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Pierwsza przymiarka
do dojrza³oci

Tajemnica kapliczki w Suchej

wiêtego Floriana, czy Jerzego?
wypadków

sa-

w³adzy ludowej ch³op podsun¹³

rozleg³a

woci¹ w konserwacji i zabezpiecze-

Okolice Suchej to

p³asz-

niu równie¿ zabytków wielkich ga-

lichymi laskami

niesienie jednak obrazu  fresku ze

czy niewielkich

wszechnie stosowane. S³ynny arche-

najwy¿ej kilka-

Muzeum Narodowego w Warszawie

trów, za domo-

Egiptu ten sposób uchronienia przed

ot,

dziesi¹t centyme-

Kiedy przeje¿d¿amy dzisiejsz¹ drog¹

nym z najstarszych szlaków w Europie - szlaku solnym prowadz¹-

cym z Wieliczki - Bochni przez Kra-

ków  Bêdzin Bytom  Toszek -

Strzelce  Opola i dalej na Wroc³aw i

Dolny l¹sk  Saksoniê, lub z Opola
na Nysê mijamy ró¿ne wioski, lasy,

tereny polne. Pozostaje jednak co

niezmiennego: krzy¿e i kapliczki
przydro¿ne.

D

awny podró¿nik musia³ czasa

mi przystan¹æ, odpocz¹æ, za-

chwyciæ siê krajobrazem, porozma-

wiaæ z mieszkañcami, ot, gdzie na
prostej drodze. Potrzebowa³ te¿

znaków pamiêci, ale i wskazuj¹cych

ró¿ne kierunki. Równie¿ przy dro-

dze zdarza³y siê niespodziewane wypadki  kto kogo potr¹ci³ przeje¿d¿aj¹cym wozem, wpad³ pod ko³a,
czy

zwyczajnie

nieszczêliwie

upad³, albo przys³owiowy koñ go
kopn¹³. Oczywicie, to by³o dawniej,
bo dzisiaj i konia czêsto nie uwiadczy w cywilizowanym wiecie,

chyba ¿e pod wierzch.

L

udzie wpierw siê dziwili, a po

tem fakt ten wydal siê im wa¿ny

i upamiêtniano go. Czasami te¿ w³a-

ciciel chcia³ zaznaczyæ swoj¹ dzie-

dzinê. Najprostszym sposobem by³o
postawienie drewnianego krzy¿a,

czasami kto wystawi³ murowan¹ ka-

pliczkê. Obok upamiêtnienia by³a

czasami przestroga, by czego w
przysz³oci nie zrobiæ. Pojawia siê

te¿ data wystawienia obiektu. Czasami jednak z pietyzmem i wdziêcz-

noci¹ stawia³o siê te obiekty na swo-

im polu czy posesji jako wyznanie

wiary, znak chrzecijañski, prosz¹c

niebieskiego orêdownika o ochronê.

To tylko skromne zasygnalizowanie

tematu. Jednak jest on tak trwa³y w

naszej kulturze, i¿ dzi jest ¿ywo

kontynuowany, choæby w miejscach

po-

podsun¹³ pañstwowym w³adzom

niegdy g³ównie z

wcale sporych rozmiarów, w dodat-

kamienia wapien-

ku na wyspie nilowej. Tak, ale to da-

nego, bo na takiej

leko w Egipcie i w³adza niekomuni-

okolica.

zgodzi³a.

styczna, choæ muzu³mañska, na to siê

M

o¿e to tylko propaganda za

chodnia, jak wtedy mawiano.

Abu Simbel interesowa³ siê wpraw-

ció³ w. Bart³o-

dzie ca³y cywilizowany wiat, a tu

no

1312

telewizja, nawet ju¿ wtedy koloro-

wie Sucha - w
wezwanie

mieja wymienia-

jaki ch³op z ma³o znanej wsi. Jaka

roku, natomiast

wa, bo czarnobia³a o tym ma po-

1316. Samo ju¿

zja przysz³a upartemu ch³opu w su-

cio³a potwierdza

ostrych sporów o kapliczkê pokaza-

miejsca. Nazwa

ciu i to oko³o 50 metrów barokowego

dzi na myl , i ¿

powodu poszerzenia drogi. Jeli wiêc

pograficzna, okrelaj¹ca pierwotny,

ció³ i jeszcze siê tym chwalono,

ju¿

w

ko-

Egzaminy przeprowadzono jeszcze w grudniu, przed wiêtami, i tylko
pisemne. Arkusze egzaminacyjne by³y przygotowane centralnie i dostarczone, jak w przypadku "normalnej" matury, przez OKE.
Próbne matury nie s¹ obowi¹zkowe, ale wiêkszoæ uczniów woli siê
sprawdziæ w roli zdaj¹cych, którzy najpierw musz¹ pokonaæ stres
egzaminacyjny (w czym na pewno pomog³y im warsztaty z psychologiem, zorganizowane w szko³ach naszego powiatu), by potem wykazaæ siê wiedz¹.
- U nas - mówi Eugeniusz Szyma-

odpowiedzi. To wskazówka dla na-

niec, dyrektor ZSZ nr 1 w Strzel-

uczycieli, na co maj¹ zwróciæ szcze-

cach Opolskich - do matury przy-

góln¹ uwagê w dalszym toku nauki.

stêpuj¹ uczniowie dwóch typów

Z pozosta³ych wybranych przed-

szkó³: Technikum (w piêciu zawo-

miotów najs³abiej wypad³a matema-

dach z 7 klas) oraz Liceum Profilo-

tyka. Przed uczniami, którzy chc¹

wanego (w trzech profilach z 4 klas),

zdaæ maturê z tego przedmiotu, jesz-

czyli 253 uczniów. Korzyci, jakie

cze wiele pracy. Mam nadziejê, ¿e

uczniowie wynosz¹ z próbnej matu-

uda siê nadrobiæ zaleg³oci i w maju

ry to przede wszystkim zapoznanie

wszyscy uzyskaj¹ pozytywne wy-

siê z arkuszami egzaminacyjnymi,

niki.

sposobem ich wype³niania, kodowania, przenoszenia wyników jak rów-

W Liceum Ogólnoszta³c¹cym

wiedzieæ? W³anie jednak ta telewi-

nie¿ mo¿liwoæ stwierdzenia, na co

w Zawadzkiem do matury z jêzyka

powinni zwróciæ uwagê przy przy-

polskiego przyst¹pili wszyscy - 85

kurs i to ca³kiem niechc¹cy. W czasie

gotowaniu siê do matury w³aciwej.

uczniów, w nastêpnych dniach wy-

Uczniowie w Technikum wybrali w

padki losowe wykruszy³y z tego gro-

2/3 jêzyk niemiecki, w 1/3 angielski,

na pojedyncze osoby.

a z przedmiotów do wyboru w kolej-

Mimo ¿e egazmin próbny wcale nie

noci: geografia, wiedza o spo³eczeñ-

wypad³ le, dyrektor Ryszard Pa-

tê staro¿ytnoæ

no interesuj¹cy reporta¿ o przesuniê-

za wsi przywo-

kocio³a na Woli w Warszawie, te¿ z

jest to nazwa to-

mo¿na w Warszawie przesun¹æ ko-

stwie, biologia i pojedynczych przy-

gacz chcia³by oczywicie lepszych
wyników. Szybko dodaje jednak, ¿e

najstarszy krajobraz Opolszczyzny,

mo¿na znacznie mniejsz¹ kapliczkê

padkach: chemiê, fizykê i historiê.
Po³owa uczniów w Liceum Profilo-

nie demonizowa³by ca³ej sprawy

czych, silnie zakorzenionym w ro-

pañstwowe i jeszcze inne ostatecz-

wanym wybra³a jêzyk niemiecki, a

próbnej matury, ani nie przywi¹zy-

Kapliczka w Suchej - kto wyjani jej tajemnicê?

Strzelce Opolskie  Opole, na jed-

by³o

wi¹tyniê faraonów Abu Simbel i to

w 1254 r , a ko-

dlaczego w konkretnym miejscu i

muzeum

niszcz¹cymi wodami Nilu s³ynn¹

bo powiadczona

wreszcie - kto je fundowa³ i wznosi³?

do

olog prof. Kazimierz Micha³owski z

murowane by³y

Osada jest stara,

kapliczki na rozstajach dróg to

przyk³ad

stwa i obejcia

grubej p³ycie le¿y

Z

przenosiny. Prze-

ciany na p³ótno, a potem ju¿ na

wiele tu obni¿eñ,

przesz³oæ. Dzi pozostaje dociekaæ,

barytów by³y...

sosnowymi. Nie-

wzniesieñ,

z jakiego powodu, jakim sumptem,

arcyciekawe rozwi¹zanie. Pewn¹ no-

czyzna, gdzienie-

gdzie poroniêta

dawaæ by siê mog³o, ¿e krzy¿e i

Tak, ale co dalej? Otó¿ uparty dla

mochodowych.

mówi¹cy o warunkach przyrodni-

dzimym sposobie nazewnictwa tej

krainy. Nie jest ona obca i jedyna w

w Suchej. W³adze konserwatorskie,
nie ten pomys³ zaakceptowa³y. Bli-

¿ej wiêc ch³opskiej stodo³y, w nowym

tej okolicy, która uboga w wodê roz-

dole, za³o¿ono ca³kiem wspó³czesne

s¹siedztwie mamy Suchodaniec, a

kami, powi¹zano, potem podciêto

ci¹ga³a siê nie tylko na tê wioskê. W

fundamenty, kapliczkê opatulono bel-

nieco dalej w stronê Opola - Suchy

poni¿ej starych fundamentów i przy

np. w Raciborskiem s¹ dzisiaj i Sudo³,

problemów osadzono na nowym fun-

Suchodo³u, oznaczaj¹cy suche obni-

powierzchni starej drogi zaznaczono

Bór. Nazwy te by³y tak naturalne, ¿e

pomocy dwigu ca³kiem zgrabnie, bez

wywodz¹cy siê od suchego do³u 

damencie. W Warszawie na Woli w

¿enie terenu, czy te¿ jest tu Sucha

granicê starych murów kocio³a, dla

le¿a³a, musia³a mieæ niewiele wody.

W Suchej tego nie zrobiono, ca³a bo-

W

ani dla lokalnej w³adzy tak godna za-

Psina, która choæ nad rzeczk¹ Psina

dokumentacji oraz promocji miejsca.

róæmy zatem na szlak Strzelce

wiem rzecz nie by³a ju¿ dla telewizji,

¿owaniu we wsi Sucha, wpadaj¹c w

znaczenia, ale dziêki uporowi i pie-

 Opole. Przy g³ównym skrzy-

ulicê Kocieln¹ prowadzi ku Rozmier-

tyzmowi w³aciciela to siê uda³o.

edna jednak kwestia jest dla mnie

c e . Tu , n i e o p o d a l s k r z y ¿ o wa n i a

J

S³upowa, na planie kwadratu posa-

zwaniem jest kapliczka? Kilkanacie

mamy piêkn¹ murowan¹ kapliczkê.

dowiona. Jest ona dwukondygnacyjna, osadzona na cokole o ukonie ciê-

niejasna. Pod jakim w³aciwie we-

lat temu, ju¿ po przesuniêciu ka-

pliczki, przeje¿d¿aj¹c obok niej po-

tych naro¿ach, wydzielonych od po-

dziwia³em star¹ rzebê polichromo-

dzy obiema kondygnacjami gzymsy

Potem ta stara znik³a. Podobno na-

Górna kondygnacja, wyranie wy-

Pojawi³a siê nowa, nieco mniejsza ze

pó³kolicie zamkniêtymi otworami.

dawno nie ¿yje, za jego gospodar-

zosta³ych partii gzymsami. Pomiê-

wan¹ przedstawiaj¹ca w. Floriana.

zakoñczone s¹ w form¹ pó³wa³ka.

wet przemieci³a siê za granicê.

¿sza, przepruta jest w trzech bokach

w. Jerzym. Stary pan Pi¹tek ju¿

Koronuj¹cy gzyms, wieñcz¹cy ca³oæ,

stwo kupi³y osoby nie zwi¹zane z

otynkowana i pomalowana bia³¹

scu uzyskaæ wiarygodne informacje.

wym, gontowym, zwieñczonym me-

strony frontowej nad pó³kolicie za-

Kapliczka jest

dawn¹ jego rodzin¹. Trudno na miej-

farb¹. Nakryta jest dachem namioto-

Co dziwnego, u Wojewódzkiego Kon-

talowym krzy¿em na szczycie. Od

kartach inwentarzowych... brak za-

jest profilowany.

druga po³owa angielski. Kolejno

wa³by szczególnej wagi do samych

przedmioty do wyboru: geografia,

wyników.

wiedza o spo³eczeñstwie, biologia i

-

pojedyncze przypadki: chemia, histo-

gu", bez specjalnych powtórek i przy-

ria i matematyka.

gotowañ, a przecie¿ wiadomo, ¿e ca³y

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt

Przystêpujemy do tego "z bie-

drugi semestr przewidziany jest na

bardzo powa¿nego i godnego potrak-

powtórki, w dodatku wyniki nie

towania przez uczniów matury prób-

wp³ywaj¹ na oceny ucznia. Niemniej

nej: wszyscy byli odwiêtnie ubrani,

uzyskane wyniki pozwalaj¹ poszcze-

jak przysta³o na zdaj¹cych egzamin

gólnym nauczycielom przeanalizo-

dojrza³oci. Bior¹c pod uwagê tego-

waæ, na co zwróciæ uwagê przy po-

roczne dowiadczenia, jak i te z roku

wtarzaniu materia³u. Uczniom nato-

ubieg³ego mo¿na wnioskowaæ, ¿e

miast ta próba daje obraz póniej-

przeprowadzenie próbnej matury, do

szych zmagañ, ju¿ przy w³aciwym

której przyst¹pi³o prawie 100 proc.

egzaminie. Jeli kto uzyska³ ju¿ te-

uczniów jest jednym z elementów

raz ponad 50 punktów, powinien byæ

przygotowania do w³aciwego egza-

raczej spokojny, natomiast ci, którzy

minu. Mam nadziejê, ¿e wyniki bêd¹

tych zgromadzili zaledwie ok. 20 pro-

tak pozytywne jak w ubieg³ym roku.

cent punktów otrzymuj¹ sygna³, ¿e
co trzeba z dotychczasow¹ swoj¹

Marian Pudo, dyrektor ZSZ w

wiedz¹ zrobiæ. Ale próbna matura to

Zawadzkiem o próbnym egzaminie

nie tylko sprawdzian ju¿ posiadanej

mówi krótko:

wiedzy. To tak¿e nauka, jak rozdy-

-

sponowaæ na maturze swoim czasem,

Po przeanalizowaniu wyników

próbnej matury okazuje siê, ¿e najle-

jak¹ obraæ strategiê. Po grudniowym

piej wypad³ egzamin z jêzyków ob-

egzaminie wielu zdaj¹cych matema-

cych: wszyscy uczniowie uzyskali

tykê przyzna³o, ¿e le rozegra³o spra-

pozytywne wyniki. Interpretuj¹c

wê: zbyt wiele czasu powiêci³o na

matury z jêzyka polskiego zauwa¿y-

jedno zadanie, zamiast przejæ do

serwatora Zabytków na tzw. bia³ych

limy, ¿e uczniowie mieli problemy

nastêpnych, choæ przecie¿ jedno za-

z niektórymi poleceniami do tekstu i

danie to tylko okrelona iloæ punk-

znaczenia pod jakim wezwaniem jest

nie potrafili udzieliæ precyzyjnych

tów.

mkniêtym lukiem widnieje w murze

kapliczka. Miejscowy ksi¹dz pro-

byæ przed ponad trzydziestu laty

wezwanie w. Jerzego. W tej okolicy

no poszerzyæ drogê, a kapliczka za-

kie, za kult wiêtego Floriana jest

nie niektórym w³adzom. Sêk w tym,

kapliczce: znów jest tu w. Florian

od 15.05.2006 do 08.06.2006 - sk³adanie wniosków po terminie -1%

M

za ka¿dy dzieñ zw³oki

wyryty ma³y krzy¿yk. Obiekt mia³

boszcz twierdzi, i¿ nosi³a zawsze

rozebrany. Powód by³ prosty. Chcia-

jest to jednak wezwanie doæ rzad-

wadza³a przeje¿d¿aj¹cym. Szczegól-

¿ywy do dzi i to widaæ ponownie w

¿e by³a na prywatnym gruncie pana

o¿e kto z szanownych Czy

Pi¹tka, który absolutnie nie chcia³

nawet dopuciæ do myli takiego roz-

telników potrafi wskazaæ wia-

rygodnie jak to by³o tu dawniej. Mo¿e

wi¹zania. Ostatecznie argumentem

nawet ma dawne, stare zdjêcie po-

zabytek wpisany do rejestru Woje-

Czy uda siê do koñca tê intryguj¹ca

podstawowym by³ fakt, ¿e jest to

twierdzaj¹ce jednoznacznie jak by³o?

wódzkiego Konserwatora Zabytków.

zagadkê wyjaniæ?

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Wa¿ne dla rolników

KALENDARIUM WNIOSKÓW OBSZAROWYCH
od 15.03.2006 - sk³adanie wniosków w biurach powiatowych ARiMR

od 01.12.2006 do 30.06.2007 - realizowanie p³atnoci*

* w przypadku klêsk ¿ywio³owych zaliczki bêd¹ wyp³acane przed
1.12.2006

