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�0 maja obchodziliśmy Jubileusz Turawskich Biegów Przeła-
jowych. To już dziesiąta edycja imprezy, która co roku przycią-
ga do Publicznego Gimnazjum w Turawie miłośników biegania. 
Tegoroczna edycja połączona była z obchodami dziesięciolecia 
powstania Gimnazjum w Turawie. Z obawami patrzyliśmy w nie-
bo, bowiem ciemne chmury już od kilku dni wisiały nad głowa-
mi, a z nich co rusz spadały wielkie krople deszczu. Na szczęście 
do dyspozycji mieliśmy namiot, w którym po biegach odbyć się 
miał festyn. W namiocie spotkać i porozmawiać można było z za-
proszonymi specjalnie na tę okazję gośćmi: Agnieszką Żulewską 
i Adamem Fidusiewiczem – aktorami, którzy na co dzień wystę-
pują w serialu „Na Wspólnej”. Agnieszka obecnie mieszka w War-
szawie, pochodzi natomiast z Turawy. Adam Fidusiewicz znany 
jest również z roli Stasia w filmie „W pustyni i w puszczy”. Dzieci, 
oprócz okazałych pucharów i nagród rzeczowych, dostać mogły 
również autograf od naszych gości i czyniły to bardzo chętnie.

O godz. 9.�0 oficjalnego otwarcia Biegu dokonał Wójt Gmi-
ny Turawa Pan Waldemar Kampa, który był również starterem 
pierwszego biegu w kategorii rocznik 2002 i młodsi, czyli przed-
szkolaków. Pogoda utrzymywała się do czasu startu biegu główne-
go Pań. Wtedy właśnie zaczęło padać i biegi stały się już prawdzi-
wymi przełajami. Na dystansie 2000 m najlepsza była Pani Moni-
ka Głuchowska, a wśród Pań powyżej 25 roku życia jako pierwsza 
dobiegła pani Sabina Markiewicz. Panowie biegli już w rzęsistym 
deszczu. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się Adrian Błaziński, 
znany i utytułowany zawodnik, wśród panów z przedziału wie-
kowego 25- �5 lat jako pierwszy linię mety przekroczył pan Seba-
stian Kozioł, a spośród panów powyżej �5 roku życia triumfował 
pan Norbert Smuda. Spore emocje towarzyszyły również młod-
szym zawodnikom w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
tutaj zwycięzcami byli: 

rocznik 2002 i młodsi Oliwer Leckner
2000-200� Sara Leckner, Krzysztof Farys

�998-�999 Rafaela Barczyk, Maciej Sokołowski
�996-�997 Kinga Bielecka, Adam Panicz
�994-�995 Karina Galus, Łukasz Farys
�992-�99� Agnieszka Piotrkowska, Mariusz Ossowski.
Dzięki hojności sponsorów również i w tym roku mogliśmy 

rozdać wspaniałe nagrody i puchary. Sponsorzy zostali już wy-
mienieni w artykule na temat festynu, jednak pragnę jeszcze raz 
gorąco podziękować firmie Klonex V.C.S. z Opola za coroczne 
wspieranie naszej imprezy, Urzędowi Gminy w Turawie, Wyż-
szej Szkole Bankowej we Wrocławiu, która wsparła nas nie tylko 
finansowo, ale również organizacyjnie, Gminnemu Zrzeszeniu 
LZS, pani Dorocie Śliwa, Pani Marii Syboń, a także Hurtowni 
Wód i Napojów z Zawady, a właściwie jej właścicielowi, którego 
wsparcie i dobre słowo jest dla nas zawsze bardzo cenne.

Dodam jeszcze, że tegoroczna impreza odbyła się pod patrona-
tem prasowym Nowej Trybuny Opolskiej. 

Gorące podziękowania ślę również do wszystkich osób, które 
pomogły organizacyjnie w tej edycji biegu, a także wszystkim pra-
cownikom szkoły, których nie zawsze widać, a bez ich zaangażo-
wania impreza ta nie mogłaby się tak udać. 

Kończąc dodam tylko podziękowania dla Pani Eryki Matysek, 
Dyrektor Gimnazjum w Turawie, za bardzo duże wsparcie przy 
organizacji dwóch dni świętowania. 

Przyszłoroczna impreza stoi pod znakiem zapytania, bowiem 
ruszyć mają prace nad budową nowej hali sportowej przy Gimna-
zjum w Turawie i być może zasięg robót nie pozwoli nam na bez-
pieczne przeprowadzenie zawodów. Jednak pełni optymizmu 
mamy nadzieję, że biegi uda się przeprowadzić przy powstającej 
budowli.      

Adam Bochenek

Jubileuszowy Bieg po Życie
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W dniach �0 i �� maja w PG 
w Turawie odbył się festyn 

z okazji �0-lecia istnienia gimnazjum. 
W sobotę o godzinie 9.�0 rozpoczął 
się X Turawski Bieg Przełajowy, czyli 
pierwsza część festynu. Organizato-
rem była nasza szkoła oraz LZS Tura-
wa. W tym samym czasie konkurowali 
ze sobą wędkarze na jeziorze Thon-
loch. 

Brzydka pogoda nie odstraszyła za-
wodników, którzy dzielnie rywalizowa-
li ze sobą, aby zdobyć upragniony pu-
char. Do biegu kategorii „2002 i młod-
si” dołączyli dwaj goście specjalni: 
aktorzy serialu „Na Wspólnej” – Adam 
Fidusiewicz i Agnieszka Żulewska 
– była uczennica naszego gimnazjum. 
Po pokonaniu krótkiej trasy można 
było otrzymać ich autografy i zrobić 
sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Po zakończeniu biegów nastąpiło wręczenie dyplomów, pucharów 
i nagród. Dokonał tego wójt gminy Turawa – Waldemar Kampa.

Oficjalne rozpoczęcie festynu miało miejsce o godzinie 

�6.00 powitaniem wszystkich gości przez panią dyrektor Erykę 
Matysek, która po krótkich słowach wstępu przekazała mikrofon 
uczniom szkoły. Klasy pierwsze przedstawiły parodię „Dziadów” 
Adama Mickiewicza, klasy drugie wystawiły „Bajkę o Kapturku” 
Marka Szołtyska, natomiast klasy trzecie opowiedziały  w ko-
micznym spektaklu „Jak wyginęli królewicze”.  Między występami 

przerywniki muzyczne wykonał chór z PG w Turawie oraz du-
ety: Mirela Sikora i Sylwia Wieszołek oraz Dawid i Diana Galus. 
By rozruszać zgromadzonych gości, OSP z Kotorza Wielkiego 
zorganizowała gry i zabawy dla dużych i małych. Główną nagrodą 
w konkursie była 5-cio litrowa beczka piwa. Od godziny 20.00 Tu-
rawę pochłonęła muzyczna wariacja, która trwała do godzin ran-
nych. 

Niedzielne obchody rozpoczęły się o godzinie ��.00. Od tej 
godziny można było popływać łódką po Jeziorze Thonloch w Tu-
rawie. Władze gminy i byli uczniowie o �4.00 weszli na mura-
wę, by rozegrać mecz piłki nożnej, który zakończył się wynikiem 
4:� dla absolwentów gimnazjum. Godzinę później w namiocie 
zaprezentowały się przedszkolaki z Turawy oraz uczniowie szkół 
podstawowych z gminy jak również rodzime zespoły muzyczne.

W godzinach �7.00-�8.�0 odbyły się pokazy rycerskie zor-
g a n i z o w a n e 
przez studentów 
z Opola. Zade-
monstrowali oni 
średniowieczne 
sposoby walki. 
Zrobili również 
małe zawody, 
np. kto dłużej 
utrzyma miecz 
w pozycji po-
ziomej z wy-

prostowaną ręką. Następnie OSP z Osowca zaprezentowała swo-
je umiejętności w ratowaniu życia ludzkiego. Strażacy wyciągali 
„rannego” z samochodu po wypadku, rozcinając dach i udzielając 
mu pierwszej pomocy. O 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna. 
Ponownie w całej Turawie rozbrzmiały dźwięki muzyki. Bawiło 
się wiele osób, dlatego momentami brakowało miejsca na parkie-
cie. Zabawa trwała do godzin rannych. 

Choć pogoda niezbyt dopisała, atmosfera była bardzo gorąca, 
a wszystkie pokazy, występy i zawody – bardzo atrakcyjne.

Ze sportem i rozrywką za pan brat 
Czyli turawskie Gimnazjum ma już 10 lat!

D. Galus, D. Wieczorek
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Na terenie Gminy Turawa znajdują się jeszcze inne ślady 
średniowiecznych osad, które przedstawiłem w poprzed-

niej części. Jeszcze w okresie międzywojennym w �929 roku 
na terenie Kotorza Małego odkryto ślady wczesnośredniowiecz-
nej osady z VII-X wieku n.e. i nieco późniejszej osady z przełomu 
XII i XIII wieku n.e. Znaleziono w Kotorzu  Małym liczne ułamki 
ceramiki barwy szarej, zdobionej żłobkowaniem, pasami linii fa-
listych, spieczony żużel. W latach �9�5, �956, �962, �968 przeba-
dano teren w okolicach Zawady. Odkryto ślady średniowieczne-
go grodziska obronnego datowanego na okres VII do XV wieku. 
Ślady tego grodziska są dobrze widoczne z lotu ptaka. Grodzisko 
to jest nizinne o średnicy około 60 m i powierzchni 2800m². 
W czasie prac wykopaliskowych odsłonięto fragment ciągu pali-
sady obrzuconego gliną. Odkryto liczne ślady ceramiki, zdobione 
pionowymi żłobkami, pasami linii falistych. W jamach odkryto 
kości zwierząt, przedmioty żelazne. Większość odkrytych tam 

przedmiotów była zwęglona, co może świadczyć o pożarze.� 
Państwo Wielkomorawskie upadło około 907 roku. Jego upa-

dek natychmiast wykorzystało możnowładztwo czeskie, tworząc 
swoje własne państwo. Państwo czeskie było wtedy pod względem 
politycznym było zależne od Niemiec. Czesi, będąc spadkobier-
cami Wielkich Moraw, sięgnęli także po Śląsk. Ten czeski okres 
rządów nad Śląskiem nie był czasem spokoju i budowania, a ra-
czej walki o władzę na tronie czeskim. W tym okresie nastąpiła też 
druga misja chrystianizacyjna Śląska, bo wcześniej była to misja 
św. Metodego w obrządku słowiańskim, którą opisałem w po-
przedniej części. Kościół czeski był zależny od Niemców, którzy 
byli zwolennikami kościoła w obrządku łacińskim. Na czele no-
wej łacińskiej misji około 980 roku przybył na Śląsk biskup praski 
św. Wojciech. Potwierdza to   „Żywot św. Metodego”: „Przyszedł 
Wojciech do Moraw i do Czech i do Lechii (Polski), zniszczył wiarę 
prawdziwą i słowiańskie pismo odrzucił i wprowadził język łaciński 
i obrządek łaciński”.  W okresie wcześniejszym, bo w roku 965, 
książę Polan Mieszko I zawarł związek małżeński z księżniczką 
czeską Dobrawą. Dlatego też w czasie trwania tego małżeństwa 
Śląsk nie zmienił przynależności państwowej. Jednak od 97� roku 
rozpoczęła się przynależność  kościoła śląskiego do biskupstwa 
praskiego. W tym samym okresie w Opolu, Wrocławiu i Głogowie 
zbudowano grody piastowskie. 

Dopiero po śmieci Dobrawy ok. 985-990 r. Śląsk wszedł 
we władanie Mieszka I. Wykorzystał on spór czesko-niemiecki 
i odbił Śląsk od Czechów. Wejście Śląska w skład państwa Polan 
potwierdza też dokument Dagome Iudex z około 99� r.

Utworzone w czasie zjazdu gnieźnieńskiego w �000 roku bi-
skupstwo wrocławskie objęło swym zasięgiem cały obszar Śląska. 
Zostało podporządkowane Gnieznu. Po śmierci cesarza niemiec-
kiego Ottona III Bolesław Chrobry rozpoczął wojny z cesarstwem 
niemieckim. Walki te toczyły się również na terenie Śląska.  W la-
tach dwudziestych  XI wieku wybucha w Polsce antychrześcijań-
skie powstanie. Nieliczni kapłani, którzy nie zginęli z ręki buntow-
ników, chcąc ratować swoje życie, uciekli z kraju. Wtedy to miesz-
kańcy Polski powrócili do pradawnych pogańskich wierzeń. 
Okres zamieszania w Polsce wykorzystał czeski książę Brzetysław 
i w �0�9 roku najechał i złupił Wielkopolskę, a w drodze powrot-
nej przyłączył do państwa czeskiego Śląsk, który na jedenaście 
lat przeszedł pod panowanie  czeskie. W �04� cesarz niemiecki 
Henryk II uznał włączenie Śląska do Czech. Jednak parę lat póź-

� Na podstawie L. Szafran- Szadkowska- Zanim powstało Opole

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim Sponsorom, którzy udzielili 
nam wsparcia finansowego. Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy radośnie bawić się i świętować podczas festynu zorganizowa-
nego z okazji �0 – lecia Gimnazjum w Turawie.

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa owocna współpraca przyczyni się do umocnienia Państwa pozytywnego wizerunku, 
zwiększenia prestiżu społecznego, stanie się źródłem sukcesów w realizacji założonych planów.

NASI SPONSORZY: Zakład Stolarski Henryk Dudek Kotórz Mały, Klonex VCS Opole, Zakład Stolarski Syboń Turawa, 
Nadleśnictwo Turawa, Firma „Stegu” w Jełowej, Sklep Spożywczy „Cytrynka”, TUW Opole, Hurtownia Napojów w Za-
wadzie, Restauracja „Turawianka”, „Promięs” Turawa, GS SCH Turawa , Jarek Przyszlak – Kiosk Turawa, Rada Sołecka 
Wsi Turawa, Apteka „Aronia” w Turawie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej, Urząd Gminy w Turawie, Pralnia 
Chemiczna „Delfin” Galeria Opolanin, Sklep „Klaudia” w Turawie, Stacja Benzynowa w Zawadzie, Gminne Zrzeszenie 
LZS, Apotex, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Ogrodnictwo Kolasa, Sklep Warzywny Śliwa oraz Rodzice Gimna-
zjalistów.

W imieniu organizatorów
Eryka Matysek

PODZIĘKOWANIA 
DLA SPONSORÓW

KIM TY JESTEŚ,
ŚLĄZAKU? część III

Rekonstrukcja średniowiecznego grodu w Opolu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
 nie przez to kim jest,

 lecz przez to czym dzieli się z innymi”
/ Jan Paweł II /

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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niej w �050 roku książę Kazimierz Odnowiciel odebrał Czechom 
Śląsk. Jednak Czesi nie pogodzili się z jego utratą. W �054 roku 
zwaśnione strony z inicjatywy cesarza niemieckiego Henryka III 
podpisały  układ w Kwedlinburgu. Śląsk pozostał przy Polsce, lecz 
jako lenno władcy Czech. Piastowie musieli płacić mu roczny try-
but z tytułu posiadania Śląska. Jednak nowy król polski Bolesław 
Śmiały wkrótce zaniechał płacenia trybutu i wybuchła wojna pol-
sko- czeska. Trwała prawie dwadzieścia lat. Po wygnaniu z Polski 
króla Bolesława Śmiałego, nowy władca Polski książę Herman 
wznowił wypłacanie trybutu ze Śląska. Czesi jednak nie chcieli 
rezygnować ze Śląska, co potwierdzili w „dokumencie praskim” 
z �086 roku. Dokument ten określa granice diecezji praskiej w X 
wieku i potwierdza pretensje czeskie do władzy nad Śląskiem. 
Pod pretekstem uchylania się Władysława Hermana od dalsze-
go płacenia trybutu w �09� roku Czesi najechali i  spustoszyli 
Śląsk. Herman przekazał wtedy władzę na Śląsku swoim synom: 

Bolesławowi Krzywoustemu 
i Zbigniewowi. Po śmierci 
ojca w ��02 roku Bolesław 
Krzywousty  pozbawił wła-
dzy swego brata Zbigniewa 
i zaprzestał wypłacania Cze-
chom daniny ze Śląska. Dla-
tego też w roku następnym 
Czesi zaatakowali Krzywo-
ustego. Wojna trwała pięć lat 
do roku ��08. Po początko-
wych sukcesach Czesi, którzy 
zdobyli przejściowo Racibórz 
i Koźle, nie byli jednak w sta-
nie pokonać Krzywoustego 
i musieli się wycofać. Wojsko 
polskie dokonało nawet ude-
rzenia odwetowego na Czechy. Jednak interwencja  w Czechach 
zakończyła się niepowodzeniem. Już w ��09 roku Śląsk zaatako-
wały wojska cesarskie Henryka V. Jednak nie udało im się zdobyć  
głogowskiej ani wrocławskiej twierdzy.  W roku następnym Krzy-
wousty znów wyprawił się do Czech. Jego wojska nawet niespo-
dziewanie sforsowały Sudety. Konflikt polsko- czeski zakończył 
się w ���5 roku.  Krzywousty i książę czeski Władysław spotykali 
się nad Nysą Kłodzką. Na mocy układu Polska zaprzestała płace-
nia trybutu Czechom za posiadanie Śląska. Jednak wojna polsko-
czeska o panowanie na Śląsku wybucha jeszcze raz w ���2 roku. 
Wojna zakończyła się pokojem podpisanym w Kłodzku. Niewielka 
część Śląska przypadła Czechom,  (Kłodzko). W ���8 roku zmarł 
Bolesław Krzywousty. W myśl jego testamentu Śląsk odziedziczył 
najstarszy syn Władysław, zwany później Wygnańcem.

Jerzy Farys

Bolesław Krzywousty

•	 Mieszkańcy Zakrzowa żyją już zbliżającymi  się obcho-
dami 250. rocznicy budowy kościoła drewnianego. W piątek � lip-
ca o godz. 2�.00 rozpocznie się nabożeństwo w starym kościele, 
natomiast w sobotę po wczesnopopołudniowej  mszy św. i w nie-
dzielę po sumie odpustowej, na boisku, pod namiotem, będziemy 
mogli pokibicować dzieciom startującym w konkursie z wiado-
mości o Św. Pawle, posłuchać utworów w wykonaniu zespołów 
z Górnego, Dolnego i Opolskiego Śląska, podziwiać teatr z Gliwic, 
a wieczorem potańczyć na zabawie.

Najważniejszą częścią obchodów odpustowych będzie oczywi-
ście Msza Św. Odpustowa o godz.��.00 w niedzielę, która tak jak 
dawniej, odprawiona zostanie na wolnym powietrzu. 

Potem wszyscy, na czele z orkiestrą z Jasienia, przemaszerują 
przez wieś na boisko wiejskie.

Wystrojem namiotu znowu zajmuje się nasza była mieszkanka 
pani Gizela Wachta z Niemiec, a pomocy w organizacji imprezy 
chętnie nam udzielił były i obecny Wójt Gminy oraz kierownik 
Referatu Turystyki w Urzędzie Gminy.  

•	 � czerwca nasz budynek szkolny znowu ożył. Gościli-
śmy u siebie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Tur. wraz 
z rodzicami, na imprezie z okazji Dnia Rodziny.

Rodzice mogli podziwiać program artystyczny w wykonaniu 
przedszkolaków i dzieci szkolnych, a gościem honorowym była 
niewątpliwie mistrzyni karate Natalia Szponder z Biestrzynnika.    

     M.Zubeil

Nowinki zakrzowskie

Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców

 Gminy Turawa na dożynki gminne, 
które odbędą się 29 i 30 sierpnia 

w Kadłubie Turawskim.

Komitet Organizacyjny 
Dożynek Gminnych 

w Kadłubie Turawskim

Zaproszenie

Scena śmierci św. Wojciecha

<- dokończenie ze strony 4
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Kiedy kończy się zima, 
w wielu gospodar-

stwach domowych zaczynają 
się wiosenne porządki. Nieste-
ty, wielu naszych mieszkańców 
- zamiast korzystać z usług wy-
specjalizowanych firm, które 
przekazują odpady do utyliza-
cji na wysypisko - zużyte sprzę-
ty gospodarstwa domowego, 
śmieci wielkogabarytowe oraz 
odpady z remontów wyrzu-
ca, gdzie popadnie. Wówczas 
śmieci lądują w okolicznych 
lasach, polach i rowach. 

Dochodzi nawet do sytu-
acji, w której delikwent nie zadając sobie większego trudu, wyrzu-
ca hałdę odpadów wprost z przyczepy bezpośrednio przy drodze 
(fot.).  Winowajcy nie przeszkadza fakt, iż porzucone przez niego 
śmieci zanieczyszczają nasze środowisko oraz szpecą okolicę. 

W ostatnich miesiącach w naszej gminie miały miejsce przy-
padki nielegalnego porzucania śmieci, które zakończyły się wy-
kryciem sprawcy i wnioskiem o ukaranie bądź wezwaniem do na-
tychmiastowego usunięcia odpadów. 

Poniżej przedstawiam przykłady, które powinny dać do myśle-
nia potencjalnym „śmieciarzom”.

−	 W kwietniu br. pracownicy Urzędu Gminy przyłapali 
na gorącym uczynku mężczyznę, który wyrzucał odpady na dzikie 

wysypisko. Na miej-
sce został wezwa-
ny funkcjonariusz 
Policji, dla które-
go udowodnienie 
winy nie sprawiało 
żadnego problemu. 
Mieszkaniec naszej 
gminy został ukara-
ny mandatem kar-
nym w wysokości 
500 zł.

−	 Dla innego mieszkańca naszej gminy, który nawiózł 
i zdeponował w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym odpady 
budowlane z remontu domu, skończyło się uporządkowaniem 
terenu na własny koszt. Zlecenie specjalistycznej firmie wywozu 
materiałów budowlanych wyniosło ponad 1 500 zł.  

Dla przykładu - zamówienie kontenera KP-7 na odpady bu-
dowlane kosztuje ok 400 zł.

−	 Kolejny przypadek tej wiosny to podrzucanie odpadów 
na terenach rekreacyjnych nad Jeziorem Średnim w Turawie. 
W godzinach wieczornych wyrzucający śmieci kierowca samo-
chodu na opolskich rejestracjach został sfotografowany przez 
pracownika gminy. Zdjęcia z widocznymi tablicami rejestracyj-
nymi samochodu zostały przekazane organom ścigania. 

−	 Obowiązek uprzątnięcia pozostawionej hałdy śmieci 
został również nałożony na  właścicieli nieczynnego Ośrodka 
Wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym w Turawie. Odpady 
porzucono podczas porządkowania ośrodka. Niedopuszczalnym 
jest postępowanie w ten sposób ze śmieciami, zwłaszcza na tere-
nach wypoczynku i rekreacji. O sprawie zostali powiadomieni: 
Policja oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocła-

wiu (zarządca terenu).
−	 Nie pozostaną bez 

kary również osoby, które niele-
galnie przywożą odpady na nie-
czynne gminne składowisko 
odpadów komunalnych w Bier-
dzanach. Podczas kontroli ww. 
składowiska przez wojewódz-
kie służby ochrony środowiska 
zostały odnalezione dowody 
rzeczowe z danymi osobowy-
mi, które jednoznacznie mówią, 
skąd pochodzą śmieci. Organy 
ścigania o sprawcach podrzuca-
nia śmieci zostały powiadomio-
ne. 

Urząd Gminy Turawa przypomina, iż składowisko w Bierdza-
nach jest zamknięte i niedozwolone jest umieszczanie tam jakich-
kolwiek odpadów. Ponadto składowisko przeznaczone jest do re-
kultywacji. 

Jednocześnie informuję, że z chwilą udowodnienia sprawcy 
podrzucania śmieci na nieczynne wysypisko zostanie nałożony 
na niego obowiązek wykonania częściowej rekultywacji przy-
toczonego wysypiska. Koszt pełnej rekultywacji wynosi około 
� milion złotych. Tym samym Gmina Turawa zostanie zwolniona 
w znacznym stopniu z realizacji inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Gminy Turawa ostrzega 
przed kolejnymi tego typu incydentami. Każde zgłoszenie o nie-
legalnym wywozie odpadów zostanie natychmiast sprawdzone 
przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa. 

Każda sprawa, w wyniku której wystąpi podejrzenie sprawcy 
bądź sprawca zostanie ujawniony podczas zaśmiecania lasów, 
przydroży czy obrzeży Jezior Turawskich, niezwłocznie zostanie 
skierowana na Policję i do Sądu Grodzkiego w Opolu celem uka-
rania. 

Tereny obrzeży Jezior Turawskich są pod specjalnym nadzo-
rem, jeśli chodzi o utrzymanie czystości i porządku. W związku 
z tym jakiekolwiek  zdarzenia związane z niedopełnianiem obo-
wiązków przez właścicieli domków letniskowych, dzierżawców 
terenów rekreacyjnych będą szczegółowo kontrolowane. 

Najbliższe kontrole w tym zakresie planuje się w czerwcu br. 
z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, RZGW we Wrocławiu, 
Policji.

Sporządziła:
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Turawa

mgr Danuta Piwowarczyk.

Ukarany za zaśmiecanie!
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5 czerwca w Publicznym Gimnazjum w Turawie został rozegra-
ny po raz kolejny  turniej „Co wiem o swojej Gminie”,  zorgani-
zowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Urząd 
Gminy w Turawie. Punktualnie o godz. 9.00. zaproszonych gości: 
W. Świeca – przewodniczącego TMZT,  Stanisławę Brzozowską 
– sekretarz Urzędu Gminy w Turawie E. Matysek – dyrektorkę 
Publicznego Gimnazjum w Turawie, powitał prowadzący turniej 
J. Farys. Następnie rywalizację rozpoczęli uczniowie klas I-III 
ze szkół podstawowych z Kadłuba Turawskiego, Zawady oraz 
z Osowca, łącznie ośmiu uczniów. W ciągu sześćdziesięciu minut 
musieli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą swoją wieś. Ko-

misja konkur-
sowa stanęła 
przed bardzo 
trudnym za-
daniem, gdyż 
musiała ocenić 
prace, których 
poziom był 
bardzo wysoki 
i wyrównany. 
Bezkonkuren-
cyjni okazali 

się uczniowie z Kadłuba Turawskiego. Konkurs wygrała Martina 
Gabryś ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Kadłuba Turawskie-
go, zaś drugie miejsce zajął uczeń tej samej szkoły Kewin Król.  
Trzecie miejsce zajęła Kamila Przyszlak reprezentująca Szkołę 
Podstawową z Osowca. Wszystkie prace wykonane przez uczniów 
były bardzo ciekawe.

W drugiej części turnieju rywalizowali gimnazjaliści. Ucznio-

wie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii, tradycji, kul-
tury i teraźniejszości Gminy Turawa. Gimnazjaliści przygotowali 
się do turnieju z trzech  książek W. Świerca-„Album”, „Turawa 
w grafice i słowie…”, „Jak z osady folwarcznej powstała wieś Tu-
rawa”. W dziesiątce rywalizujących gimnazjalistów było aż sześciu 
uczniów z Kadłuba Turawskiego. Wszyscy uczestnicy tego etapu 
wykazali się  ogromną wiedzą. Po długiej walce turniej został roz-
strzygnięty. Laureatami turnieju zostali:

Kamila Krawczyk – zwyciężczyni turnieju
Katrina Pawuś– II miejsce
Łukasz Farys – III miejsce
Diana Galus– IV miejsce
Daniel Pawuś  –V miejsce
Nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnikom turnieju wręczyli: 

Stanisława Brzozowska – sekretarz Urzędu Gminy w Turawie, 
przewodniczący TMZT Walter Świerc i  Jerzy Farys -wice prze-
wodniczący TMZT.  Pan Walter Świerc podkreślił bardzo dobre 
przygotowanie merytoryczne gimnazjalistów, którzy wykazali 
się ogromną wiedzą dotyczącą historii Gminy Turawa. Wszyscy 
uczniowie biorący w turnieju otrzymali cenne nagrody, które 
ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej i Urząd 
Gminy w Turawie. 

Jerzy Farys

TURNIEJ 
„Co wiem o swojej gminie” 

ROZSTRZYGNIĘTY

Już po raz czwarty 
w dniu 6 czerwca 

na placu przy remizie 
OSP odbył się festyn 
rodzinny pod hasłem 
„„Mamo, tato, nadcho-

dzi lato”. Współorganizatorami - oprócz miejscowej szkoły - byli: 
Rada Rodziców, Koło Mniejszości Niemieckiej, Rada Sołecka, 
OSP. Organizacja festynu poprzedzona była długimi przygotowa-
niami ze strony nauczycieli, rodziców, dzieci. Uroczystość zbiegła 
się ze Świętem Matki i Ojca oraz Dniem Dziecka – czyli... dla 
każdego coś miłego.

Od godziny�6.00 do �7.00 licznie zebranych mieszkańców 
zabawiały przedszkolaki oraz uczniowie tutejszej szkoły. Były 
wiersze, piosenki, inscenizacje. Program – w ocenie widzów - był 
bogaty i ciekawy. 

Od godziny �7.00 zabawiał dzieci i rodziców zaprzyjaźniony 
z nami wodzirej, pan Zbigniew Żaba.

 Bardzo kapryśna od kilku dni pogoda sprawiła, że z niepoko-
jem patrzyliśmy w niebo, ale nie spadła ani kropla deszczu. 

Imprezę uznaliśmy za bardzo uda-
ną. Największą satysfakcją za naszą 
pracę i trud były szczęśliwe i uśmiech-
nięte buzie naszych dzieci, bo to głów-
nie z myślą o nich zorganizowaliśmy 

ten dzień. 
Serdeczne słowa 

podziękowania kie-
ruję do  rodziców 
naszych uczniów, 
bo każdy - w więk-
szym lub mniejszym 
stopniu - zaangażo-
wany był w organiza-
cję festynu. 

Dziękuję nauczy-
cielom za przygoto-
wanie bardzo bogatego programu artystycznego, Kołu Mniejszo-
ści Niemieckiej za wszelką pomoc i finansowe wsparcie, straża-
kom – za uatrakcyjnienie dnia. Szczególne podziękowania kie-
ruję do pana Zbigniewa Patyny -kierownika Masarni „Promięs”, 
za nieodpłatnie przekazane wędliny. 

Do zobaczenia za rok!  
Krystyna Borkowska

FESTYN RODZINNY
 w Kadłubie Turawskim
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Pierwszym od �9�8r. kierownikiem zarządzającym całością 
eksploatacji i utrzymania jeziora do �945r był inżynier 

Kind, jego zastępcą Schultz, a kierownikiem w elektrowni był 
inżynier Fromberger, który służbowo podlegał inżynierowi Kin-
dowi. Po wojnie od �945r. kierownikiem został pan Rynkiewicz, 
jego następcą w �952r. jest już pan Czesław Goszczyński, któ-
ry zarządzał turawskim zbiornikiem do przejścia na emeryturę 
w �980r. Był dobrym gospodarzem i na ile zakres jego kompeten-
cji w ówczesnym ustroju pozwalał, wykonywał swoje obowiązki 
bardzo sumiennie i starannie. W czasie tych 28 lat pracy dbał 
o dobro jeziora jak o własne. Jako mieszkaniec Turawy udzielał 
się też społecznie na rzecz lokalnego środowiska. Był m.in. prze-
wodniczącym komitetu budowy nowej szkoły w Turawie w latach 
�954-56. Od �980r. do powodzi w �997r. kierownikiem jeziora 
jest pan Juszczyk, potem krótko pan Walter, a od 2000r do chwili 
obecnej i oby jak naj-
dłużej kierownikiem 
zbiornika wodnego 
Turawa przy RZGW 
Wrocław inspektorat 
Opole jest pan mgr 
inż. Janusz Nowak. 
W mojej ocenie ze-
słała nam go chyba 
opatrzność. To dzięki 
niemu wokół jeziora 
powiał jakby inny, 
ożywczy wiatr. Stara-
nia o bezpieczeństwo 
przede wszystkim 
nabrały nareszcie 
znaczącego ciężaru 
gatunkowego. I za to, 
ale i działalność go-
spodarczą i estetyczną 
wokół jeziora, należą 
mu się słowa uznania. 
Myślę, że gdy upo-
ra się z usunięciem 
zaniedbań z dawniejszych lat, przyjdzie i czas na upiększanie 
przede wszystkim zapory czołowej i terenów przyległych. Może 
znajdą się znów ławki przy schodach i krzewy róż, a  żużlową 
nawierzchnię drogi od elektrowni wzdłuż wału zapory czołowej 
aż do Kotorza Wielkiego o długości �700m pokryje - wzorem in-
nych państw europejskich - dywanik asfaltowy lub inny. Myślę, 
że w tym przedsięwzięciu partycypować powinien też związek 
gmin „Dolna Małapanew” pod przewodem Gminy Turawa jako 
promotora ścieżek rowerowych na naszym terenie. Dotychczas 
bowiem nie należy do przyjemności jazda rowerem w tumanach 
pyłu żużlowego unoszącego się spod rowerowych opon w suche, 
pogodne dni - a wtedy przecież przede wszystkim odbywają się 

rowerowe wycieczki. Ale wybiegłem w tym miejscu czasowo 
zbyt do przodu i czas mi wracać do chronologii dziejów jeziora 
już po jego wybudowaniu. Muszę tutaj odnotować, że w czasie 
ostatniej wojny na dzisiejszej rybaczówce i elektrowni znajdo-
wały się wojskowe radiostacje wielkiej mocy i był to chyba wę-
zeł łączności dużej formacji wojskowej. Jezioro było chronione 
balonami zaporowymi i artylerią przeciwlotniczą, które m.in. 
stacjonowały w Turawie, Marszałkach, Kotorzu W. i w lasach 
otaczających jezioro. Pewnego letniego dnia, chyba już w �944r., 
w czasie niezwykle silnej mgły i zerowej widoczności odbywał się 
nalot samolotów alianckich - czy celowo na jezioro, czy z powodu 
zabłądzenia - nie wiem. Słychać tylko było odgłos przelatujących 
samolotów i świst spadających dziesiątek bomb. Nie było jednak 
słychać w ogóle detonacji i uważam, że bomby spadające do je-
ziora w zetknięciu z wodą nie eksplodowały i ich niewypały leżą 
tam do dzisiejszego dnia. Zwracam w związku z tym uwagę na ten 
fakt, że gdyby kiedykolwiek doszło do prac czyszczenia dna je-
ziora, należy zachować maksimum ostrożności, aby nie doszło 
do tragedii. Latem �945r. Rosjanie spuścili całość wody z jeziora, 
a ryby leżące na jego dnie ładowali widłami i czym się dało na fur-
manki i inne pojazdy, ale i tak ogromna ich ilość martwa leżała 
rozkładając się w letnim słońcu, a fetor rozchodził się tygodnia-
mi po okolicy. Po przejęciu jeziora przez władze polskie nastąpiła 
dopiero jego prawidłowa eksploatacja. W latach już powojennych 
wykonano trzy dodatkowe wejścia (schody) na zaporę czołową. 
Niektóre już istniejące wygładzono powłoką cementową. Ogro-
dzono obiekt elektrowni i śluzy oraz na wschodnim wybrzeżu 

jeziora obiekt 
maszynowni. Dla 
potrzeb budują-
cej się Elektrowni 
Opole podniesio-
no o 42cm wyso-
kość wież prze-
lewowych, wtedy 
też wzmocniono 
odbojnicami i pły-
tami ażurowymi 
wał południowy, 
podniesiono też 
o 40cm wał Szcze-
drzyk - Jedlice i Je-
dlice - Dylaki. Wy-
budowano nową 
przepompownię 
Szczedrzyk, prze-
prowadzono ka-
pitalny remont 
przepompowni Je-
dlice i maszynow-
ni między jeziorem 

wstępnym i dużym oraz przeprowadzono remont zasuw i krat. 
W ostatnich już latach wykonano reprofilację i renowację ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych wież przelewowych. Wymienio-
no też wtedy podesty oraz dźwigi obsługujące kraty. Kompletnie 
zarośniętą jezdnię na koronie zapory czołowej udrożniono dla 
umożliwienia obustronnego dojazdu do urządzeń śluzy i elek-
trowni. Dla ochrony zapory czołowej i wszystkich wałów, dooko-
ła jeziora przed przysłowiowymi wandalami kradnącymi grani-
towe kamienie ustawiono nowe, betonowe słupki. W ostatnim 
czasie zainstalowano skomputeryzowany limigraf. 

Na zakończenie tego serialu, jak obiecałem na początku historii 
Turawy, jeszcze trochę o historii dawnego osadnictwa na terenie 

O naszych staubeckach czyli histOria 

budOwy JeziOra turawskiegO

„epilog” albo 
zakończenie

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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zalanym teraz wodami jeziora. Panowie Józef Matysek i Jerzy Sta-
siak w swoim pionierskim, obszernym i szczegółowym opraco-
waniu „ Jezioro Turawskie”  piszą, że z 20 stanowisk osadniczych 
odkrytych w obrębie budowy jeziora, dokładnie przebadano tyl-
ko dwa, tj. osadę leżącą na terenie Folwarku Kuchara oraz osadę 
i cmentarzysko ciałopalne na północ od Szczedrzyka. Od siebie 
dodaję, że  przebadano też, i to jako pierwszą, bo leżącą częścio-
wo w linii budowanego od �9��r. wału zapory czołowej, osadę 
z IX i X w. naszej ery. Położoną na północnym wysokim brzegu 
dawnego koryta Małej Panwi, to jest na wschodnim krańcu Ko-
torza Wielkiego (250m na północ od szosy Kotórz – Szczedrzyk). 
Pisze o tym w Oppelner Heimatblatt w maju �9�7 archeolog dr 
Georg Raszke z Raciborza oraz dziennik Ostdeutsche Morgen-
post nr 267 z dnia 28.09.�9�7r. Tę osadę przebadali też polscy 
archeolodzy w  sierpniu �999. Pisze o tym Krzysztof Spychała 
w książce pt. „Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w la-
tach �999-2000”. Szczegółowo opisałem tę sprawę w odc. trzecim 
historii Turawy- Fala nr �/64/2005. Poza tym na tym terenie od-
kryto mnóstwo stanowisk hutniczych, tj. dymarek pracujących 
na tzw. Rudzie Darniowej obficie u nas występującej. To one 
w późniejszym czasie dały chyba początek  licznym u nas hutom, 
jak w Trzęsinie, Turawie, Dębskiej Kuźni i później już Osowiec, 
Ozimek, Zagwiździe. Na terenie przyszłego jeziora archeolodzy 
odkryli ślady pobytu człowieka przez wszystkie okresy od me-
zolitu (środkowa epoka kamienia) 8000 lat p.n.e. poprzez neolit, 
epokę brązu i żelaza po czasy nowożytne.   

Osady na północ od Szczedrzyka i na Kucharach datowane zo-
stały przez archeologów na okres późnych wpływów rzymskich, 
a więc IV i V w. naszej ery. Niemcy nazywali ten okres tutejszego 
osadnictwa Wandalenzeit twierdząc, że wtedy te ziemie zamiesz-
kiwało plemię germańskich Wandalów, którzy trochę później 
w trakcie wędrówki ludów zasłynęli splądrowaniem Rzymu i za-
łożeniem potężnego państwa w północnej Afryce. Inaczej też ten 
właśnie okres na krótko przed wędrówką ludów zwany jest po-
wszechnie okresem kultury Przeworskiej. Chaty we wspomnia-
nych dwóch osadach IV i V w., jak i te z IX i X w. miały wymiary 
6x9 m. Były to przeważnie chaty jednoizbowe z przedsionkami 
i już o podłożach z izolacją żużlową, co też świadczyło o rozwinię-
tym hutnictwie. W późniejszym okresie to hutnictwo znad Małej 
Panwi słynęło z dobrej jakości swoich wyrobów. Znane było nawet 

w dalekiej Moskwie, o czym pisze - jak wspominają w swej pracy 
J. Stasiak i J. Matysek - Walenty Rozdzieński w swoim poemacie 
„Officyna ferraria albo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego 
dzieła żelaznego”. Wszystkie te odkrycia zadają kłam dawniej-
szym twierdzeniom, że tereny nad Małą Panwią nie są przyjazne 
osadnictwu ludzkiemu. W załączeniu przedstawiam kopię starej 
przedwojennej mapy z zaznaczeniem terenu jeziora, jego histo-
rycznych miejscowości  przed zalaniem, tj. Zamoście, Krzyślina 
i Kuchara, oraz miejsc opisanych i przebadanych osad z późne-
go okresu rzymskiego  i wczesnego średniowiecza, które może 
w późniejszych wiekach dały początek już historycznym osadom, 
jak Szczedrzyk, Zamoście, Krzyślina, Kuchara i Kotórz Wielki. 
Jak widać na mapie, dawne osady zakładano w zagrożonym wy-
lewami Małej Panwi terenie na wzniesieniach. Stare koryto Małej 
Panwi od Kucharów do młyna w Węgrach, zostało wyprostowane 
w latach �580-�590 przez właścicielkę Turawy Katarzynę Kokorz 
z domu Koenigsfeld, co widać na załączonej mapie.

Jeszcze z ostatniej chwili - coraz częściej kilku „złotych” mło-
dzieńców urządza sobie niszczycielskie jazdy na swoich quadach 
po skarpie wału zapory czołowej jeziora. Nie wiem, czy policja 
nie może, czy nie chce ukrócić samowoli kilku rozbrykanych 
chłopców. W świetle powyższego zabrzmi jak anegdota to, co te-
raz powiem. Otóż po wojnie przez dziesiątki lat zabroniona była 
jazda na koronie wału nawet rowerami - było to rygorystycznie 
przestrzegane i kontrolowane przez Milicję Obywatelską. Pew-
nego dnia po koronie wału jechała na rowerach grupa robotni-
ków, aby w pewnym miejscu na wale przeprowadzić jakieś robo-
ty porządkowe. Zostali zatrzymani przez milicjantów i ukarani 
mandatami. Kierujący ta brygadą pan Leon Kupka z Turawy 
próbował wybronić swoich ludzi tłumacząc, że są tutaj służbo-
wo. Na pytanie milicjantów, kim jest, że pozwala sobie na dysku-
sje z nimi, odpowiedział, że jest tu brygadzistą -no to płaci pan 
podwójnie! Kończę ten serial o jeziorze – niestety - choć wbrew 
mojej woli, jednak w nastroju pesymistycznym co do dalszych 
jego losów. Już teraz, gdy piszę te słowa w połowie mają, woda 
w zatokach jeziora oraz przy zaporze pokryta jest śmierdzącym 
zielonym kożuchem i tutaj pomoc może tylko władza szczebla 
wyższego niż samego naszego województwa.  

Alfred Kupka

28 maja 2009 roku na zawsze pozostanie w pamięci uczniów 
czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Zawadzie.  Po raz pierwszy  
dzieci przystąpiły do egzaminu na kartę rowerową, w czasie które-
go należało się wykazać  nie tylko wiedzą z zakresu prawa o ruchu 
drogowym , ale też zasadami udzielania pierwszej pomocy.  Testy 
i egzaminy praktyczne nadzorowali policjant i ratownicy.

Priorytetem naszej szkoły  w bieżącym roku szkolnym było 
bezpieczeństwo na drodze i zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji: „Orlen Bezpieczne Dro-

gi”, „Bezpieczna Droga – Renault”. Współpracowaliśmy z różnymi 
fundacjami promującymi bezpieczeństwo na drodze.

Wyniki egzaminu pokazały, że uczniowie potrafią prawidłowo 
poruszać się na drodze, wiedzą również, jak należy wzywać po-
moc i udzielać jej w razie nieszczęśliwego  wypadku.

Był to rok wytężonej pracy uczniów i nauczycieli: p. E. Wideł, 
p. H. Zapióra, p. A. Kulaszy, ratowników i policji. Mamy nadzieję, 
że uczniowie będą pogłębiać zdobytą wiedzę i umiejętnie ją stoso-
wać jako rowerzyści i w przyszłości , kiedy staną się kierowcami.

Anna Kulasza 

„Bezpieczny rowerzysta” 

<- dokończenie ze strony 8
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Unsere Grossen - NASI WIELCY
Doktor Georg Bednorz -
Nagroda Nobla z fizyki 1987.

Urodzony w Neukirchen (Wesfa-
lia) �6 maja �950 roku. Jak z tego 

wynika, nie urodził się u nas na Śląsku, 
ale rodzice jego pochodzą z Lublińca, a więc 
z historycznego Górnego Śląska, jego dwaj 
bracia i siostra urodzili się na Śląsku. Po II 
wojnie światowej zostali rozłączeni i musie-

li opuścić swoją ojczyznę. W �949 rodzina znowu się odnalazła 
i wtedy też urodził się nasz noblista. Jego ojciec był nauczycielem 
szkoły podstawowej, a matka nauczycielem muzyki. Pomimo sta-
rań matki nie zdradzał większego zainteresowania muzyką wolał 
pomagać starszym braciom przy remontowaniu motocykli i sa-
mochodów. Choć w szkolnej orkiestrze grał na wiolinie i trąb-
ce, najwięcej zainteresowań miał jednak dla nauk technicznych, 
a przede wszystkim dla chemii, to dlatego, że w tej dziedzinie 
można było wiele eksperymentować. Tak więc rozpoczął w �968r. 
studia chemiczne na uczelni w Münster. W krótkim jednak czasie 
zwrócił się w stronę mineralogii i  kryształologii, a więc dziedziny 
umiejscowionej pomiędzy chemią a fizyką. W �972 został przez 
swoich profesorów oddelegowany na trzy miesiące, a następnie 
na dalsze sześć miesięcy do Instytutu Badawczego JBB w Zury-
chu. Tutaj poznawał, jakie jego teoria i wiedza mają zastosowanie 
w praktyce. To zadecydowało o jego dalszej naukowej karierze. 
Teraz pracował pod kierownictwem Hansa Jörga Scheela nad róż-

nymi metodami wzrostu kryształów i cząstek materii. Z tego też 
tematu obronił rok później swoją pracę dyplomową i dalej pra-
cował (teraz już w Münster) nad tym tematem. W �977r. prze-
niósł się do laboratorium Fizyki Cząstek Stałych przy Wyższej 
Szkole Technicznej w Zurychu w Szwajcarii. Tutaj pod opieką 
profesorów Granicha i Müllera rozpoczął swoją pracę doktorską. 
Po jej ukończeniu w �982 przeniósł się ostatecznie do JBM w Zu-
rychu. W �98�r. współpracując z Alexem Müllerem rozpoczął 
w Rüschlikon pod Zurychem badania nad wynalezieniem ma-
teriału, który przewodziłby bez jakiegokolwiek oporu prąd elek-
tryczny bez konieczności schłodzenia tego materiału do tempera-
tury poniżej -250 stopni Celsjusza. W �986r. udało im się utwo-
rzyć ceramiczny materiał na bazie miedzi, lantanu, baru i tlenu, 
który już przy temperaturze -2�8 stopni pozwalał na bezoporowy 
przepływ prądu elektrycznego. Ten wynalazek był tak przełomo-
wy i znalazł takie uznanie, że już po �8 miesiącach, w �987 roku 
Bednorz otrzymał wspólnie  z Alexem Müllerem Nagrodę Nobla 
w dziedzinie fizyki. To ich osiągnięcie ukierunkowało badania, 
które w �99� roku umożliwiły wyprodukowanie przewodnika, 
który już przy temperaturze -�40 stopni umożliwiał bezoporowy 
przepływ prądu elektrycznego.

Georg Bednorz  za swoje osiągnięcia naukowe był 
już od �986 roku często wyróżniany i nagradzany, ale szczytem 
była zapewne właśnie Nagroda Nobla w �987 roku.

Alfred Kupka

na podstawie:
www.nobel.se Joachim Czernek

   Teil VIII Odc. VIII

Doktor Georg Bednorz -
 Nobelpreis für Physik- 1987

Georg Bednorz wurde am �6. Mai �950 in Neuenkirchen 
in Nordrhein-Westfalen geboren. Somit ist er kein ge-

bürtiger Schlesier. Allerdings stammen seine Eltern aus Lubli-
nitz in Oberschlesien und wurden nach dem Krieg vertrieben. 
Dabei wurde die Familie auseinandergerissen. Bednorz hat noch 
zwei Brueder und eine Schwester. �949 fand die Familie wieder 
zusammen und �950 wurde dann, als Nachzügler, Georg Bed-
norz geboren.

Der Vater war Grundschullehrer und seine Mutter Klavier-
lehrerin. Sie versuchte den kleinen Georg für klassische Musik 
zu interessieren. Allerdings hatte er mehr technische Neigungen 
und half lieber seinen Brüdern beim Reparieren von deren Mo-
torrädern und Autos. Trotzdem gelang es der Mutter zusammen 
mit dem Kunsterzieher der Schule ihn in das Schulorchester zu 
bringen, wo er zunaechst Violine und später Trompete spielte.

Allerdings interessierten ihn die Naturwissenschaften wesen-
tlich mehr, wobei er der Chemie den Vorzug gab, da man hier 
experementieren konnte, während es in der Physik wesentlich 
theoretischer zuging. So begann er �968 in Münster Chemie 
studieren, wechselte aber bald zur Mineralogie über und dann 
zur Kristallographie, einem Gebiet, das zwischen Chemie und 
Physik angesiedelt ist. �972 schickten ihn seine Professoren für 
drei Monate in das Forschungslabor der IBM in Zürich als Fern-
student. Dort sah und lernte er, wie seine wissenschaftlichen Er-
kenntnisse in die Praxis umgesetzt wurden.

Dies war ausschlaggebend für seine weitere wissenschaftliche 
Laufbahn. Er gehörte nun zur physikalischen Fachschaft und ar-
beitete unter Hans Jörg Scheel an unterschiedlichen Methoden 

des Kristallwachstums und der Festkörperchemie. Sein zweiter, 
sechsmonatiger Besuch in Rüschlikon in der Schweiz diente 
dazu, den experimentellen Teil seiner Diplomarbeit über Kri-
stallwachstum abzuschliessen.

Die Materie faszinierte ihn so, dass er beschloss, in dieser 
Richtung weiter zu forschen. Nach einem weiteren Jahr in M 
ünster wechselte er �977 in die Schweiz in das Labor für Fest-
körperphysik an der Technischen Hochschule in Zürich und be-
gann dort mit seiner Doktorarbeit unter der Betreuung der Pro-
fessoren Granicher und Alex Müller, wobei Bednorz mit dem 
letzteren zusammen den Nobelpreis erhielt.

Nach Beendigung seiner Doktorarbeit wechselte er �982 end-
gültig zur IBM in Zürich. Damit hatte eine zehnjährige Über-
gangsphase des sporadischen Arbeitens ein Ende gefunden.

�98� begann er in Zusammenarbeit mit Alex Müller in 
Rüschlikon bei Zürich nach einem Stoff zu suchen, der einen 
widerstandslosen elektrischen Stromdurchfluss ermöglichte 
ohne auf -250°C abgekühlt zu werden. �986 schliesslich gelang 
es ihnen einen keramischen Werkstoff auf der Basis von Kup-
fer, Lanthan, Barium und Sauerstoff herzustellen, der schon bei 
-2�8°C eine Supraleitung ermöglichte. Diese Entdeckung war 
so bahnbrechend und fand eine derart grosse Beachtung, dass 
ihnen bereits nach �8 Monaten nach ihrer erfolgreichen Arbeit, 
�987 der Nobelpreis in Physik verliehen wurde.

In der Zwischenzeit wurde in dieser Richtung weiter gefor-
scht und �99� erreichte ein Team an der TH Zürich die wieder-
standslose Durchleitung von Strom durch einen Stoff schon bei 
einer Temperatur von -�40°C.

Alfred Kupka
 Quelle: 

www.nobel.se Joachim Czernek
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POZOSTAŁE ZASADY 

Oprócz tego, na terenach wiejskich często napotykane są biega-
jące swobodnie bez kagańców oraz  smyczy psy, które  wywołują 
u przebywających tam osób strach. W związku z tym informuje-
my, iż na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wypro-
wadzane tylko na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne: 
na smyczy i w kagańcu.

Zwolnienie  psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie poza tere-
nami użyteczności publicznej i w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub 
opiekun ma  możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem.

Niedozwolone jest pozostawiania zwierząt domowych bez 
nadzoru, jeżeli nie są one należycie zabezpieczone lub nie znajdu-
ją się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemożliwiający ich samodzielne wydostanie. 

Ponadto właściciel psa lub innego zwierzęcia nie powinien 
wyprowadzać go do piaskownic i placów zabaw, terenów plaż 
i kąpielisk publicznych. Właściciel lub opiekun zwierząt do-
mowych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania spowo-
dowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów 
użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, chodników, 
ulic, skwerów, zieleńców, parków. 

Sporządziła:
Inspektor ds. Ochrony Środowiska

mgr Danuta Piwowarczyk

ObOwiĄzki OsÓb utrzyMuJĄcych zwierzĘta
W związku z ostatnimi kontrolami na terenie Gminy Turawa przeprowadzanymi przez Opolskie Towarzystwo Opieki nad Zwie-

rzętami w zakresie utrzymywania zwierząt przez naszych mieszkańców, w niniejszym artykule przypominamy  zalecenia w/w orga-
nizacji. 

Serdecznie wszystkich
zapraszamy

Program 
Piątek 03.07.2009
Godz. 23.00 czuwanie i msza św.
w drewnianym kościele

Sobota 04.07.2009
Godz. 13.00 msza św.

Godz. 15.00 boisko
Finał konkursu „Co wiem o św. Pawle”

Występ zespołu Siekiereczki z Dolnego Śląska
Godz. 20.00 zabawa taneczna

Niedziela 05.07.09
Godz. 11.00 uroczysta msza św. odpustowa
Godz. 13.30 boisko
wspólny obiad (catering)
Występy Teatru „A” z Gliwic,
Zespołów Kamraty i Szlagier Maszyna
Godz.20.00 zabawa taneczna

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła – rys. W. Świerc

Proboszcz Parafii Ligota Turawska

na uroczystości odpustowe 
w 250. rocznicę budowy drewnianej 

świątyni św. św. Piotra i Pawła
w Zakrzowie Turawskim
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Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Rady Gminy w Turawie 
Nr XXII 146/2008 z dnia 18.12.2008 r. 

regulaMin
ZACHOWAŃ NAD JEZIORAMI TURAWSKIMI 
I AKWENAMI WODNYMI STANOWIACYMI 

WŁASNOŚĆ  GMINY TURAWA

REGULAMIN DOTYCZY WÓD I TERENÓW KOMUNAL-
NYCH PRZYLEGAJĄCYCH DO JEZIORA DUŻEGO, ŚRED-
NIEGO, MAŁEGO I SREBRNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH 
AKWENÓW WODNYCH I REKREACYJNYCH STANOWIĄ-
CYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ.

§1. 
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NAD WODĄ

�. Zabrania się palenia ognisk na plażach i miejscach do tego 
nie wyznaczonych. 
2. Zabrania się używać mydła i innych środków myjących 
w obrębie zbiorników wodnych w miejscach do tego nie wy-
znaczonych. 
�. Zabrania się celowego, umyślnego zaśmiecania i niszczenia 
przyrody. 
4. Zabrania się niszczenia infrastruktury komunalnej. 
5. Zabrania się rozbijania namiotów poza polami namiotowymi 
i prywatnymi posesjami. 
6. Zabrania się kąpieli zwierząt w jeziorach. 
7. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na terenach 
komunalnych przylegających do Jeziora Dużego, Średniego, 
Małego i Srebrnego z wyjątkiem chowu w celach rekreacyjnych 
za zgodą Wójta Gminy Turawa.

 
§ 2. 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW WÓD

�. Zabrania się kąpieli w miejscach do tego nie wyznaczonych. 
2. Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie użytkowania 
sprzętu pływającego - dotyczy również członków załogi. 
�. Obowiązkiem organizatorów imprez pływackich jest zapew-
nienie dyżuru lekarza i co najmniej dwóch ratowników. 
4. Zawody wędkarskie mogą odbywać się tylko w wydzielonych 
do tego miejscach i oznaczonych sektorach. 
5. Zabrania się celowego, umyślnego zaśmiecania i niszczenia 
przyrody.

§ 3.
ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKÓW 

WYPOCZYNKOWYCH I GASTRONOMICZNO 
HANDLOWYCH

�. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00- 6:00, a w lokalach 
mających zezwolenie na działalność rozrywkową od godziny 
� :00- 6:00 pod warunkiem odbywania się imprezy wewnątrz 
lokalu. 
2. Imprezy plenerowe odbywają się na podstawie odpowiednie-
go zgłoszenia. 
�. Lokalizacja tablic informacyjnych i reklam na terenach komu-
nalnych wymaga uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Turawa.

 
§ 4.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU 
PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO SPORTÓW 

WODNYCH i REKREACJI

�. Obowiązuje całkowity zakaz używania łodzi i skuterów wod-
nych o napędzie motorowym na Jeziorze MAŁYM, ŚREDNIM 
i SREBRNYM i pozostałych akwenach wodnych będących wła-
snością Gminy Turawa. 
2. Właściciele przystani zobowiązani są posiadać stosowne 
zezwolenia zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
budowy i prowadzenia tego typu obiektów. 
�. Cumowanie i wodowanie jednostek pływających dozwolone 
jest w miejscach do tego przeznaczonych. 
4. Wszystkie łodzie pozostające w nocy na wodach jezior tu-
rawskich stanowiących własność komunalną muszą posiadać 
sygnalizację w postaci białej lampy ostrzegawczej 
widocznej z każdej strony, nie dotyczy łodzi zacumowanych 
w kejach i portach. 
5. Osoby korzystające ze sprzętów pływających zobowiązane 
są do posiadania indywidualnego sprzętu asekuracyjnego. 
6. Wypożyczalnie sprzęty pływającego zobowiązane są wyposa-
żyć użytkowników w indywidualny sprzęt asekuracyjny będący 
w dobrym stanie technicznym i posiadający odpowiednie atesty. 
 
POUCZENIE 
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, 
stosownie do brzmienia art. 54 Kodeksu Wykroczeń, może 
zostać nałożona kara grzywny albo kara nagany.

Przewodniczący 
Rady Gminy Turawa 

 Franciszek Mykietów

W dniu �0 kwietnia 2009 r. w ramach działań rekultywa-
cyjnych prowadzonych na Jeziorze Średnim w Turawie 

przeprowadzono zarybienie. Działanie to wynika z współpracy 
Gminy Turawa  z Panem prof. dr hab. Stanisławem Podsiadłow-
skim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – reprezentu-
jącym firmę AERATOR - oraz z Okręgiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego z siedzibą w Opolu. 

Do jeziora wpuszczono 18 000 sztuk narybku szczupaka 
– ryby te będą współuczestniczyły w procesie biomanipulacji, 
który polega na prowadzeniu odpowiedniej gospodarki rybackiej 

mającej wspomóc ograniczanie powstawania glonów w jeziorze. 
Dalsze zarybienia gatunkami ryb drapieżnych planowane są pod 
koniec maja i na początku czerwca, a kolejne w wrześniu bieżą-
cego roku.

Wpuszczone ryby będzie można łowić po okresie dwóch, 
trzech lat – kiedy osiągną już odpowiednie rozmiary, a ich zna-
czenie dla rekultywacji Jeziora Średniego zmaleje.

Ponadto podobnymi gatunkami ryb zarybia się również Jezio-
ro Małe w Turawie.

Nadzór nad połowem ryb na Jeziorze Średnim i Jeziorze Ma-
łym w Turawie będzie miała Społeczna Straż Rybacka. 

                                                                                   Sporządził: 
Leonard Woschek 

kolejny etap rekultywacji 
JeziOra ŚredniegO
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SPRZĄTANIE ŚWIATA  W NASZEJ GMINIE

W dniu 28 kwietnia br. na terenie Gminy Turawa po raz 
kolejny odbyła się akcja „Sprzątania Świata” z udzia-

łem: uczniów naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębior-
stwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę 
śmieci oraz utylizację odpadów. 

W tej akcji wzięło udział:

•	 7 szkół / PG w Turawie, PSP w Ligocie Turaw-
skiej, PSP w Zawadzie, PSP w Osowcu, PSP w Bier-
dzanach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wę-
grach oraz Kadłubie Turawskim/,

•	 Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, 
oraz

•	 dzieci uczęszczające do świetlicy środowi-
skowej w Kotorzu Wielkim.

 Uczniowie PG w Turawie sprzątali tereny obrzeży Je-
zior Turawskich (plaże, las), a pozostałe placówki tereny 
swoich miejscowości. Celem "Sprzątania Świata" było 
budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowa-
nie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając 
od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie se-
lektywnej zbiórki odpadów - po długofalowe, rozbudo-
wane programy ekologiczne. Łącznie zebrano �82 worki. 

W trakcie sprzątania po raz kolejny zwrócono uwa-
gę, że ogromna ilość śmieci porzucana jest przez osoby, 
którym nie zależy na ochronie naszej cennej przyrody. 
Dlatego też  apelujemy do mieszkańców: DBAJMY 
I CHROŃMY ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA, aby 
dzieci nie musiały sprzątać po osobach dorosłych świa-
domych własnego czynu. 

        
Za udział w akcji wszystkim uczniom, dyrektorom 

szkół, nauczycielom oraz opiekunom serdecznie dzię-
kujemy. 

Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Turawa

mgr Danuta Piwowarczyk
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Lp. Kiedy? Co? Gdzie?

L I P I E C

3. 04-05.07. Obchody 250-lecia kościoła 
w Zakrzowie Turawskim Zakrzów Turawski

4. 04-05.07. Festyn: Lato w Zawadzie Zawada

5. 17-19.07. Festyn Osowiec

6. 26.07. Białe Żagle na Turawie Jacht Klub Opolski obok ośrodka 
wypoczynkowego „Jowisz”

S I E R P I E Ń

7. 02.08. Puchar Wójta w Piłce Nożnej 
Seniorów Osowiec

8. 08-09.08. Zawody strażackie ze strażakami    
z partnerskiej Gminy Dřevohostice Węgry

9. 23.08. Błękitna wstęga Jeziora Turawskiego 
–zakończenie sezonu żeglarskiego

Jacht Klub Opolski obok ośrodka 
wypoczynkowego „Jowisz”

10. 29-30.08. Dożynki Gminne z gośćmi              
z Condette z Francji Kadłub Turawski

Więcej informacji o imprezach w Gminie Turawa można znaleźć na naszej stronie internetowej www.turawa.pl w aktualnościach 
i w niezbędniku turysty. Zapraszamy do ich częstego odwiedzania.

kalendarz najbliższych imprez 
w gminie turawa

Dla kogo?
- 16-30 lat 
- dla członków Mniejszości Niemieckiej i innych aktywnych, 
młodych ludzi  
- 45 uczestników 

Po co? 
- nauczyć się budować i prowadzić grupę młodzieżową 
- nauczyć się wykorzystywać potencjał grupy oraz organizować 
projekty 
- zarządzać ludźmi i ich umiejętnościami
- poznać fajnych ludzi z całej Polski i cieszyć się słoneczną 
plażą…
- nauczyć się pisać wnioski na projekty
 
Kiedy?
28.06.2009 - 05.07.2009 (rozpoczęcie 28.06. kolacją, 
możliwość przyjazdu i zakwaterowania w hotelu od rana; 

zakończenie programu 05.07. – śniadaniem; udział w całym 
programie szkolenia jest obowiązkowy)

Zapewniamy: 
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja; w razie zgłoszenia 
– posiłki wegetariańskie)
- nocleg 
- opiekę nad nieletnimi w czasie trwania całego 
szkolenia
_______________________________
Kontakt:
Szersze informacje w Internecie na stronie: www.bjdm.eu

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
ul. M Konopnickiej 6
45-004 Opole
Biuro: tel.kom. 500339960   
e mail biuro@bjdm.eu

Wszelkie pytania, pod numerami kontaktowymi: 
Koordynator projektu: Monika Glomb 888729323 

SZKOleNie liderów grup 
MŁOdZieŻOwYCH   ŁeBa 2009
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włodarze naszych wsi 

ligota turawska
Proszę czytelnikom fali przybliżyć swoją postać.

Nazywam się Agniesz-
ka Kasprzyk. Jestem mę-
żatką, mam dwóch synów, 
z zawodu jestem fotogra-
fem. Do 2004 roku praco-
wałam w szpitalu w Ozim-
ku, ale po likwidacji zakła-
du straciłam pracę. Obecnie 
nie pracuję.  

Jak długo pełni pani 
funkcję sołtysa?

Funkcję sołtysa pełnię 
pierwszą kadencję, czy-
li trzeci rok.  Dokładnie 
od stycznia 2007 roku. 

Jak ocenia pani swoją działalność?
Jak mogę ocenić swoją działalność? Myślę, że z tym pytaniem 

trzeba by się zwrócić do mieszkańców i z nimi przeprowadzić wy-
wiad.  Z natury jestem samokrytyczna, ale bardzo się cieszę z pew-
nych rzeczy, które udało mi się zrobić. Kiedy zgodziłam się pełnić 
tą funkcję, to uczucia moje były różne. Teraz jest dobrze. W pierw-
szym roku mojego sołtysowania musiałam poznać wszystkich 
mieszkańców, ponieważ w Ligocie w dniu wyborów mieszkałam 
trzeci rok i nie znałam  nawet połowy. Teraz wiem chociaż po czę-
ści, czego ode mnie oczekują. 

Co udało się pani osiągnąć dla Ligoty Turawskiej?
Tych osiągnięć było wiele, lecz to były często drobiazgi. Z poważ-

nych rzeczy to najpierw był remont ulicy Dobrodzieńskiej i Dwor-
skiej. W drugim roku był położony  asfalt na ul. Dobrodzieńskiej, 
ok. 900 m. Jej dotychczasowy remont nie jest do końca tylko moją 
zasługą. Remont tej drogi po prostu był już w planie, ale udało 
mi się „wyprosić”, aby wyasfaltowano  dłuższy odcinek. Pozostał 
jeszcze  jeden odcinek tej drogi do wyasfaltowania w Ligocie, na-
stępne należą już do moich, sąsiadów Kadłuba i Zakrzowa.

Gdy rozpoczynałam swoje sołtysowanie, pan wójt obiecał 
mi daleko idącą pomoc. Dlatego też z perspektywy czasu nie mo-
głabym jakoś szczególnie narzekać na brak pomocy ze strony nie-
których pracowników Urzędu Gminy.

Jak zaczęłam swoją kadencję w styczniu 2007 roku, to już mie-
siąc później, bo w lutym,  przeprowadzono pierwszą meliorację 

rowów - 2,5 km. Przez dwa  lata wykonaliśmy 4 km  melioracji 
w Ligocie. Obecnie nie istnieje już spółka wodna. Gdyby istniała, 
wyczyścilibyśmy dalsze rowy.

Wykonaliśmy  chodnik 70 m² wzdłuż kościelnego płotu. Razem 
z radną M. Morcinek załatwiłyśmy bezpłatnie rozbiórkowe płyty 
chodnikowe. Zapłaciliśmy tylko za koszt transportu tych płyt,  pan 
Kompala z Rzędowa przywiózł je z Opola. Wszystkie  są już wy-
łożone wzdłuż ul Głównej w części brukowej, żeby ludziom wy-
godniej się chodziło - mówimy popularnie o chodniku jednopły-
towym. W Ligocie  była tylko jedna tablica ogłoszeń, miejscowi 
stolarze dorobili  jeszcze dwie piękne tablice i dziś mieszkańcom 
łatwiej przeczytać różne wiadomości. 

My, mieszkańcy Ligoty Turawskiej, bardzo dbamy o swoją 
wieś.  Ja szczególnie stawiam na estetykę. Zostały podcięte drzewa 
wzdłuż ulicy Głównej. Ligota jest ładną, zadbaną wsią. Wszyscy 
mieszkańcy dbają o swoje obejścia. Ja ze swej strony zakupiłam dla 
mieszkańców kosiarkę spalinową.  Kosimy nią trawę przy domach, 
w których mieszkają ludzie starzy, zniedołężniali, albo przed do-
mami, w których nikt nie mieszka. 

Co roku wykonujemy koronę żniwną, która wygrywa konkur-
sy, np. w Rudnikach. Panie wkładają w jej wykonanie całe serce. 
Nasz korona żniwna zawsze jest przepiękna. Gdy stawiamy ją mię-
dzy inne korony, ja, laik, od razu wiem, że jest najpiękniejsza 
i wygra konkurs. Co roku urządzamy wiejskie dożynki w ostatnią 
niedzielę września i nie wyobrażamy sobie, by mogłoby być ina-
czej. Mieszkańcy jednej ulicy wykonują koronę, inni pieką ciasto. 
Po nabożeństwie w kościele spotykamy się w straży przy cieście 
z kawą i chlebie ze smalcem. W ubiegłym roku w wypieku dożyn-
kowego chleba brał udział nawet  ksiądz proboszcz, po mszy każdy 
dostał kawałek chleba na niedzielne śniadanie.    

Co jeszcze chciałaby pani zrobić dla Ligoty Turawskiej?
Z takich poważnych inwestycji to oczywiście kanalizacja, po-

dobnie jak we wszystkich wioskach naszej gminy, i wyasfaltowanie 
kolejnych dróg . Bardzo potrzebny jest również chodnik wzdłuż 
ulicy Kadłubskiej i Głównej. Inne drobne inwestycje mamy już za-
kończone. W tym roku będzie wyasfaltowany ostatni odcinek uli-
cy Dworskiej.

Jak wygląda współpraca z mieszkańcami Ligoty Turawskiej?
Moja współpraca z mieszkańcami układa się bardzo dobrze. 

Nigdy z ust mieszkańców Ligoty Turawskiej nie usłyszałam słów 
„Nie pomogę”. Nikt nigdy nie powiedział mi obraźliwego słowa . 
Powiem  szczerze: mieszkańcy i rada sołecka bardzo  mi poma-
gali i pomagają, bo wiedzą , że ja wiele rzeczy muszę się  jeszcze 
nauczyć. 

Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził 

Jerzy Farys

W dniu � maja na Jeziorze Dużym w Turawie odbyły się 
Regaty o puchar Wójta Gminy Turawa, które jednocze-

śnie były otwarciem sezonu przez Opolski Okręgowy Związek Że-
glarski. Na starcie stanęło 28  jachtów i 54 zawodników. Odbyły się 
� wyścigi, których wyniki przedstawiały się następująco:

W klasie „laser” zwyciężył Marcin Janiec. 
Wśród omeg najszybsza była „Scotch po Whiskey”. 
Wśród jachtów kabinowych zwyciężyła załoga Janusz i Dariusz 

Wojtasiak, Maciej Toma na jachcie „I znów Mrówka”.

W klasie otwartej triumfował Sebastian Bartosz na „Umie”
 Wiatr nie sprzyjał szybkiemu żeglowaniu, ale taki rozruch 

na początek sezonu to dobra rzecz - powiedział Tomasz Sperczyń-
ski, który w wraz z załogą zajął pierwsze miejsce w klasie „Omega”.

Wójt Waldemar Kampa zapewnił, że regaty na stałe wejdą do ka-
lendarza żeglarskiego w naszym regionie i mają się stać największą 
tego typu imprezą w województwie opolskim. Zapraszamy wszyst-
kich sympatyków za rok na kolejne regaty. Ahoj…

Bartłomiej Kita

Turawa zakwitła żaglami
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Eine Totenwacht.

(Meinen vielen gefallenen Waldarbeitern zum Andenken)

Saßen am Feierabend zur Sommerszeit
In meiner Heimat Jungburschen weit und breit
Vor ihrer Haustür auf ihrer Väter Bank
Und spielten, dieweil die Sonne müde versank,
All die bekannten, so lieben Lieder!-

Stand ich im Hochwald, saß ich am Wiesenrand
-Irgendwo trug der Wind durch das Heideland
Jahr für Jahr all diese lieblichen leisten,
Mir seit der Kindheit so innig vertrauten Weisen.-
Stammten wohl manche aus polnischer Ahnenzeit.

Bin alt nun geworden, sitze am Kiefernschlag,
Wartend, ob mir wohl der Rehbock heut kommen mag,
Die Büchse, Gefährtin des Pirschgangs, auf meinen Knieen
Weiß nimmer, warum mir die Welt heut so öde erschien.-
Rührte kein Blatt sich an fächelnden Erlenzweigen.

Zwar hämmert der Specht noch, fern schreckt im Nebel ein Reh
Wildtauben, locken, Rotwild zieht äsend zu See,
-Aber ist alles so feierlich, lastend und still,
Als ob uns der Sommerabend heut fragen will:
Ist denn die Heide, die blühende Weide, erstorben?

Meine Gedanken wandern Jahrzehnte zurück.
:Was weiß noch die heutige Jugend von Heimatglück?
Was weiß sie von fröhlichem Reigen bei Piedelklang?

-Zu kurz war damals der Abend. Jetzt wird er lang!
:So lang oft viel einsam trauernden Frauen.

Irgendwo, länderweit, morscht eine welke Hand,
Schaukelt ein Helm am Holzkreuz im fremden Land.
Blüht ein Vergissmeinnicht auf blutigem Grund,
-Riß eine Feldpostnachricht die Herzwand wund,-
Prescht ein Schuß durch wogendes Ährenmeer

Ist alles Jauchzen verklungen? Sagt es mir, lebt
Denn nicht ein Spielmann mehr, dessen Lied verschwebt
Fernher im Dämmern des Walddorfs nach Ave Marieen,
Wenn der Abendstern durch die dunklen Kiefern schien,
Nachttau segnend die heimlichen Wiesen küßte?

Tötliches Schweigen, wie machst Du das Herz uns so schwer
Leer ist die Lindenbank und der Dorfkrug leer.
Sichel des Todes, du strichst durch die blühende Welt,-
-Allüberall sind des Waldes Söhne gefällt.-
:Saat uns’rer Wälder in fernen umkämpften Breiten.

Im geläuterten Wald lässt stets man das Beste stehn,
-Auslese der Guten! Doch hier müssen vorzeitig gehen
Alle, die ihre Axt bisher schwangen im Übermut! –
Freunde, wie weh dieses Wissen uns Alten tut.
Heidesöhne, ihr fielt als die Treusten der Treuen!

Heimwärts führt mich heut Abend mein müder Schritt,
Mir war es, als ginge ein Schatten am Wegrand mit.
Das ist das tiefste Leid wohl, das lautlos klagt, -
Und dieses Leid hat mir heute mein Wald gesagt
In seinem erschütternden, ja seinem erschütternden Schweigen

/Spätsommer 1944/

Wiersze Hrabiego

kocham cię lesie
melodii nieznanych
których żaden artysta
nie zagra nawet
cichego pełzania
ślimaka

kocham cię strumyku
wirujący w ziemi
który odbijasz obraz
i żadna ręka malarza
nie zdoła go
w pełni uświęcić

kocham cię kamyku
różnobarwny

spośród różnorodnych
wybranych
żaden rzeźbiarz
tak pięknie
cię nie wyżłobi

kocham cię ognisty
zwiastunie poranka
który obejmujesz wzrokiem
ziemię całą
i w promieniach ciepła
rodzisz życie
i mroku o zachodzie gór
co zmęczonemu człowiekowi
przynosisz pokój

kocham Cię mój Przyjacielu
przypominający mi
że istnieje miłość
którą codziennie trzeba
wykrzesywać i tworzyć
i w milczeniu budować domy

w których może mieszkać
 nawet nasz wróg

kocham Cię Absolucie Wieczności
Ojcze i Przewodniku strudzonych
Który jesteś Alfą i Omegą 
Czyli wszystkim we wszystkich:
lasem
strumykiem
kamykiem
Słońcem
Uczuciem
I pragnieniem rąk
które chcą
dotknąć nieba…
 
kolorowa tęcza
wysoko na niebie
swymi ramionami
chce ogarnąć
wszystko…
znak
Przymierza Boga
ze swym stworzeniem

Mała pochwała Stworzeń…

o. Krystian Żmuda
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Moi Drodzy Przyjaciele

Chciałbym podzielić się z Wami pewnym wydarzeniem, które 
dało mi wiele do myślenia. 

Około �00 km na południe od Concepción jest wioska Zapocó. 
Jej mieszkańcy należą do szczepu zwanego „Ayoreos”.  Dla zobrazo-
wania podam kilka szczegółów z historii tego plemienia. Pierwsze 
kontakty z nimi sięgają czasów redukcji jezuickich, �69�- �724. Było 
to plemię bardzo trudne do ewangelizacji. O.Juan Bautista, i O.Achá, 
jezuici, zdołali zgromadzić niektóre grupy na misji, której nadali 
nazwę „San Ignacio de los Zamucos” (�745). W ostatnim stuleciu 
ich liczba bardzo się zmniejszyła na skutek wojny miedzy Paragwa-
jem i Boliwią (�9�6). W latach �947 – �950 zbliżyli się do nich misjo-
narze ewangeliccy ze Stanów Zjednoczonych. W tych latach trzech 
z nich zginęło od zatrutych strzał Ayoreos. W tym samym czasie, 
w sąsiedniej diecezji San Ignacio, OO. Franciszkanie z Austrii i Hisz-
panii zdołali zbliżyć się do nich i stworzyli misje katolickie w miejsco-
wościach: Las Taperas i Roboré. 

 W naszym Wikariacie Ñuflo de Chávez,  niestety, nie prowadzi-
my z nimi żadnej ewangelizacji. W miejscowości Zapocó, o której 
wspominam na wstępie,  mieszka pastor ewangelicki.  Żyją tam 
z uprawy fasoli, manioku, bananów, ryżu. W tych okolicach rosną 
jeszcze tropikalne lasy; niestety wiele z tych drzew pada pod mecha-
niczną piłą w celu sprzedaży. Wielu z tych ludzi emigruje również 
do Concepción, aby tutaj oferować swoje  artykuły, przede wszystkim 
torby, plecione z fibr  roślinnych. Jest to praca przede wszystkim ko-
biet. Razem z matkami przychodzą do nas ich dzieci; wykorzystuje 
się ich zdolności, aby sprzedać turystom te artykuły. Niestety wiele 
razy czynią to w sposób bardzo natrętny, zmuszając poniekąd do za-
kupu ich wyrobów; czasami są źle traktowane przez tutejsze dzieci, 
na co one nie odpowiadają milczeniem, itd. Niektórzy ludzie z Con-
cepción pytają mnie, co z nimi zrobić? Zabronić im sprzedaży lub 
wstępu do Concepción?

 Czasami ta grupa dzieci pokaże się w katedrze, siadają wtedy z tyłu 
w ławce, jednak wytrzymują bardzo krótki czas na nabożeństwie; 
po 5 minutach szukają wody święconej, moczą nią swoje włosy, myją  
twarz i wychodzą; kilka miesięcy temu, z pomocą woluntariuszki 
z Niemiec, utworzyliśmy dla nich kuchnię charytatywną; w ponie-
działek, środę i piątek mają zapewniony obiad. Ta grupa liczy około 
20 dzieci. Tylko dwie dziewczynki z tej grupy uczestniczą w zajęciach 
szkolnych. Przychodzą też do naszego domu i często, dotykając ścian, 
brudzą malowidła umieszczone na tych ścianach.  Kiedyś cała gru-
pa przyszła do naszego biura biskupiego; w przedsieni zawieszony 
jest obraz przedstawiający św. Antoniego, który rozdaje  dzieciom 
chleb. Widzę, że dzieci Ayoreos zwracają wielką uwagę na ten obraz 
i w pewnej chwili pytają, kto to jest. Ja im odpowiadam: św. Antoni. 
I co robi? Rozdaje chleb dzieciom. Wtedy jeden z chłopaków uklęk-
nął przed tym obrazem i woła: Antonio dame pan, Antonio dame 
pan – czyli Antoni, daj mi chleba.

Inne wydarzenie: Na placu katedralnym rosną piękne kwiaty 
i wokół trawnika jest zasadzony żywopłot. Dzieci te skaczą przez 
żywopłot, depcząc go i zrywają kwiaty do zabawy. Kilka dni temu 
powiedziałem im, że kwiaty nie służą po to, aby je zrywać bezmyśl-
nie i wrzucać do kanału na wodę; żywopłot i roślinki również czują, 
jak się je łamie i depcze bezmyślnie. Kiedy to mówiłem, jeden z nich 
powiada, że jego kolega Tomás przed chwilą zabił ptaszka procą. 
Tomasz, słysząc to, przeskoczył przez żywopłot i przyniósł mi tego 
ptaszka, tak jakby się nic nie zdarzyło. 

Wreszcie nastąpił dzień Niedzieli Palmowej. Ta grupa dzieci była 
z początku w procesji, potem zniknęli z niej. Po południu spotka-

łem ich na placu katedralnym. Usiadłem z nimi, tak jak to oni czynią, 
na posadzce i zacząłem z nimi  rozmawiać. Oni znają język hiszpański, 
chociaż między sobą rozmawiają w swoim języku, ayoreo. Pytałem 
ich o szkołę w ich wiosce; potem o ich pastora, czego ich uczy. Jedna 
z dziewczynek powiada: A mnie osobiście nasz pastor się nie podoba, 
ponieważ krzyczy na nas i poza tym  nie nosi tak długiej koszuli jak 
ty – myśląc o moim stroju liturgicznym (nigdy mi nie mówią Ojciec 
albo biskup, tylko bezpośrednio – Antonio). Rozmawiając tak z nimi, 
zauważyłem również, że niektóre dziewczynki i chłopcy z liści palm, 
które zostały po procesji, plączą rożne kształty. Powiedziałem im: 
A może zrobimy z tych palm podarunek dla Pana Jezusa? Tak! Od-
powiedziały prawie jednym głosem. I chcielibyście wnieść te przy-
ozdobione palmy w procesji do katedry? Tak, chcemy. I ubierzesz się 
w te długo koszule? Tak ubiorę się, powiedziałem im.  

Zostawiłem ich na prawie pół godziny, kiedy przyszedłem, zasta-
łem ich z pięknymi figurami, najczęściej w kształcie serduszka. Jak 
te dzieci się cieszyły, że one mogą tak samo jak dzieci z Concepción 
uczestniczyć w procesji z palmami! To na pewno była ich pierwsza 
procesja z palmami w życiu. A dla mnie również, po raz pierwszy,  
procesja z dziećmi z plemienia Ayoreos. Wchodząc do katedry śpie-
waliśmy: Alabaré, alabaré a mí Senior -  czyli będę wielbił Pana. Tej 
pieśni nauczyły się od Pastora ewangelickiego.  Podeszliśmy ze śpie-
wem na ustach do samego ołtarza, na którym złożyliśmy te palemki, 
które były wyrazem ich kultury. Potem usiedliśmy na schodkach pre-
zbiterium i nauczyłem ich pieśni, która zaczyna się słowami: Pensar 
como Jesús pensó, amar como Jesús amó, servir como Jesús sirvió, así 
quiero yo. Czyli: myśleć tak jak myślał Jezus, kochać tak jak kochał Je-
zus, służyć tak jak służył Jezus, tak właśnie chcę ja. Dotykały te dzieci 
czoła, aby myśleć tak jak Jezus; serca, aby kochać tak jak Jezus; ra-
mion, aby służyć tak jak Jezus. W ten sposób uczyniły piękny znak 
krzyża świętego. 

Na zakończenie jedna z dziewczynek zaczęła śpiewać w swoim 
własnym języku. Widziałem radość na twarzach całej grupy. Coś 
w nich „pękło” w dobrym znaczeniu. Zawsze, gdy chciałem na-
uczyć się jakiegoś słowa w ich języku, to ja musiałem ich o to pytać. 
W to niedzielne popołudnie, one wyszły z inicjatywą.  Dlaczego? 
A może dlatego, że wreszcie ktoś dostrzegł  coś pozytywnego w nich, 
że je dowartościował, że nie tylko dzieci z Concepción mogły nieść 
palmy, ale one także? 

Moi Drodzy. Co chcę powiedzieć przez to  obszerne opowiadanie 
o dzieciach z plemienia Ayoreos? Po pierwsze, że te dzieci są spra-
gnione miłości, dobroci, jak wszystkie dzieci na świecie; Że posiadają 
ukryte talenty, na które trzeba zwrócić im uwagę; że potrzebują bli-
skości, dobrego wychowania. Więc może uda nam się spotkać kogoś, 
kto mógłby dla nich poświecić więcej czasu, jak tylko kilka chwil, lub 
przygotowując dla nich obiad trzy razy w ciągu tygodnia.

Gdybym w to popołudnie zaczął od krzyku, bo zaśmiecają kory-
tarz, wtedy na pewno nie doszłoby do procesji z palmami i tego pięk-
nego nabożeństwa tych dzieci w katedrze. 

To przecież uczynił Jezus Chrystus z apostołami.  Piotr po zdra-
dzie miał mu tak mało do ofiarowania; wystarczyło jedno skruszone 
spojrzenie i Pan Jezus je przyjął. 

Po jego śmierci na krzyżu wszyscy prawie się rozproszyli, i On 
po swoim Zmartwychwstaniu szuka ich, słucha, pyta o samopo-
czucie, zatroskany o pokarm dla nich, udziela im swojego pokoju, 
powierza im wielką misję, aby byli świadkami jego śmierci i zmar-
twychwstania. 

To samo doświadczamy również i my od Jezusa w naszym co-
dziennym życiu. Im więcej pozwolimy się przez Niego kochać, tym 
bardziej będziemy zdolni do zobaczenia dobra w drugim człowieku, 
aby pobudzić Go również do czynienia dobra.

Wasz +Antoni Bonifacy Reimann, OFM
Wikariat Apostolski Ñuflo de Chávez, Bolivia.  

Pascha ‘09
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Każda wojna niesie ze sobą zniszczenia miast i wsi, nędzę, 
głód i cierpienie oraz śmierć niewinnych ludzi. Szkoda, 

że o tym nie pamiętali możni i władcy państw, którzy rozpętali 
drugą wojnę światową. Organizacją, która od  samego początku 
w �9�9 roku dążyła do konfliktu zbrojnego, była NSDAP

 ( niemiecka partia rasistowska). Ugrupowanie to, po �92� roku, 
kiedy jego przywódcą został Adolf Hitler, przybrało ostry kurs 
na odwet za przegraną pierwszą wojnę światową. Cechą ideolo-
giczną tej partii był szowinizm i rasizm. Jej członkowie głosili ha-
sła nacjonalistyczne, pogardę dla słabych, respekt dla siły i kult 
władzy. Propagowana przez nich teoria ras głosiła wyższość krwi 
nordyckiej nad pozostałymi ludami. Partia ta głosiła, że Niem-
cy czystej krwi nordyckiej są nadludźmi i powinni panować nad 
całą Europą i Światem. Hasła te znalazły uznanie i zwolenników 
wśród znacznej części ówczesnego społeczeństwa niemieckiego. 
Nic też dziwnego, że w latach �9�2/��  partia NSDAP odniosła 
sukces w wyborach do Reichstagu. Wtedy  władzę w III Rzeszy 
objął Adolf Hitler. Od tej chwili gospodarka niemiecka zaczęła się 
intensywnie rozwijać. Rozpoczęto budowę dróg, budowano wiele 
obiektów gospodarczych, ale największy nacisk położono na bu-
dowy o charakterze militarnym. W Turawie w tych latach powstała 
zapora i elektrownia na rzece Mała Panew. W Niemczech kładzio-
no nacisk na propagowanie ideologii rasistowskiej. Nieliczne jed-
nostki, które próbowały się przeciwstawić polityce hitlerowskiej, 
były bezwzględnie i brutalnie zwalczane. Dla obywateli uznawa-
nych za wrogów politycznych zbudowano w �9�� roku pierwszy 
obóz koncentracyjny w Dachau ( Bawaria). Do �9�9 roku takich 
obozów na terenie Niemiec założono kilkanaście. Znani są miesz-
kańcy gminy Turawa, którzy do takich obozów trafili. Obozy kon-
centracyjne miały wyniszczyć opozycję. Rozbudowane z biegiem 
lat stały się instrumentem terroru i wykorzystywania taniej siły 
roboczej.

W Niemczech pod rządami Adolfa Hitlera przygotowania 
do wojny przybierały coraz to większe tempo. Generał policji 
SS Jurgen Stroop, jeszcze  przed wyrokiem w więzieniu uważał, 
że wojna jest koniecznym selekcyjnym zabiegiem biologicznym. 
Chcę tu wyjaśnić, że generał Jurgen Stroop  został dwukrotnie 
skazany przez Amerykanów w �947 roku na karę śmierci za za-
bójstwo lotników amerykańskich oraz za liczne zbrodnie przeciw 
ludzkości popełnione na terenie Polski i innych krajów okupo-
wanych.

Wojna to ”najlepsze wrota do wolności” (K.Moczarski: Roz-
mowy z katem), ale czyjej wolności ? Czy aby nie takiej, która 
jest przeznaczona dla nielicznej grupy typu Adolf Hitler, Herman 
GÖring, Heinrich Himmler, którzy uważali, że wojna to instru-
ment porachunków i metoda na zagarnięcie dóbr dla swojego 
kraju i dla siebie? Dla ludzi tego typu nie liczyły się ogromne 
zniszczenia, nieludzkie cierpienia i śmierć ludzi różnych naro-
dów, w tym i własnego.

Już w �9�9 roku III Rzesza była przygotowana do rozpoczęcia 
wojny. Przypomnę tu o aneksji Austrii i Czech w �9�8 roku. Dzia-
łania wojenne rozpoczęły się � września �9�9 roku atakiem armii 
hitlerowskiej na Polskę. Kolejno pod ciosami wojsk hitlerowskich 
padały Dania, Norwegia, Holandia, Belgia i Luksemburg, następ-
nie Francja. Klęska sił powietrznych Niemiec w bitwie o Anglię 
i jej wyspiarskie położenie uratowały Wielką Brytanię przed inwa-
zją wojsk hitlerowskich. W �94� roku armia niemiecka zagarnęła 
Jugosławię i Grecję. W tym też roku nastąpił atak wojsk hitlerow-
skich na ówczesny Związek Radziecki. Powszechnie wiadomo, jak 
potoczyły się dalsze losy wojny, dlatego też nie będę o tym pisał.

Mieszkańcy Opolszczyzny w pierwszych latach nie odczuli 
większych okrucieństw wojny. Młodzi zdrowi mężczyźni zosta-
li wcieleni do armii hitlerowskiej i przebywali na różnych fron-
tach, a brak rąk do pracy w zakładach i gospodarstwach rolnych 
Niemcy uzupełniali robotnikami przymusowymi przywiezionym 
z Polski, Ukrainy i innych krajów okupowanych. Inaczej począ-
tek wojny odczuwała ludność w krajach podbitych przez Hitle-
ra. Ludzie młodzi i zdrowi tych państw otrzymywali wezwania 
do wyjazdów na przymusowe roboty do Niemiec, a ponieważ 
ciągle było ich za mało, to na terenach okupowanych Niemcy 
urządzali tak zwane „ łapanki”. Polegały one na tym, że w biały 
dzień na skrzyżowaniach ulic ustawiano samochody ciężarowe, 
ludzi zabierano prosto z ulicy. Młodych ładowano na ciężarówki 
i wywożono do III Rzeszy. O takiej łapance opowiadał mi kole-
ga z sąsiedniego łóżka  w szpitalnej sali w Ozimku. W �94� roku 
był chłopcem, którego złapano na ulicy Sosnowca i wraz z inny-
mi w zamkniętych wagonach towarowych przewieziono do Prus 
Wschodnich. Różnie układały się losy wywiezionych. Ten pan 
trafił do pracy w małym gospodarstwie rolnym, gdzie przebywał 
do końca wojny. Twierdził, że było mu tam dobrze. Starsi gospo-
darze nie przejawiali idei rasistowskich, traktowali go niemal jak 
syna. Spał w kuchni obok pokoju gospodarzy, razem z nimi jadł 
posiłki. Na interwencję policji nazistowskiej, starsi gospodarze 
odpowiadali, że ich trzej synowie zostali wcieleni do armii, a im 
na stare lata potrzebny jest ktoś, kto jest gotowy przyjść z pomocą 
w każdej chwili, gdy tej pomocy będą potrzebowali.

             Nie wszystkim wywiezionym na przymusowe roboty 
do Niemiec dobrze się ułożyło. Ogromna grupa została skierowa-
na do pracy w kopalniach, hutach i różnych zakładach. Tam mu-
sieli ciężko pracować za głodowe wyżywienie i skromne ubranie. 
Wielu z nich nie przeżyło tego wysiłku.

Koszmar życia w okupowanej Polsce opisuje Tadeusz Borowski 
w opowiadaniach:  „Pożegnanie z Marią”, „ U nas w Auschwitz”, „ 
Dzień na Harmenzach” czy „Proszę państwa do gazu”.

 Łapanki, zagrożenie śmiercią na każdym kroku, brak środków 
do życia i codzienna walka o przetrwanie, to tylko niektóre uciąż-
liwości trwania 

w okupowanej Polsce. Życie w podbitych przez Niemców 
krajach było nerwowe, tymczasowe, pozorne i sprowadzało się 
do zdobywania środków do życia. Nie było miejsca na kulturę, 
oświatę, natomiast utrwalały się bezwzględne i okrutne prawa. 
Czarne dni w okupowanej Polsce trwały do końca wojny. Kosz-
mar wojny w nieco innej formie dotarł na Opolszczyznę. Razem 
ze zbliżaniem się frontu docierały wiadomości o śmierci najbliż-
szych oraz coraz częściej dawał się odczuć brak  towarów pierw-
szej potrzeby. Wprowadzono kartki żywnościowe, które i tak 
nie zaspakajały potrzeb ludności. Uciążliwości wojny nasilały się, 
a zbliżający się front wzmagał poczucie zagrożenia i niepewno-
ści. Prawdziwa wojna wkroczyła na Opolszczyznę  wraz z nadej-
ściem wojsk radzieckich. Najpierw panika i ogromne zamiesza-
nie związane z ewakuacją i tułaczka ludności w mroźne zimowe 
dni. Na stacjach kolejowych panował bałagan, brak było taboru, 
a chętnych do wyjazdu bardzo dużo. Wielu ludzi po godzinach 
oczekiwania musiało zrezygnować z ewakuacji i powrócić do swo-
ich domów. Niektórym udało się załadować na wagony i dotrzeć 
do Drezna, ale później zginęli podczas bombardowań prowadzo-
nych przez Aliantów. Część ewakuowanych dotarła do Niemiec 
Zachodnich i tam doczekała się końca wojny, wielu nie powróciło 
już w rodzinne strony.

Wkroczenie wojsk radzieckich na tereny naszej gminy wiąza-

KOSZMAR  WOJNY

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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ło się ze śmiercią żołnierzy niemieckich, którzy nie zdążyli uciec 
przed nadejściem frontu. Ginęli również cywile, którzy w jakikol-
wiek sposób przeciwstawiali się żołnierzom Armii Czerwonej lub 
byli podejrzani o sympatyzowanie z hitlerowcami. W ciągu kilku 
dni płonęły różne budynki, gehennę przeżywali mieszkańcy. Za-
bierano im konie, krowy, żywność. Były liczne grabieże i gwałty. 
Koszmar życia trwał jeszcze przez wiele dni, tygodni, miesięcy.

Czas goi rany, ale nie powinien wpływać na zapomnienie o tym, 
co ze sobą niesie wojna. Niech pamięć o tym, co minęło, będzie 

przestrogą dla potomnych. Każda wojna jest okrutna i powoduje 
zniszczenia, cierpienia i śmierć niewinnych ludzi. Na zakończe-
nie przytoczę słowa Juliana Tuwima utrwalone w wierszu pt. „Do 
prostego człowieka”

                                 „ I byle drab i byle szczeniak,
                                         W odwieczne kłamstwo wierzy,

                                   Że trzeba iść, z armat walić,
                                           Mordować, grabić, truć i palić”

Stanisław Pikul

II wojna światowa, rok �9�9-�945. Wielu mężczyzn nie wró-
ciło z wojny...

Młodzi i zdrowi mężczyźni ze Śląska byli wcielani do wojsk 
niemieckich. Wielu z nich próbowało sobie odcinać ręce, nogi, 
byle nie iść na wojnę. Koniec wojny, rok �945. Rosjanie zajmują 
Śląsk. Napadają na wioski, w których przebywały głównie kobiety, 
dzieci, starsi i niepełnosprawni.

Rosjanie potrzebowali ludzi do rozbiórki starej fabryki w oko-
licy Poręby. Zabierali więc starszych schorowanych mężczyzn i ka-
zali im iść za Górę Świętej Anny. Wielu starszych ludzi z Zakrzo-
wa Turawskiego, między innymi mój pradziadek Feliks Pludra, 
zostało zaciągniętych do tej pracy. Mężowie pisali listy z nadzieją, 
że dotrą one pod wskazany adres. Kobiety organizowały się i szły 
pieszo z pomocą a razem z nimi moja prababcia Wiktoria Pludra. 
Zostawiła dzieci pod opieką sąsiadki. Jak i inne kobiety, zabrała 
ze sobą drogocenne przedmioty (złoto, ubrania itp.) z nadzieją, 
że uda jej się przekupić rosyjskie wojska i uwolnią Feliksa. Pod-
czas drogi sypiały w lasach, stodołach, polanach. Wędrówka trwa-
ła bardzo długo, a na jej końcu czekała wielka niewiadoma. Mogło 
być już za późno... Mój pradziadek był w podeszłym wieku, cier-
piał na chorobę serca. Było trzeba się więc spieszyć. Praca w nie-
woli polegała na rozbiórce maszyn ze starej fabryki niemieckiej, 
które potem miały być przewiezione do Rosji. Rosjanie bardzo źle 
traktowali swych podwładnych. Panował tam głód, niewolnicy 

dostawali małe ilości jedzenia. Była zima, a spano w nieogrzewa-
nych pomieszczeniach. Wiele osób potrzebowało pomocy lekar-
skiej, która nie była im dana. Nie było bieżącej wody, rozwijały 
się bakterie, wszy itp. Bili ich, karali cieleśnie. Wielu próbowało 
ucieczki, jeśli komuś się udało, był wolny, a jeśli nie, już nie wra-
cał. Panowały tam nieludzkie warunki.

Wiktoria po dotarciu do celu była przerażona, błagała Rosjan 
na kolanach, by uwolnili Feliksa. Niestety, mało komu udawało 
się coś w ten sposób wskórać. Rosjanie konfiskowali to, co kobiety 
przyniosły, a mężczyzn nadal więzili.

Po jakimś czasie prace w fabryce zostały zakończone. Wycień-
czeni, na pół umarli „pracownicy” mogli wrócić do swoich wio-
sek.

Mój pradziadek na szczęście wrócił do domu. Schorowany, 
wyczerpany ciężką pracą i długą drogą. Podzielił się tymi przeży-
ciami z rodziną. Wiedział, że Pan Bóg nad nim czuwa. Więc w po-
dzięce obiecał sobie, że zrobi coś dobrego dla Pana Boga, który 
nigdy go nie opuścił.

W �964 roku w geście podziękowania za szczęśliwy powrót 
do domu postawił w ogródku Krzyż. Figury zostały zakupione 
i poświęcone w Częstochowie.

Krzyż do dziś stoi w ogródku mojej babci i przypomina miesz-
kańcom Zakrzowa Turawskiego o przeszłości.

Aneta Adamiec

Kapliczki i krzyże
Gminy Turawa

Najcenniejszym skarbem jest życie ludzkie. Szczególnie ceni-
my je, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Prosimy wtedy Boga 
o opiekę i wstawiennictwo. Bardzo często zapominamy jednak, 
żeby podziękować za otrzymane dary i łaski. Pan Pludra z Za-
krzowa Turawskiego podziękował Bogu za ocalone życie budu-
jąc w swoim ogrodzie kapliczkę.   Jerzy Farys

Kapliczka w Zakrzowie przy ul. Poliwodzkiej

Punkt Informacji 
Turystycznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie in-
formuje, iż z dniem 1 maja 2009 roku pro-
wadzi Punkt Informacji Turystycznej w Tu-
rawie przy ul. Opolskiej 33. 

Punkt Informacyjny czynny: 
w poniedziałek:      od 12:00 do 18:00 
od wtorku - do piątku:    od 9:00 do 18:00 
w soboty:                      od 10:00 do 14:00 
w niedziele i święta:      od 9:00 do 13:00 
Kontakt z Punktem Informacji Turystycznej 
można uzyskać: 
pod nr telefonu: 077/42 12 044 lub 
email: gbpturawa@o2.pl

<- dokończenie ze strony 18
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WOJENNE LOSY MOJEJ RODZINY

Józef Grysczyk, urodzony 28.�0.�920 roku w Ligocie Turaw-
skiej, w wieku niespełna 20 lat został wcielony do wojska. 

�.�0.�040 rozpoczął służbę w 28. Śląskiej Dywizji  ��6. pułku ka-
walerii w Nysie. W czerwcu �94� skierowany na front wschodni 
pod Smoleńsk i dalej w kierunku Moskwy. 

Po ciężkich walkach pod Moskwą zdziesiątkowany pułk zo-
stał przerzucony do Francji celem uzupełnienia i wzmocnienia. 
Po trzech miesiącach z powrotem skierowano pułk na front 
wschodni do Odessy na Krymie. Tam po ciężkich walkach pod Se-
wastopolem ponownie pułk wycofano i przerzucono, tym razem 
do Prus Wschodnich w okolice Gołdapi. Po uzupełnieniu i wzmoc-
nieniu pułku skierowano ich w kierunku Leningradu (dzisiejszy 
Sankt Petersburg). 
Tam walczy-
li do �944 roku. 
Zimą �944 roku 
odwrót znad 
Newy w Kierun-
ku Prus Wschod-
nich. W okolicach 
Mierzei Wiślanej 
walczyli jeszcze 
dwa dni po pod-
pisanej kapitulacji 
przez  Niemcy. 
Cały ten czas dzia-
dek służył jako 
„łącznik konny” 
(Reitermelder). 
Po przepłynię-
ciu na drewnia-
nej beczce z lądu 
na półwysep helski 
dostał się do nie-
woli radzieckiej. 
Przetransportowano ich 280 km za góry Ural. Tam, niedaleko 
małego miasteczka Azbest, daleko za Nowosybirskiem, osadzono 
ich w podobozie nr �2. Pracowali w lesie przy wyrębie drzew. Była 
to, jeśli tak można określić, dobra okoliczność, bo mogli sobie 
z drewna pobudować szałasy i nie brakowało im drewna do ogrze-
wania. Najczęściej żywili się   zmarzniętymi ziemniakami i tym, 
co znaleźli w lesie. Codziennie umierało wielu jeńców. Wiosną 
zjadali wszystko, co tylko zazieleniło się na ziemi. Każdą pokrzyw-
kę, chwast czy trawkę. Pracowali codziennie od świtu do zmroku, 
chyba że temperatura spadała do minus 60º C. Ratowało ich to, 
że w lesie mróz nie był tak dokuczliwy. Latem z obozu uciekło 
dwóch jeńców. Mimo pościgu z psami udało im się, choć bardzo 
pogryzionym przez psy, dotrzeć do obozu głównego. Wtedy w tym 
obozie byli akurat Amerykanie z jakieś komisji międzynarodowej, 
którzy od razu zainteresowali się uciekinierami. Zaskoczeni infor-
macją, że uciekinierzy są z podobozu nr �2, z którego inspektorzy 
aktualnie wrócili. Zażądali, aby ich tam razem z uciekinierami 
doprowadzono. Na miejscu okazało się, że jest to drugi podobóz 
oznaczony nr �2. Obóz ten jednak nie figurował w żadnej ewi-
dencji. Jak później się okazało, miał on istnieć tylko do czasu, aż 
wszyscy jeńcy poumierają. Był przeznaczony do samolikwidacji. 
Inspektorzy zaczęli wypytywać o warunki pobytu, o pracę, jaką 

muszą wykonywać, co dostają do jedzenia oraz czy otrzymują 
paczki i konserwy, jakie UNRAA dostarcza do tych obozów. Nikt 
jednak z jeńców nie chciał w obawie o swoje życie odpowiedzieć 
na te pytania. W końcu mój opa doszedł do wniosku, że jest tak 

spuchnięty i następ-
nej zimy prawdo-
podobnie nie prze-
trwa w tym obozie. 
Zaczął opowia-
dać Amerykanom 
o warunkach panu-
jących w tym obo-
zie, o wyżywieniu, 
o tym, że codziennie 
kilku lub kilkuna-
stu jeńców umiera, 
a żadnych dostaw 
z UNRY jeszcze 
nie widzieli. Po tym 
wszystkim, co in-
spektorzy zobaczyli 
i usłyszeli, wymusili 
na dowódcy obozu 
likwidację tego po-
dobozu. Wszyscy 
pozostający przy ży-
ciu jeńcy otrzymali 

zwolnienie z obozu i niewoli. Natomiast cały personel dozorujący 
podobóz zakuto w kajdany i gdzieś wywieziono. 

Jeńców przetransportowano do pociągu, którym w paździer-
niku �946 roku dotarli na wyspę Rugia (Inzel Rűgen). Tam na-
pisał list do rodziny- pierwszy od 20 miesięcy. Stąd koleją dotarł 
25.�0.�946 roku na stację kolejową do Kotorza Małego. Z Kotorza 

Mój dziadek Józef grysczyk Myśmy żyli w czasie II wojny światowej
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Niedaw-
no zmarł długoletni zasłużony mieszkaniec Kadłuba Tu-
rawskiego Józef Grysczyk. Bardzo żałuję, że nie zdążyłem 
ze świętej pamięci Panem Józefem przeprowadzić wywiadu. 
Chociaż przymierzałem się do niego wielokrotnie. Namó-
wiłem jednak jego wnuka Jasia,  aby  spisał wspomnienia  
dziadka. 

Jerzy Farys

W czasie wykonywania prac rolniczych

Pan Grysczyk pierwszy z lewej strony

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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Przemarsz kadłubskich strażaków

szedł piechotą przez Turawę do Ligoty Turawskiej. Właśnie w tym 
dniu ciotka Teja razem z koleżankami jechały rowerami do fry-
zjera do Opola. Następnego dnia miały iść na wesele jako druhny. 
Na zakręcie między Turawą a Kotorzem Małym zobaczyły idące-
go w ich kierunku mężczyznę. Tylko ciotka intuicyjnie go rozpo-
znała. Koleżanki, choć go wcześniej znały, nie rozpoznały go. Był 
cały spuchnięty, zarośnięty, obdarty i zawszony. 

Po południu 25.�0.�946 roku doszedł do domu. Jego mama 
ugotowała mu zupę z dyni i kluski polskie. Po zjedzeniu tego obia-
du jeszcze bardziej spuchł i rozchorował się. Przez dwa kolejne 
dni właściwie nie dawał oznak życia. Dopiero podawane do picia 
zaparzone suszone liście z brzozy wiszącej przywróciły go do ży-
cia. Kuracja ta, zanim odzyskał siły i opuchlizna zeszła, trwała 
ponad sześć tygodni. 

Jan Grysczyk

Wieloletnia Pani Pedagog, oddana i lubiana wychowaw-
czyni, najdoskonalsza Mama i perfekcyjna żona, gdzie 

tu miejsce na zarządzanie wsią, a jednak… życie często stawiało Cię 
na stanowiskach kierowniczych – liceum, uczelnia, przedszkole - 
Opowiedz o tym.

Rzeczywiście, tak się składało, że w moim życiu pełniłam kilka 
różnych funkcji kierowniczych. W liceum prowadziłam drużynę har-
cerską i pracowałam w samorządzie uczniowskim, podczas studiów 
wybrano mnie do samorzadu studenckiego, a w pracy zawodowej 
kierowałam �7 lat Przedszkolem Publicznym w Kotorzu Wielkim. 
Wszystkie te funkcje łączyły sie z pewną umiejętnością współpracy 
z różnymi ludźmi. Oczywiście miałam też bolesne doświadczenia, 
które nauczyły mnie jeszcze większej pokory do życia i wszystkiego, 
co ono niesie. Nigdy jednak nie zrażałam się do ludzi, do trudności ani 
do swoich obowiązków. Starałam się robić wszystko jak najlepiej po-
trafię. Priorytetem była jednak zawsze dla mnie rodzina i wychowanie 
moich kochanych dzieci, co – myślę - udało nam się z moim mężem 
Bogdanem. A dzieciom w przedszkolu i w domu dziecka, z którymi 
pracowałam, też dawałam tyle z siebie, ile potrafiłam.

Myślę , że nie tylko ja, córka, uważam, że bezbłędnie wpisujesz 
się w mit kobiety, która żadnej pracy się nie boi. Czy stanowisko 
Sołtysa zdoła Cię usatysfakcjonować, czy masz w zanadrzu jesz-
cze inne ciekawe wyzwania?

Nie ukrywam, że propozycją bycia sołtysem zostałam zaskoczo-
na. Poprzedni nasz sołtys, pan Janusz Buczek, według mnie bardzo 
dobrze pełnił tę funkcję, jednak z powodów rodzinnych zrezygnował. 
Nie miałam pojęcia, że propozycja sołtysowania zostanie mi złożona, 
zgodziłam się i 2.04.2009 na zebraniu wiejskim zostałam wybrana. 
Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. Sołtys nie ma dużych mocy 
decyzyjnych, nie ma też dużych funduszy, ale ma dużo pracy, dużo 
obowiązków ciąży na nim. Jestem drugi miesiąc sołtysem .Oczywiście 
czuję się usatysfakcjonowana choćby małymi kroczkami, które wspól-
nie z radą sołecką i mieszkańcami udaje nam się wykonać. Pełną sa-
tysfakcję będę czuła wtedy ,kiedy uda nam się zrobić coś znaczącego 
dla Turawy i Marszałek, np. – uzyskać konkretne pieniądze z fundu-
szy unijnych i spełnić marzenia o różnych potrzebnych inwestycjach 
na terenie naszych wsi .Chcąc być sprawnie działającym sołtysem, 
nie mam zbyt wiele czasu na dodatkowe wyzwania. Praca ta, choć 
jest społeczna, wymaga nieustannego załatwiania spraw w wielu 

miejscach i na razie temu chcę się poświęcić.

Masz wiele pasji, jedną z nich jest fotografia, co najczęściej 
jest celem Twojej obserwacji i jaką Turawę najbardziej lubisz fo-
tografować?

Tak, mam wiele pasji. Rano lubię jogging, w wolnych chwilach piszę 
wiersze i uwielbiam czytać, natomiast fotografowanie jest ulubionym 
moim zajęciem. Fotografuję przyrodę, najchętniej jakieś dzikie zwie-
rzęta, moją rodzinę, przyjaciół. W Turawie robię zdjęcia nad jeziorem 
o różnej porze roku i fotografuję to, co w danej chwili wyda mi sie 
interesujące. Najbardziej chciałabym, aby pięknych i czystych miejsc 
do mojego obiektywu wpadało jak najwięcej. Nie mogę doczekać się, 
kiedy nasz pałac będzie odremontowany, aby móc na tle pięknego par-
ku utrwalać jakieś piękne kadry. Może kiedyś doczekam takiej chwili.

Czy jest coś, czego się boisz w trakcie wykonywania swojej 
funkcji Sołtysa, i jakie pozytywne strony odkryłaś w czasie tych 
pierwszych paru tygodni „rządzenia“?

W ciągu tych pierwszych tygodni sprawowania funkcji sołtysa od-
kryłam , że spotykam się wszędzie z ludzką życzliwością. To jest dla 
mnie bardzo ważne. To pozytywne nastawienie ludzi daje mi energię, 
bo nie ciężka praca odbiera ludziom energię, lecz emocjonalny zamęt. 
Nie boję się pracy, obawiam się tylko niezdrowych, niezrozumiałych 
ludzkich układów. Nie spotkałam się z tym, i obym nigdy nie musiała 
tego doświadczać.

Jakie życzenia dla siebie i Turawian? 
Mieszkamy w pięknych wsiach, mamy wokół piękne okolice, lasy 

jeziora, doceniajmy to. Musimy żyć zgodnie z naturą , szanować przy-
rodę, oszczędzać wodę , nie wylewać szamba na pola , bo będziemy pić 
coraz brudniejszą wodę, nie wyrzucać śmieci do lasu i rowu. Wszyst-
ko jest nasze. Przyjemnie mieć czyste swoje podwórko, ale zadbajmy 
też o wszystko inne. Bo jesteśmy częścią wszechświata i ten wszech-
świat będzie nam sprzyjał, albo jak będziemy go niszczyć – będzie nas 
truł. Pragnęłabym, aby moja praca dla mieszkańców była wspierana 
wspólnymi siłami, abym mogła nadal spotykać ludzi życzliwych , aby-
śmy mogli podejmować konkretne działania dla Turawy i Marszałek. 
Życzę wszystkim uśmiechu na twarzy, bo uśmiech otwiera wiele za-
mkniętych drzwi. Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą. 
Pozdrawiam wszystkich moich współmieszkańców.

Teresa Żulewska
Sołtys wsi Turawa- Marszałki

Co słychać, pani sołtys?
Czyli rozmowa córki Agnieszki z mamą Teresą Żulewską

<- dokończenie ze strony 20
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Minął już ponad rok od ostatniej relacji z życia muzyków 
Orkiestry Dętej OSP Węgry i uczniów Ogniska Muzycz-

nego. W tym czasie wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. W mar-
cu zeszłego roku podczas wizyty przed-
stawiciela naszej orkiestry we Francji 
w miejscowości Condette, nawiązali-
śmy kontakt z tamtejszą orkiestrą dętą 
„La Lyre de Condette”. Jak na razie 
spotkanie zaowocowało wymianą nut 
między orkiestrami – w przyszłości 
może uda się zorganizować spotkanie 
muzyków. W czerwcu orkiestra brała 
udział w dwóch przeglądach: IV Woje-
wódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Byczynie, gdzie zajęła III 
miejsce, oraz w XVI Przeglądzie Orkiestr i Kapel Mniejszości Nie-
mieckiej w Łąkach Kozielskich, gdzie otrzymała dyplom za udział 
(przegląd nie był punktowany). Również w czerwcu mury Ogni-
ska Muzycznego w Węgrach opuściła kolejna grupa absolwentów. 
Tym razem było to 6 pianistów i gitarzystka. 

Po przerwie wakacyjnej orkiestra rozpoczęła przygotowania 
do nowego sezonu koncertowego. Przy dofinansowaniu Urzędu 
Gminy w Turawie i Zarządu OSP Węgry – za co serdecznie dzię-
kujemy – zakupiono nowe nuty, a do grona członków orkiestry 
przyjęto nowych muzyków: klarnecistkę, trębacza i tenorzystę. 

We wrześniu orkiestra uczestniczyła w dorocznym Przeglądzie 
Zespołów Artystycznych Gminy Turawa w Zakrzowie Turaw-
skim, podczas którego miała miejsce bardzo miła uroczystość. 
Wójt Gminy pan Waldemar Kampa wręczył dyplomy uznania, 
w podziękowaniu za Działalność Kulturalną i Społeczną na rzecz 
mieszkańców Gminy, Markowi Wieczorek i Andrzejowi Powro-
snik za założenie i prowadzenie Ogniska Muzycznego w Wę-
grach.

Okres zimowy w orkiestrze upłynął jak zwykle na intensyw-
nej pracy – cotygodniowych próbach i godzinach ćwiczeń indy-
widualnych. Również uczniowie ogniska nie próżnowali. Swo-
je umiejętności zaprezentowali w czasie dorocznego Koncertu 
Kolędowego, który odbył się w przeddzień Wigilii Świąt Bożego 
Narodzenia. W koncercie brali udział, oprócz uczniów z Węgier, 
również uczniowie z filii ogniska w Boguszycach i Prószkowie. 

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali 
się bardzo dobrze; dopisała również pu-
bliczność. W styczniu uczniowie z Wę-
gier brali również udział w koncercie 
w Domu Kultury w Ozimku w ramach 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.   

W bieżącym roku pierwszy występ 
orkiestry miał miejsce 9 maja podczas 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Stra-
żaka w Opolu. Obchody rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą w opolskiej kate-
drze, następnie odbyła się defilada stra-
żacka ulicami Opola na plac Kopernika, 
gdzie miała miejsce dalsza część uro-
czystości. Kolejny występ to obchody 
Dnia Strażaka w Węgrach i Osowcu. Jak 
co roku odbyła się Msza Św. w intencji 
strażaków, a następnie przemarsz ulica-
mi Węgier i Osowca. Podczas części to-
warzyskiej obchodów muzycy orkiestry 
zostali dwukrotnie wyróżnieni. W imie-
niu orkiestry, kapelmistrz p. Andrzej 
Bojarski odebrał dyplom uznania od Za-

rządu OSP w Węgrach w podziękowaniu za wieloletnie reprezen-
towanie jednostki na terenie gminy i województwa. Odczytany 

został również list pochwalny Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Opolu, w któ-
rym dziękował druhom za uświetnienie 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 
– za wyróżnienia serdecznie dziękujemy. 
Galerię zdjęć z tych uroczystości można 
znaleźć na stronie internetowej orkiestry 
http://orkiestra.wegry.w.interia.pl.

Pierwszy poważny sprawdzian umie-
jętności orkiestry w tym roku będzie miał 

miejsce 2� czerwca w Kluczborku, gdzie odbędzie się Wojewódzki 
Przegląd Orkiestr Strażackich, natomiast �9 września planowany 
jest Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej w Leśni-
cy. Również uczniowie ogniska będą musieli poddać się ocenie 
swoich umiejętności podczas egzaminów semestralnych, ale nim 
to nastąpi, będą mieli jeszcze okazję wystąpić przed większą pu-
blicznością w czasie koncertu w Domu Kultury w Prószkowie. 
Miejmy nadzieję, że zarówno orkiestranci, jak i uczniowie weryfi-
kację przejdą „śpiewająco”.

 Na koniec jeszcze kilka smutnych wieści. Niestety, mimo 
że do orkiestry przychodzą wciąż nowi muzycy (patrz wyżej), li-

co NoWego 
U MUZyKÓW 

Z WĘgieR?

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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czebność członków się zmniejsza. W ostatnim roku odprowadzi-
liśmy na wieczny spoczynek dwóch naszych kolegów: puzonistę 
i trębacza, część muzyków wyjeżdża do pracy za granicę, ale nie-
stety, są też osoby, które z różnych względów porzuciły swoją „ka-
rierę” muzyczną. Również w ognisku muzycznym, które kształci 
m.in. przyszłych członków orkiestry, sytuacja nie przedstawia się 
wesoło. W tym roku szkolnym  w ognisku kształci się 2� uczniów 
(w ostatnich latach liczba uczniów nie spadała poniżej �0 osób), 
w tym tylko 5 na instrumentach dętych. Z powodu zbyt małej ilo-
ści chętnych, nie powiodły się próby otwarcia filii w Szkole Pod-
stawowej w Bierdzanach i w Publicznym Gimnazjum w Turawie, 
gdzie na ok. �00 uczniów zgłosiła się tylko jedna osoba. Miejmy 
nadzieję, że zbliżający się rok szkolny okaże się zdecydowanie lep-
szy pod tym względem, co pozwoli nam optymistycznie patrzeć 
w przyszłość naszej orkiestry.

Marek Wieczorek

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie 27. 04. 
2009r gościła w naszym Gimnazjum po raz drugi (poprzednio 

24.05.2002r) znana pisarka Marta Fox. W spotkaniu wzięły udział uczennice 
klas III oraz pracownicy Biblioteki Publicznej.

Pisarka odpowiadała o swej pracy, zainteresowaniach, odpowiadała 
na pytania. Uczestniczki spotkania miały okazję poznać i porozmawiać z pi-
sarką.  Marta Fox okazała się niezwykle ciepłą i serdeczną osobą. Ze swobo-
dą opowiadała o swej drodze pisarskiej. Zaczynając jako nauczycielka języka 
polskiego, poprzez pracę dziennikarską, na pisarstwie kończąc.

Autorka mówiła o tematach, jakie porusza w swoich książkach, czerpaniu 
pomysłów do kolejnych powieści. Opowiadała o losach bohaterów. W swej 
twórczości z odwagą porusza sprawy dojrzewania młodzieży. Na zakończe-
nie przeczytała fragment najnowszej książki pt. ,, Kaśka Podrywaczka”.

Po spotkaniu był czas na autografy , zdjęcia,  zakupy książek. 
Marta Fox napisała 22 książki (poezje, powieści, opowiadania, książki 

eseistyczne, felietony ).
   Aniela Szajca

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARTĄ FOx

<- dokończenie ze strony 20
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Wychowanie należy obecnie do najbardziej zaniedba-
nych sfer w rodzinie i społeczeństwie. Rodzice są często 

nieobecni albo źle obecni w życiu własnych dzieci, inni z kolei 
nie podejmują w sposób systematyczny i konsekwentny trudu wy-
chowania. Jedni i drudzy „zauważają” swoje dzieci dopiero wtedy, 
gdy te wchodzą w poważny kryzys i zaburzonymi zachowaniami 
głośno wołają o pomoc.  W środowisku szkolnym nauczyciele co-
raz częściej skupiają się na profilaktyce i redukcji strat, a nawet 
próbują być terapeutami dla swoich wychowanków. Dobry na-
uczyciel to ten, który swoją pracę zawodową uważa za najpiękniej-
szy i najbardziej pozytywny okres w swoim życiu. Nauczanie i wy-
chowanie, pracę     z dziećmi traktują jako  powołanie, a nie zwykłą 
pracę i obowiązek. Aby być dobrym nauczycielem, trzeba przede 
wszystkim kochać dzieci i umieć im tę miłość okazywać. Do tego 
trzeba mieć wielką cierpliwość, wrażliwość i umiejętność serdecz-
nego porozumiewania się z nimi. Każdy nauczyciel musi też być 
aktorem i przyjacielem. To nie jest łatwe.  Umiejętność trafienia 
do każdej jednostki w klasach jest „majstersztykiem” i skarbem 
dobrego nauczyciela.  Nauczyciel wychowawca powinien znaleźć 
wspólny język z dziećmi swojej klasy, zdobyć ich zaufanie i miłość, 
powinien przekonać swoich wychowanków, że na terenie szkoły 
jest ich najlepszym opiekunem, obrońcą i powiernikiem, osobą 

najżyczliwszą w gronie,  ich największym oparciem.  W wychowa-
niu obowiązuje zasada: kto wymaga niewiele, ten nie osiągnie ni-
czego.  Wychowawca, który opiera się na realistycznej pedagogice, 
rozumie, że jego pierwszym zadaniem jest mądre i odpowiednie 
wychowanie, a nie ograniczanie się do interwencji kryzysowej. 
Taki nauczyciel korzysta z każdego kontaktu z dziećmi i młodzie-
żą, aby ich wspierać w pozytywnym rozwoju.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem szkoły jest wykształ-
cenie młodego człowieka, poprzez właściwe ukształtowanie jego 
umysłu, przekazując odpowiedni zasób wiedzy  z poszczególnych 
przedmiotów. Dobra szkoła to taka, która tej wiedzy przekaże jak 
najwięcej.  Szkoda tylko, że przedmiotem westchnień stały się wy-
sokie wyniki ze sprawdzianów, a nie poziom nauczania, obecnie 
szkoły raczej uczą dzieci zdawać testy, niż zdobywać gruntowne 
wykształcenie. Mówiąc inaczej – nauczyciele często podają dzie-
ciom odpowiedzi, aby mogły zdać testy i otrzymać wyższe wyniki, 
a nie lepiej się wykształcić. Eksperci twierdzą: „uczenie na test” 
stanowi duże zagrożenie, to tak jak „zakuć, zdać, zapomnieć”-  na-
uczacie ich zapominać. Czy chcemy, aby nasze dzieci miesiącami 
przygotowywały się jedynie do testów?. To tak, jak byśmy pod-
świadomie uczyli dzieci naciskać klawisz „delete”       

Trudną sztuką  jest nauczanie młodego człowieka, któremu 
bardzo często szkoła kojarzy się  źle,  z przykrym obowiązkiem 
uczenia się czegoś, co ich zdaniem do niczego nie będzie potrzeb-

ne. Zachwycić ucznia przedmiotem, żeby polubił i przedmiot, 
i nauczyciela, żeby sam tej wiedzy szukał, żeby wreszcie dawało 
mu to autentyczną radość - to marzenie każdego nauczyciela.   

Wiemy, że narzekaniem nic się nie zmieni, dlatego próbujemy 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pomóc odkryć ich zdol-
ności i stworzyć możliwości ich rozwoju. 

       DZIECI UCZĄ SIĘ BAWIĄC! 
Co proponujemy jako szkoła  w  Węgrach?   Spektrum możli-

wości jest bardzo duże: od zajęć dla małych dzieci (od drugiego 
roku życia) „ Szkraby i muzyka”, program ten wspiera dynamiczny 
rozwój dzieci, rozbudza ciekawość, wyobraźnię oraz twórcze my-
ślenie , czyli siły kształtujące zdolności i talent dziecka.  Poprzez 
taniec, muzykę, wspólne zabawy dzieci rozwijają się muzycznie, 
ruchowo, ale i społecznie, otwierają się,  stają się odważniejsze. 
Uczniom naszej szkoły proponujemy treningi  capoeiry, prowa-
dzone  w każdą sobotę przez profesjonalistów z opolskiej sekcji 
Companhia  Pernas Pro Ar, nad którą czuwa trenujący tę brazylij-
ską sztukę walki menadżer Andrzej Faliński.  Treningi piłki noż-
nej dla trampkarzy prowadzone są przez specjalnie zatrudnione-
go trenera. W każdą sobotę dzieci wyjeżdżają naszym szkolnym „ 
busem” na basen do Opola.  Kurs tańca towarzyskiego prowadzi 
zawodowa para z Ozimka.   Nasze dzieci co roku uczestniczyły   
w tzw.  zielonych szkołach,  np. w Zębie koło Zakopanego. Na-
wiązała się owocna współpraca nie tylko ze szkołą, ale  władzą,  
zespołem i kapelą góralską.  Na festynie z okazji  święta rodziny 
2�. 06. 2009r będziemy mogli podziwiać tańce i gawędy w wy-
konaniu zespołu Zbójnicek, tym razem gościć będziemy  ma-
łych  „zbójników”.   W tym roku na zieloną szkołę  pojechaliśmy 
do Włoch, na wspaniały 8-dniowy wyjazd. Wyruszyliśmy nie-
samowitą piękną i malowniczą  trasą alpejską prowadzącą przez 
Austrię do Włoch, zachwyciła nas roślinność i góry. Mieszkaliśmy 
w miejscowości Nettuno. To z pozoru zwyczajne włoskie miastecz-
ko „uśpione” podczas sjesty potrafi zrobić wrażenie.  Otoczone 
średniowiecznymi murami, do dzisiejszego dnia pełni rolę portu. 
Do Morza Tyrreńskiego mieliśmy zaledwie   50 metrów, dlatego 
codziennie po  zwiedzaniu       i zajęciach  mogliśmy się kąpać 
do woli. Spotkanie   z antycznym Rzymem pozostawiło w naszych 
sercach niezapomniane  wspomnienia. Historia miasta jest tak 
samo burzliwa jak dzieje całego świata, przez stulecia miasto roz-
wijało się i stało się początkiem naszej cywilizacji.   Koloseum, 
Łuk Trajana, Forum Romanum,  Ołtarz Ojczyzny, to tu powstało 
niemalże wszystko, co nas otacza i co wytaczało naszym pradzia-
dom kierunki rozwoju, nauki, sztuki,  polityki i wielu innych dzie-

„ Wszystkie dzieci rodzą się mądre i bogate”
CO PISZCZY W SZKOLE

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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dzin życia. Watykan -  jeden z cudów świata. To niewyobrażalne, 
jak małym czuje się w tym miejscu człowiek, a zarazem tak swojo, 
bo przecież tutaj mieszkał „Nasz” Papież -  Jan Paweł II.  Prze-
żyliśmy też pełen emocji wjazd na Monte Cassino, tam odwie-
dziliśmy cmentarz żołnierzy polskich i Opactwo Benedyktynów. 
Wyjazd do morskiego zoo dostarczył ogromu radości wszystkim 
uczestnikom, wszyscy podziwiali  szkolone delfiny, foki, puchacze 
i papugi. Wrzuciliśmy grosik do Fontanny Neptuna, mamy na-
dzieję, że tam jeszcze wrócimy.  Celem tego wyjazdu było nie tylko 
zwiedzenie pięknego państwa, ale też ukazanie sensu   i potrzeby 
uczenia się języków obcych. Między innymi z tego powodu na-
sza szkoła wzięła udział w europejskim projekcie  Lingano.  Była 
to wspaniała podróż do świata dziecięcych  snów i marzeń, brały 
w niej udział dzieci z Polski, Niemiec, Francji, Austrii i Luksem-
burga.  Bezpośredni kontakt z obcokrajowcami to nowe znajomo-
ści, poznawanie zwyczajów i kultury uczniów  z różnych krajów 
Europy.  Od przyszłego roku szkolnego zwiększamy ilość godzin 
j. angielskiego.

Nasza szkoła co roku organizuje dwutygodniowe półkolonie 
dla dzieci, prowadzone przez plastyków z Uniwersytetu Opolskie-
go (pod czujnym okiem profesorów ) i nauczycieli z naszej szkoły. 
Zajęcia są bardzo różnorodne -  od gier i zabaw, poprzez plastykę, 
rzeźbę, muzykę, sport, aż do roześmianych  zajęć z języków ob-
cych i ciekawych wypadów w plener. 

„Klasa jakich mało”.  Udało nam się stworzyć przy szkole tzw. 
„zieloną klasę”. Zajęcia można prowadzić na świeżym powietrzu, 
wykorzystując naturalne rekwizyty. Jest tam ogromna, piękna al-
tana z dużych rozmiarów stołem, ławkami i tablicami. Wszystko 
tonie w bujnej zieleni różnorodnych drzewek, krzewów i kwiatów.  
Obok „ zielonej klasy” znajdują się  małe rabaty, którymi zajmują 
się poszczególne klasy. W ten sposób uczniowie uczą się szacunku 
dla przyrody i ludzkiej pracy.

Proponujemy liczne kółka zainteresowań, praktycznie z każde-

go przedmiotu. Przy szkole funkcjonuje także ognisko muzyczne, 
można tu nauczyć się grać na wybranych instrumentach.  Nasi ro-
dzice mieli okazję przejść trening umiejętności wychowawczych 
pt: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci 
do nas mówiły”. Zajęcia prowadzone były przez Panią pedagog 
z WOM mgr Barbarę Charczuk.  Pod patronatem szkoły działa 
zespół wokalno – instrumentalny Andantino, który ma na swo-
im koncie liczne sukcesy, uświetnia swoimi występami wiele uro-
czystości środowiskowych. Cieszymy się, że to wszystko owocuje 
sukcesami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, m.in.: I, 
II i III miejsce w wojewódzkim konkursie Młody Literat, od wielu 
lat Andantino zajmuje I miejsce na różnego rodzaju przeglądach, 
konkurs recytatorski dla klas I - III : I i III miejsce, . Nie starczy-
łoby jednak miejsca, by wymieniać wszystkie nasze sukcesy.   Bo-
gata oferta wypoczynku i zajęć pozalekcyjnych sprawia, że szko-
ła jest czynna cały dzień od 7.00 do �9.00. To wszystko udaje się 
i jest możliwe dzięki wspaniałej pracy zarządu stowarzyszenia 
rodziców „Przyjazna szkoła”, nauczycieli i rodziców, oraz  dzięki  
współpracy z organizacjami  wiejskimi. Ogromne zaangażowa-
nie społeczeństwa, ich  pomoc,  ciągle nowe pomysły sprawiają, 
że chce się pracować. Pomysł na integrację przynosi efekty. Wy-
remontowaliśmy wszystkie klasy, mamy boisko ze sztucznej na-
wierzchni,  busa z którego korzystają wszystkie dzieci.  W tym 
roku planujemy rozbudowę budynku szkolnego o szatnię, toalety 
i małą salę gimnastyczną. Wielkie przedsięwzięcie, ale i wielka po-
trzeba takiego zaplecza. Udało nam się wreszcie zebrać pełną do-
kumentację, odpowiednią ilość środków finansowych, by w tym 
roku tę inwestycję rozpocząć. Dobra współpraca i wielkie zaan-
gażowanie nauczycieli,  konkretna pomoc środowiska i radość 
z tego, że coś wspólnie możemy dokonać zapewne pomoże na-
szym uczniom w zdobywaniu trudnej wiedzy, a może nawet w po-
kochaniu szkoły swego dzieciństwa.

Ewa Pietras

<- dokończenie ze strony 24

Chciałem w kilku zdaniach 
przedstawić działalność nowo 
powstałej spółki z o.o. WIK Tu-
rawa oraz największe zamierze-
nia inwestycyjne Gminy.

 Wodociągi i Kanalizacja 
Turawa Spółka z o. o. utworzo-
na została w 2008 roku. W mo-
mencie powstania jej udzia-
łowcami były Gmina Turawa 
i Gmina Łubniany. Obecnie je-
dynym udziałowcem jest Gmi-
na Turawa. Na prezesa Zarządu 
została wybrana pani Danuta 
Wajs. Siedziba spółki znajduje 

się w Kotorzu Małym w budynku po byłej szkole podstawowej.
Obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Roz-

pocznie ją w 20�0 roku. Głównym źródłem dochodów będzie 
sprzedaż usług wodno-ściekowych na terenie gminy.

Pierwszym zadaniem postawionym przed za-
rządem było przygotowanie wniosku  
o dofinansowanie budowy gminnej kanalizacji. Zgłoszono do do-
finansowania projekt ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa – Trias Opolski” w ramach pierwszej osi prio-
rytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym zamierzeniem projek-

tu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej  
na terenie Gminy, co wpisuje się również w szerszy cel ochrony 
wód podziemnych zbiorników GZWP ��� oraz GZWP ��4 będą-
cych głównym źródłem wody pitnej dla jednej trzeciej mieszkań-
ców Opolszczyzny oraz kilku gmin województwa Śląskiego.

W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę około 
��2 km sieci kanalizacji sanitarnej, �4 pompowni oraz �958 pod-
łączeń. Projekt podzielono na pięć kontraktów. Kontrakt pierwszy 
obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Turawa – Marszałki  
oraz północny brzeg Jeziora Turawskiego. Kontrakt drugi obejmu-
je kanalizację  Kotorza Wielkiego oraz południowy brzeg jeziora.  
W ramach kontraktu trzeciego zostanie wybudowana instalacja 
kanalizacyjna w miejscowościach: Rzędów, Kadłub Tur., Zakrzów 
Tur., Ligota Tur. i Bierdzany. Kontrakty czwarty i piąty dotyczą 
inwentaryzacji i monitoringu sieci oraz inżyniera kontraktu bę-
dącego inspektorem nadzoru.

Wniosek o dofinansowanie został złożony �0 kwietnia 
2009 roku. 22 maja zakończyła się ocena formalna i merytorycz-
na I stopnia, którą projekt przeszedł pomyślnie. � lipca rozpo-
czyna się sprawdzanie wniosków przez grupę roboczą. Ostatecz-
na decyzja o dofinansowaniu projektu powinna zostać wydana 
do 25 sierpnia 2009 roku.

Początek realizacji inwestycji zaplanowany jest na październik 
2009,  a jej zakończenie na koniec 20�2 roku. Koszt inwestycji 
brutto wyniesie 70 69� �88 zł. W ramach projektu staramy się 
o dofinansowanie na kwotę ponad �� 000 000 zł z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 Korzyści, które pojawią się wraz z zakończeniem reali-
zacji projektu, to zahamowanie emisji ścieków nieoczyszczonych 
do środowiska, a co za tym idzie, poprawa standardów ochrony 
środowiska, wzrost wartości gruntów i innych nieruchomości 

Drodzy mieszkańcy 
Gminy Turawa.

Ciąg dalszy na następnej stronie ->
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We wrześniu rozpoczęliśmy współpracę z Augustinuscol-
lege w Groningen. W tym samym miesiącu holender-

scy uczniowie spędzili tydzień w Turawie. Teraz przyszła kolej 
na nas.

Od 7-�� maja byliśmy z wizytą w Holandii. W czwartek spo-
tkaliśmy się przed budynkiem szkoły w Turawie już o godzinie 
4.45 rano. Nasze miejscowości dzieli ok. �000km, więc mieliśmy 
przed sobą bardzo długą i męczącą podróż.

Po dojechaniu na miejsce zostaliśmy przywitani przez nauczy-
cieli i naszych partnerów wraz z rodzicami. Po krótkiej przemo-

wie organizatora udaliśmy  się do domów rodzin goszczących,  
aby rozpakować walizki oraz odpocząć po dwunastogodzinnej 
jeździe. Nazajutrz czekał nas dzień pełen wrażeń.

Piątek był ostatnim dniem nauki dla tamtejszych maturzystów. 
Z tej okazji organizowali imprezę, przebierali się za postaci hi-
storyczne, filmowe, z bajek lub po prostu ubierali się inaczej niż 
zwykle. Przed budynkiem szkoły stały różne atrakcje, takie jak 
np. trampoliny do skakania czy elektryczny byk. W Polsce nie ob-
chodzi się tak hucznie zakończenia nauki przez zdających egza-
min dojrzałości, więc byliśmy zdziwieni, ale jednocześnie bardzo 
zaciekawieni; staraliśmy się napawać radosną atmosferą oraz 
chłonęliśmy z uwagą wszystkie szczegóły. Później mieliśmy do wy-
konania kilka zadań w mieście. Zostaliśmy zobowiązani do zna-
lezienia niektórych charakterystycznych dla Groningen miejsc, 
ulic, pomników. Następnie chętni mogli pokonać �00 schodów 
wchodząc na wieżę Kościoła Św. Marcina.

Po wykonaniu wszystkich zadań pożegnaliśmy się z nauczy-
cielami. Wieczór spędziliśmy w gronie naszych rówieśników. 

Większość po-
szła bawić się 
na karuzelach, 
diabelskim mły-
nie i w domach 
strachów, które 
akurat zawitały 
do miasta. 

Sobota była dniem spędzanym w holenderskich rodzinach.
W niedzielę wstaliśmy wcześnie rano, by dojechać do portu 

Lauwersoog, a stamtąd dopłynąć promem do wyspy Schiermon-
nigeoog. Dzień spędziliśmy bardzo przy-
jemnie, spacerując brzegiem morza , zwie-
dzając lokalne muzeum fauny i flory oraz 
słuchając opowieści przewodnika na temat 
wyspy. Do domów wróciliśmy późnym 
wieczorem.

Poniedziałek minął nam na udziale 
w lekcjach fizyki i chemii. Obserwowa-
liśmy ciekawe doświadczenia, a niektóre 
wykonywaliśmy sami. Po południu poszli-
śmy do restauracji Gigi’s, aby własnoręcz-
nie przygotować pizzę i makaron. Następ-
nie bardzo głodni z uciechą zasiedliśmy 
do stołów. Nasi polscy koledzy pewnie po-
bili nawet rekord w ilości zjedzonych pizz. 

Z naszych obserwacji wynikło, że przy stoliku chłopców na każdą 
głowę przypadły aż �-4 pizze! 

Wtorek był ostatnim dniem naszego pobytu w Holandii. 
Prawie cały dzień spędziliśmy w szkole. Odbyły się warsztaty 
taneczne i muzyczne, na których śpiewaliśmy afrykańską pio-
senkę i graliśmy na bębnach. Potem opracowaliśmy prezentacje 
multimedialne, a następnie przygotowywaliśmy aulę na poże-
gnalne spotkanie z rodzicami i podsumowanie całej wymiany. 
Wieczorem przy wspólnej kolacji przedstawiliśmy efekty naszej 
pracy. 

W środowy poranek o 5.00 zostaliśmy pożegnani przez na-
szych kolegów i wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Na zakończenie chcieliśmy jeszcze serdecznie podziękować 
paniom Iwonie Buczek oraz Anecie Czyrni za to , że zdołały 
wytrzymać z nami aż tydzień, oraz pani Agnieszce Bul, która 
- niestety - nie mogła towarzyszyć nam w Holandii, ale także 
sprawowała pieczę nad tym przedsięwzięciem. 

Anna Smajda kl.IIIA 

Turawa w Holandii

spowodowany uzbrojeniem terenu oraz efekty związane z roz-
wojem gospodarczym, szczególnie terenów wokół Jezior Turaw-
skich.

Aktualnych informacji o działalności spółki można szukać 
na stronach www.wik.turawa.pl oraz www.bip.wik.turawa.pl. 

 W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować pani 
prezes Wajs i wszystkim pracownikom gminy zaangażowanym 
w ten projekt za ostatnie miesiące wytężonej pracy, by wniosek 
o dofinansowanie mógł zostać złożony. W drugim półroczu roz-
poczną się kolejne inwestycje związane z kanalizacją: 

�. kanalizacja ulicy Węgierskiej w Kotorzu Małym oraz 
Węgier -kosztorysowa wartość inwestycji to 7 �40 000 zł

2. przebudowa tranzytu kanalizacji w Trzęsinie -kosztory-
sowa wartość inwestycji to 494 000 zł.

Ze względu na to, że powyższe miejscowości nie znajdują się 

w obszarze chronionym, realizacją inwestycji zajmie się gmina, 
a o dofinansowanie tegoż zadania staramy się z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich - stosowny wniosek zostanie złożony. 

Został również rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu 
hali sportowej przy gimnazjum w Turawie. W przetargu uczest-
niczyła ogromna ilość biur projektowych (�2), a szokujące były 
oferty cenowe na wykonanie projektu: od 54 900 zł do 597 800 zł 
najdroższa. Dokumentacja wraz z pozwoleniem budowlanym bę-
dzie gotowa pod koniec września.

Przed nami ogromne inwestycje, bez pozyskania środków ze-
wnętrznych i ograniczenia wielu drobnych wydatków wręcz nie-
możliwe. Jestem jednak optymistą, a rozpoczęcie budowy (Park 
Handlowy Turawa) tylko nam w tym pomoże.  

    Wasz Wójt
Waldemar Kampa 

<- dokończenie ze strony 25
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Od początku 2009 roku Samorząd Województwa Opol-
skiego realizuje projekt  ” Listen to the voice of villages” 

– „Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich” w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Operacyjny dla 
Europy Środkowej). Projekt współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 % kosztów kwa-
lifikowanych).

 Realizacja projektu planowana jest na � lata we współpracy 
z partnerami z Niemiec (Powiat Forcheim), Austrii (Uniwersytet 
Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych o Życiu w Wiedniu), 
Włoch (Prowincja Trento, Uniwersytet w Trento, Agencja Rozwo-
ju Regionalnego- Lamoro w Mango), Czech (Czeska Szwajcaria, 
Kraj Ustecky) i Słowenii (Centrum Rozwoju Miasta Litija).

O przystąpieniu do kolejnego projektu o tematyce rozwoju tu-
rystycznego terenów wiejskich (wcześniej zrealizowano RURAL- 
TOUR w ramach Interreg IIIB) zadecydowało wiele elementów. 
Najważniejszym przyczynkiem jednak jest to, że  rozwój terenów 
wiejskich staje się obecnie kluczowym problemem dotyczy bo-
wiem 92% obszaru Opolszczyzny i prawie 500 000 osób, co stano-
wi 47 % ogółu mieszkańców naszego regionu.   Transformacja go-
spodarcza, która spowodowała zawężenie funkcji rolniczych wsi 
zmusza decydentów do podejmowania prób reorientacji w stronę 
szeroko rozumianej funkcji usługowej, w tym turystycznej.

Na mapie Polski Region Śląska Opolskiego nie zalicza się 
do obszarów kojarzonych z turystyką. Wystarczy jednak wybrać 
się na wycieczkę do pobliskich lasów czy parków, by przekonać 
się, że istnieje bardzo wiele atrakcji, które mogłyby przyciągnąć 
i zadowolić niejednego turystę. Walory przyrodnicze, dziedzictwo 
historyczne i kulturowe w połączeniu z zapałem i potencjałem lo-
kalnej wiejskiej społeczności jest solidną podstawą do tego, aby 
na naszym obszarze rozwinęła się turystyka wiejska.

Celem projektu „Listen to the voice of villages” –„Wykorzysty-
wanie potencjału terenów wiejskich” jest wymiana doświadczeń 
w zakresie wspierania rozwoju turystki na obszarach wiejskich 

z dużym niewykorzystanym potencjałem turystycznym oraz 
określenie najlepszych narzędzi zarządzania na tych terenach.

W pobudzaniu rozwoju turystyki 
w naszym regionie nie chodzi o turystykę masową, skomercja-
lizowaną z dużą infrastrukturą turystyczną i kompleksami  ho-
telowo-rekreacyjnymi,ale o turystykę na mniejszą skalę, adre-
sowaną do odbiorców wymagających, poszukujących kontaktu  
z przyrodą i wiedzą. Turystyka „alternatyw-
na” ma stać się ważnym elementem sektora usług   
i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności na-
szego regionu.

W ramach projektu podejmowane będą działania polegające 
na analizie zasobów obszarów wybranych do projektu oraz wdra-
żaniu projektów pilotażowych z zakresu zrównoważonego rozwo-
ju turystycznego. 

Rozwój zrównoważony to dla Komisji Europejskiej jedyna wła-
ściwa droga rozwoju turystycznego polegająca na zaspakajaniu 
aspiracji rozwojowych bez uszczerbku dla środowiska naturalnego 
 i dorobku kulturalnego.  W kontekście równoważenia rozwoju 
dąży się do wzmocnienia istniejących ram prawnych i instytucjo-
nalnych i do najlepszego ich wykorzystania. Oznacza to, że dzia-
łania podejmowane w ramach projektu realizowanego przez Sa-
morząd Województwa  opierać się będą na dobrych praktykach 
zrównoważonego rozwoju turystycznego, już wypróbowanych 
w innych regionach w europie, przy jednoczesnym rozpowszech-
nianiu ich na skalę krajową i europejską. 

 Merytorycznej pracy w ramach projektu  na rzecz nowych 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu rozwoju turystycznego to-
warzyszyć będą  działania informacyjno-promocyjne. Druk ulo-
tek, prezentacje podczas lokalnych i międzynarodowych targów 
turystycznych oraz podróż dziennikarzy po terenach objętych 
projektem przyczyni się nie tylko do rozpowszechnienia infor-
macji na temat projektu, ale również ma służyć wypromowaniu 
produktów turystycznych  z obszarów zgłoszonych do udziału 
w projekcie.

Z terenu Województwa będą to obszary zrzeszone w następu-
jących Lokalnych Grupach Działania: Kraina Dinozaurów, Euro 
Country, Dolina Stobrawy, Wspólne Źródła oraz w Stowarzysze-
niu Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Po zakończeniu realizacji projektu podmioty biorące bezpo-
średnio udział w projekcie będą mogły korzystać z wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk zagranicznych partnerów w ramach 
międzynarodowej sieci współpracy przyjmującej formę Stowa-
rzyszenia Aktywnych Wsi (Vital Villages Association,). Cele sto-
warzyszenia to promowanie konkurencyjności terenów wiejskich 
na rzecz polepszenia ich kondycji gospodarczej i rozwijanie sieci 
partnerskiej w ramach stowarzyszenia. 

Anna Bereźnicka 
Biuro Inicjatyw Wspólnotowych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

„POTENCJAŁ 
TURYSTYCZNY 

OPOLSKIEJ WSI”

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa

Dnia 24 maja 2009r. przeprowadzono w � okręgu wyborczym wybory uzupełniające do Rady Gminy Turawa. Spośród 
2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach zwyciężyła Pani Barbara Czech z Komitetu Wyborczego „Nasza Mała Ojczyzna”, uzy-
skując najwyższą liczbę, tj. 56 głosów. Drugi kandydat, Pan Ryszard Kogut z Komitetu Wyborczego Mniejszość Niemiecka 
Gminy Turawa, uzyskał 54 głosy.

W wyborach odnotowano bardzo niską frekwencję. Spośród 908 osób uprawnionych do głosowania udział wzięło tylko ��2, 
czyli �2,��%, z czego oddano ��0 głosów ważnych i 2 głosy nieważne. 

Sekretarz Gminy
Stanisława Brzozowska 
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Priorytetem pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bier-
dzanach jest inwestowanie w wiedzę uczniów. Wiedzę, bę-

dącą źródłem sukcesu, rozumianego jako możliwość dokonania 
w przyszłości wyboru dowolnej drogi realizacji własnych dążeń 
i aspiracji.

Efekty naszej pracy zostały dostrzeżone i w ubiegłym roku zna-
leźliśmy się w trzydziestce najlepszych szkół podstawowych woje-
wództwa opolskiego, ogłoszonych na stronie internetowej przez 
Opolskiego Kuratora Oświaty (w województwie jest 4�� szkół 
podstawowych).

W bieżącym roku również staramy się tak organizować pracę 
placówki, aby uczniowie mieli możliwość wszechstronnego roz-
woju. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi wychowankowie bio-
rą udział w różnych konkursach oraz rozgrywkach sportowych.

Uczniowie klas starszych mają możliwość wykazać się wiedzą 
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, gdzie zajmują 
czołowe miejsca. I tak, na etapie gminnym,:

Konkurs Języka Niemieckiego –
 Laura Michalczyk kl. IV – II miejsce (opiekun B. Pikos).

Konkurs Polonistyczny – 
Justyna Panicz kl. VI – I miejsce,
Kamila Kulawik kl. VI – III miejsce,
Nikola Lepsy kl V – IV miejsce (opiekun U. Ejsmont).

Konkurs Przyrodniczy – 
Justyna Panicz kl. VI – II miejsce,
Patryk Spyra kl. VI – V miejsce (opiekun A. Pałos).

Konkurs Historyczny –
 Justyna Panicz kl. VI –I miejsce,
Patryk Spyra kl. VI – II miejsce (opiekun A. Pałos).

Justyna Panicz została finalistką Konkursów Przyrodniczego 
i Historycznego. Biorąc udział w finałach obu konkursów, w któ-
rych uczestniczyli najlepsi uczniowie z całej Opolszczyzny, wyka-
zała się tak szeroką wiedzą i umiejętnościami, że została laureatką 
(zwycięzcą) obu konkursów na szczeblu wojewódzkim. To wielkie 
osiągnięcie, zważywszy fakt, że spośród 54 laureatów tylko pięć 
osób było „podwójnymi” zwycięzcami, a wśród nich uczennica 
naszej szkoły, mieszkanka gminy Turawa. Osiągnięcie to jest wy-
nikiem ogromnej pracy dziecka nad poszerzeniem wiadomości, 
ale też jest bardzo dużą zasługą Pani Agnieszki Pałos, która przy-
gotowywała Justynkę do udziału w obu konkursach, nie szczędząc 

energii i czasu. Im obu należą się gratulacje i podziękowania.
 Również dzieci z klas młodszych biorą udział w konkur-

sach. W Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym klas trzecich 
uczennica kl. III Julia Wiench zajęła I miejsce w gminie, a na-
stępnie w finale wojewódzkim została zwycięzcą tego konkursu. 
Podobnie jak w przypadku Justyny jest to sukces, będący następ-
stwem pracy Julii oraz zaangażowania  Pani Iwony Łabazy, która 
efektywnie wprowadziła uczennicę w meandry trudnej  polskiej 
ortografii.

 Niestety, nie wszyscy mają możliwości, aby brać udział 
w konkursach przedmiotowych. Uczniowie Ci mogą uczestniczyć 
w konkursach plastycznych, fotograficznych lub recytatorskich, 
organizowanych przez ościenne szkoły (z terenu naszej gminy 
i nie tylko) oraz różne organizacje i instytucje (Komenda Policji, 
EnergiaPro, Sanepid, Muzeum Śląska Opolskiego...). 

Wiele dzieci posiada uzdolnienia sportowe. Biorą one udział 
w różnego rodzaju zawodach. Na terenie gminy dużym powodze-
niem cieszy się tenis stołowy. Uczniowie naszej szkoły i na tym 
polu mają sukcesy indywidualne i drużynowe. 

Indywidualne: 
w kategorii chłopców do klas IV  - 

Mateusz Mazur kl. IV – II miejsce (opiekun A. Pancerz), 
w kategorii chłopców do klas VI  - 

Michał Junik kl. VI – I miejsce,
Patryk Spyra kl. VI – II miejsce oraz II miejsce 
w kategorii chłopców do klas gimnazjalnych,

 Dawid Kupka kl. VI – IIII miejsce,
w kategorii dziewcząt do klas VI  - 

Justyna Panicz kl. VI – I miejsce, 
          Jessica Nowak kl. VI – II miejsce  
          Katarzyna Lewicka kl. V – III miejsce.
Drużynowe: Patryk Spyra, Dawid Kupka, Michał Junik - II 

miejsce w półfinale powiatowym w Krasiejowie i IV miejsce w fi-
nale powiatowym w Popielowie. 

Obecnie inna grupa uczniów pod opieką Pani Jolanty Oziem-
błowskiej przygotowuje się do konkurencji pchnięcia kulą oraz 
biegów.

Cieszą nas aktualne sukcesy i życzymy sobie takich w przy-
szłych latach naszej pracy.

Ewa Gancarz

Zdjęcia: 
1. Justyna Panicz z Opolskim Kuratorem Oświaty Panią H. Bilik, 

2. Drużyna chłopców podczas półfinałów powiatowych w Krasiejowie.

„Inwestowanie w wiedzę zawsze daje najlepszy zysk.”
Abraham Lincoln
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Na terenie Turawy istnieje Ludowy Klub Wędkarski ma-
jący status stowarzyszenia. Zebranie grupy inicjatywnej 

odbyło się w 2005 roku, a w kwietniu 2006 nastąpiła rejestracja 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność klubu opiera się 
na zasadach zawartych w statucie.

Celem działanie Klubu jest organizowanie wędkarstwa, 
rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie 
na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Klub realizuje swe cele poprzez:
�.organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach obowią-

zujących w polskich związkach sportowych,
2.popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wie-

dzy ekologicznej wśród młodzieży,
�.współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony 

przyrody, 
4.nabywanie, ochronę i użytkowanie wód,
5.racjonalne zarybianie wód, będących w użytkowaniu Klu-

bu, i ich ochronę,
6.inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz integracji 

społeczności lokalnej,
7.prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach okre-

ślonych w ustawie  „Prawo o stowarzyszeniach”, z przezna-
czeniem dochodów na działalność statutową,

8.podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji 
celów Klubu.

W 2006 roku kilkunastoosobowa  grupa zapaleńców zaini-
cjowała pracę tego klubu, natomiast w chwili obecnej  klub zrze-
sza już �40 członków, w tym 2� dzieci do lat �4-tu , najmłod-
szy Roch Mykietów ma 4 lata, �9 osób to młodzież ucząca się, 
jest też 2 członków honorowych: pani Alfreda Krysztofiak i pan 
Henryk Moch. Prezesem klubu został pan Józef Kłak.

Działalność klubu opiera się na pracy społecznej członków 
oraz na pomocy rzeczowej i finansowej członków wspierających 
i sponsorów.

Urząd Gminy w Turawie przekazał  klubowi do użytkowania 
staw tzw. Toloch na okres �0 lat. Członkowie klubu stopniowo 
zaczęli zagospodarowywać brzegi stawu. Zbudowali w wielu 
miejscach drewniane pomosty, uporządkowali teren, postawili 
ławki. Wyczyścili ze śmieci ,zasypali teren bagnisty. Na bieżąco 
dbają o drzewa. Przede wszystkim jednak staw został zarybiony, 
wpuszczono ok. � tony różnego narybku – karp, pstrąg, szczu-
pak , węgorz. Wszystko to wymagało pracy wielu rąk. Człon-
kowie klubu przepracowali  tu społecznie 5000 godzin. Wzdłuż 
brzegu stawu biegnie piękna droga asfaltowa do Kotorza Wiel-
kiego. Każdy mieszkaniec czy gość może teraz z przyjemnością 

tamtędy spacerować, wejść na pomost (a jest ich aż �5) , obser-
wować ptaki wodne czy łowić ryby po uprzednim wykupieniu 
pozwolenia na taki połów. Tak więc staw i teren wokół służyć 
może wszystkim, byleby uszanować spokój i porządek , który 
tam panuje. Członkowie klubu pracują również w innych spo-
łecznych formacjach, spora część jest członkami Rady Sołeckiej 
w Turawie. Organizują imprezy integracyjne dla wszystkich 
mieszkańców wsi, min. w ubiegłym roku nad stawem odbył się 
festyn z okazji Dnia Dziecka, w tym roku  członkowie klubu 
biorą udział w organizacji festynu z okazji �0-lecia Gimnazjum 

w Turawie oraz Biegu po życie. Członkowie klubu mają ambitne 
plany na przyszłość: chcą zbudować wiatę , w której będzie po-
prowadzony prąd, oświetlenie, aby móc nawet w niepogodę ko-
rzystać z tego pięknego miejsca. Ponadto  w planach jest utwo-
rzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wokół stawu. Wszystko 
to wymaga pracy i wielu starań.

Znając jednak pracowitość i determinację tych ludzi, na pew-
no się uda. Działalność klubu została zauważona i doceniona 
przez mieszkańców Turawy. Powstało piękne miejsce do rekre-
acji, byleby tylko wszyscy korzystający potrafili właściwie korzy-
stać z niego, nie brudzili i nie dewastowali, bo służyć ono może 
wszystkim. Członkowie klubu oczekują na chętnych do pomocy 
w różnej formie, sami również chętnie włączą się do różnych 
prac. LKW serdecznie dziękuje Panu Wójtowi W. Kampie za udo-
stępnienie drewna na wykonanie pomostów na stawie oraz  Panu 
Markowi Plotnik za przetarcie tego drewna. W imieniu miesz-
kańców Turawy pragnę podziękować wszystkim członkom klu-
bu za to, co stworzyli, i życzyć dalszych wspaniałych pomysłów 
i wielu sił do pracy.

Osoby zainteresowane działalnością klubu odsyłam na stronę 
internetową   www.lkwturawa.ovh.org

Teresa Żulewska

LUDOWY  
KLUB  
WĘDKARSKI

Dnia 16 maja 2009r. nad Jeziorem Srebrnym 
w Osowcu odbyły się już po raz kolejny spławikowe za-
wody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Turawa.

Rywalizacja miała miejsce w godzinach rannych, 
tj. od 800 do 1100, gdy ryba najlepiej bierze.

Wyniki zawodów 
wędkarskich

Oto wyniki zawodów:
1. miejsce zajął Pan Damian Jończyk 
z Kotorza Małego: 1920g 
2. miejsce zajął Pan Henryk Sznurowa 
z Trzęsiny: 920 g 
3. miejsce zajął Pan Dariusz Morcinek 
z Osowca: 360 g 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym 

uczestnikom zawodów życzymy cierpliwości oraz poła-
mania kija podczas następnych zawodów.
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 Jan Kazimierz, o elekcji się dowiedziawszy, ze Szwecji 
przybył i nijak polskiej mowy nauczyć się nie umiał. Z dwo-
rzanami dogadać się nie potrafił. Rozkaz wymarszu na Zba-
raż wydał już dwie niedziele temu, co służba tak zrozumiała, 
że co noc inną dwórkę mu sprowadzała.

Ale największym strapieniem króla było to, że nijakim 
sposobem nie mógł się doprosić nocnika. Wydawszy z siebie 
serię hurgotów i zgrzytów, otrzymywał od życzliwie uśmiech-
niętej służby flaszę z miodem, by gardło przepłukać.

Miód z rozpaczy wypiwszy, korzystał więc biedak z onej 
flaszy, co wielkiej wymagało precyzji i niemałej cierpliwości.

Utrapienie króla wydało się skończyć wraz z przybyciem 
Skrzetuskiego.

        Ruszono rychło ku Zbarażowi, gdzie wkrótce roz-

poczęła się bitwa. Jan Kazimierz jednak tak prędko rozkazy 
jął wydawać, że nawet Skrzetuski go nie rozumiał. Dla het-
manów i oficyjerów głos najjaśniejszego pana bardziej przy-
pominał dźwięk łańcucha po kowadle przeciąganego niźli 
ludzką mowę.

Przeto każdy robił to, co chciał, dbając jednak, by nawet 
przy rabowaniu tatarskich i kozackich taborów dzielnym się 
wydać.

Rychło też zbaraska bitwa bardziej bójkę na szlacheckim 
weselu niż rycerską potyczkę przypominać zaczęła.

Król ręce tylko załamywał i gulgotał, gniewnie złorzecząc 
po szwedzku, na co straż przyboczna przyskoczyła szybko 
z flaszą miodu. Najjaśniejszy pan tedy westchnął, zapłakał 
i, nie wiedząc już sam - kto tu zwycięzcą, a kto pokonanym 
- niesławny rozejm podpisał.

        Nad ranem Longinus, który całą bitwę przespał, 
otrzeźwiał i do Anusi pospieszył. Skrzetuski niebawem oże-
nił się z krasawicą – Heleną Kurcewiczówną, którą uczciwie 
w kości wygrał od niejakiego Bohuna. 

Z całej naszej kompaniji jeno ja – Zagłoba i Michaś Woło-
dyjowski w stanie bezżennym ostalim. Jam zawsze był wierny 
okowicie i jenom z winem ją zdradzał. Michał zaś, popiwszy 
tęgo, między dragonem a hajduczkiem zaczął wybierać. Jak 
wybrał – nie wiem, bom wolał nie patrzeć.

I tak w służbie Rzeczypospolitej pozostajem wszyscy: 
Skrzetuski i Longinus obrońców ojczyźnie miłej przydając, 
ja z Michałem – szeregi wrogów trzebiąc.

Poziomo:�- mebel na ubrania; �- miejscowość w gminie Turawa z fabryką 
metali; 7- jadłodajnia, pijalnia;�0- lód płynący rzeką; ��- skrócone imię piłkarza 
Klose; �2- stolica gminy nad Małą Panwią; ��-warszawski klub piłkarski; �4- obi-
bok, próżniak; �5- składnik bejc, mieszanina terpenów; �8- obszerny ubiór z ma-
teriału owijanego dookoła ciała; 20- Chrystus, (wspak); 2�-pierw.chem. o l.a.76; 
24-płaci je rozwiedziony ojciec; 25- w skrócie o telewizji satelitarnej; 26- …Turaw-
ska, miejscowość w gminie Turawa; 27- sztuczny ciek wodny; 29- miasto w płn. 
Austrii, prod. sam. ciężarowych o tej nazwie; �0- jeśli … ojczyzny, to przestęp-
stwo przeciw państwu; �2- sala na uniwersytecie; �4- nie przeciw; �5- skrót amer. 
agencji prasowej; �6- dawka, np. leku lub cierpliwości; �7- ostatnia litera alfabetu 
greckiego; �9- popularne buty sportowe; 4�- tam na film; 42- synonim wyrazu; 
4�- imię Szewińskiej; 44- osoba korzystająca z telefonu lub telewizji za stałą opłatą; 
46- najdłuższa rzeka w Chile; 47- miasto w Jordanii lub zatoka Morza Czerwone-
go; 49- powieść Prusa; 52- ustęp, fragment tekstu od nowego wiersza; 55- łączenie 
nauki przedmiotów ogólnokształcących z problematyką pedagogiczną; 56- owoc 
brazylijski w kształcie szyszki; 59- grupa osobników w obrębie gatunku np. psów, 
krów; 60- m. pow. nad Brdą w słynnych Borach. 

Pionowo: � – stol. Szwecji; 2- mały 
Franciszek; �- siedemnasta grecka litera, 
rho,(wspak); 4- wielki pokój gościnny; 
5- miejscowość w gminie Turawa nad 
Małą Panwią; 6- polskie włókno polie-
strowe; 7- miejscowość w gminie Turawa 
ze śmiercią w kościele; 8- część hektara; 
9- rabunek, kradzież; �0- stol. Ugandy; 
�5- Timkad, miasto w Algierii; �6- ko-
smonautka radziecka z �96�r.; �7- przy-
roda, istota; �9- rzeka w Libanie, Syrii 
i Turcji; 2�- z prezydentem Obamą; 22-
siódma grecka litera; 24- imitacja orygi-
nału lub puste opakowanie na wystawie; 
27- opanowanie gosp. i polit. jednego 
państwa przez inne; 28- teren pokryty 
trawą; 29- ma satysfakcję z zadawania 
partnerowi bólu i cierpienia; �0- poślad-
ki zwierzęcia; ��- odkryty przez Skło-
dowską-Curie; ��- rzym. bóg miłości; 
�4- podopolska miejscowość w gminie 
Turawa; �8- przybudówka przed wej-
ściem do domu;  40- obraz w kościele 
wschodnim; 4�- rudy miś z krótką 
grzywką z bajek dla dzieci; 45- drużyna, 
grupa, zespół ludzi; 48- minerał, skład-
nik piasku; 50- maciora; 5�- przejście 
na wyższe stanowisko; 5�- ssak drapież-
ny z łasicowatych, może być ,,domowa”; 
54- rodzaj egzaminu pisemnego z kil-
koma odpowiedziami do wyboru; 56- 
to samo co 8 pionowo; 57- najwyższa 
figura w kartach; 58- symbol sodu. 

                                                                  
                                           

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej nr 66 w „FALI” 
nr �/76/2009 nagrodę otrzymała Pani: Edyta Jonczyk z Zakrzowa Turaw-
skiego („Turawa i jej okolice w grafice” –Walter Świerc). Hasło krzyżówki 
brzmiało: „Kiedy Wielkanoc nastanie Fala życzy Wam na Zmartwych-
wstanie dużo zdrowia i radości, które niechaj w Was gości”.

W imieniu kolegium redakcyjnego naszego kwartalnika życzymy cieka-
wej lektury.

Kartki z rozwiązaniem hasła krzyżówki nr 67 prosimy nadsyłać do dnia 
31 lipca 2009 roku na adres:

Redakcja Kwartalnika „FALA”, ul. Opolska �9c, 46-045 Turawa (Urząd 
Gminy Turawa).

Redakcja

Jak to ręka wraża
nie tknęła Zbaraża.
Wyjątek z pamiętników Onufrego Zagłoby część II

KRZYŻÓWKA NR 67 ZNACZENIA WYRAZÓW:

Agnieszka i Stanisław Walusiowie
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Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła.  
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Turniej „Co Wiem o Swojej Gminie” „Bieg po życie” w Turawie

GIMNAZJALNY FESTYN W TURAWIE

Turawa w Holandii

„Bezpieczny rowerzysta”
 w Zawadzie Rodzinny festyn w Kadłubie Tur.


