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OD REDAKCJI

To już przeszło dwa miesiące
życia zdominowanego hasłem
#zostańwdomu i przestrzegając ściśle zasad higieny. Wydarzenia kulturalne i sportowe zostały odwołane, edukacja szkolna przeniosła się do internetu
na zasadzie pracy zdalnej z domu. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalności sprzed
epidemii. Ten czas nadejdzie,
tutaj mamy pewność, a póki co
dla naszej redakcji jest to czas
eksperymentowania z gazetą
i poszukiwania nowych tematów. Stąd w ostatnim wydaniu
„Wiosna w gminie”, która obrazo-

wała nasz region w żywych i różnobarwnych kolorach wiosny.
Pojawią się nowe , cykliczne publikacje. Duża ich część będzie
dotyczyć historii ludzi, obiektów
i całego regionu. W tym wydaniu będziemy mogli przeczytać
o tworkowskiej legendzie Stepanie Vajdzie w „Prawda i Mity”
czy o Pałacu w Krzyżanowicach
w „Gminne historie – budowle”.
W gminie mamy ciekawych ludzi z przeróżnymi zainteresowaniami o których również napiszemy. W tym miesiącu wróci
do nas trochę kultury w trochę
innym wydaniu. I tak możemy

przeczytać o zdalnym konkursie
Gwary Śląskiej czy o świetlicach,
które przeniosły się z zajęciami do naszych domu, dzięki filmikom nagranym przez Panie
z gminnych świetlic. Na terenie
gminy prowadzonych jest wiele
inwestycji o których na bieżąco
staramy się informować.
Redaktor Naczelny
Łukasz Bordo

Na Urbanku wszystko gotowe
Tworków » Działka Pszczelarzy im. ks. Jana Dzierżona został przygotowana przez gminne służby do nowego sezonu.
Całe otoczenie zostało uporządkowane i przystosowane
do organizacji ognisk i małych
przyjęć plenerowych.
(lukbor)

Dezynfekcja bez dotyku
Gmina Krzyżanowice »
W ośrodkach zdrowia na terenie
gminy oraz w Urzędzie Gminy
ustawiono bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Jest
to kolejne działanie mające na
celu dostosowania placówek do
obowiązujących obostrzeń oraz
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
W związku z obowiązującymi
zasadami dezynfekcji rąk, gmina postanowiła zakupić bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji.
W nowe urządzenia został wyposażony gminny ośrodek zdrowia
ną meble do sal lekcyjnych za w Chałupkach, Krzyżanowicach
kwotę 72 tys. zł.
i Tworkowie oraz Urząd Gminy.
Projekty realizowane będą Automaty mają ułatwić mieszw roku szkolnym 2020/2021.
kańcom i pacjentom sprawne
W projektach, które zosta- odkażanie rąk.
(lukbor)
ły złożone, oprócz zajęć dla
uczniów naszych szkół, dużą
wartość stanowią zakupy sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych
oraz wyposażenia. Wszystkie te
przedmioty o wartości prawie
950 tys. zł pozostaną w naszych
placówkach i będzie można
z nich korzystać przez dłuższy
czas – mówi Grzegorz Utracki
Wójt Gminy Krzyżanowice.
W ramach konkursu złożonych zostało 100 projektów. Do
dofinansowania na łączną kwotę ponad13,5 mln zł wybrano 44
projekty z czego aż 5 pochodzi
z gminy Krzyżanowice.

EDUKACJA W SZKOŁACH

na wyższym poziomie
Gmina Krzyżanowice »
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację pięciu projektów w szkołach podstawowych
- wsparciem objęte zostaną szkoły w Zabełkowie, Chałupkach,
Bieńkowicach, Tworkowie oraz
w Krzyżanowicach. Celem projektów jest podniesiecie kompetencji kluczowych w zakresie
nauk przyrodniczych, matematyczno – technicznych oraz języków obcych. Wartość projektów
to 1.266.796,46 zł, a dofinansowanie to 1.140.116,81 zł (90% wartości projektów).
29 kwietnia 2020 r. wybrano do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.11.01.
04-IZ.01-24-316/19 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

– konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary
wiejskie). W ramach tych środków przeprowadzonych zostanie 990 godzin dydaktycznych
zajęć z matematyki, robotyki,
przyrody, chemii, biologii, geografii, fizyki oraz języków obcych. Zakupionych zostanie 13
tablic interaktywnych o wartości 95 485 zł, 125 laptopów dla
uczniów i prowadzących zajęcia za kwotę 437 500 zł oraz 36
tabletów o wartości 57 564 zł.
Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do matematyki (37 611 zł), robotyki (14 753
zł), chemii (53 853 zł), biologii
(56 375 zł) geografii i przyrody (44 397 zł), fizyki (53 366 zl)
oraz języków obcych (21 552 zł).
Oprócz tego zakupione zosta-

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
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GWARA ŚLĄSKA

w nowym wydaniu z dużym zainteresowaniem

Tworków » Konkurs Gwary
Śląskiej, w naszej gminie, jest
organizowany od trzynastu lat.
Tegoroczna edycja miała odbyć się 16 marca. Zgłoszeń do
udziału w Konkursie, jak zwykle było wiele. Według harmonogramu miały być zaprezentowane 72 utwory, w kategoriach przedszkola, szkoły podstawowe oraz dorośli. Niestety
w obecnej sytuacji konkurs nie
mógł się odbyć, jednak zdecydowano się dostosować do aktualnie panujących warunków
i zmieniono formułę konkursu. W tym roku, aby zachować
ciągłość corocznej organizacji
konkursu, zdecydowano się na
innowacyjny krok, dostosowany do obecnych realiów.

W tym roku konkurs przeniósł się do cyfrowej części naszego świata. Zadaniem uczestnika było przesłanie filmu z występem w gwarze śląskiej na
adres podany przez GZOKSiT.
Następnie jury w skład, którego wchodziły Panie: dr Kornelia Lach, Agnieszka Winiarczyk oraz Maria Kostrzewa na
spotkaniu w Centrum Kultury
oceniły wszystkie dostarczone
nagrania. Oczywiście podczas
przesłuchania nagrań, zastosowano wszelkie formy zabezpieczenia zdrowia.
Zgłoszeń było bardzo dużo,
także jury miało przed sobą
ciężkie zadanie, tym bardziej,
że żadne spośród wszystkich
występów nie powtórzyło się.

W większości były to autorskie
teksty o tematyce dostosowanej
do współczesnych realiów. Jury
była zaskoczona poziomem występów i formą organizacji samego konkursu co przedstawia
poniższy komentarz dr. Kornelii Lach - „Ta niezwykła edycja
konkursu pozwoliła sformułować pewne wnioski. Po pierwsze: jego cykliczność dowodzi
zapotrzebowanie środowiska
lokalnego na ten typ imprezy,
to już przecież po raz 13 zorganizowano ten konkurs! Nadto, podkreślić należy, że organizatorzy podjęli się tego trudu w niezwykłych okolicznościach epidemii koronawirusa.
Ale uczestnicy nie zawiedli. Pod
okiem swych nauczycieli lub ro-

Marta Drobny

Florian Sacher

Justyna Kurzidem

Tatiana Wieder

Jakub Zawadzki

Kamila Kłosek

Anna Juraszek

Bożena Stelmarczy, Błażej Pawlik,
Wiktoria Waliczek, Jakub Waliczek

dziców przygotowali wystąpienia, które jury mogło oglądać
w formie nagranych przez nich
filmików. Dzięki takiej prezentacji uczestnicy uniknęli stresu
związanego z wystąpieniem publicznym, mieli zapewne kilka
możliwości wystąpienia przed
kamerą, a wysłana na konkurs
niewątpliwie została najlepsza
jego wersja. Dlatego oceniam,
że poziom wystąpień był bardzo
wysoki. I to w każdej grupie wiekowej, od przesympatycznych
trzylatków po osoby dorosłe.
Wszyscy uczestnicy znajdowali się w swym naturalnym środowisku: w swoim pokoju, domu,
w ogrodzie, przy Trzecioku itp.
Ta sceneria to dodatkowy, zupełnie nowy atut konkursu.
Kolejne moje spostrzeżenie dotyczy treści wypowiedzi
konkursowych. W pierwszych
edycjach były to powszechnie
znane wiersze pisane gwarą,
bądź też tłumaczone z języka
literackiego na gwarę. Potem

Mija Zawadzka

poczęły pojawiać się pierwsze
próby samodzielnego redagowania opowiadań czy wierszy.
Obecnie dominują piękne teksty
autorskie pisane wierszem lub
prozą, nierzadko z dużą dawką humoru. Ich treść obejmuje
zagadnienia życia codziennego,
nawiązuje do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych,
przywołuje wspomnienia dawnych czasów, dawnych wierzeń
i zwyczajów. Analiza tych tekstów może być interesującym
materiałem źródłowym do prowadzenia badań folklorystycznych, socjologicznych czy antropologicznych.
Dlatego właśnie chylę czoła
przed organizatorami Konkursu,
gratuluję wszystkim uczestnikom, a także miłośnikom naszej
małej ojczyzny, którzy przygotowują dzieci do występów, przekazując im tym samym spuściznę
naszych przodków. Podziwiam,
doceniam, dziękuję.”
(lukbor)

Emilia Kupka
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Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
XIII GMINNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ
21 maja 2020 r.
LISTA WYRÓŻNIONYCH WYKONAWCÓW
Kategoria przedszkola

Grażyna Cwik

Kinga i Wojtek Beczica

Fabian Farana

Emilia Zawadzka

Wykonawca

Wiek

Repertuar/autor

Opiekun/placówka
delegująca

1.

Marta Drobny

3 lata

„Wnusia Martusia”

Przedszkole w Tworkowie Jolanta Pawlik

2.

Florian Sacher

5 lat

„Walentynki to yno
sztres”

Przedszkole w Krzyżanowicach Anna Mróz

3.

Sandra Suchanek

6 lat

„Pynzyja”

Przedszkole
w Tworkowie

4.

Justyna Kurzidem

5 lat

„Talynt”

Tworków

5.

Tatiana Wieder

4 lata

„Osioł bez taszy”

ZSP w Zabełkowie

6.

Jakub Zawadzki

6,5

„Jo i moje chroboki”

Przedszkole
w Tworkowie

7.

Kamila Kłosek

3 lata

„Omy czy Babcie”

Przedszkole
w Chałupkach
Katarzyna Króliczek

8.

Mia Zawadzka

4 lata

„Tyj na
odchudzanie”

Przedszkole
w Tworkowie

9.

Bożena Stelmarczyk
Błażej Pawlik
Wiktoria Waliczek
Jakub Waliczek

Kl. II

„Złoto Rybka,
czyli bojka
o przepadzitych
ludziach”

Szkoła Podstawowa
w Krzyżanowicach
Agnieszka Kroczek

10.

Emilia Kupka

8 lat, kl. I

„Ślonsko bana”

ZSP w Zabełkowie
Bernadeta Sternisko

11.

Helena Socha

7 lat, kl. I

„Utopiec”

SP w Bieńkowicach
Edyta Kalisz

12.

Anna Juraszek

7 lat, kl. I

„Piknik na Urbanku”

SP Tworków
Grażyna Zygar

13.

Alicja Buba

8 lat, kl. I

„Chłopskie
fanaberie”

SP Tworków
Grażyna Zygar

14.

Kinga Beczica

7 lat, kl. I

„Co to za czasy”

SP w Tworkowie
Barbara Misiak
Anna Beczica

15.

Tobiasz Farana
Paweł Tomas

11 i 14 lat

„Paulek i Gustlik”

Świetlica
w Chałupkach
Małgorzata Tomas,
Iweta Farana

16.

Emilia Zawadzka

15 lat Kl.
VIII

„Po naszymu”

Szkoła Podstawowa
w Torkowie
Ewelina Miensopust

17.

Karolina Drobny

10 lat kl. V

„Koło”

Rudyszwałd

18.

Natalia Smołka

14 lat
Kl. VII

„Ślonski
finansminister”

ZSP w Zabełkowie
Ewa Boryński

Kategoria klasy I - III

Natalia Smołka

Maria Zawadzka

Krysia i Grażyna

Buba Alicja

Kategoria kl. IV - VI

Dorośli:

Agnieszka Adametz

Paweł Tomas

Karolina Drobny

Helena Socha

19.

Maria Zawadzka

43

„Epidymio”

Tworków

20.

Krystyna Galda

58

„Dwie kamratki”

Bieńkowice

21.

Agnieszka Adametz

41 lat

„Moi kochane
zwierzoki”

KGW Nowa Wioska

22.

Grażyna Cwik

46

„Frela Wiosenka”

Bieńkowice
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Postępy w pracach

NA GRANICY

Chałupki » Z miesiąca na miesiąc widać efekty prac prowadzonych na starym przejściu granicznym. Obiekt służący kiedyś Straży
Granicznej zostanie przekształcony na Centrum Górnej Odry.
Celem projektu jest promocja obszarów przyrodniczo
atrakcyjnych oraz zwiększenie
dostępności infrastruktury turystycznej. Projekt skupia się
wokół terenów o bogactwie fau-

ny i flory, a także niezwykłych
walorach geologicznych, których wspólnym mianownikiem
jest rzeka Odra.
W ramach projektu „Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry” planowana jest adaptacja budynku byłego przejścia na cele obsługi ruchu turystycznego i cele edukacyjne.
W Centrum mieścić się będzie
multimedialna ekspozycja, cen-

 pomieszczenie ekspozycyjne,
 biblioteki,
 pomieszczenie obsługi biurowej wraz z zapleczem,

Zakres planowanych prac
budowlanych w obiekcie:

 zmiana układu i funkcji pomieszczeń na parterze, piętrze i w piwnicy,
 wymiana instalacji sanitar-

nych i elektrycznych,
 budowa kotłowni gazowej,
 wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej,
 wykonanie termomodernizacji i elewacji budynku i dachu,
 zagospodarowanie terenu
wokół.

Termin zakończenia prac
budowlanych: grudzień 2020 r.
Zadanie dofinansowanie jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020. - 3.017.111,08 zł

trum obsługi ruchu turystycznego oraz biblioteka.
W ramach zadania planowana jest adaptacja budynku byłego przejścia na cele obsługi ruchu turystycznego i cele
edukacyjne.

W budynku zlokalizowane
będą następujące
pomieszczenia:
 sala multimedialna,

Postępy prac inwestycyjnych

- "Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej"

Utrudnienia w związku
z trwającymi pracami ziemnymi na ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie zbliżają się
do końca.
Na prowadzone prace gmina Krzyżanowice uzyskała
dofinansowanie w wysokości

1.340.783,40 zł z programu od skrzyżowania z ul. Długą do
Funduszu Dróg Samorządo- skrzyżowania z DK 45 o długości 278 m.
wych.
 koszt zadania wg umowy wyW ramach zadania zostanie
przebudowana część ul. Dłunosi 1.493.752,15 zł
giej od skrzyżowania z ul. Ra-  termin zakończenia inwestyciborską i Ogrodową na długocji planowany jest do końca
ści 535 m i część ul. Zachodniej
połowy 2020 r.

« Oświata i kultura « 7

Maj 2020 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Zda(o)lna świetlica
Od dłuższego czasu nie mogliśmy korzystać m.in. z placówek kulturalnych. Wielu z nas
brakuje świetlic gminy Krzyżanowice i ich działalności, pomysłowości, kreatywności i twórczych działań, dlatego powstała
inicjatywa pn. "Zda(o)lna świetlica".
Dostosowując się do aktualnie panujących warunków,
postanowiliśmy zaproponować wszystkim mieszkańcom,
młodszym i starszym, udział

w zajęciach świetlicowych on-line. Trzeba jedynie wejść na
wydarzenie zamieszczone na
fanpage’u gminy Krzyżanowice pn. „Zda(o)lna świetlica” https://bit.ly/3dGRqxl.
Na stronie tego wydarzenia
są publikowane filmiki z propozycjami zajęć plastycznych
i technicznych, a także gry i zabawy do samodzielnego wykonania w domu lub na podwórku.
Z filmików nauczymy się m.in.
tworzyć animowane obrazki,

wulkan czy zwariowaną fasolkę.
Autorkami filmików są panie
pracujące w świetlicach Ania,
Wiktoria, Kasia, Magda, Karolina, Dorota oraz dwie Marysie
i dwie Małgosie.
Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy docierali do Waszych domów i inspirowali Was
do twórczych działań.
Zapraszamy do aktywnego
udziału w naszych zajęciach.
(lukbor)
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Zamek na finiszu
Tworków » Kończą się prace przy projekcie, którego celem była rewitalizacja tworkowskiego parku i zamku. Jest to
nasze wspólne dobro, dlatego
to od nas samych zależy w jakim stanie będzie się zamek
prezentować.
Przypomnijmy, że w roku
2017 Gmina uzyskała dofinansowanie na „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwator-

skich oraz udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku
w Tworkowie”- w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku
i aktywności.”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V – A Republika Czeska

– Polska 2014 – 2020. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzono
do końca zaplanowane prace
zabezpieczające i konserwatorskie oraz zrealizowano udostępnienie wieży i wozowni.
(lukbor)
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STEPAN VAJDA – prawie cała prawda

O TWORKOWSKIEJ LEGENDZIE…
oficer ukraińskiego pochodzenia, dowódca radzieckiego czołgu

w służbie wojsk Czechosłowacji, zdobywający tereny niemieckie III Rzeszy

Stepan Vajda

Stepan Nikołajewicz Vajda
urodził się 17 stycznia 1922r.
na Zakarpaciu we wsi Dulowo
w rejonie tiacziwskim (na terenie obecnej Ukrainy; w 1922r.
przynależał do Czechosłowacji). Po ukończeniu seminarium
nauczycielskiego w Mukaczewie rozpoczął pracę w jednej
z tamtejszych szkół, w charakterze nauczyciela. W marcu 1939r. Vajda brał udział
w walkach „Ukraińskiej Siczy” z przychylnymi III Rzeszy Węgrami. Po zajęciu przez
Węgrów Zakarpacia Stepan Vajda zmuszony był migrować do
Polski, a później do ZSRR. 2 listopada 1940r. w ZSRR został
skazany na trzy lata więzienia
w obozach pracy za nielegalne
przekroczenie granicy radzieckiej. Przed całkowitą fizyczną
eksterminacją, ludzi z rejonu
Zakarpacia, uratowała możliwość wstąpienia do armii czechosłowackiej, która zaczęła
się formować na podstawie
umowy między rządami Republiki Czechosłowackiej, której
autonomiczną częścią było Zakarpacie przed okupacją Węgier, oraz ZSRR. Dodatkowo
osobna amnestia została ogłoszona dla osób z Zakarpacia
skazanych za nielegalne przekroczenie granicy.
REKLAMA

11 stycznia 1943r. został zwolniony z obozu i już w lutym wstąpił do 1 Czechosłowackiego Samodzielnego Batalionu Piechoty, organizowanego w Buzułuku w ZSRR przez pułkownika
Ludvika Svobodę. W kwietniu
1943r. został wysłany do szkoły
pancernej, po czym w czerwcu
1943r. otrzymał stopień wojskowy sierżanta - dowódcy czołgu.
Następnie dowodził plutonem,
kompanią i w końcu 2 batalionem czołgów 1 Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady
Pancernej. Szlak bojowy Vajdy
wiódł m. in. przez Kijów, Białą
Cerkiew, Duklę aż na przyczółek tworkowski na rzece Odrze
w kwietniu 1945r. Stepan Vajda
zginął 6 kwietnia 1945r. w Tworkowie od kuli niemieckiego snajpera – co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną udokumentowaną w relacjach towarzyszy broni oraz w raportach.
Śmierć dowódcy mocno wstrząsnęło żołnierzami Brygady. Około godz. 19.00, 6 kwietnia 1945r.
czołg Vajdy (T-34/85) znajduje
się w ukryciu za murem cmentarza od strony obecnej plebanii

Pomnik Stepana Vajdy w Tworkowie

Popiersie Stepana Vajdy
w miejscowości Dulovo

przy kościele w Tworkowie. Tak
wyglądały jego ostatnie chwile
życia w czołgu: „Nad miastem
(Tworków, przyp. autora) zapadł zmrok. Strzelanina ucichła.
Księżyc patrzy z bezchmurnego nieba. Radiotelegrafista odebrał informację: „Mamy się bezpiecznie wycofać na tyły!” Vajda
jakby tego nie słyszał. Otwiera
właz czołgu. „Idę rozeznać sytuację”. „Nie wychodź!” ostrzega go kierowca. Z zewnątrz do
środka dobiegają jedynie odległe odgłosy wystrzałów. „Nie

Zdjęcie Stepana Vajdy z akt sprawy karnej w związku z nielegalnym
przekroczeniem granicy ZSRR

wyróżnieniami. Dowodził batalionem czołgów na jednym z najkrwawszych odcinków frontu na
raciborszczyźnie - przyczółku
tworkowskim podczas czterodniowych walk Brygady w Tworkowie, co wymagało od niego
niewątpliwie ogromnego zaangażowania i trzeźwego umysłu. Inną hipotezę wysuwa jeden z historyków ukraińskich
według którego śmierć od postrzału snajpera jest tylko ofiPopiersie Stepana Vajdy
cjalną – radziecką - wersją wyw miejscowości Tiacziw
darzeń. Według niego prawdopodobne jest, że został wyelimiwychodź nigdzie!” krzyknął nowany przez radzieckie służby
kierowca do wieży. „Nie bój specjalne, gdy udało im się wysię” odrzekł Vajda. Wysunął się kryć wcześniejsze działania Vajz wieży aż do ramion. Wsparł dy w szeregach OUN (Organizasię rękami by wydostać się na cji Ukraińskich Nacjonalistów),
zewnątrz. Ładowniczy i strzelec które odżyły dzięki jego osobie.
w świetle wewnętrznego oświe- Twierdzi, że służby te nie motlenia obserwują jego poczyna- gły „oficjalnie” zastrzelić Vajdy
nia. Widzą nogawki kombinezonu naciągnięte na buty, które
spoczywają na siedzeniu. Lewa noga się załamała. Nagle
obie nogi ugięły się w kolanach.
Ciało Vajdy bezszelestnie zsuwa się z włazu w dół. Ładowniczy podskoczył i złapał go w pasie. Z przerażeniem na twarzy
układają Vajdę na siedzeniu. Jego głowa bezwładnie osunęła
się do tyłu. Hełmofon czołgisty
upadł na podłogę. Dopiero teraz
widać zakrwawiony poszarpany
otwór w głowie z którego po twarzy spływa struga krwi. „Stepane!” wykrzyknął. „Co Ci jest?”
Ale Stepan Vajda już nie słyszał
jego krzyków. W jego szeroko
otwartych oczach gasło życie.
Ta cyganka, która wróżyła mu
z ręki, że nic złego się mu nie
stanie kłamała!”. Śmierć Vajdy
budzi jeszcze do dzisiaj pewne
kontrowersje. Według często
przytaczanej relacji w Tworkowie Vajda w chwili śmierci miał
być mocno upojony alkoholem,
co jest bardzo wątpliwe gdyż był
on żołnierzem i dowódcą lubia- Nagrobek Stepana Vajdy
na cmentarzu w Ostrawie
nym i szanowanym z wieloma

w 1945r. gdyż miał już wiele nagród i był dosyć znaczącym człowiekiem w Legionie Czechów
i Słowaków. Hipoteza ta jednak
nie znajduje żadnych potwierdzeń w dokumentach. Stepan
Vajda został pierwotnie pochowany na cmentarzu w Pogrzebieniu 7 kwietnia 1945r., następnie jego ciało zostało przeniesione do Ostrawy. Pośmiertnie
został awansowany na stopień
kapitana oraz 10 sierpnia 1945
wyróżniony został tytułem Bohatera ZSRR. Pomniki kapitana
Stepana Vajdy stanęły w Tworkowie i Opawie oraz w Dulowie
- jego rodzinnej miejscowości
i mieście Tiacziw.
Wg: dziennik bojowy 1 Czechosłowackiej Samodzielnej
Brygady Pancernej, relacje
świadków, Karel Richter
Michał Kroczek 05.2020

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK | 14.00 - 18.00
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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LAPTOPY
do zdalnego nauczania

« Aktualności « 11

ODEBRANE

Gmina Krzyżanowice » Zakończył się odbiór przez szkoły
laptopów i zestawów słuchawkowych do zdalnego nauczania.
Bezzwrotny grant w wysokości 70 000 zł pozyskała gmina
Krzyżanowice na zakup laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów do prowadzenia zdalnej nauki. Sprzęt został rozdysponowany pomiędzy
wszystkie szkoły w naszej gminie a następnie został przekazany do uczniów.

Szkoły w naszej gminie
wzbogaciły się o 25 komputerów mobilnych, tj. laptopów, które zostały rozdysponowane, według potrzeb, pomiędzy najbardziej potrzebujące dzieci w celu ułatwienia im nauki w domu,
czyli tzw. zdalnej nauki. Wartość
ich zakupu to 70 000 zł i jest to
kwota w 100% sfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem

na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Uczniowie zamiast w szkolnych
ławach zasiadają przed monitorami komputerów.
(lukbor)

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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PAŁAC W KRZYŻANOWICACH
- niegdyś siedziba zamożnych rodów
(Cz. 1 – Historia obiektu)

basztami w narożach i wieżą od
strony południowo-wschodniej,
w której znajduje się kaplica.
Rodzina Lichnowskich zarządzała pałacem przez sześć
pokoleń. Ostatnim właścicielem był książę Wilhelm von
Lichnowsky, który w 1930 roku
sprzedał posiadłość siostrom
ze Zgromadzenia Franciszkanek, które przekształciły pałac na klasztor, a salę rycerską
przeznaczono i poświęcono na
kaplicę. W klasztorze założono
dom opieki nad ludźmi starszymi. Siostry opiekowały się
również chorymi w Krzyżanowicach, a od 1942 roku - mężczyznami chorymi na gruźlicę.
Utworzyły także i prowadziły
pierwsze przedszkole.
Aż do 1945 roku pałac wraz
z otaczającymi go ogrodami
i parkiem ogrodzony był murem z cegły. Po II wojnie światowej większą część parku, rozciągającego się od pałacu aż do
torów kolejowych, rozparcelowano na działki budowlane między
mieszkańców Krzyżanowic. Każdy nowy właściciel musiał rozebrać część muru przylegającego
do własnej działki. Stąd też mur,
który pozostał, kończy się przy
ul. Kolejowej. Zniszczeniu uległa
też większość drzew parkowych
o cechach pomnikowych.
Przed 1945 rokiem do pałacu
wiodły aż trzy bramy wjazdowe.
Pierwsza z nich (obecnie nie istniejąca), kuta z żelaza, znajdowała się przy stacji kolejowej. Obok
bramy stał domek jednorodzinny, murowany z czerwonej cegły
klinkierki, w którym mieszkała
rodzina pilnująca wejścia do parku. Druga brama wychodząca na
obecną ulicę Tworkowską, wybudowana została w 1856 roku
przez księcia Karola von Lich-

Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Krzyżanowice » Zabytki nie
tylko mogą służyć celom turystycznym. W naszej gminie jeden z takich obiektów funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” prowadzony
jest przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy. Dach znalazło tutaj wiele dziewczyn, które wymagają ciągłej opieki.
Pałac usytuowany jest w centralnej części Krzyżanowic, przy
ul. Kolejowej. Zbudowany został w 1700 roku przez hrabiego Jana Bernarda Praschma,
a po jego śmierci w 1708 roku
sprzedany baronowi Karolowi
Gabrielowi von Wengerski. 22 listopada 1775 roku pałac stał się
własnością rodu Lichnowskich,
którzy gruntownie go przebudowali około 1856 roku w stylu
neogotyckim. Do chwili obecnej obiekt zachował zasadniczy kształt nadany mu podczas
ostatniej przebudowy - wznosi się na planie rzutu prostokąta z trzema ośmiobocznymi
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nowskiego. Upamiętnia to wmurowana tablica, na której widnieje nazwisko księcia i rok budowy
bramy. Dawniej nad bramą znajdowało się mieszkanie, którego
lokator miał za zadanie zamykać
ją i otwierać. Wrota, które zawieszone są w bramie, zostały ręcznie wykute przez miejscowego
kowala. Ze względu na silne pęk-

nięcia muru, brama została zamknięta w 1993 roku, a nowe wejście do pałacu znajduje się przy
ul. Wyzwolenia. Wreszcie trzecia
brama, kuta z żelaza, znajdowała się w murze koło szosy prowadzącej w kierunku Roszkowa.
Wraz z początkiem 1945 roku
uciekając przed zbliżającym się
frontem siostry i chorzy opuścili

zabudowania klasztoru. Przez
krótki czas wojsko niemieckie
zorganizowało w klasztorze
szpital dla rannych żołnierzy.
Od 20 kwietnia 1945 roku stacjonowali tutaj Rosjanie, którzy
w kaplicy zorganizowali kuchnię, długie korytarze klasztorne zamienili na stajnie dla koni,
a w pozostałych pomieszczeniach urządzili szpital wojskowy.
Po zakończeniu wojny w daw-

nym pałacu więziono gospodarzy i rodziny, które miały duże
gospodarstwa lub prowadziły
sklepy. Wkrótce jednak powróciły siostry zakonne i rozpoczęły
prace remontowe i porządkowe.
Pałac zaczął znów pełnić rolę klasztoru. Wiosną 1947 roku
ponownie została poświęcona
odnowiona kaplica klasztorna.
W latach 1947-64 klasztor był
równocześnie domem opieki
dla ludzi starszych. W 1964 roku

utworzono tutaj Dom Pomocy
Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy. Mieści się on w pałacu
do chwili obecnej, a siostry nadal opiekują się głęboko upośledzonymi dziewczynkami.
W 1988 roku zakończono budowę i oddano do użytku dom
mieszkalny dla sióstr, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu.

W przeszłości pałac gościł
wiele znakomitych osób. W latach 1843-48 przebywał i tworzył tutaj Franciszek Liszt. Dla
uczczenia 100 rocznicy śmierci i 175 rocznicy jego urodzin
w 1986 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej kompozytorowi. Istnieją również dowody
na pobyt jednego z najlepszych
przyjaciół Karola Lichnowskiego - Ludwika van Beethovena.
Odwiedzał on Krzyżanowice
w latach 1806-11. 20 maja 1995
roku miało miejsce odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, upamiętniającej obecność w pałacu jednego z najwybitniejszych klasyków wiedeńskich. Od 1995 roku corocznie w maju, w kaplicy
klasztornej, odbywają się koncerty poświęcone pamięci obu
kompozytorów, podczas których
wykonywane są ich najbardziej
znane utwory.
W następnym numerze
Gminnych Wieści - Pałac
w Krzyżanowicach - niegdyś siedziba zamożnych rodów, dzisiaj
schronienie dla potrzebujących
opieki (Cz. 2 – Pałac dziś)
Źródło: materiały UG,
ksiązki J. Bindacz
Krzyżanowice/ opr. lukbor
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OPŁATA RETENCYJNA
Gmina Krzyżanowice » Od 1
stycznia 2018 wszedł w życie nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości o powierzchni ponad
3,5 tys. m kw., którzy zabudowali
swoją działkę w ponad 70 proc.,
a na ich terenie brakuje kanalizacji - opłata retencyjna. Przypominamy o składaniu oświadczeń
w celu naliczenia opłaty.
1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 310) wprowadzająca szereg
zmian w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Istotną nowością są opłaty za usługi wodne.
Jedną z nich jest wprowadzenie
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej na skutek
wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej

3500m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na
zmniejszenie tej retencji przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej
na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej.
Art. 270 ust. 22 ustawy Prawo wodne nakłada na wójta/
burmistrza/ prezydenta miasta obowiązek związany z ustaleniem wysokości i poborem
opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Kto podlega opłacie?

Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji w myśl art. 298 pkt 2 są
osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne, w tym
spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów
budowlanych,
 użytkownikami wieczystymi
gruntów,
 posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
– które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
W związku z powyższym
w myśl art. 552 ust. 2b ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268),
posiadacze nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlo-

Stempel Carla Gratzy
Krzyżanowice » Urząd
Pocztowy w Krzyżanowicach
27 maja br. uczcił pamięć pochodzącego z Tworkowa, niemieckiego duchownego katolickiego i posła do Reichstagu,
Carla Gratza w jego 200. rocznicę urodzin. Tego dnia w krzyżanowickiej placówce wysyłając, np. list lub kartkę pocztową,
można było otrzymać pamiątkowy stempel.
Carl Gratza urodził się 27maja 1820 r. w Tworkowie. Był szanowanym i cenionym duchownym katolickim, który swoją
osobą przyciągał do kościoła
rzesze wiernych. Nie zgadzając
się z polityką rządu Cesarstwa
Niemieckiego, zdecydował się
wystartować w wyborach parlamentarnych do Reichstagu,
w których został wybrany posłem z listy Niemieckiej Partii
Centrum.
Gratza zmarł 29 czerwca
1876 r. w Jemielnicy. Został pochowany przy kościele cmentarnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jemielnicy. Jego nagrobek zachował się do
dziś.
(lukbor)

kalizowanych na terenie Gminy
Krzyżanowice, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej w myśl
w/w artykułu zobowiązani są
do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej
powierzchni biologicznie czynnej w m2. Dane te umieszcza
się w oświadczeniu dostępnym
w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna znajduje się również niżej, jako załącznik do niniejszej informacji.
Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną składa się
w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu, osobiście lub pocztą w terminie 30
dni od dnia, w którym upływa
dzień przypadający na koniec
każdego kwartału. I tak: za III
kwartał 2018r. – do 30.10.2018r.,
za IV kwartał 2018r. – do
30.01.2019r., za I kwartał 2019r.
– do 30.04.2019r., za II kwartał
2019r. – do 30.07.2019r., za III
kwartał 2019r.- do 31.10.2019r., IV
kwartał 2019r. – do 31.01.2020r.,
I kwartał 2020- do 31.04.2020r.
itd.
W oparciu o złożone oświadczenie, podmioty zobowiązane
do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają informację
o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia. Opłata jest
ustalana kwartalnie, a podmiot
obowiązany jest do jej uiszczeREKLAMA

nia na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krzyżanowice w terminie 14 dni od dnia, w którym
doręczono mu przedmiotową
informację.

Jaka jest wysokość
opłaty?

Wysokość opłaty zgodnie
z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni
uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana

wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
Sposób obliczania opłaty za tę
usługę wodną reguluje art. 272
ust. 8 ww. ustawy wskazując, że
wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki
opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

REKLAMA

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:

wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.

Fot. Nasz Tworków/FB

przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

+48 605 438 147  martsprojekt@gmail.com
NIP 639-19-90-049
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REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

TWORKÓW | ul. Długa 30a | Tel.: 508247697
ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRM:
księgi przychodów i rozchodów
księgi handlowe (pełna księgowość)
ryczałt i karty podatkowe
ewidencje środków trwałych
kadry i płace
rozliczenia ZUS
deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
prowadzenie spraw BHP w firmie
REKLAMA

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE

 Ocieplanie styropianem, wełną, docieplenia
i termomodernizacje budynków
 Renowacje budynków, odnawianie
starych elewacji
 Zwiększanie ocieplenia

www.remontyefekt.pl
502 973 310

/RemontyRaciborz
REKLAMA

KJB PREMIUM
Piotr Kaperstein

WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘT OGRODNICZY BUDOWLANY
glebogryzarka · rębak do gałęzi
aerator, wertykulator · okrzesywarka
młot wyburzeniowy · zagęszczarka · betoniarka
młotowiertarka (SDS i SDS MAX) i inne
Tel.
573 311 439,
573 311 440

Tworków
ul. Raciborska 6A
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Z bibliotecznej
Pragniemy poinformować naszych Czytelników, iż placówki biblioteczne od
6 maja są dla Was otwarte. W Bibliotekach są zachowane
wszystkie środki ostrożności a od Czytelników wymagamy
tylko maseczki, zachowania odległości od siebie i wchodzimy
pojedynczo. Zapraszamy i życzymy dużo zdrowia.
W naszej majowej ofercie przygotowaliśmy takie nowości:

półki

MARGARET ATWOOD - OPOWIEŚĆ PODRĘCZNEJ

"Opowieść Podręcznej" to historia Fredy- tytułowej Podręcznej. Świat
zmienił się nie do poznania. Kobiety straciły na znaczeniu w społeczeństwie i nie mogły nic posiadać. Wszystko miało należeć do mężczyzn.
Jednakże, Freda nadal pamięta te dobre czasy kiedy coś znaczyła
w świecie. Miała męża, córkę, mogła swobodnie pracować i mieć swoje oszczędności. Co najważniejsze, mogła swobodnie się odzywać. Teraz nie zostało jej nic innego oprócz życia tymi wspomnieniami, które sprawiały, że nie wariowała. Jej jedynym celem miało być zajście
w ciążę z dzieckiem swojego Komendanta oraz jego Żony. Niestety, nie
było to tak łatwe. Przy wszystkim czeka ją wiele komplikacji, poniżenia i działania wbrew własnej woli. Mam dość silne odczucia co do tej
książki. Przede wszystkim ze względu na samą historię. Jest ona mocna i skłania czytelnika do rozmyślań. Momentami musiałam ją odłożyć na bok i dać sobie chwilę
spokoju. Była poprowadzona w sposób intrygujący. Z każdym momentem chcieliśmy wiedzieć
coraz więcej. Autorka wiedziała co robi i widać po jej stylu pisania, że jest na wysokim poziomie.

MARGARET ATWWOD - TESTAMENTY

Margaret Atwood wraca w kontynuacji bestsellerowej powieści „Opowieść podręcznej”. Tym razem poznajemy historię trzech kobiet. Pierwszą z nich jest Ciotka Lidia. Kobieta, którą z tej złej strony mieliśmy już
okazję poznać w „Opowieści podręcznej”. Tym razem dowiadujemy się
jaka była historia Ciotki Lidii oraz jak wygląda obecnie jej życie. A życie
kobiety w Gilead nie jest proste, nawet jeżeli posiada taką pozycję jak
Lidia. Jej życie jest pełne spisków i nawet kiedy myśli, że ma wszystko pod kontrolą to okazuje się, że tak nie jest. Naszą drugą bohaterką
jest Agnes. Młoda dziewczyna wychowywana w Gilead. Pozornie jest
tylko młodą dziewczyną a później kobietą. Dzięki jej historii dowiadujemy się jak wyglądają szkoły w Gilead, jak wygląda życie dziewczyn
przygotowywanych do roli żon Komendantów. Ostatnią bohaterką jest
Daisy mieszkająca w Kanadzie. Jej rodzice prowadzą sklep Pies na Ciuchy. Ich życie wydaje się
proste. Okazuje się, że rodzice Daisy mają przed nią tajemnice, które są warte życie.

PARIS B. A. - DYLEMAT

Livia szykuje się do hucznego świętowania czterdziestych urodzin.
Wyprawia przyjęcie, które planowała i o którym marzyła przez długie
lata, a które ma jej zrekompensować brak przyjęcia ślubnego. Kobieta wyszła bowiem za mąż bardzo młodo, będą w ciąży, wbrew woli rodziców, którzy zerwali z nią kontakty. Na przyjęciu mają być wszyscy
jej bliscy, znajomi i przyjaciele. Nie będzie tylko jej córki Marnie, która
studiuje za granicą. Kobieta tak naprawdę czuje z tego powodu ulgę,
choć ukrywa to przed mężem. Gdyby córka była obecna Livii trudniej
byłoby utrzymać w tajemnicy to co wie na jej temat. Na razie odwleka podzielenie się tą tajemnicą z mężem, choć wie, że po przyjęciu nie
będzie już odwrotu. Tymczasem Marnie razem z ojcem chcą zrobić
jej niespodziankę i planują jednak przylot córki na przyjęcie. Samolot,
którym Marnie miała lecieć rozbija się, a mężczyzna tak naprawdę nie
wie, czy córka była na jego pokładzie, czy zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami spóźniła
się na przesiadkę. Staje przed dylematem czy mówić o tym żonie tym samym niszcząc jej marzenie o idealnym przyjęciu czy ukrywać to przed nią w tajemnicy….

Myśl
Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.
Peter Lippert

Uśmiechnij się
Wróciwszy do swego gabinetu, Mueller zauważył, że Stirlitz podejrzanie kręci się
w pobliżu sejfu.
– Co tu robicie, Stirlitz? – srogo zapytał.
– Czekam na tramwaj – odparł Stirlitz.
– W porządku! – rzucił Mueller, wychodząc. Ale na korytarzu pomyślał: Jakiż u diabła
może być tramwaj w moim gabinecie? Zawrócił. Ostrożnie zajrzał do gabinetu. Stirlitza nie było.
– Pewnie już odjechał – pomyślał Mueller..

Siedzi zajączek i cos pisze. Podchodzi wilk:
– Zajączku, co piszesz?
– Doktorat o wyższości zajączków nad wilkami!
– Ja ci zaraz! I za zającem w krzaki. Zakotłowało się i wychodzi potargany wilk. Za nim
niedźwiedź:
– Trzeba się było zapytać, kto jest promotorem!

Mama woła dziecko na podwórku:
– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
– A co? Spać mi się chce?
– Nie! Głodny jesteś!

Dyrektor dużej fabryki wzywa do swego gabinetu sekretarkę.
- Pani Jolu! Czy, tak jak prosiłem, dała pani do gazety ogłoszenie, że poszukujemy nocnego stróża?
- Oczywiście, panie dyrektorze. Zrobiłam, jak pan prosił!
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy. Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.

Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. Nagle zwraca sie do opiekunki:
- Proszę Pani, ale to nie jest moje dziecko!
- A co za róznica i tak Pan jutro je przyprowadzi.


KATARZYNA ENERLICH - AKUSZERKA Z SENSBURGA

Stasia Liszewska, to młoda, ambitna kobieta. Życie bardzo mocno ją
doświadczyło. Po tragicznej śmierci męża, musi sama utrzymać siebie
i malutką córeczkę Mariannę. Postanawia nauczyć się sztuki leczenia
ziołami, doskonali się też w odbieraniu porodów. Mimo przeciwności
losu, dalej się dokształca, zostaje pielęgniarką i położną.
Odległe czasy w których odbywa się akcja... trudne czasy wojny. Do tego wieś, przyroda, natura, zioła, zielarstwo, akuszerki ale i historia życia. Losy dwóch kobiet, które przenikają się ze sobą. Życie w trudnych
czasach wojny i na wsi, która rządzi się własnymi prawami - codzienne życie, obowiązki, prace, ludzie zajęcia ale i pasje oraz miłość. Z niecierpliwością będziemy czekać na kontynuację pt: "Ziele Marianny".

LYGIA DAY PENAFLOR - TO WSZYSTKO PRAWDA

Miri, Penny i Soleil udzielają wywiadów dla mediów. Każda z nich opowiada własną wersję wydarzeń. Jednak ich wyznania nie pokrywają
się całkowicie. Nastolatki przedtem przyjaźniły się, a wraz z Jonahem
stanowili nierozłączną grupę. Ale to było przedtem — teraz Jonah leży
w śpiączce w szpitalu, a historia, jak tam trafił, jest opowiadana w kilku
wersjach. Która z nich jest prawdą? Co tak naprawdę wydarzyło się i jaką rolę odegrała w tej tragedii znana autorka? To, co najbardziej może
się podobać w "To wszystko prawda" to budowa. Autorka stworzyła fabułę z wywiadów przeprowadzanych z bohaterkami, które przeplatają się z serią artykułów, ukazujących treść dziennika Soleil. Mamy też
okazję przeczytać fragmenty najnowszej książki Fatimy Ro "Rozgrzeszenia Brady'ego Stevensona", która w tej historii odgrywa ważną rolę.
Agnieszka Winiarczyk
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