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hase³ (imion, nazwisk i przezwisk).
- Zainteresowanie onomastyk¹
(nauk¹ o nazwach w³asnych)  to wp³yw
i inspiracja mojego profesora. Zbiera-
j¹c materia³ do pracy szuka³am �róde³ �
ksi¹g metrykalnych i innych dokumen-
tów ko�cielnych - w archiwum diece-
zjalnym w Opolu i archidiecezjalnym
we Wroc³awiu. Najstarsze, do jakiego
dotar³am, to ksiêga chrztów pochodz¹-
ca w³a�nie z po³owy XVIIw.

Najstarsze nazwiska strzeleckie
(miasta i wchodz¹cych dzi� w jego sk³ad
so³ectw) pochodz¹ od wyrazów pospo-
litych, m.in. zawodów (Kucharz � Ku-
charczyk), zwierz¹t (Czaja � Czajka),
ro�lin (Gruszka). I te wystêpuj¹ w doku-
mentach najczê�ciej. Ale w�ród tych naj-
starszych nie brakuje równie¿ wywodz¹-
cych siê od staropolskich imion: Do-
nat, Bogdo³. Odimiennym nazwiskiem
jest równie¿ Gawlik. W archiwaliach
znalaz³am 30 osób nosz¹cych to nazwi-
sko, a pierwsza z nich to niejaki Geor-
gius (ksiêga chrztów z 1662).

Ci, którzy dzi� w Strzelcach nosz¹
nazwisko Lipok (od lipy) � mog¹ byæ
dumni z jego wielowiekowej tradycji.
Pojawia siê pierwszy raz w 1653 r., a
potem w �ród³ach powtarza siê 183 razy
do XIX w. Nazwisko Gruszka wystêpuje
w tym czasie 139 razy, a pierwszy raz
zapisane zosta³o w 1666 roku. Bardzo
popularnym na tym terenie by³o (i wy-
daje siê, jest nadal) nazwisko Szczêdzi-
na � wystêpuje 106 razy od 1683 roku.
Jego �ród³os³ów to równie¿ wyraz po-
spolity: �szcz¹tek�, czyli potomek.

Nieca³e trzydzie�ci lat wcze�niej, w
1658 roku, pojawia siê nazwisko No-
wak. Czêstotliwo�ci¹ (112 razy do XIX
w.) niewiele ustêpuje wspomnianym
poprzednio, ale interesuj¹ce jest z inne-
go powodu. Trudno okre�liæ, czy wy-
wodzi siê z jêzyka polskiego, czy te¿ �
co jest równie prawdopodobne � z jêzy-
ka czeskiego (oznacza³oby wówczas
�przybysza� czy �nowicjusza�). W do-
datku w XIX wieku pojawia siê równie¿
jeszcze inna jego forma,  niby ³aciñska -
Nowakius. W ten sposób doszli�my do
tych nazwisk, w których widaæ wp³ywy
obce: jêzyka czeskiego (inne przyk³ady
to: Hawranek, Holisz, Kohutek), ³aciny
(np. Liber, choæ jednocze�nie notuje siê
nazwisko Wolny) czy jêzyka niemiec-
kiego. Tu wymieniæ mo¿na takie na-
zwiska jak Müller, Klein, Engel, obok
których funkcjonowa³y ich ,,odpowied-
niki� polskie - M³ynarz, Anio³ itp. - co
mo¿e byæ �wiadectwem t³umaczenia
nazwisk, germanizowania ich, w sposób
automatyczny. Oczywi�cie, zachodzi³
równie¿ proces odwrotny i nazwiska ge-
netycznie obce by³y polonizowane (na
ró¿ne sposoby), czego  przyk³adem ta-
kie nazwy osobowe jak: Sznajdrzyk
(Schneider + rodzimy przyrostek �yk
oraz polonizacja graficzna) czy Langosz
(Lang + -osz).

W badanym przeze mnie okresie

obce wp³ywy widaæ w 17 procentach na-
zwisk � mówi pani Dorota, dodaj¹c, ¿e
w archiwach pojawiaj¹ siê równie¿ for-
my hybrydalne, w których na przyk³ad
do niemieckiego nazwiska dodawano
czysto polsk¹ koñcówkê �ski lub �sky
(obydwie formy by³y równie czêste), np.
Wilimski.

W strzeleckich nazwiskach widaæ
tak¿e wp³ywy gwarowe, w�ród których
istotne s¹ np.: mazurzenie: Capla, Fla-
cek, Krucek; -¹, ê zapisywane (bo i wy-
mawiane na �l¹sku!) jako on, om, am
itp.: Ga³onska (Ga³¹zka), Bombelka (B¹-
belka), Kempa (Kêpa) czy zapo¿ycze-
nia s³ownikowe, a czêsto zachowane w
dialekcie (i w nazwiskach) wyrazy o pra-
s³owiañskim (nazwiska: Gatu� - od pra-
s³owiañskiego Gatati �wró¿yæ, domy�laæ
siê�; Mo¿d¿en- od ps³. wyrazu oznacza-
j¹cego gwó�d�) lub staropolskim rodo-
wodzie, np.: Cie�larz, Ku�nik (stp. �ko-
wal�), Szwiec (stp. �szewc�), Guzman
(stp. �b³azen�).

Zdecydowanie rzadziej pojawiaj¹ siê
w ko�cielnych ksiêgach metrykalnych
nazwiska podwójne, przy czym nie by³y
oddzielone jak dzi� ³¹cznikiem, nato-
miast zapisywano je w taki sposób: Ewa
Schikowa alias G³owa; Anna Matzken-
dorfin alias Wo�anka; Paul Mûller alias

Lublinsky. Zw³aszcza ciekawy jest ten
ostatni przypadek: niemieckie imiê i
pierwsze nazwisko, natomiast czysto
polskie � drugie. Sk¹d takie w³a�nie ze-
stawienie? Dzi� chyba nikt nie jest w
stanie tego wyja�niæ, choæ ówczesnym
mieszkañcom Strzelec wydawa³o siê to
zapewne oczywiste i ca³kiem jasne.

O ile jednak przytoczone przyk³a-
dy s¹ charakterystyczne dla ca³ego �l¹-
ska Opolskiego, to u nas mo¿na znale�æ
nazwiska, które nie pojawiaj¹ siê nigdzie
indziej, w ¿adnych �ród³ach. Piêciokrot-
nie natrafi³am na zupe³nie nietypowe,
w dodatku wystêpuj¹ce w formach z³o-
¿onych: Moczymiêsko, T³oczymiêsko,
T³uczymorek, Ledwoda, Smoliwoda, ale
te¿... Smolidup. Zapewne na pocz¹tku
mia³y one charakter przezwisk, czê�cio-
wo ¿artobliwych, ale ostatnie na pewno
mia³o wyd�wiêk pejoratywny.
- A co z imionami?

Otó¿ okazuje siê, ¿e ich zestaw nie
tylko w po³owie XVII wieku, ale i dwie-
�cie lat pó�niej, by³ ca³kiem ubogi. Naj-
pospolitsze z mêskich to Johann, a z
¿eñskich Catherina. Ale do�æ czêsto wy-
stêpuj¹ te¿: Laurentius, Valentinus, Geo-
rgius, Thomas, Christophorus, Franz, a
z kobiecych: Hedvige//Jadwiga, Susan-
na//Zuzanna, Margaretha, Elisabetha,
Eva//Ewa, Marianna i Johanna. Nato-
miast imiê Anna nie jest wprawdzie bar-
dzo rzadkie w zapisach, ale te¿ nie by³o
szczególnie czêsto nadawane w badanym
przeze mnie okresie. Prawdziw¹ rzad-
ko�æ stanowi³y inne imiona: Nepomu-
cena, Ulianna//Julianna, Thecla, Selma,
Eugen, Urban, Edwin, Adalbertus.

Ostatnimi czasy bardzo dobrze
maj¹ siê telefoniczni oszu�ci. I to nie-
stety g³ównie dziêki naszej naiwno-
�ci. Dotyczy to zarówno telefonów
komórkowych, jak i stacjonarnych.
Wymy�laj¹ coraz to nowe sposoby
na wy³udzenie pieniêdzy od abonen-
tów i posiadaczy telefonów na kartê.
Jedni oszu�ci, podszywaj¹c siê pod
operatorów, wy³udzaj¹ do³adowania
telefonów na kartê, inni za� w³amuj¹
siê do skrzynek abonentów TP SA i
naci¹gaj¹ na drogie po³¹czenia z ser-
wisami rozrywkowymi.

Je�li chodzi o telefony komórko-
we � zw³aszcza na kartê � próby wy-
³udzenia ma³ych kwot sta³y siê po-
wszechne. Czêsto przychodz¹ do
mnie konsumenci z zapytaniem co
mo¿e kryæ siê pod tre�ci¹ dziwnego
sms-a w stylu:
* Era Omnix. Wygra³e� w naszym
konkursie zestaw kina domowego,
aby potwierdziæ odbiór nagrody wy-
�lij SMS o tre�ci 668xxxxxx na numer
1120�,
* �ERA: System zanotowa³ brak
twojej karty SIM w sieci. Wy�lij SMS
o tre�ci 660xxxxxx pod numer 1120, a
skorygujemy b³¹d, w przeciwnym ra-
zie blokujemy Twoj¹ kartê SIM�,
* �Z okazji urodzin ERA otrzyma-
³e� 20 darmowych minut! Aby po-
twierdziæ wy�lij 9-cyfrowy kod
696xxxxxx na numer 1120�.

Takiej tre�ci SMS-y otrzymuj¹
abonenci sieci Era. W innych sieciach
s¹ to smsy podobnej tre�ci.  Je�li zde-
cydujemy siê na nie odpowiedzieæ -
do³adowujemy komórki oszustom.
W jaki sposób? Oszu�ci wykorzystali
wprowadzon¹ w ubieg³ym roku, któ-
ra umo¿liwia proste do³adowanie (10
lub 20 z³) innego telefonu na kartê
(tzw. pre-paida) za pomoc¹ SMS-a.
Wystarczy podaæ numer telefonu,
który chcemy do³adowaæ (oszu�ci
podaj¹ swój) oraz wys³aæ SMS-a na
czterocyfrowy numer operatora
(1110 lub 1120), który kwotê doliczy
do rachunku. Us³uga jest bardzo przy-
datna i popularna: np. rodzice mog¹
zasiliæ komórkowe konto dziecka.
Zatem mo¿na przez przypadek i chêæ
wygrania do³adowaæ komu� konto.
Problem dotyczy przede wszystkim
telefonów na kartê, które SA do³ado-
wywane za pomoc¹ kupowanych w

kioskach zdrapek albo przez opera-
tora za pomoc¹ zlecenia sms-owego.
T¹ ostatni¹ mo¿liwo�æ wykorzystuj¹
oszu�ci podszywaj¹c siê pod opera-
tora. Wysy³aj¹ np. do u¿ytkownika
komórki SMS z informacj¹, ¿e opera-
tor oferuje mu korzystne do³adowa-
nie np. za 20 z³ otrzyma podwójny
zasób minut � wystarczy wys³aæ sms
z kodem (oczywi�cie numerem tele-
fonu oszusta). U poszczególnych
operatorów s¹ oczywi�cie promocje,
ale zanim decydujemy siê na odpo-
wied� na dziwnego smsa � sprawd�-
my u �ród³a � czyli np. w punkcie
obs³ugi klienta operatora � czy dana
promocja faktycznie istnieje.

Wielu oszukanych zg³asza spra-
wê do Urzêdu Komunikacji Elektro-
nicznej i wielu z nich z danych poda-
wanych przez UKE odzyskuje pie-
ni¹dze po z³o¿eniu reklamacji, ale ko-
nieczne jest wcze�niejsze zawiadomie-
nie policji.

Urz¹d Komunikacji Elektronicz-
nej zaj¹³ siê równie¿ spraw¹ dziw-
nych po³¹czeñ z numerami takimi jak
0-700, 0-400, 0-300 czy 0-208.Do
urzêdu zg³aszaj¹ siê oszukani, na któ-
rych rachunkach telefonicznych figu-
ruj¹ liczne po³¹czenia z takimi nume-
rami. To drogie numery stosowane np.
w telekonkursach ze stawkami nawet
8 z³ za minutê!  Czas trwania po³¹-
czeñ nie przekracza zwykle czterech-
sze�ciu sekund, ale niestety po up³y-
wie kolejnych ok. piêciu sekund po³¹-
czenie nawi¹zywane jest ponownie. I
za ka¿e taki kilkusekundowe po³¹cze-
nie liczona jest kwota 8 z³. Abonenci
przyznaj¹, ¿e raz czy 2 dzwonili na
konkurs audio-tele, a w ich rachunku
widnieje np. kilkadziesi¹t po³¹czeñ!

Oszukane osoby niezwykle rzad-
ko zg³aszaj¹ siê na policjê, gdy¿ uwa-
¿aj¹, i¿ z powodu straty np. 20 z³ nie
warto traciæ czasu na sk³adanie zeznañ.
Poza tym niestety niezwykle trudno
jest wykryæ sprawcê. Korzystanie
przez przestêpców z niezarejestrowa-
nych telefonów na kartê i wielokrot-
nego przekierowywania po³¹czeñ
zwykle skutecznie maskuje �lady.
Zatem przede wszystkim czytamy
dok³adnie otrzymywane sms-y
i sprawdzajmy ich wiarygodno�æ, by
nie daæ siê oszukaæ.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Uwaga! Dziwne sms-y

Wygra³e� - przegra³e�

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37
�Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II powróci³
do domu Ojca� - tymi s³owami abp
Leonardo Sandri obwie�ci³ wiernym
�mieræ papie¿a. Jego ¿ycie, cierpienie
i �mieræ obserwowa³ ka¿dy, niezale¿-
nie katolik czy nie � UMIERA£
WIELKI TEGO �WIATA.

W rocznicê tych wydarzeñ wiele
milionów ludzi znowu na chwilê za-
mar³o, po raz kolejny �wiat siê za-
trzyma³. Pochyli³ swe czo³a nad gro-
bem Jana Paw³a II, wspomnia³ Jego
¿ycie, na nowo powróci³y g³o�no
wypowiadane s³owa NIE LÊKAJCIE
SIÊ,  OTWÓRZCIE DRZWI CHRY-
STUSOWI. Nikt nie przeszed³ obo-
jêtnie obok s³ów wypowiedzianych
w testamencie, w których Jan Pawe³
II prosi o modlitwê, tak za ¿ycia jak i
po �mierci.

Poniedzia³ek 3.04.2006, to dzieñ
spotkania na czuwaniu z Janem Paw-
³em II uczniów ZSZ nr 1. O godz.
10.15 ca³e t³umy uczniów przyby³y
do Ko�cio³a p.w. �w. Wawrzyñca,

gdy¿ to w³a�nie tam chcieli�my wspo-
mnieæ i choæ chwilê zatrzymaæ siê
przy postaci Wielkiego Polaka. Krót-
ki program s³owno � muzyczny przy-
gotowany przez katechetów a wyko-
nany przez uczniów szko³y przybli-
¿y³ nam postaæ Karola Wojty³y, da³
mo¿liwo�æ wyciszenia i zatrzymania
siê w rozbieganej rzeczywisto�ci.
Wzrok wszystkich obecnych utkwio-
ny by³ w portret Tego, Który swym
¿yciem zaw³adn¹³ naszymi sercami, z
ust wszystkich obecnych p³yn¹³ prze-
piêkny �piew pie�ni �Barka�, która
sta³a siê niejako hymnem chwil spo-
tkania z Janem Paw³em II. Pomimo i¿
z oczu p³ynê³y ³zy, twarze by³y pe³-
ne zadumy, to serca nasze przepe³-
nia³a rado�æ i wdziêczno�æ. Ca³o�æ
spotkania zakoñczy³a wspólna modli-
twa o rych³¹ beatyfikacjê Tego, który
swym ¿yciem pokaza³, czym jest
prawdziwe chrze�cijañstwo, a dzi�
zapewne z okna niebieskiego spogl¹-
da i nam b³ogos³awi.

Edyta Bem

�I  DLA NAS �WIAT SIÊ ZATRZYMA£�

Przebojem...  do studia nagrañ

Sukcesem okaza³ siê dla uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach
Opolskich udzia³ w VI Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej w Tu³owicach.
20 marca reprezentuj¹cy szko³ê uczniowie: solistka Agnieszka Wolany oraz ze-
spó³ ,,ADN� (Natalia Malewska, Agnieszka Wolany, Damian Wybraniec) wziêli
udzia³  w konkursie o charakterze przes³uchania, poddaj¹c siê ocenie jury, w sk³adzie
którego znale�li siê profesjonalni i znani muzycy, m. in. z zespo³u ,,Piersi�.
W konkursie premiowano nie tylko zdolno�ci estradowe i muzyczne uczestników,
lecz równie¿ ich umiejêtno�ci lingwistyczne, bowiem w repertuarze wykonawców
mog³y siê znale�æ wy³¹cznie utwory w jêzykach obcych. Festiwalowa publiczno�æ
us³ysza³a zatem w czasie wystêpu strzeleckich licealistów utwory takie jak: ,,Tears

in Heaven�, ,,Milord�, ,,Wenn du so bist, wie dein Lachen�.
Werdykt wieñcz¹cy festiwal potwierdzi³ skuteczno�æ dzia³añ opiekuna uczniów -
Dariusza Szczypury - oraz wysoki poziom m³odych muzyków z liceum: zespó³
,,ADN� zaj¹³ miejsce II (w sytuacji, gdy I miejsca nie przyznano!), za� solistka
wraz z wyró¿nieniem otrzyma³a zaproszenie do profesjonalnego studia nagrañ.

Dorota Maækula

O strzeleckich nazwiskach
dok. ze str. 1


