było już 
waszego domu? – zapytałam.

 Przygarnęli nas wtedy litościwie są-
siedzi, których domu nie spalono, ale tam 
było znów bardzo ciasno. Byliśmy uloko-
wani w 7 osób w małym pokoju, gdzie były 
dwa łóżka, mały stół i piecyk do gotowania. 
Ciągle tam wchodzili i wychodzili rosyjscy 
żołnierze, szukając niby „Germanów”, 
zaglądali pod łóżka, przewracali pościel, 
mimo że siedzieliśmy na niej, a niektórzy 
szukali nawet w szufladach, zabierając, co 
im się akurat spodobało. Strasznie baliśmy 
się tych żołnierzy - byli jacyś dzicy, chyba 
też pijani, a jednego wieczora chcieli nas 
wszystkich zastrzelić. Nie zdążyli, bo jakiś 
„komendant” wpadł i krzyknął „stoit” do 
tego żołnierza, co celował do nas – skrę-
powano żołnierza powrozami i bito kolbą 
karabinu tak mocno, że krew pryskała 
dookoła, a gdy przestał krzyczeć i jęczeć, 
wywleczono go z pokoju - chyba nie żył! Ja 
patrząc na to przerażona, nie rozumiałam 
powtarzanych przez komendanta słów „nie 
bojta se” i bałam się, że zabiją nas też w ten 
sposób. Dopiero mama uspokoiła mnie tłu-
macząc, że komendant nas obronił i nie 
trzeba już się bać.

My, dzieci, do stycznia 1945r. znaliśmy 
tylko język niemiecki, jako używany wtedy 
na tych terenach, a ten w niczym nie przy-
pominał rosyjskiego. Mama i jedna starsza 
pani z obecnych znały język polski, a właś-
ciwie gwarę śląską, to coś trochę rozumiały. 

Najczęściej jednak wszyscy milczeli, ograni-
czając się do ciągłego odmawiania modlitwy 
różańcowej po polsku. Wkrótce powtarza-
łam razem z dorosłymi słowa tej modlitwy, 
choć nic z nich nie rozumiałam.

Do jedzenia mieliśmy to, co nam litości-
wie ktoś dostarczył. Najczęściej był to suchy 
chleb, czarna kawa zbożowa i kartofle w łu-
pinach. Raz jakiś dobry żołnierz rosyjski dał 
mi dużą pajdę chleba ociekającą słodkim sy-
ropem mówiąc ,, kuszaj maleńka, kuszaj”. 
Najlepsza jednak była zupa z wojskowej 
kuchni polowej, jaką parę razy przyniósł 
nam w wiadrze jeden z sąsiadów. Niestety 
wkrótce został zabrany wraz z oddziałem 
i już nigdy nie wrócił...

Dalej paliły się tu i tam domy. Spłonął 
również nasz domek gospodarczy, w którym 
był opał, różne drobiazgi i 6 kur. Jajka tych 
kur miały być naszym pożywieniem, a one 
też zginęły w ogniu.

Horror ten trwał ok. 10 dni, po czym 
wojska rosyjskie posunęły się dalej, 
a w wioskach Węgry-Osowiec, nazwanych 
przez Niemców Konigshuld, pozostało dużo 
spalonych domów i 16 rozstrzelanych lub 
bestialsko zamordowanych ludzi w róż-
nym wieku. Zostali pochowani we wspól-
nej mogile. Nastał teraz okres co prawda 
spokojniejszy, ale wielkiej biedy, szczególnie 
dla nas, „wypalonych”, jak nas określano. 
Brakowało wszystkiego, całym naszym ma-
jątkiem były owe dwie walizki, do których 
matka niewiele mogła przecież zmieścić. 
Ale wszyscy sobie pomagali jak kto mógł.

W jednym z wielu domów, opuszczonych 
przez uciekających przed frontem ludzi, 
mama znalazła mieszkanie. Było ono wspól-
ne z inną rodziną, ale mieliśmy swój dosyć 
duży pokój do spania, z wygodnymi łóżkami 
i to był prawdziwy raj w porównaniu do po-
przednich warunków.

Cały czas czekaliśmy teraz na ojca. 
W maju 1945 r. ogłoszono koniec wojny, 
a ojca nie było, ani żadnej wiadomości o jego 
losie.

Nie było też możliwości skontaktowania 
się z rodziną mamy, zamieszkałą w Popie-
lowie. Nie wiedzieliśmy, czy tam ocalał jej 
dom rodzinny, w którym mieszkali babcia, 
dziadek i ciocia z rodziną. Popielów to 
miejscowość położona na Opolszczyźnie, 
odległa około 30km od nas. Tę odległość 
mama postanowiła pokonać piechotą, bo 
innej możliwości wówczas nie było. Zabrała 
w tę drogę mnie i małego brata, a wyru-
szyliśmy w drugie święto Wielkanocne-było 
to gdzieś w połowie kwietnia. Brat siedział 
prawie cały czas w wózku dziecięcym, a ja 
trzymając się tego wózka, jakoś nadążałam 
pomału za mamą. Może trochę i narzeka-
łam, bo pamiętam, dwa czy trzy razy odpo-
czywaliśmy siedząc w przydrożnym rowie. 

Nie było to bezpieczne, bo teraz ciągle gra-
sowały na drogach jakieś grupy rabusiów 
i mogli nas zaczepić, chociaż zabrać to od 
nas właściwie nie było co. Wyruszyliśmy, jak 
mówiłam, rano, a dotarliśmy późnym popo-
łudniem. Krewni akurat stali przed swoim 
domostwem i pierwsze uściski, łzy i słowa 
powitania miały praktycznie miejsce ulicy. 
Wszyscy byli bardzo zdziwieni, jak pokona-
liśmy taki szmat drogi, a potem byli bardzo 
zasmuceni naszym losem „wypalonych”.

Dom i dobytek w ich gospodarstwie na 
szczęście ocalał. Mama po paru dniach wra-
cała, zaopatrzona w rożne potrzebne, a da-
jące się ulokować w wózku dziecięcym rze-
czy. Ja pozostałam u dziadków przeszło trzy 
miesiące. Było mi tam bardzo dobrze i tam 
właśnie zaczęłam chodzić do szkoły i uczyć 
się po raz pierwszy w języku polskim. Nie 
pozostałam tam długo, bo tęskniłam do 
domu i dziadek odwiózł mnie rowerem.

U nas nauka w szkołach w Osowcu i Wę-
grach rozpoczęła się w ciasnych budynkach 
zastępczych (poprzednie budynki szkolne 
zostały spalone) dopiero późną jesienią. 
W międzyczasie bracia już też posługiwali 
się ładnie mową polską, a właściwie gwarą 
śląską, bo takiej uczyli się od dorosłych.

Dnia 17 września wrócił ojciec, zwolnio-
ny z niewoli rosyjskiej z uwagi na zły stan 
zdrowia. Był bardzo wycieńczony, chudy 
i zupełnie siwy. Ojca tak zmienionego nie 
poznaliśmy oboje z bratem, gdy wchodził 
do naszego mieszkania. A mały 4-letni brat, 
przez dłuższy czas odnosił się do ojca jak 
do obcego.

W domu zapanowała radość. Mama też 
już nie była smutna i częściej się uśmiecha-
ła. Rodzice wkrótce zabrali się do odbudo-
wy domu. Byliśmy szczęśliwi - wszyscy nasi 
krewni ocaleli. sylwia kaMPa

II wojny światowej
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Koło DFK w Kotorzu Wielkim  
prężnie działa od wielu lat. Po-
czątkiem był rok 1990, kiedy 
to przewodniczącym  nowo po-
wstałego koła został Piotr Gola. 
W następnych latach kierował 
nim Fryderyk Kannenberg, 
a w zarządzie zasiadali m.in. Jo-
zef Owcorz, Piotr Gola, Alfred 
Polednia. Od 1995 r. kołem kie-
rował Alfred Polednia , a następ-
nie jedną kadencję przewodniczył 
DFK Zygfryd Mazur. Od 1999 do 
chwili obecnej przewodniczącym 
jest Alfred Polednia.

W roku 2003 Urząd Gminy 
w Turawie przekazał budynek 
dawnej szkoły – który zamieszki-
wał były nauczyciel, już ś. p. W. 
Marchewka -  we władanie koła 
DFK i na potrzeby całej wsi. Prze-
kazanie to odbyło się 9 maja , a już 
11 maja rozpoczął się generalny 
remont budynku . Przygotowanie 
dokumentacji musiało odbywać 
się po konsultacji z konserwato-
rem zabytków. Koło otrzymało 50 
tys. złotych z Funduszu Rozwoju 
Śląska, za tę sumę zakupione zo-
stały najpotrzebniejsze materiały 
do remontu . Natomiast wszyst-
kie prace przy remoncie zostały 
wykonane rękami fachowców, 
mieszkających w Kotorzu. A fa-
chowców w Kotorzu nie brakuje, 
ale w pracach tych pomagali nie-
mal wszyscy mieszkańcy, którzy 
czują potrzebę tworzenia pięk-
nych rzeczy dla swojej wsi. Właś-
nie dlatego należą się im słowa 
podziękowania , podziękowania 
za cały trud i poświęcenie, za wie-
le godzin przepracowanych przy 
remoncie, zamiast np. poświęcić 
je rodzinie. Wszyscy pracujący 
przy tym remoncie pracowali 
oczywiście w czynie społecznym, 
nie otrzymali za to żadnej  zapła-
ty, często jeszcze przynosili różne 
potrzebne materiały z domu. Za 
to jednak mogą mieć wielka sa-
tysfakcję , że stworzyli tak piękny 
i przydatny obiekt.

Kiedy remont dobiegł końca,  
rozpoczęło się wyposażanie, które 
jest kosztowne, ale i ten problem 
został rozwiązany. W listopadzie 
2003 została urządzona i wypo-
sażona kuchnia, a 28 grudnia 
odbyła się tu pierwsza wigilia, 
a ksiądz Proboszcz Józef Swolany 
poświęcił ten piękny obiekt. Dwa 
dni później mieszkańcy zorgani-

zowali tu zabawę sylwestrową. 
I od tej pory odbywa się ona co 
roku, a kiedy zbliża się północ, 
wszyscy udają się na duży plac 
w środku wsi i tam przy ogrom-
nym ognisku witają Nowy Rok. 
Jest to piękna tradycja podtrzy-
mywana  tu w Kotorzu od wielu 
lat. Pomysłodawcą tej tradycji jest 
Ksiądz Proboszcz, a technicznie 
nad tym czuwa Ochotnicza Straż 
Pożarna.

W klubie „Pod Lipą” organizo-
wane są przez cały rok imprezy 
cykliczne, a także inne, okolicz-
nościowe. Jedną z pierwszych 
uroczystości było święto Babci 
i Dziadka organizowane przez 
istniejące – w pomieszczeniach za 
ścianą – przedszkole. Cyklicznymi 
imprezami są spotkania osób nie-
pełnosprawnych z terenu naszej 
gminy, organizatorami są ksiądz 
proboszcz naszej i szczedrzykow-
skiej parafii. Corocznie bardzo 
uroczyście obchodzony jest Dzień 
Kobiet, w którym uczestniczą 
mieszkanki Kotorza w wieku 
od 18-tu do 80-ciu lat. Wspólnie 
z Radą Sołecką organizowany jest 
duży Festyn z okazji Dnia Matki, 
Dnia Ojca i Dnia Dziecka.

W roku 2006 po raz pierwszy 
w czasach powojennych zorgani-
zowane zostały w Kotorzu Wiel-
kim dożynki gminne. Organizację 
tak dużej uroczystości wzięli na 
swoje barki wszyscy: koło DFK, 
Rada Sołecka na czele z panią soł-
tys Moniką Twardawską, Ochot-
nicza Straż Pożarna, a szczególnie 
nad wszystkim z Boską pomocą 
czuwał Ksiądz Proboszcz Józef 
Swolany.

Dożynki były wzorowo przy-
gotowane i wszystko zapięte na 
ostatni guzik, dlatego były bardzo 
udane, nawet pogoda była piękna 
. W czasie dożynek został nadany 
herb dla Kotorza Wielkiego odsło-
nięty przez potomków  rodziny 
von Garnier.

W marcu 2006 odbyły się wy-
bory nowego Zarządu DFK. Prze-
wodniczącym nadal został wy-
brany Alfred Polednia, zastępcą 
Karina Kała, skarbnikiem zosta-
ła Aniela Kapola, a sekretarzem 
Waldemar Dziuk . W sierpniu 
tego roku na terenie całego obiek-
tu została zorganizowana wspa-
niała uroczystość –  Jubileusz 
50-ciolecia kapłaństwa naszego 

Proboszcza Józefa Swolany oraz  
40 lat  Jego pracy w naszej Pa-
rafii. W uroczystości tej uczestni-
czyło bardzo wielu mieszkańców  
wszystkich wsi parafii, a także 
zaproszeni goście. Klub i całe 
otoczenie było pięknie przygoto-
wane .  Wiata, która kiedyś była 
starą stodołą, dzięki ofiarnej pra-
cy mężczyzn zmieniła się nie do 
poznania. I znów prawie cały 
Kotórz zaangażował się do tych 
przygotowań i znów wypadły one 
wspaniale. 

Nowy zarząd stara się bardzo, 
aby swą pracę ciągle urozmaicać: 
organizują paczki mikołajowe dla 
dzieci ze wsi, kolonie dla dzieci, 
wczasy dla kilku osób, rozdzielają 
dary dla mieszkańców wsi. Reali-
zację swoich zadań DFK prowa-
dzi w ścisłej współpracy z Radą 
Sołecką  i panią sołtys Moniką 
Twardawską oraz mieszkańca-
mi wsi. Głównym organizatorem 
i osobą, która wszystkich mobili-
zuje do działania  jest pan Alfred 
Polednia. Od początku pracuje 
w kole DFK, wystarał się o środki 
na remont . Pilnuje roboty i sam 
dużo pracuje. Jest motorem na-
pędowym  niemal wszystkich 
działań. W chwili obecnej remon-
towane są pomieszczenia świetli-
cy środowiskowej, a także strych. 
Zainstalowany został piec, który 
ogrzewa cały budynek, a obsłu-
guje go palacz zatrudniony przez 
Urząd Gminy. Piękna sala klubu 
„Pod Lipą” jest wypożyczana – za 
niewielką opłatą – do organizowa-
nia różnych imprez i uroczystości 
.Pieniądze z tych opłat przezna-
cza się na bieżące potrzeby klu-
bu.

Miło jest patrzeć, jak taki sta-
ry, zaniedbany budynek dawnej 
szkoły przeobraził się w piękny 
i zadbany, a nade wszystko bar-
dzo potrzebny . Miło jest patrzeć, 
kiedy wszyscy przy tym wspólnie 
pracują. Bo mieszkańcy Kotorza 
Wielkiego są wspaniałymi ludźmi, 
wiem to, ponieważ miałam przy-
jemność współpracować z nimi 
prowadząc tamtejsze przedszkole 
przez 17 lat. Aby idea wspólnej 
sprawy i tak pięknej współpra-
cy nigdy u was nie zanikła, tego 
Wam życzę, Drodzy Mieszkańcy 
Kotorza Wielkiego.

Teresa Żulewska

Działalność DFK w Kotorzu Wielkim
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Hubertus Graf von Garnier 
– ostatni Hrabia na Turawie 
wydał w latach 1937 i 1940 dwa 
tomiki wierszy oraz już w okre-
sie powojennym na wygnaniu w 
Niemczech tom III. W kolejnych 
numerach „Fali” mam zamiar dla 
znających język niemiecki Czy-
telników rozpocząć kolejny cykl 
przedstawiania części wierszy z 
jego bogatego dorobku.

 

Hubertus Graf von Garnier 
veröffentlichte drei seiner Gedi-
chtsbaender: 

Band I „Aus eines Mannes Le-
ben” – im Verlag Paul Prey, Ber-
lin 1937,

Band II „Aus eines Lebens 
Jahreszeiten” – im Willhelm Got-
tlieb Korn Verlag, Breslau 1940,

Band III „Spaetlese” schon 
nach der Flucht und Vertreibung 
in Nachkriegszeit.

Einen Teil aus dieser Fuelle 
von Gedichten will ich unseren 
Lesern in der Kommenden Zeit 
jetzt wieder in der „Fala” vorstel-
len.

alFred kuPka

Wiersze
Hrabiego

Tur-Awa / Tur-Nawa / Turawa

Wszystkim mieszkańcom Kadłuba, 
którzy zrozumieli sens tablicy pa-
miątkowej dla ks. proboszcza Jerzego 
Obsta i zapłacili za nią, oraz Stolar-

stwu Matysek za wykonanie tabli-
cy informacyjnej „Wieści z Boliwii 
od Biskupa Antoniego Reimanna”, 
a także tym, którzy zamontowali te 

tablice - serdecznie podziękowania 
składa

e. grzesik – sołTys

Podziękowanie
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Kapliczki i krzyże Gminy Turawa

Pamięć o historii powstania przy-
drożnych krzyży i kapliczek ulega 
zapomnieniu. Dlatego też warto 
spisać ich historię. Szczególnie, gdy 
trzeba było je zbudować w miej-
scach, gdzie działały siły nadprzy-
rodzone.

Jerzy Farys

Niezwykła legenda dotycząca 
krzyża w Ligocie Turawskiej

Przy ulicach i polnych dróżkach 
często stoją kaplice, kapliczki, 
krzyże. Niejednokrotnie też na roz-
stajach dróg, między jedną a drugą 
ulicą, wioską, parafią. Jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu w każdym nowo 
wybudowanym domu umieszczano 
kapliczkę. Tradycja ta odchodzi 
w zapomnienie. Ludzie wierzyli, 
że te kaplice czy krzyże uchronią 
ich przed złymi siłami.

W Ligocie Turawskiej, u zbiegu 
ulic Głównej i Dobrodzieńskiej, 
w ogrodzie państwa Kulig, stoi 
krzyż. Musiał zostać postawiony 
bardzo dawno temu, gdyż pamię-
tają go najstarsi mieszkańcy. Kil-
ku okolicznych opowiada niezwy-
kłą historię dotyczącą powstania 
krzyża.

Wiele lat temu jednego z miesz-
kańców podobno niepokoiły ciągłe 
wrzaski, płacz, szlochanie małego 
dziecka. Ludzie bali się, nikt nie 
wiedział, co jest źródłem tych od-
głosów. To samo działo się co noc. 
Wreszcie postawiono położyć temu 
kres. Przy ostatnim budynku uli-
cy Głównej, tam, gdzie łączy się 
z Dobrodzieńską, wniesiono krzyż. 
Wraz z tym wydarzeniem nocny 
płacz ustał. Mieszkańcy nie mu-
sieli się już niczego obawiać. Mogli 
spokojnie spać.

Pierwotny krzyż był betonowy. 
Był już jednak nadgryziony zębem 
czasu i wymagał odnowy. Dzisiaj 
stoi tu krzyż drewniany. W Dni 
Krzyżowe oraz w Dzień Święte-
go Marka pod krzyż przybywają 
wierni, by prosić o urodzaj, o bło-
gosławieństwo domów i rodzin oraz 
o oddalenie choroby i niepogody.

Już niewiele ludzi zna tę nie-
zwykłą legendę postawienia krzy-
ża. Szkoda, bo warto znać historię 
tego, co jest nam bliskie i codzien-
ne, gdyż zapewne jest ona niezwy-
kle interesująca i jedyna w swoim 
rodzaju.
 zuzanna ToMsa

Podziękowanie
Składamy 

serdeczne podziękowania 
delegacjom OSP Kadłub 

Turawski, Komendantowi 
Gminnemu OSP, pracownikom 

Urzędu Gminy w Turawie, 
rolnikom z Ligoty Turawskiej 
oraz mieszkańcom z Kadłuba 
Turawskiego za uczestnictwo 

w pogrzebie 
Józefa Grysczyka, 

drogiego męża, 
ojca i dziadka.

rodzina zMarłego
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Nasza szkoła jest szkołą piękną zewnętrznie jak i wewnętrznie, jeste-
śmy z niej bardzo dumni. Szkoła tętni życiem, a jej bogactwo tworzą 
rada pedagogiczna i uczniowie, którzy oprócz zajęć szkolnych orga-
nizują różnego rodzaju akademie i imprezy okolicznościowe.

W dniach 13-20 września odwiedzili nas uczniowie partnerskiej 
szkoły Gröningen z Holandii. Nasi uczniowie z entuzjazmem przyjęli 
gości i zapewnili im pobyt w swoich domach. Wymiana ta pozytyw-
nie wpłynęła na ogół szkoły, która ma miano szkoły przyjaznej, bez 
bariery językowej. Mam nadzieję, że integracja uczniów pozytywnie 
wpłynie na partnerstwo naszych szkół. 

Jak co roku w naszym gimnazjum klasy pierwsze mają swój dzień. 
Wszyscy pełni obaw, ale też bojowo nastawieni stanęli do walki o tytuł 
„Klasy z klasą”. W dniu 22.11.2008 r. na sali gimnastycznej zebrali 
się wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami na czele z panią Dyrek-
tor. Na początku komisja oceniła przygotowane przez uczniów plaka-
ty. Następnie nadszedł czas na prezentacje klas. Później uczniowie 
przystąpili do konkurencji sportowych i konkursu wiedzy o szkole. 
Po podsumowaniu wszystkich punktów tytuł „Klasy z klasą” otrzy-
mała klasa Ib. Jednak najważniejszym punktem dnia było uroczyste 
ślubowanie klas pierwszych. Na pewno po tym dniu uczniowie lepiej 
się poznali, zintegrowali, będą mile wspominać ten dzień.

14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się akademia 
z bardzo ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez 
uczniów klas III. Z okazji Dnia Edukacji w Opolu odbyło się bardzo 
ważne spotkanie, gdzie zostały wręczone odznaczenia państwowe 
zasłużonym pracownikom oświaty. W tym dniu w kronikę naszej 
szkoły zostali wpisani pani Teresa Szmolke i pan Jerzy Farys, którzy 
otrzymali „Medal srebrny za długoletnią służbę” przyznany przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagrodzonym nauczycielom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

kaTrina PawuŚ

o. Krystian Żmuda

Przewodniku strudzonych…
rzeczywistość
przykuła cię do ziemi
wstajesz odrętwiały
nogi odmawiają
posłuszeństwa
chcesz odpocząć
szukasz miejsca…
zabrakło ci sił
wydałeś ją na szukanie
czegoś
co zapełniłoby
twoją przestrzeń
która jest jednak
zawsze dla Boga

potrzebuję postoju
na którym będzie świeża woda
zapach zielonej trawy
może usłyszę słowa człowieka
który także potrzebuje spokoju

muszę wyjść
na pustynię
swego serca
przez czterdzieści dni
nieustannie wołać
daj Panie chleba
bo moja dusza
jest głodna…

jestem
jak zawieszony
liść
jeszcze zielony
boję się jesieni…

lęk pożera moje wnętrze
czekam dnia swego sądu
niech będzie słuszny
a Ty pozwól przyjąć mi go
w milczeniu…

zachód słońca

blask słonecznego żaru
nad górami ucieka w przestworza
a mgliste rysy ukazujących
się pagórków są wieczną ciszą
w której człowiek odnajduje Boga

utkwione oczy spoglądają
na błękitny krąg
który już nie oślepi
ale daje wzrok

tam chciałbym być
gdzie zasypiające słońce
kryje swoją świętą moc
tam chciałbym mieszkać
gdzie Bóg mój zawsze
mówi mi dobranoc…

Warto się chwalić
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W I niedzielę adwentu 30.XI.2008 r. 
w remizie OSP w Kadłubie Turaw-
skim odbył się Kiermasz Misyjny pt. 
„PODAJMY IM POMOCNĄ DŁOŃ”. 
Organizatorem tego kiermaszu było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Misji 
Franciszkańskich im. O. Dominka 
Kiescha oraz DFK w Kadłubie. Cały 
dochód z kiermaszu zostanie prze-
znaczony na cele misyjne w Boliwii, 
gdzie pracuje bp. Antoni Reimann. 
Na kiermaszu można było nabyć 
wieńce adwentowe, stroiki, pierniki 
świąteczne, owoce. Dużym zainte-
resowaniem zarówno młodych, jak 
i starszych cieszyła się loteria fanto-
wa z atrakcyjnymi nagrodami. Kier-
masz był też okazją do spotkania ze 
znajomymi przy śląskim kołaczu, ka-
wie i grzanym winie. Na kiermaszu 
obecni byli ks. proboszcz Sławomir 
Pawiński, który dokonał poświęcenia 
wieńców adwentowych, oraz ks. wi-
kary Jarosław Ostrowski. Wśród ku-
pujących byli nie tylko mieszkańcy 
Kadłuba Turawskiego, ale również  
okolicznych wiosek. Dochód z kier-
maszu wyniósł ok. 4500 zł.

Kiermasz ten był wyrazem pa-
mięci mieszkańców o swoim bisku-
pie. Ich liczny udział w Kiermaszu 
świadczy o tym, że pamiętają o nim 
nie tylko wtedy, kiedy jest wśród 
nich podczas urlopu, ale również 
wtedy, kiedy jest w dalekiej Boliwii.

Jak każda impreza, tak i ta nie od-
byłaby się, gdyby nie ofiarność spon-
sorów, którymi byli: Sklep „Dorotka” 
oraz hurtownia „BIS” – D. B. Świerc 
w Zawadzie, DFK Kadłub Turawski, 
Sklep Odzieżowy – A. Kensy, MTM 
Rolnik – M. R. Morcinek, Mechani-
ka Samochodowa – A. Rudnik, Caf-
fe Bar – E. Turbańska, Pracownia 
Projektów Arkus – A. Rudnicki, 

Foto Emil – E. Czyrnia, Meblex – 
J. Kochanek, Restauracja Złoty Kłos 
– U. B. Matyszok, Restauracja Tu-
rawianka – P. Długosz, Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Turawie,  
Piekarnia „Złoty Kłos” w Kujako-
wicach, Warsztat Stolarski Syboń 
Maria i Spółka, Bank Spółdzielczy 
w Łubnianach, Kwiaciarnia Krysty-
na – K. D. Rudnik, Gospodarstwo 
Rolne Marzeny i Rolanda Panicz, Sa-
lon Fryzjerski Dylaki – K. Wysocka, 
Stadnina Koni w Zawadzie – J. Gry-
ga, Sprzedaż Choinek – B. H. Pi-
kos, Hurtownia pościeli Bławat Bis, 
Kwiaciarnia ZWM, Kwiaciarnia 
Floresto w Zawadzie, hurtownia 
chemiczna Ambra, hurtownia sło-
dyczy Kamil, hurtownia nabiałowa 
Marex, hurtownia lekarstw Farmak, 
hurtownia spożywcza Mara, hurtow-
nia owoców Aga.

Dziękuję również tym wszystkim, 

którzy pomagali w robieniu stroików 
i ozdób świątecznych oraz w sprze-
daży tych wyrobów. Dziękuję pa-
niom z DFK za sprzedaż kawy i cia-
sta. Dziękuje również tym rodzicom 
ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Kadłubie, którzy byli zaangażo-
wani w ten kiermasz.

Michał Panicz

Niech Nowonarodzony Chrystus
obudzi w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywi to, co już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez całe życie.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia ...

Michał Panicz 
o. krysTian Pieczka oFM

Kiermasz
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W dniach 13-20 IX 2008 r. gościli-
śmy w naszym Gimnazjum uczniów 
z holenderskiej szkoły w Gröningen. 
Nasza przygoda z Holendrami zaczę-
ła się wczesnym sobotnim rankiem, 
gdy o 6.15 wyjechaliśmy po naszych 
gości na lotnisko. Około 9.00 byliśmy 
już zapoznani i pełni zapału oraz 
nietypowej nam energii udaliśmy 
się na powitanie gości przez dyrekcję 
Szkoły. Następnie pojechaliśmy do 
domów, by się posilić. Po zjedzeniu 
obiadu, ciepło ubrani, mogliśmy wy-
jechać na Rybaczówkę, gdzie odbyło 
się inauguracyjne ognisko.

Niedziela minęła nam pod zna-
kiem lepszego poznania się i wspól-
nego świętowania. Większość osób 
zdecydowała wybrać się z naszymi 
gośćmi na coś tak niespotykanego 
w Holandii, jak dożynki. Holendrzy 
byli lekko rozbawieni i z zaciekawie-
niem obserwowali poprzebieranych 
ludzi na wozach ustrojonych czym 
się da (szkoda tylko, że nie mogli 
przeczytać napisów na nich umiesz-
czonych). Niestety już po chwili zbi-
liśmy się w grupki, aby porozmawiać 
w swoim ojczystym języku.

Cały poniedziałek spędziliśmy 
w szkole. Najpierw zostaliśmy po-
dzieleni na grupy, aby potem brać 
udział w konkursach oraz opraco-
wać projekty i prezentacje Power-

Point. Po obiedzie koledzy z zagra-
nicy udali się na polskie lekcje, m.in. 
matematykę i j. angielski. Ogólnie 
rzecz biorąc, trochę się nudzili, bo 
nic nie rozumieli, ale jest coś lepsze-
go w polskiej szkole: tu lekcje są o 5 
minut krótsze!

Wtorek przywitał nas deszczem, 
który towarzyszył nam podczas wy-
cieczki do Dinoparku w Krasiejowie. 
Ku uciesze uczniów pogoda była tak 
brzydka, że musieliśmy zrezygnować 
z całkowitego zwiedzania Góry Świę-
tej Anny. Byliśmy tylko w sanktua-
rium i pod pomnikiem Jana Pawła 
II, a potem to, co lubimy najbardziej, 
czyli zakupy!

W środę zwiedziliśmy Opole, 
dostaliśmy plan miasta i w gru-
pach szukaliśmy różnych obiektów 
i miejsc. Potem pojechaliśmy do Mu-
zeum Wsi Opolskiej i tam również 
pracowaliśmy w grupach. Następnie 
w parach rozwiązywaliśmy zadania 
w centrum handlowym „Karolin-
ka”.

Czwartek spędziliśmy na świe-
żym powietrzu w „Eko-Zagrodzie”. 
Zostaliśmy podzieleni na grupy. 
Każda grupa dostała zadanie zwią-
zane z ekologicznym trybem życia. 
Pierwsza: musiała wykonać ubrania 
z różnych odpadków, śmieci. Druga: 
oczyścić wodę, trzecia: wykonać 

ozdoby z filcu, a czwarta zbudować 
domki dla owadów. Na koniec mu-
sieliśmy zaprezentować pozostałym 
grupom efekty swojej pracy w j. an-
gielskim lub niemieckim. Wieczorem 
bawiliśmy się na dyskotece.

Piątek był ostatnim dniem wy-
miany. Spędziliśmy go zwiedzając 
stary, zabytkowy Wrocław, a potem 
Holendrzy mogli zrobić ostatnie za-
kupy w Galerii Dominikańskiej. Wie-
czorem w szkole odbyło się uroczyste 
pożegnanie oraz prezentacja przygo-
towanych przez nas w grupach pio-
senek oraz prezentacji PowerPoint.

W sobotę około godziny 8.30 nasi 
goście odlecieli do Holandii.

Wymiana odbyła się dzięki duże-
mu zaangażowaniu dwóch nauczy-
cielek: pani mgr Iwony Buczek i mgr 
Agnieszki Bul, które przygotowały 
i zorganizowały całe przedsięwzię-
cie.

Myślę, że wymiana uczniowska 
miała sprzyjać podzieleniu się naszy-
mi doświadczeniami i podszkoleniu 
języka, co mimo nielicznych niepo-
rozumień w dużej mierze powiodło 
się. Cóż, pozostało nam już tylko 
odliczać dni do naszego wyjazdu do 
Holandii. 

anna sMaJda 
uczennica klasy iii a

Goście z Holandii
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Drodzy Przyjaciele Misji,
W ostatnim liście opisałem Wam 
trudną sytuację społeczno-politycz-
ną, jaka zapanowała w Boliwii. Kon-
ferencja Episkopatu Boliwijskiego 
zaapelowała do wszystkich wierzą-
cych w Chrystusa o usilną modlitwę 
o pokój. 19 września we wszystkich 
kościołach katolickich zostały odpra-
wione nabożeństwa błagalne, aby 
pokój w Boliwii był budowany na 
sprawiedliwości społecznej i w duchu 
poszanowania praw Bożych i ludz-
kich. 

Dzisiaj, dzięki Bogu, sytuacja jest 
bardziej optymistyczna. W ciągu 
ostatnich tygodni, tak strona rzą-
dowa jak i opozycja, przeprowadzi-
ły szereg długich rozmów na temat 
projektu nowej Konstytucji. Tym 
rozmowom towarzyszyły instytucje 
międzynarodowe, jak również dele-
gacje Kościoła katolickiego i innych 
wyznań chrześcijańskich. 

W końcu obydwie strony doszły 
do porozumienia odnośnie ogólne-
go tekstu konstytucyjnego, który 
zostanie poddany głosowaniu przez 
obywateli boliwijskich w styczniu 
przyszłego roku.

Czego nas nauczyły te ostatnie 
bolesne doświadczenia?

1. Pomimo zasadniczych różnic 
pomiędzy rządem a opozycją jedyną 
drogą do pokoju jest dialog oparty na 
prawdzie i szukaniu dobra wspólne-
go.

2. Opozycja przekonała się, że 
słuszne dążenia autonomiczne mu-
szą być budowane na zdrowym fun-
damencie konstytucyjnym.

3. Przemoc nie może być nigdy 
drogą do pokoju i sprawiedliwości 
społecznej. Sprawdzają się słowa 
Martina L. Kinga: ”Ciemności nocy 
nigdy nie ustąpią poprzez dodanie 
ciemności, lecz przez światło wscho-
dzącego słońca. Kłamstwo i niena-
wiść nie znikną poprzez pomnożenie 
kłamstwa i nienawiści, lecz tylko po-
przez prawdę czynioną w miłości”.

Moi Drodzy. Piszę ten list do Was 
z Rzymu, w uroczystość Wszystkich 
Świętych. Przyjechałem tutaj, aby 
dołączyć do grupy biskupów boliwij-
skich i uczestniczyć w tzw. wizycie 
„ad limina apostolorum”. Ktoś za-
pyta: Co oznaczają te słowa?  

Otóż pragniemy stanąć ponownie 

nad grobami apostołów, odnowić na-
szą wiarę zakorzenioną w ich świa-
dectwie. Jako następcy apostołów, 
dać dzisiaj świadectwo o Chrystusie, 
który pokonał śmierć poprzez swo-
je zmartwychwstanie i żyje wśród 
nas. 

Poza tym pragniemy się spot-
kać z papieżem Benedyktem XVI, 
następcą św. Piotra, aby dzielić się 
z nim naszą wiarą i wiarą tych, 
wśród których pracujemy, oraz by 
umocnić więzy jedności i wspólnoty 
Kościoła. 

Jednak zanim to nastąpi, moje 
myśli jeszcze biegną w stronę Was, 
których spotkałem w czasie mo-
jej wizyty w ojczyźnie (18 – 30.10) 
w drodze do Rzymu. 

Dziękuję Bogu za odnowione wię-
zy rodzinne, braterskie, diecezjalne, 
parafialne i przyjacielskie. 

Rozkoszowałem się cudowną „pol-
ską jesienią”, która ubrana w złotą 
szatę jakby na mnie czekała. 

Dlaczego z taką radością, mimo 
dobrych ludzi i pięknych krajobra-
zów w Boliwii, wracam do rodzin-
nych stron? Czy te rodzinne stro-
ny i osobny z nimi związane nie są 
symbolem głębszych wartości, które 
wskazują nam na rodzinę Bożą, na 
której obraz zostaliśmy stworzeni?

Oto pytania, które nasuwają mi 
się po ostatniej wizycie. Czytałem 
w tych dniach książkę O. Bonawen-
tury Smolka OFM zatytułowaną 

„Mój Franciszek”. Mój współbrat, 
rozmyślając o Bogu i jego obecności 
pisze tak: „Gdyby Bóg nie był osobą, 
nigdy nie zaspokoiłby zasadniczych 
tęsknot i pragnień człowieka. Bóg, 
który nie jest osobą, po prostu nie 
istnieje. Ty, zaś Franciszku, szukając 
drogi przez życie, wskazałeś, że czło-
wiek nie potrafi istnieć pełnią życia, 
funkcjonując jedynie we wspólnocie, 
która zaczyna się i kończy jedynie na 
doczesności”. 

To spotkanie z drogimi mi osoba-
mi naprowadza mnie i przypomina 
mi o spotkaniu z osobowym Bogiem 
– Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
To jest ta najprawdziwsza Ojczyzna, 
za którą tęskni każdy człowiek i bez 
której nie jest pełnym człowiekiem.

Tak więc ta doczesna ojczyzna 
i radość z odwiedzin jest tylko sła-
bym odbiciem ojczyzny, z której wy-
szliśmy i do której zdążamy.  

W pokoju Br. Szczepana, (który 
przyjmuje mnie naprawdę po bra-
tersku), w którym piszę ten list, na 
ścianie jest zawieszona tabliczka, 
a na niej takie słowa: „Panie, moje 
miejsce jest w Tobie, Twoje miejsce 
jest we mnie” (Jan Paweł II). 

Piękne krajobrazy napotkane 
w tych dniach wizyty (Wrocław, 
Wambierzyce, Maria Śnieżna, moja 
rodzinna parafia Ligota Turawska, 
Częstochowa, Góra św. Anny…) są 
również dla mnie drogowskazem 
do tych, o których wspomina dzi-
siaj Pan Jezus w kazaniu na Górze: 
„Błogosławieni ubodzy duchem, cisi, 
miłosierni, łaknący sprawiedliwości, 
czystego serca…”. 

Jaką wartość stanowiłyby najpięk-
niejsze krajobrazy na świecie, gdyby 
zabrakło wolności, pokory, miłosier-
dzia, sprawiedliwości, czystości in-
tencji i serca, i miłości?

Dzisiaj ludzkość jest wrażliwa na 
ochronę środowiska naturalnego. Ja 
sam, po naszej wizycie w Rzymie, 
udam się do Bonn (Niemcy), gdzie 
znajduje się Franciszkańska Centra-
la Misyjna. ciąg dalszy obok

Listy z misji
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No to dziś zapalamy  pierwszą święcę 
na adwentowym wieńcu. Dziwne to 
uczucie, kiedy wyciąga się wieniec 
adwentowy... chciałoby się czuć za 
oknem chłód  i śnieg . Tymczasem 
u nas... lekko zachmurzona ta nie-
dziela, dzięki czemu troszkę chłod-
niej - ok. 26 st. C. Ostatnie dni było 
bardzo gorąco, temperatury w cieniu 
sięgały ponad 35 st. C. Ufff, spływało 
z nas , jak z topniejącego lodu. Ko-
niec roku to też początek wakacji… 
letnich.  W wielu kaplicach i kościo-
łach odbywają się teraz I komunie 
św. 

Wczoraj w nocy doleciał szczęśliwie 
do Santa Cruz nasz biskup Antoni 
Reimann. Przez kilka tygodni prze-
bywał poza Boliwią. Wraz z wszyst-
kimi innymi biskupami boliwijskimi 
uczestniczył w wizycie „ad limina” 
w Rzymie. Na chwilę odwiedził też 
swoje rodzinne strony, jak i niektóre 
klasztory w Polsce i w Niemczech. 
Niektórzy z Was mieli okazję spotkać 
się z Nim. Razem z Nim przyleciał 
do Boliwii nasz współbrat z prowincji 
św. Jadwigi – O. Kasper, który  zasili 
nasze grono misjonarzy. Cieszymy 
się nowym współbratem tu w Boli-
wii i życzymy mu, żeby się szybko 
zaaklimatyzował. Już od pierwszego 
momentu musiał się uzbroić w cierp-
liwość. Obaj,  Biskup i Kacper, do-
piero dziś mogli ucieszyć się swoimi 
walizkami. Ale na szczęście dotarły. 
No i kiełbasa w walizce O. Kacpra 
też przetrwała.  Pierwszy przedsmak 
mógł O. Kacper  już odczuć wczoraj 
i dzisiaj. Wczoraj razem z bisku-
pem Antonim miał okazję pomóc 
w spowiedzi przed pierwszą komu-
nią w naszym filialnym kościele św. 
Klary. Dzisiaj  także towarzysząc bi-
skupowi przewodniczyli uroczystoś-

ciom I komunii w kościele św. Klary. 
Tak że choć jeszcze nie dojechali na 
wikariat, już pracują.  Jutro ruszają  
w dalszą drogę już na nasz wikariat. 
Dla  O. Kacpra zaczyna się nowe do-
świadczenie życiowe. A nasz Biskup 
Antoni powraca do swoich obowiąz-
ków i zapewne do nadrabiania wielu 
zaległości. 

Jak już wspominałem niedawno, 
jesteśmy w Boliwii po kapitule pro-
wincjalnej. Ponad setka francisz-
kanów obradowała przez prawie 
tydzień w naszym klasztorze w Ta-
racie. Wybrano też nowych członków 
zarządu, wśród których znalazł się 
także współbrat naszego wikariatu 
O. Bernardo Falkus, misjonarz z pro-
wincji Katowickiej.  A jak kapituła, to 
też zmiany personalne w prowincji.  
Nim jednak do nich dojdzie, trwają 
spotkania, konsultacje itd.  Wszyscy 
współbracia z wikariatu spotkaliśmy 
się w środę w El Fortin  z naszym 
definitorem O. Bernardem i wikariu-
szem prowincji O. Aurelio . Przedsta-
wiliśmy nasze sprawy, wnioski,  to co 
leży nam na sercu.  Przy okazji było 
to całkiem miłe i sympatyczne spot-
kanie braterskie. A zaraz następnego 
dnia tutaj w Santa Cruz,  w naszym 
konwencie spotkał się po raz pierw-
szy nowy Zarząd Prowincji św. An-
toniego w Boliwii. Na razie było to 
spotkanie robocze. W najbliższych 2 
– 3 tygodniach z pewnością O. Pro-
wincjał prowadzić będzie rozmowy, 
konsultacje, by przygotować tzw. 
Kongres Kapitulny. Wtedy z pew-
nością nastąpią pewne zmiany, także 
personalne. Czas pokaże. 

Dziś I niedziela adwentu...ale też 
dzień św. Andrzeja. No to myślami 
trochę wraca się też do domu, do 
rodzinnej parafii. Tam dziś odpust 

parafialny. Zawsze był to dzień szcze-
gólny. Nie tylko w kościele, ale też 
w domu: lepszy obiad świąteczny, 
goście. Atmosfera uroczysta. Taki 
odpust  to naprawdę było coś szcze-
gólnego. No i te tradycyjne budy od-
pustowe. Te pierniki, cukierki - pra-
wie z samego cukru, no i  czerwone 
lizaki na patyku.

Ha ha...To takie wspomnienia 
z czasów dziecinnych. Ale tu też się 
świętuje mocno odpust. Uroczysto-
ści w kościele, procesje...a potem,  
no może nie budy odpustowe, ale 
handelek kwitnie. Za tydzień uro-
czystości odpustowe w naszej ka-
tedrze w Concepcion. Myślę, że już 
tradycyjnie uda mi się pojechać na 
tę uroczystość. 

Ostatnio założyłem u nas mały 
ogródek warzywny. Mały - tak żeby 
zawsze coś zielonego było do zupy 
i trochę jarzyn. I co ciekawe, nasiona 
nasze i z Europy. Nasze wyszły ład-
nie, europejskie prawie wcale. Myślę, 
że spróbuję jeszcze później, w kwiet-
niu, wtedy jest ten właściwy czas 
i już nie taki upał, może coś z nich 
jeszcze będzie. Ale ucieszyłem się, 
bo wyszły mi… kalarepy. Tu w ogóle 
nie są znane. No to niedługo będzie 
z tego dobra zupka.

Teraz czas Adwentu. Wiec jest 
też trochę zagonienia. Tradycyjnie 
będę też za Wasze ofiary organizował 
trochę rożnych prezentów świątecz-
nych dla najbiedniejszych dzieci. Kto 
chciałby też w tym pomóc, może się 
dołączyć. 

Życzę Wam dobrego czasu adwen-
towego, obyśmy też znaleźli czas, by 
przygotować się na przyjście Pana.  
Pozdrowienia dla Was od całej naszej 
„ekipy” boliwijskiej. 

Tarcisio JoseF laMik oFM 

Santa Cruz
I niedziela Adwentu – 2008

ciąg dalszy ze strony obok

Przedstawię tam projekt zmierzający 
do zachowania fauny i flory w okoli-
cach El Fortin. Około 1500 ha lasów 
tropikalnych przy pomocy tego pro-
jektu można ocalić od zniszczenia. 
Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że 
ta ochrona środowiska naturalnego 
musi rozpocząć się od ochrony życia 
człowieka od chwili jego poczęcia aż 
do śmierci naturalnej. To życie zaś 
może rozwijać się tylko na funda-
mencie wolności, prawdy, czystości, 
sprawiedliwości. Jednym słowem, 

na fundamencie miłości do Boga 
i do bliźniego. Bez przestrzegania 
ośmiu błogosławieństw na nic zdają 
się zabiegania o ochronę środowiska 
naturalnego. 

Moi Drodzy. Dziękując Wam za 
przyjęcie, za ofiary duchowe i ma-
terialne w intencji misji, pragnę już 
dzisiaj złożyć Wam jak najserdecz-
niejsze życzenia z okazji nadcho-
dzącego Adwentu, który przygoto-
wuje nas do Świąt Narodzenia Pana. 
Jego wcielenie niech nam wszystkim 

przypomni o tej wielkiej godności 
dziecięctwa Bożego. Niech ta łaska 
wspiera nas, aby całe nasze życie 
było kroczeniem po drodze błogosła-
wieństw. W ten sposób przyczynimy 
się do wzrostu Królestwa Bożego na 
ziemi. Niech Matka Najświętsza wy-
prasza nam u swego Syna tęsknotę 
za tą prawdziwą Ojczyzną i jej kra-
jobrazami. 

Z serca Wam błogosławię, 
+Antoni Bonifacy Reimann, OFM

Rzym, 1 listopada, 2008

Listy z misji
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Spacerując główną ulicą naszej wio-
ski wielokrotnie mijałyśmy tę ka-
pliczkę, jednak nigdy nie zastana-
wiałyśmy się nad jej pochodzeniem. 
Los jednak pokierował nas do drzwi 
państwa Sygula, gdzie pan Paweł 
w bardzo swojskiej atmosferze przy-
toczył nam historię jej powstania. 
Z ustnych przekazów wiadomo iż są 
dwie wersje powstania tego obiektu 
sakralnego. Pierwsza z nich mówi, iż 
prawdopodobnie kapliczka ta została 
wybudowana przez rodzinę Matysek, 
która – jak warto podkreślić – była 
rodziną nadzwyczaj pobożną, jednak 
nie ten aspekt przesądził o idei jej po-
wstania. Jak głosi legenda, jest ona 
wynikiem zakładu dwóch mieszkań-
ców wioski, którzy podczas pobytu 
w karczmie założyli się o rzecz niby 
błahą, która spowodowała nieszczę-
ście i utrapienie. Otóż jeden z nich, 
bardzo pewny siebie, stwierdził, że 
przyjaciel nie zdoła zdjąć buta z jego 
stopy. Nie był to jednak zwykły but, 
a specyficzny rodzaj ówcześnie no-
szonego w tych okolicach skórzanego 
obuwia sięgającego kolan. Zakłada-
jący się, czyli pan Matysek, wygrał, 
z tym ambarasem, że podczas zdjęcia 
trzewika uszkodzono jego żyłę i na 
skutek tego zdarzenia zmarł.

Druga wersja opisuje fakt powsta-
nia kapliczki w sposób następujący. 
W zamierzchłych czasach znajdował 
się na posesji państwa Sygula nie-
wielki staw, który po skończonych 
lekcjach dzieci wykorzystywały jako 
miejsce do zabawy na lodzie. Które-

goś jednak dnia jedno z nich utonęło 
pod lodową pokrywą. Na pamiątkę 
tego tragicznego wypadku powstało 
miejsce kultu św. Jana Nepomuce-
na, który jak powszechnie wiadomo, 
jest patronem ratowników. Według 
zwyczaju figura tegoż świętego win-
na pozostać bez pokrycia dachem, 
dlatego pierwsza figura znajdująca 
się tam uległa zniszczeniu. Sąsiadu-
jąca rodzina nie chciała jednak, aby 
figura została zapominana, dlatego 
zdecydowali się na ufundowanie 
kolejnej figury, wykazali się jednak 
przezornością i mimo obowiązującej 

reguły zdecydowali się na wykona-
nie zadaszenia. Sama kaplica została 
przebudowana najprawdopodobniej 
przez przodków rodziny Sygula 
w 1930 r. Dokładna data figury nie 
jest znana, jednak pracownik Muze-
um Wsi Opolskiej w Bierkowicach 
szacuje jej wiek na ok. 150 lat. W la-
tach swojej świetności kapliczkę od-
wiedzały pielgrzymki udające się na 
Górę Św. Anny, które składały modły 
ku osobie św. Jana Nepomucena.

agnieszka Pielorz 
Jessika grzesik

Kapliczka św. Nepomucena w Zakrzowie Turawskim

Jak gminna wieść niesie w pałacu 
czynione są przygotowania do świąt. 
Jak co roku wieczerze wigilijne będą 
dwie. Pierwsza trzynastego grudnia, 
z zaproszonymi gośćmi, zaprzyjaź-
nionym Mikołajem z Niemiec, któ-
ry prócz dobrego słowa przywozi 
zawsze to na co najbardziej czekają 
dzieci, czyli prezenty. Na wieczerzy 
tej bywają też dobrodzieje naszej pla-
cówki, którzy częściej sięgają w ciągu 
całego roku do swoich sakiewek po 
różne prezenty. Nie zabraknie jed-
nak też miejsca dla naszych byłych 
wychowanków, którzy właśnie wte-
dy przyjeżdżają złożyć świąteczne 
życzenia, łamiąc się opłatkiem. Jak 
co roku nad duchową stroną wiecze-
rzy czuwał będzie nasz ksiądz pro-
boszcz, który zawsze jest u nas mile 
widziany. Dzieci, pod okiem swoich 

wychowawców, przygotują jasełka, 
by w ten sposób podziękować za trud 
wychowawczy, za dar serc niesiony 
przez darczyńców. Wszyscy usiądą 
przy jednym stole by razem dzielić 
się wrażeniami z prezentów, wspo-
mnieniami i śpiewając kolędy.

Druga wieczerza przypada tak jak 
u większości 24 grudnia. Niestety 
nie wszystkie dzieci mogą spędzić 
święta ze swymi bliskimi. Część po-
zostanie w placówce. Ich wigilia jest 
zawsze cicha i spokojna. Ciężko im, 
zwłaszcza w tym dniu, pogodzić się 
ze swym losem. Pod opieką wycho-
wawców przygotują samodzielnie 
kolację, nakryją stół, nie zapomina-
jąc o sianku pod obrus i tradycyjnym 
opłatku. Potem przychodzi czas na 
kolędy i prezenty.

Święta to zawsze czas i radości i 

zadumy. W domu dziecka da się to 
wyczuć. Niestety takie scenariusze 
pisze życie. Dzięki działaniom dyrek-
cji, wychowawców i wszystkich pra-
cowników, a także sponsorów, święta 
w naszej placówce są zawsze miłe. 
Uczymy dzieci tego, ze w tym cza-
sie ważne jest by nie być samemu, 
nieważne czy siedzi się przy suto za-
stawionym stole, czy przy skromnej 
zastawie, ważne z kim się siedzi i że 
na te osoby zawsze można liczyć.

W imieniu wszystkich podopiecz-
nych oraz pracowników Domu Dzie-
cka w Turawie życzę wszystkim 
wielu radosnych chwil, spędzonych 
wśród bliskich, zdrowia, spełnienia 
marzeń, dobroci od ludzi i życzliwo-
ści, Nowy rok niech okaże się lep-
szym od obecnego.

adaM Bochenek

Pałacowe scenariusze



grudzień��008� ��f a l a

Maria Geppert przyszła na świat 20 
czerwca 1906 r. w Katowicach. Ojciec, 
Friedrich Geppert, nauczyciel uniwer-
sytecki, przeprowadził się w 1910 r. do 
Getyngi – typowego niemieckiego mia-
sta uniwersyteckiego. Tutaj wykładał 
w Uniwersyteckiej Klinice Pediatrycz-
nej. Maria swoją uniwersytecką karierą 
kontynuowała akademicką tradycję swo-
jej rodziny, która wydała siedem kolej-
nych pokoleń nauczycieli akademickich. 
Maria była jedynaczką i to w niej rodzi-
ce ulokowali  wszystkie swe ambicje. Od 
początku wiadomym było, że pójdzie na 
uniwersytet. Do matury przygotowy-
wała się w prywatnych szkołach, pod-
czas gdy dziewczęta nie miały dostępu 
do gimnazjów. W 1924 r. zdała maturę 
i rozpoczęła w Getyndze studia na kie-
runku matematycznym. Wkrótce jednak 
zmieniła zainteresowania i zwróciła się 
w kierunku mechaniki kwantowej, którą 
poznała w czasie jednego semestru zajęć 
u Maxa Borna. W 1930 r. obroniła pracę 
u tegoż naukowca z tematu jądra atomu. 
Jej wówczas obronione obliczenia zostały 
w latach 60-tych XX w. eksperymentalnie potwierdzo-
ne. W czasie studiów Maria poznała studenta chemii 
fizycznej Josepha Edwarda Mayera. W 1930 r. pobrali 
się i wyjechali  do Baltimore (USA), gdzie Joseph wy-
kładał na  uniwersytecie. W tych czasach niemożliwym 
było dla kobiety otrzymanie pracy wykładowcy uni-
wersyteckiego. Jej pracą interesował się jedynie Karl 
Herzfeld, który razem z mężem Marii pracował nad 
organicznymi molekułami. W 1939 r.  Mayerowie za-
mieszkali z dwójką dzieci w Nowym Jorku i w czasie, 
gdy Joseph wykładał na Uniwersytecie Columbia, Ma-
ria dalej nie mogła zostać oficjalnie zatrudniona jako 
nauczyciel akademicki. W końcu w 1942 r. otrzymała 
zatrudnienie w „Strategic Alloy Metals Laboratory” 
pod kierownictwem Harolda Urey’a i tamże pracowa-
ła do 1945 r. przy tak zwanym Projekcie Manhattan, 
gdzie próbowano oddzielić U235 od naturalnego uranu. 
Wtedy można było ostatecznie przystąpić do budowy 
bomby atomowej, przy czym Maria do końca miała na-
dzieję, że nie zostanie ona użyta przeciw człowiekowi. 
W 1946 r. małżonkowie Mayer zamieszkali w Chicago 
i tutaj Maria otrzymała posadę wykładowcy uniwer-
syteckiego. Współpracowała z Edwardem Tellerem 
w badaniach nad właściwościami materii i promienio-
waniem w bardzo wysokich temperaturach. Następnie, 
w Argonne National Laboratory, w dalszym ciągu zaj-
mowała się badaniami z fizyki jądrowej, a w szczegól-
ności zależnością liczbową neutronów albo protonów. 
Tymi liczbami są: 2, 8, 20, 28, 50, 82 i 126. Określone 
zostały one jako „magiczne liczby”. Na tej podstawie 
Goeppert- Mayer udowodniła, jak mają się do siebie 
liczbowo neutrony z protonami i jak poruszają się 
wewnątrz jądra atomu. Za to osiągnięcie otrzymała 
w 1963 r. Nagrodę Nobla, zostając drugą, po znakomi-
tej Polce Marii Curie-Skłodowskiej, kobietą nagrodzo-
ną w dziedzinie fizyki. Maria Goeppert-Mayer zmarła 
20 lutego 1972 r. w San Diego.

Maria Goeppert wurde am 28. Juni 
1906 in Kattowitz geboren. Ihr Vater 
Friedrich Goeppert, ein Universität-
sprofessor zog als Maria vier Jah-
re alt war mit ganzer Familie nach 
Göttingen, wo er in Kinderheilkunde 
unterrichtete. Maria setzte mit Ih-
rer späteren Universitätskarriere die 
akademische Tradition ihrer Familie 
in der schon 7 Generation fort. In 
Göttingen besuchte sie private Schu-
len die sie für das Abitur vorbereite-
ten – Mädchen hatten damals keinen 
Zugang zu den öffentlichen Gymna-
sien-1924 legte sie ihr Abitur ab und 
begann in Göttingen Mathematik zu 
studieren. Doch bald wandte sie sich 
der Physik zu, da sie sich von der 
Quantenmechanik angezogen fühl-
te die sie in einem Seminar bei Max 
Born kennen gelernt hatte. 1930 pro-
movierte sie unter Max Born mit ih-
rer Dissertation über das Atomkern. 
Ihre damals aufgestellten Berechnun-
gen wurden in den sechziger Jahren 
des XX Jahrhundert experimentell 

bestätigt. Während ihrem Studium lernte sie den 
amerikanischen Studienkollegen Joseph Edward 
Mayer kennen. Ihn heiratete sie 1930 und zog mit 
ihm nach Baltimore (USA), wo ihr Mann an der 
dortigen Uni lehrte. In dieser Zeit war es für Frau-
en unmöglich an einer Universität eine Anstellung 
zu bekommen. 1939 zogen sie dann mit ihren zwei 
Kindern nach New York. Ab 1942 fand sie dann 
eine Arbeit in dem „Strategic Alloy Metals Labo-
ratory” und dort arbeitete sie bis 1945 an dem so 
genannten Manhattanproject, wo man versuch-
te das U2325 vom Natururan zu trennen.Damit 
konnte dann die Atombombe gebaut wurden. Wo-
bei Maria Goeppert – Mayer hoffte das sie nie zur 
Anwendung kommt. 1946 ging das Ehepaar nach 
Chicago. Hier forschte sie weiterhin am Argonne 
National- Laboratory in der Kernphysik. Hier wies 
sie nach, wie sich Neutronen und Protonen zahlen-
mässig zueinander verhalten und sich innerhalb 
des Atomkernes bewegten. Dafur erhielt sie 1963 
den Nobelpreis, als zweite Frau nach der Grossen 
Maria Curie- Skłodowska. 1959 zog die ganze Fami-
lie nach San Diego i Kalifornien Hier erhielt Maria 
eine Stelle als Physikprofessorin und beschäftigte 
sich weiter mit der Kernphysik. Schon 1955 erlitt 
sie einen Schlaganfall der sie jedoch nicht hinderte 
ihre Forschungen und die Lehrtätigkeit fortzuset-
zen. Nach langer Krankheit starb sie am 20. Febru-
ar 1972 in San Diego.

Źródła:
1. www.nobel.se Verfasser Joachim Czernek
2. „Nobliści Górnego Śląska” Piotr Greiner

alFred kuPka

Profesor 
Maria Goeppert-Mayer

1963 – Nagroda Nobla 
w dziedzinie fizyki

1963 – Nobelpreis 
für Physik

Unsere Grossen – Nasi Wielcy
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W ramach projektu pt. „Sami 
budujemy swoją przyszłość” do-
finansowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu, uczniowie 
klas trzecich biorą czynny udział 
w warsztatach, konferencjach 
i wycieczkach edukacyjnych. 
Głównym celem projektu jest 
pomoc w odnalezieniu przyszłej 
pracy zawodowej. Uczniowie już 
wkrótce muszą podjąć ważną de-
cyzję, czym chcą się zajmować 
w dorosłym życiu.

Uczniowie brali udział w war-
sztatach pt. „Moje pierwsze kro-
ki w przedsiębiorczości”, „Moje 
mocne i słabe strony – czy mam 
cechy człowieka przedsiębiorcze-
go”, na których dowiedzieli się, 
czym charakteryzuje się człowiek 
przedsiębiorczy. 

Następnie brali udział w wy-
cieczce do gospodarstwa agro-
turystycznego w Szczedrzyku, 
gdzie zostali podzieleni na grupy. 
Każda z nich miała inne zadanie 
do wykonania, np. tłoczenie soku 
z owoców.

14 listopada uczniowie klas 
IIIa i IIId wzięli udział w wy-
cieczce do Banku Spółdzielczego 
w Opolu i Urzędu Pracy, gdzie 
zdobyli wiele cennych informacji, 
które mogą być inspiracją w pod-
jęciu przyszłej pracy zawodowej. 
Z kolei klasy IIIb i IIIc udają się 

do fabryki bombek w Złotoryi.
7 listopada odbyła się konfe-

rencja „Jak zaoszczędzić swoje 
pieniądze” poprowadzona przez 
zaproszonego gościa – pana Ma-
riusza Gładkowskiego.

Planowane są także wycieczki 
do zakładów pracy w naszej gmi-
nie: stolarni, piekarni i Urzędu 
Gminy. Odbędzie się także kon-
kurs „Tworzę, produkuję, sprze-
daję”, w którym każda klasa 

zaprojektuje, wykona i sprzeda 
na szkolnym kiermaszu ozdoby 
świąteczne.

Wszystkie te przedsięwzięcia 
nie stałyby się rzeczywistością, 
gdyby nie ogromne zaangażowa-
nie nauczycieli i pani Dyrektor. 
Mam nadzieję, że ich wysiłki nie 
pójdą na marne i przyniosą obfity 
owoc w przyszłości.
 kaTrina PawuŚ

Sami budujemy
W październiku, listopadzie 
i grudniu klasy trzecie naszego 
gimnazjum realizowały projekt 
„Sami budujemy swoją przy-
szłość”. Celem programu było 
rozbudzenie aspiracji i określenie 
własnej drogi zawodowej. Rozwi-
janie postaw nastawionych na 
„działanie”. Ukazanie młodzieży 
potencjalnych możliwości gospo-
darczych istniejących na terenie 
gminy i kraju. Kreowanie postaw 
aktywnych. Kształtowanie u ucz-
niów twórczego myślenia i umie-
jętności podejmowania decyzji, co 
miało ich przygotować  do aktyw-
nego i samodzielnego kształtowa-
nia swojej drogi zawodowej.

W ramach programu młodzież 
uczestniczyła w warsztatach 
„Moje pierwsze kroki w przed-
siębiorczość” oraz „Moje mocne 
i słabe strony – czy mam cechy 
człowieka przedsiębiorczego”, po-W fabryce bombek w Złotoryi.
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prowadzonych przez panią Jolan-
tę Ilnicką. Uczniowie brali udział 
w cyklu prelekcji zatytułowanych 
„Planowanie kariery zawodowej”, 
które przygotowała i zrealizowała 
pani Anna Kulasza. W paździer-
niku wszyscy odwiedzili eko-
gospodarstwo państwa Frasek 
w Szczedrzyku, gdzie zapoznali 
się z zasadami funkcjonowania 
agrobiznesu. Uczniowie mieli 
również  możliwość wysłuchania 
wykładu pana Mariusza Gładkow-
skiego pt. „Jak zaoszczędzić swoje 
pieniądze”.

Młodzież odwiedziła też miej-
scowe zakłady pracy.

W listopadzie gościła w banku 
i Urzędzie Pracy w Opolu. Ucz-
niowie zwiedzili również fabrykę 
bombek w Złotoryi. Później sami 
zaprojektowali, zareklamowali, 
wykonali i sprzedali na szkolnym 
kiermaszu produkty w postaci 
oryginalnych ozdób świątecz-
nych.

W grudniu przyszedł czas na 

podsumowanie, w ramach którego 
każda klasa zaprezentowała, jaką 
wiedzę i umiejętności zdobyli ucz-
niowie uczestniczący w projekcie 

oraz co ich najbardziej zaintere-
sowało. Program był finansowany 
ze środków publicznych.

urszula duda

swoją przyszłość

Uczniowie prezentują, czego dowieszieli się w czasie realizacji programu.

W ekogospodarstwie w Szczedrzyku.
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W tym roku Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Turawa zaprosiła „siatkarzy” 4 
października do Kotorza Wielkiego. 
Turniej zorganizowano już po raz 
drugi, tym razem przy pomocy mło-
dzieży oraz Rady Sołeckiej z Kotorza 
Wielkiego. Boisko przy klubie „Pod 
Lipą” początkowo nie nadawało się 
do rozgrywania na nim turnieju, ale 
dzięki zaangażowaniu młodzieży 
i radnych Młodzieżowej Rady Gmi-
ny udało się je przygotować na czas. 
W tym miejscu Młodzieżowa Rada 
Gminy Turawa chce podziękować 
szczególnie Pawłowi Juszczyk i Łu-
kaszowi Kozioł z pomoc w pracach 
przygotowawczych.

Do ścisłego finału rozgrywek 
awansowało 8 par. W turnieju 
uczestniczyły ekipy z Ozimka, Bud-
kowic, Murowa, Osowca i Kotorza 
Wielkiego. Zmagania na 5 tonach 
nowo nawiezionego piasku rozpoczę-
liśmy o godzinie 14.00, finał rozgry-
wano już przy zapadających ciem-
nościach, a zakończył się on przed 
godziną 20.

Wielkim zaskoczeniem była bar-
dzo dobrze grająca para dziewcząt 
w składzie Dorota Duda i Jolanta 
Szubert, która jak się później oka-
zało, wygrała cały turniej. Zawody 
już po raz drugi, za co dziękujemy, 
prowadził sędzia Opolskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej, pan Tomasz Hry-
caj z Kępy.

Pomimo chłodnej soboty wokół 
boiska zgromadziło się sporo miesz-
kańców Kotorza Wielkiego, którzy 

dopingiem żegnali lato i rozgrze-
wali zawodników. Przed fazą finało-
wą w Kotorzu Wielkim pojawił się 
Wójt Gminy Turawa, pan Walde-
mar Kampa, który życzył zawodni-
kom sportowej i zaciętej rywalizacji 
oraz przekazał na ręce Młodzieżowej 
Rady Gminy nagrody, które wręczo-
no zwycięzcom. Dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy w Turawie w tym 
roku mogliśmy przekazać uczestni-
kom atrakcyjne nagrody w postaci 
statuetek, koszulek z nadrukiem, 
medali oraz upominków. Przez cały 
dzień uczestnicy turnieju i kibice 
mogli liczyć na drobny poczęstunek 
i ciepłą herbatę, o co dbały dziew-
czyny z Młodzieżowej Rady Gminy 
Turawa.

Końcowa klasyfikacja turnieju 
przedstawia się tak:

1.  miejsce para Dorota Duda, 
Jolanta Szubert (Osowiec)

2.  miejsce para Tobiasz Kandziora, 
Klaudiusz Koziol (Budkowice)

3.  miejsce para Paweł Sielski, Piotr 
Ciurlok (Budkowice)

Po zakończeniu zmagań siatkar-
skich zaprosiliśmy wszystkich na 
małą potańcówkę do klubu „Pod 
Lipą”, gdzie do północy ze spor-
towym zacięciem prowadził ją DJ 
„Marcin” z Ozimka.

Korzystając z okazji Młodzieżowa 
Rada Gminy Turawa chce podzię-
kować Urzędowi Gminy Turawa, 

w szczególności w osobach pana 
Waldemara Kampa, pana Krzysz-
tofa Barwieńca, pani Stanisławy 
Brzozowskiej oraz pani Marii Zube-
il i pani Krystyny Buczek za pomoc 
w realizacji inicjatywy. Podzięko-
wania kierujemy również do Rady 
Sołeckiej Kotorza Wielkiego z panią 
sołtys Moniką Twardawską na czele 
oraz do młodzieży, która wspomaga-
ła Młodzieżową Radę Gminy Turawa 
w organizacji turnieju.

Ze swej strony chcę podziękować 
jeszcze najbardziej zaangażowanym 
w realizację tej inicjatywy członkom 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 
Bartłomiejowi Prochota, Oliwero-
wi Kubus, Sabinie Nowak, Patrycji 
Kozak i Agnieszce Panicz i naszemu 
fotografowi Rafałowi Moj.

Przewodniczący 
MłodzieŻoweJ rady gMiny Turawa 

seBasTian kloTka

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

„Żegnamy Lato” 2008
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„Inteligencja finansowa 
w praktyce” to temat konferen-
cji zorganizowanej przez Szkolny 
Klub Przedsiębiorczości działają-
cy w naszym gimnazjum. Spot-
kanie poprowadzili członkowie 
Klubu Sukcesu BEST. Obecni na 
konferencji uczniowie mogli się 
dowiedzieć, jak inwestować swo-
je pieniądze w bezpieczny sposób, 
jak można zarobić na kredycie 
i jak zachowywać się w świecie 
finansów w czasach kryzysu. 
Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem uczniów i na-
uczycieli, a członkowie SKP za-
inaugurowali stałą współpracę 
z Klubem BEST.

oPiekunka skP 
JolanTa ilnicka

Pierwsza konferencja finansowa w PG Turawa

Bezpieczna droga do szkoły – problem, 
który spędza sen z powiek wszystkim, 
a zwłaszcza rodzicom pierwszoklasi-
stów. Odprowadzamy nasze pociechy 
na przystanek, pod drzwi szkoły, trosz-
czymy się, by milusińscy mieli poczu-
cie bezpieczeństwa. Co jednak zrobić, 
kiedy opiekuna nie ma w pobliżu? By 
upowszechnić wiedzę na temat bez-
pieczeństwa na drodze, nasza szkoła 
przygotowała cykl zajęć teoretyczno-
praktycznych, które realizowano pod 
czujnym okiem policjantów z Rewiru 
Dzielnicowego w Turawie.

We wrześniu policjant Stanisław Ga-
weł uczył pierwszoklasistów prawidło-
wego przechodzenia przez jezdnię i tłu-
maczył, jak należy zachować się, idąc 
poboczem. Dzieci zostały wyposażone 
w szelki odblaskowe, by być lepiej wi-
docznym na drodze.

W ramach Europejskiego Dnia 
Bezpieczeństwa na Drodze policjant 
Sławomir Głowacki przypomniał ucz-
niom klas I-VI zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące pieszych i rowerzystów. 
Miłym i bardzo pożytecznym upomin-
kiem okazały się znaczki odblaskowe 
podarowane uczniom przez fundację 
„Nadzieja” pani Doroty Stalińskiej. 
Te drobiazgi przydadzą się zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
szybko zapada zmierzch.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i pe-
dagoga z PSP w Zawadzie pragniemy 
serdecznie podziękować pani Doro-
cie Stalińskiej i policjantom z Rewiru 
Dzielnicowego w Turawie za pomoc 
w realizacji opisanych wyżej zadań.

anna kulasza

Bezpieczne dziecko na drodze
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W onym czasie Danusia z dworu księżnej mazowieckiej 
z grajkiem flamandzkim do Szczytna ubieżała, gdzie 
to nocnymi śpiewami komtura Zygfryda do postronka 
przywiodła. Nieprawdąż jest, iż przez onego zdurniała, 
bo jako i łysy nie zdoła wyłysieć, tak i jej rozumu ubyć 
nie mogło. Jurandowi zasię, któremu żona z rycerzem 
normandzkim uszła, od pośledniej okowity jedyne oko 
bielmem się pokryło, a białe myszy na prawej ręce oba-
czywszy, ciął się strasznie, przez co bez mała całe ramię 
stradał. Jako że zwykł był lewą ręką władać, szkody 
wielkiej nie uczynił, jeno widok to był kiepski.

Danusia, gdy ją był grajek wygnał, na Żmudzi 
w pustelni się zaszyła, gdzie ją Zbyszko naszedł, pie-
rzem wszelkim obdarował i do Bogdańca powiózł. 
Tam zaś Maćko tak się w orzechach rozsmakował, że 
choć niemłody już był, Jaguśkę za żonę pojął, która się 
na dobra zdobyczne złakomiła.

Żyli tam sobie we czwórkę szczęśliwie, uszy woskiem 
pszczelim zalepiwszy, bo Danusia śpiewu nie zaniecha-
ła. Sługa Jagienki – Hlawa – głuchy, stary pierdoła, 
co na dodatek słabo widział, różniste specjały im wa-
rzył, przez co kilkakroć ledwo co z życiem uszli.

Takowąć łaską boską dożyli Anno Domini 1410, 
kiedy to Witold – Wielki Książę Litewski, a brat na-
szego Króla Jegomości, z Krzyżaka-mi się skumał 
i do Malborka pojechał. Nie mogąc się do murowa-
nych wychodków przyzwyczaić, do Wilna wrócił i za 
wojowanie z komturami się wziął. Namówił przy tym 
Króla Naszego na wyprawę, bo to przecie od Płowców 
rzetelnej bitwy nie było.

I tak oto po łodziach złączonych – boć to i łatwiej 
łódki związać, niż most pobudować – wojska nasze 
przez Wisłę się przeprawiwszy, we wsi Grunwald 
rychło stanęły, gdzie się bitwa rozegrać miała. Jako 
że luźna jazda litewska kiepsko była zbrojna i często 
szczęką końską na drzewcu miast rycerskim orężem 
władała, Krzyżacy mieczy nam dosłali. Od braci szpi-
talników  wiedzieli, że rany kością zadane szpetnie się 
goją, a to i nie honor szczęką w słabiznę dostać.

Król nasz prezent przyjął i następować kazał.
Kiedy wojska litewskie ujrzały żelazne zastępy za-

konne, to nie tylko z krzów wyleźć nie chciały, ale jesz-
cze i tył chętnie by podały, gdyby nie bagna nieprzebyte 
odwrót zagradzające.

Wtem z gardeł krzyżackich pieśń popłynęła, co 

polskie rycerstwo – jako że śpiewać Polak lubi – pod-
chwyciło ochoczo miast refrenu przyśpiewując „Bogu-
rodzicę”. Obudziło to Danuśkę, która po ciężkiej nocy 
u Zbyszka sypiać zwykła do obiadu. Podszedłszy do 
litewskich zastępów śpiewać o gęsiach zaczęła. Wów-
czas konie tak się wystra-chały, że nim się kto obejrzał, 
bitwa się rozpoczęła, bo od onego wycia to już i miecz 
krzyżacki mniej straszny.

W tejże chwili Zbyszko z namiotu wylazł. W ciżbie 
ludzkiej ujrzał moc czubów: pawich, bażancich i ko-
gucich, więc na koń skoczył i tłuc począł na prawo 
i lewo toporem. Aż się lament w szeregach krzyżackich 
podniósł. Na ostatek Ulryka von Jungingen usiekł, 
którego wierny Hlawa za dropia wziąwszy, oskubał, 
zręcznie opatro-szył i na rożen nadział, co całkiem zła-
mało ducha w Krzyżakach.

Jako że niezbyt to w zgodzie z kodeksem rycerskim 
było, mawiano potem, że to wracające po ucieczce woj-
sko litewskie Wielkiego Mi-strza oszczepami skłuło. 
Bajanie to jeno, boć wszystkim wiadomo, że gdy litew-
scy woje z pola bitwy ubieżają , to i nigdy nie zawrócą, 
chyba by zbłądzili.

Tak się jednak wojsko nasze dało w Krzyżaków, bo 
przy rycerstwie zakonnym dóbr wszelakich moc było, 
że i bitwa długo już potrwać nie mogła. Przeto kogo 
nie usiekli, to ku Malborkowi uciekać począł.

Wiktoria ta wielką była, bo i mało kto żyw ostał. 
Pewnie i Malbork by wzięto, jeno Danuśka oddech 
złapawszy, znów piosnkę śpiewać zaczęła, przez co ko-
nie rycerstwa w popłoch wpadły i dopiero koło grodu 
mazowieckiego stanęły zgonione. Tam zasię zbyt wiele 
miodów było zacnych, aby się chciało wracać i Krzy-
żaków docinać. Popiwszy tęgo,  wojsko do domów się 
rozjechało.

 Wrócił przeto Zbyszko do Bogdańca, gdzie Jagience 
i Maćkowi dziecię się poczęło z dużym udziałem życz-
liwego Cztana. Żyli sobie zatem w piątkę szczęśliwie, 
jeno niewiasty same warzyć musiały, bo po grunwal-
dzkiej przygodzie Hlawy do kuchni wpuścić się bali.

Tak oto prawdę wyjawiwszy żywota mego mogę do-
konać.

Janko Długoszem zwany.

Anno Domini 1480

agnieszka i sTanisław walusiowie

PRO MEMORIA

Nieznane pamiętniki Jana Długosza� Część II
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 64 
w „FALI” nr 3/74/2008 nagrodę otrzymała 
Pani: Teresa Weber z Turawy (Kuchnia Polska 
– Ewy Aszkiewicz). Hasło krzyżówki brzmiało: 
„Zjesz beczkę soli nim poznasz człowieka do 

woli” – Fredro.
W imieniu kolegium redakcyjnego naszego 

kwartalnika życzymy ciekawej i „smacznej” 
lektury.

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 

65 prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2009 
roku na adres:

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