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Strzelecka krew
ratuje ¿ycie

List z Soest

Jak cieszyæ siê swoim dziedzictwem,
albo kim by³a Elfriede Suppe?

Krew darem serca

Compostella. Jest te¿, oczywicie,

to has³o od dawna koja-

Dom Pielgrzyma, za³o¿ony na tym

rz¹ce siê z honorowym

szlaku w 1304 roku, dzi hotel i za-

krwiodawstwem. W tym

jazd, bo przecie¿ i dzi pielgrzymuje

roku na pojawiaj¹cych siê

siê do w. Jakuba.

tu i ówdzie plakatach
mo¿na by³o  przy zdjê-

Z Soest ju¿ przecie¿ niedaleko,

czytaæ inne: Dosta³em

ko, bagatela, 2250 km. Nic, tylko nogi

ciu znanego aktora - prze-

krew. ¯yjê.
Aby

jednak

jak zaznaczono na drogowskazie, tyl-

za pas i do przodu.

kto

Stare miasto, poza wspania³¹ ka-

móg³ krew dostaæ, to naj-

tedr¹ w. Patrokliusza, rzymskiego

pierw kto musi j¹ oddaæ.

¿o³nierza i mêczennika za wiarê, le-

20 sierpnia mogli to

¿¹cym nieopodal kocio³em w. Pio-

zrobiæ mieszkañcy Strze-

tra, murowanym ratuszem, w zdecy-

lec Opolskich. W tym

dowanej wiêkszoci ma budowle z

dniu ju¿ od rana na Placu

XVI-XIX wieku, zbudowane z kon-

¯eromskiego stan¹³ am-

bulans, w którym ka¿dy

strukcji szachulcowej, u nas znanej

sta, i nie tylko, móg³ od-

wiedzmy szczerze: Prus jeszcze nie

pod mianem muru pruskiego. Po-

mieszkaniec naszego mia-

daæ krew. Z mo¿liwoci

by³o, a taka konstrukcja by³a tu po-

tej skorzysta³y 23 osoby,

Oddawanie krwi na pl. ¯eromskiego

z których ka¿da odda³a

po 450 ml krwi.

sumie odda³o 2,7 litra krwi.

trochê zaskakiwaæ, ale byæ mo¿e

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

zwi¹zane to by³o ze zbyt ma³ym roz-

propagowaniem akcji. Na przyk³ad
w Starostwie Powiatowym prak-

tycznie nie wiedzia³ o niej nikt, podobnie w Urzêdzie Miejskim.

O akcji informowa³y wprawdzie

plakaty, ale czy by³o ich zbyt ma³o,

czy na ludziach nie zrobi³y wiêksze-

go wra¿enia? Dziwiæ mo¿e tak¿e fakt,
¿e na stronie internetowej Regional-

no, bo w XVIII-XIX w.; ³atwiej by³o
zbudowaæ dom z drewna lub ³atwo

Tak ma³a iloæ chêtnych w miecie

wielkoci Strzelec Opolskich mo¿e

wszechna. Do nas dotar³a doæ pó-

Sama akcja zorganizowana przez

i Krwiolecznictwa w Opolu jest jak
najbardziej szlachetna i potrzebna. W
bankach krwi panuje ci¹gle pewien

niedobór tego ¿yciodajnego p³ynu,
który powiêksza siê zw³aszcza w

dostêpnego kamienia wapiennego.
Budownictwo szachulcowe nie
by³o jednak dla tutejszego patrycjatu, ani bogaczy. Generalnie zadowala³y siê nim warstwy biedniejsze. Nie
znaczy to, ¿e nie mia³y w³asnej godnoci: trudno znaleæ starszej daty

czasie wakacji. Jest to spowodowa-

bez stosownego cytatu z Pisma wiê-

liczb¹ wypadków.

cicieli.

ne wzrastaj¹c¹ w tym czasie niestety

Niestety, wiele osób chêtnych do

oddania krwi nie ma takiej mo¿liwo-

tego oraz daty budowy i imion w³a-

Zabawne jest, kiedy siê czyta
np.:
An Gottes Segen ist alles gelesen. A.
D. 1728 den 1. OCTOBER, a dalej
po ³acinie:

cja jest wspania³a: W sprawach niezbêdnych jednoæ, w w¹tpliwych 
wolnoæ, we wszystkim mi³oæ.
Nieopodal placu targowego, nie
nazwanego w³aciwie rynkiem, w
domu szachulcowym mieszka³a pani
Elfriede Suppe. I to w³aciwie wspó³czenie: 1908  1996. By³a zwyczajn¹ mieszczk¹ z Soest, no, mo¿e
niezupe³nie. Po jej mierci na budynku pojawi³a siê bowiem tablica pami¹tkowa, z br¹zu zreszt¹, o doæ
rozbudowanej treci. Tu ¿y³a i prowadzi³a

swój

warsztat

ostatnia

szczotkarka Niemiec. Pos³ugiwa³a siê
lokaln¹ gwar¹, czêsto nie przebieraj¹c w s³owach, nawet bezczelnych 
ale tworzy³a oryginalny folklor.
S¹ i u nas tacy. Raczej przemiewani, lekcewa¿eni. Jacy pijaczkowie,
przypadkiem mieszkaj¹cy pod numerem

drugim,

przy

ul.

L o m p y.

Ochrzczono ich krótko wierkot
Szklany  Lompy 2. Wszystko jasne! Gdzie, nie powiem.
Co zrobili dumni ze swego miasta, czêsto wybitni, intelektualici?
Ano upamiêtnili pani¹ Elfiredê nie
tylko tablic¹. Za³o¿yli fundacjê (czy
ruch) Elfriede-Suppe-Stiftung. Ta,
mo¿e ma³o znacz¹ca kobieta, niejednemu zalaz³a za przys³owiow¹ skórê, ale zwróci³a uwagê, ¿e wszystko
co zwi¹zane z przesz³oci¹ nale¿y
zbieraæ, opisywaæ, propagowaæ, promowaæ. Byle nie nudziæ. To przyci¹ga nawet goci z daleka. Czy to nie
piêkne?
Tu, w Soest, s¹ grupy tradycyj-

In necessariis unitas

nie zwiedzaj¹ce po kolei ka¿dy obiekt

In dubiis Ubertas

na trasie. Ale przesz³oæ mo¿na po-

In omnibus Caritas
Johan Vrait und Catharina Vrait geb.
Noske
Pomijam b³êdy w pisowni, ale po co
komu wiedza, jak nazywa³a siê pani
Vrait z domu, kiedy i tak nosi³a nazwisko mê¿a? Za to ³aciñska senten-

znawaæ te¿ inaczej. I ten sposób te¿
ma swoich fanów. Oto np. turysta
otrzymuje do rêki latarniê wozaka i
zwiedza wybrane obiekty z przewodnikiem, ale pónym wieczorem
lub noc¹. Czasami wypadnie zrobiæ

gdzie przystanek i podsumowaæ
wra¿enia - bardziej jednak przy winie, czy lodach ni¿ piwie.
S¹ wycieczki tematyczne, np.
Najwa¿niejsze organy okolicy Soest.
Maj¹ charakter interaktywny: nie
tylko ogl¹da siê obiekt, ale mo¿na te¿
zad¹æ w piszcza³ki, czy wys³uchaæ
krótkiego koncertu w nastêpnym
miejscu.
Wiele wnêtrz ma ciekawe dekoracje, nie tylko malarskie, dlatego innym typem wycieczki by³ temat Poznajemy charakterystyczne sklepienia
naszych budowli. Zaczêto od s³ynnego kocio³a St. Maria zur Wiese,
gdzie podziwiano sklepienia gotyckie, ale i ratusza, Niebieskiej Sali i,
zdawa³oby siê, pomniejszych wieckich obiektów.
Podobnych pomys³ów jest wiele. Przypomnê bardzo wzruszaj¹cy,
a potrzebny. Nieopodal Ratusza I (bo
s¹ dwa budynki odleg³e od siebie) jest
ok. 80 centymetrowy podest, a na
nim plastyczny plan starego miasta
Soest - Dla dotkniêcia i zobaczenia dar dla s³abowidz¹cych od elektrowni miejskiej w 100-lecia za³o¿enia elektrycznoci w Soest. Ka¿da uliczka,
plac, dom, koció³ itd. opatrzone s¹
napisami w znakach Braillea. Spotykam tam turystów rozradowanych,
którzy nie chc¹ naszej - widz¹cych 
pomocy: bo my wszystko widzimy - mówi¹.

To niektóre tylko pomys³y do kupienia u nas w Strzelcach. Przecie¿
nie zawsze s¹ potrzebne grube pieni¹dze, a radoæ i duma z w³asnego
dziedzictwa ukróci denerwuj¹ce odzywki w rodzaju u nas nie ma nic
ciekawego. O czym lepi wam z radoci¹ powiedz¹.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Szczêliwy powrót do domu
Akcja wród stra¿aków

dok. ze str 2

niczy³o 11 funkcjonariuszy, a taknego Centrum Krwiodawstwa w

Opolu istnieje tylko wzmianka o ak-

cjach wyjazdowych, a nie ma tam dok³adnego planu, kiedy i gdzie w danym dniu pojawia siê ambulans.

Tydzieñ póniej, w czwartek, 26

sierpnia, krew oddawali strzeleccy

stra¿acy, dla których ze wzglêdu na

pe³nion¹

s³u¿bê

zorganizowano

osobn¹ akcjê. Szeciu stra¿aków w

ci na co dzieñ, dlatego akcja, w któ-

¿e stra¿acy zawodowi i z OSP. Wie-

wanym i bardzo mi³ym personelem

przerwaæ. - To s¹ zawsze bardzo

rej odpowiedni pojazd z przygoto-

przyje¿d¿a prawie pod sam dom jest
godna pochwa³y i kontynuowania.

Nale¿a³oby jednak pamiêtaæ o

wiêkszym nag³onieniu ca³ej akcji,
która bêdzie kontynuowana w Strzelcach Opolskich w ka¿dy trzeci pi¹tek miesi¹ca.

/k.w./

czorem akcjê trzeba by³o jednak

trudne decyzje - twierdzi T. Karnowski - ale ciemnoæ, z³e warunki atmosferyczne, a tak¿e teren leny spowodowa³y, ¿e widocznoæ
by³a praktycznie zerowa.
Równoczenie zbierano syg na ³ y od mi e s z k a ñc ów i nny c h
miejscowoci. Przekazywane informacje spowodowa³y, ¿e drugie-

scy wierzyli, ¿e zaraz siê odnajdzie.

nie tylko rozleg³y, ale i trudny.

Takie osoby, jak jej mama nale¿y

Obejmowa³ okolice Zalesia l¹-

³êj by³o jak najlepiej, a to tym trudniejsze zadanie, ¿e nie wystarczy

¿e kto widzia³ dziewczynkê od-

si³a ducha i ogromna cierpliwoæ.

powiadaj¹c¹ rysopisowi poszuki-

Dziewczynka jest osob¹ niepe³no-

wanej. I rzeczywicie odnalaz³ j¹

sprawn¹ umys³owo. Z tego wzglê-

na polu mieszkaniec tej miejsco-

du przez wiele lat nauczanie jej

woci. Wszystko skoñczy³o siê

prowadzone by³o indywidualnie.

dobrze.

Dlatego równie¿ w domu pojawi³

- Jeli kto zg³asza nam zaginiê-

chowuje siê Karina, nie mielimy

i 40 stra¿aków. Znacznie poszerzo-

cie, przyjmuje siê, ¿e w ci¹gu pierwszej pó³godziny poszukiwana osoba mog³a przejæ ok. 2 kilometrów.
W tym konkretnym przypadku musielimy zak³adaæ, ¿e dziewczynka jest w drodze ok. 30 godzin. Trudno by³o oceniæ, ile mog³a

w

tym

czasie

przejæ

lub

stwierdziæ, czy korzysta³a w tym
czasie z jakiego rodka lokomo-

podziwiaæ: robi wszystko, by ma-

skiego, Starego Ujazdu i Jaryszowa. Stamt¹d nap³ynê³a informacja,

no równie¿ obszar poszukiwañ.

wiêksz¹ iloæ osób: 31 policjantów

cy rodziny i znajomych. Wszsy-

Teren, na jakim jej szukano, by³

O

go dnia do akcji w³¹czono jeszcze

I Ty mo¿esz oddaæ krew przy nastêpnej okazji

cji - dodaje T. Karnowski.

d roku 1999, czyli od mo
mentu, kiedy naszym za

daniem jest opieka nad ro-

dzinami zastêpczymi, a w takiej wy-

przypadku, by dziecko z takiej rodziny uciek³o - mówi Bernard Klyta, dyrektor Powiatowego Cen-

siê kucyk i inne zwierzêta, co mo¿e
pomóc w terapii. Po tym ca³ym
zdarzeniu ca³ej rodzinie zapewnimy pomoc psychologa - dodaje
B. Klyta.

Taka sytuacja mog³a siê wydarzyæ w ka¿dej rodzinie. Dla
ka¿dej to traumatyczne prze¿ycie.

trum Pomocy Rodzinie. - Z prze-

Gdy jednak zdarzy siê, ¿e kto bli-

prowadzonych rozmów z jej mam¹

ski zaginie - policjê trzeba po-

wynika, ¿e nawet nie by³o to na-

wiadomiæ

wet oddalenie. Dziewczynka po

zwieksza szanse na szczêliwy

prostu wysz³a z domu pod wp³y-

powrót do domu.

wem jakiego impulsu. Dlatego
szukano jej najpierw przy pomo-

jak

najszybciej.

To

M. Górka

