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POWIAT STR Z E LE C K I

Proszê sobie wyobraziæ te siódemki: 7.07.2007, a my obaj mamy po 77 lat!
I za chwilê mamy siê spotkaæ.

Spotkanie po 62 latach

Szeædziesi¹t dwa lata to du¿o czy ma³o? Tyle minê³o od spotkania z koleg¹ ze szkolnej ³awki
Klemensem Kahlertem. Widzielimy siê pónym wieczorem 19 stycznia 1945 roku na dworcu
w Kêdzierzynie i przez wiele lat myla³em, ¿e to nasze ostatnie spotkanie. A by³o to tak.
(aptekarz) przygotowa³ dla ca³ej rodziny mieszkanie w Monachium.
Kilka s³ów o nim: wczeniej, w wojsku, zosta³ ranny i le¿a³ w szpitalu w
Insbrücku w Austrii. Póniej w Monachium jeszcze studiowa³ dalej z koleg¹ Pelk¹ ze Strzelec. Poniewa¿ ca³e
miasto by³o w gruzach mieszkalimy
wszyscy w jednej szklarni, ja studiowa³em w miecie Preising na Uniwersytecie Gartenbar Igniner. Dodam
jeszcze, ¿e na tym samym uniwersytecie studiowa³ póniejszy papie¿
Benedykt XVI.

Z okazji Dnia Weterana,
w imieniu
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego,
pragniemy wszystkim Weteranom
oraz ich Rodzinom i Najbli¿szym
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, szczêcia, d³ugich i pogodnych lat ¿ycia.
Niech satysfakcja z dokonañ, wiadomoæ
dobrze spe³nionego obowi¹zku
wobec Ojczyzny i Narodu, towarzyszy
Pañstwu ka¿dego dnia.
¯yczymy Wam wszystkiego najlepszego.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Skrzy¿owane losy
7 lipca 2007r.

Opowiadanie Alfonsa
Kiedy ewakuowano nasz internat z
D¹browy Górniczej, na dworcu kolejowym w Kêdzierzynie, czekalimy na poci¹g w kierunku Wroc³awia. By³a godzina 22.00. Musia³em
w pewnej chwili iæ do toalety i w
tunelu zobaczy³em Klemensa. Od
razu powiedzia³ mi: Alfons, die Russen sind schon in Groß Strehlitz
(front ruski jest ju¿ w Strzelcach Op).
Zblad³em poruszony: tak chcia³em do
domu, do mamy, bo 22 stycznia mia³a urodziny, a ja przecie¿ mia³em zaledwie 14 lat. Nie uda³o mi siê dotrzeæ do domu z Kêdzierzyna, próbowa³em z Opola, co by³o daremne,
za to dotar³em a¿ do Drezna.
Tam prze¿y³em ca³e bombardowanie miasta. Stamt¹d wyruszy³em
na wêdrówkê za chlebem. Pracowa³em w gospodarstwach rolnych. Ile¿
to ³ez wyla³em, a modlitw do Opatrznoci Bo¿ej odmówi³em...
Powrót do domu nast¹pi³ dopiero pod koniec 1946 roku przez Czerwony Krzy¿ z Katowic. Powojenne
lata by³y ciê¿kie, ale by prze¿yæ, trzeba by³o nauczyæ siê jêzyka polskiego, wyuczyæ zawodu tokarza. Trzeba by³o pracowaæ.
W 1954 roku o¿eni³em siê, za³o¿y³em rodzinê, urodzi³o nam siê piêcioro dzieci: dwie córki i trzech synów. Prze¿ylimy razem z ¿on¹ 52
lata. W 2006 roku, 28 marca, Bóg
powo³a³ J¹ do siebie.
Gdy dzi to wspominam, wydaje siê, ¿e to wszystko zdarzy³o siê
nie dalej jak wczoraj. A w dodatku
tyle niespodzianek!
Jakie to szczêcie, ¿e mog³em po
60 latach przez Czerwony Krzy¿ w
Hamburgu znaleæ dziewczynê, która pracowa³a razem ze mn¹ u gospodarza za kawa³ek chleba. W 2006 r.
pojecha³em siê z ni¹ spotkaæ i powspominaæ tamten czas. Jaka to radoæ po tylu latach siê odnaleæ! I po
tylu latach dowiedzieæ siê, ¿e przez
ten ca³y czas pamiêta³a, ¿e ani ja, ani
mój kolega Józek nigdy nie zaprosilimy jej do tañca na zabawie!
I kolejny raz mia³em szczêcie.
Nie do wiary: niedawno widzia³em
siê z Klemensem Kahlertem! Po tylu
latach!
Spotkalimy siê 7 lipca 2007 r. w
sanatorium w Kamieniu l¹skim.
Przylecia³ z ¿on¹ Karin samolotem z
Monachium do Wroc³awia, stamt¹d
przyjecha³ poci¹giem do Opola. Tak
uzgodnilimy telefonicznie. Proszê
sobie wyobraziæ te daty: 7.07.2007,
a my obaj mamy po 77 lat! I za chwilê mamy siê spotkaæ.

Z wielkim zaciekawieniem stojê
na peronie II i czekam, a¿ poci¹g przyjedzie, przygl¹dam siê i zastanawiam:
poznam go czy nie? Ale mylê, ¿e
trzeba patrzeæ na podró¿nych z du¿ym baga¿em: ci z wielkimi walizkami, to na pewno oni. Od razu zrobi³em zdjêcie. Zawo³alimy do siebie
po imieniu i to ju¿ pasowa³o. A potem wielkie uciski. Samochód sta³
przed dworcem, wrêczy³em jedn¹
ró¿ê ¿onie Klemensa, i pojechalimy
do sanatorium.
W tym dniu nie by³o jeszcze wiele
rozmów, ale nastêpnego dnia, w niedzielê, poma³u siê ju¿ rozkrêci³o, wiele przecie¿ siê wydarzy³o od 19
stycznia 1945 r.
Jest poniedzia³ek, 9 lipca. Usiedlimy i Klemens zacz¹³ mi opowiadaæ wszystko od momentu kiedymy
siê ostatni raz widzieli na stacji wieczorem w Kêdzierzynie.

Opowiadanie Klemensa
Kiedy ju¿ wiedzielimy, ¿e do
domu nie mamy co jechaæ, bo na tym
terenie jest wojsko rosyjskie, nic nam

Tak wiêc obaj prze¿ylimy, ale
czy s¹dzilimy, ¿e nasze losy jeszcze kiedy siê skrzy¿uj¹?. Takie wydarzenie jakie nas spotka³o, jest wielkim podarunkiem Bo¿ym i nieczêstym przypadkiem. Jak dosz³o do
naszego spotkania? Wed³ug opowiadañ Klemensa, by³o to tak. Kiedy w
roku 2006 odwiedzi³ miasto Soest
(partnerskie miasto Strzelec) spotka³
pani¹ Stefaniê Zimke, która mu da³a
moj¹ ksi¹¿kê M³odoæ i wielka niewiadoma, gdzie te¿ wspominam
Klemensa i nasze ostatnie spotkanie
w Kêdzierzynie w styczniu 1945 r.
Od razu odszuka³ mój numer telefonu w Internecie i adres, by do mnie
napisaæ. Tak wiêc telefonicznie i listownie siê odnalelimy. Klemens
mówi³ mi, ¿e chcia³by siê dostaæ do
sanatorium w Kamieniu l¹skim, bo
mu pos³a³em kartê o tym sanatorium.
Zamówi³ tam pobyt z ma³¿onk¹ Karin na okres od 7. do 30. lipca br. i...
oto jestemy razem i wspominamy
wszystkie nasze prze¿ycia. Jakie to
piêkne, ¿e nam Bóg pozwoli³ to prze¿yæ. Zaraz po tygodniu razem zamówilimy dziêkczynn¹ mszê w. za
nasze spotkanie po 62 latach i o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e, by jeszcze prze¿yæ w starszym wieku spokojnie nasze ¿ycie. Mia³em w sanatorium samochód i wiele podró¿owa-

Do Pierwszej Kominii poszlimy 16 kwietnia 1939r. Mokre £any zawsze
siedzia³y w ósmej ³awce. Po latach w kociele w. Wawrzyñca usiedlimy w
tej samej.
nie pozosta³o innego, jak siê po¿egnaæ. Uciskalimy siê i ka¿dy poszed³ w swoj¹ stronê. Pojecha³em
poci¹giem do Karpacza, a póniej
dalej w kierunku Bautzen. Tam siê
spotka³em z rodzin¹ Gemmert ze
Strzelec (a uczy³em z ich ch³opcami).
Wtedy te¿ dowiedzia³em siê, ¿e moja
matka ostatnim poci¹giem wyjecha³a
ze Strzelec w kierunku Bautzen i tam
mamy siê spotkaæ. Siostra Maria
przed piêcioma dniami w Gliwicach
w szpitalu urodzi³a dziecko, wiêc
wsiad³a do poci¹gu w Gliwicach i równie¿ pojecha³a do Bautzen. Tam wszyscymy siê spotkali i pojechali do
naszego wujka do Thüringen. Tam zostalimy pó³ roku, a mój brat Helmut

limy po okolicy, by powspominaæ
nasze m³ode lata. W rozmowach
wspomina³em te¿, ¿e mia³em przed
nim respekt w szkole, bo jego rodzice byli nauczycielami, a ja pochodzi³em z prostej, wielodzietnej rodziny.
Jego ojciec by³ kierownikiem szko³y
w Sieroniowicach, co tu mówiæ by³
halt lepszy, a tak my siê teraz pokochali i wszystko powspominali o
naszym ¿yciu.
30. lipca, w poniedzia³ek po naszym leczeniu sanatoryjnym, odwioz³em ich na stacjê kolejow¹ w Opolu.
Po¿egnalimy siê z nadziej¹, ¿e jeszcze raz siê spotkamy.
Alfons Schnura

Kolejka z numerkami
dok. ze str. 1

spodziewa³a, ¿e tu s¹ takie kolejki - g³os niesie siê dononie po ulicy Jordanowskiej.
Mojej rozmówczyni tablice rejestracyjne z samochodu pomaga odkrêciæ pan Piotr z Zawadzkiego i
wtóruje tej opinii.
- Wczoraj (w poniedzia³ek) chcielimy zarejestrowaæ z ¿on¹ skuter.
Starostwo rozpoczyna pracê o ósmej.
Bylimy piêæ minut póniej i... numerka ju¿ na ten dzieñ nie dostalimy: wydaj¹ tylko 30. Dzi przyszed³em sam przed 7.30, bo ¿ona z
dzieckiem do lekarza musia³a iæ.
Numerek dosta³em, ale ile mi zejdzie
na czekaniu  nie wiem  dzieli siê
spostrze¿eniami.
Rozmawia³am z nim przed starostwem o 7.40. Godzina jest istotna, bo spotka³am go ponownie o
11.30. Nadal czeka³ w kolejce przed
Wydzia³em Komunikacji.
Pan Janusz Mainusz ze Strzelec Opolskich w poniedzia³ek (20
sierpnia) optymistycznie przyszed³
do starostwa o 9.30. Numerków ju¿
nie by³o. Nastêpnego dnia zjawi³ siê
wiêc o godzinie 7.15. Numerek dosta³. O wpó³ do dwunastej ocenia³, ¿e
bêdzie musia³ jeszcze z godzinê poczekaæ na swoj¹ kolejkê.
Pañstwo W³odarczykowie,
równie¿ ze Strzelec, raz ju¿ czekali
przez ca³y dzieñ na z³o¿enie wniosku o rejestracjê samochodu. Dzi
zjawili siê po odbiór dowodu rejestracyjnego. W kolejce ju¿ minê³o im pó³torej godziny, a spodziewaj¹ siê, ¿e
do 14.00 (a wiêc po 4 godzinach)
mo¿e uda im siê odebraæ dowód.

- Wyj¹tkowo ma³o ludzi nas obs³uguje. Gdyby by³a wiêksza obsada 
sz³oby to szybciej i oszczêdza³o
wszystkim nerwy  mówi¹.
Na tle tych kolejkowiczów pan
Artur (równie¿ ze Strzelec) wydaje
siê weteranem: jest tu po raz czwarty. Nie, jak wyjania, wcale nie dlatego, ¿e poprzednio nie uda³o mu siê
niczego za³atwiæ, ale dlatego, ¿e tyle
pojazdów musia³ zarejestrowaæ. I dzi
jego sytuacja wygl¹da tak: przyszed³
o 10.50. Numerek dosta³ (wczoraj ju¿
kilka minut po ósmej ich nie by³o) 
236. Gdy rozmawiamy  czeka ju¿
od 40 minut (w³anie za³atwiany jest
klient z numerkiem 222), ale ju¿ waha
siê, czy nie zrezygnowaæ z czekania i
nie przyjæ nastêpnego dnia. S¹dzi,
¿e przy tempie 30-40 minut (tyle
trwa za³atwienie jednej osoby) po
prostu nie wyrobi siê z czasem.
Jako weterana pytam, ile trzeba
przeznaczyæ na za³atwienie formalnoci zwi¹zanych z rejestracj¹. Jak
s³yszê  ocena jest nie³atwa.
- Trudno powiedzieæ  mówi pan
Artur - ale ok. 3 godziny trzeba sobie
zarezerwowaæ i na z³o¿enie dokumentów, i tyle samo na ich odbiór. Przyznaje te¿, ¿e wszystko zale¿y od
szczêcia i dnia, na jaki siê trafi  a z
tym nie ma ¿adnej regu³y. I nie da siê
powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku tygodnia
jest zdecydowanie mniej interesantów
ni¿ pod koniec, albo ¿e najbardziej
op³aca siê przyjæ w rodku miesi¹ca, bo wtedy nie ma kolejek. Czasem
ludzie stoj¹ t³umnie, czasem w ogóle
nie ma kolejki.
M. Górka

