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Kto� siê mocno przepycha
obok Ciebie na targu? Kto� Ciê
poszturchuje? Nagle, w dodatku
równocze�nie, kilka osób intere-
suje siê tym samym towarem, któ-
ry zamierzasz kupiæ? Uwa¿aj.
Mo¿e w³a�nie kto� zamierza Ciê
okra�æ.

Wprawdzie teraz takich przy-
padków jest mniej ni¿ jeszcze kilka
lat temu, i to zarówno na miejskim
targowisku w Strzelcach Opolskich
(monitoring placu i czêstsze patrole
zrobi³y swoje), jak i na targu w Za-
wadzkiem, ale jednak zdarzaj¹ siê
nadal � twierdzi ndkm Krzysztof
Jêdryszczak z Komendy Powiatowej
Policji. � Co ciekawe, coraz czê�ciej
miejsce �rodzimych� z³odziei zajmuj¹
przyjezdni: z £odzi, Poznania, Kie-
leckiego. W³a�nie dziêki monitorin-
gowi zatrzymano kilka osób poszu-
kiwanych przez policjê, które do
Strzelec przyjecha³y �na go�cinne
wystêpy�. Mieszkañcy naszego po-
wiatu maj¹ opiniê zamo¿nych - zna-
ny jest z tego, ¿e wiele osób pracuje
w Holandii czy Niemczech, a wiêc
z³odzieje licz¹ na niez³e ³upy. Ale nie
tylko place targowe stanowi¹ teren,
gdzie ³atwo staæ siê mo¿na ofiar¹ kie-
szonkowców.

W Strzelcach Op. trzeba siê
mieæ równie¿ na baczno�ci w kilku
innych rejonach � ulice ¯eromskie-
go, Grunwaldzka i Szopena, a tak¿e
Rynek, a wiêc ci¹gi handlowe, s¹ miej-
scami równie zagro¿onymi kradzie-
¿ami � dodaje ndkm Jêdryszczak. �

Najlepiej zachowaæ ostro¿no�æ
wszêdzie tam, gdzie s¹ kolejki i w
kantorach. Nasi mieszkañcy powin-
ni pamiêtaæ, ¿e z³odzieje rzadko dzia-
³aj¹ w pojedynkê, raczej w kilka osób.
Kto inny robi �sztuczny t³ok� i  prze-
pycha siê obok, kto inny siêga do to-
reb. Ostre narzêdzie w rêce, nó¿, a
jeszcze czê�ciej � ¿yletka i... torba
zostaje przeciêta w sposób niezau-
wa¿alny dla w³a�ciciela, który nawet
nie poczuje, ¿e kto� wyci¹gn¹³ mu

pieni¹dze, karty p³atnicze czy doku-
menty. O kradzie¿y dowiaduje siê
wtedy, gdy sam chce zap³aciæ.
- Torby � zamkniête! - trzeba trzy-
maæ przed sob¹, a nie na ramieniu.
Gdy poczujecie Pañstwo, ¿e ko³o
Was nagle zaczyna robiæ siê t³oczno �
alarmujcie, odpychajcie ludzi. Lepszy
niepotrzebny alarm, ni¿ rozstanie z
pieniêdzmi czy dokumentami � radzi
ndkm Jêdryszczak.
� Dokumentów
nie trzymajcie ra-
zem z pieniêdzmi, a
te - dzielcie na kilka
czê�ci i chowajcie je
w ró¿nych miej-
scach toreb. Nie no-
�cie du¿ych sum w
plecakach. Spor¹
niefrasobliwo�ci¹
wykaza³ siê rok
temu cz³owiek, któ-
ry kwotê 4 tysiêcy
euro nosi³ w pleca-
ku. Straci³ j¹. W tym
roku odnotowano
kradziono mniejsze
sumy � tysi¹c czy
dwa euro lub tyle
samo z³otych. Ale
z³odzieje nie gardz¹
¿adnymi pieniêdz-
mi: piêædziesi¹t czy
sto z³otych to te¿
³up.
- Przed przyjaz-
dem do Was rodzi-
ny czy go�ci z za-
granicy � zwróæcie
im uwagê, by naj-
pierw zostawili u
Was baga¿e i rozpa-
kowali samochody,
zamiast jechaæ prosto na targ czy do
sklepu, by kupiæ prezenty. Krótka
chwila wystarczy, by po¿egnaæ siê z
tym, z czym siê przyjecha³o, i to bez-
po�rednio po przyje�dzie.

Kilka lat temu i targowisku miej-
skim w Strzelcach Op. i pod sanktu-
arium na Górze �w. Anny ustawione

- W poprzednich latach o tej porze
ju¿ sprzedawa³em sadzonki z plan-
tacji matecznej � mówi Henryk Pa-
luch z Piotrówki, jeden z nielicznych
ju¿ w naszym powiecie plantatorów
truskawek. � W tym roku nie mam
jeszcze ¿adnych ukorzenionych sa-
dzonek. Wszystkiemu winna susza.
Na jednej plantacji ok. 30-40% krze-
wów ju¿ zamar³o, a pozosta³e krze-
wy w ogóle nie rosn¹. ¯eby daæ plon
� ju¿ teraz musia³yby mieæ masê zdro-

wych li�ci. Dodatkowo os³abia je za-
chwaszczenie, którego nie mog³em zli-
kwidowaæ, dopóki nie spad³y desz-
cze. Wzruszenie takiej gleby jak moja
w czasie TAKIEJ suszy doprowa-
dzi³oby niechybnie do zniszczenia
pozosta³ych krzewów. Natomiast
inn¹ plantacjê, na najs³abszym polu,
ca³kowicie zlikwidowa³em trzy tygo-
dnie temu, bo truskawki w wiêkszo-
�ci zamar³y, a pozosta³y tylko chwa-
sty.

zosta³y znaki ostrzegaj¹ce przed z³o-
dziejami (takie, jak prezentowane na
zdjêciu) � mówi K. Jêdryszczak. � Po-
przedni wojewoda opolski, L. Pogan,
zakwestionowa³ je. Zbyt by³y podob-
ne do znaków drogowych, poza tym
godzi³y w nasz wizerunek � takie po-
dano powody nakazuj¹ce ich usuniê-
cie. Tymczasem, gdy byli�my z ko-
mendantem L. £y¿w¹ w Soest � wi-
dzieli�my niezwykle podobne, i to w

miejscach niezamieszka³ych przez
imigrantów. Jako� nikogo tam to nie
ura¿a³o i nikt nie mówi³ o nadszarp-
niêtej opinii...

Niezale¿nie jednak od tego, czy
znaki s¹ ustawione, czy nie � trzeba
pamiêtaæ, ¿e zawsze okazja czyni z³o-
dzieja.

4 tysi¹ce Euro w plecaku

Takich znaków ju¿ nie ma , ale z³odzieje wci¹¿ s¹

Co to? Plantacja truskawek

Tylko nieliczne listki zielone

Truskawki zamar³y

Jednym z najczêstszych okre�leñ,
jakie spotykane s¹ w chrze�cijañ-

stwie, to s³owo �chrzest� i jego po-
chodne. W ka¿dym ko�ciele parafial-
nym znajduje siê chrzcielnica. W
szkole podstawowej uczymy siê, i¿
poszczególne narody, w ró¿nych
okresach historycznych przyjmowa-
³y chrzest. Tak pamiêtny by³ chrzest
Chlodwiga, króla Franków, ale i
Mieszka I, który wraz z narodem

�redniowieczna chrzcielnica w Wysokiej
przyj¹³ chrzest w
966 roku, a i inni
ksi¹¿êta � Olga i Ja-
ros³aw �ochrzcili
Ru��, za� �w. Jadwi-
ga królowa � Litwê.
S¹ to, oczywi�cie,
uproszczenia. Przy-
jê³y siê w praktyce,
generalne rzecz bio-
r¹c, dwa sposoby
udzielania chrztu �
poprzez polanie
wod¹ chrzcieln¹ g³o-
wy dziecka, czy
osoby chrzczonej,
albo przez zanurze-
nie, zw³aszcza w ry-
tach wschodnich.

St¹d �wiêto Chrztu Pañskiego, we
wschodnim Ko�ciele zwanym

�wiêtem Jordanu, gdy¿ nad t¹ rzek¹
Pan Jezus przyj¹³ chrzest z r¹k �w.
Jana, potem zwanego Chrzcicielem.
Wróæmy jednak do naszej chrzcielni-
cy.
W Poznaniu archeolodzy odkryli w
podziemiach dzisiejszej katedry spo-
rych rozmiarów misê, gdzie w po-
cz¹tkach pañstwa polskiego przyj-

mowano chrzest przez zanurzenie.
Pamiêtne jest te¿ zdjêcie Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II, który w czasie
swej pierwszej bytno�ci w  Wadowi-
cach ukl¹k³ przy chrzcielnicy dziê-
kuj¹c za dar Chrztu �wiêtego w 1920
roku, zostaj¹c w ten sposób w³¹czo-
ny do Ko�cio³a �wiêtego.
Znane s¹ na �l¹sku liczne jeszcze

do dzi�, stare, �redniowieczne
chrzcielnice. Zwykle wykonywano je
z granitu lub piaskowca. Inne mate-
ria³y, np. marmur, by³y albo nieosi¹-
galne, albo za drogie. Kamieñ dawa³
te¿ gwarancjê trwa³o�ci konkretnej
chrzcielnicy, która musia³a byæ
umieszczona w ko�ciele na sta³e. W
Opolu, Rogowie, Chrz¹szczycach siê-
gaj¹ one XIII wieku lub nieco pó�-
niejszego okresu. Dzi� s¹ one sza-
cown¹ pami¹tk¹ pierwocin Ko�cio³a
w naszym regionie.
Przed kilkunastu laty nieopodal

opolskiej Katedry, kilkadziesi¹t
centymetrów pod jezdni¹ odkryto
przypadkowo, w czasie prac porz¹d-
kowych, XV-wieczn¹ chrzcielnicê �
jej stopê i czaszê z ostrogotyckimi
dekoracjami, ale z herbem ksiêstwa
opolsko-raciborskiego i herbem Opo-

la, nieco za� ni¿ej, co jest niezwyk³¹
rzadko�ci¹, taczkê, jakby herbow¹ z
�gmerkiem�, czyli podpisem � sy-
gnatur¹ wykonawcy. Do dzi� sygna-
tury nie uda³o siê odczytaæ, gdy¿
majstrowie ówcze�ni prace swe
wykonywali �na wiêksz¹ chwa³ê
Boga� , choæ z regu³y byli dobrze
op³acani, ale o pamiêæ swoich imion
mniej dbali.
W czerwcu 2006 roku w czasie prac
przy fundamentach ko�cio³a w Zim-
nej Wódce natrafiono na kamieñ, jak
siê okaza³o pó�niej - górn¹ czê�æ
czaszy kielicha z XIV-wiecznej tu-
tejszej chrzcielnicy.
Warto te¿ przypomnieæ inn¹ na

naszym terenie. W ko�ciele
parafialnym pw. �w. Floriana w Wy-
sokiej, nieopodal wej�cia g³ównego,
po lewej stronie umieszczono frag-
ment dawnej chrzcielnicy, dzi� s³u-
¿¹cej za kropielnicê. Zosta³a ona od
spodu przytwierdzona do potrójne-
go, wspó³czesnego naszym czasom
postumentu kamiennego. Dwie dol-
ne kwadratowe p³yty, ni¿sze, s¹
wiêksze rozmiarami, nak³adaj¹ siê
schodkowo. Na to na³o¿ono p³ytê
kolist¹, a dopiero na niej spoczê³a

�redniowieczna chrzcielnica. G³ówny
trzon starej chrzcielnicy jest walco-
waty, w górnej czê�ci otoczony jest
kilkucentymetrowym walcowatym
wa³kiem o sp³aszczonych krawê-
dziach. Górna krawêd� czaszy jest ju¿
czê�ciowo starta, mie�ci nieckowate,
pó³koliste zag³êbienie.
Chrzcielnica nie ma ani ozdób, ani

napisów, czy sygnatur. Jest wy-
konana z granitu. Brak te¿ oryginalnej
stopy i zapewne wcze�niejszego na-
krycia � mo¿e metalowego. Z porów-
nañ z zabytkami podobnego typu
mo¿na j¹ datowaæ na jedn¹ z najstar-
szych znanych w diecezji opolskiej,
na pó�ny okres romañski, siêgaj¹c po
wiek XIII, a mo¿e i prze³omu XII/XIII.
Dobrze, ¿e nie zosta³a gdzie� w k¹t
porzucona, ale spe³nia swoje wspó³-
czesne zadanie � witaj¹c przyby³ych
do �wi¹tyni wod¹ �wiêcon¹. Kiedy
bêdziemy siê ¿egnaæ krzy¿em wstê-
puj¹c jako pielgrzymi lub tury�ci w te
progi, westchnijmy choæby skromn¹
modlitwê za te pokolenia, które w hi-
storii Wysokiej poprzedzi³y nas lub
za�piewajmy: �Com przyrzek³ Bogu
przy chrzcie raz, dotrzymaæ pragnê
szczerze...�
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