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- �Czwarte miejsce na li�cie to
dobra pozycja do ataku� - powie-
dzia³ Pan po konwencie wybor-
czym Mniejszo�ci Niemieckiej.
Lubi Pan walczyæ?
- Ju¿ to, ¿e zdecydowa³em siê na
kandydowanie, wywo³a³o dreszczyk
emocji. Zdajê sobie sprawê, ¿e spo-
³eczeñstwo generalnie ma do�æ poli-
tyki, a przede wszystkim polityków.
Ale przecie¿ Sejm powinien praco-
waæ dla dobra kraju. Kiedy� w Polsce
porz¹dek musi zapanowaæ, a ja jako
urodzony optymista wierzê, ¿e na
zmiany nie trzeba czekaæ wielu lat.
- Pose³ na Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej - to brzmi dumnie. Ale
chyba nie w mijaj¹cej w³a�nie ka-
dencji...
- Kiedy zaczê³y siê wolne wybo-
ry do naszego parlamentu wydawa³o
mi siê, ¿e tam powinni siê znale�æ
sami fachowcy wysokiej klasy: pro-
fesorowie, docenci, znaj¹cy siê na
prawie i chc¹cy ustanawiaæ dobre
prawo dla dobra mieszkañców naszej
ojczyzny. W ostatnich latach tak jed-
nak nie by³o, i tylko ma³a grupa 20-
30 pos³ów praktycznie �krêci³a� Sej-
mem, jak opowiadali mi to parlamen-
tarzy�ci. To musi siê zmieniæ. Nowy
Sejm musi byæ kompetentny, a po-
s³owie - niezale¿nie od tego, czy bêd¹
z opozycji, czy te¿ nie - powinni
umieæ zawieraæ kompromisy w spra-
wach wa¿nych dla Polski, a nie kie-
rowaæ siê interesami korzystnymi dla
w³asnego ugrupowania partyjnego.
Nie mog¹ te¿ zapominaæ o swoich re-
gionach, a wiêc parlamentarzy�ci z
Opolszczyzny, z której bêdziemy
mieæ 3 senatorów i 13 pos³ów, po-
winni dbaæ o po¿ytki dla naszego
województwa.
- Polska nie jest federacj¹ regio-
nów, nie mo¿na mieæ na uwadze
tylko interesów danego teryto-
rium.
- Owszem, obowi¹zkiem pos³a jest
na pierwszym miejscu dobro Rzecz-
pospolitej, ale nie mo¿na zapominaæ,
¿e ka¿dy z nich ma równie¿ obowi¹z-
ki wobec w³asnych wyborców, a wiêc
województwa, z którego siê wywo-
dzi. Nie lubiê s³owa lobbing, ale uwa-
¿am, ¿e trzeba lobbowaæ na rzecz
tych, przez których zosta³o siê wy-
branym, tym samym - regionu. Nie-
z³ym przyk³adem s¹ pos³owie ze �l¹-
ska, którzy potrafi¹ siê dogadaæ w
istotnych sprawach, niezale¿nie od
opcji politycznej. Z³ym przyk³adem
z kolei jest wszystko, co dzia³o siê
wokó³ ustawy 203. I to nie tylko w
Sejmie. Gdy w naszym powiecie or-
ganizowali�my konferencjê na temat
s³u¿by zdrowia � wys³ali�my 16 za-
proszeñ do naszych parlamentarzy-
stów. Przyjecha³o dwóch. Takie sy-
tuacje powtarza³y siê i przy innych
okazjach.
- W 1989 roku zaufanie do par-
lamentu siêga³o 80 proc., z najnow-
szego sonda¿u CBOS wynika, ¿e
a¿ 82 proc. Polaków negatywnie
ocenia dzia³alno�æ Sejmu. Jak bê-
dzie w przysz³ej kadencji?
- Wie pani, nad czym siê zastana-

wiam? Jak to jest, ¿e gdy pos³owie
zostan¹ wybrani i pojad¹ ju¿ do War-
szawy � �lepn¹ tam i g³uchn¹ na opi-
nie wyborców, a o swoim elektoracie
przypominaj¹ sobie tu¿ przed kolej-
nymi wyborami?

Je�li w nowym Sejmie nie bêdzie
k³ótni, je�li pos³owie przestan¹ ci¹-
gle wracaæ do spraw dawno minio-
nych i przestan¹ przerzucaæ siê nie-
realnymi lub szkodliwymi wrêcz po-
mys³ami � oceny bêd¹ lepsze. Nie
wiem, czy to realne w tak rozbitym
pod wzglêdem ilo�ci ugrupowañ po-
litycznych parlamencie, ale tego w³a-
�nie wszyscy oczekujemy. Przecie¿
pos³owie �lubuj¹, ¿e bêd¹ pracowaæ
dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej!
Mo¿e wreszcie siê opamiêtaj¹ i rze-
czywi�cie dobro kraju - a nie w³asne
czy w³asnej partii � bêdzie dla nich
nadrzêdne. D³u¿ej nie mo¿na ju¿ eks-
perymentowaæ na 38-milionowym
narodzie. Jest te¿ co�, czego siê oba-
wiam � ¿e do Sejmu wejd¹ ugrupo-
wania antydemokratyczne, skrajnie
prawicowe i nacjonalistyczne. To nie
bêdzie wró¿yæ dobrze naszej przy-
sz³o�ci; a i tak z³e stosunki z dwoma
s¹siednimi krajami � Niemcami i Rosj¹
- jeszcze siê pogorsz¹.
- Nie mamy z³ych stosunków z
Niemcami.
- Ale nie s¹ idealne, a mog¹ byæ gor-
sze, s¹dz¹c po ró¿nych wypowie-
dziach w gazetach, np. w dzisiejszej
�Wyborczej� (rozmawiamy 13 lipca
� przyp. mg.) pojawia siê tytu³ �Ka-
czyñski grozi Berlinowi�. Czy to nie
z³a prognoza?
- Boi siê Pan o frekwencjê na
wyborach?
- Mam �wiadomo�æ, ¿e ludzie maj¹
wszystkiego do�æ: polityki, obecnej
sytuacji gospodarczej, pos³ów i slo-
ganów, którymi siê pos³uguj¹. Czuj¹
siê zniechêceni. W dodatku wiele
osób mówi: ja i tak nie mam na nic
wp³ywu, bo ci w Warszawie i tak
robi¹, co chc¹. Mo¿e gdyby by³y jed-
nomandatowe okrêgi wyborcze, od-
czucia i frekwencja by³yby inne. Trze-
ba te¿ pamiêtaæ, ¿e na Opolszczy�-
nie w wyborach zawsze bra³o udzia³
mniej osób ni¿ w innych regionach
kraju. Ponad 100 tysiêcy osób z
Opolszczyzny pracuje w Holandii i
Niemczech. M³odzi ludzie s¹ coraz
mniej zwi¹zani z naszym regionem i
krajem. A przecie¿ gdy walczyli�my
o podwójne paszporty, chcieli�my
doprowadziæ do tego, by za granic¹
mo¿na by³o pracowaæ przez kilka
miesiêcy w roku, a zarobione pieni¹-
dze inwestowaæ w rozwój naszych
terenów. Sta³o siê inaczej. To pobyty
za granic¹ s¹ d³u¿sze ni¿ w Polsce.
- W poprzednich wyborach na
Mniejszo�æ Niemieck¹ g³osowa³o
ponad 42 tysi¹ce osób; pose³ Kroll
zdoby³ 11.704 g³osy, a H. Pa�dzior
� 7.989. Na ile g³osów Pan liczy?
- Na tyle, ¿e pozwoli mi to wej�æ do
Sejmu. Mam nadziejê, ¿e przynaj-
mniej czê�æ wyborców pos³a Pa�-
dziora zag³osuje na mnie.

Rozmawia³a Marta Górka

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005
r. w sprawie wydawania zezwoleñ na
przewóz zw³ok i szcz¹tków ludz-
kich, pozwolenie na sprowadzenie z
zagranicy zw³ok lub szcz¹tków ludz-
kich wydaje Starosta w porozumie-
niu z Pañstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.

Aby uzyskaæ takie pozwolenie
nale¿y za po�rednictwem poczty lub
osobi�cie z³o¿yæ wniosek do Staro-
sty, który powinien zawieraæ nastê-
puj¹ce dane:
- nazwisko, imiê lub imiona, nazwi-
sko rodowe, datê i miejsce urodzenia,
ostatnie miejsce zamieszkania osoby
zmar³ej,
- datê i miejsce zgonu,

Sezon urlopowy w pe³ni, miej-
sca wypoczynkowe têtni¹ ¿yciem.
Ale nie tylko te wielkie, które wszy-
scy znaj¹, tak¿e ma³e, po³o¿one z dala
od popularnych turystycznych szla-
ków. Do nich nale¿y o�rodek w Sta-
niszczach Wielkich, dok¹d ju¿ od 15
lat przyje¿d¿aj¹ na letni wypoczy-
nek dzieci z Gliwic.

Wszystko zaczê³o siê 20 wrze-
�nia 1989 roku, kiedy to S¹d Woje-
wódzki w Warszawie zarejestrowa³
Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców, którego celem jest wycho-
wywanie m³odego pokolenia w du-
chu moralno�ci chrze�cijañskiej i mi-
³o�ci Ojczyzny. Ju¿ w grudniu tego
samego roku Zarz¹d G³ówny Stowa-
rzyszenia powo³a³ pierwszy oddzia³
z siedzib¹ w Gliwicach, gdzie patro-
nuje Specjalnej Szkole Podstawowej
Nr 25, przy której oddzia³ wybudo-
wa³ i wyposa¿y³ szko³ê ¿ycia dla
dzieci niepe³nosprawnych.

W Staniszczach Wielkich z ini-
cjatywy ks. pra³ata Konrada Ko³o-
dzieja, duszpasterza i cz³onka gliwic-
kiego oddzia³u, powsta³ O�rodek Wy-
chowawczo-Rekreacyjny �Nadzieja�,
na który ksi¹dz pra³at przeznaczy³
swój dom rodzinny. Po adaptacji i
rozbudowie budynek mo¿e pomie�ciæ
oko³o 50 osób.

Obecnie dom ten s³u¿y najbied-
niejszym dzieciom, tym, dla których
¿ycie nie jest ³askawe: czêsto po-
chodz¹ z rodzin rozbitych, bezrobot-
nych czy dysfunkcyjnych. O�rodek
nie jest dla nich tylko miejscem wy-
poczynku. Jak ju¿ wskazuje nazwa -
to tak¿e miejsce wychowania, w któ-
re wiele serca wk³adaj¹ opiekunowie.
Czasami praca z dzieæmi wydaje siê
trudna, ale tym bardziej ciesz¹ jej efek-
ty. Tak jest w przypadku Leszka,
który równie¿ przyje¿d¿a³ do Sta-
niszcz na kolonie. W tym roku rów-
nie¿ jest z dzieæmi, ale ju¿ jako dia-
kon, który przygotowuje siê do przy-
jêcia �wiêceñ kap³añskich.

By³y chrzty, komunie, w�ród
wychowanków zdarzaj¹ siê równie¿
ma³¿eñstwa, które tak¿e anga¿uj¹ siê
w pracê z dzieæmi. Organizatorzy
kolonii staraj¹ siê, aby wychowawcy
byli zró¿nicowani wiekiem, co pro-
wadzi do urozmaicenia metod wycho-
wawczych. Wa¿na jest tak¿e obec-
no�æ mê¿czyzn. Zdarza siê bowiem,
¿e dzieci pochodz¹ z rodzin niepe³-
nych, brak im obrazu i wzorca ojca.

Na jednym turnusie w O�rodku
przebywa ok. 40 dzieci, do tego do-
chodz¹ wychowawcy, a wiêc 50
miejsc noclegowych, jakie oferuje
dom, jest prawie zawsze zajêtych.
Wychowawcy staraj¹ siê, aby dzieci
przyje¿d¿a³y na kolonie przez kilka
lat, tylko wtedy mo¿na liczyæ na ja-
kie� widoczne efekty wychowawcze.

W planie dnia dzieci jest kateche-
za i Eucharystia, czy to w ko�ciele
parafialnym w Staniszczach, czy we
w³asnej kaplicy. Na turnusach panu-
je równo�æ. Dzieci nie maj¹ pieniê-
dzy, spo¿ywaj¹ wspólnie posi³ki, co
sprawia, ¿e w�ród dzieci nie ma za-
zdro�ci, a to jest podstaw¹ przyjem-
nego wypoczynku jak i pracy. Po-
twierdzaj¹ to zw³aszcza wychowaw-
cy, którzy uczestniczyli ju¿ w innych
koloniach. Pobyt w �Nadziei� zawsze
by³ dla nich czym� szczególnym, do
czego chêtnie siê wraca. Wiêkszo�æ
czasu wszyscy staraj¹ siê spêdzaæ na
�wie¿ym powietrzu, a tego nie im nie
brakuje. Czêsto chodz¹ na wycieczki
do pobliskiego lasu czy nad p³yn¹c¹
nieopodal rzekê. Dzieñ wype³niaj¹
wiêc sport i zabawa, ale i dy¿ury, w
czasie których pomagaj¹ podczas
przygotowana posi³ków, sprz¹taniu
itp.

Dzieci s¹ bardzo zadowolone z
pobytu na koloniach. Potwierdzaj¹ to
w rozmowie Marcin i Krzysiek, któ-

- miejsce, z którego zw³oki lub
szcz¹tki ludzkie zostan¹ przewie-
zione,

- miejsce pochówku,
- �rodek transportu, którym zo-

stan¹ przewiezione zw³oki albo
szcz¹tki ludzkie,

- nazwisko, imiê lub imiona, adres
zamieszkania wnioskodawcy.

Ponadto do wniosku o wydanie
zezwolenia na przewóz zw³ok lub
urny z prochami nale¿y do³¹czyæ
o�wiadczenie, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê
o wydanie zezwolenia jest osob¹
uprawnion¹ do pochówku oraz
o�wiadczenie osób uprawnionych do
pochówku, ¿e zgon nie nast¹pi³
na skutek choroby zaka�nej.

Po uzyskaniu od Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go opinii dotycz¹cej sprowadzenia
zw³ok lub szcz¹tków ludzkich, Sta-
rosta wydaje stosowne zezwolenie
na sprowadzenie zw³ok lub urny z
prochami w formie decyzji admini-
stracyjnej.

Znowelizowane przepisy zmini-
malizowa³y ilo�æ wymaganych doku-
mentów, co pozwala na szybsze i
sprawniejsze za³atwienie wszelkich
formalno�ci.

Wzory wniosku i o�wiadczenia
stwierdzaj¹cego, ¿e zmar³y nie cho-
rowa³ na chorobê zaka�n¹ mo¿na rów-
nie¿ znale�æ na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej  Starostwa
Strzeleckiego.

rzy twierdz¹, ¿e jest super. O tym,
¿e tak jest naprawdê mo¿na siê prze-
konaæ na w³asne oczy widz¹c rado-
sne i zadowolone miny dzieci jak i
ich opiekunów. Do letnich go�ci przy-
zwyczaili siê równie¿ mieszkañcy
zarówno mieszkaj¹cy w bezpo�red-
nim s¹siedztwie, jak i trochê dalej.

O�rodek �Nadzieja� go�ci jednak
nie tylko dzieci, przebywaj¹ tu tak¿e
doro�li. Jest to równie¿ miejsce reko-
lekcji, spotkañ i sympozjów. To mie-
�ci³o siê równie¿ przedszkole, gdy
budynek w Staniszczach Wielkich
by³ w fazie remontu. Niestety w ca-
³ej tej piêknej historii jest tak¿e smut-
na nuta. Otó¿ o�rodek powoli wy-
maga remontu. Niestety tu pojawia
siê pytanie o fundusze. Wszyscy
maj¹ jednak nadziejê, ¿e fundusze siê
znajd¹ i o�rodek nadal bêdzie móg³
spe³niaæ funkcjê, do której zosta³ prze-
znaczony, nios¹c rado�æ dzieciom i
m³odzie¿y i daj¹c poczucie zadowo-
lenia i spe³nienia pracuj¹cym tam
wychowawcom.

Konrad Wac³awczyk

Nowelizacja przepisów dotycz¹cych
sprowadzania zw³ok z zagranicy

A nadzieja jest w nas...
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W o�rodku �Nadzieja�

Na jednym turnusie 40 dzieci


