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CEZARY KONWA

P ierwszy numer naszego kwartalni-
ka wydajemy podczas trwającej od 
roku pandemii, dlatego łatwiej by-

łoby napisać czego nie udało nam się zro-
bić i zorganizować z powodu ograniczeń 
epidemiologicznych. Mimo to mamy 
czym zapełnić tę rubrykę.

16 września 2020 r. zajęcia dla młodzieży 
na temat „Jak działa ogniwo fotowoltaicz-
ne i co z tego wynika”. W tym dniu w sal-
ce katechetycznej odbyło się pierwsze 
spotkanie z młodzieżą na temat fizyki. Te-
mat był tylko pretekstem do wyjaśnień 
i  rozmowy na temat fizyki cząstek ele-
mentarnych i podstaw fizyki kwantowej. 
Okazało się, że prosty, nieskomplikowany 
przekaz poparty przykładami z  zastoso-
wań w życiu codziennym tego działu fizy-
ki trafił do młodzieży i rozszerzył ich ho-
ryzonty wiedzy o świecie. Proste doświad-
czenia wykonane przez słuchaczy przy-
bliżyło im zrozumienie takich pojęć jak: 
energia, fala elektromagnetyczna, kwant 
energii. Wszystko to po to, aby lepiej zro-
zumieć świat. Hasłem przewodnim tych 
spotkań jest tekst św. Bonawentury:

Ślepcem jest ten, do kogo nie dociera 
blask bijący z rzeczy stworzonych. Głu-
chy jest ten, kto nie słyszy wołania. Nie-
my jest ten, kto nie wysławia Boga za te 
wszystkie skutki.

W  grudniu chcieliśmy zorganizować 
następne spotkanie z tego cyklu poświęco-
ne termodynamice, lecz pandemia nam to 
uniemożliwiła. Wznowimy te spotkanie 
tak szybko jak to będzie możliwe.

12 grudnia 2020 r.  Szopki.

Pomysł był prosty: odebrać od Księdza fi-
gurkę małego Jezusa i zbudować dla nie-
go szopkę – na pamiątkę jego narodzin. 
Wszystkie nadesłane szopki opublikowa-
liśmy na naszej parafialnej stronie – jest 
ich dużo. Jedną ich wspólną cechą jest 
niepowtarzalność! Każde dzieło było wy-
konane inną techniką, inne zostały użyte 
materiały, ale żaden szczegół nie powtó-
rzył się. Koncepcja i  pomysł na budowę 

każdej szopki były jedyne w swoim rodza-
ju, wyjątkowe i niepowszednie. W każdej 
szopce Jezus Chrystus jest w  centrum 
i oby tak stało się w naszym życiu. 

Tegoroczna budowa szopek przerosła 
oczekiwania i pewno nie raz będziemy je 
wspominać. Może właśnie narodziła się 
nowa tradycja? Przecież jej w naszej Buko-
winie nieco brakuje.

24 grudnia 2020 r. jak co roku w naszej 
parafii sprawowana była nadzwyczajna, 
z  racji pandemii, Pasterka. Ksiądz pro-
boszcz odprawił ją na placu koło kościoła, 
a  dla starszych osób zarezerwowaliśmy 
miejsca w ogrzewanym kościele. Tam na 
ekranie wyświetlany był bezpośredni 
przekaz z Eucharystii odprawianej na ze-
wnątrz. Całość była sprawnie zorganizo-
wana przez naszą wspólnotę. Jedni byli 
odpowiedzialni za ogniska i wystrój ołta-
rza, inni za nagłośnienie, uroczystą asy-
stę, czytania, śpiewy liturgiczne i  trans-
misję. Tej nocy czekaliśmy, aby przyjąć 
tego, który dla nas wszystkich się naro-
dził, dlatego tak ważne było, aby każdy 
poczuł się częścią tej wspólnoty. 

Pogoda była paskudna, wiał przeni-
kliwy wiatr, od czasu do czasu padał 
deszcz. Ołtarz był nadzwyczaj skromny, 
zbudowany ze słomianych bali. Na placu, 

gdzie ksiądz proboszcz odprawił Paster-
kę nie było śniegu tylko błoto. Nic nie za-
chęcało do przyjścia w tę ponurą noc na 
pasterską mszę. A  jednak pojawiliśmy 
się całymi rodzinami, z  dziećmi i  stali-
śmy w błocie i deszczu, aby wyrazić ra-
dość z  tego, że narodził nam się Chry-
stus. I wbrew pogodzie i panującej ciem-
ności czuć było między nami wzrusze-
nie, kiedy zaczęliśmy śpiewać pierwszą 
kolędę na rozpoczęcie Pasterki. Udział 
w  niej wymagał wysiłku i  wyrzeczenia, 
ale silniejsza była chęć zachowania tra-
dycji i wiara, że oto tu wśród nas naro-
dził się Świata Odkupiciel. Mistrz Eck-
hart pisał o tym tak: Wyjdź całkowicie 
z siebie dla Boga, a On wyjdzie cały z sie-
bie dla ciebie. Kiedy Bóg i człowiek wy-
chodzą z siebie, to, co pozostaje, jest pro-
stym Jednym. W tym Jednym, w najbar-
dziej wewnętrznym źródle, Ojciec rodzi 
swego Syna.

68 rocznica ślubu. W  zeszłą niedzielę, 
17 stycznia 2021 r., odbyła się uroczysta 
Msza św. odprawiona z okazji 68 roczni-
cy ślubu państwa Heleny i  Antoniego, 
podczas której odnowili przysięgę mał-
żeńską. Jubilaci otrzymali list z  gratula-
cjami od Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz od-
znaczenie diecezjalne – Pierścień św. Jó-
zefa. Było to bardzo ważne wydarzenie 
dla naszej wspólnoty. Więcej o tym wy-
darzeniu wewnątrz numeru.

Tłusty czwartek. W  tłusty czwartek 
ksiądz proboszcz kupił parę kilogramów 
pączków i pojechał rozdać je samotnym 
mieszkańcom naszej parafii. Reakcje ob-
darowanych były rożne: od wzruszenia 
do zaskoczenia i niedowierzania. W  jed-
nym z domów przywitano go ze zdziwie-
niem: zobacz św. Mikołaj!? Pączki były 
ważne, wszak to był tłusty czwartek, lecz 
ważniejsza była rozmowa i dowód pamię-
ci, o tych o których prawie zapomniano.

Krzyże. W pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu ksiądz proboszcz rozdał nam małe 
pasyjki. Naszym zadaniem będzie deko-
racja i  przybranie ukrzyżowanego Jezu-
sa. Krzyż ten przyniesiemy do kościoła 
w Wielki Piątek. Niniejszy numer zosta-
nie zamknięty na początku marca, więc 
rezultaty naszych starań o  ustrojenie 
krzyża będziemy relacjonować na stro-
nie internetowej parafii. Opr. CK
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SŁOWO
OD PROBOSZCZA

Odddajemy do waszych rąk 
pierwszy numer pisma para-
fialnego. Czujemy się onie-

śmieleni tą formą działania i  jesteśmy 
świadomi ciążącej na nas odpowiedzial-
ności.  Czynimy to z lękiem, ale i radością. 
Inspiracją do powstania tej platformy spo-
tkania była chęć stworzenia miejsca, któ-
re będzie mówiło o  nas, ale i  przez nas. 
Chcemy tu budzić nadzieję, dlatego nie 
będziemy mówić o słabości konkretnych 
ludzi, bo od tego jest konfesjonał.

Zależy nam by mówić o dobru, pięknu 
i szlachetności o tym co często jest ciche, 
a nawet wzruszające. 

Chcemy pisać o naszej parafii, bo Bóg 
nasz Ojciec jest z jednej strony ciągle nie-
odkrytą przez nas tajemnicą, której zgłę-
bianie, gdy wyrasta z pokory i cierpliwo-
ści lub chociaż dobrej woli, zostaje nagro-
dzone radością, pokojem serca i inspiracją, 
by brnąć głębiej. Z drugiej strony jest Naj-
bliższym opiekunem czyniącym w  nas 
i z nami cuda, których często nie jesteśmy 
świadomi. 

Chcemy też pisać o naszej społeczno-
ści lokalnej. W dobie koronawirusa widzi-
my coraz mocniej jak bardzo jest ona da-
leka od wielu problemów anonimowych 
miast i miejscowości. To co jest w dużych 
skupiskach ludzkich często wielkim nie-
szczęściem – anonimowość, obojętność, 
myślenie tylko o  swoich egoistycznych 
potrzebach i wygodach, do naszego świa-
ta przenika na szczęście powoli. Nikt 
z  nas nie jest nieznany, obojętny dla in-
nych, zdany tylko na siebie. Możemy mieć 
problem z dostrzeżeniem niektórych po-

trzeb, ale zawsze są one dla nas ważne, 
dlatego chcemy mówić o tym, co nas cie-
szy i rozwija, ale też co może być naszym 
zmartwieniem czy bolączką.

Chcemy również wydobywać i  uka-
zywać piękno naszego środowiska. Miej-
sce, w którym mieszkamy posiada wiele 
atrakcji i nie do końca znanych powszech-
nie atutów – niektóre „perły” nam spo-
wszedniały. Będziemy się starali wydobyć 
je z mroków pamięci i na nowo pokazać 
ich blask. Bardzo ważny jest dla nas czło-
wiek – wśród nas żyją cisi bohaterowie – 
chcemy pokazać naszym Czytelnikom 
ich historie, które tworzą naszą tożsa-
mość i z pewnością mogą stanowić żywe 
świadectwo, że można pięknie żyć, na 
chwałę Boga i pożytek bliźnim. 

Ten pierwszy numer koncentruje się 
wokół najważniejszego wydarzenia w hi-
storii świata jakim jest Zmartwychwsta-
nie, dlatego niech ta kolejna próba „budo-
wania braci” stanie się drogą ku światłości, 
która jest życiem.

Ks. Mariusz ZIĘTKIEWICZ, proboszcz

Oddajemy do rąk naszych Czytelni-
ków pierwszy numer kwartalnika 
parafialnego „Nowiny z  Bukowi-

ny”. Czasopismo to powstało, aby jeszcze 
bardziej scalać naszą wspólnotę parafialną. 
Dużo osiągnęliśmy do tej pory – w ostatnich 
latach w  naszej parafii zorganizowaliśmy 
szereg intersujących wydarzeń religijnych 
i społecznych. Wyremontowaliśmy budynek 
parafialny, zmieniliśmy system ogrzewania 
i  otoczenie naszego kościoła. Łatwiej jest 
jednak zbudować kościół niż wspólnotę, 
o której rozwój trzeba nieustannie zabiegać. 
Doszliśmy do wniosku, że nasze parafialne 
czasopismo będzie adresowane do wszyst-
kich, lecz szczególną wagę będziemy przy-
kładać do treści kierowanych do naszych 
seniorów, którzy mają utrudniony dostęp 
do internetu. Wydaje nam się, że słowo dru-
kowane będzie dla nich przystępniejsze. Bę-
dzie to kwartalnik relacjonujący życie na-
szej parafii oraz opisujący Bukowinę Sycow-
ską, jej historię i walory przyrodnicze. 

W świecie ogólnodostępnych mediów ist-
nieje nierównowaga treści. Dominują wido-
mości przekazywane powierzchownie i  naj-

częściej dotyczące negatywnych wydarzeń ze 
świata. Mało się pisze o dobru i o ludziach je 
czyniących.  My chcemy relacjonować dobre 
wydarzenia i historię ludzi, którzy żyją obok 
nas, próbując tę równowagę przesunąć w kie-
runku dobra. Zdajemy sobie sprawę, że nasz 
wpływ na świat będzie niewielki, ale w skali 
naszej wspólnoty może być znaczący. 

Tematem pierwszego numeru jest Zmar-
twychwstanie i odradzanie się życia w kon-
tekście zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. 
W tym numerze nasi Czytelnicy znajdą arty-
kuł Księdza Proboszcza na temat symboliki 
światła w Biblii. Właśnie światło będzie mo-
tywem przewodnim w  tegorocznej liturgii 
Wielkiej Nocy. O tradycjach wielkanocnych 
na Śląsku napisał dla nas artykuł etnograf 
Bogdan Jasiński, pracownik Muzeum Wsi 
Opolskiej. Grzegorz Wojciechowski jest au-
torem artykułu na temat zdarzających się 
w naszych okolicach oszustw na tzw. wnucz-
ka. Przygotowaliśmy też dwie rozmowy: 
z  jubilatami, którzy obchodzili 68 rocznicę 
ślubu oraz z panem Jerzy Pająkiem, naszym 
leśniczym. W  każdym numerze będziemy 
starali się przybliżyć historię naszej wsi 

oraz jej tradycje. W tym numerze można bę-
dzie przeczytać o historii związanej z rodzi-
ną von Loesch oraz Pastorem Jerzym Badu-
rą. O wielkanocnych tradycjach kulinarnych 
napisał znany nam wszystkim dr Grzegorz 
Sobel. 

Zdajemy sobie sprawę, że działalność re-
dakcji nie ma sensu bez czytelników. Dlatego 
bardzo prosimy i zachęcamy do aktywnego 
kontaktu z nami. Czekamy przede wszystkim 
na uwagi o bieżącym numerze oraz na pod-
powiedzi o tematach z życia naszej parafii do 
następnych wydań. Próbkę aktywności na-
szych Czytelników mieliśmy przy okazji wybo-
ru nazwy naszego czasopisma. Dostaliśmy 
bardzo dużo ciekawych propozycji. Wybór 
był naprawdę trudny, bo większość z  tych 
propozycji nazwy czasopisma były zgrabne 
i trafne. Za ten pierwszy kontakt z naszą re-
dakcją wszystkim bardzo dziękujemy. Wybra-
liśmy tytuł „Nowiny z  Bukowiny”, a  hasłem 
przewodnim naszego pisma jest cytat z Re-
guły św. Benedykta  Aby we wszystkim Bóg 
był uwielbiony, ażeby podkreślić katolicki 
charakter naszego pisma oraz cel w jakim go 
wydajemy. Redakcja
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Tegoroczne Święta Wielkanocne chcemy przeżywać 
szczególnie podkreślając znak światła. W opisie stworze-
nia wszystkiego dzień pierwszy został opowiedziany: 

Na początku stworzenia przez Boga nieba i  ziemi, 
kiedy ziemia była bezkształtną pustką i ciemność była 
pod powierzchnią otchłani, a  Boska Obecność unosiła 
się nad powierzchnią wód, Bóg zechciał, aby było Świa-
tło duchowe. I było światło Bóg wiedział, że światło jest 
dobre. (Rdz 1,4a; tłumaczenie Tora Pardes Lauder)

Słowo światło nie oznacza tu, jak mówią komentatorzy ży-
dowscy, światła w  znaczeniu zjawiska fizycznego, ale słowo 
światło jest synonimem Boga. W opisie stworzenia nigdzie nie 
zostało napisane, że Bóg stworzył życie. On sam jest życiem 
odwiecznym i nieskończonym życie zawsze było. Ciekawe jest, 
że niektórzy komentatorzy żydowscy podkreślają, że stwarza-
jąc Bóg nic nie uczynił dodatkowego. Nic co by już nie było Bóg 
w akcje stwórczym ograniczył się i wycofałby zrobić miejsce. 
Wynika z tego, że całe stworzenie jest zależne od Boga, że bez 
Niego nie może istnieć.

W  życiu każdego z  nas uobecnił się ten proces, mama 
musi nam zrobić miejsce w sobie byśmy mogli istnieć. Całko-
wicie jesteśmy zależni od rodziców, najpierw będąc pod ser-
cem mamy i później po porodzie. Poród jest granicą dwóch 
światów: tego w życiu matki i tego w pełniejszej wolności. Po-
dobnie śmierć jest granicą życia w świecie tu na ziemi i tego 
pełniejszego, które zaczyna się po śmierci, które my nazywa-
my życiem wiecznym. Interpretacja żydowska – Pardes 
(ogród owocowy)  – polecam zobaczyć początkiem jakich 
słów są spółgłoski i co oznaczają te słowa. To cztery elementy 
rabinicznej interpretacji, która bardzo mocno przywiązuje 
wagę do wartości liczbowej liter czy słów. W języku hebraj-
skim każda spółgłoska ma wartość liczbową. Słowo światło – 
or ma identyczną wartość liczbową jak słowo raz – tajemni-
ca. Światło będące synonimem Boga ma w sobie ukryte zna-
czenie będące przymiotem Boga –tajemnicę.

Również w całości Biblii możemy odnaleźć nawiązania do 
rdzenia or – nieskończone światło. Np: Arka przymierza Aron 

Habbrit, która ma w swej nazwie rdzeń or, była skrzynią wyko-
naną z drzewa akacjowego, ale cała była pokryta złotem, które 
przypominało żółte, rażące światło. Inny niezbędny element 
kultu Jahwe – menora, również posiada w swojej nazwie rdzeń 
or. Co ciekawe była ona wyvkonana z jednolitej bryły złota i mia-
ła siedem ramion, ale sześć z nich (te po bokach) były nakierowa-
ne swoim światłem na środkowe ramię, które dopiero świeciło 
w górę, w miejsce zamieszkiwania Boga.

Chrystus mówiąc, że jest światłością nawiązywał do określe-
nia Boga obecnego od pierwszych słów Biblii. Jego kenoza* jest 
przedłużeniem działania Boga czyniącym stwarzanie, tak jak 
Bóg ograniczając Siebie uczynił miejsce dla wszystkiego, co zna-
my, tak Jezus ogołacając Siebie jako człowieka, niejako przedłu-
żył akt stwarzania nowego człowieka. 

* Kenoza – ogołocenie, pojęcie w teologii interpretujące wcielenie jako do-
browolne, zbawcze uniżenie się Chrystusa, będące wyrazem woli Boga.

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia. (J 8,12)

SYMBOL
ŚWIECY

TEMAT NUMERU

ŚWIATŁO
ŻYCIA

TEKST
KS. MARIUSZ ZIĘTKIEWICZ
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Tematem pierwszego numeru na-
szego czasopisma jest Światło. 
W  liturgii Kościoła rzymskokato-

lickiego źródłem światła jest świeca. 
Pierwsze wzmianki o „woskowej kolum-
nie” – Paschale są datowane na IV w. 
Rozmiary tej świecy od początku ukazy-
wały, że jest ona wyjątkowa. Zawsze 
oznacza Chrystusa, ale co ciekawe do-
piero kiedy jest zapalona. Jest symbolem 
Chrystusa, który jest ,,światłością świata’’.

Przepisy kościelne zalecały, aby była 
wykonana z  ,,owocu pracy pszczelego 
roju’’ – wosku. Symbolika tego surowca 
była już dla starożytnych (św. Augustyn, 
św. Ambroży) bardzo wymowna. Wosk, 
jest podobnie jak miód, efektem pracy 
pszczół robotnic, które nie uczestniczą 
w  prokreacji. Tylko królowa składa ja-
jeczka, z których rodzą się kolejne zastę-
py pracowitych pszczół i  trutni. Podob-
nie jak Maryja w  dziewiczy sposób po-
częła i  urodziła Jezusa tak dziewicza 
pszczoła czyni wosk, z którego powstaje 
Paschał symbolizujący Chrystusa .

Od zarania, w  naszej religijnej co-
dzienności, obecność świecy jest ważna. 
W trakcje celebracji sakramentu Chrztu 
świętego, przy słowach: przyjmijcie świa-
tło Chrystusa, jeden z rodziców chrzest-
nych zapala świecę od Paschału. Towa-
rzyszą temu gestowi również ważne sło-
wa: podtrzymywanie tego światła po-
wierza się wam rodzice i chrzestni, aby 
wasze dziecko oświecone przez Chrystu-

sa postępowało zawsze jak dziecko świa-
tłości. Słowa te dobitnie podkreślają, że 
światło jest znakiem Chrystusa. A  stan 
niewinności dziecka jest darem, który ro-
dzice i chrzestni winni pielęgnować z naj-
większą starannością. Tak jak płomień 
świecy trzeba chronić przed podmucha-
mi wiatru lub innymi zagrożeniami, tak 
wiary dzieci strzegą rodzice i chrzestni. Są 
oni jak ręce Boga, które z czystego plastra 
wosku mają ukształtować chrześcijanina, 
podobnego do pierwowzoru jakim jest 
Chrystus. 

Świeca powinna towarzyszyć każde-
mu z nas od chrztu aż do śmierci. Dlate-
go, co roku odnawia się ten znak poświę-
cenia swojej osoby w uroczystości Ofia-
rowania Pańskiego (święto Matki Bożej 
Gromnicznej). Mamy również zwyczaj 
używania świecy w  ważnych momen-
tach życia religijnego (Komunia święta, 
ślub) i  codziennego (kłótnia, choroba, 
burza). Starsi pamiętają, że umierającym, 
w ostatnich chwilach życia, wkładano do 
rąk świecę. Dawniej była to świeca od 
Chrztu Świętego. Używana zgodnie 
z tradycją w obrzędach i uroczystościach, 
pod koniec życia człowieka, była wyraź-
nie wysłużona. Podczas ostatnich chwil 
umierającego, dopalała się i  gasła rów-
nież jego świeca  – świadek wydarzeń 
ziemskiej drogi.

Warto by symbolika świecy, wosku 
i  światła przypominała nam kierunek 
naszego życia. w

SYMBOL
ŚWIECY

Kiedy rok temu wybuchła pandemia, ogłosiliśmy na 
naszej stronie internetowej prośbę o  zgłaszanie się 
chętnych do pomocy potrzebującym. Ze względów 

bezpieczeństwa, ludzie starsi ograniczyli wychodzenie z do-
mów, więc dużym problemem stały się dla nich np. codzien-
ne zakupy czy załatwianie bieżących spraw w urzędach. Swo-
ją gotowość pomocy zgłosiło wprawdzie niewiele osób, ale na 
szczęście niewiele osób znalazło się w potrzebie. 

Cały czas staramy się dostrzegać (w szczególności ksiądz 
Mariusz) troski najbardziej potrzebujących i  poszkodowa-
nych. Nie chodzi nam tylko o kwestie materialne. Ważna jest 
tzw. pomoc sąsiedzka, polegająca na dzieleniu się swoimi 
umiejętnościami i kompetencjami. Przykładem może być po-
moc w postaci porady w zakresie doświadczenia zawodowe-
go. I tak kilka gospodarstw domowych skorzystało z progra-

mów termomodernizacyjnych. Dzięki fachowej poradzie 
przy wypełnianiu wniosków udało się zdobyć dotacje na in-
stalacje fotowoltaiczne i  termomodernizację. Artykuł pana 
Grzegorza Wojciechowskiego na temat niebezpiecznych 
oszustw jest zachętą, aby zwrócić się do niego po poradę, jeśli 
spotka czytelnika podobna historia. Możemy skorzystać 
z doświadczenia i wiedzy pana Grzegorza w zakresie prawa 
i jego skutecznego egzekwowania. 

Każdy z  nas posiada umiejętności, którymi może się po-
dzielić z innymi. Dlatego prosimy o zgłaszanie do księdza Pro-
boszcza swoich problemów i potrzeb. Będziemy wdzięczni za 
propozycje udzielania pomocy innym. Ksiądz Mariusz, ma 
najlepsze rozeznanie w naszym potencjale, pełni więc rolę ko-
ordynatora pomocy sąsiedzkiej. Zachęcamy gorąco do włącze-
ni się do tej inicjatywy. Redakcja

Warto pamiętać, że pierwszych chrześcijan ludzie rozpoznawali po ich wzajemnej miłości. 
Nas rozpoznają po „chodzeniu do kościoła”. (ks. Tomáš Halík)

¤ ¤ ¤ POMOC  SĄSIEDZKA ¤ ¤ ¤
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KULTURA I TRADYCJA

WIELKANOCNE
ZWYCZAJE
NA ŚLĄSKU

TEKST 
BOGDAN JASIŃSKIObchody Świąt Wielkanocnych 

należą do najważniejszych 
uroczystości w  chrześcijań-

skim roku liturgicznym. Śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa nawią-
zuje do archetypu znanego od zarania 
dziejów ludzkości. Religia chrześcijań-
ska ekspandując w  rozmaite środowi-
ska, nie mogła pozostać obojętna wo-
bec praktykowanych w  nich odmien-
nych wierzeń. Aby zapobiec potencjal-
nym konfliktom dokonywano procesu 
adaptacji dla potrzeb chrześcijaństwa 
zwyczajów i  obrzędów o  rodowodzie 
pogańskim. Doskonałym przykładem 
tego są Święta Wielkanocne, głęboko 
umocowane w  obrzędowości wiosen-
nej. Wiosna to okres odradzającego się 
życia  – po długim zimowym niebycie 
budzą się siły witalne natury. Nie dziwi 
zatem praktykowanie w  tym okresie 
całego zakresu działań magicznych, 
zmierzających do ożywienia otaczają-
cego nas świata. Pierwotnie pogańskie 
praktyki zachowały się po dziś w nieco 
odmiennej, zaakceptowanej przez chrze-
ścijaństwo obrzędowości. Dawny cykl 
przywracania natury do życia znajduje 
swoje odbicie w  corocznej rekonstruk-
cji świata chrześcijańskiego. Na Śląsku 
nadal żywe są zwyczaje i obrzędy wiel-
kanocne tj. chodzenie z  maikiem, po-
święcenie palm, palenie żuru, palenie 
Judasza, chodzenie z  kołatkami, zakła-
danie krzyżyków w  polach, rytualne 
obmycie w Wielki Piątek, święcenie po-
karmów, procesje konne, śmigus-dyn-
gus, zdobienie jaj wielkanocnych.

Wpływy obce tj. czeskie, austriackie 
i niemieckie miały niebagatelny wpływ 
na zróżnicowanie kulturowe Śląska. 
Zwyczaje i  obrzędy wielkanocne prak-
tykowane były zwłaszcza w  wiejskich 
środowiskach rzymskokatolickich: rejo-
nach Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej, 
na obszarach Górnego Śląska. Wysie-
dlenie z tych terenów w latach 40. XX w. 
ludności niemieckiej spowodowało nie-

jednokrotnie zanik dawnych praktyk 
obrzędowych. W  miejsce to pojawiły 
się nowe tradycje i  zwyczaje kultywo-
wane przez przesiedleńców z  Kresów 
Wschodnich, migrantów i emigrantów 
z  różnych krajów europejskich (Dolny 
i  Górny Śląsk). Część z  dawnych prak-
tyk jest nadal kultywowana przez lud-
ność autochtoniczną (Górny Śląsk). 

SYMBOLE 

Jednym z  dawniej często spotykanych 
zwyczajów było chodzenie z  goikiem 
(moikiem, majem). Goik jako wiecznie 
zielone drzewko jest symbolem życia. 
Dziewczęta i chłopcy wnosząc go do wsi 
śpiewali pieśni obrzędowe. Drzewko 
ozdabiano barwnymi wstążkami i  kolo-
rowo pomalowanymi wydmuszkami ja-
jek. Chodzono z nim od domu do domu, 
składając gospodarzom życzenia pomyśl-
ności i  oznajmiając wszystkim powrót 
wiosny. W zamian uczestnicy korowodu 
otrzymywali datki pieniężne oraz malo-
wane jajka, była to tzw. „niedziela gajowa”. 

Na tydzień przed świętami wielka-
nocnymi obchodzona jest NIEDZIE-
LA PALMOWA, która nawiązuje do 
uroczystego, tryumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy, podczas któ-
rego ludzie witali Mesjasza zielonymi 

gałązkami palmy. Ludność autochto-
niczna Górnego Śląska wykonuje pal-
my z kwitnących gałązek wierzbowych, 
przybranych zielonymi gałązkami bar-
winka lub bukszpanu i  związanych 
czerwoną bądź żółtą wstążką. Na Ślą-
sku popularne są również palmy wileń-
skie (nazwa pochodzi od miasta Wilno), 
wytworzone z  suszonych kolorowych 
traw. Znane są także palmy wykonywa-
ne z kolorowej bibuły a zdarzają się też 
nawiązania do ogromnych palm kur-
piowskich. W niektórych parafiach od-
bywają się rokrocznie konkursy na naj-
piękniejszą palmę wielkanocną. Palmy 
zostają poświęcone podczas uroczystej 
mszy św. w Niedzielę Palmową. Palmy 
do poświęcenia noszą głównie kobiety 
i dzieci. Symbolika palmy nawiązuje do 
rózgi życia, zielonej młodej gałązki 
oznaczającej odradzanie się przyrody. 
Praktykowanie tego zwyczaju ma za-
pewnić ludziom i  dobytkowi żywot-
ność, witalność, zdrowie. Dawniej po 
wyjściu z kościoła kawalerowie smagali 
palmą panny po łydkach, aby były zdro-
we i  mogły urodzić wiele potomstwa. 
Kocianki z  palmy wielkanocnej wkła-
dano pod pierwszą skibę gleby. Poświę-
cona palma stanowi apotropeion – chro-
ni dom mieszkalny, obejście przez gra-
dem i od burzy, zwierzęta przed choro-
bami. W domach mieszkalnych palma 
była najczęściej umieszczana za święty-
mi obrazami lub na strychu domu, sta-
wiano ja podczas burzy w  oknie. Pal-
mom przypisuje się też lecznicze dzia-
łanie. Zwyczaj połykania bazi  – żeby 
gardło nie bolało jest nadal praktyko-
wany, zwłaszcza przez starsze osoby. 

W  WIELKĄ ŚRODĘ (żurowa śro-
da) na Opolszczyźnie dokonuje się pa-
lenia żuru. Jest to stary zwyczaj, pod-
czas którego dawniej biegano po polach 
z  zapalonymi miotłami i  wymawiano 
magiczne formuły. Biegano również 
z kadzidłami – metalowymi puszkami 
zamocowanymi na drucie, wypełnio-
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nymi szyszkami i  żarzącym się drew-
nem. Zwyczaj ten ma bardzo bogatą 
symbolikę nawiązującą do kultu płod-
ności. Biega się po polach, aby zboże się 
lepiej rodziło i  prędzej ziarna zaczęły 
twardnieć. Jest to jeden z  zwyczajów 
przełomu zimowo-wiosennego, które 
miał pobudzić przyrodę do życia i dzia-
łania oraz pełnić formę ochronnego za-
biegu magicznego. Młodzież, w tym za-
kochane pary udawały się na pola z pło-
nącymi miotłami lub żurem z ogniska, 
umieszczonym w  metalowych pusz-
kach i wykrzykiwały: Żur pola, buchty 
chwola, co krok to snop; Żur pola, co 
krok to snop, co stopa, to kopa; Żur 
pola, co by zboże rosło. W sensie sym-
bolicznym było to także pożegnanie 
z postem, w którym żur stanowił jedną 
z  podstawowych potraw; to także wy-
pędzenie, przegnanie nagromadzonego 
w osadzie zła. 

Na Śląsku w Wielką Środę był prak-
tykowany zwyczaj palenia lub wypę-
dzenia Judasza. Paul Drechsler pisał: 
Wśród ludności katolickiej istnieje zwy-
czaj, że po psalmach, recytowanych po 
południu w kościele, młodzież, a raczej 
młodzi chłopcy, urządzają przy pomo-
cy piszczałek i  taczek ogromny hałas, 
co ma symbolizować trzęsienie ziemi 
podczas śmierci Chrystusa. W  daw-
niejszych czasach kościelny, ubrany 
w  czerwoną kamizelkę, udawał Juda-
sza, którego wśród hałasu wychodzą 
z kościoła. Czasem zamiast kościelnego 
był to chłopiec. Obrzęd ten nazywa się 
wypędzenie Judasza. 

Z  poświęconych gałązek wierzbo-
wych z kotkami (baziami) wykonuje się 
w  WIELKI CZWARTEK krzyżyki. 
Sporządza je gospodarz, który łączy 
dwie gałązki w kształt krzyża, używając 
do tego celu grubej nici lub dratwy. 
Wczesnym rankiem w Wielki Piątek za-
tykane są w polach, ogrodach, obejściu 
czy też w  domu. Mają chronić pola 
i  ogrody przed gradobiciem, klęskami 
żywiołowymi i zapewnić urodzaj; zwie-
rzęta przed chorobami, a  domostwo 
przed pożarem i nieszczęściami. W wie-
lu miejscowościach zwyczaj ten jest 
praktykowany głównie przez gospoda-
rzy oraz osoby starsze.

W WIELKI PIĄTEK przed Wielka-
nocą wieczorem w Krośnicy na Białko-
wej Górze, po nabożeństwie, odbywa 
się obrzęd palenia Judasza. Młodzież 
gromadzi w tym miejscu dużą ilość ga-
łęzi i ustawia na wzniesieniu ogromny 
stos. W środku stosu znajduje się drew-
niana szubienica z wiszącą kukłą Juda-
sza, osadzoną na metalowym krzyżu. 
Wieczorem, gdy zapada zmierzch, mło-
dzi mężczyźni zapalają pochodnie, 
z którymi biegną do stosu i go podpala-
ją. Śmierć w  zwyczaju palenia Judasza 
ma wymiar symboliczny. Wierzono, że 
płomień powodował unicestwienie 
tego co stare i złe, zapowiadając tym sa-
mym pojawienie się nowego życia. Pale-
nie Judasza jest utożsamiane z paleniem 
żuru, ponieważ dawniej zwyczaj ten był 
częściej praktykowany i  odbywał się 
w Wielką Środę. Podobieństwa istnieją 
również w  sferze znaczeniowo-symbo-
licznej. Popiół z  unicestwionego Juda-
sza zabierano ze sobą i wysypywano na 
pola, po to, aby zapewnić urodzaj. 

Chodzenie z kołatkami (klekotkami) 
to jeden z  najpopularniejszych zwycza-
jów czasu wielkanocnego. Kołatek uży-
wa się zamiast dzwonów kościelnych na 
znak żałoby, zdrady Judasza i początku 
Męki Chrystusa  – począwszy od wie-
czornej Mszy św. w Wielki Czwartek aż 
do południa Wielkiej Soboty. Ludność 
wiejska potocznie mówi, że w tym czasie 
dzwony poszły do Rzymu lub zostały za-
wiązane. Jeszcze po II wojnie światowej 
powszechnie wierzono, że klekotanie 
wystraszy zło, które panoszy się ze szcze-
gólną siłą przed Wielkanocą. Z  kle-
kotkami chodzą głównie chłopcy. Ob-
chodu dokonuje się przeważnie dooko-
ła kościoła trzy razy w ciągu dnia – rano, 

w południe i na wieczór, niekiedy grupy 
chłopców obchodzą teren całej wsi. Do 
kołatania lub terkotania używa się trzech 
typów urządzeń; kołatek, terkotek lub 
tragaczyków (forma małych taczek). 
W  niektórych miejscowościach w  trak-
cie kołatania najstarszy z  chłopców od-
biera od mieszkańców datki w  postaci 
słodyczy.  

W  Wielki Piątek, przed wschodem 
słońca, całe miejscowości udawały się na 
zwyczajowe obmycie w Cedronie, w rze-
ce Jordan lub w przykopie. Badacze twier-
dzą, że miało to związek z  powszechną 
dawniej wśród ludu wiarą w to, że w Wiel-
ki Piątek dzieją się rozmaite cuda. Zwy-
czaj ten nakłada się na wcześniejsze po-
gańskie wierzenia, dotyczące wody jako 
elementu oczyszczającego z tego co złe, 
wody jako symbolu życia. Obmywanie 
mogło być skuteczne tylko wtedy, gdy 
spełnione zostały niezbędne warunki. 
Rzeka lub potok, w której dokonywano 
obmycia, musiała płynąć z zachodu na 
wschód. W  trakcie obrzędu należało 
zachować absolutną ciszę, podczas po-
wrotu nie można było oglądać się za sie-
bie, woda powinna na ciele wyschnąć 
sama. Przed i po umyciu każdy z uczest-
ników modlił się na kolanach, z twarzą 
zwróconą w  kierunku wschodzącego 
słońca. Powszechnie wierzono, że ob-
mycie zapobiega powstawaniu piegów, 
leczy wrzody, liszaje, brodawki, polep-
szy cerę i  zapewni zdrowie w  nadcho-
dzącym roku. 

We wszystkich znanych mitologiach 
i religiach jajo uważano za symbol wio-
sny. Narodziny nowego życia powstają-
cego z jajka nawiązywały do mitu wiecz-
nego odradzania się sił natury. Zjawisko 
to utożsamiano ze Zmartwychwstaniem, 
dzięki czemu wywodzące się z  pogań-
skiej tradycji elementy zostały zaadop-
towane przez chrześcijaństwo. W  ten 
sposób jajo stało się symbolem zmar-
twychwstałego Chrystusa i  nierozerwal-
nie kojarzy się z  obrzędowością Świąt 
Wielkanocnych. Dawniej zdobienie jaj 
odbywało się wyłącznie w  okresie po-
przedzającym święta. Wykonywaniem 
jajek zajmowały się panny. Jajka prze-
znaczone do święcenia przygotowały 
zamężne kobiety, a  do zabawy dzieci 
i młodzież. Jajka wspólnie z innymi po-
karmami zanosi się w  WIELKĄ SO-
BOTĘ do kościoła, gdzie zostają poświę-
cone przez księdza. Święconkę w  tym 
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jajka spożywa się podczas uroczystego 
śniadania w pierwszy dzień świąt. Nie-
miecki ludoznawca Paul Drechsler pisał, 
że już na początku XX w. zwyczaj ten 
praktykowano na Śląsku Opolskim. Do-
mownicy dzielą się jajkiem, co ma za-
pewnić pomyślność i  zdrowie. Do nie-
dawna skorupki ze zjedzonych jajek 
zbierano i rozrzucano wokół drzew w sa-
dzie, co miało zapewnić urodzaj. Jajkiem 
karmiono zwierzęta w oborze, żeby do-
brze się chowały. W Poniedziałek Wiel-
kanocny, za polewanie wodą podczas 
śmigusa-dyngusa, panny obdarowywa-
ły kawalerów kroszonkami lub pisanka-
mi. Te, które cieszyły się szczególnym 
wzięciem, musiały przygotować dużą 
ilość jajek, tak aby wszyscy odwiedzają-
cy otrzymali podarunek. W przypadku 
kroszonek każdy z kolorów miał swoje 
znaczenie. Zielone jajka dawano 
uczniom i  podrostkom, czarne jajka 
przeznaczano dla osób starszych i  sza-
nowanych. Fioletowe jajka dziewczyny 
dawały starszym kawalerom. Dla swo-
ich wybrańców miały przeznaczone jaj-
ka czerwone. Na kroszonkach często 
dodatkowo zamieszczały okazjonalne 
wierszyki. Otrzymanie żółtego jaja sta-
nowiło wyjątkowy afront, oznaczało 
bowiem odrzucenie kawalera.

Jajka używa się do różnego rodzaju 
zabaw wielkanocnych. W NIEDZIELĘ 
WIELKANOCNĄ dzieci i  młodzież 
przynoszą ze sobą ugotowane i  zafar-
bowane jajka, a następnie się nimi stu-
kają. W  zabawie tej zwanej „walatką” 
zwycięża osoba, której jajko pozostaje 
całe. W drugi dzień świąt rodzice wsta-
ją rano z dziećmi i udają się do ogrodu 
poszukiwać gniazdka zajączka z koloro-
wymi jajkami i słodyczami. Bardzo cie-
kawą reminiscencją dawnych zwycza-
jów agrarnych było kulanie jajec. 
Uczestniczyły w  nim głównie dzieci 
i młodzież. Z usypanej ziemnej platfor-

my opuszczano w  dół jajka. Istniały 
dwa warianty tej gry. W  pierwszym 
zwyciężała osoba, której jajko pokonało 
najdłuższą odległość. W  drugim przy-
padku zwycięzcą zostawał ten, kto 
pierwszy trzykrotnie trafił do dołka 
zwanego „ducką”. 

RAJTOWANIE

Do najbarwniejszych starych śląskich 
zwyczajów ludowych związanych z Wiel-
kanocą należą „krzyżoki”. Jest to obrzęd 
religijno-kulturowy, mający na celu 
uproszenie błogosławieństwa Bożego 
dla upraw. Polega na konnym objeżdża-
niu pól w  Niedzielę Wielkanocną i  Po-
niedziałek Wielkanocny. Zwyczaj ten 
zwany też rajtowaniem od niemieckiego 
słowa reiten (jeździć), kultywowany jest 
do dziś w powiecie oleskim, strzeleckim, 
raciborskim i  gliwickim. Prawdopodob-
nie przywędrował na Śląsk w czasach ko-
lonizacji z Bawarii. W Bieńkowicach tra-
dycja procesji konnych sięga XIII w. 
W  Pietrowicach Wielkich, rano w  Po-
niedziałek Wielkanocny, po odbytej 
mszy, przy dźwiękach dzwonów i orkie-
stry dętej, jeźdźcy na przystrojonych ko-
niach wyruszają sprzed kościoła pątni-
czego pod wezwaniem św. Krzyża. Ka-
walkada objeżdża pola, które ksiądz kro-
pi wodą świeconą. Uczestnicy procesji 
śpiewają pieśni wielkanocne, pątnicze 
i maryjne. Na czele orszaku jedzie męż-
czyzna wiozący krzyż, za nim  – ksiądz 
z  pomocnikami i  jeźdźcy wiozący insy-
gnia wielkanocne: Paschał, figurę Chry-
stusa Zmartwychwstałego i krzyż ze stu-

łą. Gospodarze ubrani są w  odświętne 
stroje. Przez ramię jeźdźcy niekiedy prze-
kładają wieńce z  mirtu i  bibułkowych 
kwiatów; kawalerowie po dwa, żonaci 
i księża – po jednym. Procesję wieńczy 
konny wyścig młodzieńców  – remini-
scencja dawnych wróżb agrarnych. Wie-
rzono, że zwycięzca wyścigu miał pierw-
szy zebrać plony. W Sternalicach „krzy-

żoki” odbywają się w  Niedzielę Wielka-
nocną. Współcześnie oprócz gospodarzy, 
biorą w  nich często udział członkowie 
klubów jeździeckich czy też ludzie trzy-
mający konie dla celów rekreacyjnych.

Ten krótki przegląd wybranych zwy-
czajów i  obrzędów wielkanocnych po-
zwalają zauważyć, że na obszarach pogra-
nicznych, do których Śląsk niewątpliwie 
się zalicza, nadal istnieje ogromna różno-
rodność form tradycyjnej obrzędowości. 
Co prawda migracje i  obce wpływy na 
obszarze Dolnego Śląska spowodowały 
całkowitą przemianę w sferze społecznej 
i kulturalnej: zamianę czynnika ludzkie-
go niemieckiego na konglomerat róż-
nych grup etnicznych i  narodowościo-
wych z  przewaga żywiołu polskiego. 
Zniknęły zatem dawne zwyczaje i obrzę-
dy a pojawiły się formy nowe, napływo-
we. Inaczej wygląda sytuacja na Górnym 
Śląsku, gdzie nadal prężnie funkcjonuje 
ludność autochtoniczna, kultywująca daw-
ne tradycje. Niestety na horyzoncie poja-
wił się problem postępującej laicyzacji ży-
cia. Czy modne ostatnio podkreślanie wy-
odrębniania tożsamości kulturowej grup 
etnicznych czy też narodowościowych, 
będą stanowić gwarant zachowania po-
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Głównym ośrodkiem gospodar-
czym w  przedwojennej Buko-
winie był „Schloss”, czyli pałac. 

Posiadłość od 1924 r. należała do rodziny 
von Loesch. Majątek składał się z  oko-
licznych pól, gorzelni oraz pałacu i willi 
obok gorzelni. Pałac został zbudowany 
około 1898 r. przez rodzinę von Weger, 
później na początku XX w. został sprzeda-
ny, a w 1924 r. przekazany jako odszkodo-
wanie za mienie przesiedleńcze rodzinie 
von Loesch. Cóż to za mienie przesie-
dleńcze dla niemieckiej rodziny szla-
checkiej? Otóż rodzina von Loesch do 
zakończenia I  wojny światowej miała 
swój majątek w miejscowości Laski koło 
Kępna. Dobra te podobnie jak w  Buko-
winie Sycowskiej składały się z wzniesio-
nego w  1908 r. pałacu, pól uprawnych 
oraz gorzelni, lecz majątek w Laskach był 
dużo większy od tego w naszej wsi. Do 
końca I  wojny światowej Laski były 
w granicach Niemiec i  leżały niedaleko 
granicy z  Rosją. Były to ziemie, które 
Prusy zdobyły na mocy II rozbioru Polski 
w 1793 r. Majątek w Laskach na-
leżał do rodziny von Loesch od 
1 stycznia 1858 r. Po zakończe-
niu I wojny światowej powstało 
Państwo Polskie i w wyniku zwy-
cięstwa Powstania Wielkopol-
skiego (pomimo iż Kępno nie 
zostało zdobyte przez powstań-
ców wielkopolskich) powiat kę-
piński został przyznany Polsce. 
Ponieważ rodzina von Loesch 
nie chciała przyjąć obywatel-
stwa polskiego, musiała opuścić swój majątek, który został 
przekazany Uniwersytetowi w Poznaniu. Inne źródła podają, 
że w 1923 r. Konrad von Loesch sprzedał majątek Laski funda-
cji „Nauka i  praca”. Pałac w  Laskach, który jest własnością 
Agencji Rynku Rolnego, stoi do dzisiaj pusty i  nieużywany. 
W każdym razie rodzina von Loesch opuściła Laski i jak poda-
je „Gross Wartenberger Heimatblatt” nr 5/1994: W  zamian 
rodzina otrzymała w ramach postanowień międzynarodo-
wego Trybunału Arbitrażowego w  Paryżu majątki w  Wil-
czynie Leśnym (Heidewilxen) i Bukownie na Śląsku. Głowa 
rodziny Konrad von Loesch osiadł w Wilczynie Leśnym, a jego 
syn Gerd objął w posiadanie majątek w Bukowinie.

Z  tym wydarzeniem jest związany pewien fakt, który 
świadczy o tym, że historia lubi zataczać koło. Otóż w czasach, 
kiedy majątkiem zarządzał Leopold von Loesch, w 1879 r. pa-

storem w  Laskach został Jerzy Badura, 
niestrudzony orędownik polskości na 
Śląsku. Znamy wszyscy tę postać dobrze, 
ponieważ od 1883 r. do śmierci w 1911 r. 
był pastorem w Międzyborzu i tu został 
pochowany. Leopold von Loesch był 
fundatorem i  patronem kościoła ewan-
gelickiego w Laskach, a więc miał duży 
wpływ na obsadę pastora w  tej parafii. 
Nie podobało mu się to, że Jerzy Badura 
wyraźnie i  zdecydowanie podkreślał 
swoją polskość. Nie dość tego, kultywował 
wśród wiernych i mieszkańców powiatu 
kępińskiego polski język i tradycje. Było 
to całkiem naturalne, ponieważ w ówcze-
snym powiecie kępińskim zamieszkiwa-
ło około 86% ludności narodowości pol-
skiej. Działalność polskiego pastora nie 
podobała się Leopoldowi von Loesch, 
który w  czasie największego nasilenia 
germanizacji ziem polskich pod zabo-
rem pruskim, doprowadził w 1883 r. do 
usunięcia go z parafii w Laskach. Jak pi-
sze Florian Piasecki i Łukasz Kamiński: 
Zbyt wyraźnie i  wytrwale podkreślał 

swoją polskość, był częstym go-
ściem nauczycieli szkół katolic-
kich i  ewangelickich. Patrono-
wi parafii nie odpowiadał tak 
postępowy duchowny i stąd nie 
uzyskał ponownej nominacji. 
Jego miejsce zajął Niemiec, pa-
stor Bruno Andreas Morwitz. 

Na skutek swojej decyzji 
w  1924 r. rodzina von Loesch 
przeniosła się do Bukowiny tuż 
obok miejsca spoczynku pastora, 

którego przed 41 laty zmusiła do opuszczenia parafii w Laskach. 
Główną przyczyną konfliktu pomiędzy rodziną von Loesch 
i pastorem Badurą była polskość. W 1924 r. niechęć do Polski 
zmusiła z kolei ich do opuszczenia majątku Laski i przeniesienia 
się do Bukowiny, która jest oddalona o 8 km od grobu pastora 
Badury. 21 lat później w styczniu 1945 r. wydarzenia historyczne 
w  sposób bardziej brutalny zmusiły rodzinę von Loesch do 
opuszczenia majątków w Bukowinie i Wilczynie Leśnym. 

Na szczęście dzisiaj większość Niemców nie ma uprzedzeń 
do polskości i Polaków. Z rodziną von Loesch przyjaźnimy się, 
odwiedzamy się nawzajem, piszemy do siebie listy. Pani Gesine 
Staedler von Loesch była w 2018 r. ze swoją córką i wnuczką na 
dożynkach w  Bukowinie Sycowskiej. Modliliśmy się wtedy 
wspólnie o  zgodę i  poszanowanie między narodami. Przynaj-
mniej w tej sferze świat stał się lepszy. w

Pastor Jerzy Badura

NOTATKI HISTORYCZNE

PAŁAC
W BUKOWINIE
SYCOWSKIEJ

TEKST 
CEZARY KONWA
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Kryzys rodziny w Polsce jest faktem. Według GUS w 2019 roku zawarto 
183 371 małżeństw, jednocześnie mieliśmy w tym roku 65 341 rozwodów. 
Można powiedzieć, że obecnie rozpada się 35% małżeństw. Rodzina 

coraz rzadziej jest miejscem przekazywania tradycji i  wartości społecznych. Powoli przestaje być 
wzorcem i miejscem, gdzie pielęgnowana jest miłość, szacunek i zrozumienie, empatia i życzliwość. 
O tym problemie napisano już wiele naukowych i paranaukowych artkułów i książek. Prowadzone są 
dyskusje jak temu procesowi zapobiegać. Czasami trudno zauważyć, że recepta jest w naszym zasięgu. 
Rozwiązania mogą podpowiedzieć nasi sąsiedzi.

W naszej parafii, 17 stycznia ksiądz proboszcz odpra-
wił uroczystą mszę z okazji 68 rocznicy ślubu pań-
stwa Heleny i Antoniego. Wcześniej, razem z księ-

dzem przeprowadziliśmy rozmowę z jubilatami. Poprosiliśmy 
ich o opowiedzenie historii swojego życia oraz o odpowiedź na 
pytanie: jak udało im się przeżyć w zgodzie prawie 70 lat. 

Pan Antoni do 1947 r. mieszkał w Kiełpinie koło Grabowa 
nad Prosną potem wyjechał do szkoły zawodowej w Twardo-
górze. Pani Helena pochodzi z Czartoryi, miejscowości w po-
wiecie sieradzkim. Poznali się w 1952 r., rok przed swoim 
ślubem. Pan Antoni przyjechał do Twardogóry na przepustkę 
z wojska. Pewnej niedzieli szedł z kolegą aleją, przy której miesz-
kała pani Helena ze swoją siostrą Marysią. W tym czasie pani 
Helena, która była uczennicą szkoły zawodowej, odrabiała lek-
cje. Już trochę nimi zmęczona pomyślała, że odpręży się pa-
trząc na widok za oknem. W tym momencie zobaczyła idących 
aleją żołnierzy. Był to pan Antoni z kolegą, znajomym siostry. 
Pani Helena zawołała: Marysiu, Marysiu, zobacz jaki ładny żoł-
nierz idzie. Za chwilę ktoś zapukał do drzwi i tym kimś okazał 
się być właśnie pan Antoni. Tak zaczęła się, jak oboje zgodnie 
podkreślają, miłość od pierwszego wejrzenia. 

Państwo Helena i Antoni mają doskonałą pamięć, więc bez 
trudu przywołali wspomnienie ich pierwszej randki w 1952 r. 
Najpierw poszli razem do kościoła na Gorzkie Żale, a później do 
kina. Na tym seansie pan Antoni zasnął, zmęczony całonocną 
podróżą pociągiem. Przez okres narzeczeństwa pan Antoni słu-
żył w wojsku. Pisali do siebie listy, a kiedy tylko otrzymywał prze-
pustkę – przyjeżdżał do Twardogóry. W jego wspomnieniach 
mocno zapisało się zdanie, które pani Helena, opowiadając 
o Antonim koleżankom, powtarzała: znalazłam anioła. Pobra-

li się 11 stycznia 1953 r. w kościele w Twardogórze. Tego sa-
mego dnia, ówczesny proboszcz ksiądz Duniec, udzielił sa-
kramentu małżeństwa także siostrze pani Heleny. Na weselu 
bawili się więc wszyscy razem. Skromne wesele z małą kapelą 
(skrzypce i  akordeon) odbywało się w  domu. Zamieszkali 
w jednym domu z siostrą i jej mężem do chwili, kiedy urodzi-
ło się pierwsze dziecko. 

Pan Antoni wspomina: W ciągu tych 68 lat, co można 
powiedzieć, no niestety, myśmy się nie kłócili. Mało żeśmy 
się nie kłócili, nie podnosiliśmy na siebie głosu. Na to wzru-
szony syn, obecny podczas wywiadu, wtrącił: W  życiu nie 
widziałem swojego taty wzburzonego. Zadałem pytanie: Te-
raz w  Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo, to jaka 
Państwa zdaniem jest recepta na tak długie i zgodne życie? 
Pan Antoni bez wahania odpowiedział: Żyć zgodnie z Deka-
logiem, według przykazań Bożych, tak byłem wychowany 
przez rodziców. 

Pan Antoni pracował 20 lat w  Spółdzielni Pracy „Arty-
styczna” później „Sześciolatka”, a następne 20 lat w Gminnej 
Spółdzielni w Twardogórze. Po przejściu na emeryturę zbudo-
wali mały domek w rodzinnym Kiełpinu. Mieszkało im się tam 
jak na wczasach, miejscowość była oddalona od dużych miast, 
blisko były lasy, przechodził tamtędy szlak turystyczny Wieru-
szów – Pyzdry. Mieszkało im się tam bardzo dobrze, aż które-
goś dnia zadzwonił wnuk i  powiedział, że będą mieszkać 
w  Królewskiej Woli, ponieważ tam rodzina buduje dla nich 
dom. Pan Antoni uznał to za żart, ale za tydzień, kolejny telefon 
te informacje potwierdził. Budowa się zaczęła. I tak co parę dni 
wnuk dzwonił i  mówił o  postępach budowy. Aż w  końcu 
w październiku 2000 r. zadzwoniła córka i zakomunikowała: 

NASZE ROZMOWY

68 LAT
RAZEM

TEKST 
CEZARY KONWA
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Tatuś przyjeżdżajcie, dom jest gotowy. Pan Antoni nadal nie 
chciał myśleć o  przeprowadzce. Ale któregoś dnia córka za-
dzwoniła ponownie i poprosiła, aby przyjechali do Królewskiej 
Woli, ponieważ kupili im bilety do kina. To był oczywiście 
podstęp  – po przyjeździe cała rodzina czekała na Babcię 
i Dziadka. Wręczono im klucze do zbudowanego i kompletnie 
wyposażanego domu. Cel został osiągnięty – rodzice mieszka-
ją blisko. Dzieci i wnukowie mogą się nimi lepiej opiekować. 
Zapytałem też syna jak postrzega swoich rodziców. Odpowie-
dział: Proszę pana takich rodziców to tylko Bóg mi mógł ze-
słać, ja nie mogę złego słowa powiedzieć ani o Mamie ani 
o Tacie, wręcz przeciwnie. Gdyby nie Mama to ja już bym 
chyba nie żył ze trzy razy, ile ona mi w życiu pomogła to Boże 
kochany…

Jubilaci mają się czworo dzieci, 9 wnuków, 8 prawnuków. 
Są szczęśliwą rodziną. Dla naszej Wspólnoty są wzorem trwa-
łości i nierozerwalności małżeństwa.  w

Dostojnym Jubilatom 
życzymy 
przeżycia dalszych lat 
w zdrowiu i szczęściu. 

Niech Bóg ma Was 
w swojej opiece.

ŻÓŁTY CHLEB
1 kg mąki
70 g drożdży
0,5 l mleka
2 łyżeczki szafranu
250 g cukru
125 g masła
2 jajka
75 g krojonych migdałów
75 g rodzynek
szczypta soli
2 białka
1 łyżka wody
1 łyżka cukru pudru
1 łyżeczka soku z cytryny

Żółty chleb był obok paschy i ser-
ników tradycyjnym wypiekiem 
wielkanocnym. Robi się go jak 

każdą białą bułkę, a zabarwia szafra-
nem lub 3–4 żółtkami. 

Z kolei zupa zielona jest związana 
z Wielkim Czwartkiem. Zielona dlatego, 
że przygotowywano ją na nowalijkach 
czyli szczawiu, szpinaku, liści pokrzywy, 
mleczu itd. Ja przygotowałem ją na szpi-
naku i jarmużu.

Odnośnie menu świąt wielkanoc-
nych dodam, że w niedzielę nie prakty-
kowano dawniej na Śląsku śniadania 
wielkanocnego, choć w okolicach Syco-
wa na Styku granicy, takie wpływy mo-
gły się mieszać z kulturą niemiecką. W 
niedzielę głównym punktem w progra-
mie na stole była baranina lub jagnięci-
na. Gdzie nie było tych mięs, to szynka 
lub jakiś drób. Przed daniem głównym 

OD KUCHNI

ŚLĄSKIE 
POTRAWY 

WIELKANOCNE
TEKST 

DR GRZEGORZ SOBEL

Mleko zagotować z  szafranem i  ostu-
dzić. Z  drożdży przygotować zaczyn. 
Do wysokiej miski wsypać mąkę, do-
dać zaczyn, jajka, cukier, sól, mleko, 
składniki wyrobić. Dodać rozpuszczo-
ne i ostudzone masło i dalej wyrabiać 
do uzyskania gładkiego ciasta nie kleją-
cego się do rąk. Ciasto odstawić do wy-
rośnięcia. Ponownie wyrobić, dodać 
mąki, jeśli będzie zbyt luźne, wmieszać 
migdały i  rodzynki. Z  ciasta uformo-

Siekany czosnek podsmażamy na maśle. 
Dodajemy umyty szczaw i  szpinak kro-
jony grubo z  łodyżkami. Dusimy bez 
przykrycia 10 minut kilka razy mieszając. 
Dodajemy mąkę, mieszamy i  dusimy 
2–3 minuty. Dodajemy gorący bulion 
(bez warzyw) i  gotujemy pod przykry-
ciem dalsze 10 minut. Przed podaniem 
doprawiamy do smaku solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Podajemy w por-
cjach 250–300 ml z żółtkami na twardo 
(w całości lub pokruszone). Zupę można 
podawać także z lanymi kluseczkami. w

ZUPA ZIELONA 
NA WIELKI CZWARTEK

Szpinak plus szczaw (pół na pół) około 
250–300 g (na 3–4 osoby)
Bulion warzywny gotowany na selerze, 
cebuli i marchwi (750 ml)
2 ząbki czosnku
3–4 dag masła
2 łyżki mąki
sól, pieprz
gałka muszkatołowa
żółtka gotowane na twardo 
lub lane kluski

wać małe chlebki, odstawić do wyro-
śnięcia. W międzyczasie zmieszać biał-
ka z  wodą, cukrem pudrem i  sokiem 
z  cytryny. Chlebki przełożyć na wy-
smarowaną tłuszczem blachę, posma-
rować pędzelkiem polewą. 

Piec w około 30 minut w piekarni-
ku nagrzanym do 200°C.

zwykle rosół. Do mięsa kiszona kapu-
sta. Przez cały dzień jajka. Zresztą w 
kulturze wiejskiej praktykowano z rana 
szukanie jajek w ogrodzie. To była zaba-
wa dla dzieci. Z ciast to pascha, serniki i 
ciasto zwane Osterfladen, czyli grubszy 
dość słodki place "wysadzany" obficie 
bakaliami. Najczęściej z lukrem
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SEKRETY NATURY

LEŚNY PAN

TEKST 
CEZARY KONWA

W dniu, w którym nagrywałem 
rozmowę z panem  leśniczym 
za oknem było dużo śniegu 

i panował tęgi mróz. Jednak nasza rozmo-
wa toczyła się wokół Świąt Wielkanoc-
nych i wiosennego budzenia się do życia.

Pierwsze pytanie dotyczyło znaków 
zapowiadających przyjście wiosny. Pan 
Jerzy Pająk jest pszczelarzem, więc dla 
niego przyroda budzi się na wiosnę ra-
zem z pszczołami. Pierwszymi oznaka-
mi powrotu wiosny jest więc aktyw-
ność pszczół i innych owadów oraz za-
kwitające kaczeńce, pierwsze pąki na 
drzewach owocowych oraz na wierz-
bach i  leszczynach. Przebudzenie przy-
rody wpływa również na człowieka, 
który robi się rześki i nabiera ochoty do 
pracy fizycznej np. w ogródku.

W  naszej wsi, choć może to być za-
skoczeniem dla niejednego czytelnika, 
jest inny klimat niż w okolicy. Kiedy w Sy-
cowie i  Wrocławiu nie ma już śniegu, 
u  nas jeszcze nadal się utrzymuje. Zda-
niem pana leśniczego ta odmienność kli-
matyczna wynika z pofałdowanej rzeźby 
terenu. Chmury deszczowe są rozbijane 
przez okoliczne wzniesienia, np. Bukową 
Górę, Zbójnik. Nasze wzgórza, wśród któ-
rych położona jest Bukowina Sycowska 
są pozostałością po ostatnim zlodowa-
ceniu (plejstocenie) i to właśnie one mają 
wpływ na odmienność naszego mikro-
klimatu. Potwierdzeniem tej tezy jest 
fakt, że właśnie w  Bukowinie założone 
zostało uzdrowisku, które działało jesz-
cze sto lat temu. Pan Jerzy zauważa rów-
nież różnice w cyklu rozwojowym roślin 
pomiędzy poszczególnymi obszarami 
Bukowiny. W okolicy leśniczówki wege-
tacja roślin rozpoczyna się później niż 
np. na ulicy Kościelnej. Leśniczy śmieje 
się, że dla niego pani Puchalska jest 
pierwszą oznaką wiosny, kiedy widzi ją 
krzątająca się po ogrodowych grządkach, 
a w leśniczówce jeszcze leży śnieg. 

Z powodu różnic mikroklimatu lasy 
wokół Bukowiny Sycowskiej są inne 
niż w okolicznych rewirach. Wyróżnia 
je urozmaicony drzewostan, z drzewa-

mi liściastymi oraz występowanie jo-
dły, która jest drzewem charaktery-
stycznym dla przedgórza i  lasów gór-
skich. Jodła u nas występuje w górnym 
zasięgu swojego występowania. Ten ro-
dzaj lasu fachowo nazywa się siedli-
skiem borowym wyżynnym. Jodła jest 

„oczkiem w głowie” pana Jerzego. Wszy-
scy pracownicy leśni o tym wiedzą, że 
podczas prac nie można uszkodzić jo-
dły, ponieważ pan leśniczy będzie zły. 
Chociaż, chyba nikt w Bukowinie nie 
widział go zdenerwowanym. W naszym 
nadleśnictwie mamy rezerwat jodłowy 
oraz drzewostan zachowawczy, z  któ-
rego pozyskuje się nasiona jodły. Jodła 
ma szyszki charakterystycznie skiero-
wane do góry. Nasiona szyszek jodło-
wych są ciężkie i  jeśli ptak lub inne 
zwierzęta ich nie rozniosą, to rozsiewa 
się pod drzewem rodzinnym, mając 
mniejsze szanse na rozwój. Dzięki wy-
siłkom i specjalnej pielęgnacji pana le-
śniczego, jodła zaczyna się odradzać 
i coraz więcej jest samosiewów. Różno-
rodność drzew wpływa na odporność 
lasu na choroby i szkodniki, nie wspo-
minając o walorach krajobrazowych. 

Leśnictwo w  Bukowinie jest jed-
nym z  większych leśnictw w  okolicy 
i liczy 1715 ha. Charakteryzuje się bar-

dzo zwartym kompleksem leśnym, 
gdzie występuje wiele rzadkich gatun-
ków flory i fauny. Na przykład rzadkim 
drzewem występującym w okolicy Buko-
winy są oceniane na 120 lat daglezje. 
W  naszych lasach mamy siedlisko bo-
ciana czarnego i  kruka. Żerują u  nas 
orły bieliki, chociaż gniazdują w  le-
śnictwie Gola Wielka. Często możemy 
zaobserwować nad naszymi lasami 
przeloty gęsi, kaczek, żurawi. Byliśmy 
zgodni z  panem Jerzym, że w  naszej 
miejscowości jest coraz więcej ptaków: 
dzięciołów, dudków, rozrastają się sta-
da żurawi i kruków, które jeszcze nie-
dawno w ogóle u nas nie występowały. 
Być może, wynika to z różnorodności 
siedlisk leśnych i zmian klimatu. Zwar-
tość kompleksów leśnych sprzyja spo-
kojnemu życiu zwierząt i  niezakłóco-
nej wegetacji roślin.

Ostatnio pojawił się w  naszych la-
sach wilk. Spotkali go w ostatnim roku 
pracownicy leśni. W czerwcu ubiegłe-
go roku jedna z pań zbierających jago-
dy, pokazała w  lesie miejsce, gdzie wi-
działa „dziwnego psa z pięcioma mło-
dymi”. Pan leśniczy rozpoznał w pozo-
stawionych śladach tropy wilka.  W są-
siednim leśnictwie został wytropiony 
wilczy matecznik. Wilk ma bardzo 
duże terytorium łowieckie, więc naj-
prawdopodobniej osobniki zaobserwo-
wane w  pobliżu Bukowiny mają swój 
dom na południe od naszego leśnic-
twa. Wilk ma zwyczaj regularnie ob-
chodzić swój rewir, aby sprawdzić stan 
zwierzyny i  pilnować swojego teryto-
rium przed intruzami czy inną watahą.  
Dlatego prawdopodobnie będziemy go 
spotykać coraz częściej. Toteż trzeba 
uważać na spacerach z czworonogami 
i nie spuszczać ich ze smyczy. Wilk bo-
wiem zawsze potraktuje psa jak kon-
kurencję i na wszelki wypadek będzie 
chciał go wyeliminować. Wilk nie za-
graża człowiekowi, ale warto podczas 
przypadkowego spotkania z  nim, gło-
śno zwrócić na siebie uwagę i np. pod-
nieść ręce w górę. Zasadą jest, aby nie 
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uciekać, lecz powoli wycofać się w bez-
pieczne miejsce i nie patrzeć wilkowi 
w oczy.  Wilk w Polsce znajduje się pod 
całkowitą ochroną. Jest ważnym zwie-
rzęciem w ekosystemie leśnym – regu-
luje populację dzików, saren i  jeleni, 
eliminując najsłabsze i chore osobniki 
oraz zjadając padlinę. W  naszych la-
sach możemy spotkać też dziki, sarny, 
jelenie, daniele, borsuki. Nie ma w nich 
jeszcze niedźwiedzi czy łosi, ale kto 
wie co będzie za parę lat. 

W  naszej okolicy mamy też kilka 
osobliwości przyrodniczych. Są nimi: 
głaz narzutowy, zwany diabelskim ka-
mieniem, grodzisko archeologiczne, 
pomnikowy cis, rezerwat jodłowy, sie-
dlisko bociana czarnego, stanowiska 
wawrzynka wilcze łyko, wiciokrzewu 
pomorskiego, widłaka goździstego oraz 
rośliny zwanej bagno. Kiedyś w naszym 
lesie znajdowała się sieć stawów, pozo-
stały po nich jeszcze stare groble. Las 
jest jednym z najskuteczniejszych spo-
sobów retencji wody. Jedna dojrzała 
brzoza asymiluje około 600 dm3 wody 
dziennie. To czynnik szczególnie waż-
ny w  czasach zmian klimatycznych 
i gwałtownego obniżania się poziomu 
wód gruntowych. 

Niestety nie wszyscy szanują to na-
turalne dobro. Problemem jest zaśmie-
canie lasu, szczególnie przez grzybia-
rzy, którzy w sezonie zjeżdżają się tłum-
nie do Bukowiny. Pozostawione puszki, 

butelki papiery są smutnym widokiem. 
Coraz częściej zdarzają się przypadki 
wjeżdżania do lasu pojazdami: samo-
chodami, quadami i motorami. Pan Je-
rzy przypomina, że w lesie nie wolno: 
krzyczeć, zaśmiecać terenu, palić ognisk, 
spacerować z  psami bez smyczy, biwa-
kować oraz wjeżdżać pojazdami mecha-
nicznymi, co jest wykroczeniem kara-
nym mandatem. Zaśmiecanie lasu to 
nie tylko problem estetyki, ale realne 
zagrożenie dla leśnej fauny. Np. w  wy-

rzuconej plastikowej butelce po słod-
kim napoju zbierają się zwabione zapa-
chem żuczki gnojarze. Nie potrafią jed-
nak wyjść z  butelki, ginąc po jakimś 
czasie. Po okresie grzybobrania las jest 
sprzątany przez Nadleśnictwo. Na tę ak-
cję są wydawane niebagatelne sumy. 

I jeszcze ważny apel pana Leśniczego, 
dotyczący zagrożenia pożarowego – po-
wiadamiajmy natychmiast o  każdym 
niebezpieczeństwie w  postaci zauważo-
nego dymu czy tlącej się ściółki. 
 

Blaise Pascal mówił: Zamiast się 
skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu 
dzięki, że tyle z siebie odsłonił. Piękno 
przyrody, jej prawa, siła i  logiczny po-
rządek jej trwania mogą wpływać na 
rozwój człowieka i jakość jego życia. Las 
(jego kojące dźwięki, zapachy i spokojne 
kolory) zapewnia człowiekowi odpoczy-
nek, a tonizując układ nerwowy, wzmac-
nia jego siły witalne. Pan Leśniczy ma to 
szczęście, że pracuje w  miejscu szcze-
gólnym oraz łączy pasję i  służbę. Natu-
ralne jest więc, że w pracy łączy wrażli-
wość z profesjonalizmem i wiedzą. Kie-
dy trzeba jest współczującym lekarzem, 
architektem, planistą czy ekonomem. 
Sam mówi, że człowiek jest tylko małą 
cząstką przyrody, a obcując z nią szybko 
uczy się pokory wobec jej potęgi. W oso-
bie pana Leśniczego, nasze bukowińskie 
lasy mają dobrego opiekuna. w

3  TELEFON ALARMOWY: 112

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Jaką kwotę w ciągu roku wydaje Nadleśnictwo Syców na sprzątanie lasu

i utylizację śmieci pozostawionych przez ludzi?

Za prawidłową odpowiedź przewidzieliśmy nagrodę.
Odpowiedzi prosimy kierować na nasz adres mailowy: parafiabukowina@gmail.com
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W  obecnym świecie dochodzi do wielu przestępstw, 
oszustw i  innych form nieuczciwości. W wyniku 
których ludzie, firmy i instytucje tracą olbrzymie for-

tuny i majątki. Jednak najgorszymi w tej kategorii są oszustwa na 
„wnuczka” czy „policjanta”, albowiem dotyczą one ludzi star-
szych  – seniorów. Są to przestępstwa na wskroś nieetyczne, 
perfidne i wysoce naganne, albowiem oszuści wykorzystują ła-
twowierność, zaufanie i inne niż u ludzi młodych podejście do 
drugiego człowieka.Według opublikowanych statystyk policji 
w 2019 r. od ponad 4,5 tys. poszkodowanych oszuści wyłudzili 
pieniądze na kwotę ponad 72 mln zł. W 2018 r. była to kwota 
ponad 60 mln zł. Niestety tendencja i  ilość dokonanych prze-
stępstw w formie wyłudzeń ciągle wzrasta. 

Najwięcej poszkodowanych było w Warszawie i powiatach 
ościennych – tam 612 osób straciło blisko 22 mln zł. Sytuacja 
dotyczy jednak całego kraju, oczywiście również wojewódz-
twa dolnośląskiego, w którym seniorzy stracili blisko 5 mln zł. 
Wśród osób, które zostały oszukane metodą na „wnuczka” lub 
„policjanta” około 90% stanowią ludzie w wieku od 50 do 94 lat. 
Wiele osób starszych oddaje oszczędności, biżuterię a nawet 
zaciąga kredyty lub pożyczki tracąc dorobek całego życia.

Oszuści wybierają ofiarę – seniora, czyli osobę, która jest bar-
dzo podatna na sugestie, jest łatwowierna i ufna. Dzięki tym ce-
chom, oszustom łatwo przychodzi manipulacja i  zmuszenie 
ofiar do wykonywania poleceń, w efekcie czego wypłacają oni 
z  banku oszczędności życia lub zaciągają kredyt. Przestępcy, 
w  trakcie rozmowy telefonicznej, uważnie słuchają seniorów 
i zręcznie wykorzystują informacje. Należy tu podkreślić, że czę-
sto są dobrze przygotowani do rozmowy i wykorzystują wcze-
śniej zdobyte informacje dotyczące krewnego seniora.

Do napisania tego artykułu, zachęciła mnie osobista historia 
związana z moją rodziną oraz przeżytą tragedią, która dotknęła 
moją 80 – letnią mamę. Chciałbym, aby to wspomnienie było 
ostrzeżeniem dla seniorów.

W październiku 2016 r., w mieście na terenie województwa dol-
nośląskiego, oszust Artur C., działając w porozumieniu z osobą 
lub osobami o nieustalonych personaliach w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia pokrzywdzonej 
w błąd, doprowadził moją mamę do niekorzystnego rozporzą-
dzenia jej mieniem. W rozmowie telefonicznej podał się za poli-
cjanta, a następnie poinformował o fikcyjnym zdarzeniu drogo-
wym, w którym miał brać udział jej syn i synowa. Przekazał rów-
nież informację, że syn potrzebuje pomocy wymagającej wpła-
cenia kwoty 28 tys. zł., gdyż w przeciwnym wypadku będzie po-
zbawiony wolności. Mama, pod wpływem ogromnych emocji 
oraz wielkiej troski o mnie, ulegając tej manipulacji, zgodziła się 
zapłacić kwotę 10 tys. zł. Po odbiór oszczędności zgłosił się przed 
wejściem do klatki schodowej umundurowany policjant. Prze-
stępca zapewnił mamę, że sprawa będzie załatwiona pomyślnie. 
Przestrzegł jednak, aby, dla dobra sprawy, nie kontaktowała się 
z nikim i nie informowała nikogo o zdarzeniu. Mama przeżyła to 
głęboko, a z rodziną skontaktowała się dopiero następnego dnia. 
Gdy oszustwo wyszło na jaw, początkowo nawet nie chciała po-
wiadomić policji. Dopiero po moich namowach zgodziła się 
zgłosić na policję, gdzie opisała całe wydarzenie i z jej pomocą 
został sporządzony portret pamięciowy oszusta. W trakcie dłu-
gich rozmów z mamą starałem się zrozumieć mechanizm dzia-
łania tego przestępcy i szukałem odpowiedzi jak mogło dojść do 
takiej sytuacji. Zrozumiałem, że reakcja mamy była wynikiem 
miłości i troski o dziecko oraz potrzeby ratowania go w trudnej 
sytuacji, w jakiej się znalazł. Wszystkie reakcje mamy, pod wpły-
wem zagrożenia, wynikały z potrzeby chwili, działała impulsyw-
nie i emocjonalnie, bez chłodnego logicznego myślenia. 

W wyniku szybkich i skutecznych działań policji, po kilku 
dniach, oszust został zatrzymany na gorącym uczynku w wo-
jewództwie opolskim. W  podobny sposób chciał wraz ze 
wspólnikami oszukać innych seniorów. W 2018 r. został osą-
dzony i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, w za-

NASZE BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA
OSZUST!!!

TEKST 
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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wieszeniu na 2 lata oraz oddany pod do-
zór kuratora. Wyrokiem sądu został zo-
bowiązany do naprawienia szkody 
i zwrotu zagarniętej kwoty na rzecz po-
szkodowanej. Inaczej wyglądała sytu-
acja z odzyskaniem zagarniętej w wyni-
ku przestępstwa kwoty 10 tysięcy zł. 
Pomimo treści wyroku, w którym zasą-
dzono obowiązek naprawienia szkody 
oraz wysyłanych do skazanego próśb, 

nie kwapił się on ze zwrotem pienię-
dzy. Dopiero ścisła współpraca z kura-
tor, sprawującą nadzór nad skazanym 
oraz wykorzystanie posiadanej wie-
dzy prawniczej i doświadczenia zawo-
dowego spowodowały, że udało się od-
zyskać pieniądze, które oszust niedaw-
no spłacił w  ratach. Niestety tego za-
kończenia moja mama nie doczekała, 
zmarła w 2019 r.  w

  Policja oraz media apelują do ludzi  
starszych o zachowanie rozwagi i rozsądku 
w sytuacjach, gdy ktoś przez telefon podaje 
się za krewnego, funkcjonariusza policji, 
CBŚ lub prokuratora. Policja NIGDY nie 
dzwoni i nie informuje o swoich działa-
niach przez telefon.  
NIGDY także nie prosi o przekazanie w depo-
zyt pieniędzy, kosztowności ani biżuterii.

  Policja w swoich komunika-
tach apeluje, aby w podob-
nej sytuacji zadzwonić pod 
numer alarmowy 112, na 
policję lub do dzielnico-
wego. NIE WOLNO wpuszczać 
do domu nieznajomych.  
NIE WOLNO przekazywać 
żadnych pieniędzy, nawet 
jeśli pojawi się umunduro-
wany funkcjonariusz policji.

PODZIĘKOWANIE
Chcielibyśmy w imieniu redakcji naszego 
kwartalnika podziękować pani Barbarze 
Ćwik, która bezinteresownie wykonała 
skład naszego czasopisma oraz stworzy-
ła jego projekt graficzny. Bez tej pomocy 
„Nowiny z Bukowiny” z pewnością nie by-
łyby tak profesjonalnie wydane. 

Trzeba dodać, że pani Barbara Ćwik 
nie jest mieszkanką naszej parafii, a jed-
nak pomogła nam, poświęcając swój czas 
i oddając nam do dyspozycji swoje umie-
jętności i talent. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy!.
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