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MIESIĘCZNIK

Burzliwe życie Alfonsa 
Zgrzebnioka cz. II

Prezydent RP Andrzej Duda nadał 
pośmiertnie Alfonsowi Zgrzebniokowi 
- Order Orła Białego. > 12-13

Dramat rodziny  
spod Grodkowa

Sąsiad pociął ją nożem, kiedy zaginął 
policja zaczęła podejrzewać jej syna. 

> 8

Eko Rezydencja  
w sercu Opolszczyzny 

Dwa nowe hotele dla owadów stanęły 
w Krapkowicach. > 28
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LEGENdY Z OPOLSZCZYZNY
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle została drugim 
w historii polskim klubem, który triumfował 
w siatkarskiej Lidze Mistrzów.  > 30

Fot. CEV/superfinals.cev.eu
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Piszemy  
o Was
i dla Was

Codziennie świeża
porcja informacji
w naszym portalu
Opowiecie.info.
Znajdziecie tam
wiadomości
z całego regionu.

MASZ SpRAwę?

Napisz lub zadzwoń:

 info@opowiecie.info

 77 400 79 32

Zespół magazynu
i portalu 
www.opowiecie.info

Do PRL-u  
coraz bliżej 

Pandemia trwa, choć niektórym 
wydaje się, że już po wszystkim. 
Niestety, ludzie wciąż umierają 
setkami. W tych czarnych 
statystykach zajmujemy czołowe 
miejsce w Europie, a jedno z ostatnich, 
jeśli chodzi o gotowość do szczepienia. 
Przez to realna jest u nas groźba 
czwartej fali, która może dobić 
gospodarkę. 

Za to, że tak jest, ponosi winę głównie 
rząd, władza PiS, która myśli tylko o tym, 
„żeby wyborca się nie obraził”. Zamyka na 
oślep, otwiera dziwnie, bo co można powie-
dzieć, kiedy otwiera się hotele, ale hotelowe 
restauracje już nie? Przecież tam ludzie się 
nie tłoczą tak, jak w otwartych niedawno 
galeriach handlowych. 

Daleko nam do wzoru zachodnich sąsia-
dów, którzy przyjęli zasadę zdecydowanych, 
jasnych dla obywateli działań, twardego eg-
zekwowania rygorów, a potem ostrożnego, 
przemyślanego łagodzenia obostrzeń. Do 
sklepów różnych branży można się zapisać 
(tutaj rozwiązania dla starszych i młod-
szych z aplikacją), przyjść na umówioną 
godzinę, np. kupić spodnie i buty, a wcze-
śniej przymierzyć. Po naszym wyjściu sklep 
przewietrzą, by weszli następni. 

Władza, zdecydowanie i pomysłowość 
przejawia tylko w tuszowaniu swoich afer 
i chronieniu związanych z nią ludzi. Nie 
zamierza ich rozliczać, ani się z nich tłu-

maczyć. Z Daniela Obajtka, z wyrzuconych 
w błoto milionów na wybory kopertowe, 
z powiązań mafii pruszkowskiej z wysoki-
mi urzędnikami Ministerstwa Finansów. 
Wcześniej nie chciała się tłumaczyć z Ma-
riana Banasia, który był dla niej „kryszta-
łowym człowiekiem”, a teraz, jako prezesa 
NIK, chce zniszczyć w walce przypomina-
jącej gangsterskie porachunki. 

Zabiegiem przykrywającym to wszystko 
ma być Polski Ład, wcześniej nazywany No-
wym Ładem. A co w nim nowego, że jed-
nym daje, zabierając innym? Zabierając tym 
najbardziej przedsiębiorczym, zaradnym, 
pracowitym i wykształconym. To powrót 
do przeszłości i PRL w czystej postaci, kie-
dy „wszyscy mieli takie same żołądki” oraz 
„czy się stoi, czy się leży, pięć tysięcy się 
należy”. Podnoszenie podatków i kosztów 
pracy to powrót do gospodarki republiki 
bananowej, ze wzrostem szarej strefy i wy-
płacania pracownikom „pod stołem”. 

To państwo Misiewiczów, Obajtków 
i Pancernych Marianów, które za chwilę bę-
dzie z pustą kasą. Do tego centralnie stero-
wane, bo samorządy się gnębi i zabiera im 
pieniądze. Prawdziwe życie z problemami 
zwykłych ludzi pozostaje poza sferą zainte-
resowania tej władzy. 

O tym życiu my piszemy w naszych tek-
stach. 

Zachęcam do lektury Magazynu 
Opowiecie.info 
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ŚRODOwISKO

Dorodne świerki i młode 
lipy padły ofiarami 
wandali. Pod drzewa 
wylewane są substancje 
chemiczne.  Zamiast 
starać się o pozwolenie 
i czekać na urzędnicze 
decyzje, ktoś woli je 
podtruwać. Sprawa 
została zgłoszona na 
policję.

ANNA PLEWA

Trzy świerki rosnące przy 
ul. Morcinka i  cztery 
lipy rosnące przy Topo-

lowej w Dobrzeniu Wielkim 
zostały podlane preparatem, 
który spowodował wypale-
nie trawy rosnącej dookoła 
drzew. Wypalona została też 
część trawnika przy Topolo-
wej. Nie wiadomo, czy jest 
to jednorazowy wybryk, czy 
celowe działanie, żeby pozbyć 
się drzew.

– Ktoś celowo niszczy 
drzewa, kolejny raz mamy do 
czynienia z tym samym dzia-
łaniem – mówi Piotr Szlapa, 
wójt gminy Dobrzeń Wielki. 
W 2019 roku drzewka, które 
gmina zasadziła na ul. Topolo-
wej zostały podlane środkiem 
chemicznym. Na szczęście 
jakoś to przeżyły. Teraz ktoś 
bardziej się postarał, zwiększył 
dawkę i potraktował nią wię-
cej drzew niż ostatnio. Efekty 
już widać, trawa wokół drzew 
jest wypalona.

Ulica Topolowa została tak 
nazwana od rosnących tam 
kiedyś topoli. Jak mówi wójt, 
na wniosek mieszkańców 
drzewa zostały wycięte. – Po-
nieważ obowiązują nas nasa-
dzenia zastępcze, przeprowa-
dziliśmy je w tym miejscu, 
ale jak widać, komuś nawet te 
małe drzewka przeszkadzają 
i robi wszystko, żeby zieleni 
w tym miejscu nie było. Po-

dobna sytuacja zdarzyła się 
na ul. Morcinka. Rosnące tam 
dwudziestoparoletnie świer-
ki też komuś przeszkadza-
ją i ewidentnie potraktował 
je roundupem, czy innym 
środkiem chemicznym, żeby 
uschły.

– Chodzi o zasady, jeżeli 
ktoś nie chce drzewek w tym 
miejscu, niech nas o  tym 
poinformuje, wtedy je prze-
sadzimy. Robimy przecież 
takie rzeczy – kontynuuje 
Piotr Szlapa. – Jakiś czas 
temu przesadziliśmy mło-
de drzewa w Chróścicach. 
Mieszkańcy poinformowali 
nas, że zaczynają rozrastać 
się  na pr ywatne posesje, 
więc przesadziliśmy je na te-
ren sportowy. Można to zała-
twić, nie trzeba drzew w taki 
sposób niszczyć.

SpRAwA ZOStAłA 
ZGłOSZOnA  
nA pOLIcję

Urząd Gminy zwrócił się do 
komisariatu policji w Dobrze-
niu z prośbą o wzmożenie pa-
troli i częstsze monitorowanie 
terenów, zwłaszcza przy dro-

gach gminnych, przy kąpieli-
sku Balaton, parku rekreacyjno
-wypoczynkowym, na placach 
zabaw i skwerach zieleni.

Na razie nie można ocenić, 
czy drzewa przeżyją. Od jed-
nego z mieszkańców Dobrze-
nia usłyszeliśmy, że drzewa są 
podtruwane już od kilku lat. 
Lipy przeszkadzają bo pylą, 
brudzą okna i  samochody. 
Czym zawiniły świerki – nie 
wiadomo.

Władze gminy apelują do 
mieszkańców o zwrócenie 
uwagi na akty wandalizmu. 
– Wszyscy mówimy o czy-
stym powietrzu, sadzimy 
drzewa, a ktoś perfidnie sie-
je w zieleni spustoszenie – 
słyszymy w urzędzie gminy. 
– Te świerki tyle lat rosną, 
nikomu nie przeszkadzały, 
służą zwierzętom, ptakom. 
Dodatkowo to zmarnowane 
pieniądze gminy.

Podtrute lipy i świerki Fot. urząd Gminy dobrzeń Wielki

KTOś PODTRuWA DRZEWA 
W DObRZENIu WIELKIm
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rEkLAMA

EDUKAcjA

Tym razem matura nie 
została przesunięta 
na czerwiec, jak rok 
temu, i odbyła się 
w planowanym terminie. 
Do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło prawie 370 
tys. osób z całej Polski, 
w tym 6,4 tys. z samej 
Opolszczyzny.

TOmASZ CHAbIOR

maturę w  tym roku 
napisało 271 tys . 
absolwentów liceów 

i techników, do których do-
łączyło blisko 100 tys. osób, 
które oblały ostatni egzamin 
dojrzałości lub chciały popra-

wić niesatysfakcjonujący wy-
nik. Po półtora roku zdalnego 
nauczania zaliczenie najważ-
niejszego sprawdzianu w życiu 
miało być łatwiejsze.

Podobnie jak rok temu 
zrezygnowano z przeprowa-
dzania egzaminów ustnych, 
które jeszcze w  2019 roku 
były obowiązkowe i należało 
je zdać na co najmniej 30%. 
Tym razem, podobnie jak ze-
szłego czerwca, matury ustne 
zdawali tylko ci, którzy będą 
potrzebować wyniku takiego 
egzaminu podczas rekrutacji 
na studia.

Po raz pierwszy zrezygno-
wano też z obowiązkowego 
egzaminu z jednego wybrane-
go przedmiotu dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym. 
W minionych latach wystar-
czyło tylko przyjść i podpisać 
się. Teraz tę część matury zda-
wali tylko chętni.

Co zatem należało zrobić, 
żeby uzyskać świadectwo doj-
rzałości? Zdać na co najmniej 
30% egzaminy z języka pol-
skiego, matematyki i jednego 
wybranego języka nowożyt-
nego. Wszystkie na poziomie 
podstawowym.

– Tegoroczne egzaminy 
były łatwiejsze niż te z po-
przednich lat. Matematyka 
nie była zbyt trudna, a „Lal-
ka”, która znów pojawiła się 
na maturze, bardzo mnie ucie-
szyła – przyznała Małgorzata 
Pozniak, absolwentka Liceum 
Ogólnokształcącego im. Po-

wstańców Śląskich w Dobrze-
niu Wielkim. – Zdalna nauka 
była sprawdzianem, który po-
kazał, kto chce się uczyć i do-
brze zdać maturę. Mnie dała 
możliwość lepszego skupienia 
się na przygotowaniach do eg-
zaminów.

Matura rozpoczęła się 4 
maja egzaminem z  języka 
polskiego, który składał się 
z czytania ze zrozumieniem 
i wypracowania. Kolejnego 
dnia maturzyści napisali eg-
zamin z matematyki. Później 
do zaliczenia pozostał im już 
tylko język obcy nowożytny 
i ewentualnie inne wybrane, 
już nieobowiązkowe, przed-
mioty. Egzaminy pisemne 
trwały do 20 maja, a ustne 
dzień dłużej.

Odbyła się kolejna pandemiczna 
matura. „Zdalna nauka była 
sprawdzianem”
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Rozmowa
Z lekarzem Klaudią 
Woźniak, neonatologiem 
z Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu, 
rozmawia Jolanta 
Jasińska-mrukot.

– Projekt, w którym pani 
uczestniczy, zakłada taką ko-
lejność: kobieta w ciąży trafia 
do ginekologa, a kiedy on za-
uważa coś niepokojącego, to 
trafia do pani – neonatologa. 

– Zgadza się. Jeżeli pod-
czas badania płodu ginekolog 
stwierdza jakąś nieprawidło-
wość w jego rozwoju, wtedy 
przyszła matka może skorzy-
stać z poradnictwa specjali-
stycznego. To właśnie istota 
tego programu, współfinanso-
wanego z unijnych funduszy, 

polegająca na rozszerzeniu 
opieki medycznej nad kobie-
tami w ciąży i połogu oraz 
ich dziećmi do lat dwóch. 
Wykracza ona poza zakres 
refundowany przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Uzu-
pełniona jest m.in. o badania 
prenatalne dla kobiet w ciąży 
przed ukończeniem przez nie 
35 roku życia oraz poradnic-
two prenatalne bez względu 
na wiek przyszłej mamy. 

– I co pani robi? Proszę 
opisać całą ścieżkę.

– Gdy przychodzi do mnie 
pani z wynikiem badania pre-
natalnego wykonanego przez 
ginekologa w ramach projek-
tu, z opisem pokazującym mi 
występujący u dziecka me-
dyczny problem, wyjaśniam 
jej  lub obojgu rodzicom, 
z  jaką sytuacją będą mieli 
do czynienia bezpośrednio 

po urodzeniu dziecka oraz 
w późniejszym czasie. Ro-
dziców najbardziej interesuje 
postępowanie medyczne po 
urodzeniu się dziecka, więc 
przede wszystkim na tym 
etapie się koncentrujemy. In-
formuję ich, co po kolei bę-
dziemy robić, czyli np. popro-
simy konsultanta na oddział, 
zaplanujemy konsultacje po 
wypisie ze szpitala itd. Tok 
postępowania jest uzależnio-
ny od wady, z którą mamy 
do czynienia. My, neonatolo-
dzy, wiedząc już, z jaką wadą 
dziecko się urodzi, przygoto-
wujemy się do takiego poro-
du. Bywa, że dziecko po usta-
bilizowaniu stanu klinicznego 
przekazywane jest z naszego 
oddziału do oddziału specjali-
stycznego, żeby jak najszybciej 
udzielić mu pomocy. Rodzice 
uzyskują więc wiedzę, jakie 
będzie dalsze postępowanie 

z noworodkiem po urodzeniu. 
Dbamy o to, aby ich jak najle-
piej przygotować do nowej dla 
nich sytuacji, zapewnić opiekę 
i poczucie bezpieczeństwa. 

– Jakie to są najczęściej 
nieprawidłowości, z którymi 
ma pani do czynienia? 

– Te problemy są bardzo 
różne. Najczęściej dotyczą 
wad układu moczowego, wad 
serca, ośrodkowego układu 
nerwowego oraz wad kost-
nych. Zdarzają się również 
wady genetyczne, które były 
widoczne w badaniu USG, 
potwierdzone przez genetyka. 

– Na jakim etapie ciąży te 
wady są wykrywalne? 

– Najczęściej między 14. 
a 22. tygodniem ciąży. 

– Czy zdarzało się pani 
kierować na zabieg operacyj-

Ratują dzieci, które jeszcze 
30 lat temu nie miałyby szans

zdjęcia:. Pixabay
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ny dziecko jeszcze na etapie 
życia płodowego? 

– Do tej pory nie trafiła do 
mnie taka pacjentka. 

– Jak są wykorzystywane 
informacje uzyskane od pani 
już po urodzeniu dziecka, 
np. w przypadku rozszczepu 
wargi i podniebienia? 

– Przede wszystkim rozsz-
czep wargi i podniebienia to 
nie jest wada zagrażająca ży-
ciu dziecka. Może natomiast 
wzbudzić niepokój u  ro-
dziców i wywoływać u nich 
liczne pytania, co jest jak 
najbardziej zrozumiałe. Przy-
kładowo jedna z mam dziec-
ka, u którego zdiagnozowano 
taką wadę, najbardziej oba-
wiała się, jak sobie poradzimy 
na oddziale z karmieniem jej 
dziecka. Przy takich wadach 
jest problem z wytworzeniem 
podciśnienia w jamie ustnej, 
żeby karmienie było możli-
we. Ona martwiła się, że nie 
ma odpowiedniej butelki ze 
smoczkiem. Uspokoiłam ją, 
że my jesteśmy przygotowa-
ni na takie sytuacje, zapew-
niamy wyposażenie. Oprócz 
tego mamy bardzo dobrego 
neurologopedę, zatrudnio-
nego w szpitalu, który oce-
nia gotowość dziecka do 
podjęcia ssania, wprowadza 
odpowiednie ćwiczenia, do-
biera smoczek. Takie dziecko 
opuszczając szpital ma już za-
planowane dalsze postępowa-
nie medyczne uwzględniające 
specjalistyczne konsultacje.

– Jak reagują rodzice, 
kiedy dowiadują się, że ich 
dziecko urodzi się z wadą?

– Dla każdego rodzica in-
formacja o ciężkiej, czasem 
nieodwracalnej, chorobie 
dziecka jest zawsze zaskaku-
jąca i trudna. Naszą rolą jest 
przygotowanie ich do nowych 
okoliczności, przedstawienie 
możliwości i wariantów lecze-
nia. Przedstawienie krok po 
kroku, co będzie się z dziec-
kiem działo bezpośrednio po 
jego urodzeniu, jaki będzie 
tok postępowania. Ta wiedza 
niejednokrotnie pozwala ro-
dzicom zaakceptować nową 
rzeczywistość i przygotować 
się na nią z odpowiednim wy-
przedzeniem. 

– No właśnie, co się dzie-
je, kiedy na etapie ciąży już 
wiadomo, że dziecko nie ma 
szansy na przeżycie? 

– Rodzice oczekują bar-
dzo precyzyjnych informa-
cji, ale nie zawsze możemy je 
przedstawić tak dokładnie, jak 
tego oczekują, np. pytają jak 
długo ich maleństwo będzie 
żyło: dwie godziny, dwa dni, 
dwa tygodnie, a może dłużej. 
W  jednej z  takich sytuacji 
mama chciała dokładnie wie-
dzieć, jakie będzie postępowa-
nie na sali porodowej. Chciała 
wiedzieć, czy dziecko będzie 
mogła trzymać na rękach, czy 
będzie ono ochrzczone i czy 
będzie się mogła z dzieckiem 
pożegnać. Obawiała się, że my 
jej to dziecko zabierzemy, mó-
wiła, że chce z nim być przez 
cały czas. W takich momen-
tach odbywamy bardzo szcze-
gółowe rozmowy, podczas 
których m.in. uspokajamy, 
że mama może być razem ze 
swoim dzieckiem.

– Trudne dla lekarza? 
– To są najtrudniejsze roz-

mowy, również dla lekarza. 
Wiemy jednak, że rodzice 
takich rozmów potrzebują. 
Wiedza jaką wówczas otrzy-
mują, przynajmniej minimal-
nie pomaga ukoić ból, który 
przeżywają. 

– Niektórzy rodzice chcą, 
aby to dziecko z najcięższy-
mi wadami przyszło na świat 
choćby na kilka godzin. Ale 
nie wszyscy mają takie po-
dejście do dziecka z  wadą 
letalną, a przed orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego 
to matka mogła dokonać wy-
boru. 

– Podejście do dziecka 
z wadą letalną jest kwestią 
bardzo indywidualną. Do 
mnie trafiają rodzice, któ-
rzy dowiadują się o choro-
bie dziecka i chcą skorzystać 
z  mojej pomocy – lekarza 
neonatologa – aby jak najle-
piej przygotować się do jego 
narodzin. To są naprawdę 
trudne sytuacje, gdyż – tak 
jak już wspomniałam – nie 
zawsze można dokładnie 
określić, jak długo to ma-
leństwo będzie żyło. To nie 
jest tak, że wszystkie dzieci 
z wadami letalnymi umierają 

tuż po porodzie. W zależno-
ści od zdiagnozowanej wady, 
ogólnego stanu zdrowotnego, 
mogą żyć jeszcze kilka dni, 
tygodni. Jeśli po porodzie, po 
dwóch godzinach widzimy, 
że stan dziecka jest ciężki, nie 
można go już uratować, ale 
wykazuje czynności życiowe, 
w takiej sytuacji dziecko jest 
hospitalizowane na Podod-
dziale Patologii Noworod-
ków, gdzie zapewniamy mu 
leczenie paliatywne. Badamy 
jego puls, saturację pulsoksy-
metrem, nasze panie położne 
potrafią cudownie zadbać 
również o niemedyczną sfe-
rę związaną z  tą wyjątko-
wo trudną dla rodziców, ale 
i personelu, sytuacją. 

– Neonatologia to specjal-
ność nadal mało znana… 

– Niektórzy mylą nas z pe-
diatrami, bo też zajmujemy 
się dziećmi. Ale to dziedzina 
zajmująca się noworodkiem, 
czyli od urodzenia do 30 dnia 
życia. Powiedziałabym, że to 
jest specyficzna specjalizacja 
łącząca pediatrię z elemen-
tami intensywnej opieki me-
dycznej, bo często jest tak, 
że dzieci skrajnie niedojrzałe 
wymagają od nas pomocy 

anestezjologicznej, m.in. in-
tubacji, wsparcia oddechowe-
go. Widać, jakie dzieci nam się 
udaje ratować, a nie udawało 
się jeszcze 30 lat temu. Wy-
starczy popatrzeć, jaka była 
wtedy przeżywalność dziecka 
urodzonego poniżej 30 tygo-
dnia, a jaka jest dzisiaj. To ko-
smiczna różnica. Teraz ratu-
jemy dzieci nawet te skrajnie 
małe, urodzone nawet w 25 
tygodniu ciąży. Wiedza i nowe 
technologie na to pozwalają. 
Główny problem, który mają 
te dzieci, to problem odde-
chowy na skutek tego, że płuca 
nie działają tak, jak powinny. 
Tu kluczowe, żeby je urato-
wać, jest dotchawicze – po-
danie furfaktantu, którego te 
skrajne wcześniaki nie mają, 
a który wytwarza się w pęche-
rzykach płucnych później. Na 
Opolszczyźnie te procedury 
wysokospecjalistyczne są re-
alizowane w naszym szpita-
lu oraz w  Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym. Mamy 
odpowiedni sprzęt i specjali-
stów. Neonatologia jeszcze 20, 
30 lat temu mogła być wielu 
osobom nieznana, ale wiedza 
na jej temat się upowszechnia. 
I coraz częściej młodzi ludzie 
chcą być neonatologami. 

Fot. kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w opolu



opowiecie.info8 zawsze pewnie / zawsze konkretnie

maj
2 0 2 1

MAGAZYN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

SpOłEcZEŃStwO

17-letni michał wychodzi 
z ciemnego korytarza, 
przez chwilę z wyrzutem 
patrzy na matkę. – Z nikim 
nie będę rozmawiał! – 
krzyczy. – Oni czekają, 
aż skończę osiemnastkę 
i przyjadą po mnie! 

JOLANTA  
JASIŃSKA-mRuKOT

Ciągnie  za  rękę swoją 
dziewczynę i wychodzą na 
podwórko, z odległości przy-
słuchując się rozmowie. 

– To jest tak, że kiedy szu-
kałam pomocy, bo sąsiada 
mieli zabrać do psychiatryka 
po tym, jak nas nożem pociął, 
a chodził nadal na wolności, 
to nikt nam nie chciał po-
móc – skarży się Anna, mama 
Michała, mieszkanka małej 
popegeerowskiej wsi pod 
Grodkowem. – A jak sąsiad 
zniknął, to przyszli po nas. 

Anna mówi, że bardzo się 
boi o Michała. 

– Żeby sobie czegoś nie 
zrobił – dodaje. – Bo po tym, 
jak chodzili za nim policjanci, 
potrafi przez całą noc oka nie 
zmrużyć i telepać się z ner-
wów.

Jeszcze zimą w pobliskim 
Przewornie pojawili się po-
licjanci i przewodnik z psem 
tropiącym. W małej miejsco-
wości zrobiło się jak na planie 
filmowym, z relacji ludzi wy-
nikało, że policjanci i strażacy 
przeszukiwali rzekę Krynkę 
w poszukiwaniu zwłok. 

– Chodź opowiesz, jak to 
było – Anna woła syna, ale ten 
z odległości z uporem krzyczy 
„Nieee”. 

– To było tak, że policja 
zgarnęła go na komisariat 

z rynku w Grodkowie, pod 
pretekstem braku maseczki, 
zaraz, jak wracał z praktyk 
– zaczyna opowiadać Anna 
i nerwowo łapie powietrze. – 
Trzymali go do osiemnastej na 
komisariacie, ale zanim ode-
brali mu telefon, zdążył wysłać 
do dziewczyny esemesa, żeby 
mnie powiadomiła. 

Wtedy Anna wsiadła w sa-
mochód i popędziła do Grod-
kowa. 

– Powiedzieli mi, że zabie-
rają go do Opola, ale ani słowa 
więcej, próbowali mi wmówić, 
że syn dorosły i nie powinnam 
się interesować – opowiada 
Anna. – A potem skuli go kaj-
dankami i powieźli… 

Zobaczyła zapłakanego Mi-
chała, który pokazywał jej trzy 
palce. Wtedy jeszcze nie wie-
działa, co miało znaczyć. 

– Powiedzieli mu, że na 

trzy miesiące może trafić do 
aresztu – Anna dowiedziała 
się od Michała później. 

Po godzinie 16., kiedy na 
Krynce w Przewornie skoń-
czono przeszukiwania, poli-
cjanci z Grodkowa pojechali 
tam z Michałem. 

– Skuty kajdankami miał 
im opowiadać, gdzie wrzucili 
ciało Waldka – mówi Anna, 
ale tutaj przerywa i zaczyna 
histerycznie płakać, że znikąd 
pomocy… 

– Żeby tylko sobie cze-
goś nie zrobił… – dodaje po 
chwili, nerwowo zaciągając się 
papierosem.

Krzysztof Biernat, mecenas 
z Wrocławia, twierdzi, że to 
nowa odsłona sprawy, którą 
zna już od kilku lat. 

– Michał jest małoletni, 
więc o tym zatrzymaniu po-
winien być poinformowa-

ny od razu ktoś z rodziców 
– podkreśla adwokat. – A te 
wszystkie policyjne czynno-
ści nie mają znaczenia, kiedy 
małoletni zostaje zatrzyma-
ny i nie powiadamia się tym 
jego opiekuna. Michał został 
nielegalnie zatrzymany, co 
potwierdził sąd w Nysie. I to 
jest prawomocny wyrok. Na-
tomiast w samym protokole 
przesłuchania nieletniego jest 
wiele nieścisłości. 

Jak mówi mecenas Bier-
nat, Michał został zatrzymany 
około godziny 16.00. 

– A  to ma swoje konse-
kwencje, kiedy powinien być 
wypuszczony, kiedy nie ma 
zarzutów, a w protokole pi-
szą, że on został zatrzymany 
około godziny 19, po to, żeby 
ten czas przesunąć – tłumaczy 
mecenas Biernat. 

Jest dla niego oczywiste, że 

Najpierw ich prześladował, 
a kiedy zniknął, jest jeszcze 
gorzej

zdjęcia:  Jolanta Jasińska-Mrukot



maj

opowiecie.info

2 0 2 1

9zawsze pewnie / zawsze konkretnie

MAGAZYN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

to zatrzymanie miało na celu 
złamanie Michała, liczyli, że 
pęknie, przestraszy się i coś 
powie. 

OSIEM LAt tEMU… 
– To było jakoś ostatniego 

dnia wakacji, akurat szyko-
wałam dzieciom wszystko do 
szkoły – wspomina Anna. 

Z  głową zajętą myślami 
o tym, za co kupić dzieciom 
wyprawkę do szkoły, wyszła 
na korytarz. Tam nieoczeki-
wanie zaatakował ją sąsiad, 
Waldemar D. 

Słysząc szamotaninę na 
korytarzu i obelżywe wyzwi-
ska z mieszkania wyskoczył, 
9-letni wtedy, Michał. 

– Sąsiad krzyczał „Ty k…, 
ja ciebie zabiję! Ty szmato, 
załatwię ci tą buzię!” – wspo-
mina Anna. – A Michał krzy-
czał „Zostaw moją mamę!”. 
Waldek wyjął nóż, a ja zasło-
niłam sobą Michała. Zrobił 
mi ranę pięciocentymetrową 
na skroni, na której założy-
li mi szwy, dźgnął ostrzem 
w okolice kręgów szyjnych. Na 
chwilę ten szał mu przeszedł, 
kiedy drugi, 12-letni syn wy-
biegł z mieszkania rzucił się 
na niego. Wtedy zdążyliśmy 
zwiać do mieszkania, zaba-
rykadować się, ale Waldek 
dostał jakiejś diabelskiej siły. 
Wepchnął moje drzwi tak, że 
zawisły na jednym zawiasie. 
Uciekł, kiedy słyszał, jak już 
wzywali policję. 

Sąsiadki do dzisiaj wspo-
minają to wydarzenie. – Boże, 
tam było krwi, jak po świnio-
biciu, a tego krzyku dzieci nie 
zapomnę do końca życia – 
mówi Agnieszka z pobliskiego 
budynku. 

Mieszkańcy wspominają 
też, że wcześniej Waldek cho-
dził po wsi i skarżył się, że są-
siadka go truje. 

– Opowiadał wszystkim, 
że Anka sypie mu truciznę do 
smalcu, do mąki i kiełbasy – 
opowiada pani Agnieszka. 

ZDROwy,  
cZy chORy? 

Kilka miesięcy wcześniej, 
przed atakiem, Anna złoży-
ła pierwszy pozew w sądzie. 
Mówi, że miała dość wyzwisk, 
nie mogła spokojnie przejść 
przez podwórko, czuła się nie-

pewnie i bała się Waldka, któ-
ry już wtedy podpalał stropy 
w ich wspólnym domu. 

– Waldek do sądu przy-
szedł z torbą cukru i jakimś 
jedzeniem, powiedział, że ja 
go truję. Skończyło się na tym, 
że sędzina kazała mu się uspo-
koić – wspomina Anna. 

Biegli psychiatrzy przeba-
dali Waldemara jesienią, kiedy 
trafił już do aresztu po ataku 
na Annę. Orzekli, że jest cho-
ry i niebezpieczny dla otocze-
nia, ale po trzech miesiącach 
został wypuszczony z aresztu, 
a na następne badanie miał 
czekać już w domu. 

– Sędzia powiedział mi 
wtedy, że Waldek nie może 
być skazany, ale musi być 
leczony, bo jest chory i nie-
bezpieczny dla otoczenia – 
wspomina Anna. – Jednak 
wypuścili go z aresztu, jakby 
nic się nie stało. O co w tym 
wszystkim chodzi? Kiedy ze-
rwał mi się pies z łańcucha, 
to zapłaciłam mandat, a on 
chciał mnie zabić, to go wy-
puścili? Mieszkamy w dwu-
rodzinnym domu, kiedy mąż 
szedł na cały dzień do pracy, 
to prosiłam kogoś ze znajo-
mych, albo z rodziny, żeby 
przyszedł, bo się bałam o naj-
młodsze dzieci. 

– Nie rozumiem, dlaczego 
oskarżony opuścił areszt – po-
wiedział wtedy mecenas Bier-
nat. – To prowokowanie losu. 

Waldemara zwolniono po 
apelacji jego pełnomocnika 
w Sądzie Okręgowym w Opo-
lu. Pojawiły się wtedy dwie 
rozbieżne opinie biegłych 
psychiatrów. Według jednej 
był zdrowy, a według innej 
chory. Miał być powtórnie 
przebadany, czekając na ba-
dania w domu. 

Według mecenasa Biernat, 
badania powinny być przepro-
wadzone jeszcze w areszcie. 
A tak wypuścili wtedy Waldka 
na wolność, nie mając pewno-
ści: zdrowy czy chory. 

–  S z u k a ł a m  p o m o c y 
w urzędach, tłumaczyli mi, 
że on chory, że trzeba zro-
zumieć – opowiada Anna. – 
Siedział bez prądu, bez wody 
i po ciemku w mieszkaniu. 
Wcześniej potrafił w kuchni za 
ścianą rozpalić ognisko, oka 
w nocy człowiek nie zmrużył, 
ze strachu, że nas może spalić. 
Dlaczego wtedy o nas nikt nie 
myślał? 

O wALDKU pRAwIE 
ZApOMnIELI 

– Policja pięć razy go wtedy 
podchodziła – wspominali lu-
dzie ze wsi. – Policjanci pod-
chodzili to pod okna, to pod 
drzwi. Potem chwilę postali, 
nawoływali Waldka. I odjeż-
dżali… Niekiedy Waldek sie-
dział w mieszkaniu, a czasem 
wcześniej zauważył radiowóz 
i uciekał. 

Potem we wsi rozeszło się, 
że Waldek wyjechał na długie 
leczenie do ośrodka. Aż nagle, 
w marcu 2018 Waldemar nie-
spodziewanie wrócił do wsi. 

– Nagle zobaczyłam go na 
podwórku, nikt wcześniej mi 
nie powiedział, że on wraca, 
żebym się jakoś przygotowała 
– skarży się Anna. – Znów do 
jesieni siedział bez prądu i bez 
wody, cichcem wymykał się 
z domu i gdzieś znikał. 

Wcześniejszy sądowy za-
kaz zbliżania się do Anny był 
trudny do przestrzegania, bo 
w wąskim korytarzyku trudno 
się było nie ocierać o siebie. 

– Znowu zaczął nas przezy-
wać, był strach po podwórku 
chodzić, no to brałam ze sobą 
psa – opowiada Anna. – Py-
tałam w pomocy społecznej 
w Grodkowie, czy tak ma być, 
czy ktoś sprawdza, czy on bie-
rze leki, bo się go bałam. No i, 
że siedzi bez prądu i wody, ale 
powiedzieli, że wszystko to ta-
jemnica, więc się nie dowiem. 

Anna szukała pomocy 
w telewizji. W marcu 2019 
roku dziennikarze zrobili 
materiał. Obiektywnie, tak 
żeby ktoś nie odebrał, że to 
nagonka na Waldka. Szefowa 
GOPS w Grodkowie przyzna-
ła wtedy, że sprawdzą, czy on 
bierze leki tylko wtedy, kiedy 
przyjdzie i im zgłosi, że po-

(Dokończenie na str. 10)
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trzebuje pomocy. W innym 
razie nie mają takiego prawa, 
by go kontrolować. 

Dzień przed przyjazdem 
ekipy telewizyjnej mężczyzna 
zniknął ze wsi. – Ludziom coś 
we wsi opowiadał, że do Ho-
landii się wybiera – dodaje 
Anna. 

Jeszcze jesienią 2019 roku 
zaczęli go szukać policjanci. 
Przyjechali z  pracownika-
mi socjalnymi z Grodkowa, 
a strażacy podstawili im dra-
binę, żeby weszli do mieszka-
nia Waldemara. 

– Potem jakoś chyba za 
dwa tygodnie, we Wszystkich 
Świętych, kiedy akurat wróci-
liśmy z cmentarza, podjechał 
do nas komendant policji 
z Grodkowa i pytał o naszego 
sąsiada – opowiada Anna. 

Pod koniec listopada w me-
diach pojawiły się komunika-
ty o tym, że Waldemar zaginął 
na początku października 
2019. Jak informuje Patrycja 
Kaszuba, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Brzegu, 
nadal widnieje jako osoba za-
giniona. 

REwIZjA pODcZAS 
ZDALnych LEKcjI 

– Kiedyś, wieczorem ktoś 
się kręcił na podwórku wokół 

domu, a kiedy zgłosiliśmy to 
policji, powiedzieli nam, że to 
wydział kryminalny – mówi 
Anna. – A w tym roku w lu-
tym wszystko się zaczęło, kie-
dy Michała zgarnęli na rynku 
w Grodkowie. Potem nakła-
niali go, żeby im powiedział, 
gdzie ktoś wrzucił ciało Wald-
ka, bo rzekomo wie i zataja. 

Spokój był do kwietnia, 
kiedy pod domem, w którym 
mieszka Anna z rodziną, za-
trzymały się policyjne samo-
chody. – Trzy, albo cztery oraz 
kilkunastu policjantów – lu-
dzie z bloków nie mają pew-
ności. 

Anna mówi, że przyjechali 
z nakazem rewizji od proku-
ratora w Nysie. – Ale rewizja 
miała być tylko wtedy, jak 
bym im nie wydała siekie-
ry i siedzeń z auta – mówi 
nerwowo Anna i  wyjmuje 
z teczki dokumenty, pokazu-
je ten z prokuratury. – Byłam 
w nerwach, nie widziałam 
tego, że przeszukanie policja 
ma zrobić tylko wtedy, jak 
nie wydamy tego, co chcą. 
Przecież zaraz bym to wyda-
ła, żeby mi nie przeszukiwali 
mieszkania. 

Policjanci zabrali siekierę, 
łom, siedzenia z auta, weszli też 
do mieszkania i je przekopali. 

–  W  tym dokumencie 
z prokuratury piszą, że Wal-
dek doznał ciężkich obrażeń 
ciała mniej więcej w  paź-
dzierniku 2019 roku – mówi 
Anna. – Co to znaczy „mniej 
więcej”? I dlaczego przyszli do 
nas? 

W czasie trwania rewizji 
trwały zdalne lekcje. 

– Dlaczego to zrobili na 
oczach dzieci – zastanawia się 
Agnieszka z bloków. – Mamy 
dzieci w tej samej klasie, więc 
zrobiło się zamieszanie, a po-
tem dzieci poznikały z ekra-
nów. 

Michała policjanci znów 
wyprowadzili w kajdankach. 

– Na oczach całej wsi go 
prowadzili, dlaczego to zrobi-
li? – zastanawia się Anna. 

Po godzinie Michał wrócił, 
z komisariatu przywiozła go 
matka.

Ręce miał sine od zaciśnię-
tych kajdanek. Anna chciała 
z nim jechać do lekarza na 
obdukcję, ale Michał powie-
dział: – Mamo, daj spokój, bo 
to skończy się dla nas jeszcze 
gorzej.

Policja w Brzegu w tej spra-
wie odsyła do prokuratury.

– Śledztwo jest w toku i to-
czy się w sprawie – mówi pro-
kurator Stanisław Bar, rzecz-

nik Prokuratury Okręgowej 
w Opolu. – Nikomu nie posta-
wiono zarzutów. To śledztwo 
prowadzone jest w sprawie 
pobicia ze skutkiem śmier-
telnym tego mężczyzny, który 
zaginął. 

Tylko skąd o tym wiadomo, 
skoro Waldemar w rejestrze 
policji jest osobą zaginioną? 

– Bo to śledztwo jest w ta-
kim kierunku prowadzone, 
jest weryfikowana taka hipo-
teza – mówi prokurator Bar. – 
Wszczynając to postępowanie 
istniał dowód, z którego pły-
nęły tej treści informacje, że 
można mówić o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

tO jESt cIAłO 
wALDEMARA,  

cZy GO nIE MA?
– Nie było ciała, to jest po-

dejrzenie, że taka wersja zda-
rzeń miała miejsce – stwierdza 
prokurator Bar.

Wynika więc z  tego, że 
Waldemar zniknął, a policja 
przyjęła hipotezę, że nie żyje. 
A potem przyjęła drugą hipo-
tezę, że z jego śmiercią ma coś 
wspólnego nastoletni syn jego 
sąsiadki. 

Opowiecie.info 
będzie śledziło rozwój  

tej sprawy. 
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„„Food Not bombs” to 
inicjatywa działająca na 
całym świecie od lat 80-
tych. Społecznicy gotują 
i wydają potrzebującym 
darmowe posiłki. 
Pomagają i protestują 
przeciwko militaryzacji, 
marnowaniu żywności, 
zabijaniu zwierząt 
oraz nierównościom 
społecznym.

ANNA PLEWA

W Opolu akcja „Je-
dzenie  Z ami as t 
Bomb” trwa od kil-

kunastu lat. W każdą niedzie-
lę, pod dworcem PKP społecz-
nicy częstują potrzebujących 
ciepłym, wegetariańskim po-
siłkiem. Rozdają też odzież 
i środki czystości.

–  D o  c z a s u  w y b u c hu 
pandemii działaliśmy tylko 
w okresie zimowym. Jednak ze 
względu na rosnące zapotrze-
bowanie na naszą pomoc, zde-
cydowaliśmy by nie kończyć 
jeszcze akcji. Przy sprzyjają-
cych okolicznościach chcieli-
byśmy działać nawet cały rok 
– mówią wolontariusze.

– Ostatnie czasy do naj-
łatwie j szych  nie  na leżą . 
Pandemia udaremniła nam 

zorganizowanie corocznych 
koncertów benefitowych, 
które były naszym głównym 
wsparciem przy pozyskiwaniu 
funduszy na najpotrzebniejsze 
rzeczy – dodają.

Aktywiści apelują o wspar-
cie. – Chcemy także, nadal 
móc zaopatrywać w niezbęd-
ne środki higieny i masecz-
ki osoby, które są w kryzysie 
bezdomności czy ubóstwa 
i nie mogą sobie na nie po-
zwolić – zapewniają. – Jak 
wiemy higiena jest bardzo 
ważna, w szczególności teraz, 
gdy należy zachowywać środki 
ostrożności przy COVID-19.

Społecznicy z inicjatywy 
„Jedzenie Zamiast Bomb” 
uruchomili zbiórkę. Zebra-
na kwota, oprócz żywności, 
umożliwiła m.in. zgromadze-
nie zapasów naczyń i sztuć-
ców biodegradowalnych, któ-
re niestety są znacznie droższe 
niż plastikowe. Z tych społecz-
nicy w tym roku zrezygnowali 
i nie chcą do nich wracać.

– Nie spodziewaliśmy się, że 
tak szybko zostanie nam oka-
zane takie wsparcie – mówi 
Maksym Krawczyk, działa-
jący w inicjatywie „Jedzenie 
Zamiast Bomb”. – Kwotę, za-
bezpieczającą nas na kolejny 
rok, udało się uzbierać w dwie 
doby. Wsparcie inicjatywy 
przez mieszkańców przeszło 
nasze wszelkie oczekiwania. 

Nie wiemy, jak długo trwać 
będzie sytuacja pandemiczna. 
Potrzebujących z tygodnia na 
tydzień przybywa, wciąż po-
jawiają się nowe twarze. Za-
uważyliśmy też, że przychodzi 
mniej osób bezdomnych, a co-
raz więcej - zubożałych.

– Najbardziej szokujące jest 
to, że większość to osoby star-
sze i samotne, a niekoniecznie 
osoby bezdomne, które za-
wsze przychodziły najliczniej 
– kontynuuje wolontariusz. 
– Nie wiemy z czego to wy-
nika, czy społeczeństwo tak 
zubożało przez inflację i pan-
demię. Potrzebujących jest 
coraz więcej i zanosi się na to, 
że będziemy gotować jeszcze 
więcej. Potrzeba nam naczyń, 

mnożą się wydatki. Nie wie-
my, jak sytuacja się rozwinie, 
więc zbieramy środki, by móc 
działać cały rok.

Akcja „Food Not Bombs” 
od zawsze działa w sposób 
oddolny, w imię idei „ludzie 
dla ludzi”. – Nie korzystamy 
z pomocy państwa ani spon-
sorów. Będziemy ogromnie 
wdzięczni za każde, nawet naj-
drobniejsze wsparcie – mówią 
społecznicy.

Opolanie chcący wesprzeć 
inicjatywę mogą to zrobić po 
wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym pod numerem: 
518 746 224. Dary można też 
przynosić osobiście pod dwo-
rzec PKP w każdą niedzielę 
o godz. 15.00. 

Węgry ul. Opolska 28
Węgiel - Orzech i Kostka

Ekogroszek, Miał

Pellet - Drewno Rozpałkowe

Brykiet Drzewny
OPAŁ LUZEM 

I WORKOWANY 25 KG
TRANSPORT GRATIS!

WWW.TOMEXWEGIEL.PL
WWW.SUPEREKOGROSZEK.PL

77 42 12 333

rEkLAMA

Wspierają ubogich i bezdomnych 
– im też można pomóc

W każdą niedzielę pod dworcem PkP społecznicy rozdają potrze-
bującym ciepłe posiłki, odzież i środki czystości  

Fot. Anna Konopka
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2 maja 2021 roku, 
Prezydent RP 
Andrzej Duda jako 
wyraz najwyższego 
szacunku wobec 
znamienitych zasług 
na rzecz suwerenności 
i niepodległości Państwa 
Polskiego nadał 
pośmiertnie Alfonsowi 
Zgrzebniokowi – 
pseudonim „Rakoczy”, 
bohaterowi, naczelnemu 
dowódcy I i II Powstania 
śląskiego i uczestnikowi 
III Powstania śląskiego, 
jednemu z założycieli 
Związku Powstańców 
śląskich – Order Orła 
białego

LESZEK mYCZKA

W  kw i e t n iu  1 9 1 9 
roku wraz z cztero-
osobową delegacją 

POW Zgrzebniok przekazał 
generałowi Józefowi Dow-
bor – Muśnickiemu decyzję 
o  rozpoczęciu powstania. 
W sierpniu został komendan-
tem Polskiej Organizacji Woj-
skowej i jednym z dowódców 
pierwszego powstania śląskie-
go. Trwało ono zaledwie dzie-
sięć dni i z punktu widzenia 
wojskowego nie było udane, 
ale dało władzom niemieckim 
wyraźny sygnał: Ślązacy nie 
pogodzą się z ich rządami. 

Czas pomiędzy jednym 
a drugim zbrojnym wybu-
chem spędził w Sosnowcu, po-
wrócił dopiero, kiedy Niemcy 

zostali zmuszeni przez pań-
stwa zwycięskie do ogłoszenia 
amnestii. Kontynuował swoją 
działalność aż do wybuchu 
trzeciego powstania śląskie-
go, w którym pełnił już tylko 
funkcję doradcy przy sztabie 1 
Dywizji Wojsk Powstańczych. 
Współpracował z  Polskim 
Komisariatem Plebiscytowym 
w Bytomiu, uczestniczył w ak-
cji agitacyjnej przemawiając 
na licznych wiecach. 27 maja 
1920 r. kierował w Bytomiu 
wewnętrzną obroną hotelu 
„Lomnitz” – siedziby Polskie-
go Komisariatu Plebiscyto-
wego i dowództwa POW, na 
który napadły bojówki nie-
mieckie. 

– Podczas tego ataku znaj-
dował się w hotelu i dowodził 
jego obroną – opowiada prof. 
Piotr Pałys. – Dodajmy sku-
tecznie. To z jego inicjatywy 
o  walkach powiadomiono 
Francuzów. Jego wysłannik 
dotarł do ich koszar i Francu-
zi ruszyli by rozpędzić ataku-
jących bojówkarzy.

– Po powstaniach, po po-
dziale Górnego Śląska usunął 
się trochę w cień – przyznał 
prof. Marek Masnyk.– W kra-
ju wygrał nie ten obóz poli-
tyczny, którego poglądy poli-
tyczne były mu bliskie. Jednak 
nie pozostał bierny. Współ-
tworzył związek byłych po-
wstańców i tych kombatantów 
wywodzących się ze środowi-
ska powstańczego. Był jednym 
ze współzałożycieli Związku 
Obrony Kresów Zachodnich. 

W  lutym 1923 r. Alfons 
Zgrzebniok ożenił się z He-
leną Woźniak, pochodzącą 
z rodziny znanej na Śląsku 
z głębokich patriotycznych 
tradycji. Pół roku później 
podjął  pracę nauczyciela 
w Gimnazjum Klasycznym 
w Królewskiej Hucie czyli dzi-
siejszym Chorzowie. Udzielał 
się społecznie, był autorem 
licznych artykułów zamiesz-
czanych w  pismach mło-

dzieżowych wychodzących 
na Śląsku. Był lubiany przez 
młodzież, mimo że uczył cho-
rzowian tylko 4 lata, trwale 
zapisał się w pamięci swoich 
uczniów. 

W 1927 r., powołany do 
Wojska Polskiego, przeszedł 
do pracy w Wydziale Woj-
skowym Komisariatu Ge-
neralnego Rządu Polskiego 
w  Gdańsku.  Wydział  ten 
miał do wypełnienia swoje 
szczególne zadania, czasem 
wysoce niebezpieczne. Wyko-
nania jednego z takich zadań 
Zgrzebniok omal nie przypła-
ca życiem. Nieznane są oko-
liczności zorganizowanego na 
niego zamachu, jednak pod 
koniec 1931 r. odwołano go 
z Gdańska i przeniesiono do 

Torunia, na stanowisko prowi-
zorycznego radcy wojewódz-
kiego, a następnie naczelnika 
Wydziału Pracy i Opieki Spo-
łecznej Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Następnie 
mianowany został wicewoje-
wodą białostockim. Piastując 
to stanowisko nadal oddawał 
się pracy społecznej i pełnił 
szereg funkcji w organizacjach 
społecznych.

– Nie zachowały się, świad-
czące o jego zaangażowaniu 
w pracach jakichś grup naro-
dowych polskich, materiały 
z lat młodzieńczych, z gim-
nazjum raciborskiego – przy-
znaje dr Adriana Dawid. – Nie 
mamy materiałów organizacji 
wojskowych, z którymi był 
związany. Osobiście zadbał 

burzliwe życie Alfonsa 
Zgrzebnioka cz. II

Alfon zgrzebniok z żoną w krynicy  Fot. zbiory prywatne
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o to, by zniszczyć wszystkie 
dokumenty. Przykazał swo-
im najbliższym – młodszemu 
bratu i żonie by zniszczyli jego 
własne, osobiste zapiski. Jego 
dzienniki również zostały 
zniszczono na jego polecenie. 

Po podziale Górnego Ślą-
ska, gdy już osiadł na stałe 
w Polsce – pisał. Dużo pu-
blikował w różnego rodza-
ju lokalnych czasopismach, 
gazetkach młodzieżowych – 
tej spuścizny po nim też nie 
ma. Z przekazów pośrednich 
wiemy, że był fantastycznym 
mówcą, ale próżno szukać za-
pisów jego wystąpień czy tym 
bardziej nagrań.

Przyglądając się tej dzia-
łalności trudno uwierzyć, by 
pozostał poza strukturami 
wywiadu wojskowego

– Nie mamy na to żadnych 
dowodów oprócz pośrednich 
świadectw jego najbliższych, 

którzy też, de facto, dywagują 
na temat – zauważa dr Adria-
na Dawid. 

-Ja tylko spekuluję – za-
strzega prof. Marek Masnyk. – 
Nie badałem archiwów dwój-
ki, ale należy się domyślać, że 
tam w Gdańsku Zgrzebniok 
pracował pod przykrywką. 
Był najprawdopodobniej ofi-
cerem wydziału drugiego 
Sztabu Głównego Wojska Pol-
skiego czyli tak zwanej dwójki. 
Szybko musiał się ewakuować, 
gdy go prawdopodobnie zde-
maskowano. Stąd te zmiany 
miejsca pracy do Torunia, do 
Białegostoku.

Zdaniem prof. Piotra Pa-
łysa, jeżeli ktoś w to środowi-
sko, w tę strukturę raz wszedł, 
a on na Górnym Śląsku wszedł 
również jako komendant 
POW, to musiał to kontynu-
ować, z różnych przyczyn.

To niewątpliwie postać 
niezwykle barwna. Według 
profesora Michała Lisa może 
służyć jako wzorzec Górno-
ślązaka polskiego rodowodu, 
polskiej kultury, wynoszącego 
z domu miłość do swojej ide-
owej, narodowej ojczyzny, sza-
nującego państwo w którym 
żyje. Bo to państwo zapewnia 
mu możliwość egzystencji 
jako innego od innych oby-
wateli tego państwa, jako tego, 
który także wierzy w pomoc 
sił nadprzyrodzonych, które 
reprezentuje Kościół, kapła-
ni. – Tutaj przykład z rodziny 
jest bardzo klasyczny. Siostra 
Zgrzebnioka rodzi chłopca. 
Ten chłopiec dzisiaj jest bisku-
pem – przytacza Lis.

Ze zmarłym przed dwoma 
miesiącami biskupem Ge-
rardem Kuszem udało mi się 
jeszcze porozmawiać na te-
mat słynnego wuja. Nigdy się 
z nim nie zetknął.

– To co wiem, pamiętam 
z relacji mojej mamy, siostry 
Alfonsa i z relacji ciotek. Po 
powstaniu chłopcy musieli 
uciekać do Polski, a dziew-
czyny zostały w Niemczech 
– opowiadał Gerard Kusz. 
– Zwykle mówiono o nim, 
bo jak można inaczej w ro-
dzinie mówić: z szacunkiem, 
ale z pewną tajemnicą, jako 
o człowieku. Nie wiem czy 
o kimś w rodzinie pod tylu 
znakami zapytania mówiono, 
o roli Alfonsa nie tylko w po-
wstaniu. Rodzina i  siostry 
niewiele wiedziały o otoczce, 
w której on się znalazł. Wie-
działy tylko, że były rozpisy-
wane za nim listy gończe. Na 
przykład jak był w Gdańsku 
to milion marek za niego 
Abwehra dawała. Zastana-
wiające jest, że nikt nie wycią-
gnął ręki po tę nagrodę i nikt 
go nie wydał. To jest jednak 
rzecz, która każe się zastano-
wić jakim musiał być człowie-
kiem, że ludzie go szanowali 
z każdej strony – mówił Kusz.

Kpt. Alfons Alfred Zgrzeb-
niok zmarł nagle na serce 31 
stycznia 1937 r. w Marcinko-
wicach koło Nowego Sącza, 
gdzie przebywał na urlopie. 
Pochowany został zgodnie ze 
swym życzeniem na cmenta-
rzu w Rybniku. 

Kilka dni po pogrzebie 
na ręce wdowy skierowano 

z Gimnazjum Klasycznego 
w Chorzowie list, w którym 
donoszono o zamiarze nada-
nia szkole jego imienia oraz 
ufundowania tablicy pamiąt-
kowej. Tablica miała być od-
słonięta 1 września 1939 roku. 
Cudem ocalała, ukryta na 
strychu budynku, w którym 
był przecież niemiecki urząd 
pracy. Po wojnie została prze-
kazana do muzeum, a w po-
czątkach lat 90-tych staraniem 
ówczesnego dyrektora Zespo-
łu Szkół Technicznych trafiła 
na przeznaczone jej miejsce.

Na pogrzeb Zgrzebnio-
ka stawiło się 170 pocztów 
sztandarowych, na jego gro-
bie złożono 78 wieńców. Czy 
to świadczy o  tym, że był 
charyzmatyczny? Na pewno 
był popularny. Jego pogrzeb 
odbywał się w Rybniku, a jego 
prochy zostały – zgodnie 
z jego życzeniem złożone na 
Śląsku. 

Alfons zgrzebniok

uroczystość pogrzebowa Alfonsa zgrzebnioka  zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Wielu Opolan pamięta, co 
wydarzyło się 35 lat temu. 
O chmurze radioaktywnej 
z Czarnobyla dowiedzieli 
się z Radia Wolna Europa 
lub bbC. 

JOLANTA  
JASIŃSKA-mRuKOT

Wybuch w elektrowni 
jądrowej w Czar-
nobylu na Ukra-

inie nastąpił w nocy z 25 na 26 
kwietnia 1986 roku. Władze 
ZSRR próbowały ukryć kata-
strofę, gdyby 29 kwietnia nie 
dotarła do nas informacji ze 
Szwecji o radiacji wielokrotnie 
przekraczającej dopuszczalne 
normy, to długo trwałaby nie-
pewność, co tak naprawdę się 
wydarzyło. 

– Pocztą pantoflową roz-
chodziła się ta informacja – 
wspomina Helena Harmansa, 
szefowa Oddziału Higieny 
Radiologicznej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Opolu. – Pierwszym 
potwierdzeniem, że coś musia-
ło się wydarzyć, było polecenie 
telefaksem, żeby w trybie awa-
ryjnym pobrać próbę opadu 
całkowitego z dachu budynku. 
Takie badania uruchamiano 
tylko na zlecenie premiera. 

Na polecenie rządu woje-
wódzkie stacje sanepidu od 
30 kwietnia stały się też punk-
tami informacyjnymi. 

– Działaliśmy całodobo-
wo, mieliśmy dwa telefony, 
a one nie przestawały dzwo-
nić – mówi Helena Harman-
sa. – Wszyscy się bali i była 
psychoza. Staraliśmy się prze-
kazywać wiedzę oraz zaplano-
wać działania, które przede 
wszystkim chroniłyby ludzi. 

Sanepid badał m.in. pod 
kątem skażenia  promie-
niotwórczym cezem 137 naj-
częściej spożywane produkty, 
zwłaszcza mleko oraz to co 
rosło na grządkach, wszystkie 
nowalijki. Zalecano również 
Polakom, żeby jak najmniej 
przebywali na powietrzu, 
a dzieci nie bawiły się w pia-
skownicach, w których w po 
jakimś czasie zmieniano pia-
sek. 

– Dla cezu 137 okres po-
łowicznego zaniku wynosi 30 
lat, teraz jesteśmy w następ-
nym okresie połowicznego 
zaniku – mówi. – Nadal ba-
damy próbki żywności. Pro-
mieniotwórczy cez najdłużej 
utrzymuje się w mięsie i grzy-
bach.

Jednak to, co przeniknęło 
do ziemi i wód gruntowych, 
pozostanie na lata. Szkodliwy 

wpływ cezu zniknie dopiero 
około 2140 roku. Konsekwen-
cje eksplozji w Czarnobylu 
będą nam towarzyszyć jeszcze 
długo. 

Alojzy Kokot, wówczas na-
czelnik gminy Dobrzeń Wielki 
doskonale pamięta, jak w 1986 
roku odbywały się festyny 
pierwszomajowe. 

– Była piękna pogoda, sta-
liśmy na naszym boisku i to 
był główny temat rozmowy – 
wspomina pan Alojzy Kokot. 
– Dopiero za kilka dni władze 
lakonicznie poinformowały, że 
reaktor w Czarnobylu strzelił 
i chmura radioaktywna się 
utrzymuje. Ośrodki zdrowia 
dzieliły płyn Lugola, a my nie 
dostaliśmy wtedy żadnych od-
górnych poleceń. 

Helena Harmansa pamięta, 
że psychoza rozpoczęła się od 
1 maja, kiedy zaczęto podawać 

ludziom płyn Lugola. Ustalo-
no punkty gdzie można było 
go dostać, najczęściej przy-
chodnie. 

– To był roztwór wodny 
jodu i  jodku potasu, apteki 
robiły go na miejscu w olbrzy-
mich ilościach – wspomina 
Elżbieta Karnawska, opolska 
farmaceutka. – Ci, którym się 
nie udało dostać płynu Lugo-
la, sięgali po jodynę, przepi-
sywaną tylko do stosowania 
zewnętrznego. Przestrzegali-
śmy przed tym, ale nie zawsze 
skutkowało… 

W ciągu trzech dni płyn 
Lugola dostało 18,5 mln Po-
laków. 

Opolska farmaceutka pa-
mięta, jak prasa, radio i te-
lewizja będące pod partyjną 
kontrolą oszczędnie infor-
mowały o katastrofie, zaleca-
jąc tylko, by nie wychodzić 
z domów. Tyle, że z pochodu 
1-majowego władza nie zre-
zygnowała. Opolanie mieli się 
zebrać na placu Armii Czer-
wonej (dzisiaj plac przed So-
larisem). 

Irena Krasicka, wówczas 
rusycystka ze szkoły podsta-
wowej nr 21 w Opolu mówi, 
że na pochód nie poszła. Po-
dobnie jak wielu innych. 

– Rozmawiało się o wybu-
chu, o tym, co nam zagraża, 
tak jak teraz rozmawia się 
o pandemii, jak ciężko się 
dostać do lekarza – wspomi-
na pani Irena. – Ja wtedy tak 
od razu płynu Lugola nie do-
stałam, później po znajomo-
ści w aptece ktoś mi załatwił. 
Ludzie opowiadali sobie, że 
po tym napromieniowaniu 
będą się rodzić zwierzęta 
z dwiema głowami, ludziom 
włosy powypadają i rozpocz-
ną się choroby. To był ciężki 
czas, tak, jakby się na zagładę 
czekało... 

Katastrofa w Czarnobylu. 
To był czas, jakby na zagładę  
się czekało 

Czarnobyl – zniszczony reaktor  Fot. Wikipedia
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ANNA PLEWA

Przed I wojną światową 
ich przodkowie funkcjo-
nowali tu razem, obok 

siebie. Jako mieszkańcy re-
gionu mający swe propolskie 

lub proniemieckie sympatie, 
często dwujęzyczni i przywy-
kli – jak na ludzi pogranicza 
przystało – do różnorodno-
ści – mówił biskup Czaja. – 
Wskutek plebiscytu stanęli 
przed trudnym zadaniem: 

opowiedzenia się za Polską lub 
Niemcami. Ostatecznie kon-
flikt zbrojny przyniósł wiele 
ludzkich tragedii.

– Wszyscy, którzy sto lat 
temu walczyli byli przekona-
ni o słuszności swego wyboru 
i  zaangażowania – zauwa-
żył biskup. – Trzeba się więc 
modlić za wszystkich, którzy 
polegli. Trzeba nam też mo-
dlić się o to, aby prawdy tam-
tych dni w żaden sposób nie 
spłycono ani tym bardziej nie 
zafałszowano. Módlmy się też 
o to, byśmy w odniesieniu do 
tamtych wydarzeń potrafili 

uszanować różnorodność pa-
mięci historycznej, która jest 
w głowach i sercach miesz-
kańców Górnego Śląska. Aby 
nie ranić się nawzajem i nie 
niszczyć tego, co już osiągnę-
liśmy w stosunkach między 
Polską i Niemcami. Tego na-
prawdę budującego poziomu 
pojednania między narodem 
polskim i niemieckim. Aby 
nie zniszczyć też tego, co jest 
udziałem lokalnej społeczno-
ści na Górnym Śląsku: życia 
w zgodzie i pokoju, zrozu-
mienia i współpracy. Tego nie 
wolno nam zmarnować. To 
wielka wartość tej ziemi.

biskup Andrzej Czaja na Górze 
św. Anny. Setna rocznica  
III powstania śląskiego
REGIOn

Podczas centralnych obchodów setnej rocznicy 
wybuchu III powstania śląskiego, które odbyły się 2 
maja na Górze świętej Anny, biskup opolski Andrzej 
Czaja mówił, że pamięć o III powstaniu śląskim 
jest szczególnie żywa na Górnym śląsku. – Nieco 
inna – zróżnicowana w sercach polskiej większości 
i niemieckiej mniejszości, i jeszcze inna w sercach 
autochtonów.

30 lat doświadczenia

Zakład Usług Transportowo - Sprzętowych RUDATOM 
ul. Zawadzka 10, 46-020 Kępa
tel. 77 / 456 86 77, 602 574 783
e-mail: biuro@rudatom.eu

W ofercie:
• roboty ziemne
• roboty rozbiórkowe
• usługi transportowe
• usługi sprzętowe
• sprzedaż materiałów sypkich

Skontaktuj się z nami

rEkLAMA
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Dobrzeń Wielki 

Dobrzeńska kultura rozWija skrzyDła, 
na oDbiorcóW czeka ciekaWa oferta

Podczas „dnia otwartych drzwi” będzie 
można zwiedzić nowo wyremontowany 
obiekt dobrzeńskiego goku. 
Fot. Tomasz Chabior

Gminny Ośrodek Kultury zaczyna 
otwierać swoje podwoje, zakładając że 
wirusowe zawirowania dają trochę wię-
cej przestrzeni na kulturalne działania.

Anna Stawiarska

jeszcze nie tak dawno temu tętnił ży-
ciem portal społecznościowy ośrodka 

kultury na którym nie brakowało cieka-
wych materiałów. były spotkania w ra-
mach cyklu „czwartki z biblioteką” czy 
relacja z iV festiwalu sztuki tanecznej 
Pląsowadła. niemniejszym powodze-
niem cieszyła się relacja ze skrzydlatej 
ferajny, którą prowadził jakub bokisz. 
jak jednak podkreśla sam dyrektor Piotr 
szafrański najwyższa pora na działania 
nie tylko w sieci ale i na żywo.

jak się okazuje oferta jest dosyć cie-
kawa. na melomanów czeka koncert 
edwarda simoniego, który odbędzie się 
22 maja o godzinie 19.00 w sali widowi-
skowej Gminnego ośrodka kultury, bile-
ty na wydarzenie można nabyć w sekre-
tariacie. Wirtuoz fletni pana, przyjeżdża 
do Dobrzenia z nowo zaaranżowanym 

repertuarem, będzie to także czas na 
sięgnięcie po jego autograf. kolejnym 
wydarzeniem będzie „Dzień otwartych 
drzwi”, podczas którego będzie można 
zwiedzić nowo wyremontowany obiekt 
dobrzeńskiego goku. całość rozpocz-
nie się o godzinie 16.00 w niedzielę 
(30 maja), koncertem orkiestry Dętej 

połączonym z pokazowym show grupy 
seniorita. Widowisko przy sprzyjającej 
aurze odbędzie się na placu za domem 
kultury.

Wiadomo również, że ponownie ru-
szy „letnia akademia kreatywności” 
zaplanowana w dniach od 5 do 16 lipca. 
oferta wakacyjna dla dzieci jest zapla-
nowana tak, aby każdy z uczestników 
wakacyjnych zajęć znalazł coś dla sie-
bie. jak zapewnia dyrektor, będzie róż-
norodnie a zarazem twórczo i ciekawie. 
liczba miejsc na wakacyjne zajęcia jest 
jednak ograniczona więc obowiązywać 
będą zapisy.

z pewnością mieszkańcy Gminy Do-
brzeń Wielki będą mieli okazję posma-
kować „kultury w plenerze”, czyli spo-
tkań z ofertą ośrodka kultury w terenie. 
Wzorem ubiegłego sezonu będzie moż-
na posmakować kulturalnych działań na 
osiedlu energetyk, w parku za urzędem 
Gminy czy też na kąpielisku balaton. 

Warto zatem śledzić stronę dobrzeń-
skiego miejsca kultury jak i profilu spo-
łecznościowego aby pozostać na bieżą-
co z „kulturalnymi nowinkami”.

Dobrzeńskie miejsce kultury to prze-
strzeń nie tylko dla odbiorców oferty 
kulturalnej, ale również dla osób którzy 
twórczo realizują swoje pasje.

Anna Stawiarska

Po spektakularnym remoncie do-
brzeńskiego ośrodka kultury okazało 

się, że hol główny zyskał na przestrzeni. 
nie chcąc zaprzepaścić tego potencja-
łu, kierownictwo domu kultury wpadło 
na pomysł, aby stworzyć tam galerię. 
taką galerię, która umożliwi artystom 
prezentację swego dorobku. Pomysł 
okazał się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę, co miesiąc dla odwiedza-
jących dostępne są wystawy wypożyczo-
ne z Wojewódzkiej biblioteki Publicznej 

w opolu. Ponadto mini wernisaże mogą 
organizować zainteresowani artyści. 
Pierwsza inauguracyjna wystawa od-
była się 14 maja, podczas której swoje 

grafiki oraz całokształt twórczości pre-
zentował zbigniew kreygiel – absolwent 
akademii Poznańskiej wydziału malar-
stwa, grafiki i rzeźby. artysta zajmuje 
się twórczością plastyczną i literacką, 
a na swoim koncie ma już ponad 70 
wystaw zbiorowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą. jako pedagog przez 
wiele lat kształcił młodzież i dorosłych 
w Państwowym ognisku Plastycznym 
w opolu.

jak zaznacza Piotr szafrański, dy-
rektor Gminnego ośrodka kultury – to 
przedsmak tego co będzie dostępne 
w najbliższym czasie.

już w piątek 28 maja swój wernisaż 
będzie miał alfred Polok, a w czerw-
cu swoje parce zaprezentuje zofia  
zapolska.

Dobrzeń Wielki

Grafiki, malarstWo, sztuka, tym oD teraz 
tętni Galeria Gok W Dobrzeniu Wielkim

zbigniew kreygiel  Fot. Gok dobrzeń Wielki

MATEriAŁ iNForMACYJNY Gok doBrzEŃ WiELki
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chARytAtywnIE

8 maja grupa 
ochotników postanowiła 
uporządkować teren 
dawnego cmentarza 
ewangelickiego w brzeziu. 
Grabili liście, zbierali 
gałęzie, usuwali zbędne 
drzewa, a na koniec 
zapalili znicze.

JuSTYNA OKOS

Choć w jeden dzień nie 
udało się wszystkiego 
zrobić to efekty pra-

cy ochotników widać gołym 
okiem. Po sprzątnięciu liści i ga-
łęzi na grobach zapalono sym-
boliczne znicze. W przyszłości 
jeśli będzie taka możliwość 

Organizator chciałby ogrodzić 
teren i zamieścić na nim tablicę 
z informacją o znajdującym się 
tam cmentarzu.

– Pomysł narodził się póź-
ną zimą, po kolejnej wizycie 
na cmentarzu w Brzeziu. Ra-
zem z kolegą postanowiliśmy 
zebrać ochotników i uporząd-
kować nieco tę małą nekro-
polię. To ważne żeby dbać o 
te tereny, takie miejsca to hi-
storia w pigułce – mówił Se-
bastian Ruszała, organizator 
przedsięwzięcia.

Miejsc, które powoli od-
chodzą w zapomnienie jest w 
okolicy całkiem sporo – to nie 
tylko cmentarze ewangelickie, 
ale również katolickie czy ży-
dowskie.

– Takimi akcjami chcieliby-
śmy dać ludziom pewien im-
puls do upamiętnienia mieszka-
jących dawniej w ich okolicach 
osobach, ich życiu, pracy i kul-
turze – dodaje.

Samo sprzątanie to nie 
wszystko, na początku ochotni-
cy poznali historię okolicy, któ-
rą opowiadał Helmut Starosta. 
Na koniec wszyscy przenieśli 
się nad jezioro “Balaton” w Do-
brzeniu Wielkim, gdzie czekało 
ognisko i poczęstunek.

– Mam nadzieję, że nie bę-
dzie to pierwsza i ostatnia tego 
typu akcja. Chciałbym w przy-
szłości kontynuować prace na 
terenie dawnych cmentarzy, 
które znajdują się w naszej oko-
licy – podsumował Sebastian 
Ruszała.

Serdeczne podziękowania 
dla spółki Prowod oraz Nadle-
śnictwa Kup za wsparcie akcji.

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN 

- Lekka praca na produkcji w systemie 
3-zmianowym
 
- Montaż drobnych elementów 

- Obsługa urządzeń i maszyn wykorzystywanych 
w procesie montażu 
 
Nie musisz mieć doświadczenia nauczymy cię 
wszystkiego!!!

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANA/NY
DZWOŃ!!!

 
570 710 473 lub 77 445 71 95
Lub wyślij swoje cv na e-mail: 

rekrutacje.ecolink@ifm.com

rEkLAMA

„Takie miejsca to historia w pigułce”  
– sprzątali cmentarz w Brzeziu

Na zdjęciu sebastian ruszała, 
organizator akcji sprzątania 
cmentarza. 
Fot. Justyna okos
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REGIOn

Do opolskiego 
TOZ-u dotarło nagranie, 
na którym widać jak 
mężczyzna bije krowę 
metalowym łańcuchem 
i okłada prętem po 
głowie. Krowa została 
interwencyjnie odebrana 
właścicielowi przez policję 
i urzędników gminy 
Rudniki, a jej oprawca 
stanie przed sądem. 

ANNA PLEWA

Do zdarzenia doszło 1 maja 
we wsi Faustianka koło Rudnik.

– Dostaliśmy zgłoszenie 
razem z tragicznym nagra-
niem, jak rolnik znęca się nad 
krową, która nie potrafi wstać, 
bije ją metalowym łańcuchem, 
prętem uderza po głowie – pi-
szą na swoim profilu na FB 
działacze TOZ-u. – Zwierzę 
jednak jest tak słabe, tak ska-
towane, że na sam koniec nie 
jest w stanie podnieść nawet 
głowy. Natychmiast dzwoni-
my na policję z prośbą o in-
terwencję.

Działacze z TOZ relacjo-
nują, jak wyglądały podejmo-
wane przez nich telefoniczne 
próby pomocy zwierzęciu. 
Zarzucają urzędnikom opie-
szałość i dowodzą, że nikt nie 
chciał pomóc skatowanemu 
zwierzęciu. Zapowiadają, że 
będą składać skargi na opie-
szałość działań urzędników 
oraz niewywiązanie się z obo-
wiązków służbowych.

Z  przedstawioną przez 
TOZ wersją wydarzeń nie 
zgadza się Anna Sekienda, wi-
cewójt gminy Rudniki.– Infor-
macje o chorej krowie trafiły 
do organizacji, która określa 
się jako zajmująca opieką 
nad zwierzętami. Jednak ani 
na miejscu zdarzenia, które 
trwało przecież wiele godzin, 
ani w obecnym w gospodar-
stwie tymczasowym zajmu-

jącym się krową, nie pojawił 
się żaden z wolontariuszy tej 
organizacji.

– 1 maja o godz. 22.00 pra-
cownica UG w  Rudnikach 
została powiadomiona o inter-
wencji związanej z podejrze-
niem znęcania się nad zwie-
rzęciem – kontynuuje Anna 
Sekienda. – Skontaktowała się 
z policją w Praszce i uzyskała 
potwierdzenie tej informacji. 
Od tego czasu była w stałym 
kontakcie z policjantami, któ-
rzy podejmowali interwencję 
na miejscu zdarzenia.

Pracownica urzędu w roz-
mowie z  policją usłyszała, 
że zwierzęciu potrzebna jest 
opieka weterynaryjna. – Za-
sugerowała wezwanie nasze-
go gminnego weterynarza 
z Wieruszowa – relacjonuje 
wicewójt. – Z uwagi na dużą 
odległość została jednak po-
wstrzymana przez dyspozy-
tora i zapewniona, że policja 
wezwie lokalnego weteryna-
rza. Mimo nocnej pory, pod-
jęła wielokrotne próby skon-
taktowania się z  lekarzami 

weterynarii z  okolicy, aby 
pomóc zwierzęciu. Jednak ża-
den z weterynarzy nie chciał 
podjąć się przyjazdu z uwagi 
na późną godzinę.

Ostatecznie, nocą na miej-
sce dociera weterynarz we-
zwany przez policję. Stwier-
dza, że krowa jest w stanie 
agonalnym, podaje lek prze-
ciwbólowy, sugeruje uśpienie 
zwierzęcia i nakazuje czekać 
do rana. Na uśpienie musi jed-
nak wyrazić zgodę właściciel, 
czyli córka gospodarza, która 
przebywa za granicą.

Krowa przeżyła noc, po-
licjanci decydują się odebrać 
zwierzę. Zawiadamiają wójta 
gminy Rudniki, który wydaje 
decyzję o czasowym odebra-
niu krowy.

– Urzędniczka angażuje 
dwóch pracowników gminy, 
którzy samochodem służbo-
wym oraz wypożyczoną od 
prywatnej osoby przyczepą 
do przewozu koni docierają 
na miejsce – mówi Sekienda.– 
Sama przyjeżdża tam prywat-
nym samochodem, aby bez-

pośrednio kierować kolejnymi 
czynnościami.

Na wezwanie urzędniczki 
przyjeżdża także gminna lekar-
ka weterynarii z Wieruszowa, 
która udziela pomocy zwie-
rzęciu. Przez kilka godzin trwa 
podawanie kroplówek. Krowa 
pozytywnie reaguje na lecze-
nie, udaje jej się usiąść i moż-
na ją bezpiecznie umieścić na 
przyczepie do przewozu koni. 
Zwierzę zostaje przewiezio-
ne do gospodarstwa rolnego 
w Cieciułowie.

42-latek, który maltreto-
wał krowę, otrzymał zarzuty 
prokuratorskie za znęcanie się 
nad zwierzęciem. Rolnik sta-
nie przed sądem. – Został też 
wobec niego zastosowany śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego – mówi 
sierż. sztab. Marek Kotara 
z KPP w Oleśnie.

Mężczyźnie grozi do trzech 
lat więzienia. 

13 maja po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości lecze-
nia, lekarz weterynarii podjął 
decyzję o eutanazji zwierzęcia.

Rolnik znęcał się nad krową – 
stanie przed sądem

krowa zachorowała na tężyczkę pastwiskową, dlatego nie mogła się podnieść. Fot. Toz opole/FB
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Leśnicy próbują walczyć 
z coraz powszechniejszym 
zjawiskiem, ale szansa 
na ujęcie crossowca 
jest niewielka, a niskie 
mandaty nie odstraszają. 

ANNA PLEWA

Problem narasta od lat, 
występuje w  różnym 
n a t ę ż e n i u ,  a l e  p o -

wszechnie – informuje nad-
leśniczy Marek Bocianowski 
z  Nadleśnictwa Prószków. 
– Crossowcy są w konflik-
cie z innymi użytkownikami 
lasu, z  tymi którzy do lasu 
idą, żeby mieć spokój. Te 
pojazdy są bardzo głośne. 

Tłumiki mają symboliczne 
albo żadne i  nie trzymają 
parametrów wymaganych na 
drogach publicznych. Często 
też wjeżdżają w miejsca, któ-
re są najtrudniejsze terenowo, 

czyli, np. przejeżdżają tam 
i z powrotem przez leśny rów, 
niszcząc go.

– Albo robią punkt prze-
prawowy przez leśne bajorko 

czy bagno, które chronimy, 
którego nie wolno nam za-
orać, nie wolno posadzić tam 
drzew, ponieważ jest to oaza 
bioróżnorodności zasługująca 
na ochronę – kontynuuje Bo-
cianowski. – Rosną tam rzad-
kie gatunki roślin, żyją rzadkie 
owady, drobne bezkręgowce, 
płazy, gady.

Ponadto bardzo inten-
sywny sposób użytkowania 
powoduje,  że często stan 
techniczny tych pojazdów 
nie jest idealny. – Dochodzi 
do nieszczelności, wycieków 
oleju i to jest kolejny poważ-
ny problem. A zwierzętom, 
zwłaszcza w okresach, gdy 
młode przychodzą na świat, 
wypadałoby w środku lasu po 
prostu dać spokój.

Quady i motocykle rozjeżdżają 
nasze lasy

W lasach zaroiło się od użytkowników quadów i motocrossów
Fot. Pixabay
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stobrawski Park krajobrazowy to 
na mapie zielona plama poprze-
rywana jasnymi wstęgami dolin 

rzecznych i niebieskimi zwierciadła-
mi stawów. ten ogromny obszar kryje 
w sobie wiele miejsc niezwykłych. W le-
śnych ostępach borów sosnowych na-
potkamy niewielkie wzniesienia wydm 
śródlądowych, w niektórych miejscach 
odsłoniętych i ukazujących wędrowcom 
swoją polodowcową przeszłość. na tra-
sie naszej wędrówki nie może zabraknąć 
liściastych lasów grądowych, rozkwitają-
cych wczesną wiosną feerią barw roślin 
runa leśnego. 

Wybierając się na ścieżki prowadzące 
dolinami rzek będziemy mogli obejrzeć 
najcenniejsze przyrodniczo fragmenty 
parku – nadrzeczne grądy, łęgi, podmo-
kłe łąki oraz porośnięte roślinnością 

wodną i bagienną starorzecza. W wielu 
miejscach parku możemy się też natknąć 
na ukryte w różnych zakątkach średnio-
wieczne grodziska, pozostałości warow-
ni, stare cmentarze, przydrożne kapliczki 
czy całe miejscowości o niezaprzeczal-
nych walorach historycznych. Wszystkie 
te miejsca czekają na odkrycie.

stobrawski Park krajobrazowy stoi 
otworem dla wytrawnych turystów, ale 
także takich, którzy chcą tylko pospace-
rować w wyjątkowych okolicznościach 
przyrody. czas temu sprzyja, ponieważ 
wczesną wiosną nie zaatakują nas roje 
komarów, a pogoda – chociaż ostatnio 
nas nie rozpieszcza – z reguły jest przy-
jazna dla wędrówek i przejażdżek. Park 
wydaje się ogromny, ale dzięki temu 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

z  bardziej znanych miejsc war-
to wybrać się na spacer wzdłuż rzeki 

budkowiczanki pomiędzy murowem 
a zagwiździem. niedawno odnowiona 
ścieżka przyrodnicza pozwoli nam po-
znać m.in. sekrety grodziska, wystę-
pujących tu roślin i zwierząt, poznamy 
też mieszkańców rzeki. na końcu trasy 
możemy zwiedzić zabytkową hutę oraz 
przy parafialny ogród botaniczny w za-
gwiździu. czerwony szlak turystyczny 
łączy to miejsce z leżącym w sercu par-
ku, Pokojem. 

W  samej miejscowości możemy 
znaleźć liczne świadectwa jej dawnej 
świetności, ale najbardziej znanym i naj-
częściej odwiedzanym miejscem jest za-
bytkowy park, na który składa się ogród 
francuski i park angielski. znajdziemy 
tu ukryte w różnych miejscach posągi, 
tajemnicze ruiny i pomniki. najbardziej 
znane z nich – ruiny herbaciarni, pomnik 
śpiącego lwa, czy świątynia matyldy 

MATEriAŁ iNForMACYJNY – sToBrAWski PArk krAJoBrAzoWY

StobrawSki Park krajobrazowy – 
„cudze chwalicie, a Swego nie znacie…”
zamknięcie w czterech ścianach na dłuższą metę nam nie służy. Już chyba wszyscy się o tym przekonali. Przyszła wiosna a wraz z nią chęć 
ruszenia się z domu. Możliwości są ograniczone, ale czasem okazuje się, że „cudze chwalicie, a swego nie znacie…”.

Ptaki na wiosennych rozlewiskach zdjęcia: zespół opolskich Parków krajobrazowych
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MATEriAŁ iNForMACYJNY – sToBrAWski PArk krAJoBrAzoWY

StobrawSki Park krajobrazowy – 
„cudze chwalicie, a Swego nie znacie…”

dostarczą nam wielu niezapomnianych 
wrażeń zarówno wizualnych jak i bezpo-
średniego obcowania z bogatą historią 
tych miejsc. 

kolejna popularna trasa w okolicy 
Dąbrówki łubniańskiej prowadzi przez 
malowniczy bór sosnowy porastający 
wydmowe wzniesienia, aż do studzion-
ki – zabytkowej kapliczki znajdującej się 
w miejscu dawnego źródła. można tu 
wypocząć i delektować się kontaktem 
z naturą.

jeżeli mamy jeszcze czas warto od-
wiedzić karłowice. Pierwsza wzmian-
ka o tej miejscowości pochodzi z 1344 
roku. z tych odległych czasów pozostał 
jeden z najbardziej charakterystycznych 
obiektów w karłowicach, a mianowicie 
zamek, który jest jednym z najlepiej 
zachowanych gotyckich zamków na 
opolszczyźnie. Pisząc o karłowicach 
nie można nie wspomnieć wybitnego 
naukowca-pszczelarza, księdza jana 
Dzierżona, obdarowanego przydomkiem 
„kopernik ula", który był tu plebanem. 
Przy ul. kościelnej 7, można zobaczyć 
pochodzący z 1864 roku dom, w któ-
rym ksiądz jan Dzierżon przez wiele lat 
mieszkał. Pamiątką tego są dwie tabli-

ce informacyjne – niemiecka z 1925 roku 
oraz nowsza w języku polskim.

Wyjeżdżając z karłowic w kierunku 
kuźnicy katowskiej, można podziwiać 
rosnące przy drodze kilkusetletnie dęby, 
będące pomnikami przyrody. Drzewa 
te należą do jednych z najokazalszych 
w stobrawskim Parku krajobrazowym. 
na przedłużeniu alei dębów znajdziemy 
nowo utworzoną ścieżkę edukacyjną na-
wiązującą do postaci ks. jana Dzierżona, 
pszczelarstwa, roli owadów zapylają-
cych, łąk oraz zadrzewień. 

kierując się żółtym szlakiem tury-
stycznym z karłowic do Popielowa do-
trzemy do wyjątkowych śródlądowych 
wydm. Piaszczyste wzniesienia poro-
śnięte tu i ówdzie sosnami mogą wie-
lu skojarzyć się z naszym bałtykiem. 
z tego miejsca już nie daleko do doliny 
rzeki odry. Pod względem przyrodni-
czym jest to jeden z najcenniejszych 
odcinków tej rzeki w Polsce. Dziesiątki 
gatunków ptaków, liczne odzywające 
się głosami godowymi płazy, starorze-
cza z rzadkimi i wyjątkowymi gatunkami 
roślin sprawią, że spacer czy może wy-
cieczka rowerowa w te rejony na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

te i inne atrakcje sprawiają, że sto-
brawski Park krajobrazowy to wspa-
niałe miejsce do spędzania czasu na 
łonie natury. jego walory przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe można podzi-
wiać i poznawać uprawiając turystykę 
pieszą, rowerową, konną czy kajakową. 
samych szlaków turystycznych jest na 
terenie parku ponad 200 km. Wskazu-
jemy miejsca godne uwagi i zwiedzenia, 
choć tak naprawdę to tylko ich niewiel-
ka część. W drodze do nich każdy będzie 
mógł odkryć wiele równie malowniczych 
i fascynujących zakątków, czasem bar-
dziej ukrytych czy zapomnianych, ale 
wartych poznania.

zwiedzanie stobrawskiego Parku 
krajobrazowego na pewno ułatwi i uroz-
maici bezpłatna aplikacja mobilna, którą 
można pobrać ze sklepu Google Play.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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pROBLEM

Ponad 50 kotów na 35 
metrach kwadratowych. 
Większość 
z zaawansowaną 
mykoplazmozą. 
W minioną sobotę 
Opolski TOZ w asyście 
policji przeprowadził 
interwencję w mieszkaniu 
w centrum Opola. 
Kilka kotów zostało 
odebranych właścicielce. 
W sprawie trwa policyjne 
dochodzenie. 

ANNA PLEWA

Większość znajdują-
cych się w miesz-
kaniu kotów było 

chorych. Zdiagnozowano 
u nich mykoplazmozę, która 
przy takiej ilości zwierząt jest 
niemożliwa do wyleczenia.

Zostało zabezpieczonych 
osiem kotów w najgorszym sta-
nie psychofizycznym. Niektóre  
z nich nie miały gałek ocznych 
– mówi młodszy aspirant 
Agnieszka Nierychła, oficer 
prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu. – Sukcesyw-
nie będziemy starali się zabez-
pieczać kolejne zwierzęta.

Dwa z odebranych kotów 
są w dramatycznej kondycji. 
– Jaśminka jest tak słaba, że 
nie była w stanie ustać sama 

na łapkach, przelewała się 
nam przez ręce. Druga kotka, 
Calineczka była w stanie ago-
nalnym. Podczas interwencji 
mała była cała zimna i sztyw-
na, w lecznicy została podłą-
czona pod kroplówkę – piszą 
wolontariusze Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami na 
facebookowym profilu orga-
nizacji. – Pozostałe pięć kotów 
trafiło do schroniska, gdzie 
będą leczone weterynaryjnie.

– O sprawie zostaliśmy za-
wiadomieni przez inspekcję 
weterynaryjną, mieliśmy też 
skargi od sąsiadów. Od listo-
pada minionego roku prowa-
dzimy policyjne dochodzenie 
pod kątem ustawy o ochro-
nie zwierząt – mówi mł. asp. 
Agnieszka Nierychła. – Prze-
słuchaliśmy już kilku świad-
ków, niestety czynności były 
przesuwane z uwagi na stan 
epidemii, izolację i kwaran-
tannę. W najbliższym czasie 
będziemy przesłuchiwać tak-
że pracownika Urzędu Miasta 
i pracownika Staży Miejskiej. 
Powołamy biegłego z zakre-
su medycyny weterynaryjnej, 
żeby ocenić czy mamy do 
czynienia ze znęcaniem się 
nad zwierzętami czy sytuacją, 
w której właścicielka straciła 
panowanie nad hodowlą.

Wolontariusze TOZ-u ape-
lują o  wsparcie finansowe 
w leczeniu odebranych kotów. 
Doba w szpitalu to koszt 20 zł.

Pseudohodowla w centrum 
Opola. Ponad 50 kotów w 
niewielkim mieszkaniu

pOMóc MOżnA pRZEZ:
https://zrzutka.pl/wtzr9c
dane do wpłat:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Opolu
ul. Walecki 4a, 45-586 Opole
Numer konta: 91 2340 0009 0580 2460 0000 0085
Tytuł: Koty syjamskie
dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 91 2340 0009 0580 2460 0000 0085
Kod BIC Swift: PPABPLPKXXX
Można też dokonywać wpłat przez PayPal:
opole@toz.pl

stan odebranych z pseudohodowli kotów jest tragiczny Fot. Toz opole/FB
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Co to znaczy być 
„Ze Śląskiem na ty”?

Tym razem chciałbym polecić Szanownym Czytelnikom 
pracę Artura Schulwitza ze Zdzieszowic, albo jak 
gwarowo tę miejscowość nazywają tamtejsi mieszkańcy – 
Dzieszowic, wielokrotnego laureata Regionalnego Konkursu 
„Ze Śląskiem na ty”. Odwiedziłem kiedyś dom Państwa 
Schulwitzów przy okazji przekazania Panu Arturowi 
nagrody za udział w Konkursie, której z racji wieku sam 
nie mógł odebrać osobiście. Pan Artur mieszka z żoną. 
Państwo Schulwitzowie od wielu lat są na emeryturze. 
Dzieci z rodzinami mieszkają w Niemczech. Tak, jak w wielu 
podobnych na Śląsku dziś rodzinach, od czasu do czasu 
odwiedzają rodziców, jednak nie za często. W domu 
Państwa Schulwitzów zostałem przyjęty bardzo 
życzliwie. Gospodyni przygotowała z tej okazji bardzo 
pyszny słodki poczęstunek, który sama upiekła. Pan 
Artur oprowadził mnie po domu. Pokazał mieszkanie, 
swoją pracownię rzeźbiarską, opowiadał przy tym 
o swoich pasjach, swojej dawnej pracy w Zakładach 
Papierniczych w Krapkowicach, o całym procesie 
wytwarzania papieru, a na koniec podarował mi 
jedną ze swoich prac. Mam ją w swoim domu 
w Brynicy i kiedy mijam zawieszoną na ścianie 
płaskorzeźbę , zawsze wracam pamięcią do 
tych kilku chwil spędzonych u Schulwitzów 
w Zdzieszowicach w powiecie krapkowickim. 

Wracając do pracy, urzeka ona w wielu 
aspektach. Przede wszystkim bardzo 
skrupulatnym zapisem gwarowym. Autorowi 
udało się perfekcyjnie zapisać wszelkie 
najdrobniejsze jej szczegóły. Poza tym sama 
fabuła pracy została uknuta na podstawie 
osobistych przeżyć autora. W naszych artykułach 
od czasu do czasu zadajemy sobie samym, 
i naszym czytelnikom pytanie, co to znaczy być „Ze 
Śląskiem na ty”? Jeżeli ktoś szuka odpowiedzi, w tej 
pracy znajdzie ją na pewno!

Na koniec pragnę podziękować Państwu 
Schulwitzom za gościnę i prosić Pana Artura 
o przysłanie na Konkurs kolejnych swoich 
niezwykłych opowiadań. 

Miłej lektury, pozdrawiam, 
Krystian Czech – łod Franca Jóskowego 
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ARTuR SZulWiTZ 

Jusz to zołwdy tak na śląsku bóło 
a nołbarzy na wsi, iże wy niedziela 
i święta cołkiy familijy idą do kościoła 
i zabiyrają swojy dzieci se sobą i to 
łod nołmodszych lołt. Tak tysz jedni 
łojcowie zabiyrali swojygo Zefliczka 
na koło i jechali zniyn do kościoła, 
chtory bół wy sąsiedniyj wsi. Kościół 
tyn bół wybudowany 100 lołt tymu 
wy stylu neobarokowym i je wy 
pojstrzodku bardzo bogato zdobióny 
rzeźbóma, malowidłóma i sztukaterią. 
Jak łojcowie wkludziyli tygo małygo 
szkalca do kościoła to go aże zatkało, 
jak to wszystko widzioł. Ty wszystkiy 
nowy rzeczy, co piyrszy rołz na łoczy 
widzioł to go aże przygniotło i ze 
strachu siedzioł cicho całoł mszoł. 
Jak jusz bół starszy to sóm chodziół 
do tygo kościoła a ty rzeczy zołwdy 
przyciągały jego łoczy. Wy tamtym 
czasie chodziyło mu takiy pytaniy po 
gowie, chto, jak i z czygo takiy fajny 
rzeczy robi? Nigdy jednak nie znołd 
łodpowiedzi na to pytanie.

Przyszoł czas a Zeflik musioł iść 
do szkoły a bóło to napoczątku, jak 
sie zaczła drugoł wojna światowoł, 
w 1940r. Rechtorów zabrali na wojna 
a wy szkole uczyły mody dziołchy, 
co dopiyro ukóńczóły krótkiy kursy. 
Tak tysz w tyj szkole uczyli jyno 
pisać i rachować. Po trzech latach 
skóńczóła sie szkoła, bo ty łokolicy kaj 
Zeflik miyszkoł bóły bómbardowany 
bez amerykańskiy fligry. Jak fligry 
przestały lołtać tak za trzy miesiący 
przyszoł ruski frónt i skóńczyło sie 
wszystko i nadzieja. Dopiyro na podzim 
wy 1945r. zaczła sie szkoła na nowo. 
Ale co z tygo wszystkiego, jak w z tyj 
szkole rechtory tak uczyłi jyno dzieci 
nic z tygo nie rozumieli. Jak rechtor 
sie pytoł tabliczka mnożynioł to kożdy 
sie wy gowie prantko porachowoł ale 
co z tygo, jak tygo po polsku pedzieć 
nie umioł. Tak tysz jyno bóło słychać 
„siadaj bałwanie” i głośny pytanie „ co 
ty szwabskiy rechtory wołz uczyły”? 
Wielkoł szkoda, iże ty sztudowany 
rechtory nie umiały spokopić ty dzieci, 
co to dopiyro uczą sie nowygo języka. 
Po malutku dzieci nauczyły sie nowygo 
języka, choć wy gołdce boło to na 
pół po śląsku a nie po polsku. Dzieci 
nauczyły sie po polsku ale ty rechtory 
to sie wcale nie nauczyły po śląsku. 

Przyszoł tysz tyn dzień, kedy dzieci 
a miedzy niymi i Zeflik, dostali swojy 

ceugnisy i jusz wiancyj nie musieli do 
tyj szkoły przychodzić. Co terołski? 
pedzioł se Zeflik, tu bóło tak fajnie ze 
sfojymi kamratóma. Co terołz móm 
dali robić? Trza sie fachu uczyć, ale 
jakiygo i kaj? Nie bóło wy familijy nigdy 
takich ambicji aby se na jakiś wyższy 
stołek cisnąć. Bóło porządki gołdka aby 
se jakiygoś fachu wyuczyć.

Zeflik jako szkalec, przeżół wojna 
i cośka mu tam w tyj gowie zostało 
a nołbarzy to, jak to po wojnie bóły 
szukany roztomajty fachmany, a jych 
nie bóło. Jak sie tysz dowiedzioł, iże 
wy sąsiedniyj wsi łotwierają szkoła, 
Gimnazjum Mechaniczne, tak tysz 
zarołski polecioł se zgłosić i tysz zostoł 
zapisany. Gimnazjum Mechaniczne, 
jak mu se udoł ta szkoła skóńczyć to 
bandzie mioł fach wy rankach, bandzie 
ślusołrzym. Radowoł se Zefel, bo jak 
bandzie ślusołrzym to możno mu se 
udoł robota dostać na koksach i to tysz 
bandzie umioł łojcóm troszkan pómoc 
wy tym ciężkiym powojynnym życiu.

Wy szkole jakoś mu nauka szła 
a nołbarzy podobała mu sie praktyka na 
warsztacie. Tam mioł swojy nołrzandziy 
i to fajlowanie i klepanie bardzo mu 
sie podobało. Znoł to z dómu, bo jego 
starzik tysz jyno klepoł i naprawioł kaj 
co trza bóło zrobić a łojciec tak samo 
robiół.

Jusz sie Zefel uczół drugi rok 
a mutrze popsuła sie kielnia, co jeszcze 
bóła łod przedwojny. Po wojnie sklepy 
bóły pusty i nie szło ani gołrka ani 
kielniy kupić. Zefel chcioł mutrze 
uciecha zrobić i tysz pokołzać, iże 

se w tyj szkole cośka nauczół. Znołd 
kąsek blachy aluminiowyj i na kąsku 
rury wyklepoł ta łeszkan na kielnia i do 
tygo jeszcze dorobiół sztil i bóła kielnia 
gotowoł. Ze tyj roboty to muter miała 
uciecha, a Zefel dopiyro. 

Jak Zefel jusz bół wy trzeciyj klasie 
tak jednygo dnia przyszoł dyrektor do 
klasy i pedzioł wszystkim, iże z tygo 
Gimnazjum bandzie na przyszły rok 
Technikóm i chto chce moge zarołski 
zostać i dali iść do czwołrtyj klasy i za 
rok stanąć do egzaminu maturalnygo. 

Fajnoł propozycja, pedzioł se Zefel 
ale to joł muszan se nołprzód mojych 
łojców spytać. Jak tysz Zefel przyszoł 
ze szkoły tak tysz zaniyn to je jeszcze 
ciepły pedzioł: 

– Dostali my dzisioj wy szkole takoł 
propozycja, iże mogymy jeszcze jedyn 
rok dali chodzić i na koniec złożyc 
egzamin na matura. Czy mogan jeszcze 
jedyn rok dali chodzić?

Na to pytanie muter mu zarołski 
pedziała:

– idź synek a ucz se dali tak, co nie 
bandziesz wy życiu mioł tak ciężko, jak 
my.

Jak Zefel dostoł takiy przyzwolyniy 
to tysz chodzioł dali jeszcze rok do tyj 
klasy.Za rok bół egzamin, a tyn tysz zdoł 
i mioł matura za sobą. Ze świadectwym 
maturalnym dostoł tysz zarołski nakaz 
do roboty, ale nie do fabryki kaj by ón 
chciał, jyno do Zakładów Chemicznych 
do Oświęcimia. Ze tygo nakazu sie Zefel 
nie radowoł ale jak tak kołżą to tak 
musioł zrobić. Jak zajechoł na miejscy 
to dostoł robota na szychty, mieszkaniy 
wy hotelu robotniczym a łobiady na 
stołówce. Ze robotą to szło wytrzymać 
ale do tygo mieszkanioł i jedzynioł to 
Zefel nie umioł sie przywyknąć. Tak tysz 
staroł sie ło robota bliżyj chałupy i tysz 
ją dostoł wy Zakładach Azotowych wy 
Kandrzynie.

Nowoł robota na jedna szychta, 
do chtoryj kożdy dzien dojyżdżoł 
ale mieszkoł ze łojcoma i mioł kożdy 
dzień łobiołd łod mutry, do chtorygo 
mioł podniebienie przyzwyczajóny. Po 
szychcie bół w dóma i terołski mioł 
czas do tygo, co go tak zołwdy ciągło, 
do majsterkowanioł i tysz pómołgać 
troszkan łojcóm. 

Wy tyj nowyj robocie nowi ludzie 
i ze gołdki tysz wyszło, iże są tam tysz 
ludzie, co sie trochan sztuką interesują 
i cośka na tyn tejmat wiedzą. To tysz 
bóło to, co Zefla łod małygo dziecka 
interesowało i ze kożdyj gołdki cośka 
nowygo sie dowiedzioł i staroł sie tysz 

Łod ślusołrza do rzeźbiołrza
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wszystko zapamiętać. W dóma, jak mioł 
czas to tysz próbowoł se namalować, 
abo jakołś małoł figurka se zrobić. Na 
początku ze gliny a na łostatku zrobiół 
jusz figura 64 cm wysokoł ze gipsu, 
a bół to synek, co siedzioł na kamiyniu. 
Fajnie mu sie to udało zrobić i mioł wiela 
uciechy. Takiy rzeczy chcioł robić aby 
se swojy mieszkanie troszkan łozdobić. 
Jak sie jedno udało to trza myśleć, co 
by dalyj zrobić coś fajniejszygo. 

To myślenie zostało mu jednak 
przerwany przez wojskowoł komisja, 
chtoroł go powołała do wojska. Nie 
pómogło nic jyno musioł Zefel jechać 
i łodbambnić swojy. Jak wróciół do 
cywila to mu sie jusz tyla lołt na 
karku nazbierało, iże bół by czas swoja 
familija założyć a nie siedzieć na gołrku 
łod mutry. Tak tysz sie stało i za rok 
Zefel zmieniół swój stan i sie łożyniół. 
Jedyn problem mioł rozwiązany, bo 
mioł kogoś w dóma kaj go ciągło ale 
co z tygo jak mu sie drugiy problemy 
łotworzóły. To trza mieszkaniy, to trza 
mebli a dziecióm tysz chcioł jakiyś 
dobry warunki stworzyć do życioł a za 
kożdym tym problemym bół jeszcze 
jedyn większy problem a tyn sie 
nazywoł „ nie ma piniądzów”.

Tyn problym to do prołdy nazywoł 
sie wielki problym, bo go Józef 
rozwiązywoł prawie przez cołkiy jego 
życie, aże do rynty. Kaj szło i jak szło tak 
sie staroł Józef dorołbiać ty piniądzy. 
Nadarzóła sie takoł sposobność 
robiynioł rysunków technicznych i to 
po szychcie i tak trochan piniądzów 
dorobić.

Z tygo tysz Józef zarołski skorzystoł 
i tak mu sie udało troszkan do 
piniądzów przyjść ale za to nie mioł 
wiela czasu dloł siebie.

Łod swojych nołmodszych lołt 
widzioł Józef bez łokno, jak jego sąsiołd 
robiół przy pszczołach a tyn żółty, 
słodki miód go bardzo kusiół i tysz by 
chcioł troszkan tygo polizać. Tak tysz 
spróbowoł sóm troszkan pszczelarzyć. 
Sóm se zrobiół uly, nasadziół pszczoły 
i tak mu sie udało troszkan miodu 
zebrać, troszkan miodu polizać i tysz 
trochan piniądzów dorobić. Dostoł 
chanci do tych pszczół i rozbudowoł 
ta swoja pasieka do 50 rojów. Terołski 
mioł pszczół mocka a roboty jeszcze 
wiancyj.

Tak tymu Józefowi nie stykło 
jusz czasu aby myśleć coś fajnygo, 
łozdobnygo zrobić. Bez zima chodziół 
do roboty i po szychcie robiół rysunki 
a bez lato do roboty i wartko do dóm 
i do roboty, do pszczołów. Nie mioł tyn 
czowiek ani piątku ani świątku, jyno 
robota i robota. Tak to kranciół tyn 
kołowrót tam i nazołd bez kupa lołt, 

aże przyszoł tyn czas, iże sie zbliżoł dloł 
niygo rynta. Tak tysz to wy jego gowie 
corołz czanściyj pokołzały sie takiy 
myśli, co to na tyj ryncie bandzie robić?

Wy jednym roku szwigermuter 
łod Józefa wybiyrała sie na besuch 
do reichu i jako prezynt kupióła 
płaskorzeźba wy drzewie a bóła to 
Matka Boska wy podkuwia. Jak to Józef 
widzioł to go aże szarpło i pedzioł: to 
je niemożnością iże ludzkiy ranki mogą 
kąsek drzewa tak fajnie uformować. 
Łón by tysz chcioł aby coś takiygo 
zdobióło ściany wy jego izbach. Jak sie 
jednak dowiedzioł wiela to kosztowało 
to jusz nie chcioł, ala wydać tyla 
piniądzów. Chcioł spróbować sóm se 
to zrobić. Tyn łobrołzek łobudziół zaś 
wy Józefie to, co wy niyn łod dziecka 
drzymało. Nołprzód zrobiół se rysunek 
a po tym kupiół se dutka stolarskiy i jy 
przyszykowoł do rzeźbiynioł. Wiedzioł, 
iże wy starym ulu moł takiy drzewo, 
co sie nadoł do rzeźbienioł i tak tysz 
tygo rozebroł i zaczół dubać. Trwało to 
dugo ale taki, jaki uparty je Józef tak 
tysz prandzyj nie popuśćiół, aże zrobiół 
to, co zrobić chcioł. Mioł tyn czowiek 
uciechy, iże mu se udało taki łobrołzek 
wydubać a ze niyn cołkoł familijoł. Tyn 
łobrołzek tysz zarołski bół powieszóny 
wy takiym miejscu, co go to wszyscy 
zarołski widzą. 

i tak nabroł Józef chanci do 
rzeźbienioł i próbuje dali coś rzeźbić 
a bół to krzyż stylizowany i zaś mu sie 
udało. Łod dołwiyn dołwna bół wy jego 
pamięci taki łobrołzek, co go widzioł 
na karcie pocztowyj a bóły to ranki 
modlący wydug szkicu Dürera. To by 
chcioł mieć wy drzewie wydubany i tak 
tysz zaś zacznół próbować. Trwało mu 
dugo, aże ty paluszki wyduboł, bo to 
niewiedzioł nołprzód, co to zostawić 
a co wyciąć ale manczół se tak dugo, 
aże wymanczół i zrobiół to co chcioł. 
Spróbowoł relify zrobić ze kwiołtkóma, 
co mioł na swojyj zygrodzie i narobióił 
jych tyla, co stykło wy sieni wele 
schodów nad kożdym schodkiym 
powiesić. Chto do chałupy przyszoł 
to podziwioł jego robota, bo to takiy 
rzeczy żodyn nie mioł. 

Przyszoł tyn czas i Józef mioł 
dojść tych relifów i chcioł spróbować 
wyrzeźbić cołkoł figura. Mioł wy gowie 
taki model, co go kedyś widzioł a bóła 
to Matka Boska ze Dzieciątkiym. 
Zapodobała mu sie, to by bóła fajnoł 
łozdoba, jak by coś takiygo wy 
mieszkaniu stoło. Znołd kajsik takoł 
małoł figurka i dobrze se ją połoglądoł, 
naszykowoł se drewno i zacznół dubać. 
Zeszło mu przy tyj figurce cołkoł zima. 
Tak jak jest Józef znany to tak dugo 
robi, aże zrobi. Robiół i zrobiół to co 

chcioł a bóła to figura 64 cm wysokoł 
i wykónanoł wy stylu barokowym. Tyn 
styl tysz Józefowi nołbarzy sie podoboł. 
Ta figura dopiero zrobióła uciechy nie 
jyno Józefowi ale i cołkiyj familyji. Chto 
do chałupy przyszoł to musioł ta figura 
łoglądać i podziwiać.

Tak to ty lata Józefowi leciały 
i corołz to bół bliżyj tyn rok kedy 
by mioł iść na rynta. Tak tysz mu do 
gowy przychodzióły ty myśli, co to 
na tyj ryncie robić? Rzeźbieniem sie 
zająć to by bóło fajnie ale do tygo trza 
trochan lepszygo nołrzandzioł. Kupić 
wy sklepie to je prosty i nołprandzyj 
do zrobiynioł ale to kosztuje piniądzy 
a ty dutka nie są tóniy. Kedyś widzioł 
takoł reklama ze firmy, co takiy dutka 
do rzeźbienioł robi i łopstalowoł se 
łod tyj firmy katalog i go tysz dostoł. 
Ze tygo katalogu dowiedzioł se jak 
ty dutka do rzeźbienioł wyglądają. 
Józef jako wyuczony mechanik niy 
mioł problemu aby jy zrobić i znołd 
tysz dobry materiał do tygo. Tak se 
Józef zaś jedyn problem rozwiązoł 
i ze uciechą duboł wy drzewie i robiół 
roztomajty relify dloł swojych bliskich 
i krewnych na geszynki.

Wy jedna niedziela wy kościele 
farołrz roznajmowoł, iże parafia 
bandzie budowała kaplica na 
cmentołrzu i prosi chopów aby przyśli 
pómoc na budowa. Ta kaplica bandzie 
budowanoł samociążki ze katolikóma 
ze tyj miejscowości. Jakojś nie bardzo 
sie meldowali chopy, bo wy niedziela po 
kożdyj mszy werbowoł chopów a przy 
tym i Józefa. Zołwdy musioł farołrzowi 
pedzieć, iże ni bo niymoł czasu, bo moł 
swoja robota a do prołdy mu tyj nie 
brachowało. Bez lato mioł jyj dojść przy 
pszczołach i to wy piątki i świątki a bez 
zima, jak mioł czas to budowa stoła. 
Bóło mu jusz gupie kożdy rołz farołrzowi 
łodmołwiać, bo jako miejscowi katolik 
chcioł tysz swoja cegłówka do tyj 
kapliczki włożyć. Chanci do rzeźbienioł 
to mioł dali a co nołgorszy ty mu jeszcze 
urosły wiankszy. Tak se pomyśloł 
możno by tak szło cośka wyrzeźbić do 
tyj kapliczki, bo to by móg zrobić bez 
zima jak moł trochan wiancyj czasu. 
Wymyśloł se zrobić korpus Chrystusa 
na krzyż, co by mioł 1m wysokości. Jusz 
to bóło kupa tych niedziel, co to Józef 
na werbunek farołrza pedzioł ni, aże 
go jusz bóło gajnba i tak łón zaskoczół 
farołrza i se spytoł:

– Farołrzu a bandzie potrzebny 
Pónbóczek na krzyż wyrzeźbióny  
do tyj kaplicy?

– No ja, a chto by go to mioł zrobić 
wy?

– No, chciołbych spróbować.
– No proszan bardzo, możecie.
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Skoro dostoł Józef słowo „ja” łod 
farołrza to tysz jak mioł czas zacznół 
pomału szykować se ku tyj robocie. 
Zrobiół se rysunek tygo Pónbóczka na 
1m wysoki ze wszystkimi detalóma. 
Nie źle mu to wyszło i tak spróbowoł 
se zrobić model ze gliny, co mu sie 
ło dziwo tysz udało. Jak sie tak bliżyj 
przyjrzoł tymu to se pedzioł, jak 
bych tak to wszystko przeniósł na 
kloc drzewa to by z tygo coś musiało 
być. Byo to jusz na podzim i tak to 
wszystko schowoł i na lato chcioł se 
zabrać do rzeźbienioł tygo Pónbóczka, 
co to łobiecoł farołrzowi.

Wy pszczelarstwie jusz łod duższygo 
czasu znołdła sie paskudnoł choroba. 
Józef wiedzioł ło tyj chorobie i swojy 
pszczoły lyczół tak tysz mu sie udało 
połra lołt jeszcze utrzymać. Jednygo 
roku i jego ta choroba nie łominóła 
i zniszczóła mu wszystkiy na jedyn 
rołz. Tak sie znołdło pytanie, co dali? 
Zacznyć łod nowa abo zlikwidować. 
Dzieci bóły jusz łodchowany i wyśli 
ze dómu. Józef zostoł jyno ze swoją 
kobiytką. Tysz mu sie jusz lata na 
karku nazbierały i siół mu jusz nierołz 
brakowało. Tak se pedzioł kóniec, jusz 
nie zacznan łod nowa i wszystko co 
mioł sprzedoł. To co tak bardzo lubiół 
i jeszcze lubi lizać to se terołski kupuje. 
Tak to na śląsku gołdają „ jeszcze 
nie bóło nic złygo, co by na dobry 
nie wyszło” i tak to wyszło u Józefa. 
Terołski to mioł wiancyj czasu i tygo 
móg poświęcić rzeźbieniu.

Pomału mijała zima i tak sie tysz 
Józef pomału szykowoł myślóma do 
tyj łobiecanyj roboty. Naszykowoł 
sie tysz jusz kloc drzewa ale w kóńcu 
zdało sie to na nic, bo jednygo wieczora 
zadzwoniół farołrz do niygo i pedzioł:

– Szczęść Boże panie Józefie.
– Szczęść Boże farołrzu.

– Mołcie wy jutro czas i mogecie po 
wieczornyj mszy przyjść na fara?

– Móm czas i to mogan przyjść.
Na drugi dzień na wieczór wyciągnół 

Józef tyn lepszy ancug ze szranku, 
wdzioł go na swojy pleca i w dróga do 
farołrza. Szoł wielkiymi krokóma, bo 
bół naładowany ciekawością, co go tam 
czekoł. Dzwóni do dwierzów i ty tysz 
sie zarołski łotwierają:

– Szczęść Boże farołrzu to joł.
– Szczęść Boże to choćcie dali dó 

mnie.
Józef przychodzi do jego izby, a tam 

jusz czekoł dwóch panołczków, co jych 
wcale nie znoł. Przywitali sie fajnie 
i choć sie wcale nie znali to sie terołski 
poznali. Farołrz tysz zarołski zacznół 
swoja gołdka ło co to idzie.

– Czy wy jeszcze dali chcecie rzeźbić 
tygo Pónbóczka na krzyż?

– Ja chciołbych spróbować to 
wyrzeźbić.

– Bo my tu zdecydowali, iże ta kaplica 
bandzie pod wezwaniym Chrystusa 
Zmartwychwstałygo, czy wy mogecie 
takiygo wyrzeźbić?

Wartko przelecioł wy myślach ta 
propozycja i co roku je takoł figura 
wystawionoł na Wielkanoc to by mioł 
fajny model, se pedzioł:

– No chciołbych spróbować.
– Ale ta figura moł być 3m wysokoł.
Jak Józef ty słowa słyszoł to cośka 

takiygo dziywnygo po plecach mu 
przeleciało i pedzioł:

– Oh! to joł ani nie móm takiego 
drzewa.

W tym momencie łodezwali sie ty 
panołczki, co tam siedzieli:

– Niech sie pan nie martwi my 
jusz wszystko mómy naszykowany, 
my mómy drzewo i warsztat, a joł je 
rzeźbiołrz to by my mógli wy trójkan 
to zrobić.

Jak tak to fajnie, pedzioł se Józef. 
Jedyn je rzeźbiołrz to se przy nim banan 
umioł cośka nauczyć, bo do terołska to 
jeszcze niy mioł ze rzeźbiołrzym nic do 
czyniynioł. Ale tyn zarołski ciągnie dali 
swoja gołdka.

– Nóm by jyno chodzióło aby wyjście 
zrobiyli gowa, ranki i nogi a to drugiy 
wszystko to my zrobiymy.

A co to jeszcze zostało pedzioł se 
wy duchu Józef. Taki wielki rzeźbiołrz 
jak to ze jego godki wychodzi a takich 
podstawowych rzeczów nie umiy 
zrobić? To co łón umiy? To pytanie 
zostawioł Józef bez łodpowiedzi jyno 
se dobrze zapamiantoł i chcioł na 
spokojnie se to przetrołwić. W tym 
tysz farołrz pedzioł:

– No to co, to róbicie to wy trójka?
Nikt nie przytaknół i nikt nie pedzioł 

ni, i pytaniy to zostało bez łodpowiedzi.
Ciężko sie szło Józefowi ku chałupie, 

bo bół łobładowany tyloma nowymi 
rzeczmi i nie móg na niy znołść 
łodpowiedzi. Tak po czasie zaczło sie to 
wszystko klarować. To drzewo, co mieli 
naszykowany to bóły topoly co jusz 
połra lołt leżały na ziymi i puszczały 
jusz gałąski. Takiy drzewo jusz je siny 
wy pojstrzodku i nie nadołwoł sie do 
rzeźbienioł a tym barzy, iże ta figura niy 
miała być pokrytoł farbą. Tam miało być 
widać to drzewo i ta rancznoł robota. 
Jedyn ze tych specjalistów robiół wy 
fabryce jako stolołrz i mioł pojanciy ło 
drzewie i jak go łobrołbiać. Drugi robiół 
na szychty i to bóło niewiadómy, kedy 
by łón znołd czas aby tam cośka pómoc. 
Przy takiym stanie rzeczy Józef czekoł, 
aże dostanie jakiyjś cynk kedy i kandy 
moł przyjść cośka zrobić abo pómoc 
zrobić. 

(Dokończenie  
w następnym numerze) 
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ARchEOLOGIA

Łukasz Wawrzyńczyk, 
leśniczy z Kędzierzyna-
Koźla, pasjonat historii, 
współpracując ze 
stowarzyszeniem 
Eksploracyjno-
Historycznym „Relikt” 
znalazł przedmiot, którego 
pochodzenie szacowane 
jest na 3000 lat. 

JOLANTA  
JASIŃSKA-mRuKOT

To siekierka typu czeskie-
go, wykonana z brązu 
– mówi Łukasz Waw-

rzyńczyk. – Zaraz następnego 
dnia trafiła do konserwatora 
zabytków w Opolu. 

Siekierka z  początków 
kultury łużyckiej zalegała na 
głębokości 14 cm w ziemi, 
w lesie na terenie Nadleśnic-
twa Kędzierzyn. Najprawdo-
podobniej 3000 lat zgubił ją 
właściciel, bo wokół siekierki 
niczego więcej nie znaleźli, np. 

śladów osadnictwa, fragmen-
tów ceramiki. 

Kiedy pan Łukasz i  jego 
koledzy znaleźli unikatowy 
przedmiot, natychmiast za-
kończyli poszukiwania, żeby 
zabezpieczyć teren do dalszych 
prac archeologicznych. 

Przedmioty eksponowane 
w muzeach czasem są opatry-
wane danymi ich odkrywców 
lub znalazców. Pan Łukasz jest 
jednak niezwykle skromny 

i wcale mu nie zależy na sławie. 
– Najważniejsze, żeby to 

znalezisko mogli oglądać inni 
– podkreśla. – Coś takiego 
znalazłem po raz pierwszy 
w życiu. Każdemu znalezione-
mu przedmiotowi towarzyszą 
ogromne emocje, człowiek się 
zastanawia, jaka była historia 
jego właściciela. 

Jak trafił na ten unikatowy 
zabytek, najstarszy znaleziony 
na tym terenie? 

– Detektor metali zapisz-
czał bardzo wysokim dźwię-
kiem, który wskazywałby na 
stop metali kolorowych – opo-
wiada. – W pierwszej chwili 
pomyślałem, że mam do czy-
nienia z  łuską, żołnierskim 
nieśmiertelnikiem, albo od-
znaczeniem. Te z okresu dru-
giej wojny światowej zalegają 
najczęściej tuż pod ściółką. 

Pan Łukasz tak myślał, po-
nieważ prowadził z kolegami 
poszukiwania na terenie, gdzie 
podczas II wojny światowej 
znajdowały się obóz jeniecki 
oraz obóz pracy. W tej okolicy 
toczyły się też walki na począt-

ku 1945 r. między Niemcami 
i Armią Czerwoną. Kiedy wy-
dobyli i oczyścili z ziemi znale-
ziony przedmiot, zobaczyli, że 
tym razem znaleźli coś dużo, 
dużo starszego. 

– Jestem detektorystą, chodzę 
z wykrywaczem metali i poszu-
kuję zazwyczaj świeższych śla-
dów pozostawionych w ziemi, 
tych z drugiej wojny światowej 
– opowiada pan Łukasz. 

Jest też legalistą, bo jak 
mówi, żeby prowadzić eks-
plorację w Polsce, trzeba mieć 
zgodę właściciela terenu, gdzie 
prowadzi się poszukiwania, 
oraz zgodę konserwatora za-
bytków. 

Leśniczy dokonał  
sensacyjnego odkrycia

zdjęcia: Włodzimierz Erd

Łukasz Wawrzyńczyk

Dwa nowe hotele dla owa-
dów stanęły przy DPS 

"Anna" i Zespole Szkół Spe-
cjalnych im. Juliana Tuwima 
w Krapkowicach. Pamiętajmy, 
że stworzenia te stanowią nie-
zwykle ważny element eko-
systemu.

– Hotele przygotowane są 
dla przedstawicieli owadów 
błonkoskrzydłych, umożli-
wiają stworzenie prawdzi-
wego naturalnego siedliska, 
są usytuowane w miejscach 
zapewniających komforto-
we warunki, z dostępnością 
do odpowiedniego pokarmu. 
Jednym słowem oferta all 
inclusive. Mam nadzieję, że 

nietypowi „goście” szybko ze-
chcą skorzystać z naszej ofer-
ty – mówiła Sabina Gorzkulla, 
wicestarosta powiatu krapko-
wickiego. 

Przygotowanie odpowied-
nich miejsc lęgowych, po-
przez udostepnienie sztucz-
nych gniazd w postaci „hoteli” 
zwiększy populację owadów. 
Przyniesie to wymierne ko-
rzyści dla lokalnej bioróżno-
rodności, bo jak wiadomo to 
właśnie owady są odpowie-
dzialne za zapylanie wielu 
gatunków drzew, krzewów, 
warzyw i upraw rolnych.

Hotele dla owadów zostały 
wykonane przez Opowiecie.
info. JO

Eko Rezydencja w sercu Opolszczyzny 

Hotele stanęły przy dPs "Anna" i zespole szkół specjalnych im. 
Juliana Tuwima w krapkowicach. Fot. Powiat krapkowice
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212 artystów z całej 
Polski wystąpiło podczas 
czwartej edycji Festiwalu 
Sztuki Tanecznej 
Pląsowadła. Z powodu 
pandemii konkurs drugi 
raz z rzędu odbył się 
online.

TOmASZ CHAbIOR

Festiwal, który odbył się 
25 kwietnia, trwał kilka 
godzin. Udział artystów 

w konkursie ograniczył się 
do przysłania organizatorom 
nagrań ze swoimi występa-
mi. Nie mogli przyjechać do 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dobrzeniu Wielkim z po-
wodu trwającej pandemii.

Do festiwalu zgłoszono 
łącznie 72 prezentacje – 45 
solowych, 8 duetów i 19 ukła-
dów zespołowych. Artyści 
swoje choreografie zaprezen-
towali podczas dwóch blo-
ków – w pierwszym wystąpili 
soliści i duety, w drugim – ze-
społy.

Wszystkie występy można 
było obejrzeć bez wychodze-
nia z domu. Festiwal transmi-
towano na żywo na platformie 
Twitch. Jedynymi osobami, 
które tego dnia przebywały 
w domu kultury, byli jurorzy 
oraz organizatorzy.

Do konkursu zgłosili się 
soliści, duety i formacje z Do-
brzenia Wielkiego, Luboszyc, 
Opola, Brzegu, Wrocławia, 

Krakowa, Białegostoku, Mo-
rawicy, Łańcuta, Tarnowskich 
Gór, Szczecina, Rydułtów, 
Leszna, Krynicy i  Krośni-
cy. Oceniało ich troje juro-
rów: Maria Kijak-Rakowska, 
Anna Szopa-Kimso i Jarosław 
Józefczyk.

– Musieliśmy jednogło-
śnie przyznać, że poziom był 
bardzo wysoki. Widać, że 
ci artyści uczą się od profe-

sjonalistów – oceniła Maria 
Kijak-Rakowska, przewod-
nicząca jury. – Trudno było 
nam wybrać, który z tańców 
ocenić najlepiej. Wiele z nich 
zasługuje na równorzędne 
nagrody.

Jury nie tylko wyłoniło 
zwycięzców poszczególnych 
kategorii, ale również przy-
znało nagrody specjalne. 
Artyści zostali docenieni za: 
dojrzałość sceniczną, wyraz 
artystyczny,  promowanie 
kultury ludowej i oryginalny 
pomysł. Nagrodzono rów-
nież najlepsze duety, naj-
lepszych solistów i najlepsze 
zespoły.

Festiwal Sztuki Tanecz-
nej Pląsowadła zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Dobrzeniu Wielkim i ko-
mitet organizacyjny festiwalu. 
Patronem festiwalu, w ramach 
akcji „tańczMY”, został Insty-
tut Muzyki i Tańca w Warsza-
wie. Partnerami zostały zaś 
Kalendarz Taneczny i firma 
Profi-Art. Patronat medialny 
nad czwartymi „Pląsowadła-
mi” objęła redakcja Opowie-
cie.info.

Za nami czwarte „Pląsowadła”, 
jury miało kłopot

Występy zgłoszonych artystów można było oglądać na platformie 
Twitch. Festiwal transmitowany był na żywo za pomocą trzech 
lustrzanek. Fot. Tomasz Chabior

to już szósta edycja kon-
kursu pt. „List do taty” dla 

uczniów klas IV i V szkół pod-
stawowych. Nie przypadkiem 
na Opolszczyźnie jest kiero-
wany do dzieci z powiatów 
kędzierzyńsko-kozielskiego, 
strzeleckiego, głubczyckiego, 
krapkowickiego i oleskiego. 

– To powiaty z  mojego 
okręgu wyborczego, gdzie 
problem eurosieroctwa jest 
bardzo dotkliwy, a ojcowie 
są w domu od święta – pod-

kreśla senator Godyla, ojciec 
czwórki dzieci, w tym jednego 
przysposobionego, bo kiedy 
starsze dzieci państwa Gody-
lów podrosły, wzięli dziecko 
z domu dziecka. 

Jednym z celów konkursu 
jest m.in. zwrócenie uwagi na 
niezastąpioną rolą taty, a także 
umiejętność godzenia życia ro-
dzinnego z pracą zawodową ojca. 

Zadaniem uczestników 
konkursu będzie napisanie 
pracy na temat: kim jest i co 
dla mnie znaczy mój tata. 

– Tato, to ktoś wyjątkowy 
w rodzinie, to można odczy-
tać ze zbioru listów poprzed-
nie j  edyc j i  konkursów – 
mówi senator Godyla. – Łza 
się człowiekowi kręci w oku, 
gdy np. dziecko pisze list do 
zmarłego taty. Pomysł kon-
kursu bardzo mi się spodo-
bał. Te listy są też potrzebne, 
by dorośli mogli zobaczyć, 
jak ważna jest rola ojca w ro-
dzinie. 

Na laureatów etapu okręgo-
wego czekają różne nagrody. 

Jego zwycięzca pojedzie wraz 
z opiekunem (najlepiej ojcem) 
do Senatu na ogłoszenie wyni-
ków konkursu, na zaproszenie 
i koszt senatora Beniamina 
Godyli. 

Szkoły mogą przysyłać 
zgłoszenia na adres: senator.
godyla.pl do 28 maja 2021 r. 
Szczegółowe informacje doty-
czące konkursu są na stronie 
www.senatorgodyla.pl oraz 
www.facebook.com/Senator-
Godyla. 

JM

Napisz „List do taty”. Senator beniamin Godyla 
organizuje konkurs dla dzieci
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43 lata musieliśmy 
czekać na triumf polskiej 
drużyny w siatkarskiej 
Lidze mistrzów. W 1978 
roku, gdy rozgrywki 
odbywały się jeszcze pod 
szyldem Pucharu Europy 
mistrzów Klubowych, 
dokonał tego Płomień 
milowice. Teraz złotymi 
zgłoskami w historii 
polskiej siatkówki zapisała 
się również ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle.

TOmASZ CHAbIOR

był 1 maja, zbliżała się 
godz. 23.00. Kędzie-
rzynianie prowadzili 

w odbywającym się w Wero-
nie finale Ligi Mistrzów 2-1. 
Ich rywalem był włoski Itas 
Trentino. Czwarty set dobie-
gał końca, a tablica wyników 
pokazywała 27-26 dla ZAKSY. 
Oczy całej siatkarskiej Europy 
zwrócone były na szykują-
cego się do serwu Łukasza 
Kaczmarka – ostatnie słowo 
należało właśnie do tego ata-

kującego. Zaserwowana przez 
niego piłka z prędkością 115,8 
km/h uderzyła w boisko bez-
radnych rywali.

Zespół z  Opolszczyzny 
wygrał najbardziej prestiżo-
we klubowe rozgrywki Sta-
rego Kontynentu. Radość 
kędzierzynian była niesamo-
wita – jedni zawodnicy padli 
wzruszeni na parkiet, inni 
tonęli w uściskach kolegów. 
Łzy szczęścia udzieliły się też 
trenerowi Nikoli Grbiciowi, 
Serbowi kojarzonemu głów-
nie z kamiennej twarzy. Klę-
czący na parkiecie, zasłania-
jący twarz rękami i płaczący 
ze szczęścia szkoleniowiec był 
jednym z tych obrazków, któ-
re kibice będą pamiętać przez 
długie lata.

– Pękamy z  dumy i  je-
steśmy bardzo zadowoleni 
z tego, co zrobiliśmy. Każdy 
dołożył do tego sukcesu swoją 
cegiełkę. Dziękuję za wsparcie 
kibicom z Kędzierzyna-Koźla, 
dziękuję też całej siatkarskiej 
Polsce. Dziś wszyscy zjedno-
czyli się w jednym celu i trzy-
mali za nas kciuki – mówił tuż 

po finale Aleksander Śliwka, 
przyjmujący ZAKSY. – Mie-
rzyliśmy wysoko i wiedzieli-
śmy, że ciężko pracując może-
my rywalizować z najlepszymi 
zespołami. W  tym sezonie 
doszliśmy do takiej formy, że 
byliśmy w stanie wygrać Ligę 
Mistrzów.

OGRywALI 
EUROpEjSKą ELItę
ZAKSA w fazie grupowej 

rywalizowała z polską Skrą 
Bełchatów, tureckim Fener-
bahçe HDI Sigorta i belgij-
skim  Lindemansem Aalst. 
Wygrała wszystkie sześć spo-
tkań, w których straciła tylko 
trzy sety. Do fazy pucharo-
wej awansowała z 1. miejsca. 
Następnie wyeliminowała 
dwóch triumfatorów pięciu 
ostatnich finałów Ligi Mi-
strzów: w ćwierćfinałach wło-
skie Cucine Lube Civitanova, 
a w półfinałach rosyjski Zenit 
Kazań. Wyniki starć z obiema 
tymi drużynami rozstrzygnę-
ły dogrywkowe „złote sety”. 
W finale „Koziołki” dopełniły 
formalności pokonując Itas 
Trentino.

Zawodnikami, którzy prze-
szli do historii jako zwycięski 
skład ZAKSY, są: Paweł Za-
torski, Benjamin Toniutti, 
Aleksander Śliwka, Łukasz 
Kaczmarek, Kamil Semeniuk, 
Rafał Prokopczuk, Bartłomiej 
Kluth, Dominik Depowski, 
Piotr Łukasik, Adrian Sta-
szewski, David Smith, Jakub 
Kochanowski, Krzysztof Rej-
no, Mateusz Zawalski i Kor-
neliusz Banach.

– W Weronie zapisaliśmy 
się w historii polskiej siatków-
ki, to niesamowite uczucie – 
przyznał po finale Benjamin 
Toniutti, kapitan zespołu. – 
Zawsze marzyłem o tym, by 
wygrać Ligę Mistrzów. Iden-
tyczne marzenie miała ZAK-
SA, a dziś wspólnie je spełni-
liśmy. Trudno nawet wyrazić 
słowami, jak dobrze się z tym 
czujemy. Za nami bardzo 
trudny i długi sezon, teraz po-
zostaje nam świętować.

Oczywiście architektem 
tego imponującego osiągnię-
cia jest trener Nikola Grbić. 
Nie wolno też pomijać pozo-
stałych członków sztabu szko-
leniowego, do którego nale-

ZAKSA KęDZIERZyn-KOźLE 
KRóLOwą EUROpy!

Benjamin Toniutti został pierwszym w historii kapitanem zAksY, który wzniósł puchar Ligi Mistrzów.
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żą: asystenci trenera Michał 
Chadała i Adam Swaczyna, 
trener przygotowania fizycz-
nego Piotr Pietrzak, fizjotera-
peuci Bartosz Hołbut i Paweł 
Brandt, statystycy Marcin No-
wakowski i Paweł Niebylski 
oraz kierownik drużyny Bar-
tłomiej Soroka.

nIE tyLKO LIGA 
MIStRZów

Do tej pory największym 
sukcesem, jaki w Lidze Mi-
strzów odniosła ZAKSA, był 
brązowy medal w 2003 roku. 
Zaś w latach 2002, 2013 i 2018 
kędzierzynianie zajmowali 4. 
miejsca. Tym razem gwaran-
towane mieli srebro, ale udało 
im się sięgnąć po złoto. W ten 
sposób dołączyli do dwu-
dziestu trzech triumfatorów 
poprzednich sześćdziesięciu 
jeden edycji.

„Koziołki” to druga w hi-
storii polska drużyna, która 
triumfowała w najważniej-
szym europejskim pucharze 
i pierwsza, która wygrała roz-
grywki odbywające się pod 
szyldem CEV Ligi Mistrzów. 
Wcześniej, dokładnie w 1978 
roku, w Pucharze Europy Mi-
strzów Klubowych zwyciężył 
Płomień Milowice. Oprócz 
tych dwóch ekip do finału do-
cierały także Skra Bełchatów 
i Resovia Rzeszów, ale nigdy 
nie wywalczyły złota.

Finał siatkarskiej Ligi Mi-
strzów zakończył fenomenal-
ny sezon w wykonaniu ZAK-
SY. Kędzierzynianie zagrali 
w nim we wszystkich finałach, 
w których mogli wystąpić. 
Zdobyli trzy trofea: we wrze-
śniu Superpuchar Mistrzów 

Polski, w marcu Puchar Pol-
ski, a  1 maja triumfowali 
w CEV Lidze Mistrzów. ZAK-
SA poległa tylko w dwumeczu 
o mistrzostwo Polski, w któ-
rym mierzyła się z Jastrzęb-
skim Węglem, i po którym 
została wicemistrzem kraju.

ŚwIętOwALI  
Z jOAnną wOłOSZ
Kilka godzin przed majo-

wym finałem Ligi Mistrzów 
na tym samym parkiecie od-
był się też finał Ligi Mistrzyń. 
Mierzyły się w nim włoski ze-
spół Imoco Volley Conegliano 
oraz pochodzący z tureckiego 
Stambułu VakıfBank SK. Ka-
pitanką pierwszej z tych ekip 
jest Joanna Wołosz i to wła-
śnie jej drużyna wygrała po 
tie-breaku.

Dla reprezentantki Polski 
był to już czwarty medal Ligi 

Mistrzyń. Pierwszy zdoby-
ła w 2015 roku w barwach 
włoskiego klubu Unendo 
Yamamay Busto Arsizio. Był 
to srebrny krążek. Następnie, 
grając już dla Imoco Volley 
Conegliano, Wołosz wywal-
czyła brąz (2018) i kolejne 
srebro (2019). Tym razem 
sięgnęła po złoto i świętowała 
je razem z kolegami reprezen-
tującymi ZAKSĘ Kędzierzyn
-Koźle.

Ten jakże polski wieczór 
uczciła w swoim oryginalnym, 
szalonym stylu, nie ukrywając 
pozytywnych emocji. Pod-
czas dekoracji przypadkowo 
uderzyła pucharem koleżankę 
z drużyny, a później przerwa-
ła wywiad z Kamilem Seme-
niukiem, którego próbowała 
wziąć na ręce.

Nie obyło się też bez spe-
cjalnej fotografii z trofeum, 

jednej z tych, które powoli 
stają się dla Wołosz trady-
cją. Podobnie jak po zwycię-
stwach w Serie A, tak i tym 
razem ekscentryczna siatkar-
ka umieściła w mediach spo-
łecznościowych nagie zdję-
cie, na którym zasłania się 
trofeum, tym razem bardzo 
cennym, bo pucharem Ligi 
Mistrzyń.

Wygrana polskiego zespo-
łu w Lidze Mistrzów i triumf 
w Lidze Mistrzyń drużyny, 
której kapitanką jest Polka, 
a to wszystko w ciągu zaled-
wie kilku godzin, nie zdarza 
się często. Ba! To stało się 
dopiero pierwszy raz w histo-
rii! Tamten szalony wieczór 
w Weronie polscy kibice siat-
kówki wspominać będą przez 
długie lata. Polacy kolejny raz 
udowodnili, że są siatkarską 
potęgą.

zdjęcie wykonane przez Filippo rubina przejdzie do historii polskiej 
siatkówki. Przedstawia płaczącego ze szczęścia Nikolę Grbicia, 
który znany jest raczej z kamiennej twarzy.

sukcesy zAksY i Joanny Wołosz okrasiła nagroda przyznana Alek-
sandrowi Śliwce. siatkarz „koziołków” został wybrany najlepszym 
graczem całej edycji Ligi Mistrzów.

Tego samego dnia siatkarską Ligę Mistrzyń wygrała Joanna Wołosz (na pierwszym planie). reprezen-
tantka polski sięgnęła po trofeum jako kapitanka włoskiego imoco Volley Conegliano.

zdjęcia: CEV/superfinals.cev.eu
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