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Najpierw b³yska³o siê tak strasznie, ¿e w³a�ciwie nic nie da³o siê zobaczyæ.
B³ysk za b³yskiem, huk za hukiem, taka straszna sina ciemno�æ. Potem nasta³a
cisza, a chwilê potem zobaczyli�my tr¹bê powietrzn¹ , która robi siê coraz
szersza i szersza , a wokó³ lataj¹ ga³êzie, dachy, drzewa, styropian - opowiada³a

p³acz¹c Maria
Ful z B³otnicy
Strzeleckiej.

Po bu-
rzy zosta³y
tony gruzu,
drzewa wy-
rwane z korze-
niami, okale-
czone zwie-
rzêta, powygi-
nane maszyny
rolnicze i pola
pe³ne metalu
wbitego w zie-
miê tak moc-
no, ¿e bez po-
mocy stra¿a-
ków nie uda³o-
by siê ich upo-
rz¹dkowaæ. A¿
trudno uwie-
rzyæ, ¿e niko-
mu nic siê nie
sta³o. Straty
by³y jednak
ogromne.
Pierwsze dni
up³ynê³y na
r a t o w a n i u
tego, co siê
da³o. Miesz-

Tornado 2008
kañcy Balcarzowic, Sieroniowic i B³ot-
nicy Strzeleckiej szukali ka¿dego ka-
wa³ka folii, przykrywali dziurawe i
zerwane dachy czym siê da³o, nawet
banerami reklamowymi. ¯eby tylko
do domów nie la³o im siê wiêcej wody.
Ci¹gle pada³o.

Pomoc przysz³a szybko, nie tyl-
ko ta, na któr¹ mieszkañcy poszko-
dowanych miejscowo�ci mieli prawo
liczyæ. Tak samo sprawnie, jak s³u¿-
by ratunkowe na miejscu pojawili siê
przyjaciele, rodziny mieszkañców, ich
s¹siedzi z okolicznych miejscowo�ci.
Pomagali sprz¹taæ, dawali schronie-
nie, wspierali. Dzi� mieszkañcy
twierdz¹, ¿e to najwiêksza warto�æ,
jak¹ przynios³a ta burza.

Pierwsze obietnice pomocy uspo-
koi³y, ale dopiero, kiedy ruszy³a ma-
china biurokratyczna i by³o wiadomo,
które domy trzeba burzyæ, a które da
siê odbudowaæ, poszkodowani po-
czuli grunt pod nogami. Na ca³y rok
trzy niewielkie miejscowo�ci pod
Strzelcami Opolskimi sta³y siê jednym
wielkim placem budowy.

Mieszkañcy poszkodowanych
miejscowo�ci ¿artuj¹ dzisiaj, ¿e to je-
dyne wsie w Polsce, gdzie ka¿dy dom
ma nowy dach. Ale ci¹gle ze strachem
spogl¹daj¹ w niebo i pytaj¹, czy mo¿e
kto� na te nowe dachy chcia³by siê z
nimi zamieniæ. 
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