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Czasy siê zmieniaj¹, ludzie popa
daj¹ w zapomnienie, ale niekie-

dy ich historie opowiadane do po-
duszki zapewniaj¹ im nie�miertel-
no�æ. Ka¿de miejsce ma swoje tajem-
nice, w które dzi� wierz¹ tylko ci
wczorajsi, których ma³o kto s³ucha, a
na pewno nikt im nie wierzy.

Choæ dzi� Strzelce s¹ rozwijaj¹-
cym siê miastem, ta historia zdarzy³a
siê w czasach, kiedy ziemia strzelec-
ka by³a jedynie dzik¹ natur¹, czyst¹
matk¹ ziemi¹, rok w rok wydaj¹c¹
soczyste, nieco cierpkie jab³ka, naj-
bardziej ¿ó³ty rzepak, delikatne zbo-
¿a w odcieniu w³osów piêknych tu-
tejszych dziewczyn. Wtedy nasze
lasy pe³ne by³y dziczyzny, co tydzieñ
podawanej na pañskich sto³ach, a tu¿
obok ros³y s³odkie, jêdrne grona, z
których wyrabiano wino poszukiwa-
ne we dworach ca³ej starej Europy.
Wino to by³o powodem do dumy ca-
³ej tutejszej XVI-XVII-wiecznej spo-
³eczno�ci. Wiejskie rodziny znajdo-
wa³y zatrudnienie przy zbiorach trwa-
j¹cych podczas ciep³ego babiego lata,
kupcy znad morza zje¿d¿ali siê po
wino rozsy³ane potem do salonów
Hiszpanii, Niemiec czy Francji.
Historia, któr¹ chcia³abym przyto-
czyæ, dzia³a siê po�ród opolskich
winnic, obficie skropion¹ dawno za-
pomnianym tutejszym renesanso-
wym winem, urabian¹ w drewnianych
balach przez naszych dziadów i pra-
dziadów. Opowie�æ ta, jak wiele in-
nych, latami przytaczana by³a przez
ciotki i babcie, nigdy za� nie zosta³a
spisana.

Sierpniowe upa³y mia³y siê ku
koñcowi, dlatego Joanna ³apa³a

ka¿d¹ s³oneczn¹ chwilê. Ju¿ za nie-
d³ugo mia³a i�æ do pracy, tak wiêc
koniec z pluskaniem w rzece, biega-
niem po polach i nockami pod go³ym
niebem. Nie ¿eby mia³a co� przeciw-
ko pracy, sk¹d. By³a dobr¹, wiejsk¹
dziewczyn¹, dogl¹da³a gospodarstwa,
pilnowa³a kur, pomaga³a matce i ojcu.
Szczególnie za� lubi³a pracê w winiar-
ni, czeka³a na ni¹ przez wiêksz¹ czê�æ
roku. Zbieranie dojrza³ych winnych
gron dawa³o jej rado�æ  najprostszej
postaci, rado�æ niczym nieobci¹¿on¹.
Choæ by³a jeszcze bardzo m³od¹
dziewczyn¹, wszyscy mówili na ni¹
Joanna Winiarka. Przydomek ten
zyska³a po pierwszym roku pracy w
winnicy. Z boskim owocem obcho-
dzi³a siê jak z kochankiem - czule, a
zarazem zdecydowanie. Zbiory da-
wa³y spe³nienie i satysfakcjê. Nie
chcia³aby- jak wiêkszo�æ dziewcz¹t -
byæ dam¹ czy pani¹ strzeleckiego
zamku. Nie zale¿a³o jej na at³asach,
jedwabiach, ogromnych ³o¿ach z bal-
dachimami, spacerach czy haftowa-
niu przez ca³y bo¿y dzieñ. Joanna
jako pani pomog³aby swojej rodzinie
- ¿eby matka mia³a co w³o¿yæ do garn-
ka, a ojciec móg³ sobie sprawiæ ciep³e
buty na zimê. Jednak na razie musia-
³a  wstawaæ skoro �wit, aby pomagaæ
przy zbiorze winogron. Tak marz¹c,
Joanna siedzia³a na stosie drewna
przed chat¹ i rozmy�la³a, patrz¹c na
wschodz¹cy ksiê¿yc.

Obudzi³y j¹ promienie g³aszcz¹-
ce po twarzy, szepcz¹ce, ¿e pora
wstaæ do pracy. Dziewczyna napi³a
siê mleka, zjad³a miskê zimnej kaszy
i wysz³a, zabieraj¹c z sob¹ misê po-
trzebn¹ do zbierania winogron i to-
bo³ek z drugim �niadaniem.

Droga do pañskiej winnicy by³a
do�æ d³uga, wiêc Joanna sz³a

szybkim marszem, nie zwa¿aj¹c na
dokuczaj¹cych jej ch³opców i biega-
j¹ce wszêdzie kury. Po drodze zatrzy-
ma³a siê jeszcze na chwilê przy swo-
im ulubionym strumyczku w lesie.

Legenda o Joannie Winiarce
Konkurs Zbieramy legendy powiatu - dzi� publikujemy pracê nagrodzon¹ II miejscem

Usiad³a na trawie i nachyli³a siê nad
swoim odbiciem. Zobaczy³a  twarz,
któr¹ widywa³a co rano. W �ródlan¹
wodê spogl¹da³y wielkie, m¹dre, nie-
bieskie oczy. Kry³y siê w nich nie-
wypowiedziane s³owa, stracone na-
dzieje, nieofiarowana mi³o�æ, a mo¿e
nawet ¿al z powodu pochodzenia. Te
wodne oczy, choæ szczerze niewin-
ne, by³y powodem nieprzespanych
nocy wielu tutejszych ch³opców. Usta
Joanny by³y niczym jej najukochañ-
sze owoce - pe³ne, mog¹ce daæ s³o-
dycz, kusz¹ce same z siebie. Winiar-
ka zebra³a swoje d³ugie, pszenne w³o-
sy w lu�ny warkocz. �Teraz ju¿ na-
prawdê muszê i�æ do pracy� - pomy-
�la³a.

Gdy dotar³a na miejsce, postawi³a
krzy¿yk we wskazanym przez

pi�miennego zarz¹dcê miejscu i wziê³a
siê do roboty. Pracowa³a ciê¿ko wie-
le godzin, s³oñce spiek³o jej usta, jej
rêce by³y zafarbowane od soku z wi-
nogron. W³o¿y³a w pracê swoje ser-
ce, które by³o najskrytsz¹ i nieodgad-
nion¹ tajemnic¹ strzeleckiego wina. W
koñcu zarz¹dca og³osi³ przerwê. Jo-
anna wraz z reszt¹ wie�niaków uda³a
siê na pañskie podwórze, gdzie znaj-
dowa³a siê studnia z przyjemnie
ch³odn¹, krystaliczn¹ wod¹. Dziew-
czyna sz³a, rozmawiaj¹c z rówie�ni-
cami. Lubi³a dziewczêta z wioski,
choæ nie by³y zbyt rozgarniête i bez
winy mo¿na by je by³o okre�liæ mia-
nem �g³upie g¹ski�. Gdy �miej¹c siê
ze swoich zwyk³ych spraw, dosz³y
do studni, Joanna nala³a sobie wody i
usiad³a w cieniu. Zmoczy³a usta, ch³o-
n¹c zbawienny ch³ód. Mia³a jeszcze
kilka minut wolnego, zamierza³a wy-
korzystaæ je na odpoczynku. Inne
dziewczêta usiad³y ko³o niej, plot³y
warkocze, i rozmawia³y.
- S³ysza³y�cie, ¿e do pana przyje-
cha³ jaki� go�æ? Ponoæ jest mo¿nym
germañskim kupcem - powiedzia³a
Ania, wiejska plotkara o pod³u¿nej,
koñskiej twarzy.
- Tak, podobno chce kupiæ wielkie
ilo�ci wina, chyba zesz³orocznego.
Interesuj¹ce, jak wygl¹da ten przy-
jezdny? Pewnie musi byæ bardzo bo-
gaty. Ciekawe, czy jest ¿onaty? - ro-
ze�mia³a siê Jadwiga, trzepocz¹c za-
lotnie rzêsami.

Za ka¿dym razem, kiedy okolicê
nawiedza³ kto� nowy, domys³om

nie by³o koñca. Joanna nigdy nie
zwraca³a uwagi na plotki, wiêc i teraz
le¿a³a teraz pogr¹¿ona my�lami we
w³asnym �wiecie. Niemal by³aby za-
snê³a, gdyby nie nag³y podmuch wia-
tru. Dziewczyna powoli otworzy³a
oczy i z przera¿eniem stwierdzi³a, ¿e
jej towarzyszki wróci³y ju¿ do pra-
cy, bowiem nigdzie ich nie by³o. Ko-
le¿anki jej nie obudzi³y, bo wydawa-
³o im siê to zabawne. �Tylko nie to!
Nie mogê sobie pozwoliæ na spó�-
nienie. Co siê stanie, je�li nie dostanê
zap³aty, lub utracê posadê? Za co
wtedy bêdziemy ¿yli?� - pomy�la³a.
Zerwa³a siê na nogi i pobieg³a przed
siebie. Do winnicy zosta³o jej niewiele
drogi, ju¿ st¹d mo¿na by³o dostrzec
wie�niaków uwijaj¹cych siê przy
pañskich zbiorach niczym mrówki
d¹¿¹ce do mrowiska, by zadowoliæ
matkê. Drogê zna³a na pamiêæ, wiêc
nie patrzy³a przed siebie i nagle -
BUM!- zahaczy³a o korzeñ i upad³a
jak d³uga. Zrobi³o jej siê ciemno przed
oczami i straci³a przytomno�æ. Gdy
z powrotem otworzy³a oczy, spo-
strzeg³a obc¹ twarz. Po chwili ujrza³a
wyci¹gniêt¹ w jej stronê rêkê, a tak¿e
jej w³a�ciciela. By³ to starszy mê¿-
czyzna o t³ustej, purpurowej twarzy,
z gêstym w¹sem, �wiñskimi szpar-
kami zamiast oczu i kroplami potu

na czole. Ubrany by³ w strój zachod-
niej mody, wiêc dziewczyna szybko
domy�li³a siê, ¿e nie jest st¹d. Ko³o
niego sta³ nie kto inny, ale sam dzie-
dzic we w³asnej osobie. Dziewczyna
sp³oszy³a siê, bowiem nigdy dot¹d
nie obcowa³a z tak mo¿nymi lud�mi.
- Jak siê nazywasz, dziewczyno?
Czy jeste� moj¹ ch³opk¹? Czemu le-
¿ysz na mojej drodze? Czy pracu-
jesz w mojej winnicy? - spyta³ pan,
patrz¹c na ni¹ z góry. Przera¿ona
Winiarka wci¹¿ le¿a³a na ziemi.
- Ja� tak, panie, jestem Joanna.- od-
par³a.
- Joanna� Joanna - wa¿y³ te s³o-
wa przez chwilê, wydawa³o siê, ¿e
smakuj¹c ich brzmienie, smakuje
dziewczynê.

Po chwili jednak doda³: - Czemu
wiêc nie jeste� tam, gdzie byæ powin-
na�? I czy nie widzisz, ¿e mój przy-
jaciel chce pomóc ci wstaæ? � powie-
dzia³ ju¿ z u�miechem. Ona w odpo-
wiedzi obla³a siê rumieñcem i przyjê-
³a wyci¹gniêt¹ w jej stronê d³oñ.

Stan¹wszy na nogi, wbi³a swoje
wielkie, niebieskie oczy w ziemiê

i nie podnosi³a wzroku. Dziewczyna
zanotowa³a, ¿e zachodni jegomo�æ
powiedzia³ co�, co najwidoczniej bar-
dzo rozbawi³o pana, bo obydwaj
wybuchnêli gromkim �miechem.
- No, ju¿ dobrze, dobrze, co ci siê
w³a�ciwie sta³o?- zapyta³.
- Bieg³am do winnicy, kiedy prze-
wróci³am siê i upad³am i.. potem ju¿
nie pamiêtam- wyj¹ka³a Joanna.
- Mo¿e masz jakie�� obra¿enia?-
uniós³szy jej twarz, musn¹³ opusz-
kami palca spieczon¹ od s³oñca skórê
na karku. - Powinna� udaæ siê do
mnie. Mój szlachetny przyjaciel,
Hans � gruby jegomo�æ sk³oni³ siê -
jest kupcem, ale zna siê na... ró¿nego
rodzaju st³uczeniach etc., a zw³asz-
cza chorobach i wypadkach dziew-
cz¹t takich jak ty. - Spojrza³ jej pro-
sto w oczy i powiedzia³: - bo widzisz,
Joanno, m³odo�æ leczy rany. Jest two-
im najcenniejszym skarbem, choæ
przyznam, ¿e nie jedynym� - za-
�mia³ siê lubie¿nie. - Powinna� sta-
wiæ siê u mnie dzi� wieczorem - za-
koñczy³.

Dziewczyna nie widzia³a sensu w
jego przemowie, bo wiêkszo�æ

ludzi po raz pierwszy przez ni¹ spo-
tkanych widzia³a w niej typow¹ ma-
³olatê, trzpiotkê.
- Bardzo pan hojny, ale rodzice cze-
kaj¹ na mnie w domu� ja� ja�
muszê pracowaæ. Nie chcê sprawiaæ
k³opotu, a poza tym chyba nie po-
trzebujê pomocy�
- Powiedz no mi, dla kogo ty pra-
cujesz? - krzykn¹³, pluj¹c ze w�cie-
k³o�ci.
- Dla� dla�pana- rzek³a.
- Tak wiêc, mówiê ci - ja, twój pan-
czekaj o zachodzie s³oñca przy staj-
ni. Mój przyjaciel siê tob¹ zajmie�
pomo¿e ci.
- Dobrze, panie.
- A teraz wracaj do winnicy. I pa-
miêtaj, dziêki komu masz co je�æ. I
przez kogo mo¿esz ju¿ nie mieæ co
je�æ.

Dziewczyna pobieg³a co si³ w no-
gach. Pracowa³a w pocie czo³a jesz-
cze przez kilka godzin. My�la³a nad
tym, co siê wydarzy³o. By³a zdzi-
wiona atencj¹ pana. W koñcu by³a
tylko ch³opk¹. Wieczorem prosto po
pracy uda³a siê w stronê pañskich po-
siad³o�ci. Szybko znalaz³a stajniê, by³
to budynek stoj¹cy w pewnym od-
daleniu od reszty nieruchomo�ci. Jo-
anna usiad³a na stogu siana. Po chwili
poczu³a czyje� d³onie na swoich ra-
mionach. Zerwa³a siê i obróci³a na
piêcie. Kupiec Hans u�miecha³ siê do
niej.

- Joanna, chod�, chod� Joanna -
powiedzia³ z obcym akcenem.
- Co pan chce mi zrobiæ? Mam st³u-
czenie� zadrapanie na rêku - powie-
dzia³a nieufnie.
- Poka¿ - uj¹³ jej d³oñ. - Musisz
�ci¹gn¹æ rêkaw, bo nic nie widzê - mó-
wi¹c to, szarpn¹³ j¹ za sukienkê.
- Natychmiast proszê mnie pu�ciæ!
- Joanna� Joanna� chcesz na-
szyjnik z pere³? Dostaniesz ca³e
mnóstwo naszyjników! Chcesz at³a-
sowe suknie? Dostaniesz, tylko chod�
tutaj, dziewczyno - z³apa³ jej rêce i
skrêpowa³ w ciasnym u�cisku.

Winiarka poczu³a skurcz w brzu-
chu. Wziê³a tak g³êboki oddech, jak-
by mia³ on byæ jej ostatnim i chcia³a
go zapamiêtaæ. Rzuci³a siê do uciecz-
ki. Bieg³a prosto przed siebie, bieg³a
po ocalenie, jedyn¹ drog¹, do lasu. Nie
chcia³a byæ zniewa¿ona, nie chcia³a
byæ poni¿ona, nie chcia³a byæ zmu-
szona do czego�, czego nie mia³a za-
miaru zrobiæ.
- Chod� tu, g³upia dziewucho! -
Hans rzuci³ w ni¹ kamieniem.

W jednej chwili upad³a na ziemiê
i uderzy³a g³ow¹ w pod³o¿e. Niemiec
podbieg³ do niej, ona ³api¹c ³apczy-
wie powietrze, chwyci³a najbli¿szy
ostry przedmiot - ten sam kamieñ,
którym przed chwil¹ dosta³a - i z ca-
³ej si³y uderzy³a go w spocon¹, ³ysie-
j¹c¹, g³owê. Cios okaza³ siê �miertel-
ny.

Joanna, choæ chcia³a siê broniæ, zo-
sta³a oskar¿ona o zabójstwo, straco-
na i pochowana pod drzewem w le-
sie, tu¿ obok jej strumyczka.

Historia ta jest histori¹, jakich wiele
zapewne wydarzy³o siê na prze-

strzeni wieków, kiedy ludno�æ ch³op-
ska nie mia³a g³osu. Opowiadana w
zimowe wieczory, przetrwa³a po dzi�
dzieñ. Joanna by³a m³od¹ dziewczyn¹,
która nie zas³u¿y³a na swój los. Za
swoj¹ winogronow¹ mi³o�æ przysz³o
jej sporo zap³aciæ. Ponoæ w jednym z
wci¹¿ piêknych, zielonych strzelec-
kich lasów, ko³o ma³ego, zapomnia-
nego, strumyczka, znajduje siê sza-
ry, niedu¿y, niema³y kamieñ z wyry-
tym napisem: �Joanna Winiarka�.
Niektórzy wierz¹, ¿e przez jedn¹ noc
w roku, kiedy koñczy siê sierpieñ, w
strumyczku zamiast wody p³ynie
s³odkie wino o smaku opolskiego s³oñ-
ca, a trzciny czule szepcz¹ zaintere-
sowanym historiê pewnej dziewczy-
ny. Ma on upamiêtniaæ tragiczne dzie-
je tej, która zosta³a skrzywdzona
przez brak wyboru, maj¹tku i w³asn¹
naiwno�æ. Strzelecka ziemia da³a Jo-
annie pokój. Byæ mo¿e jest ona teraz
w lepszym �wiecie. Z innymi kru-
chymi istotami zasiada do kolacji i
smakuje wino, które, choæ niegdy�
wys³awi³o te tereny, jej przynios³o
�mieræ.

Maja Haber

Maja Haber odbiera gratulacje i nagrodê z r¹k wicestarosty W. Gaidy.

W Instytucie Goethego w War-
szawie 1 czerwca br. wrêczono na-
grody laureatom Ogólnopolskiego
Konkursu Jêzyka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów oraz laureatom XXX
Olimpiady Jêzyka Niemieckiego dla
Liceum. Trzytygodniowe stypen-
dium w Berlinie otrzymali uczniowie
naszego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych  Jan Kunce, tegoroczny ma-
turzysta oraz Rafa³ Wolnik, uczeñ
Gimnazjum Dwujêzycznego.

Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów, organizowany rok-
rocznie przez Opolskie Kuratorium
O�wiaty, stwarza uczniom mo¿li-

Strzelecki Powiatowy
Inspektorat Weterynarii

koñczy w³a�nie przeprowadzkê.
Od przysz³ego tygodnia bêdzie

siê mie�ci³ na II piêtrze biurowca
PKS � przy ul. 1 Maja 59.

Bez zmian natomiast pozostaj¹
godziny pracy � od godz. 7.30

do 15.30 w dni robocze.
Ten sam pozostaje tak¿e

numer telefonu:
077 461 45 28.

Gimnazjum
Dwujêzyczne

na topie

Weterynarze
zmieniaj¹

adres

dok. na str. 6


