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ZDJĘCIA NA POKAZ 
W zabytkowej chacie drewnianej w Kolo-

nowskiem otwarto wystawę, przygotowa-

ną przez uczestników sekcji fotograficz-

nej, którą w ostatnich miesiącach prowa-

dził znany opolski fotoreporter, Jerzy 

Stemplewski. Niektóre z tych zdjęć zamie-

ściliśmy w naszym biuletynie.  

ŚWIĘTO PRZYRODY I KULTURY 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, wraz z Nadleśnictwem Zawadz-
kie, organizują 24 sierpnia II Festiwal Kultury Leśnej „Drzewo Życia”.  W trakcie 
imprezy nie zabraknie ciekawych koncertów, wystaw i  innych atrakcji. 
 

Pomysł na  przedsięwzięcie kulturalne, nawiązujące do naturalnych zasobów przyrod-
niczych położonej w Dolinie Małej Panwi gminy, a jednocześnie pokazujące wielokul-
turowość Górnego Śląska, zrodził się w ubiegłym roku. Już wtedy zorganizowano kon-
kurs literacki, przeprowadzono plener fotograficzny i powierzono doktorowi Krzysz-
tofowi Spałkowi przygotowanie opracowania wydawnictwa o walorach krajobrazo-
wych  i przyrodniczych okolic Kolonowskiego. Na zbudowanej w miejscowej hali tar-
gowej estradzie pojawili się wykonawcy, reprezentujący nurt piosenki artystycznej, 
zaśpiewanej w języku polskim, niemieckim, czeskim oraz w gwarze śląskiej. Zanim 
jednak to nastąpiło, odbyło się uroczyste posadzenie Drzewa Życia. W niewielkiej od-
ległości od  festiwalowej sceny swoje docelowe miejsce znalazł buk zwyczajny odmia-
ny „Pendula”, który lokalnej społeczności zafundowało Nadleśnictwo Zawadzkie, co 
upamiętnia okolicznościowy dyplom, przekazany  przez nadleśniczego - Zdzisława 
Siewierę - oraz leśniczych - Krzysztofa Sawczuka i Roberta Piątka.  
 

Tegoroczny festiwal kultury leśnej poprzedziło wydanie przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Opolu książki mieszkającego w latach 1937 - 1944 w Staniszczach Małych 
Georga Hauptstocka, pt.: „Peter Schrat”. Z tego też powodu         Dokończenie na Str. 2 
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia" 
działa przy Nadleśnictwie Zawadzkie. Występu-

jący pod kierownictwem Mariusza Jamrozika 

muzycy mają w swoim repertuarze podstawowe 

sygnały używane podczas polowań oraz fanfary i 

marsze na rogach myśliwskich. 
 

Colonnowska. - Utworzona w 1989 roku orkie-

stra dęta z Kolonowskiego od listopada 2001 jest 

zarejestrowana jako Stowarzyszenie Muzyczne 

„Colonnowska”. Koncertuje od 1992 roku. Re-

pertuar orkiestry obejmuje utwory polskie i za-

graniczne, charakterystyczne dla typowych or-

kiestr dętych, ale również fragmenty musicali, 

muzyki pop i poważnej. Liczącą 25 osób grupą 

kieruje Manfred Jancik. 
 

Bluemoon - Garage in the City. - Młodzieżowy 

zespół wokalno-instrumentalny związany  

z TSKN na Śląsku Opolskim. Wykonująca  

rockowy repertuar grupa powstała w 2011 roku 

w Brożcu, a opiekuje się nią Ewa Magosz. Skład 

zespołu: Anita Barton - wokal, Michał Salamon -

- gitara basowa, Alex Linek - gitara solowa, 

Piotr Bernardt - keyboard, Marcel Czernek - 

gitara rytmiczna.  
 

Zespół "Zapłoty" powstał w 2009 r. w Gliwi-

cach. Muzyków połączyła pasja odkrywania 

zapomnianego piękna śląskiej muzyki ludowej. 

Wspólne poszukiwanie ciekawych tradycyjnych 

melodii i biegłość gry zaowocowały powstaniem 

świeżych, ciekawych autorskich aranżacji, łączą-

cych tradycję z nowymi brzmieniami. „Jesteśmy 

przekonani że warto odkryć i pokazać, że mamy 

własny folk śląski, nie kojarzący się z kiczem, z 

którego możemy być dumni i który jest atrakcyj-

ny dla odbiorców w różnym wieku.” – mówią 

członkowie zespołu. Grupę tworzą: Katarzyna 

Pluta – śpiew oraz Jacek Dzwonowski, Bogna 

Szwajger, Ewa Czardybon, Damian Wojnowski, 

Damian Stroka i Darek Gola. 
 

Chwila Nieuwagi to zespół, który już w 2013 

roku wystąpił w Kolonowskiem. Jego muzyka  

to: żywiołowość głównie górnośląskiego folklo-

ru, klimatyczność jazzu, nastrojowość piosenki 

poetyckiej. W aranżacjach Chwili Nieuwagi 

zwraca uwagę obecność: fortepianu –  Piotr Ko-

tas, kontrabasu – Rafał Kierpiec, perkusji – Ma-

rek Sochacki i gitary – Andrzej Czech, a przede 

wszystkim nietuzinkowego głosu Martyny 

Czech. W 2013 roku ukazała się druga płyta 

zespołu: „Miszung” z gościnnym udziałem Ma-

cieja Balcara (Dżem), Jarosława Trelińskiego 

(Raz Dwa Trzy) i Darka Sojki (Carrantuohill). 
 

Jazz Combo - Grupę tworzą opolscy muzycy, 

pod kierownictwem puzonisty Rolanda Moci-

gemby. Zespół wystąpi w siedmioosobowym 

składzie, zagra w rytmie bossa nowy, swingu i 

zaprezentuje najbardziej znane krajowe i zagra-

niczne przeboje muzyki jazzowej. Skład Jazz 

Combo uzupełniają: Janusz Matkowski, Łukasz 

Knapik, Kazimierz Knapik, Janusz Swaton, Ga-

briel Sulikowski i Dominik Gawroński.  
 

Światło i Dźwięk w 3D – Dionizos to przedsię-

wzięcie techniczne i artystyczne Dionizego Bryl-

ki z Dobrodzienia. Artysta prezentuje oparte na 

technice laserowej widowisko z wykorzystaniem 

własnej interpretacji największych krajowych i 

światowych przebojów muzyki elektronicznej, 

m.in. Jeana-Michela Jarre'a. 

WYSTĄPIĄ NA NASZYM FESTIWALU 
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postanowiono najwięcej uwagi 

poświęcić twórczości piewcy 

lasów nad Małą Panwią. Jemu 

zadedykowano nie tylko rajd ro-

werowy, ale też wykład, w któ-

rym Agnieszka Kwiecień z Nad-

leśnictwa Zawadzkie przedstawia 

przyrodnicze inspiracje Haupt-

stocka. 

W przygotowanym z okazji festi-

walu biuletynie zamieszczono 

próbki literackie następców Geor-

ga Hauptstocka, którzy wzięli 

udział w konkursie na opowiada-

nie, nawiązujące do urody Doliny 

Małej Panwi. Zwyciężyła w nim 

Violetta Wantulok- -Seebauer, 

która we wzruszający sposób 

opisała historię młodego, nieule-

czalnie chorego człowieka, znaj-

dującego trochę radości w spły-

wie kajakowym… 

Tegoroczną edycję festiwalu uko-

ronuje koncert finałowy, w któ-

rym zaprezentują się następujące 

zespoły: Zespół Sygnalistów Le-

śnych „Waltornia”, Orkiestra 

Dęta „Colonnowska”, Bluemoon, 

Zapłoty, Chwila Nieuwagi, Jazz 

Combo i Światło i Dźwięk w 3D -

- Dionizos. Rozpoczęcie koncertu 

nastąpi w niedzielę 24 sierpnia o 

godz. 15:00. 

Festiwal „Drzewo Życia” odbywa 

się w przestrzeni pomiędzy halą 

targową a zabytkową chatą  

w Kolonowskiem. W tym roku 

przygotowano szereg atrakcji: 

wystawę sztuki leśnej, kiermasz 

sztuki ludowej, degustację lokal-

nych wyrobów kulinarnych, wy-

stawy fotograficzne. Organizato-

rzy przewidzieli też wiele zabaw i 

konkursów dla dzieci. 
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RAJD ŚLADAMI PETERA SCHRATA 

Ponad 80 osób wzięło udział w rajdzie rowe-
rowym, który odbył się 26 lipca w Stanisz-
czach Małych. Motywem przewodnim impre-
zy były walory przyrodnicze Doliny Małej 
Panwi oraz jej dopływu - rzeki Myśliny - opi-
sane w twórczości Georga Hauptstocka. 
 

Na, wiodącą polnymi ścieżkami i duktami le-
śnymi, trasę wyruszyli zarówno przedstawi-
ciele sekcji rowerowych z Zawadzkiego, Gli-
wic i Strzelec Opolskich, jak i chcący aktywnie 
spędzić czas mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości. Wszystkich na starcie powitali organi-
zatorzy: Alfred Feliks, prezes Oddziału Zakła-
dowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem 
oraz Józef Kotyś, dyrektor Biblioteki i Cen-
trum Kultury w Kolonowskiem. 
 

Cykliści rozpoczęli zmagania z 25- 
-kilometrową trasą, wyruszając sprzed domu, 
w którym, w latach 1937 – 1944, mieszkał 
Georg Hauptstock. Przejechali koło zabytko-
wego budynku miejscowej szkoły, minęli ka-
pliczkę św. Urbana i dotarli na wzniesienie  
w zachodniej części wioski. W tym miejscu 
uzyskali informacje na temat historii Sta-
niszcz Małych, Georga Hauptstocka oraz jego 
miejsca w literaturze śląskiej. 
 

W drodze do położonego nad rzeką Myśliną 

„Starego Młyna” turyści zwiedzili bogate  
w chronione gatunki fauny i flory Szczyrkowi-
ska, źródełko leśne Stoczek, tajemniczą Czar-
ną Dziurę oraz, położone na północ od Fosow-
skiego, stanowiska bobrów i 160-letni sosno-
wy las. Leśnymi ścieżkami przeprowadzili ich 
- pełniący funkcję kierownika trasy - Piotr 
Jendruś oraz leśniczy - Krzysztof Sawczuk. Po 
trzech godzinach podróży uczestnicy rajdu 
dotarli nad rzekę Myślinę, opisaną siedem-
dziesiąt lat temu przez autora książki „Peter 
Schrat”: 
 

„W dole przejrzysta, płynąca w cieniu woda 
wije się meandrami wśród bagnistych łąk. Na 
jej brzegach pomiędzy rozłożystymi, grubymi 
olchami i rosochatymi wierzbami stoją rudo-
brązowe pnie sosen. Ostatnie promienie słoń-
ca przechodzą przez ich wypalone ciała bar-
wiąc je na rudo, jak futro wiewiórki. Malarze 
zaopatrzeni w pastele i akwarele, cóż powie-
działyby wasze farby na tę grę kolorów?” 
 
 

Rajd rowerowy „Śladami Petera Schrata” zor-
ganizowali: O/Z PTTK „Huta Andrzej” w Za-
wadzkiem, BiCeK w Kolonowskiem oraz Nad-
leśnictwo Zawadzkie, przy wsparciu finanso-
wym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Opolu. 
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Nie wiem, kiedy znalazłem się w samochodzie. 

Zielony busik Michała zawoził nas wszędzie 

tam, gdzie planowaliśmy nasze wypady. Pako-

waliśmy nasze kajaki, prowiant i wyruszaliśmy 

na parę godzin, aby pobyć z przyrodą, z naszymi 

marzeniami i tęsknotami. 

Wszyscy razem uczęszczaliśmy do jednej klasy 

gimnazjalnej. Potem razem uczyliśmy się do 

egzaminów maturalnych i razem rozpoczęliśmy 

studia. Michał i Jurek wybrali matematykę, a 

Szymon, Andrzej i ja informatykę. Przez te kilka 

lat nawiązała się przyjaźń, która swoją mocą 

przywracała nam optymizm, energię i humor. 

Siedzę sobie w zielonym busie na dwóch mięk-

kich poduszkach. Powleczki poduszek mają 

kolorowy wzorek - latają motyle. Gdybym mógł 

zebrać motyle z obu powleczek,  to na pewno 

potrafiły by mnie unieść do nieba.... 
 

Sleep Away..... 
 

- Nie śpij! Jesteśmy na miejscu. - Andrzej szarp-

nął moim tułowiem. Słońce rozjaśnia ciepłymi 

promieniami płaski brzeg Małej Panwi. Szymon 

z Jurkiem błyskawicznymi ruchami naprężonych 

mięśni ramion przenoszą mnie z zielonego busi-

ka do kajaka. Siedzenie dla mnie specjalnie wy-

posażyli w dodatkowe kawałki grubej gąbki. 

Chłopaki... 

Nie potrafię brać udziału w rozmowach moich 

przyjaciół. Staram się po prostu te słoneczne 

chwile zapamiętać. 

- Mam nadzieję, że nam nie uciekniesz. – An-

drzej jak zwykle swoim humorem jeszcze bar-

dziej upogadza nam ten i tak pogodny dzień. 

- Odpływamy! Chłopaki, z wiatrem i słońcem 

do przodu! – Szymon wydał komendę i powoli 

oddalamy się od Przystani Amazonka. Penetra-

cje przyrody nad prawdziwą Amazonką pozosta-

ną dla mnie tylko marzeniem. Ciepło słonecz-

nych promieni budzi we mnie energię, która 

pozwala na obserwację tego świata wokół i bu-

dzenie uczuć do odbieranych obrazów. 

Szymon wiosłuje równo i z gładkością dobrze 

wypolerowanego kawałku metalu poruszamy się 

w kierunku Krasiejowa. Zawsze fascynowały 

mnie drzewa, które wrastając w ziemię brzegu 

tej rzeki, musiały pochylać swoje konary i gałę-

zie nad wodą. Ziemia przecięta nurtem rzeki nie 

potrafiła dawać tym drzewom odpowiedniego 

fundamentu do ich wzrostu. Niektóre pochylone 

o więcej niż trzydzieści stopni mogą kontrolo-

wać swój wygląd w lustrze rzeki. 

Lubię te piaszczyste, wysokie fragmenty brzegu 

naszej rzeki. Szymon stara się mnie zagadywać i 

chyba ma ochotę na badanie mojej pamięci. 

Oczywiście pamiętam nasze tajemnicze obozo-

wiska, których zaufane nocne godziny umożli-

wiały nam z zaproszonymi dziewczynami po-

dróże do dorosłości. 

O, lubię to drzewo, którego korzeni nie przykry-

wa ziemia i są dla świata widoczne. Drzewo to 

zieleni się i w tym roku. Płyniemy spokojnie 

dalej. Woda unosi nasz kajak. Nagle szeroka 

łąka zaprasza do zrobienia przerwy, zagrania w 

piłkę, położenia się w słońcu obok Anny... 

Tuż za kolejnym zakrętem jest nasza plaża. W 

sobotnie popołudnia rozkładaliśmy stare koce, 

mające deseń kolorowej kraty i graliśmy w kar-

ty. Nasze karciane popołudnia często zakłócały 

dziewczyny, które zjawiały się tak nagle, jak 

pszczoły, zwabiane zapachem letnich kwiatów. 

- Chłopaki, kto szybciej dopłynie do tego wy-

schniętego pnia drzewa! - Jurek pokazuje wio-

słem w oddali wciśnięty w ziemię kawał szarego 

drewna, które kiedyś było zielenią pokrytym 

drzewem. 

- Trzymaj się, zaraz pokażemy, na co nas stać! - 

Andrzej, z naszej grupy najlepiej wysportowany, 

zwiększa ilość odbić wiosłem od powierzchni 

wody rzecznej. Nasz kajak nabiera prędkości. 

Czuję powiew wiatru, bliskość moich przyjaciół 

i uczucie bezpieczeństwa. (…) 
 

Nie chcę wracać  na moją tratwę. Nasze kajaki 

potrafią popłynąć ze mną na drugi brzeg. Widzę 

jeszcze małą dziewczynkę na brzegu naszej 

rzeki, która trzyma w dłoni pęczek dmuchaw-

ców. Dziewczynka stara się usilnie zdmuchnąć 

te szare niełupki mniszka pospolitego. Nagle 

oderwane od podstawy, w której znalazły pod-

porę, unoszą się w nieznanym kierunku. 
 
 
 
 
 

VIOLETTA WANTULOK 

KONKURS 
LITERACKI 
 

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem w ramach 
Festiwalu DRZEWO ŻYCIA zor-
ganizowała drugą edycję kon-
kursu literackiego, którego 
uczestnicy mieli nawiązać do 
walorów przyrodniczych Doliny 
Małej Panwi. Nagrody i wyróż-
nienia otrzymali: 
 

1. Violetta Wantulok - Seebauer, 
godło Rusałka, za opowiadanie 
pt.: „Na tratwie”, 

2. Angelika Kottisch, godło An-
gie, „Die Radtour ihres Lebens!” 

3. Ewelina Kurek, godło Domin-
go, „Spotkanie pieska Dingo z 
duchym pustelnika”. 
 

Wyróżnienia:  
 

Grażyna Pytel, Pestka, „Zielona 
Dolina” oraz Agnieszka Ziaja, 
anuszka, „Widok z mostu”. 
 

Wszystkim uczestnikom konkur-
su dziękujemy za literacki trud, 
a na stronach obok publikujemy 
fragmenty nagrodzonych prac. 

NA TRATWIE 

WIDOK Z MOSTU  

 

Płomyk słońca  

rozczesujący kosmyk włosów. 

Muzyka kształtu,  

melodia natury. 

Śpiew ptaków  

kojący drażnione brzegi rzeki. 

Szum liści  

uwodzicielsko kołyszących się 

drzew… 

Mała Panew  

namiętnie szepcze swą dolę - 

- brunatna wstęga zawirowania 

przyrody. 
 

AGNIESZKA ZIAJA 

FOTO: D. KOTYŚ 
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DIE RADTOUR IHRES LEBENS!  

ZIELONA DOLINA 
 

W Zielonej Dolinie 

Małej Panwi 

wraz z nurtem wartkim 

czas płynie. 

Zmienia się brzeg,  

rwie woda koryto, 

cuda natury tu odkryto. 

W zakolach rzeki żeremie 

bobrów, 

drzewa w ukłonie mówią  

„dzień dobry”. 

W urwisku powstało 

gniazdo zimorodka, 

przy brzegu 

dzikie kaczki spotkasz. 

Woda to szybciej,  

to wolniej płynie, 

służy roślinom 

i wydry rodzinie. 

Gdzie wzrokiem sięgniesz, 

będziesz zachwycony. 

Powrócisz 

choć pamięcią  

w Doliny tej strony. 
 
 

GRAŻYNA PYTEL  

Es war schon knapp nach siebzehn Uhr, als wir 

dann endlich am Turawa-Stausee angekommen 

sind. Wir bauten erst unsere Zelte auf, und dann 

suchten wir nach Holz für ein Lagerfeuer. Als 

wir all das gemacht haben, setzten wir uns nie-

der und schauten diesen auch so Phänomenalen 

See an. Doch ich schaute auf diesen See mit 

anderen Augen wie sie. Denn sie wussten es 

noch nicht, wie genau dieser See entstand…. 

Die Jungs gingen bisschen Baden, Lisa und ich 

Grillten uns vieren ein bisschen Wurst, quat-

schen nebenbei und bewunderten den schönen 

Tag der ein Ende nahm. 
 

~*~ 

Was wär den Zelten ohne Geschichten?! 
 

Jeder von uns, hat ein bis zwei Geschichten 

erzählt, doch bloß eine Geschichte bewegte 

Peter, Lisa und Max so sehr, dass sie einfach 

Sprachlos blieben. 
 

„Ich werde euch eine wahre Geschichte über 

den Turawa-Stausee erzählen… Heute kann 

man noch anstellen die Wurzeln von alten Bä-

umen sehen die schon vor 70 Jahren abgeschnit-

ten wurden. – ihr wolltet ja, ein bisschen Ge-

schichte, oder? …“ – zwinkerte ich ihnen zu – 

„Hunderte Jahre plagte den Menschen hier Ho-

chwasser, dass von der Oder und der Malapane 

ausgoss. Die ersten Masse wurden erst nach 

dem I Weltkrieg gemacht worden, und dann 

beschloss man einen Stausee zu bauen. Es fiel 

die Entscheidung, alle dort lebende Einwohner 

um zu siedeln. Die Hälfte dieses Sees war mal 

ein Wald und die andere waren zahlreiche Dö-

rfer, wie Hinterbruck (Zamoście), Krysline 

(Krzyślina) mit der Weiler Łuk und Pustków 

der zu Hitlersee (Szczedrzyk) gehörte. Dieser 

Stausee, nannte man auch Hitlersee, da er wä-

hrend der Zeit von Hitler entstand. Viele Fami-

lien mussten ihr Gut verlassen. Obwohl es 

schwer fiel, verabschieden sich schon im Jahre 

1933 die ersten Familien von ihren Bauernhöfen 

und Wohnungen. Die letzten verließen diesen 

Ort 1938. Manche Familien haben Geld bekom-

men um sich ein Neues Haus zu bauen, andere 

haben neue Häuser und Felder bekommen. Es 

war für die Menschen eine sehr schwere Zeit! 
 

Die Kosten betrugen 28 Millionen DM, die 

Oberfläche beträgt 24 km2 , 108 m3 , des Maxi-

malen Volumen und ist ca. 4 m Tief. Zum er-

bauen dieses Stausees brauchte man insgesamt 3 

Millionen Kubikmeter Erde, 225 Tausend Ton-

nen Steine, 10 Tausend Tonnen Zement, sowie 

10 Tausend Tonnen Eisen und 35 Tausend Ton-

nen Stahlbeton. Erst erbaute man eine 6 Meter 

lange Mauer, deren höchster Stelle 13 Meter 

beträgt und eine Basisbreite von 5 m erreich-

te…“ – erst schwieg ich einen Moment, aber als 

ich meine Freunde dann sah, als ich denen in die 

Augen schaute, sah ich, wie sehr es denen Leid 

tat! Und dann konnte ich nicht mehr länger 

schweigen! – „Es sind Jahre vergangen, ich 

wollte, dass ihr wisst, was dieser See auf sich 

hat, warum ich da nicht schwimmen gehe, und 

warum ich so mit Trauer in den Augen auf de-

ssen Ort schaue!“ 
 
 

„Danke Marie! Danke, dass du uns diese Ge-

schichte erzählt hast!“ – Fassungslos sahen wir 

uns an. Bis wir so müde waren, dass wir einfach 

eingeschlafen sind. 
 

ANGELIKA KOTTISCH 

Dingo usłyszoł świst i zrobiuło sie bardzo 

zimno. Po chwili piesek ujżoł dziwnoł po-

stać. Na pewno buł to chop - zmiarkował 

Dingo - jyno to buł bardzo dziwny chop, 

mioł na sobie choby suknia z kapturem, 

ftoro przepasano buła białum sznurum. Suk-

nia ta wyglundała na bardzo zniszczunum. 

Na nogach mioł sandały, a raczej szczympy 

sandałóf. Duch - jag go Łatka nazwała - 

- wyglundoł staro i biydnie, buł chudy i 

choby przezroczysty. 
 

Duch zrobiuł dokładnie to co pedziała sa-

rynka, przez co Dingo poczuł sie trocha 

bardzyj pewny siebie ale i tak nie móg ru-

szyć sie z miejsca. Jak już na kościele wy-

biuło trzi piesek sie zmiarkowoł, że już bar-

dzo dugo tak siedzi i sie nie ruszoł. Duch 

już łod dołwna siedzioł na ławce i patrzuł 

się na figurka Maryji. Dingo nie chcioł już 

tak dużyj marnować czasu. Zebroł całoł 

swojoł odwaga i wylazł spod krzołka, stanuł 

naprzeciw ducha, cały się czuns ale w kuńcu 

pedzioł: 
 

- Dziyń dobry duchu. 
 

Duch ani nie drgnął. Piesek przywitał sie 

jeszcze roz i tak samo jak za piyrwszym 

razym nie doczekoł sie żółdnyj reakcji. Din-

gowi spumniały sie słowa sarynki, że ducha 

należy wpiyrw ło cojś spytać, tak wjync sie 

zapytał: 
 

- Ftojś ty je i co sam robisz? 
 

- Nazywam się Onufry Kolibaj i odbywam 

zadaną mi pokutę – zachrypłym głosym 

pedzioł duch. 
 

- Ojej a coś to zrobiuł że musisz sam poku-

tować – zaciekawiuł sie Dingo jeszcze bar-

dzyj. 
 

- Za życia czyny me złe i niegodne habitu 

franciszkańskiego były, przewinienia te na 

stu stronach spisane zostały, dlatego przez 

tysiąc lat co noc od północy do poranka 

czuwać i modlić się muszę na przebłaganie 

za grzechy moje. 
 

- Dugo już sam pokutujesz? 
 

- Od dnia śmierci, a będzie tego już ponad 

dwieście lat. Daleki jest dzień mojego zba-

wienia, tak jak bardzo oddalone było moje 

hulaszcze życie od pobożnego życia pustel-

nika, jakie pędzić miałem. Wiele dobrych 

dusz sta-

rało się 

nawrócić 

mnie ze 

złej drogi, 

na nic 

zdały się słowa i modlitwy. Najgorliwsze 

były modlitwy mojego współbrata, gorliwe-

go pustelnika Makariusa Narzyńskiego, 

który również przebywał w pustelni w Sta-

niszczach a teraz cieszy się chwałą Pana. 

Żałuję teraz bardzo swych złych czynów i 

dalej pokutować będę. 
 

Duch łobruciuł sie w struna Matki Boskiyj i 

łzy połynuły mu po policzkach. Piesek jesz-

cze bardzyj poczuł jak mu je zimno. Żal mu 

sie zrobiuło z powidu nieszczyńśliwego 

ducha, zaproponowoł mu swoja pomoc, ale 

tyn nie reagowoł już na słowa pieska. (…) 

Po chwili usnuł i śniuł ło duchach, jakie 

może jeszcze kedyjś spotkać w pobliskich 

lasach. Tak sie miała całoł ta historia i joł 

wum powia, ze to je prołwda.  
 
 

 

 
 

EWELINA KUREK 

SPOTKANIE PIESKA DINGO Z DUCHYM PUSTELNIKA 
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POMNIKI PRZYRODY W GMINIE KOLONOWSKIE 

FOTO: K. WÓJCIK 

FOTO: R. SPYRA 

Przyroda gminy Kolonowskie obfituje w osobli-

wości flory i fauny. Stąd też najcenniejsze, najle-

piej zachowane jej fragmenty, zostały objęte 

ochroną w postaci licznych form ochrony przy-

rody. Na jej obszarze znajduje się Obszar Chro-

nionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko- 

-Turawskie, trzy zespoły przyrodniczo- 

-krajobrazowe, w tym „Kocia Góra” z łańcucha-

mi wzniesień morenowych, z najwyższą w okoli-

cy Kocią Górą oraz kompleksem malowniczych 

stawów hodowlanych, zwanych Stawami Pluder-

skimi, 13 użytków ekologicznych, z najciekaw-

szym „Szczyrkowiska” - malowniczym kom-

pleksem kilku śródleśnych oczek wodnych, po-

wstałych po nieczynnych wyrobiskach żwiru, 

chroniącym unikatowe biotopy wodne i bagien-

ne, położonym na południowy zachód od Sta-

niszcz Małych oraz 8 pomników przyrody  

w postaci pojedynczych drzew oraz skupisk 

drzew pomnikowych (w tym aleja 96 dębów 

szypułkowych, będąca największym nagroma-

dzeniem drzew pomnikowych na Śląsku Opol-

skim). Niestety część z nich usycha bądź już 

uschła. Jednak te leciwe dęby przed swoją śmier-

cią przestały właściwie być drzewami, a stały się 

wyszukanymi rzeźbami. Pomimo kresu swego 

biologicznego istnienia pod względem estetycz-

nym są nadal żywe, współuczestniczą bowiem w 

wielkim widowisku, jakie stanowi dla nas przy-

roda. Drzewa te potwierdzają prawdę, że przyro-

da jest niemal nieskończonym skarbcem form i 

człowiek nie musi jej wcale w niczym popra-

wiać, aby znaleźć w niej to, co go zachwyca.  

Na terenie gminy Kolonowskie został utworzony 

również obszar Natura 2000 Dolina Małej  

Panwi.                   DR KRZYSZTOF SPAŁEK 

ZBIÓRKA 
ODPADÓW 
 

Spółka REMONDIS będzie do 

końca bieżącego roku odbierać 

odpady komunalne z terenu gmi-

ny Kolonowskie. W związku  

z tym  zamieszczamy aktualny 

harmonogram zbiórki. 
 

 

Pojemniki z odpadami niesegre-

gowanymi (zmieszanymi) oraz 

segregowanymi należy wysta-

wiać do godz. 6:00 rano w dniu 

wywozu, a pełne worki - do godz. 

8:00. Zbiórkę odpadów wielkoga-

barytowych dla Kolonowskiego i 

Fosowskiego zaplanowano na 29 

października, a dla Staniszcz 

Wielkich, Staniszcz Małych i 

Spóroka - na 30 października. 
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W maju br. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu wyda-

ła reprint książki Georga Hauptstocka pt.: „Peter Schrat. Za-

piski myśliwego znad Małej Panwi” wraz z jej tłumaczeniem 

na język polski (Monika Choroś - proza i Johannes Krosny -  

- poezja). Poniżej publikujemy fragmenty literatury, opisują-

cej uroki Doliny Małej Panwi. 
 

 

Ognista kula słońca zapada się coraz głębiej, niebo nade mną staje 

się ciemnoniebieskie. 
 

Teraz zachodzące słońce oświetla sosny od dołu. Ich pnie stoją już 

w ciemności wieczoru, a wierzchołki skąpane są różnokolorowym 

świetle. To nieustający spektakl zmieniających się barw i świateł, 

rzewnych i radosnych pieśni, które las śpiewa o wieczornej godzi-

nie. Leżę z ręką pod głową i zastygam w tej dźwięczącej ciszy. 

W pobliżu coś szeleści w krzakach. Może to lis sznuruje do wodo-

poju. Są tam jego ślady, gdyż w tym miejscu pojawiają się kaczki; 

a być może to sarna szukająca pożywienia. 
 

Stałem się częścią lasu i nie przerywam wszechobecnej ciszy. 

Zanurzam się w zmierzchu, jak korzeń w ziemi pełnej mchów i 

porostów. 

Moja strzelba leży daleko ode mnie; nawet lis zdążający do swej 

nory i wrony frunące do gniazd nie skłonią mnie do przerwania tej 

ciszy. 

Zmierzch gęstnieje i wody Myśliny stają się coraz głośniejsze. 

Myśli czepiają się plusków i wędrują krętymi przesmykami przez 

trzęsawiska do rozlewającej się szeroko Małej Panwi, która po pół 

godzinie drogi przyjmie Myślinę. 
 

Rzeka wrzyna się w piaszczystą ziemię jak głęboka bruzda na 

twarzy ojczyzny; olchy i wierzby rosną na jej brzegach. Drzewa i 

zarośla nie zacieniają jej, gdyż płynie szeroko i leniwie przed sie-

bie. Mała Panwio! Mała Panwio! Pieśnią jest twe imię. Gdy je 

wymawiam, ogarnia mnie tęsknota za tobą. (…) 

Nie wracam przez piaszczystą górę; droga przez bagna, nad który-

mi teraz unosi się zwiewny welon mgły, jest mi milsza. Gwiaździ-

stą, cichą nocą nade mną tylko niezmierzona dal; łąki nad krętą 

Myśliną to ciasne, niewielkie przestrzenie otoczone potężnymi 

górami drzew. 

Przechodzę z jednego miejsca 

na drugie. Tu i ówdzie przebie-

gają sarny, lecz nie jestem pod-

stępny, nie straszę ich, nucę 

stąpając mocno i głośno. Ucho-

dzą w podskokach do następne-

go zagajnika, węszą, czekają aż 

ucichną kroki i wracają ufnie na 

łąki. 

Miejsca tak znane w świetle 

dnia, nocą zawsze stają się mi obce. Otulone wieczorną mgłą lasy 

oddają się marzeniom i unoszą się gdzieś między gwiazdami a 

ziemią, jak delikatny, czuły sen. 
 

Wszystko śpi. W wodach Małej Panwi odbijają się gwiazdy. Prze-

chodzę dudniącym krokiem przez most z flintą na ramieniu i ple-

cakiem, myśliwy bez zdobyczy, mimo to myśliwy. 

Nie, nie wracam jeszcze do chaty, chcę upolować kozła, chcę być 

myśliwym. Wkrótce wzejdzie księżyc, znam nad Małą Panwią 

pole gryki, na którym rogacz goni kozę, poznałem to dziś rano po 

śladach. Mała Panew jest szeroka i senna, idę wzdłuż niej aż do 

zasiadki. 

Cicho wspinam się na olchę. Jeszcze słabe światło księżyca ledwie 

znaczy krótki horyzont lasu. Woda cicho szumi, kwitnąca gryka 

lśni szarobiałą poświatą. Księżyc wyraźniej oświetla horyzont. 

Migotanie gwiazd staje się słabsze. Na skraju pola, na podleśnej 

łące pasie się spokojnie sarna często zerkając w stronę pobliskiego 

lasu. Bardzo wyraźnie widać to przez lornetkę. Wkrótce księżyc 

oświetli także pola na skraju lasu. 

Nad pogrążonym w nocy światem unosi się wielodźwięczny szum. 

Odgłosy lasu, wody, mojej olszynki, gwiazd i pól spotykają się w 

moim uchu przynosząc święte tchnienie. 

W takiej godzinie sam bóg lasu chętnie i bez melancholii wycho-

dzi z ciemnego boru na pola. 

Światło księżyca pada na wierzchołki sosen, wyostrzając ich zyg-

zakowate kontury. 

Nie mogę dłużej czekać na zdobycz! Magiczna poświata rozprasza 

ciemności. Rozpo-

czyna się noc cza-

rów. Sięgam po 

flet. Sarna zrywa 

s i ę .  „ Ks ięż yc  

wzszedł...” 

Sarna idzie wolno 

w kierunku lasu. Z 

pewnością czekała 

na kozła, teraz 

wychodzi mu na-

przeciw. Ach my-

śliwi, na pewno nie 

jestem jednym  

z was.           G.H. 
 

 

ZAPISKI ZNAD MAŁEJ PANWI 

*** 
 

 

To był myśliwy Peter Schrat, 

ze spokojem nie był za pan brat. 

Samotność była jego domem, 

pęd sosny najpiękniejszym złomem. 
 
 

Nemrod ów zwał się Peter Schrat, 

nic mu milszego nie dał świat 

nad nocną w lasach czczą włóczęgę, 

co była mu za dni mitręgę. 
 

 

Był to myśliwy jakich mało, 

każdej radości mu się chciało. 

Spotkałem raz go w leśnej głuszy - 

Tańczącą postać jego duszy. 
 

 

FOTO: R. SPYRA 




