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B´dzie Ênieg?

Niektórzy cieszà si´ z bezÊnie˝nej zimy,
bo nie trzeba odÊnie˝aç i drogi sà przejezdne. Ale Ênieg jest potrzebny na polach.
Jednym z nieszcz´Êç dla rolników sà silne
i d∏ugie mrozy, gdy na polu nie ma Êniegu.
Oziminy idà wtedy na straty. MieliÊmy to
ubieg∏ej zimy. Lepiej, ˝eby si´ nie powtórzy∏o. Powoli topniejàcy na polach Ênieg
zapewnia te˝ odpowiednià wilgotnoÊç gleby na wiosn´.
Choç to mniej wa˝ne, Ênieg jest te˝ potrzebny dzieciom, mi∏oÊnikom nart i organizatorom zimowych imprez. Np. w Brze-

ziu (gmina Dobrzeƒ Wielki) ju˝ zaplanowali „Kulig myÊliwski". Chcà jechaç saniami
w las, dokarmiaç zwierzyn´ (sami te˝ si´
dokarmià, bo pocz´stunek przy ognisku
jest w programie). Kulig ma byç w sobot´
9 lutego. Organizatorzy majà nadziej´, ˝e
b´dzie wtedy bia∏o.
Na klepce 20 jest krótka relacja z Biegów
Miko∏ajowych w Je∏owej. By∏y 5 grudnia,
czyli formalnie jeszcze jesienià, a skromny
Ênieg ju˝ by∏. Gdy zamykamy to wydanie,
znów pada, ale czy si´ utrzyma? Rolnikom,
dzieciom, narciarzom i organizatorom kuligów serdecznie ˝yczymy du˝o Êniegu, mimo ˝e b´dziemy musieli braç si´ za odÊnie˝anie a drogi b´dà êle przejezdne.

Auto komisyjnie zniszczono
Auto na zdj´ciu poni˝ej, to Syrena,
a ÊciÊlej Syrena-Sport. Zaprojektowano jà
jeszcze w latach pi´çdziesiàtych a wyprodukowano w 1960 i pokazano uroczyÊcie
w dniu 1 maja. Auto mia∏o silnik czterosuwowy i dwa miejsca. By∏o w kolorze czerwonym z czarnym dachem. Je˝d˝àca
w 1960 po ulicach Warszawy Syrena-Sport
robi∏a wra˝enie.
Syrena-Sport robi∏a wra˝enie nie tylko
w Polsce. Dostrzeg∏y jà zachodnie media,
np. w∏oski dziennik „Il Giorno” zamieÊci∏ 30
maja 1960 du˝y artyku∏, w którym Syren´Sport nazwano „najpi´kniejszym autem
zza ˝elaznej kurtyny”.
Na czele zespo∏u projektujàcego Syren´-Sport sta∏ Cezary Nawrot, absolwent Politechniki Warszawskiej z 1956

roku, póêniejszy wyk∏adowca Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie. W maju
1960, gdy zaprojektowana pod jego kierownictwem Syrena-Sport wyje˝d˝a∏a za
bram´ FSO, mia∏ zaledwie 28 lat! Szef
zespo∏u projektantów!
Syren´-Sport wyprodukowano tylko
w jednym egzemplarzu. Wyjeêdzi∏a ona
podczas prób 29 tys. km a potem ukryto jà w magazynie OÊrodka BadawczoRozwojowego FSO w Falenicy. Sta∏a
tam do koƒca lat siedemdziesiàtych.
Wtedy zapad∏ wyrok. Mimo staraƒ wielu
ludzi, chcàcych ochroniç zabytkowy ju˝
pojazd, pod nadzorem komisji roztrzaskano go w drobny mak. Syrena-Sport
to jedna z mrocznych tajemnic PRL.
Wi´cej o tym na klepce 3.
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Dosta∏ medal,
ale zabi∏ ˝on´
Czy m´˝czyzn´, który zadêga∏ no˝em
swà ˝on´, mo˝na udekorowaç Medalem
za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie? Przed
takim problemem stanà∏ rok temu wójt
jednej z gmin. Ma∏˝onkowie prze˝yli razem
50 lat. Prezydent RP uhonorowa∏ ich medalami. Le˝a∏y one ju˝ w gminie i czeka∏y
na uroczystoÊç dekoracji. W mi´dzyczasie,
podczas kolejnej pijatyki, dosz∏o mi´dzy
ma∏˝onkami do k∏ótni i mà˝ zadêga∏ ˝on´.
I co teraz? Medal przecie˝ ju˝ czeka. Wi´cej o tym na klepce 6.
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F A K T Y * Niepotrzebnie ratujà ˝ycie?

● W Polsce wcià˝ ubywa ∏ó˝ek szpitalnych – informuje GUS. W latach 19902000 ich liczba w szpitalach ogólnych
zmala∏a o 23 tys. (z 214 do 191 tys.).
W latach 2001-2008 uby∏o kolejne 19
tys. ∏ó˝ek. W 2008 „na papierze” troch´
poprawiono stan, bo do ∏ó˝ek szpitalnych doliczono ∏ó˝eczka dla noworodków w szpitalach po∏o˝niczych a nawet
inkubatory. WczeÊniej tych ∏ó˝eczek i inkubatorów nie uwa˝ano za ∏ó˝ka szpitalne. W latach 2009-2011 uby∏o kolejne 3
tys. ∏ó˝ek. Tymczasem z powodu starzenia si´ ludnoÊci przybywa potrzebujàcych leczenia szpitalnego.
● Z najnowszego rocznika statystycznego GUS mo˝na by wnioskowaç, ˝e Polacy sk∏aniajà si´ coraz bardziej ku wegetarianizmowi. Spo˝ycie mi´sa, które
w 2007 wynosi∏o 77,6 kg na g∏ow´,
w 2008 spad∏o do 75,3 kg, w 2009 – 75,0
kg, w 2010 – 73,7 kg a w 2011 – 73,4 kg.
Od 2010 spo˝ycie mi´sa w Polsce jest
ni˝sze ni˝ w 1980, kiedy wynosi∏o ono
74,0 kg na g∏ow´. Wtedy tak niski poziom spo˝ycia mi´sa by∏ rzekomo jednà
z przyczyn protestów spo∏ecznych.
● Polski wegetarianizm prawdopodobnie sk∏ania si´ ku swej najradykalniejszej formie, tj. powstrzymaniu si´ od jakichkolwiek produktów zwierz´cych.
Âwiadczyç móg∏by o tym fakt, ˝e zmala∏o nie tylko spo˝ycie mi´sa oraz ryb
i innych organizmów morskich, ale równie˝ spo˝ycie mleka i wyrobów mleczarskich. W 2011, liczàc na g∏ow´, by∏o ono
o 26 proc. ni˝sze ni˝ w 1980. Spad∏o te˝
spo˝ycie jaj, które w 2011 by∏o o 23
proc. ni˝sze ni˝ w 1980.
● Eurostat poinformowa∏, ˝e 13,6 proc.
mieszkaƒców Polski marznie zimà
w swych mieszkaniach, z powodu ich
niedogrzania. Przyczynà jest ubóstwo.
Te 13,6 proc. to ponad 5 mln ludzi. PoÊród 27 paƒstw UE zajmujemy pod tym
wzgl´dem 20. miejsce, czyli w siedmiu
paƒstwach ludzie marznà cz´Êciej ni˝
w Polsce. Wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia mieszkanie jest niedogrzane, gdy w pokoju dziennym nie ma 21
stopni a w pozosta∏ych pomieszczeniach nie ma 18 stopni.

* Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni´cia
tego wydania „Beczki”.

„Pozwalajmy ludziom umieraç, zamiast
bezsensownie m´czyç reanimacjà” – wezwa∏ z ∏amów „Gazety Wyborczej” znany
opolski anestezjolog, dr Józef Bojko. Okazuje si´, ˝e ˝yj´ w jakimÊ innym Êwiecie ni˝
dr Bojko. W moim Êwiecie zdarzajà si´ co
najwy˝ej przypadki, ˝e chory nie otrzymuje potrzebnej mu pomocy. Dr Bojko ˝yje
w Êwiecie, gdzie chory otrzymuje niepotrzebnà mu pomoc.
Dr Bojko ma zapewne racj´, twierdzàc ˝e
nie ma sensu uporczywa reanimacja ludzi,
których ˝ycia nie da si´ ju˝ uratowaç, a tylko przed∏u˝a si´ im cierpienie. Z s∏usznymi
poglàdami jest jednak tak, ˝e nie zawsze
jest w∏aÊciwa pora na ich wyg∏aszanie.
Gdy w Polsce od kilku lat systematycznie roÊnie kràg ludzi, których nie staç ju˝
na odpowiednie od˝ywianie, którzy z biedy niemal ca∏kowicie wyrzucili ze swej diety mi´so, w´dliny, sery etc., to robienie teraz w∏aÊnie kampanii, ˝e mi´so jest szkodliwe, nie jest chyba dobrym pomys∏em,
choç mi´so, zw∏aszcza w nadmiarze, istotnie jest szkodliwe.

Nie wydaje si´ te˝ w∏aÊciwe, gdy ponad
pi´ciu milionów ludzi nie staç ju˝ w Polsce
na w∏aÊciwe ogrzewanie mieszkaƒ, tràbienie dziÊ, ˝e ludzie zahartowani, mieszkajàcy w s∏abo ogrzanych mieszkaniach, sà
zdrowsi (tym bardziej, ˝e akurat nie sà).
S∏u˝ba zdrowia jest w Polsce coraz bardziej niewydolna. Jeszcze nie tak dawno
w szpitalach brakowa∏o czasem miejsc
w salach. DziÊ bywa, ˝e brakuje miejsc na
korytarzach. To nie jest pora, by apelowaç
o rezygnacj´ z niepotrzebnego reanimowania. Pod has∏em rezygnacji z niepotrzebnego reanimowania, ktoÊ zacznie za
chwil´ zmniejszaç t∏ok w szpitalach.
MyÊl´ ˝e dziÊ czas jest w∏aÊciwszy raczej na wzywanie, by zwi´kszyç liczb´
szpitalnych ∏ó˝ek. A gdyby ktoÊ mówi∏, ˝e
nie ma na to pieni´dzy, to trzeba wskazywaç, ˝e mamy kilka milionów bezrobotnych, przedwczesnych emerytów etc. Gdy
si´ wszyscy wezmà do pracy, to zaraz b´dà pieniàdze na s∏u˝b´ zdrowia a tak˝e na
jedzenie i ogrzewanie mieszkaƒ.
Piotr Badura

Z INNEJ BECZKI

■ Wielu osobom w Niemczech zastaw na
butelki i puszki (8 do 50 centów) pozwala reperowaç bud˝et. W niemal ka˝dym
du˝ym mieÊcie widaç grzebiàcych w koszach na Êmieci, wy∏awiajàcych z kontenerów butelki. W Berlinie nikt ju˝ nie
zwraca na nich uwagi. Dawno nie sà to
przy tym tylko bezdomni, w tym wielu
z Polski. – W chwili wprowadzenia zastawu w 2003 zbieractwem zajmowali si´
g∏ównie bezdomni i odbiorcy zasi∏ków
socjalnych. DziÊ butelki zbierajà te˝ normalni emeryci – mówi Renate Stark z berliƒskiego Caritasu. Tylko w Berlinie ˝yje
ok. 800 tys. emerytów. Emerytura wielu
z nich, zw∏aszcza kobiet, nie przekracza
tysiàca euro. Po zap∏aceniu wszystkich
Êwiadczeƒ ledwo starcza to na ˝ycie.
Zbieractwo sta∏o si´ popularnym sposobem na przetrwanie. – KiedyÊ zabraknie
butelek dla wszystkich – uwa˝ajà pracownicy Caritasu.

■ W minionych latach klienci detaliczni
sceptycznie podchodzili do wyrobów seropodobnych, ale od jakiegoÊ czasu grupa akceptujàca takie wyroby ciàgle si´
powi´ksza – mówi Marek Maciejewski,
Kierownik Dzia∏u Sprzeda˝y w Sertop. –
Sytuacja ekonomiczna wielu Polaków
i ich obawy o najbli˝szà przysz∏oÊç powodujà, ˝e szukajà oni taƒszych wyrobów,
szczególnie gdy chodzi o produkty codziennego zakupu. I coraz cz´Êciej wybierajà seropodobne produkty. Produkcja
wyrobów seropodobnych odbywa si´
w takich samych warunkach, z zachowaniem najwy˝szych standardów produkcyjnych i technologicznych, dok∏adnie
tak jak w przypadku wyrobów z grupy serów topionych. Klienci zmuszeni do ograniczenia codziennych wydatków, nie
chcàc zmieniaç swoich upodobaƒ b´dà
si´gali po taƒsze odpowiedniki dotychczasowych – uwa˝a Marek Maciejewski.

Deutsche Welle – 3 stycznia

portalspozywczy.pl – 20 wrzeÊnia

REKLAMA W „BECZCE”
tel. 606 977 733
– wysoka skutecznoÊç
– niskie ceny
e-mail: beczka@ceti.com.pl

Krzysztof Kasperek
Krzanowice k/Opola
ul. Stara Droga 18
Obwodnica Opola
tel. 609-133-623
czynne pn-pt 8-16
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– klimatyzacja
– rozruszniki, alternatory
– autoalarmy
– centralne zamki
(sterowane pilotem)
– wymiana oleju (GRATIS!)

Samochodowe zagadki PRL
Tradycyjnie musz´ czytelników na wst´pie uprzedziç, ˝e choç napisz´ tu o motoryzacji, to jest mi to temat ca∏kiem obcy.
W dodatku pisaç b´d´ g∏ównie o swoich domys∏ach, a mniej o twardych faktach.
W sprawach historii, zw∏aszcza najnowszej,
jest jednak tak, ˝e prawie wszystko obj´te
jest tajemnicà i zostajà niemal
wy∏àcznie domys∏y. Mój pe∏en
domys∏ów artyku∏ nale˝y wi´c
traktowaç jako jeden z wielu
mo˝liwych punktów widzenia.
Mo˝e jest w nim troch´ prawdy.
Do zaj´cia si´ Syrenami sk∏oni∏o mnie zdj´cie z poprzedniej
„Beczki”. Trzy nowe Syreny
przed otwieranym uroczyÊcie
nowym budynkiem szko∏y
w Biadaczu. Chcia∏em sprawdziç, kiedy produkowano takie Syreny, ale zwykle bywa tak,
˝e sprawdza si´ coraz g∏´biej i g∏´biej, pojawiajà si´ nowe wàtki i wsiàka si´ w temat.
Tak te˝ by∏o z Syrenami z Biadacza, poprzez
które dotar∏em do Syreny-Sport.
Zmontowana w 1960 roku Syrena-Sport
nie by∏a autem, które przynosi∏oby Polsce
jakiÊ wstyd i dlatego wolano jà zniszczyç.
Wprost przeciwnie. W liczàcych si´ w dziedzinie motoryzacji paƒstwach zachodnich
Syrena-Sport wzbudzi∏a uznanie. Gdy zapad∏a decyzja o jej zniszczeniu, sta∏a ona
ju˝ niemal 20 lat w magazynach FSO. By∏a wi´c ju˝ w pewnym sensie zabytkiem
polskiej motoryzacji. Ludzie zwiàzani z nià

walczyli o jej zachowanie, ale w∏adze by∏y
nieugi´te. Komisyjnie dopilnowano roztrzaskania auta. Przecie˝ to nie jest normalne i coÊ musia∏o si´ za tym kryç.
W 2010 zrobi∏o si´ na chwil´ g∏oÊno
o Syrenie-Sport, bo przypada∏o 50-lecie jej
skonstruowania i lubelski producent wódki postanowi∏ odtworzyç Syren´-Sport. Powsta∏y poÊwi´cone jej filmy, m.in. film dost´pny na YouTube, zatytu∏owany
„Syrena Sport Niespe∏nione
marzenia”. Wystarczy do wyszukiwarki YouTube wpisaç
ten tytu∏ filmu, by go odnaleêç.
Film trwa 13 minut 27 sekund.
Wyst´puje w nim m.in. dr in˝.
W∏odzimierz Sel, konstruktor
FSO. Warto pos∏uchaç jego wypowiedzi,
zaczynajàcej si´ w czasie 10 minut 7 sekund. Mówi on tam tak:
„Gomu∏ka nie krytykowa∏ na zasadzie,
˝e nie róbcie, tylko mówi∏ tak: Ale wiecie,
nie mamy mieszkaƒ, nie mamy tego, tam
jest... a wam si´ tutaj pochciewa i dalej...
I to by∏o jego s∏owo... Jak si´ us∏ysza∏o jego s∏owo, to nawet wi´cej nikt nie musia∏
nic mówiç, to wszyscy mówili: No, panowie, likwidujemy! I tak by∏o.”
Wypowiedê dr in˝. W∏odzimierza Sela jest
manipulacjà. Syren´-Sport wykonano w∏aÊnie
w latach Gomu∏ki a roztrzaskano pod koniec
lat siedemdziesiàtych, czyli pod koniec dekady Gierka. Dr in˝. W∏odzimierz Sel zna t´
prawd´ a mimo to dziÊ, po pó∏ wieku
usi∏uje jà wypaczyç. Jaka tajemnica si´
za tym kryje? Zacznijmy od poczàtku.
Seryjnà produkcj´ samochodów
osobowych rozpocz´to w Polsce
jeszcze przed II wojnà Êwiatowà.
Za jej poczàtek nale˝y uznaç samochód CWS T-1 produkowany
w Centralnych Warsztatach Samochodowych w Warszawie. By∏a to
w∏asna polska konstrukcja. W latach 1927-1931 powsta∏o oko∏o
500 takich aut. W 1932 polski rzàd
podpisa∏ umow´ licencyjnà z Fiatem na produkcj´ Polskiego Fiata
508. Jednym z warunków umowy
by∏o zaprzestanie przez Polsk´
produkowania w∏asnych, konkurencyjnych samochodów.

NOWOÂå!

ul. Namys∏owska 112
46-081 Dobrzeƒ Wielki

• firany
• zas∏ony
• karnisze
• szycie i monta˝

tel. 77 544 37 05
tel. 77 433 03 97

Na jednej ze stron, poÊwi´conych mi´dzywojennej motoryzacji, przeczytamy, ˝e
CWS by∏ zdecydowanie lepszy od Fiata
508, ale „wskutek ró˝nych tajemniczych
a silnych wp∏ywów, ówczesne polskie w∏adze przemys∏owe i gospodarcze zawar∏y
umow´ licencyjnà z w∏oskà firmà Fiat,
która nie zgodzi∏a si´ na konkurencj´ ze
strony polskich konstruktorów i za˝àda∏a
natychmiastowego wstrzymania produkcji
samochodów CWS. Tak zakoƒczy∏a si´
pierwsza próba budowania naprawd´ dobrych i nowoczesnych samochodów, ca∏kowicie polskiej konstrukcji”.
Natychmiast po II wojnie Êwiatowej podj´to dzia∏ania na rzecz uruchomienia
w Warszawie produkcji licencyjnych Fiatów
1100. Umow´ z Fiatem w tej sprawie podpisano w lipcu 1948. Nadchodzi∏a jednak
zimna wojna i umowa straci∏a aktualnoÊç.
Od 1951 produkowano w Warszawie samochody Warszawa M-20 (licencja radziecka) a w 1957 ruszy∏a produkcja ca∏kowicie polskiego samochodu Syrena 100.
W 1960 warszawska FSO wypuÊci∏a
ponad 12 tys. samochodów. By∏a to skala produkcji wielokrotnie wi´ksza ni˝ ostatnich latach Polski mi´dzywojennej. OczywiÊcie trzeba pami´taç, ˝e min´∏o 20 lat,
ale trzeba te˝ pami´taç, ˝e by∏a wojna, po
której zosta∏o morze ruin.
W 1970, ostatnim roku Gomu∏ki, roczna produkcja samochodów osobowych
wynosi∏a ju˝ ponad 64 tys. Skala wzrostu
produkcji z 12 tys. do 64 tys. w 10 lat dowodzi, ˝e brednià jest twierdzenie, i˝ Gomu∏ka by∏ przeciwnikiem indywidualnej
motoryzacji. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e
w 1965 Polska podpisa∏a z Fiatem umow´
na produkcj´ licencyjnych Polskich Fiatów
125p. Pierwsze egzemplarze wysz∏y z fabryki na ˚eraniu w 1967 roku. Nie mo˝na
wi´c te˝ powiedzieç, ˝e Gomu∏ka by∏ przeciwny produkcji w Polsce samochodów na
zachodnich licencjach.
Trudno dziÊ powiedzieç, jakà wizj´ polskiej indywidualnej motoryzacji mieli ludzie
z kr´gu W∏adys∏awa Gomu∏ki. Zaryzykowa∏bym jednak poglàd, ˝e stali oni na stanowisku, i˝ trzeba pracowaç nad w∏asnym, polskim modelem popularnego samochodu a jednoczeÊnie byç otwartym na
zachodnie licencje. Tym w∏asnym polskim
modelem mia∏a byç chyba Syrena 110,
której zdj´cie z Wikipedii tu zamieszczam.
(ciàg dalszy na klepce 4)

Oprawiamy prace:
tel. 77-46-96-777
www.kuznia.dobrzen.pl

- dyplomowe
- magisterskie
- in˝ynierskie

Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koÊciele Êw. Katarzyny)
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Samochodowe zagadki PRL
(ciàg dalszy z klepki 3)
W 1970, ostatnim roku Gomu∏ki, wyprodukowano w Polsce ponad 64 tys. samochodów. Produkcja dalej szybko by ros∏a. Przede wszystkim wzros∏aby znacznie
produkcja Fiatów 125, gdy˝ w planach by∏o zaprzestanie produkcji Warszaw (ostatnia zjecha∏a z taÊmy w 1973), a produkcja
nowoczesnych Syren, zapewne ju˝ 110,
mia∏a byç przeniesiona do Bielska-Bia∏ej
(produkowano tam od sierpnia 1972 Syreny 105). Ca∏e moce produkcyjne ˚erania, z doÊwiadczonà ju˝ za∏ogà, posz∏yby
w produkcj´ Fiata 125, co oznacza∏oby jej
gwa∏towny wzrost.
Pe∏nà parà mia∏a iÊç te˝ produkcja Syren 110. Ich projektowanie rozpocz´∏o si´
w 1961. Mia∏o to byç auto, w którym wygodnie mieÊci∏yby si´ cztery osoby i 350
kg baga˝u. Pr´dkoÊç maksymalnà okreÊlono na 125 km/godz. a czas rozp´dzania do 100 km/godz. mia∏ wynosiç 15 sekund. Silnik mia∏ byç czterosuwowy.
Pierwszej prezentacji Syreny 110 dokonano w 1966 a do masowej produkcji mia∏a
ona wejÊç pod koniec lat 60. Tak si´ ju˝
nie sta∏o. Uznano, ˝e zamiast produkowaç
w∏asny popularny samochód, b´dziemy
produkowaç licencyjne Fiaty 126p.
Warto podkreÊliç, ˝e nie podj´to decyzji o likwidacji produkcji Syren. Powstawa∏y one a˝ do 1983 roku, czyli przez 10 lat
towarzyszy∏y produkcji Fiata 126p. Decyzja w sprawie Syren by∏a taka, ˝e nie mogà to byç nowoczeÊniejsze Syreny 110,
lecz tylko przestarza∏e ju˝ Syreny 105, które nie by∏y konkurencyjne wzgl´dem Fiata 126p. Syrena 110 by∏aby konkurencyjna, bo w Fiacie 126p mieÊci∏y si´ wprawdzie cztery osoby, ale nie wygodnie, nie
by∏o mowy o za∏adowaniu do baga˝nika
350 kg, pr´dkoÊç maksymalna wynosi∏a
tylko 105 km/godz. (1973) a do pr´dkoÊci
100 km/godz. Fiat 126p dochodzi∏ w 54
sekundy (1973). Z czasem osiàgi si´ poprawia∏y, ale Syrenie 110 te˝ by si´ popra-

wia∏y. Decyzja o tym, ˝e bioràc licencj´ na
Fiata 126p nie wolno nam produkowaç
w∏asnego konkurencyjnego samochodu
przypomina∏a sytuacj´ z 1932.
Warto jeszcze spojrzeç na wielkoÊç
produkcji samochodów osobowych
w Polsce. W 1975 wyprodukowano ich
164 tys. Na Fiaty 126p przypad∏o z tego
nieca∏e 32 tys., co oznacza, ˝e Syren i Fiatów 125p wyprodukowano 132 tys.
A przecie˝ te Syreny i Fiaty 125p by∏y tylko kontynuacjà tego, co robiono w latach
Gomu∏ki.
Na prze∏omie lat 60. i 70. polskiej motoryzacji przetràcono kr´gos∏up. Przyj´to,
˝e polscy in˝ynierowie nie sà zdolni do
opracowania sensownego samochodu
osobowego i jedyne, co mo˝emy zrobiç,
to kupowaç licencje na zagraniczne rozwiàzania. Aby spo∏eczeƒstwo uwierzy∏o
w t´ bzdurnà tez´, trzeba by∏o wstrzymaç
prace nad Syrenà 110 i zniszczyç Syren´Sport, zatrzeç po tym wszystkim Êlady
i kontynuowaç produkcj´ nienowoczesnych ju˝ Syren 105, by ka˝dy obywatel
na w∏asne oczy widzia∏, ˝e co polskie to
przestarza∏e.
Kontynuacjà tej polityki by∏o to, co sta∏o si´ po 1989. Wtedy z kolei uznano, ˝e
mo˝liwoÊci polskich in˝ynierów nie pozwalajà na produkcj´ w∏asnych ciàgników
rolniczych, kombajnów, autobusów, ci´˝arówek i co nie tylko. Nasi sàsiedzi, Bia∏orusini, nie zgodzili si´ z takim poglàdem,
i oni nale˝à dziÊ do Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ówki producentów ciàgników rolniczych
i kombajnów, a do Êcis∏ej czo∏ówki producentów autobusów i ci´˝arówek zamierzajà zapewne do∏àczyç za jakiÊ czas. Bia∏orusini po prostu nie uwierzyli, ˝e sà gorsi
od innych. My, Polacy uwierzyliÊmy.
Wróc´ teraz do Syreny-Sport. Dzieje tego auta zak∏amano. Od samego poczàtku by∏o wiadomo, ˝e Syrena-Sport powstanie w jednym tylko egzemplarzu i nie
b´dzie produkowana. Auto skonstruowa-

no, by wypróbowaç ró˝ne rozwiàzania,
które przy pozytywnych wynikach testów
mia∏y byç wykorzystane w produkcji innych samochodów (np. Syreny 110). Projektantom doÊwiadczalnego auta zostawiono swobod´ wyboru jego kszta∏tu, bo
nie mia∏o to istotnego znaczenia dla doÊwiadczeƒ. Wydaje si´ normalne, ˝e m∏odzi ludzie majà fantazj´, wi´c wykonali auto sportowe.
Podczas wykonywanych Syrenà-Sport
doÊwiadczeƒ zacz´to rozg∏aszaç, ˝e takie
auta mog∏yby byç w Polsce produkowane. By∏a to oczywista nieprawda. Takie auta nie mog∏y byç wtedy w Polsce produkowane. T´ nieprawd´ rozg∏aszano chyba celowo, by wywo∏aç frustracj´, by pokazaç, ˝e gdyby nie ten wstr´tny Gomu∏ka, to jeêdzilibyÊmy takimi ∏adnymi autami. Gdy ju˝ jednak Gomu∏ka straci∏ wp∏yw
na bieg wydarzeƒ, to zablokowano realnà
Syren´ 110 i roztrzaskano Syren´-Sport.
Na koniec jeszcze troch´ o Fiacie
126p. Tygodnik „Polityka” z 2 listopada
2011 zamieÊci∏ artyku∏ Andrzeja W∏adyki
„O pocz´ciu malucha”. Odnosz´ wra˝enie, ˝e mocno odbiega on od prawdy, starajàc si´ mo˝liwie jak najczarniej pokazaç
W∏adys∏awa Gomu∏k´, ale sà w nim te˝
cenne informacje. Rozmówca Andrzeja
W∏adyki twierdzi, ˝e:
1) W∏adys∏aw Gomu∏ka nie godzi∏ si´ na
propozycje zg∏aszane przez Edwarda Gierka, szefa PZPR w Katowicach, któremu zale˝a∏o na uruchomieniu na Âlàsku masowej
produkcji popularnych samochodów na
zachodniej licencji (zamiast Syren).
2) W lipcu 1970 Tadeusz Wrzaszczyk,
ówczesny dyrektor Zjednoczenia Przemys∏u Motoryzacyjnego, spotka∏ si´ w Turynie z szefem Fiata Giovannim Agnellim, by
uzgodniç mo˝liwoÊci rozpocz´cia w Polsce produkcji Fiata 126p. Spotkanie odbywa∏o si´ w tajemnicy przed Gomu∏kà.
3) Uzgodnienia z Agnellim odbywa∏y
si´ na polecenie Gierka, który mia∏ w planie wakacje na Krymie i chcia∏ podczas
rozmów z towarzyszami radzieckimi wiedzieç, na czym stoi w sprawie Fiata 126p.
Nieznajàcym historii przypomn´, ˝e W∏adys∏awa Gomu∏k´ odsuni´to od w∏adzy
dopiero w grudniu 1970
w zwiàzku z brutalnym st∏umieniem spontanicznych rzekomo strajków, które wybuch∏y
po og∏oszonej nieoczekiwanie
w grudniu podwy˝ce cen. Gierek, Wrzaszczyk i towarzysze
radzieccy byli najwidoczniej jasnowidzami, skoro ju˝ w lipcu
1970 rozumieli, ˝e Gierek b´dzie wkrótce I sekretarzem KC
a Wrzaszczyk ministrem od
motoryzacji. Agnelli oczywiÊcie
te˝ by∏ jasnowidzem.
Piotr Badura

KLEPKA 4

Dosta∏ medal, ale zabi∏ ˝on´

Ma∏˝eƒstwo z gminy Jordanów prze˝y∏o razem 50 lat, wi´c odznaczono je Medalami za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie. Przyznano im je we wrzeÊniu 2011.
UroczystoÊç, podczas której mieli byç
udekorowani, zaplanowano na 8 listopada, lecz w paêdzierniku, gdy medale czeka∏y ju˝ w gminie, podczas kolejnej k∏ótni mà˝ zadêga∏ ˝on´. By∏ to przypadek
wyjàtkowy. Nie brakuje jednak mniej drastycznych.
Medale za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie przyznawane sà niejako z automatu.
Min´∏o 50 lat od Êlubu, oboje ˝yjà, sà razem wi´c medal si´ nale˝y. Jedynà przeszkodà mo˝e byç karalnoÊç, bo we wniosku o medale trzeba o niej poinformowaç.
Anna i Józef sà nadzwyczaj zgodnym
ma∏˝eƒstwem, ale jakiÊ czas temu, gdy na
rowerach wracali z ˝onà z grilla u znajomych, zostali zatrzymani, a Józef by∏ po
dwóch piwach. Teraz jest wi´c karany i ich
medale sà ju˝ niepewne. Z kolei Edyta
i Roman ˝yjà jak pies z kotem. Awantury
na porzàdku dziennym. Edyta ma wybite
przez Romana dwa z´by, ale nie by∏o
sprawy karnej, bo gdy nawet Edyta sz∏a
z oskar˝eniem, to Roman skutecznie wymusza∏ na niej cofni´cie skargi. W∏aÊnie
mija 50 lat tego „po˝ycia” i ich medale wydajà si´ pewne.
Opowiadano mi o jeszcze innej sprawie. S∏awek mia∏ 21 lat, gdy podczas wakacji w 1959 pozna∏ 19-letnià Aniel´. Koledzy mówili, ˝e z Anielà si´ da, bo jest
ch´tna do tych rzeczy. Tak te˝ by∏o. Jeden
raz. Krótko po tych wakacjach Aniela zawiadomi∏a S∏awka, ˝e jest z nim w cià˝y.
Kolegom si´ udawa∏o, a S∏awkowi nie.
Rodziny uzna∏y, ˝e jedynym wyjÊciem
jest szybki Êlub i wymusi∏y to. Ale ma∏˝eƒstwo jakoÊ si´ nie klei∏o, tym bardziej, ˝e
m∏odzi nie mieli odr´bnego mieszkania.
Zamiast z ˝onà u teÊciów S∏awek wola∏
przebywaç u rodziców. Nie zmieni∏o tego
nawet przyjÊcie na Êwiat Krzysia (wykapany S∏awek). W 1961 S∏awek dosta∏ paszport, co w PRL nie by∏o ∏atwe, ale przecie˝
S∏awek zostawia∏ w kraju ˝on´ i dziecko,
wi´c mo˝na by∏o oczekiwaç, ˝e wróci.
S∏awek jednak nie wróci∏. „Wybra∏
wolnoÊç” w podwójnym sensie. Ostatecznie trafi∏ do USA. Na jego korzyÊç

trzeba zapisaç, ˝e nie zapomnia∏ o synu.
Ca∏ymi latami s∏a∏ Anieli dolary. Dla niego w USA nie by∏o to wielkie obcià˝enie,
ale dla Anieli w PRL te dolary by∏y majàtkiem. Kupi∏a dzi´ki nim du˝e mieszkanie. Z czasem znalaz∏a sobie nowego
partnera, z którym doczeka∏a si´ drugiego syna – Witka. S∏awek w USA te˝ znalaz∏ sobie nowà partnerk´, ale dzieci si´
z nià nie doczeka∏. Formalnie wi´c Aniela i S∏awek byli wcià˝ ma∏˝eƒstwem,
choç naprawd´ ka˝de z nich ˝y∏o na sta∏e z kim innym.
Gdy KrzyÊ sta∏ si´ ju˝ doros∏ym Krzysztofem, ojciec s∏a∏ dolary na jego mieszkanie. Potem s∏a∏ te˝ dolary na mieszkanie
dla Witolda, choç nie by∏ to jego syn. Czas
p∏ynà∏ i sta∏o si´ tak, ˝e S∏awek w USA
„owdowia∏”. Par´ lat póêniej w Polsce
„owdowia∏a” Aniela. Zosta∏a sama w du˝ym mieszkaniu. Tymczasem S∏awek sta∏
si´ ju˝ amerykaƒskim emerytem. Emerytur´, jak na USA, mia∏ takà sobie, ale
w Polsce to by∏y wcià˝ du˝e pieniàdze.
W 2008 S∏awek postanowi∏ wróciç do
Polski. Zamieszka∏ poczàtkowo w du˝ym
mieszkaniu samotnej Anieli. Mia∏o tak byç
do czasu kupienia mieszkania, ale sta∏o
si´ inaczej.
Polska emerytura nie pozwala∏a Anieli
na utrzymanie du˝ego mieszkania. Musia∏aby zamieniç je na mniejsze, a nie chcia∏a si´ na staroÊç przeprowadzaç. S∏awek
te˝ przemyÊla∏ spraw´. Po co majà oboje
mieszkaç samotnie, skoro mogà byç razem. Dzi´ki temu Krzysztof z rodzinà b´dzie móg∏ odwiedzaç oboje rodziców
przy jednej okazji a amerykaƒska emerytura wystarczy nie tylko na utrzymanie du˝ego mieszkania. Wkrótce Aniela zameldowa∏a S∏awka w swym mieszkaniu.
W nast´pnym roku komputer USC zg∏osi∏, ˝e oto Aniela i S∏awek oboje ˝yjà razem i sà ju˝ 50 lat ma∏˝eƒstwem. Nale˝y
im si´ wi´c Medal za D∏ugoletnie Po˝ycie
Ma∏˝eƒskie.
Pisz´ o sprawie Medalu za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie ze szczególnego
powodu. Komputery sà z∏oÊliwe. Gdy
50 lat sta˝u ma ma∏˝eƒstwo, które ˝yje
jak pies z kotem, albo ma∏˝eƒstwo, które jest fikcjà, to komputer dzia∏a idealnie
i zawsze przypomni, ˝e takiemu ma∏˝eƒ-

stwu w∏aÊnie nale˝à si´ medale. Jak
ka˝da maszyna, tak˝e komputer czasem jednak zawodzi. Ale w przypadku
z∏otych godów komputer zawiedzie niemal zawsze w takim przypadku, w którym ten medal si´ nale˝a∏. Niedawno interweniowa∏em w urz´dzie gminy w sprawie brynickiego ma∏˝eƒstwa, któremu
medale nale˝a∏y si´ bezdyskusyjnie,
a ich akurat komputer zgubi∏ (wi´cej
o tym na klepce 15).
Poleganie na bezrozumnej maszynie
w sprawie Medali za D∏ugoletnie Po˝ycie
Ma∏˝eƒskie nie wydaje si´ szczególnie
dobrym pomys∏em. Sprawdza∏em jak
spraw´ rozwiàzujà ró˝ne gminy. Podwroc∏awska gmina D∏ugo∏´ka rozwiàza∏a to
tak, ˝e Urzàd Stanu Cywilnego nie podejmuje ˝adnych kroków w sprawie Medalu za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie, jeÊli ktoÊ najpierw nie z∏o˝y w tej sprawie
wniosku. Druk wniosku jest wielkoÊci
kartki z zeszytu szkolnego i mo˝na pobraç go w gminie.
Mo˝na pójÊç jeszcze dalej. Mo˝na
przyjàç, ˝e wystarczy nawet wniosek
ustny w urz´dzie albo telefoniczny,
a urz´dnik sam wype∏ni formularz, wpisujàc w nim wnioskodawc´, ale musi byç
czyjaÊ inicjatywa. Dzieci czy wnuki jubilatów, so∏tys, ksiàdz proboszcz, sàsiad,
przyjaciel rodziny, ktokolwiek, kto zna jubilatów, musi byç tym, który zg∏osi: tej
parze nale˝à si´ medale. To chyba lepsze rozwiàzanie, ni˝ zdanie si´ na bezrozumnà maszyn´.
Piotr Badura

US¸UGI PROTETYCZNE
◆ wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
◆ ekspresowa naprawa protez
Czynne codziennie od 11.00 do 17.00
tel. 77 44-18-488, ca∏odobowy 501-363-342
Opole, ul. 1 Maja 15 – oficyna, wejÊcie bramà
naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS

rabaty – raty – rachunki – kosztorysy

KLEPKA 6

Marsz, marsz, K∏osowski

Prawo i SprawiedliwoÊç próbuje ostatnio wprowadziç
w Polsce nowy obyczaj. W okresie Adwentu, b´dàcego dla
chrzeÊcijan czasem przygotowania si´ do Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia, Jaros∏aw Kaczyƒski razem ze swoimi towarzyszami, zamiast odbyç pokut´, urzàdzili nam politycznà
szopk´. Oglàdajàc relacje z grudniowych marszów i spotkaƒ organizowanych przez PiS, mieliÊmy okazj´ poznaç
„autentycznych patriotów", dla których Kaczyƒski jest
symbolem walki o wolnà i suwerennà Polsk´. Okazuje si´,
˝e ludziska, a jest ich sporo, nie potrafià dostrzec, ˝e ich
idol staje si´ coraz bardziej nieprzewidywalnym politykiem
o ekstremalnych poglàdach.

Sprawy Polaków
Zorganizowany przez PiS w dniu 13. grudnia marsz
w Warszawie, którego uczestnicy w zamyÊle mieli domagaç si´ dla Polski wolnoÊci, solidarnoÊci i niepodleg∏oÊci,
okaza∏ si´ niewybrednym protestem przeciwko
Polsce, w której ˝yjemy i przeciwko jej demokratycznie wybranym w∏adzom. Kaczyƒski zarzuca∏ im, ˝e wystawiajà naszà suwerennoÊç
na sprzeda˝ – jedni na zachód, drudzy na
wschód. Chocia˝ Prezes nie wyjaÊni∏, kogo ma
na myÊli, to lud pisowski wie, ˝e rzàd Donalda
Tuska dzia∏a na szkod´ Polski w zmowie
z Niemcami, zaÊ Prezydent jest w zmowie
z Rosjanami.
Górnolotnie Prezes mówi∏ o solidarnoÊci, zapominajàc o swoim udziale w jej psuciu. Najwi´cej
uwagi poÊwi´ci∏ wolnoÊci. Domagajàc si´ jeszcze wi´kszej wolnoÊci, Prezes przestaje kontrolowaç rzeczywistoÊç. Zarzucanie Rosjanom dokonania zbrodni smoleƒskiej jest tylko jednym
z tego przejawów. Obawiam si´ ˝e brak samokontroli doprowadzi do tego, ˝e za˝àda on, by na bazie wraku samolotu wybudowaç muzeum smoleƒskie, a z niedajàcych si´ posk∏adaç
jego szczàtków wykonaç medaliki z wizerunkiem Êp. Prezydenta. Nie jest to z∏oÊliwoÊç, lecz realna wizja.
WolnoÊç – to sytuacja, w której mo˝emy sami decydowaç,
czego chcemy, co chcemy robiç, to stan, w którym ka˝dy mo˝e si´ swobodnie rozwijaç i bezpiecznie ˝yç. Tymczasem proponuje si´ nam filozofi´ Kazika Staszewskiego: „Po co wam
wolnoÊç? Macie przecie˝ telewizj´". Tak w paƒstwowej jak i prywatnej TV misji jest niewiele, a kto nie jest odporny na telewizyjnà propagand´, nie zawsze wie za czym si´ opowiedzieç:
za zamachem czy za katastrofà, za z∏otówkà czy za euro, za
warszawskimi „procesjami" czy za pracà.
W normalnym paƒstwie powinien rzàdziç silny rzàd, któremu ma si´ przeciwstawiaç silna opozycja, gdy˝ jej celem
jest przej´cie w∏adzy. W Polsce rzàd Platformy jest s∏aby, ale
ma si´ dobrze, bo g∏ówna partia opozycyjna (PiS) jest beznadziejna.
Jeszcze niedawno wydawa∏o si´, ˝e straci∏a ju˝ swà aktualnoÊç wydana w 1948 roku ksià˝ka Edmunda Osmaƒczyka
- „Sprawy Polaków". Niestety, przedstawione w niej problemy,
w obliczu ogarniajàcego nas kryzysu politycznego i gospodarczego, znowu stajà si´ aktualne. Autor – dziennikarz, dzia∏acz
Zwiàzku Polaków w Niemczech, rzecznik Prawd Polaków, pose∏ i senator Ziemi Opolskiej – przed 60 laty stawia∏ swoim Rodakom pytanie: „Czy dorównamy jako ca∏y naród Niemcom
w pracowitoÊci i Rosjanom w sztuce budowania si∏y paƒstwa?"
Do dziÊ nic takiego nie ma miejsca. Nie spe∏ni∏a si´ tak˝e goràca proÊba Osmaƒczyka: „Niech stanie si´ wreszcie k∏am-

stwem gorzka prawda Boles∏awa Prusa, ˝e my Polacy, umiemy si´ kochaç lub nienawidziç, lecz nie umiemy si´ ró˝niç
mocno a pi´knie".

„Wnuk Konopnickiej"
Trzeba powiedzieç, ˝e Osmaƒczyk by∏ jednym z nielicznych polskich polityków, którego wielu z autochtonów darzy∏o szacunkiem. Dla Âlàzaków bardzo wa˝nà sprawà by∏o posiadanie paszportu, a on walczy∏, aby ka˝dy z nas mia∏ go
w domu, a nie na Komendzie Milicji. Nale˝a∏ do tych nielicznych, którzy mieli odwag´ mówiç, ˝e w Polsce istniejà
wszystkie rodzaje niech´ci cz∏owieka do cz∏owieka, których
êród∏em jest najpierw w∏asna s∏aboÊç, a z kolei cudza odmiennoÊç. Przyk∏adów na to nie trzeba szukaç w odleg∏ej
przesz∏oÊci, znajdujemy je tu i teraz, i to bynajmniej nie wÊród
prostego ludu, a wÊród ludzi uwa˝ajàcych, ˝e przynale˝à do
opolskiej elity. W pierwszym szeregu takich postaci maszeruje pose∏ S∏awomir K∏osowski.
K∏osowskiego i Osmaƒczyka ró˝ni wiele, szczególnie to,
˝e Osmaƒczyk by∏ pos∏em Ziemi Opolskiej, a K∏osowski
jest pos∏em Prawa i SprawiedliwoÊci, u którego bez trudu odnajdujemy wskazane przez
Osmaƒczyka wstydliwe przypad∏oÊci. K∏osowski traktuje Âlàzaków i opolskich Niemców jak
dopust bo˝y, wi´c jako autentyczny patriota
musi udowodniç „miastu i Êwiatu", ˝e „Tu jest
Polska". W tym celu, rami´ w rami´ z neofaszystami, zamierza zorganizowaç pod tym has∏em
przemarsz ulicami Opola.
W trakcie przemarszu jego uczestnicy majà
Êpiewaç pieÊni patriotyczne i religijne, a wi´c
prawdopodobnie: „Bogurodzic´" i „Bo˝e coÊ
Polsk´", a ju˝ na pewno „Rot´". K∏osowski zdaje si´ uwa˝aç, ˝e jeden z jej wàtków: „Odzyska ziemi dziadów wnuk"
nie jest jeszcze zakoƒczony i z b∏ogos∏awieƒstwem swego
pryncypa∏a zamierza tego dokonaç. A to po to, aby ju˝ wi´cej ˝aden Niemiec nie plu∏ na Polaków ani ich dzieci nie
germani∏.
B´dzie êle, jeÊli Pan Bóg w pe∏ni wys∏ucha g∏osu prowadzonego przez K∏osowskiego ludu i spe∏ni proÊb´ zawartà
w kolejnym wàtku Roty: aby rozpad∏a si´ w proch i py∏ „krzy˝acka zawierucha", bo kto wtedy b´dzie ∏o˝y∏ na rozwój polskiej infrastruktury i utrzymanie polskiego rolnictwa. K∏osowski da∏ si´ ponieÊç politycznemu awanturnictwu i mo˝e tego
po˝a∏owaç. Wprawdzie niewielka, ale jednak, cz´Êç autochtonów do tej pory g∏osowa∏a na PiS. Po tym awanturniczym
marszu K∏osowski mo˝e zapomnieç o jakimkolwiek poparciu
z ich strony.
˚yjemy w wolnym kraju, skoro wi´c K∏osowski i jego poplecznicy majà wàtpliwoÊci co do lojalnoÊci autochtonów
wzgl´dem Polski i chcà to zademonstrowaç, to majà do tego prawo. W koƒcu ich Prezes uwa˝a, ˝e „nie ma polskoÊci
bez wolnoÊci". Elementem polskiej wolnoÊci nie mo˝e jednak byç pozbawianie nas prawa do w∏asnej to˝samoÊci, dlatego przez analogi´ mo˝emy twierdziç, ˝e „nie ma ÊlàskoÊci bez wolnoÊci" i korzystajàc z niej - wybijaç K∏osowskiemu z g∏owy wszelkiego rodzaju awanturnictwo na naszej
wspólnej opolskiej ziemi.

Karnawa∏owe wariacje
Nie b´dzie to proste, bo do pisowskiej braci ˝yjàcej w Êwiecie u∏udy, nie trafiajà ˝adne racjonalne argumenty. Premier Wincenty Witos wspomnia∏, ˝e w jego rodzinnej miejscowoÊci –
Wierzchos∏awicach (Ma∏opolska), miejscowy m´drzec, który
jeszcze pami´ta∏ przywódc´ powstania ch∏opskiego – Jakuba
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Szel´, powtarza∏: „Módlcie si´ dzieci, aby tu nigdy nie wróci∏a Polska". Âlàzacy widocznie m´drców nie mieli, za to mieli powstaƒców, których t´sknota za Polskà by∏a tylko dla nich zrozumia∏a. Abp Józef Michalik na pasterce w PrzemyÊlu powiedzia∏: „B∏azen zajmuje miejsce m´drca, nauczyciela, kap∏ana.
B∏azen, wszystko mu wolno. Piana na ustach staje si´ wzorem
niejednego dzia∏acza politycznego, któremu wszystko wolno,
bezkarnie mo˝e obra˝aç innych ludzi". DziÊ na b∏aznów natrafiamy wsz´dzie - sà w parlamencie, mediach, na partyjnych
zgromadzeniach.
W Opolu, w obecnoÊci wicemarsza∏ka Kuchciƒskiego (PiS)
i szefa opolskiego PiS – K∏osowskiego, sympatyk tej partii zab∏ysnà∏ przyrównaniem „MniejszoÊci Niemieckiej" do mniejszoÊci umys∏owej. Cz´Êç jego kamratów skwitowa∏a t´ wypowiedê
brawami i rechotem, co mo˝e Êwiadczyç jedynie o tym, ˝e
i w Opolu mamy b∏aznów pod dostatkiem. Aby ju˝ nie powi´kszaç ich grona, K∏osowski powinien zrewidowaç swojà inicjatyw´ w sprawie wyboru trasy i terminu marszu przeciwko autochtonicznym mieszkaƒcom Âlàska Opolskiego. Marsz od
Wie˝y Piastowskiej do Pomnika Bojowników o PolskoÊç Âlàska Opolskiego mia∏by, moim zdaniem, przesadnie podnios∏y
charakter. Je˝eli marsz protestacyjny PiS mia∏by spe∏niç swojà rol´, to jego uczestnicy powinni przejÊç od siedziby PiS do
siedziby „MniejszoÊci Niemieckiej" przy ul. M. Konopnickiej.
Marsz móg∏by si´ odbyç w Niedziel´ Palmowà. W tym dniu
Êwi´tujemy tak˝e ustanowiony przez Jana Paw∏a II „Âwiatowy
Dzieƒ M∏odzie˝y", co ca∏kowicie uzasadnia∏oby udzia∏ w nim
reprezentacji najbardziej patriotycznej i oddanej Polsce m∏odzie˝y skupionej w ONR. Podoba mi si´ pomys∏, ˝e uczestnicy, niosàc palmy, b´dà chcieli przekazaç MN znak pokoju.
Symbolem pokoju jest równie˝ osio∏ek niosàcy króla. K∏osowski stoi przed takà szansà. Osio∏ niosàcy go w Niedziel´ Palmowà pod siedzib´ TSKN móg∏by symbolizowaç jego królestwo w opolskiej polityce.
Swój „królewski" autorytet K∏osowski mo˝e jeszcze wzmocniç przyobiecanym wr´czeniem MN bia∏ej ksi´gi jej dotychczasowych dokonaƒ. MN b´dzie mia∏a problem z rewan˝em, bo
sporzàdzenie jakiejkolwiek „bia∏ej ksi´gi" jest trudne i kosztowne, wymaga bowiem pracy wielu ekspertów i sporzàdzenia licznych analiz. W zwiàzku z formà rewan˝u mam taki pomys∏, by
nawiàzaç do przypadajàcej w tym roku 100. rocznicy urodzin
Edmunda Osmaƒczyka i wr´czyç K∏osowskiemu ksià˝k´
„Sprawy Polaków", co mu pozwoli uzmys∏owiç sobie, ˝e tak˝e polski naród ma swoje s∏abostki.
Koƒczàc te karnawa∏owe wariacje, z okazji Nowego Roku
chcia∏bym sobie ˝yczyç, aby Jaros∏aw Kaczyƒski jak najszybciej doszed∏ do w∏adzy i spe∏ni∏ z∏o˝onà w Opolu obietnic´
przywrócenia ca∏kowitej symetrii w po∏o˝eniu Polaków
w Niemczech i Niemców w Polsce. Ca∏kowita symetria musi
przecie˝ oznaczaç, ˝e p∏ace Niemców w Polsce b´dà porównywalne z p∏acami Polaków w Niemczech, ˝e porównywalne
b´dà emerytury, renty i zasi∏ki rodzinne, a przede wszystkim
– opieka nad ludêmi starszymi. Ca∏kowita symetria musi te˝
oznaczaç, ˝e Polska zapewni swym Niemcom np. bezp∏atne
autostrady, z których korzysta przecie˝ 20 razy liczniejsza Polonia w Niemczech.
Mam tak˝e proÊb´, by Kaczyƒski zlikwidowa∏ archaiczne
preferencje wyborcze dla mniejszoÊci narodowych i wprowadzi∏ w wyborach do Sejmu jednomandatowe okr´gi wyborcze, co prawie ca∏kowicie zablokowa∏oby wybór partyjnych b∏aznów.
Aby zmieniç rzeczywistoÊç, trzeba od czegoÊ zaczàç - najproÊciej od ˝yczeƒ i marzeƒ, które o ile tylko sà rozsàdne i logiczne – powinny si´ kiedyÊ spe∏niç.
Bernard Sojka

Polacy go nie chcieli?
W „Beczce” nr 15(272) obiecywaliÊmy wróciç do sprawy Domu Polskiego w Berlinie. MieÊci∏ si´ on do niedawna przy Potsdamer Strasse 63. By∏o to symboliczne po∏o˝enie, jeÊli pami´taç, ˝e przy Potsdamer Strasse mieÊci∏a si´ pierwsza siedziba
za∏o˝onego w 1922 Zwiàzku Polaków w Niemczech.
Wspó∏czesny berliƒski Dom Polski musia∏ opuÊciç swà
siedzib´ w styczniu 2010, bo nie mia∏ pieni´dzy na czynsz.
Nie móg∏ te˝ wtedy wynajàç nowej siedziby i wszystko wskazuje na to, ˝e przesta∏ istnieç. Przed opuszczeniem siedziby przy Potsdamer Strasse w Domu Polskim odbywa∏y si´
wystawy, koncerty, spotkania autorskie, próby Polskiego Teatru M∏odzie˝owego, sobotnie lekcje szko∏y polskiej przy ambasadzie etc.
W Berlinie oficjalnie mieszka ok. 50 tys. Polaków. Liczebnie
sà drugà mniejszoÊcià po Turkach. W oficjalnej liczbie nie ma
jednak ani obywateli polskich, którzy majà te˝ obywatelstwo niemieckie, bo oni sà w Berlinie jako Niemcy, ani Polaków, którzy
pracujà w Berlinie na czarno, ani tych, którzy pracujà legalnie,
ale przyje˝d˝ajà na krótkie pobyty do doraênych zaj´ç, choçby
w sumie na tych krótkich pobytach byli wi´cej w Berlinie ni˝
w Polsce. Liczb´ „nieoficjalnych” berliƒskich Polaków szacuje
si´ na ponad 100 tys. a to oznacza, ˝e wszystkich razem jest ponad 150 tys. To wi´cej ni˝ ca∏e Opole.
W Berlinie dzia∏a oko∏o 5 tys. firm za∏o˝onych przez Polaków.
Sà to ró˝nego rodzaju firmy budowlane, remontowe, instalacyjne, handlowe etc. Przecie˝ same tylko 150 tys. berliƒskich Polaków potrzebuje kogoÊ np. do remontów mieszkaƒ. Tak˝e pomocy lekarskiej czy prawnej berliƒscy Polacy szukajà zwykle
u polskich lekarzy i polskich prawników. S∏ysza∏em nawet
o przypadku niemieckiej lekarki z Berlina, która specjalnie nauczy∏a si´ polskiego, liczàc na polskich pacjentów.
Czy ponad 150 tys. Polaków i jeszcze 5 tys. polskich firm nie
potrafi∏o utrzymaç Domu Polskiego? MyÊl´ ˝e utrzymaliby go
bez trudu, gdyby tylko chcieli.
Niektórzy nasi politycy szermujà has∏ami obrony polskiej
mniejszoÊci w innych paƒstwach, zw∏aszcza w Niemczech.
Tymczasem gdy rozmawiam z Polakami w Niemczech, to niemal zawsze jest tak, ˝e oni nie chcà, by jacyÊ polscy politycy
„walczyli o ich prawa”. Polacy w Berlinie cieszà si´, ˝e majà
tam dobrze p∏atnà prac´, której nie mieli w Polsce, i lepsze warunki ˝ycia. Odnosz´ wra˝enie, ˝e zmuszani do wyboru mi´dzy polskimi politykami, „walczàcymi o ich prawa” a paƒstwem
niemieckim, poprà raczej paƒstwo niemieckie, szybciej si´ asymilujàc. Podobnie jest chyba z Polakami w Londynie, Dublinie
czy gdzie tam jeszcze.
Nie wierz´, ˝e polscy politycy, „walczàcy o prawa Polaków”,
nie wiedzà, ˝e prowadzà w istocie antypolskà kampani´, przyspieszajàcà wynaradawianie Polonii. MyÊl´ ˝e oni dobrze to wiedzà, ale Êwiadomie spisujà Polaków za granicà na straty, bo chodzi im tylko o g∏osy niektórych wyborców tu w kraju, a w walce
o w∏adz´ wszystkie chwyty wydajà im si´ dozwolone. Nawet te
szkodliwe dla Polski.
Piotr Badura
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Âladem by∏ych Gescheftów

Piekarnia Slottów
w Czarnowàsach (2)
W poprzednim wydaniu „Beczki” pisa∏em o poczàtkach piekarni Slottów w Czarnowàsach. DziÊ druga cz´Êç historii tego
Gescheftu.
Na zdj´ciu u do∏u widzimy piekarni´ Slottów w latach trzydziestych XX wieku. Na tych samych schodach, które pokazywa∏a ju˝ fotografia z poprzedniego odcinka, stoi podobna
grupa zuchów, tyle ˝e bosych. Nowoczesna witryna, u góry
szyld o treÊci „Josef Slotta Bäckerei u. Conditorei” (Josef Slotta piekarnia i cukiernia).
W 1937 roku Josef Slotta – syn o˝eni∏ si´. Wtedy piekarnia zosta∏a na niego przepisana. Ale dalej by∏ to interes rodzinny i dalej pracowali w nim ojciec i jego dwaj synowie z ˝onami. Trzeba
by∏o wi´c sporo upiec i to sprzedaç, coÊ sprzeda∏o si´ na miejscu, coÊ w okolicy, ale sporo tak˝e w Opolu na targu, gdzie Slottowie mieli swój „stand” (miejsce). Âwie˝o upieczony w∏aÊciciel
kupi∏ samochód dostawczy, trójko∏owy i móg∏ ju˝ dwa razy obróciç do miasta z wypiekami, a domownicy obs∏ugiwali reszt´.
Przyszed∏ jednak 1939 rok i m∏odych wch∏on´∏a armia. Josef musia∏ zg∏osiç si´ wraz ze swoim samochodem. M∏odzi
wojowali, a Josef Slotta – senior znów kierowa∏ piekarnià, w∏aÊciwie ˝eƒskà. To by∏y ju˝ inne czasy, reglamentowane, na
kartki, ale z poczàtku z ca∏kiem przyzwoitym jeszcze asortymentem. Póêniej by∏o nieco gorzej, a˝ nadszed∏ styczeƒ 1945
roku. Czarnowàsy p∏on´∏y, w tym wiele Gescheftów. Slottowie
szcz´Êliwie ocaleli.

Nie trwa∏o d∏ugo, jak przedstawiciele „wyzwoleƒczej” Armii
Czerwonej zapukali do Josefa Slotty – seniora. Przyszli z màkà,
˝eby im chleba napiek∏ i „wsiem chaziainom w dieriewni, giermaƒcom niet” (wszystkim gospodarzom we wsi, ale Niemcom
nie). Józef Slotta mia∏ tego dopilnowaç, chleb sprawiedliwie podzieliç, bo on „charoszyj czie∏awiek, kak skazali liudi kamandiram” (dobry cz∏owiek, jak powiedzieli ludzie dowódcom).
S∏ota, ze wskazania mieszkaƒców Czarnowàs mà˝ zaufania,
so∏tys, niemal wójt, mia∏ pomóc podêwignàç si´ wiosce po frontowej gehennie. Robi∏ to skutecznie. Piek∏ ma∏e chlebki, by dla
wi´kszej liczby mieszkaƒców starczy∏o, a z drugiej strony pomaga∏ swym ziomkom za∏atwiaç wiele spraw bytowych i „politycznych” w nowej, polskiej paƒstwowoÊci. Swoje biuro so∏tysa, czy
wójta urzàdzi∏ w by∏ej „Darlenskasie”, tzn. w pomieszczeniu,
gdzie by∏a Kasa Po˝yczkowa.
Wrócili synowie i piekarnia znowu zacz´∏a funkcjonowaç „normalnie”, chocia˝ nie do koƒca, bo màki cz´Êciej by∏o za ma∏o, ni˝
za du˝o. Ale ludzie uruchomili swoje zapomniane domowe „wielouki” i stosujàc ersatzowe receptury, uzupe∏niali niedobory w∏asne i sàsiadów. Dla prywatnej inicjatywy panowa∏o, póki co, ulgowe przyzwolenie.
Piekarnia funkcjonowa∏a
teraz pod polskoj´zycznym
szyldem, drewnianym, niepozornym, o rozmiarach 30 cm
na 70 cm, z napisem: „Piekarnia Józef S∏ota”. Szyld zachowa∏ si´ do dziÊ. Przedstawia
go fotografia.
Nawet w chudych powojennych latach, starym zwyczajem, od czasu do czasu
pojawia∏y si´ w piekarni jakieÊ
s∏odkie wypieki. KtoÊ z za∏ogi
piekarni wychodzi∏ z nimi do
pobliskich wiosek, gdzie piekarnie jeszcze nie ruszy∏y,
choçby np. do Âwierkli.
Dokoƒczenie opowieÊci
o dziejach piekarni Slottów
w nast´pnej „Beczce”.
Józef Moczko
– Êwierklanin

MI¢DZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB
I TOWARÓW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3
46-083 Nowe Sio∏kowice
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DOBRZE¡ WIELKI

Kapliczka
z ChróÊcic

Bud˝etowa sesja
Ostatnie obrady Rady Gminy Dobrzeƒ Wielki w 2012 roku mia∏y miejsce podczas sesji 28 grudnia. Wa˝kich uchwa∏ podj´to kilka, ale najwa˝niejsze by∏o uchwalenie Bud˝etu Gminy Dobrzeƒ
Wielki na 2013 rok. Mimo, ˝e mia∏y miejsce jeszcze ostatnie zmiany – korekty, w zadaniach z niego wynikajàcych, to sama jego wysokoÊç nie mog∏a ulec zmianie, a wi´c ustalone wydatki bud˝etu w wysokoÊci 72,3 mln z∏ (wydatki bie˝àce – 56,2 mln z∏, wydatki majàtkowe – 16,1 mln z∏) przy ustalonych dochodach 68,7 mln
z∏ (dochody bie˝àce 63,4 mln z∏, dochody majàtkowe 5,3 mln z∏)
i deficycie 3,6 mln z∏, który zostanie pokryty z wolnych Êrodków.
Bud˝et uchwalono przy jednym g∏osie wstrzymujàcym si´. Sesja mia∏a charakter wyjazdowy i odby∏a si´ w ChróÊcicach w Sali Wiejskiej przy OSP. Na koniec by∏y ˝yczenia noworoczne i zaproszenie na op∏atek samorzàdowców 5 stycznia do Dobrzenia
Wielkiego.
Józef Moczko – Êwierklanin

Kapliczk´ Matki Boskiej Cz´stochowskiej, stojàcà w ChróÊcicach w ogrodzie przy ul. Powstaƒców Âlàskich 54, zbudowano z ceg∏y i otynkowano na
bia∏o. Jest to kapliczka s∏upowa
z du˝à otwartà wn´kà, w której
umieszczono obraz Matki Boskiej. Zwieƒczona ∏agodnym ∏ukiem wn´ka mia∏a dawniej
oszklone drzwiczki. Zosta∏y po
nich jeszcze zawiasy.
Dwuspadowy dach kapliczki
pokryto dachówkà. Na dachu
jest niewielki kuty krzy˝. Kapliczka ma ozdobne gzymsy. Przetrwa∏a ona do dziÊ w niezmienionej formie, od czasu gdy jà wybudowano. Wed∏ug gminy by∏o
to oko∏o 1920 roku. Wydaje mi
si´ ona jednak du˝o starsza
i mo˝e jest nawet jednà z najstarszych w okolicy Nie zdziwi∏bym si´, gdyby by∏a z okresu 1750-1800.
Kapliczk´ wielokrotnie malowano i dziÊ pokryta jest bardzo grubà warstwà farby (wapna). Gdyby dobrze poszukaç, to mo˝e pod
warstwami farb znalaz∏aby si´ data jej budowy i nie by∏oby wtedy wàtpliwoÊci, co do jej wieku.
Ernst Mittmann

Op∏atek m∏odych radnych

Na Êwi´ta w przedszkolu
Rodzice maluchów Êwierklaƒskiego oddzia∏u Publicznego
Przedszkola w Czarnowàsach i goÊcie bywajàcy w tej placówce
przy okazji ró˝nych Êwiàtecznych prezentacji, mieli 20 grudnia
okazj´ do kolejnych mi∏ych doznaƒ.
Dzieci zainscenizowa∏y bo˝onarodzeniowe obrazy, ˝ywo, kolorowo, ze Êpiewem, muzykà i w pe∏nym ruchu. Niespe∏na godzinny
spektakl by∏ pe∏en wra˝eƒ. Po nim biesiadne posiedzenie wszystkich
obecnych, s∏owem przedszkolna rodzina Êwierklaƒskiej placówki.
Przedstawienie przygotowa∏y Justyna Szwarzbach z Annà Rataj-Wicherskà a ciasto rodzice. Za to im oraz maluchom za wyst´p a wszystkim za przybycie (w tym miejscowemu radnemu
i so∏tysowi) podzi´kowa∏a dyrektorka czarnowàskiego przedszkola Krystyna Radlak, ˝yczàc te˝ wszystkiego dobrego na
Józef Moczko – Êwierklanin
Êwi´ta i nowy rok.

W sobot´ 22 grudnia „m∏odzi samorzàdni” z M∏odzie˝owej Rady Gminy Dobrzeƒ Wielki zorganizowali swój op∏atek w Sali Wiejskiej w Âwierkli (filia GOK Dobrzeƒ Wielki). Zaprosili lokalnych samorzàdowców, ale Êcisku nie by∏o. Obecni pi´knie sp´dzili jednak odÊwi´tne chwile. By∏a modlitwa, prze∏amanie si´ op∏atkiem,
pocz´stunek, dysputa, wszystko przy Êwiàtecznych pieÊniach,
s∏owem samorzàdowo-rodzinna biesiada bo˝onarodzeniowa.
Józef Moczko – Êwierklanin

MEBLE NA WYMIAR
www.giesa.pl

kuchnie, sypialnie, ∏azienki,
garderoby, szafy i inne

Aran˝acja, pomiar i projekt w cenie mebli
W ofercie
Popielów, ul. Klasztorna 3
tak˝e
Sklep – Dobrzeƒ Wielki ul. Namys∏owska 22
sprz´t
AGD
tel. 77 46-95-279, kom. 604-995-183
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Na proÊb´ pana Damiana Gamrota publikujemy jeszcze raz zawiadomienie o turnieju tenisa sto∏owego.

Turniej tenisa

26 stycznia o godz. 10:00 w sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Popielowie rozpocznie si´ turniej tenisa
sto∏owego. Rozgrywany b´dzie w trzech
kategoriach wiekowych: 1) Szko∏a podstawowa, 2) Gimnazjum, 3) M∏odzie˝ i DoroÊli
Zapisy przyjmowane b´dà do 23 stycznia telefonicznie na numer:
608-720-074
lub e-mailem na adresy:
kultura@popielow.pl
gamrot.damian@interia.pl
Dla zwyci´zców we wszystkich kategoriach przewidziano puchary oraz atrakcyjne nagrody. Organizatorzy liczà na szeroki udzia∏ mieszkaƒców Popielowa i okolic
oraz w∏àczenie si´ do wspólnej zabawy.

B´dzie kozio∏!
2-3 lutego
W sobot´ i niedziel´ 2-3 lutego w Popielowie i okolicy odb´dzie si´ „Chodzenie
z Koz∏em – Popielów 2013”.
W sobot´ kozio∏ wyruszy o godz. 9:00
i odwiedzi mieszkaƒców ulic: Piastowskiej,
Sienkiewicza, Polnej, Szenwalda i WolnoÊci. Wieczorem, o godz. 20:00, rozpocznie
si´ zabawa taneczna.
W niedziel´ kozio∏ tak˝e wyruszy
o godz. 9:00. Odwiedzi Wielopole i Koloni´
Popielowskà. Po po∏udniu, o godz. 17:00,
rozpocznie si´ zabawa dla dzieci.
Organizatorzy „Chodzenia z Koz∏em”,
którymi sà: Samorzàdowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Przyjació∏ Popielowa
RAZEM oraz Ochotnicza Stra˝ Po˝arna,
serdecznie wszystkich zapraszajà i przypominajà jednoczeÊnie, ˝e chodzàcy z koz∏em tradycyjnie zbierajà jajka na ˝ur.

21 Fina∏ WOÂP
21 Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy rozpocznie si´ w Popielowie 13
stycznia o godz. 16.00 w Domu Kultury.
W programie: 16:15 – Marcin Nadbrze˝ny –
wokal i gitara, 16:45 – Grupa teatralna,
17:00 – Licytacja cz. I, 17:10 – Wariacje Saksofonowe, 17:15 – Marcin Nadbrze˝ny – wokal i gitara, 17:25 – Licytacja cz. II, 17:40 –
Wariacje saksofonowe.
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POPIELÓW

A gmina Popielów pami´ta∏a
Min´∏o w∏aÊnie 40 lat od dnia, w którym
utworzono w Polsce gminy. Sta∏o si´ to 1
stycznia 1973 roku. Trudno odnieÊç wra˝enie, ˝e gminy o tej rocznicy pami´tajà.
A gmina Popielów pami´ta∏a. Dla uczczenia tej rocznicy na zlecenie Urz´du Gminy
w Popielowie opracowano publikacj´ „Historia Administracji w Gminie Popielów”,
która niebawem b´dzie dost´pna w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Sprawa ta ma pewien dodatkowy „smaczek”. Gmina Popielów jest akurat jednà
z tych nielicznych, które by∏yby usprawiedliwione, nie pami´tajàc o czterdziestoleciu.
Wynika to z faktu, ˝e utworzona 1 stycznia
1973 gmina Popielów i istniejàca dziÊ gmina Popielów, to jednak nieco inne gminy.
W 1973 ówczesna gmina Popielów nie
obejmowa∏a so∏ectw: Kar∏owice, Kurznie,
Kuênica Katowska, Stare Kolnie, Stobrawa
i Rybna, bo by∏y one cz´Êcià istniejàcej wtedy gminy Kar∏owice. W sk∏ad gminy Kar∏owice wchodzi∏y te˝ wówczas so∏ectwa: Barucice, Màkoszyce, Nowy Âwiat, Raciszów,
Rogalice, Roszkowice i Tarnowiec.
Krótko po reformie administracyjnej,
która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 1973, dokonywano poprawek, czyli z zasady
zmniejszenia liczby gmin, poprzez dzielenie mniejszych gmin pomi´dzy wi´ksze.
Tak sta∏o si´ z gminà Kar∏owice, którà podzielono mi´dzy gmin´ Popielów i gmin´
Lubsza. Rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych, likwidujàce gmin´ Kar∏owi-

ce, wesz∏o w ˝ycie 30 paêdziernika 1975
roku. Mo˝na wi´c próbowaç broniç poglàdu, ˝e obecna gmina Popielów istnieje dopiero od 30 paêdziernika 1975, bo przy∏àczenie a˝ szeÊciu so∏ectw, to jednak bardzo du˝a zmiana.
Warto te˝ pami´taç o pewnej szczególnej okolicznoÊci. Gmina Kar∏owice le˝a∏a
na Dolnym Âlàsku i w 1975 zamieszkana
by∏a niemal wy∏àcznie przez ludnoÊç nap∏ywowà. Tymczasem gmina Popielów (ta
sprzed 1975) le˝a∏a w obr´bie Górnego
Âlàska i w 1975 zamieszkana by∏a w znacznej mierze przez ludnoÊç miejscowà. Gdy
w∏adze w 1975 zadecydowa∏y o obecnym
kszta∏cie gminy Popielów, to wiedzia∏y, ˝e
sklejajà ze sobà bardzo odmienne etnicznie obszary. Skoro wi´c tak nonszalancko
traktowa∏y historycznà granic´, to z pewnoÊcià robi∏y to celowo, dla jej zatarcia. Czy
zatarcie tej „etnicznej granicy” uda∏o si´?
Mogliby zbadaç to socjologowie.
DziÊ, wskutek dawnej decyzji, gmina
Popielów ma swoje osobliwoÊci, jak np. t´,
˝e jedna jej cz´Êç nale˝y do diecezji opolskiej a druga do diecezji wroc∏awskiej.
A gimnazjum jest wspólne.
Gdy ju˝ „Historia Administracji w Gminie Popielów” b´dzie dost´pna dla czytelników, to warto do niej si´gnàç. B´dzie si´
mo˝na z niej dowiedzieç tak˝e o jeszcze
wczeÊniejszych (sprzed 1973) jednostkach administracyjnych, czyli gromadach,
i o ich przekszta∏ceniach.

Krótko z gminy

stwa Krajowego, ale warunki by∏y mniej
atrakcyjne.

◆ Babski Comber organizuje w sobot´ 9 lutego SCKTiR. Zabawa rozpocznie si´ o 19:00 w popielowskim Domu
Kultury (bilety 50 z∏ od osoby). Comber
jest wprawdzie babski, ale... nie tylko
dla paƒ. O szczegó∏y mo˝na pytaç
pod telefonami: 692-003-179 lub 608405-758 a tak˝e w popielowskim
przedszkolu.
◆ W przetargu na udzielenie gminie
310 tys. z∏ kredytu na dofinansowanie
wk∏adu w∏asnego w zadaniu „Budowa
boiska przy PSP w Starych Sio∏kowicach” wybrano Bank Spó∏dzielczy
w Dobrzeniu Wielkim. Kredyt oferowa∏
te˝ opolski oddzia∏ Banku Gospodar-

◆ W Sio∏kowicach inwazja bobrów.
Osiedli∏y si´ one w stawie „Nowy Dó∏”,
doprowadzajàc jego okolic´ do ruiny –
czytamy na stronie internetowej Starych Sio∏kowic. Âci´∏y ju˝ dziesiàtki
drzew, w tym kilkudziesi´cioletnie d´by.
Autor informacji przypomina, ˝e bóbr
ma nie tylko cenne futro, ale te˝ smaczne, delikatne mi´so, które dawniej wolno by∏o jeÊç nawet w poÊcie, jako ˝e
ogon bobra pokrywaç ma ∏uska (rozumiemy, ˝e bóbr by∏ uwa˝any za „ryb´”).
DziÊ jednak bobry sà pod ca∏kowità
ochronà. Autor pyta, jak pomóc w∏aÊcicielowi stawu. Nie mamy pewnoÊci, czy
pyta, czy podpowiada.

OKR¢GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel. 77 427-56-90 do 92

– przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów
– komputerowa diagnostyka silnika
– remonty pojazdów
– wymiana opon i szyb samochodowych
Godziny otwarcia: 7.30 – 17.00
i w ka˝dà sobot´ od 8.00 do 13.00
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Prze˝yli wspólnie 50 lat
CzternaÊcie par z gminy Murów obchodzi∏o w 2012 roku jubileusz 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego. Jak nas poinformowa∏a
pani Ewa Hasik, kierownik Urz´du Stanu
Cywilnego w Murowie, pary obchodzàce
w 2012 jubileusz to: 1) Ró˝a i Ernest Becker, 2) Helena i Walter Towara, 3) Ingebor-

ga i Rudolf Czech, 4) Agnieszka i Joachim
Mittmann, 5) Helena i W∏adys∏aw Miot∏a, 6)
Pelagia i Alfons Golenia, 7) Malgorzata
i Werner Mainka, 8) Anna i Henryk Kuczera, 9) Gertruda i Józef Roeder, 10) Ró˝a
i Manfred Sygu∏a, 11) Jadwiga i Józef Norbert, 12) Danuta i Micha∏ Baj, 13) Gertruda

WieÊci z PSP w Murowie
Grudzieƒ up∏ynà∏ w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie
w atmosferze Êwiàtecznej. Jak informuje szkolna strona internetowa:
6 grudnia oczekiwano Êwi´tego Miko∏aja, ale jeszcze przed
jego przybyciem wys∏uchano koncertu muzyków z Opola. Tematem koncertu – spotkania by∏ saksofon. Uczniowie mieli okazj´ dowiedzieç si´ o nim wielu ciekawych rzeczy. W bie˝àcym roku
szkolnym by∏o to pierwsze muzyczne spotkanie, ale w poprzednim by∏o ich wi´cej. Po saksofonowej lekcji pojawi∏ si´ Êw. Miko∏aj i s∏odkie upominki.
20 grudnia uczniowie murowskiej szko∏y byli w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Klasa III b obejrza∏a na ma∏ej scenie inscenizacj´ „Kozio∏ka Mato∏ka”, udajàc si´ z jej bohaterem w weso∏à podró˝ przez Êwiat. Starsi uczniowie na du˝ej scenie oglàdali
w tym czasie spektakl „Mr. Scrooge”, b´dàcy adaptacjà „OpowieÊci wigilijnej” Karola Dickensa.
21 grudnia, zanim po˝egnano si´ ze szko∏à na Êwi´ta,
uczniowie wystawili w sali gimnastycznej jase∏ka a potem wzi´li
udzia∏ w wigiliach klasowych.

MURÓW

i Karol Wy˝ykowscy oraz 14) Janina i Czes∏aw Kot.
UroczystoÊç dekoracji jubilatów nadanymi przez Prezydenta RP Medalami za
D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie odby∏a
si´ 18 grudnia w Zagwiêdziu. Jednak nie
wszystkim parom uda∏o si´ przybyç do Zagwiêdzia, by wziàç udzia∏ w uroczystoÊci.
Te pary, które przyby∏y, sà na zdj´ciu.
Dzi´kujemy pani Ewie Hasik za informacj´.

Do tradycji Publicznej Szko∏y Podstawowej w Starych Budkowicach nale˝y to, ˝e II klasa organizuje jase∏ka. W bie˝àcym
roku szkolnym uroczystoÊç ta odby∏a si´ 21 grudnia w sali gimnastycznej, którà na t´ okazj´ pi´knie udekorowano – informuje na szkolnej stronie internetowej Marek Kostrz.

Jase∏ka w Budkowicach
Zadbano o w∏aÊciwà scenografi´. By∏ zatem krajobraz charakterystyczny dla Betlejem, szopka, zwierz´ta, gwiazda betlejemska i kolorowe kostiumy postaci, bioràcych udzia∏ w inscenizacji. Na przedstawienie przysz∏y te˝ przedszkolaki.
Gdy ju˝ przeprowadzone zgodne z tradycyjnym scenariuszem jase∏ka dobieg∏y koƒca, przysz∏a pora na zimne ognie,
wspólne Êpiewanie kol´d, wyst´p szkolnego zespo∏u muzycznego oraz grajàcego na tràbce ucznia z klasy III. Potem by∏y
˝yczenia Êwiàteczne a na koniec wszyscy udali si´ do swych
klas na klasowe spotkania wigilijne.

SK¸AD OPA¸U
Stare Budkowice, ul. Targowa 40
tel./fax 77 421 00 11

kom. 511 391 514

O F E R U J E M Y:
w´giel orzech,
w´giel groszek
mia∏ oraz koks

PomyÊlnoÊci w Nowym Roku 2013
Du˝o szcz´Êcia i mi∏oÊci a na twarzy
niech zawsze uÊmiech u Was goÊci
˝yczy Sk∏ad Opa∏u
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Z historii opolskiego piwowarstwa (36)

Kultura picia piwa Opolan
– piwo pite w domu
Jak ju˝ informowa∏em wczeÊniej, podstawowym napojem spo˝ywanym w domu by∏o tak zwane zielone, lub m∏ode piwo (Jungbier) o niskiej zawartoÊci alkoholu. Mo˝na je
by∏o odbieraç bezpoÊrednio w browarze, ale
by∏o te˝ rozwo˝one po mieÊcie i okolicy
beczkowozem. Ludzie odbierali je wiadrami
po bardzo niskiej cenie, w domach przelewali do butelek z dodatkiem cukru i otrzymywali po kilku dniach niskoprocentowy napój
musujàcy. Cena jednego litra piwa m∏odego
waha∏a si´ na prze∏omie XIX i XX wieku
w granicach 2-3 fenigów, podczas gdy za litr
piwa w wyszynku ˝àdano w zale˝noÊci od jakoÊci, od 30 do 60 fenigów.
Niejeden opolanin ch´tnie wychyla∏ jednak kufel dobrego, pe∏nego piwa w domu,
w rodzinnym gronie. Jak wiadomo, ju˝ od
Êredniowiecza piwem nape∏niano wy∏àcznie beczki. Karczmy oraz domy mieszczan,
posiadajàcych prawo wyszynku, otrzymywa∏y piwo wy∏àcznie w beczkach. Klienci,
którzy chcieli wypiç swoje piwo w domu,
zmuszeni byli przynieÊç ze sobà do karczmy w∏asne naczynie i daç je nape∏niç. Piwo by∏o przy tym dwukrotnie przelewane,
w karczmie z beczki do naczynia i w domu
z naczynia do kufla, co wiàza∏o si´ oczywiÊcie z utratà dwutlenku w´gla, a tym samym z pogorszeniem jakoÊci piwa.
Wygodnà mo˝liwoÊcià by∏o wys∏anie
jednego z domowników z pustym kuflem
do karczmy. W tym przypadku nierzadko
korzystano z us∏ug nieletnich. Widok dziecka niosàcego kufel piwa do domu by∏
w XIX i na poczàtku XX wieku zjawiskiem
ca∏kiem normalnym. Pokazujà to zamieszczone obok dwie ilustracje.
Od drugiej po∏owy XIX wieku coraz cz´Êciej spotykamy si´ z piwem butelkowym,
umo˝liwiajàcym konsumpcj´ w domu napoju, który jakoÊciowo nie ust´powa∏ toczonemu bezpoÊrednio z beczki. Pierwsi zacz´li
butelkowaç piwo szynkarze. Po zamkni´ciu
lokalu przelewali reszt´ zawartoÊci beczki
do butelek, ratujàc w ten sposób piwo
przed zwietrzeniem, bo na drugi dzieƒ ju˝
nie nadawa∏oby si´ ono do konsumpcji.

Patrzek
AUTO ELEKTRYKA Józef
Brynica

M E C H A N I K A D i a g n o s t y k a k o m p u t e r e m ¸ubniaƒska 31a
KLIMATYZACJA – serwis + naprawa
tel./fax:
NAPRAWA: rozruszników, alternatorów,
77 421-52-48
elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp. tel. kom.
REGENERACJA TURBOSR¢˚AREK
609 381-213
PE¸NA GAMA AKUMULATORÓW
Naprawa i monta˝ zamków centralnych – z pilotem – alarmów,
monta˝ sprz´tu audio, naprawa ogrzewania webasto
przeglàdy okresowe, elektryka ciàgników i maszyn rolniczych.
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Butelki zamykano korkiem naturalnym.
Stosowano te˝ zamkni´cie porcelanowe,
które jednak w naszych okolicach naprawd´ popularne sta∏o si´ dopiero po
pierwszej wojnie Êwiatowej. Na zdj´ciu pokazane sà zamkni´cia porcelanowe z hurtowni piwa Carla Dirski, pod∏u˝ne s∏u˝àce
do zamykania butelek z napojami bezalkoholowymi i okràg∏e, które s∏u˝y∏o jako zamkni´cie butelki z piwem.
Piwo
butelkowe
transportowano
w skrzynkach drewnianych, które na Âlàsku mieÊci∏y 25 butelek.
Przy wi´kszych restauracjach zacz´∏y
z czasem powstawaç hurtownie piwa. W∏aÊciciele szynków, którzy zainwestowali
w urzàdzenia do rozlewu piwa do beczek
i butelek, zawierali kontrakty z browarami,
dzi´ki czemu byli w stanie oferowaç swoim klientom szerokà palet´ najró˝niejszych
piw. To w∏aÊnie hurtownicy, z niem. „Bierverleger”, byli pierwotnie dostawcami piwa butelkowego do zak∏adów pracy oraz
osób prywatnych.
Z biegiem czasu w∏aÊciciele browarów
zauwa˝yli, jak dochodowym interesem jest
sprzeda˝ piwa butelkowego, i sami zacz´li je butelkowaç. W∏aÊciciele mniejszych
hurtowni, oprócz sprzeda˝y piwa, musieli
mieç inne êród∏a dochodu, jak restauracje,
czy sklepy kolonialne.
Na prze∏omie wieku XIX i XX najwi´ksze hurtownie piwa w Opolu prowadzili
browarnik Erdmann Konietzko, sprowadzajàcy piwo z Prószkowa, oraz dyrektor
browaru Carl Sauer, handlujàcy piwem
z Gogolina. Z prywatnych hurtowników
nale˝a∏oby wymieniç przede wszystkim
za∏o˝onà w 1887 roku przy dawnej
Schlossstr. firm´ Richarda Groegera, znanà pod nazwà „Goldene Eins” (Z∏ota Jedynka). W Rynku hurtownie piwa posiadali S. Kassel, Carl Dirska oraz A. Siwinna.
W latach trzydziestych znane hurtownie
posiadali Johann Woschek i W. Birghann.
Nazwy kilku innych wymieni∏em ju˝ w poprzednim wydaniu „Beczki”. (cdn.)
Andrzej Urbanek
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KoÊció∏ Êw. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Opolu Groszowicach
MiejscowoÊç Groszowice wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1236 roku.
W 1295 roku wymieniono jà w zwiàzku
z porozumieniem mi´dzy ksi´ciem opolskim Boles∏awem (1281-1313) i biskupem
wroc∏awskim Janem III. Postanowiono wtedy utworzyç nowe probostwo w Groszowicach. Nied∏ugo póêniej pojawia si´ zapis,
˝e pierwszy proboszcz w Groszowicach
nosi imi´ Radzlaus.
W 1447 roku parafia jest wymieniana
w ramach archiprezbiteriatu strzeleckiego (rejestr Êwi´topietrza). W czasie zbiórki tzw. Peterspfennig zebrano wtedy
z groszowickiej parafii 272 fenigi. By∏o
w owym czasie zwyczajem, ˝e ka˝dy parafianin p∏aci∏ 1 fenig, stàd mo˝na przyjàç, ˝e by∏o wówczas 272 parafian. Z kolei zapis z 1576 roku informuje, ˝e groszowickà parafià zawiaduje proboszcz
o nazwisku Michalka.
Od 1665 roku prowadzono ju˝ dosyç
dok∏adnie zapiski odnoÊnie urz´dujàcych
w Groszowicach proboszczów. Prowadzono te˝ ksi´g´ zgonów. Do koÊcio∏a nale˝a∏y wtedy dwa ∏any gruntu i ogród. Z miejscowoÊci Malino ka˝da rodzina w okresie
˝niw dostarcza∏a na plebani´ dwie kury.
Pomocnik proboszcza (wikary) otrzymywa∏
od mieszkaƒców Grudzic i Malina w naturze 1 Malter i 4 Metze zbo˝a (1 Malter to
167,1 litra a 1 Metze – 27,0 litra).

W roku 1697 dowiadujemy si´ ˝e dach
koÊcio∏a i wie˝y kryte sà dachówkà a na
probostwie znajduje si´ biblioteka sk∏adajàca si´ 15 tomów o tematyce religijnej.
Najwi´cej o groszowickim koÊciele dowiadujemy si´ z zapisków wizytacyjnych.
Pierwsza taka wizyta mia∏a miejsce w 1687
roku. Z jej zapisu dowiadujemy si´ ˝e koÊció∏ wyst´puje pod wezwaniem Êw. Katarzyny. Zapisano te˝, ˝e koÊció∏ jest murowany, posiada wie˝´ do po∏owy murowanà, a od po∏owy drewnianà. W wie˝y znajdujà si´ trzy poÊwi´cone dzwony. KoÊció∏
zosta∏ w roku 1681 gruntownie wyremontowany, posiada murowanà zakrysti´ i kamiennà posadzk´. W koÊciele kobiety
i m´˝czyêni siedzà oddzielnie.
Po sekularyzacji w 1810 roku groszowicki koÊció∏ wyst´puje ju˝ w zapiskach archiprezbiteriatu podleg∏ego Kapitule Kolegiackiej w Opolu. Ten pierwszy koÊció∏
w Groszowicach przetrwa∏ do 1880 roku,
kiedy to zosta∏ rozebrany, a na jego miejscu przystàpiono do budowy nowego.
Nowy koÊció∏ wybudowano w stylu neoromaƒskim. Budowa trwa∏a 3 lata i 15 paêdziernika 1883 roku nastàpi∏a konsekracja
Êwiàtyni. Z tego te˝ czasu pochodzi wyposa˝enie koÊcio∏a.
Organy znajdujàce si´ w koÊciele zosta∏y zbudowane przez firm´ „Orgelbauer
Christian Gottlieb Schlag” z Jawora (Jauer). By∏a to jedna z najznakomitszych firm,
budujàcych organy, znana nie tylko
w Niemczech i Europie, ale na ca∏ym Êwiecie. Na Âlàsku zachowa∏o si´ niewiele organów zbudowanych przez t´ s∏ynnà firm´. Do naszych czasów zachowa∏y si´ tylko organy w Popielowie (Alt Popelau)
i w Kielczy (Keltsch). Zabytkowe organy
z groszowickiego koÊcio∏a zosta∏y 29 paêdziernika 2010 roku w pisane na list´ zabytków województwa opolskiego.
W nowo zbudowanym koÊciele proboszczem zosta∏ ks. Jakob Suchly, po nim
ks. Julius Sdralek z Rogowa. Od roku
1901 funkcj´ proboszcza sprawowa∏ ks.
Franciszek Rudzki, ustanowiony przez kardyna∏a Jerzego Koppa.
Ksiàdz Rudzki sprawowa∏ msze w j´zyku polskim, co nie bardzo podoba∏o si´
zwierzchniej w∏adzy koÊcielnej i paƒstwo-

wej. W rezultacie w 1926 roku zosta∏ zdj´ty ze swej funkcji, a proboszczem zosta∏ ks.
Anton Liszka.
Poczàtkowo w sk∏ad groszowickiej parafii wchodzi∏y Przywory, Malina i Grudzice. Nale˝eli te˝ do niej katolicy z ewangelickich Grotowic. W 1927 roku od∏àczono
Przywory, które przy∏àczono do Kàtów
Opolskich. W 1980 od∏àczono Grudzice,
których mieszkaƒcy wybudowali u siebie
nowy koÊció∏ a w 1993, po wybudowaniu
swego koÊcio∏a, tak˝e Malina sta∏a si´ oddzielnà parafià. Jako ostatnie, w 2009 roku usamodzielni∏y si´ Grotowice z osiedlem Metalchem.
Kilka s∏ów chcia∏bym na koniec poÊwi´ciç ksi´dzu Franciszkowi Rudzkiemu. Mimo ˝e przesta∏ byç proboszczem, pozosta∏ w Groszowicach na sta∏e. Wybudowa∏
sobie dom przy dzisiejszej ul. Ks. Rudzkiego. Gdy w 1945 do Groszowic wkroczyli
Sowieci, pierwszà ich ofiarà zosta∏ ksiàdz
Rudzki, zamordowany w dniu 23 stycznia.
Sowieci podjechali pod dom ksi´dza
Rudzkiego, weszli do budynku, wyprosili
gospodyni´ na zewnàtrz i zastrzelili ksi´dza. Zadaj´ sobie pytanie, co spowodowa∏o zamordowanie ksi´dza? Kto by∏ inicjatorem tego morderstwa?
Ernst Mittmann
Ilustracja u góry to sztych F.B. Wernhera z 1750 roku, pokazujàcy ówczesny koÊció∏ w Groszowicach. U do∏u zdj´cie
grobu ks. Rudzkiego przy groszowickim
koÊciele.

GABINET DENTYSTYCZNY

Czynne 6 dni w tygodniu
w godzinach 9.00 – 21.00

45-531 Opole
ul. G. Morcinka 43
tel. 77 423-44-85
tel. kom. 508 519 192

e-mail:prestige4@op.pl

www.prestige.opole.pl
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Âcieki nie sà a˝ tak tanie

Arnstein. Ko∏o Historyczne z Arnstein wyda∏o 23. zeszyt – rocznik, z bardzo
ciekawà zawartoÊcià tematycznà. Na
uwag´ zas∏uguje wiele artyku∏ów. Jeden
z autorów opracowa∏ np. histori´ aptek
w Arnstein. Okazuje si´, ˝e poczàtki aptekarstwa si´gajà tu 1753 roku.
Arnstein. KulTour 2012 to wystawy,
spotkania, prezentujàce wspó∏czesnà
sztuk´. Autorami prac sà przedstawiciele ró˝nych zawodów. Swoje prace w Starej Synagodze wystawi∏a stomatolog dr
Ulrike Gubik. PoÊwi´ci∏a je spotkaniom
z ludêmi. U˝ywa o∏ówka, tuszu, akwarel,
farb akrylowych. Inne wystawy i akcje
z dziedziny sztuki mo˝na podziwiaç
w Starym Klasztorze i Domu Taƒca.
Binsfeld. Kobiety – mieszkanki wsi
urzàdzi∏y sobie w Domu Wielu Pokoleƒ
kurs wypieku tortów – tylko tortów! Prowadzàca zapozna∏a panie z nowoczesnymi tajnikami i chwytami w tej ga∏´zi
ciastkarstwa.
Halsheim. A˝ 44 m∏odych ludzi z Halsheim, Binsfeld, Müdesheim, Gänheim,Thüngen i Retzstadt zdawa∏o trudne
egzaminy z wiedzy po˝arniczej. WÊród
nich 7 uzyska∏o I stopieƒ (odznaka bràzowa), 16 – II stopieƒ (odznaka srebrna),
9 – III stopieƒ (odznaka z∏ota) a 12 – IV
stopieƒ, czyli Êwiadectwo koƒcowe.

W poprzedniej „Beczce” wskutek pomy∏ki przy przepisywaniu tabeli, podaliÊmy b∏´dne ceny za odbiór Êcieków, obowiàzujàce w 2013 roku. Prawid∏owe ceny
za metr szeÊcienny Êcieków to:
netto – 6,84 z∏ / brutto – 7,39 z∏
B∏´dnà informacj´ sprostowaliÊmy jesz-

¸OK zaprasza
✜ W niedziel´ 13 stycznia ¸OK i proboszcz parafii w Brynicy ks. Krzysztof
Mróz zapraszajà do brynickiego koÊcio∏a
na Koncert Noworoczny pod honorowym
patronatem wójta Krystiana Baldego. Rozpocznie si´ on o godz. 15:00. Szczegó∏owy program koncertu znajduje si´ w dziale AktualnoÊci/imprezy na stronie internetowej ¸OK: www.lodzk.opole.pl
✜ Podsumowanie IV Gminnego Konkurs
„¸ubniaƒska Betlejka” odb´dzie si´ w pià-

cze w grudniu komunikatami rozprowadzonymi przez sklepy gminy ¸ubniany. Powtarzamy jednak sprostowanie z myÊlà
o mieszkaƒcach innych gmin. Oni wprawdzie majà swoje ceny, ale niektórzy mogliby na podstawie „Beczki” pytaç, dlaczego
majà du˝o dro˝ej ni˝ w gminie ¸ubniany.
tek 18 stycznia o godz. 17:00 w sali GBP.
Towarzyszyç mu b´dzie Rodzinne Kol´d
Âpiewanie. Organizatorzy zapraszajà ca∏e rodziny do wspólnego Êwi´towania.
✜ Koncert Studia Instrumentalnego ¸OK zaplanowano na sobot´ 19 stycznia (sala ¸OK).
✜ Gminny Przeglàd TwórczoÊci Okresu
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku odb´dzie si´ w piàtek 25 stycznia (sala ¸OK).
✜ Wiele imprez przygotowujà gminne biblioteki. Informacje o nich znajdujà si´
tak˝e na podanej ju˝ stronie internetowej.

Z∏ota para z Brynicy
W poprzedniej „Beczce” informowaliÊmy o parach z gminy ¸ubniany, które obchodzi∏y w 2012 roku 50 lat po˝ycia ma∏˝eƒskiego. Po tej publikacji dowiedzieliÊmy si´, ˝e paƒstwo Edeltrauda i Eryk
Markiewicz z Brynicy te˝ obchodzili
w 2012 roku z∏ote gody, ale nie by∏o ich na
opublikowanej przez nas liÊcie.
WyjaÊnialiÊmy t´ spraw´ w urz´dzie

gminy, gdzie dowiedzieliÊmy si´, ˝e zawiód∏ komputer, bo gdzieÊ coÊ mia∏ nie tak
wpisane jak trzeba i mu si´ brynicka z∏ota
para zagubi∏a. W imieniu urz´du gminy
przepraszamy Paƒstwa Markiewiczów, gratulujemy Im pi´knego jubileuszu i zapewniamy, ˝e w najbli˝szym mo˝liwym terminie zostanà zaproszeni na uroczystoÊç
z∏otych godów.

Nowy bankomat Sukces sportowy uczniów
Jak si´ dowiedzieliÊmy, Bank Spó∏- ze szko∏y w ¸ubnianach
dzielczy w ¸ubnianach uruchomi∏
w Luboszycach przy ul. Opolskiej 7
(sklep Grosik) Punkt Obs∏ugi Kasowej.
Jest tam tak˝e bankomat. To wygoda,
nie tylko dla mieszkaƒców Luboszyc,
ale tak˝e dla przyje˝d˝ajàcych z sàsiednich miejscowoÊci, np. do oÊrodka zdrowia.

OG¸OSZENIE
Urzàd Gminy w ¸ubnianach informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ urz´du
oraz na stronie internetowej
www.bip.lubniany.pl wywieszony zosta∏ w dniu 04.01.2013 r. wykaz nieruchomoÊci przeznaczonej do dzier˝awy tj.: dzia∏ki: nr 302/2, nr 303/2
k.m. 4 i nr 845/39 w miejscowoÊci
Luboszyce, stanowiàce drogi wewn´trzne przeznaczone na umieszczenie przy∏àczy gazu Êr/c o pow.
u˝ytkowej ∏àcznie 3,00 m2.

Szkolny Zwiàzek Sportowy dokona∏
podsumowania rywalizacji sportowej
szkó∏ podstawowych w województwie
opolskim za rok szkolny 2011/2012. Brano pod uwag´ wyniki sportowe uzyskane
przez uczniów szczebla pó∏fina∏ów wojewódzkich w konkurencjach indywidualnych i grach zespo∏owych tzn. aby uzyskaç punkty nale˝a∏o zakwalifikowaç si´
co najmniej do pó∏fina∏u wojewódzkiego.
W klasyfikacji generalnej Publiczna Szko∏a Podstawowa w ¸ubnianach zaj´∏a 10.
miejsce uzyskujàc 47 punktów. W pierwszej dziesiàtce województwa jest jedynà
szko∏a ze Êrodowiska wiejskiego.
W kategorii dziewczàt PSP ¸ubniany uzyska∏o jeszcze lepszy wynik zajmujàc 5. pozycj´ w województwie z wynikiem 32 punktów. Dziewcz´ta w ubieg∏ym roku szkolnym
zdoby∏y dwukrotnie tytu∏ Mistrzyƒ Województwa Opolskiego („Dwa ognie” i „Ma∏y
olimpijczyk”). Zaj´∏y tak˝e III miejsce w finale wojewódzkim w trójboju lekkoatletycznym
i by∏y finalistkami biegów prze∏ajowych. ¸ubniaƒskim zawodnikom nale˝à si´ gratulacje,
do których redakcja przy∏àcza si´.
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Szkolny Zwiàzek Sportowy sklasyfikowa∏ ogó∏em 148 szkó∏ podstawowych
w ca∏ym województwie.
Klasyfikacja generalna – kolejnoÊç by∏a nast´pujàca: 1) PSP nr 4 Namys∏ów, 2)
PSP nr 19 K´dzierzyn-Koêle, 3) PSP nr 9
K´dzierzyn-Koêle, 4) PSP nr 2 G∏ucho∏azy, 5) PSP nr 3 Olesno, 6) PSP nr 3 Namys∏ów, 7) PSP nr 24 Opole, 8) PSP nr 11 K´dzierzyn-Koêle, 9) PSP nr 2 Zdzieszowice
oraz 10) PSP ¸ubniany.
Konkurencje dru˝ynowe dziewcz´ta: 1)
PSP nr 19 K´dzierzyn-Koêle, 2) PSP nr 4
Namys∏ów, 3) PSP nr 24 Opole, 4) PSP nr
3 Olesno, 5) PSP ¸ubniany.
Konkurencje dru˝ynowe ch∏opcy: 1)
PSP nr 4 Namys∏ów, 2) PSP nr 2 G∏ucho∏azy, 3) PSP nr 11 K´dzierzyn-Koêle, 4)
PSP nr 2 Kluczbork, 5) PSP nr 9 K´dzierzyn-Koêle, 6) PSP nr 15 Opole, 7) PSP nr
2 Zdzieszowice, 8) PSP Sternalice, 9)
PSP nr 12 K´dzierzyn-Koêle, 10) PSP nr 3
Grodków, 11) PSP nr 11 Opole, 12) PSP
Sidzina, 13) PSP Skorogoszcz, 14) PSP
Dobrzeƒ Wielki, 15) PSP nr 2 G∏ubczyce,
16) PSP ¸ubniany.
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TURAWA

Z∏ote medale za 30 lat s∏u˝by
Czworo pracowników Urz´du Gminy
w Turawie odznaczonych zosta∏o przez Prezydenta RP z∏otymi Medalami za D∏ugoletnià
S∏u˝b´ – poinformowa∏ na gminnej stronie
internetowej wicewójt S∏awomir Kubicki. Odznaczeni to: Regina D∏ugosz, Edeltrauda
Koncia∏a, Maria Zubeil i Roman Engiel.
Medale te ustanowiono jeszcze przed
wojnà, 8 stycznia 1938 roku (bràzowy za
10, srebrny za 20 i z∏oty za 30 lat wzorowej
s∏u˝by). Nikt jednak przed wojnà nie dosta∏
z∏otego medalu, gdy˝ czas s∏u˝by liczono
od 11 listopada 1918, kiedy to Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç po pierwszej wojnie

Z Osowca

So∏ectwo Osowiec ma swà stron´ internetowà i na bie˝àco informuje, co dzieje si´
we wsi. Grudniowe wydarzenia to:
5 XII – w sali OSP Osowiec ko∏o DFK
zorganizowa∏o spotkanie eksperckie poÊwi´cone polsko-niemieckiej dwuj´zycznoÊci.

9 XII – po generalnym remoncie poÊwi´cono organy w koÊciele parafialnym.
Ich remont przeprowadzi∏ mgr in˝. Henryk
Hober z Olesna.
11 XII – w sali OSP ko∏o DFK zorganizowa∏o Miko∏aja dla dzieci swych cz∏onków. Najpierw by∏a filmowa bajka o Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia a potem Êw. Miko∏aj wr´cza∏ paczki i bawi∏ si´ wraz
z dzieçmi.
16 XII – w Âwiàtecznym Pucharze
Forda 2012 uczestniczyli Marek Âwi´tek i Adam Szcz´sny z Osowca. Zaj´li

„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda

NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12

tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177
www.lubda.pl

Êwiatowej. Do wybuchu drugiej wojny nie
up∏yn´∏o po prostu 30 lat. Z kolei po drugiej wojnie Êwiatowej tego medalu nie
przyznawano wcale. Przywrócono go dopiero w 2007 roku.
Obecnie z∏ote medale nadawane sà po
30 latach s∏u˝by pracownikom wyró˝niajàcym si´ wzorowym i sumiennym wykonywaniem obowiàzków, wynikajàcych z pracy zawodowej. Turawskich urz´dników
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej udekorowa∏ medalami Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrz´bski podczas
sesji rady gminy w dniu 17 grudnia. Obok
7. miejsce wÊród 36 uczestników. Biorà oni te˝ udzia∏ w innych rajdach.
W ogólnej klasyfikacji Opolskiego Kierowcy roku 2012 zaj´li 3. miejsce
w trzeciej klasie.
18 XII – cz∏onkowie MniejszoÊci Niemieckiej z Osowca i Trz´siny uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej. Po jase∏kach
w wykonaniu przedszkolaków z Osowca
(w j´zyku niemieckim) by∏a kawa, ko∏acz
i pierniki, potem wyst´p Dawida i Diany
Galus oraz wspólne Êpiewanie niemieckich pieÊni Êwiàtecznych i kol´d. Nast´pnie s∏owo wyg∏osi∏ ks. proboszcz Tadeusz
Muc, który pob∏ogos∏awi∏ op∏atki. Po ˝yczeniach, ∏amaniu si´ op∏atkiem i kolacji
wigilijnej znów wspólnie Êpiewano, z grajàcym na gitarze ksi´dzem.
21 XII – w szkole w Osowcu odby∏a si´
wigilia. Uczniowie przedstawili „Jase∏ka”
a potem podzielono si´ op∏atkiem i wspólnie kol´dowano. W wigilii uczestniczy∏ ks.
proboszcz Tadeusz Muc.

zamieszczamy zdj´cia z tej uroczystoÊci,
opublikowane na stronie gminy Turawa.

Krótko z gminy
✜ 4 grudnia gmina og∏osi∏a przetarg na
przebudow´ w celu modernizacji pomieszczeƒ Niepublicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej w Kad∏ubie Turawskim (m.in. wymiana 15 okien, elewacje,
instalacje elektryczna i sanitarna oraz
pochylnia dla niepe∏nosprawnych). Remont mia∏ byç wykonany do 29 marca.
Jednak w dniu 14 grudnia zawiadomiono o uniewa˝nieniu przetargu, bo okaza∏o si´, ˝e mia∏ on wad´, uniemo˝liwiajàcà zawarcie umowy z wykonawcà.
✜ Na 29 marca zaplanowano w gminie
przetarg na sprzeda˝ Jeziora Ma∏ego
wraz z terenami przyleg∏ymi. Teren ma
∏àcznie nieco ponad 11 hektarów, z czego prawie 3 hektary przypada na jezioro. Cena wywo∏awcza to 1.835.923 z∏.
Wed∏ug gminy miejsce nadaje si´ na
obiekt konferencyjny, hotelarski bàdê
rekreacyjno-sportowy (np. aquapark).

OPONY • WULKANIZACJA
❏ opony nowe i u˝ywane
zachodnich firm do samochodów
osobowych i dostawczych
❏ monta˝ i wywa˝anie
tel. 77 403-26-10 ❏ us∏ugi wulkanizacyjne
kom. 607 381 644 ❏ oleje Castrol + wymiana
Wojciech Filipowicz
Kup, ul. 1 Maja 1b
czynne 9.00-17.00
w soboty 9.00-15.00
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CHRZÑSTOWICE

Kol´dy w Suchym Borze

W niedziel´ 6 stycznia w koÊciele p.w. Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego w Suchym Borze odby∏ si´ II Przeglàd Kol´d w j´zyku
niemieckim – informuje gminna strona internetowa. Umiej´tnoÊci
instrumentalno-wokalne prezentowali uczniowie z PSP D´bie,
uczennice SP w Raszowej, siostry Kasia i Paulina Warzecha z Suchego Boru oraz M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta Gminy Chrzàstowice. Orkiestra ma nowych cz∏onków: Ani´, Agnieszk´, Dominik´ i Rafa∏a. Wyst´p w Suchym Borze by∏ ich debiutem. Przeglàd
zorganizowa∏o ko∏o DFK Suchy Bór. Wsparcia finansowego
udzieli∏ konsulat Niemiec w Opolu. Na gminnej stronie sà zdj´cia,
z których jedno tu zamieszczamy.

Niedêwiedê w Niwkach

W sobot´ 5 stycznia wodzono niedêwiedzia w Niwkach – informuje gminna strona internetowa. To chyba najwczeÊniejszy
niedêwiedê w okolicy. Niweckiemu niedêwiedziowi towarzyszyli
oczywiÊcie wszyscy wymagani tradycjà przebieraƒcy.
Na gminnej stronie mo˝na obejrzeç zdj´cia z imprezy (jedno zamieszczamy tutaj). Ze zdj´ç widaç, ˝e kierowcom, których droga wiod∏a akurat przez Niwki, nie usz∏o to na sucho,
bo nie ma przecie˝ kierowców bez winy. KorzyÊcià jest to, ˝e
niedêwiedziowe mandaty sà du˝o ni˝sze i nie dostaje si´ punktów karnych.
Gospodynie, taƒcem z niedêwiedziem, ubezpieczy∏y si´ na ca∏y rok od wszystkich mo˝liwych nieszcz´Êç. Wysz∏o to z taniej ni˝
w firmie ubezpieczeniowej a i zachodu mniej. Czyli z niedêwiedzia
same korzyÊci.

Dlaczego za wod´ dro˝ej
Od 1 stycznia 2013 wodociàgami
w gminie Chrzàstowice zajmowaç si´ b´dzie firma Plada ze Zdzieszowic i od 1
stycznia 2013 obowiàzujà nowe (wy˝sze)
ceny za wod´. Za kubik wody trzeba b´dzie teraz p∏aciç 3,36 z∏ (brutto) a op∏ata
abonamentowa wynosiç b´dzie 5,32 z∏
miesi´cznie (brutto).
Firma Plada t∏umaczy, ˝e mieszkaƒcy
gminy zg∏aszajà problemy z jakoÊcià wody, jej ciÊnieniem oraz jakoÊcià obs∏ugi
w tym zakresie. Domagajà si´ poprawy
w tym zakresie. Firma chce sprostaç tym
oczekiwaniom, ale nie jest to wcale ∏atwe.
Prezes Plady, ¸ukasz Soko∏owski, t∏umaczy, ˝e firma obj´∏a chrzàstowickie wodociàgi w z∏ym stanie: ma miejsce post´pujàce zu˝ycie sieci i armatury; brak armatury odcinajàcej na poszczególnych odcinkach sieci wodociàgowych; sieci i przy∏àcza wodociàgowe sà zakamienione (za˝elazione), co powoduje zmniejszenie prze-

p∏ywów; stan stacji wodociàgowych jest
katastrofalny; brakuje inwentaryzacji wodomierzy oraz legalizacji wodomierzy u odbiorców; nieuregulowane sà kwestie w∏asnoÊciowe sieci.
JeÊli jest tak, jak twierdzi prezes Soko∏owski, to powstaje pytanie, jak dosz∏o do
tego, ˝e jest tak êle. Czy nie widziano wczeÊniej zu˝ycia sieci? Nie widziano katastrofalnego stanu stacji wodociàgowych? Nikt
za to nie odpowiada∏? Nikt za to odpowiadanie nie bra∏ pieni´dzy? Kto nie dopilnowa∏ inwentaryzacji i legalizacji wodomierzy? Mo˝na oczywiÊcie zostawiç wszystkie
te pytania bez odpowiedzi i ograniczyç si´
do podwy˝ki op∏at dla mieszkaƒców.
Firma Plada pociesza odbiorców, ˝e
wprowadzone ceny sà i tak kompromisowe, bo dla pe∏nej realizacji zadaƒ musia∏yby byç jeszcze wy˝sze. Jest to rozwiàzanie
troch´ ryzykowne dla mieszkaƒców. B´dà
p∏aciç dro˝ej, by by∏o lepiej, ale gdyby nie

OFERUJEMY:

45-040 OPOLE

Plac Kopernika nr 13
telefony:
77 474-68-08
77 474-89-26

www.worksupport.pl

– LEGALNÑ PRAC¢
W HOLANDII
– WYSOKIE ZAROBKI
– UBEZPIECZENIE
– ZAKWATEROWANIE
C e r t y f i k at n r 2 7 3
e-mail: opole@worksupport.pl
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by∏o lepiej, to mogà us∏yszeç, ˝e jest za
ma∏o dro˝ej. Trzeba jednak mieç nadziej´,
˝e firma Plada nie b´dzie nadu˝ywaç tej
sytuacji, tylko rzeczywiÊcie podejmie
wszystkie mo˝liwe starania.
WÊród staraƒ ju˝ podj´tych by∏o og∏oszenie przez Plad´ przetargu na dostawc´ energii elektrycznej dla chrzàstowickich wodociàgów. Plada liczy∏a na to, ˝e
nowy dostawca zapewni taƒszy pràd,
a taƒszy pràd pozwoli wydaç zaoszcz´dzone pieniàdze na podwy˝szanie jakoÊci
us∏ugi. Do przetargu stan´∏y firmy EnergaObrót z Gdaƒska i Corrente z O˝arowa
Mazowieckiego. Corrente chcia∏a po
290,28 z∏ za MWh (megawatogodzin´)
a Energa-Obrót 289,42 z∏, czyli 86 groszy
mniej. Poniewa˝ Plada szacuje, ˝e zu˝yje w ciàgu roku oko∏o 238 MWh, to zaoszcz´dzi jakieÊ 200 z∏. Trudno oceniç, ile
mo˝na poprawiç w gminnych wodociàgach za te 200 z∏, zw∏aszcza ˝e trzeba odjàç od tej kwoty koszt przeprowadzenia
przetargu, ale mówià, ˝e grosz do grosza
i b´dzie kokosza.
(Pb)

MARMURY– GRANITY
Firma kamieniarska – Jerzy Iskierka
46-045 Kotórz Ma∏y • ul. Opolska 69
telefon/fax
77 421-22-05
telefon kom.
601 862-592

produkcja
i monta˝

✦ schody kamienne
wewn´trzne samonoÊne
✦ schody zewn´trzne
✦ blaty kuchenne i ∏azienkowe
✦ parapety ✦ posadzki
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Berliƒskie fajerwerki
Berliƒczycy majà podobno szczególne zami∏owanie do sylwestrowo-noworocznych fajerwerków. PostanowiliÊmy
wi´c powitaç Nowy Rok 2013 w Berlinie,
by zobaczyç, jak tam si´ Êwi´tuje. OczywiÊcie z góry wiedzieliÊmy, ˝e nie pójdziemy bawiç si´ ko∏o Bramy Brandenburskiej, bo nie jesteÊmy entuzjastami a˝
takich t∏umów.
W Berlinie byliÊmy ju˝ w niedziel´ 30
grudnia i zacz´liÊmy od wieczornego
spaceru po Kurfürstendamm (lub krócej
Ku'damm), czyli g∏ównej ulicy dawnego
Berlina Zachodniego. Ku'damm jest
w okresie Êwiàteczno-noworocznym
udekorowana niezliczonà wprost liczbà
lampek, na ka˝dym drzewie, s∏upie
i gdzie si´ da. Pe∏no jest te˝ Êwietlnych
instalacji, z których niektóre widaç na
zdj´ciach. Nie widaç na zdj´ciach takich
szczegó∏ów jak kr´càce si´ ko∏a Êwietlnego pociàgu, czy wirujàce Êmig∏o
Êwietlnego samolotu.
Niektóre z instalacji by∏y ogromnych
rozmiarów. Widoczny na zdj´ciu renifer
z Miko∏ajem si´ga∏ na jakieÊ 7-8 metrów
w gór´. Podobnie pani ba∏wankowa z koszykiem i pan ba∏wanek z miot∏à. By∏y
jeszcze wy˝sze instalacje, ale nie da∏o si´
zrobiç ich zdj´cia. Z bliska nie mieÊci∏y si´
w kadrze a z daleka ˝aróweczki zlewa∏y
si´ na zdj´ciu w jednà plam´.
Sylwestrowy poniedzia∏ek sp´dzaliÊmy we wschodnioberliƒskiej dzielnicy
Pankow, ale wieczorem byliÊmy ju˝ z powrotem u naszych gospodarzy w dzielnicy Wilmersdorf, o par´ minut pieszo od
Ku'damm, co dawa∏o nadziej´ na dogodne oglàdanie fajerwerkowego szaleƒstwa, bo z pewnej odleg∏oÊci widaç lepiej ni˝ z bardzo bliska. Oglàdaç fajerwerki z bardzo bliska nie jest przy tym podobno bezpiecznie.
Stacja Deutsche Welle ostrzega∏a nawet 30 grudnia, zw∏aszcza przed fajerwerkami przywo˝onymi z Polski i Czech.
Podawano mro˝àce krew w ˝y∏ach przyk∏ady, jak to dwóm m∏odym berliƒczykom polskie petardy urwa∏y palce
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a w Meklemburgii polska rakieta urwa∏a
m´˝czyênie ca∏à r´k´, przez co wykrwawi∏ si´ na Êmierç. Tym bardziej woleliÊmy
zachowaç dystans.
Deutsche Welle informowa∏a te˝, ˝e
wed∏ug szacunków w ca∏ych Niemczech
w okresie sylwestrowym pójdzie w powietrze fajerwerków za 115 mln euro, z czego znaczna cz´Êç w Berlinie. ¸atwo by∏o
nam w to uwierzyç, bo podczas naszej wizyty na Pankowie wcià˝ trafialiÊmy na ludzi z torbami pe∏nymi fajerwerków.
Odpalane fajerwerki i petardy s∏ychaç
by∏o przez ca∏y sylwestrowy poniedzia∏ek,
ale o pó∏nocy rozpocz´∏a si´ istna kanonada, która trwa∏a niemal do drugiej.
Trzeba przyznaç, ˝e widoki by∏y przepi´kne. Gdy ko∏o drugiej jako tako ucich∏o,
uznaliÊmy, ˝e mo˝na iÊç spaç. Po szóstej
obudzi∏a nas powtórna kanonada, ale
z bardzo bliska. KtoÊ zapewne êle obliczy∏ swe mo˝liwoÊci i o pó∏nocy by∏ ju˝
zbyt „zm´czony”. Gdy ocknà∏ si´ ko∏o
szóstej rano, to uzna∏ chyba, ˝e torba fajerwerków nie mo˝e si´ przecie˝ zmarnowaç. Nie chcia∏o mu si´ iÊç gdzieÊ daleko. Stanà∏ tu˝ pod oknem i przez kwadrans odpala∏ jeden za drugim. Nie mogliÊmy zresztà do tego porannego fajerwerkowicza mieç jakichÊ pretensji, gdy˝
mo˝na by∏o spaç z zamkni´tym oknem,
a ponadto sylwestrowa noc raczej nie jest
w Berlinie do spania.
W noworoczny wtorek zdà˝yliÊmy jeszcze przed powrotem do Polski zrobiç wycieczk´ po ulicach Wilmersdorf. Wsz´dzie
by∏o pe∏no pozosta∏oÊci po nocnym fajerwerkowym szaleƒstwie. Na palce na
szcz´Êcie nie trafiliÊmy.
W Parku Prusów, na si∏owni pod go∏ym
niebem (takiej raczej dla emerytów) staraliÊmy si´ odzyskaç kondycj´, nadszarpni´tà sylwestrowà nocà. Do sprawy tego parku wróc´ jeszcze w „Beczce” w specyficznym niemiecko-polsko-bia∏oruskim kontekÊcie. OdwiedziliÊmy te˝ po∏o˝one w Wilmersdorf cerkiew, meczet i synagog´, ale
o tym obszerniej na nast´pnej klepce.
Piotr Badura

Cerkiew i meczet
razem z synagogà

Ciekawostkà Wilmersdorf, odnotowywanà w materia∏ach turystycznych, sà po∏o˝one bardzo blisko siebie trzy
obiekty o religijnym charakterze. Pierwszym z nich jest Katedra Zmartwychwstania Chrystusa (Christi-AuferstehungsKathedrale), nale˝àca do berliƒskiej diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Znajduje si´ ona przy Hohenzollerndamm. Katedr´ t´ wybudowano w latach 1936-1938.
Zaledwie 200 metrów dalej, przy odchodzàcej od Hohenzollerndamm Brienner Strasse, znajduje si´ meczet (Wilmersdorfer Moschee). Jego historia jest nieco starsza ni˝
prawos∏awnej katedry. Podczas pierwszej wojny Êwiatowej
w tej okolicy znajdowa∏ si´ obóz dla muzu∏maƒskich jeƒców
wojennych. Byli to ˝o∏nierze armii brytyjskiej, pochodzàcy
z Indii i Pakistanu. Aby mogli zaspokajaç swe potrzeby religijne, wybudowano im prowizoryczny drewniany meczet.
I meczet zosta∏ w tym miejscu ju˝ na sta∏e. Wprawdzie drewniany obiekt rozebrano w 1920 roku, gdy˝ popad∏ w ruin´,
ale w latach 1924-1928 na jego miejscu wzniesiono nowy,
murowany, sfinansowany sk∏adkami wiernych.
Wilmersdorfski Meczet pokazuje zdj´cie obok. Ma on
dwa minarety (wie˝e) o wysokoÊci 32 metrów i kopu∏´
o Êrednicy 10 metrów, si´gajàcà na wysokoÊç 26 metrów.
Mo˝e si´ w nim gromadziç na mod∏y 400 osób.
Wysokie minarety przyczyni∏y si´ do powa˝nego uszkodzenia
meczetu w 1945 roku. Podczas walk o Berlin na wie˝ach tych
Niemcy urzàdzili gniazda karabinów maszynowych. Skutek by∏ taki, ˝e artyleria rosyjska wzi´∏a obie wie˝e na cel i zniszczy∏a je. Jeden z pocisków artyleryjskich trafi∏ te˝ w kopu∏´.
Po wojnie muzu∏manie zabezpieczyli co si´ da∏o, ale na zakoƒczenie pe∏nej odbudowy trzeba by∏o czekaç do 24 czerwca 1952.
W dniu tym berliƒski imam, Mohammed Aman Hobohm dokona∏
ponownego otwarcia meczetu. DziÊ jest on na liÊcie zabytków.
Wilmersdorfski Meczet otwarty jest dla muzu∏manów wszystkich nurtów islamu. Co wi´cej, w ka˝dy piàtek (dzieƒ Êwi´ty w islamie) zaprasza te˝ w swe progi wyznawców innych religii. Nie
mogliÊmy skorzystaç, bo Nowy Rok 2013 przypad∏ we wtorek.
Mimo ˝e Wilmersdorfski Meczet jest przyjaênie nastawiony do
wszystkich, to nie wszyscy sà przyjaênie nastawieni do tego meczetu. W styczniowà noc 2011 roku dokonano na niego ataku
urzàdzeniami zapalajàcymi amatorskiej produkcji. Na szcz´Êcie
skoƒczy∏o si´ tylko na szkodach materialnych.
Trzecim znaczàcym obiektem religijnym w okolicy jest syna-

Gminne Biegi Miko∏ajowe
I Gminne Biegi Miko∏ajowe zorganizowano 5 grudnia na
terenie Publicznej Szko∏y Podstawowej w Je∏owej. Z zaproszenia skorzystali zawodnicy z Publicznego Przedszkola
w Je∏owej oraz Publicznej Szko∏y Podstawowej w Luboszycach. Na uczestników biegów czeka∏a goràca herbata,

goga, mieszczàca si´ przy Münsterschen Straße 6. ÂciÊle rzecz
bioràc nie jest to wy∏àcznie synagoga, ale te˝ ˝ydowskie centrum
rodzinne i kulturalne. Obiekt otwarto ca∏kiem niedawno, bo 2 wrzeÊnia 2007 roku. Powsta∏ on przez przebudow´ zb´dnego ju˝ dla
energetyków obiektu dawnej „ Elektrizitätswerk Südwest AG", który wydzier˝awiono na 99 lat ortodoksyjnemu ˝ydowskiemu towarzystwu „Chabad Lubawitsch" z prawem przebudowania na synagog´. Architektem, któremu powierzono to zadanie, by∏ Siergiej Tchoban, urodzony w 1962 w Leningradzie, który w latach 90.
wyemigrowa∏ do Niemiec.
Rzeczà wywo∏ujàcà zdziwienie, by∏a ochrona synagogi.
Oprócz policji, w specjalnych budkach, na brzegu jezdni wzd∏u˝
ca∏ej posesji ustawiono rzàd pot´˝nych betonowych walców, uniemo˝liwiajàcych podjechanie do synagogi. Zapewne myÊlano
o ewentualnych terrorystach-samobójcach z ci´˝arówkà na∏adowanà materia∏em wybuchowym. Nie widzia∏em ˝adnych zabezpieczeƒ i ˝adnego policjanta przy meczecie, na który przecie˝ dokonano niedawno ataku. Sà jednak pot´˝ne zabezpieczenia przy
synagodze, której chyba nikt jeszcze nie próbowa∏ atakowaç. Berliƒska policja z pewnoÊcià jednak wie, co robi.
(Pb)

pierniki, mandarynki, drobny upominek oraz coÊ s∏odkiego.
Na miejsce zawodów, wozem ciàgni´tym przez konie,
przyjecha∏ Miko∏aj. Wszyscy ch´tni mieli okazj´ wziàç udzia∏
w przeja˝d˝kach z Miko∏ajem. Miko∏aj dokona∏ równie˝ dekoracji zwyci´zców na podium. Pierwsza taka impreza zosta∏a
zorganizowana dzi´ki zaanga˝owaniu Pani Dyrektor PSP
w Je∏owej – Bogus∏awy Domino-Pawelec oraz dzi´ki pomocy
Urz´du Gminy ¸ubniany.
Jacek Wieczorek
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Niezywizna
Juz momy tyn nowy rok, to wom dokoƒca tyn fal ∏o modej, co jo tejÊciowo∏
ciyngle niezywizno przezywa∏a. A Marika,
bo Marika wierza tej modej by∏o, wejdnie
w nocy p∏aka∏a. A chop bo∏ tromba, bo sie
matki bo∏, zeby mu tej gospodarki nie
chcia∏a przepisaç. Dyç po Wielkanocy
Marika synka urodziy∏a, sumnego, srogygo, wykapany ∏ojciec. Wiycie, ize tejÊciowo∏ nie by∏a cufridyn?!
– ¸o, jakbyÊ dzio∏ska urodziy∏a piyrso∏,
to byÊ Ê niej pomoc prandzej mia∏a, bo
syncysko, to kans nie pomoze – tak ta niezycliwoÊç na ∏opak przewrociy∏a.
Mody papa sie tak radowo∏, co aze trzi
dni w tejce przesiejdzio∏. A Marika by∏a
no∏scejÊliwso kobiyto na Êwiejcie. Synky
sie zajona, roboto we cha∏pie i we chlywie,
narobiy∏a sie co jus tez, ale nigdy nie ∏odpyskowa∏a, a po cichu te mlyko popija∏a,
tos sie robiy∏a coro∏s fajniejso∏. A tejÊciowo∏ aze ∏ospruwa∏o ze zo∏wiÊci, ize syn we
swoja kobiyta jak we ∏obro∏zek zaglondo∏.
Co sie chcia∏a ze modo wadziç, to ∏ona
udo∏wa∏a, ize nie rozumiy.
– JuzaÊ zejÊ kurow wcora nie zawar∏a,
zaÊ lis jedna wywlyk ze kurnika – pado∏
bez lato tejÊciowo∏, bo prawie lise mode
mia∏y.
– Nie gorscie sie – na to Marika – jak
∏ojcowie przijado, to prziwiezo trzi kury, bo
ich majo po∏ny podworek.
To zaÊ ciely uciek∏o do ∏ogrodka, to
pies sie serwo∏ z lyncucha – a wszystkymu by∏a Marika winna. A Marika miyr
nichts, diyr nichts – yno do zgody robiy∏a. I zaÊ tak chodziy∏a. Na jejsiyƒ by∏o juz
po niyj widaç. To zaÊ staro∏ gospodyni nie

by∏a cufridyn, bo jak by tak Marika dzio∏ska urodziy∏a?! To cos tera jej powiy?! Jak
jejej dzio∏chy przijyzdza∏y, to sie tej Mariki nachwo∏liç nie poradziy∏y: ize robotno∏,
ize mo∏ cysto, ize synek sumny, ize brat
weso∏y, ize we ∏ogrodku fajno∏ gymiza...
Matka jy aze za to przezywa∏a.
S∏a zima. Marika urodziy∏a cwilingi! ¸o
co za radoÊç! JakoÊ po chrzcinach tejÊciowo∏ na gumnie sie pokio∏zd∏a i noga
z∏oma∏a we biedrze. I jus nie stanona. Potyn by∏a gylejmt i go∏dka straciy∏a. Musia∏a cuç, ize idzie jejej koniec. A Marika dalej wszystko robiy∏a i matka ∏opatrowa∏a.
TejÊciowo∏ widzia∏a nieplejç i chcia∏a jo
przeprosiç, ale go∏daç nie umia∏a! Jynzur
jej sie w gambie melo∏ i ani s∏owa. Co robiç? Baƒdzie musia∏a tak we grzychu
umrzyç? Yno na Marika zaglonda∏a i sie
do niyj uÊmiycha∏a, a jak to by∏o przi jedzyniu, to sie zawse zupa na zo∏g∏owek
wylywa∏a. A Marika ∏ob∏ocy∏a cysty zo∏g∏owek i dalej kormiy∏a tejÊciowo∏.
– Wiys co? – pado∏ ro∏z Marika chopowi. – Twoja matka choçby mi to chciejli
coÊ pejdziejç. Yno mi tak kiwajo ranko, zebych blizej przis∏a, ale potyn nic pejdziejç
nie poradzo, ty wiys. Sie jo∏ ich êle za∏opatruja?
– Mariko! – pado∏ chop – tyÊ wierza
z budki spad∏a! Takej ∏opieki zo∏dyn niy
mo∏.
I tak mija∏y miejsionce. Staro∏ gospodyni by∏a coro∏s to lichso∏, yno maniej jad∏a,
piç wiela nie chcia∏a, tos syn pojecho∏ po
faro∏rza. A Êniegu tedy by∏o! No co, faro∏rz
sie zapakowali we lisio∏ siuba i dalej go!
Sanie tak yno Êmiga∏y! Ale co po ty, jak sie
kobiyta wyspowiadaç nie umia∏a?! Dali
ksionz ∏ostatniy namascynie i na fara sie
ko∏zali ∏odwiyÊç. Za jaky dwa tydnie – to

samo! Juz na sanie we lisiej siubie sio∏dajo i do matki ich syn wiejzie. I zaÊ to samo
– kobiyta ∏ocoma przewro∏co∏ i nic! ZaÊ jy
faro∏rz dali ∏ostatniy namascyniy i zaÊ ich
na fara gospodo∏rz ∏odwioz.
– Synek – padali we dwiyrzach faro∏rz
– a matka ci to jus przepisali?
– Ni, bo go∏daç nie umio.
– Dej ty yno na Mse Êwiynte na ∏odmiyniy, bo widza, ize twoja matka umrzyç nie
ymiy. CoÊ mo∏ niedokoƒcone.
Synek spuÊcio∏ g∏owa, bo wierza wiejdzio∏, co matce dolygo∏. Zamowio∏ dziejsiyƒç Msow Êwiyntych do Przemiyniynio∏
Paƒskygo. Potyn jescyk ro∏s tejla. Jak faro∏rz byli u niyj sosty ro∏s, to naro∏z staro∏
gospodyni zacona go∏daç i sie wyspowiada∏a. Faro∏rz dugo we izbie siejdziejli, ∏ozgrzesyniy jej dali, ale we dwiyrzach padali: – Mariko, idê yno do tejÊciowej, ∏ona
ci coÊ chce pejdziejç.
Marice nie trzeba by∏o dwa razy go∏daç.
– Wy poradziecie go∏daç! To wierza
i chodziç zacniecie! – uradowa∏a sie modo∏.
– Ni dzio∏cha – ∏odezwa∏a sie tejÊciowo∏...
Marika siejdzia∏a u niej duzej nis faro∏rz.
A jak wylaz∏a, to ca∏o∏ zap∏akano∏ by∏a,
piyrsy ro∏z ∏obiadu nie uwarzy∏a. Przed
wiecory tejÊciowo∏ spokojnie umar∏a. Zo∏dyn sie nie dowiejdzio∏ ∏od Mariki, co jej
tejÊciowo∏ go∏dali, ale ca∏o∏ wiejÊ septa∏a,
ize za ta niezycliwoÊç ∏o przebo∏cyniy
u modej prosiy∏a.
Tak sie zdarzy∏o – padali Wichtora.
Majo tyn Ponbocek celo∏tka...
Tos nie boƒdêcie zo∏wiÊni, bo potyn nie
becie umiejç umrzyç, cego wo nie zyca
wcale a wcale.
Was Paul

TRAT TORIA • PIZZERIA • RISTORANTE

Restauracja
„Da Enzo”
MURÓW
ul. WolnoÊci 17b

Nowy kàcik winny oferuje
ponad 40 rodzajów win z ca∏ej Italii

Jedyny na Opolszczyênie
specjalny piec do wypiekania pizzy,
opalany drewnem, gwarantuje goÊciom
niezapomniane wra˝enia smakowe.

telefon

77 421-41-70
organizujemy wesela, komunie,
urodziny, bankiety, konferencje
i inne imprezy okolicznoÊciowe
w salach nawet do 140 miejsc,
◆ wesela ju˝ od 130 z∏ za osob´,
◆ oferujemy te˝ 9 komfortowych,
2-osobowych pokoi z ∏azienkami
i oraz sal´ konferencyjnà
z mo˝liwoÊcià wideokonferencji.

Szef Vincenzo Viola jest rodowitym
W∏ochem z Pizy (Toskania). Daje to
gwarancj´ oryginalnej kuchni w∏oskiej,
wzbogaconej doÊwiadczeniem 25 lat
prowadzenia restauracji w Niemczech
oraz 14 lat takiej dzia∏alnoÊci w Polsce.

◆

Zapraszamy tak˝e do naszych dwóch opolskich pizzerii:
w Galerii Opolanin – Tesco przy pl. Teatralnym, tel. 77 453-18-33
i ul. Sosnkowskiego, tel. 77 457-98-46
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Borki – krótka
historia wsi

Najstarsza wzmianka, dotyczàca wsi
Borki, pochodzi z 1724 roku. WieÊ zosta∏a
wtedy wymieniona jako folwark (majàtek
ziemski), nale˝àcy do klasztoru w Czarnowàsach. Mieszka∏o w niej wówczas 17 zagrodników i cha∏upników. Nie oznacza to,
˝e przed tym rokiem nie by∏o tej miejscowoÊci. Spotka∏em si´ kiedyÊ z opinià, ˝e
miejscowoÊç powsta∏a ju˝ w 1657 roku, ale
poniewa˝ nie ma na to pisemnego Êwiadectwa, wi´c polegaç mo˝na tylko na
1724 roku. Istnienie wielu innych miejscowoÊci w okolicy Borków, ma potwierdzenie
w dokumentach o 500 lat starszych.
Na posiadanej przeze mnie mapie
z 1736 roku jest ju˝ zaznaczona miejscowoÊç Borrek. W owym czasie g∏ówna droga przechodzi∏a przez wieÊ nad Odrà, do
dzisiejszego miejsca, gdzie kursowa∏ dawniej prom, a od tego miejsca dalej do Dobrzenia Wielkiego. Jest to pierwsza stara
droga, tak zwany szlak handlowy. Droga ta
nosi∏a nazw´ „Zelenska Weg”, czyli droga
do miejscowoÊci ˚elazna (po drugiej stronie Odry). Nowa droga, którà jeêdzimy dzisiaj, powsta∏a wiele lat póêniej, bo dopiero na poczàtku drugiej po∏owy XIX wieku.
W dawniejszych czasach kontakty le˝àcych na przeciwnych brzegach Odry Borków i ˚elaznej by∏y bardziej intensywne ni˝
dziÊ. Mieszkaƒcy Borków mieli bowiem du˝o swoich gruntów po drugiej stronie rzeki. Wiele ma∏˝eƒstw zosta∏o zawartych
z wiosek le˝àcych po obu stronach rzeki.
Mieszkaƒcy Borków pracowali dla klasztoru jako rzemieÊlnicy, bàdê uprawiali rol´,
oddajàc klasztorowi cz´Êç p∏odów rolnych.
Ziemie tutejsze nadawa∏y si´ do uprawy
zbó˝ i hodowli byd∏a. Po sekularyzacji klasztoru folwark przeszed∏ w prywatne r´ce.
Do 1945 roku by∏ tu majàtek prywatny
zwany „Oderhof”. Po wojnie w dawnym
majàtku handlowano koƒmi, zbo˝em i nawozami. Obecnie znów znajduje si´ w r´kach prywatnych.
Ernst Mittmann

Rekord Borków?
Tekst o Borkach uzupe∏niamy informacjà o liczbie mieszkaƒców tej wsi.
Ksià˝ka „Powiat opolski – szkice monograficzne”, wydana w 1968 przez Instytut Âlàski w Opolu, informuje, ˝e w 1819
Borki mia∏y 84 mieszkaƒców, w 1855 –
205 a w 1861 – 252. Nast´pna liczba jest
dopiero dla 1960 roku. Borki mia∏y wtedy 448 mieszkaƒców. Ostatni rok, dla
którego podano liczb´ mieszkaƒców,
to 1965. By∏o ich wtedy 522. DziÊ Urzàd
Gminy w Dobrzeniu Wielkim informuje,
˝e Borki majà 526 mieszkaƒców. Czy˝by by∏ to ich dziejowy rekord? Chyba
nie. Zapewne np. w 1939 by∏o wi´cej.
Redakcja

LeÊny krzy˝ w Biadaczu
Gdy jadàc w stron´ Masowa miniemy
zabudowania wsi Biadacz (Kreuzwalde)
i wjedziemy w las, to po przejechaniu niewielkiej odleg∏oÊci zauwa˝ymy po lewej
stronie drogi, w niewielkim oddaleniu od
szosy, stojàcy tam kamienny krzy˝. Jest
w nim niewielka wn´ka, w której obecnie
znajduje si´ obraz Chrystusa z dzieçmi.
Poni˝ej wn´ki znajduje si´ inskrypcja w j´zyku polskim: „Matko Boska NajboleÊniejsza módl si´ za nami”.
Na tylnej Êcianie coko∏u krzy˝a znajduje si´ napis P. Trzeciok i rok 1919. DomyÊlaç si´ mo˝na, ˝e to pan Trzeciok by∏ fundatorem lub przynajmniej inicjatorem ustawienia tego krzy˝a. W Biadaczu jest jeszcze jeden krzy˝ przypisywany panu Trzeciokowi, ale o tym ju˝ innym razem.
Wed∏ug miejscowej legendy kamienny
krzy˝ z 1919 roku stoi on na miejscu pochówku zmar∏ych ˝o∏nierzy napoleoƒskich.
˚o∏nierze ci, po kl´sce w Rosji (1812 rok),
wracali pieszo do Francji, swej ojczyzny.
Wielu w czasie tej d∏ugiej, wielomiesi´cznej

w´drówki, zmar∏o z wycieƒczenia i odniesionych ran. W Opolu i okolicznych miejscowoÊciach mamy wiele takich miejsc pochówku.
Gdy dwa lata temu odwiedzi∏em to miejsce, krzy˝ by∏ ledwo widoczny z otaczajàcych go chaszczy. DziÊ, dzi´ki staraniom
paƒstwa Barbary i Stefana Warzecha z Biadacza, miejsce zosta∏o uprzàtni´te, zrobiono obramowanie i zasadzono kwiaty. Paƒstwo Warzecha dbajà o kwiaty i piel´gnujà grób i jego otoczenie. Opiekunom tego
miejsca nale˝à si´ podzi´kowania za ich
wspania∏y gest. Na zdj´ciu pan Stefan
Warzecha obok krzy˝a.
Zanim w 1919 postawiono widoczny na
zdj´ciu krzy˝, miejsce to musia∏o byç znane okolicznej ludnoÊci. Mo˝e by∏ tu wczeÊniej drewniany krzy˝. Mimo ˝e armia Napoleona by∏a w konflikcie z paƒstwem pruskim, to mieszkaƒcy naszych stron wspomagali wracajàcych z Rosji francuskich ˝o∏nierzy i z szacunkiem odnosili si´ do pozosta∏ych w okolicy miejsc ich pochówku.
Ernst Mittmann

Od redakcji

mo ani jak d∏ugo sta∏, ani kto i po co go
tam ustawi∏. Paul Trzeciok zosta∏ so∏tysem
Biadacza po pierwszej wojnie Êwiatowej.
Mieszkaƒcy wsi skar˝yli mu si´, ˝e w okolicy s∏upa z kogutem straszy i „mamuna
ludzi wodzi".
Paul Trzeciok zawodowo robi∏ krzy˝e
nagrobne. Wykona∏ wi´c krzy˝ i ustawi∏ zamiast spróchnia∏ego ju˝ s∏upa z kogutem.
Samego koguta oderwa∏ od s∏upa i przymocowa∏ do krzy˝a. Podobno pomog∏o na
„mamun´", choç mo˝e nie do koƒca,
o czym Êwiadczà np. znajdujàce si´ tam
trzy smutne krzy˝e przy szosie.
Czy pod „krzy˝em z kokotkiem" le˝à
˝o∏nierze napoleoƒscy, czy kto inny, nie
wiadomo. Mo˝e nie le˝y nikt. Wiadomo
jednak, ˝e paƒstwu Warzechom nale˝à si´
podzi´kowania za ich trosk´ o to wa˝ne
miejsce.

Legenda o grobie ˝o∏nierzy napoleoƒskich nie jest jedynà, dotyczàcà krzy˝a
w lesie ko∏o Biadacza. Krzy˝ nazywa si´
zwyczajowo „krzy˝em z kokotkiem", bo
jeszcze niedawno by∏ na nim umocowany
kogut z ˝elaznej blachy (najstarsi pami´tajà). Ten kogut to do dziÊ tajemnica.
Wed∏ug znanej legendy diabe∏ chcia∏
wielkim g∏azem roztrzaskaç luboszycki
m∏yn. Gdy podà˝a∏ z g∏azem w stron´ Luboszyc, zapia∏ kogut, diabe∏ straci∏ si∏y
i upuÊci∏ g∏az tam, gdzie dziÊ jest krzy˝.
G∏az potem roztrzaskano i zu˝yto na fundamenty jednego z domów w Âwierklach.
Tyle legenda.
Fakty sà takie, ˝e w miejscu obecnego krzy˝a sta∏ drewniany s∏up z przymocowanym ˝elaznym kogutem. Nie wiado-
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Manowce
„Zacznijmy od koƒca Êwiata” – zaproponowa∏ KrzyÊ Zyzik tytu∏em swego felietonu w „nto” z 22-23 grudnia. Krzysiowi
rozchodzi∏o si´ o to, ˝e prof. Romuald
Joƒczy og∏osi∏ na ∏amach „nto”, i˝ Opolszczyzn´ czeka „pe∏zajàcy koniec Êwiata”.
Z badaƒ prof. Joƒczego wynika, ˝e z nielicznej ju˝ na Opolszczyênie m∏odzie˝y,
zdecydowana wi´kszoÊç chce w krótkim
czasie uciec i ju˝ nie wracaç. Chcà uciec
za granic´, a przynajmniej do wi´kszych
oÊrodków, np. Wroc∏awia.
KrzyÊ pisze, ˝e pami´ta „jak rzucono
si´ na wojewod´ Ryszarda Wilczyƒskiego, który w lutym mówi∏ nam to samo, co profesor Joƒczy – ˝e musimy
myÊleç o strategii zwijania niektórych
obszarów Opolszczyzny. DziÊ staje si´
to oczywiste.”
Mam nadziej´, ˝e „nto” przechowuje
w redakcyjnym archiwum archiwalne
„Beczki”. KrzyÊ powinien znaleêç np.
„Beczk´” nr 5(158) z 29 marca 2006. Na

jej pierwszej klepce przeczyta∏by tekst
„Rozwój, czy zwój Opola?”. By∏ to komentarz do konferencji, która odby∏a si´ wówczas na Uniwersytecie Opolskim pod has∏em „Kierunki rozwoju Opola”. Pierwszy
akapit komentarza koƒczy∏ si´ zdaniem:
„Problem w tym, ˝e nie b´dzie rozwoju
Opola i Opolszczyzny, ale ich szybki
zwój.” Komentarz koƒczy∏ si´ zdaniem:
„DziÊ trzeba myÊleç, jak si´ màdrze zwijaç.” O perspektywie zwoju Opolszczyzny
„Beczka” pisa∏a zresztà du˝o wczeÊniej,
bo by∏ on przesàdzony ju˝ w latach 90.
DziÊ KrzyÊ pisze, ˝e zwój Opolszczyzny staje si´ dla niego oczywisty i zwraca
uwag´, ˝e dla wojewody Wilczyƒskiego
by∏ on oczywisty ju˝ 10 miesi´cy wczeÊniej. JeÊli KrzyÊ chce rozumieç bieg wydarzeƒ, to powinien zaczàç od sprawdzenia, dla kogo ten zwój by∏ oczywisty nie 10
miesi´cy, ale co najmniej 10 lat temu, bo
gdybyÊmy wtedy zacz´li si´ màdrze zwijaç, to dziÊ m∏odzi nie musieliby stàd
uciekaç a wprost przeciwnie, uciekaliby
z innych stron na Opolszczyzn´. ZmarnowaliÊmy jednak te 10 lat.

Najgorszym jest jednak to, ˝e „nto” nadal gorliwie wspiera „rozwój”, czego przyk∏adem jest artyku∏ Krzysia Ogioldy z tego samego wydania „nto”. Na pierwszej
stronie gazety KrzyÊ Ogiolda wo∏a tytu∏em
na ca∏à szerokoÊç, ˝e „DziÊ o maturzyst´
trzeba walczyç”. Niby to prawda, ale prowadzàca na manowce. W koƒcówce lat
80. mieliÊmy w Polsce oko∏o 600 tys. urodzeƒ rocznie. W latach 2001-2005 by∏o ich
ju˝ tylko ok. 360 tys. rocznie, czyli o 40
proc. mniej. Roczniki urodzone w koƒcówce lat 80. opuszczajà powoli mury
wy˝szych uczelni.
Studentów jest z ka˝dym rokiem
mniej. W nieodleg∏ej perspektywie b´dzie ich o co najmniej 40 proc. mniej ni˝
dziÊ. To oznacza, ˝e do likwidacji pójdzie
40 proc. wy˝szych uczelni w Polsce (faktycznie jeszcze wi´cej, bo ju˝ dziÊ sà one
zbyt rachityczne z powodu niedostatecznej liczby studentów). Wiara, ˝e
Opole pozostanie silnym oÊrodkiem akademickim, bo te likwidacje uczelni nastàpià np. we Wroc∏awiu, który przestanie
byç oÊrodkiem akademickim, jest naiwnoÊcià. JeÊli z tej naiwnoÊci robi si´ jakiÊ
program, to znaczy, ˝e chce si´ resztki
opolskiej pary puÊciç w gwizdek.

✦✦✦
Aby nie zaczynaç roku w minorowym
nastroju proponuj´ coÊ weselszego
z pierwszej strony „nto” z 19 grudnia.
Alarmowano tam, by nie kupowaç dzieciom pod choink´ groênych dla ˝ycia
i zdrowia chiƒskich „misiów” do kàpieli.
Zagro˝enie polega na tym, ˝e Êciskane
„misie” piszczà i gdy dziecko b´dzie sobie wcià˝ piszczeç do ucha, to gotowe
og∏uchnàç. Weso∏y jest ten alarm a jeszcze weselszy „miÊ”. To taki miÊ na miar´ chiƒskich mo˝liwoÊci.
Dyl Sowizdrza∏ (vel Till Eulenspiegel)

Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1
www.kuchniaslaska.opole.pl

Regionalna

restauracja

Wesela
• DEKORACJA SALI – serwetki, Êwieczniki, kwiaty • NAPOJE BEZ OGRANICZE¡:
soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna • OWOCE – pomaraƒcze, jab∏ka, mandarynki, winogrona, owoce sezonowe • POCZ¢STUNEK – szampan dla wszystkich
goÊci • OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç
gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z piersi kurczaka z serem,
pieczeƒ, klopsiki), kapusty (czerwona i bia∏a, kiszona, sa∏atka pekiƒska i inne) •
KAWA, HERBATA • LODY z bità Êmietanà, galaretkà, owocami • CIASTO I TORT
WESELNY: osiem gatunków Êlàskiego ciasta domowego, trzypi´trowy tort z owocami i bità Êmietanà • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury,

tel. 77 469-50-80
ogórki, pieczarki, pomidor, chleb, mas∏o • I KOLACJA – trzy gatunki mi´sa (szasz∏yk z kurczaka, udko kurczaka, de Volaille), ziemniaki puree, sa∏atka ze Êwie˝ych
warzyw, sa∏atka ziemniaczana lub makaronowa, lub ry˝owa • II KOLACJA – barszcz
z krokietem, bigos, chleb.

Poprawiny

• OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z kury, pieczeƒ, udko kurczaka),
kapusty (czerwona i bia∏a kapusta na ciep∏o, kapusta kiszona, sa∏atka pekiƒska
i inne) • KAWA, HERBATA • CIASTO • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju,
galareta z kury, ogórki, pieczarki, pomidor, chleb.

NAJWI¢KSZE PARKIETY • NAJNI˚SZE CENY!!! • NAJWY˚SZA JAKOÂå
Trzy sale w trzech stylach:
Êlàska – 200 miejsc • pa∏acowa – 130 miejsc • wiejska (pizzeria) – 60 miejsc
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PARTNER

ADAC

CENTRUM 24 h 665-333-777

Bernard CZOK
46-022 K¢PA, k. Opola
ul. Wróbliƒska 17b
Tel./fax 77 456-86-58

❍
❍
❍
❍

Blacharstwo, lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Wynajem samochodów
Parking strze˝ony 24 h
tel.kom. 602 369 462
(alarmowy – 24 h)

CA¸ODOBOWA POMOC DROGOWA
(osobowe, dostawcze, ci´˝arowe i autobusy)
- dla klientów ASISSTANCE holowanie gratis
- holujemy te˝ ciàgniki rolnicze, wózki wid∏owe itp.
Wynajem samochodów osobowych i busów
dla osób pracujàcych za granicà i firm.

Maria S∏abik

Ogrodzenia z ChróÊcic

46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel. 77 469-55-33

BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY
* STAL NIERDZEWNA
KOMPLEKSOWO – MUROWANIE, MONTA˚

oferujemy bogaty wybór artyku∏ów
metalowych, budowlanych i sanitarnych
Gwarantujemy:
– fachowà i kompetentnà obs∏ug´
– konkurencyjne ceny
– dowóz w∏asnym transportem
Firmom oferujemy rzetelnà
wspó∏prac´ i upusty cenowe

46-080 ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14
tel./fax +48/77 46-96-368
e-mail: poczta@metal-mr.pl

Zapraszamy w godz. 7.30 – 17.30
a w soboty w godz. 8.30 – 13.30

kom. +48/ 606 935 243
www.metal-mr.pl

Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej

„ECOKOM” Sp. z o.o.

P O L E C A M Y:
✽ projektowanie i wykonawstwo sieci
wodno-kanalizacyjnych
✽ roboty melioracyjne (rowy, przepusty,
drena˝e)
✽ roboty ogólnobudowlane
✽ roboty ziemne sprz´tem ma∏ogabarytowym
✽ doradztwo i nadzór

Opole, ul. Krakowska 28 (obok Delikatesów)
tel. 77 453-15-95 w godz. 9.00 – 17.00
Uwaga kolekcjonerzy i hobbyÊci! – Tylko u nas
naprawisz to, czego nikt nie naprawia (odnawianie
starych zegarów, dorabianie cz´Êci).
❖ Oprócz typowych czasomierzy naprawiamy równie˝
zegary wiszàce, kominkowe, pod∏ogowe,
kuku∏ki, radio-budziki, zegary
go∏´biarskie, sterujàce, satelitarne
(funk-uhr), wie˝owe.

46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21
tel./fax 77 421-57-08, 602-360-980

K. Mittmann
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❖ Prowadzimy tak˝e serwis
zegarków szwajcarskich,
japoƒskich i innych
producentów.

Czy wiesz, ˝e...
Smoking to strój m´ski, elegantszy od
garnituru. Po angielsku „smoking” to
„palenie”. Nie jest to przypadkowe podobieƒstwo.
W dawnych czasach angielski d˝entelmen na uroczyste okazje musia∏ nosiç frak. Tak˝e np. na bal. Podczas
przerw w taƒcach d˝entelmeni udawali si´ do palarni, gdzie wspólnie raczyli si´ cygarami. Gdyby robili to we frakach, to przy kolejnych taƒcach damy
czu∏yby od nich zapach palarni. Przed
wejÊciem do palarni d˝entelmen zdejmowa∏ wi´c gór´ fraka i ubiera∏ troch´
mniej eleganckà marynark´ smokingowà. Wracajàc na taƒce, znów zak∏ada∏
gór´ fraka.
Smoking by∏ znacznie wygodniejszy
od d∏ugiego fraka i w XIX wieku zaczà∏ go
wypieraç. Obecnie frak jest noszony ju˝
tylko na najelegantsze okazje, bàdê
w niektórych zawodach. DziÊ wielu uwa˝a smoking za przesadnà elegancj´ i króluje zwyk∏a marynarka. Awangarda nawet
zwyk∏à marynark´ traktuje jako przesadnà elegancj´, uwa˝ajàc ˝e mo˝na np.
w sweterku i butach pionierkach spotkaç
si´ oficjalnie z papie˝em lub odebraç nominacj´ na ministra (jak minister Janusz
Pa∏ubicki).

Nasz adres: Redakcja „BECZKI”
Brynica, ul. Powstaƒców Âl. 47
46-024 ¸ubniany
tel. 606 977 733
e-mail: beczka@ceti.com.pl

KRZY˚ÓWKA
klubowa
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4

PIONOWO: antracyt, lustro, szloch, menora, op∏atek, samosàd, maksyma,
cacko, sezam, rekin, ronin, Niobe, sekta, grahamka, szóstka, awersja, pijawka, zygzak, pedant,
∏awnik.
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Nak∏ad: 2100 egz.
29

Dzia∏ kolporta˝u: 602 689 112
Przygotowanie do druku: www.color.media.pl

Uwaga: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka˝dy
inny sposób materia∏ów w∏asnych „Beczki” jest
dozwolone, a nawet zalecane. Kopiujàcy i wykorzystujàcy w inny sposób materia∏y z „Beczki” nie
muszà informowaç skàd one pochodzà, ale zaznaczenie tego b´dzie mile widziane.

Pismo Zwiàzku Âlàzaków
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32

Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice.
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ.
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Redaktor naczelny – PIOTR BADURA
(telefon kom. 606 977 733)
Informatory gminne (miejskie):
¸ubniany – ROZWITA PIERZYNA
Murów – BOGUS¸AWA DOMINO-PAWELEC
(telefon kom. 696 736 688)
Popielów, Turawa, Chrzàstowice,
Dobrzeƒ Wielki – zespó∏

P O Z I O M O : Atlas, molo, praca, linia∏, retro,
anons, rant, chochla,
eskadra, trociny, szyszka, onkolog, smoking,
snajper, zapa∏ka, jury, seria, dawca, wiàzka, kijek,
atak, taksa.
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Wydawca: PIOTR BADURA

SK¸AD REDAKCJI:

Rozwiàzanie
poprzedniej
krzy˝ówki:

POZIOMO: 1.przys∏owiowy skàpiec, 4.wzmacnia opon´, 8.hydrauliczny makaron, 9.op∏ata za nauk´ szkolnà, 10.ze Êmichem w duecie, 11.lewicowy a˝ za bardzo, 12.owoc lub ptak z Nowej Zelandii, 13.s∏ynny paryski uniwersytet, 15.dzie∏o radnych, 18.okràg∏y budynek, 21.bizon z P∏ocka, 23.szybka i ci´ta odpowiedê,
24.medalion w kszta∏cie tarczy, 26.rycerz dawnej Japonii, 29.z wina, soku i lodu, 32.kierownica okr´tu, 33.fiko∏ek w powietrzu, 34.indyjska z∏otówka, 35.z Ma∏gorzatà u Bu∏hakowa, 36.dochód inwalidy, 37.pi´ç tuzinów, 38.udaje jà muchomor sromotnikowy.
PIONOWO: 1.nast´pca, dziedzic, 2.ikra na przekàsk´,
3.gatunek muzyki elektronicznej, 4.do rysunków lub
makija˝u, 5.materia∏ lub ubiór roboczy, 6.ryzykanctwo,
7.sztuczny jedwab, 14.B w CBA, 16.ma L4, 17.o ∏odzi
˝artobliwie, 19.zapomnia∏y o niej panny g∏upie,
20.w oponie, 22.potrawa – zamieszanie, 25.wodotrysk, 26.piel´gniarka, 27.cwany leƒ, 28.∏asicowaty
w polskiej armii, 29.robi ci´˝arówk´, 30.na jego skrzyni pi´tnastu ch∏opa, 31.robiony Êwiecà w cylindrze.
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