
100 lat to za mało!  
150 by się zdało! 

 
amy w naszej gminie 
spore grono seniorów. 

Jest też garstka tych, którym z 
wyroków Nieba przyszło żyć 
dłużej, niż większości ich 
rówieśników. Do nich w dniu 
urodzin ze specjalnymi życze-
niami i kwiatami udaje się 
delegacja władz gminnych. W 
czerwcu dwie długowieczne 
mieszkanki gminy Tarnów 
Opolski miały okazję spotkać 
się z włodarzami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pani Łucja Wrzecio-
no, urodzona 17 czerwca 1922 
roku wkroczyła do grona 
superseniorek rozpoczynając 
dziesiąty dziesiątek lat. Uro-
dzona w Malinie jako najstar-
sza spośród sześciorga dzieci 
Zofii i Józefa Pohlów, do 
Przywór przeprowadziła się z 
rodziną jako kilkuletnie dziec-
ko. Od tej pory mieszka w tym 
samym miejscu do dziś w 
otoczeniu najbliższych. Stąd 
wyprowadzała się – na krótko 
– tylko 2 razy. Po raz pierwszy 
uciekając przed frontem 
(wspomina, że tuż za domem 
ustawiono baterię dział, z któ-
rych Rosjanie strzelali za Od-
rę), drugi raz na kilka dni prze-
niosła się do rodziny w Mie-
dzianej podczas pamiętnej 
powodzi w 1997 roku. Rodzi-
na przyznaje, że miała wów-
czas szczęście, którego zabrak-
ło wielu sąsiadom – ich dom 
nie ucierpiał, woda zalała je-
dynie piwnice i podeszła „pół 
metra od domu”. 
 Wracając do czasów 
młodości pani Łucja wyznaje, 
że jako młoda dziewczyna 
zawsze marzyła, że będzie 
miała „narzeczonego z dale-
ka”. Gdy osiągnęła wiek, kie-
dy dziewczęta zaczynają roz-
glądać się za kandydatem na 
męża, trwała wojna. Więk-
szość młodych mężczyzn była 
wówczas naprawdę daleko. 
Także sąsiad Pohlów, Janek 
Wrzeciono, towarzysz zabaw 
małej Lusi przebywał „na ro-

botach”. Gdy skończyła się 
wojna i znów się spotkali… 
„sama nie wiem jak to się 
stało, że my się zeszli” – mówi 
pani Łucja. „Jakoś tak my oba 
ogłupieli”. Pobrali się już jako 
dorośli ludzie (ona miała 27, 
on 29 lat) i w zgodzie docze-
kali Diamentowych Godów. 
Dochowali 5 dzieci (2 synów i 
3 córki), które wychowywali z 
„miłością wymagającą”. Zre-
sztą, większość trudów zwią-
zanych z wychowaniem dzieci 
spadała na matkę, gdyż ojciec 
pracował w Nysie, przyjeż-
dżając jedynie na soboty i 
niedziele. „Dokonywał kontro-
li”, nagradzał lub karcił, spę-
dzał z rodziną niedzielę i 
przykazując: „a słuchać mi 
matki” – znów wyjeżdżał. Gdy 
dzieci były już odchowane, 
pani Łucja podjęła pracę w 
pobliskim POM-ie. Jednak po 
11 latach zdrowie trochę za-
częło szwankować, więc prze-
szła na rentę. Później wraz z 
mężem cieszyli się emerytu-
rami, rodziną, rodzącymi się 
kolejno wnukami. Niestety, 
pan Jan przed rokiem odszedł. 
W krótkim czasie pani Łucja 
straciła też 2 siostry, w tym tą, 
z którą najbardziej z całego 
rodzeństwa była emocjonalnie 
związana. Jej córka przyznaje, 
że mama bardzo przeżywała 
żałobę, trudno jej było odna-
leźć się, cieszyć życiem. Po-
ciechą jest mały Jaś, prawnuk, 
który po pradziadku Janie 
odziedziczył imię, stał się 
wielką miłością i radością star-
szej pani. Sama bohaterka 
przyznaje, że ostatnio częściej 
jest rozdrażniona i bardziej niż 
za życia męża odczuwa różne 
dolegliwości. 
 Uroczystość 90 uro-
dzin obchodzono z wielkim 
rozmachem. Oprócz życzeń od 
władz gminnych z rąk Sekre-
tarza Gminy Krystiana Wojta-
li, Jubilatka odbierała gratu-
lacje od licznie zgromadzonej 
rodziny, sąsiadów i przyjaciół. 
Jubileuszową mszę odprawił w 
intencji cioci siostrzeniec i 
jednocześnie chrześniak Ma-
rek. Później był uroczysty 
obiad i długie radosne biesia-
dowanie. 
 Kolejną superseniorką 
jest Marta Reinert urodzona 
19.06.1920 roku. Urodziła się 
w Kątach Opolskich i tu, w 
tym samym domu mieszka do  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dziś. Nie założyła własnej 
rodziny. Ma za to całe grono 
chrześniaków. Gdy rodzeńs-
two kolejno opuszczało dom 
pozostała z matką, która 
dożyła 96 lat. Franciszka i 
Piotr Reinertowie dochowali 
się ośmiorga dzieci. Dziś żyje 
tylko najstarsza – nasza Jubi-
latka – i jej najmłodszy „zale-
dwie” 84-letni brat Jerzy. Pani 
Marta przez całe życie ciężko 
pracowała – najpierw w ce-
gielni w Kątach „Na Wiat-
roku”, później w betoniarni w 
Przyworach. Wcześniej, jako 
młoda dziewczyna „za Niem-
ca” musiała pracować „w ma-
jątku”. Zresztą praca na roli 
nie była jej obca – rodzina 
posiadała spore – jak na owe 
czasy gospodarstwo rolne. 
Dziś ziemia jest dzierżawiona. 
Mimo wielu lat ciężkiej pracy, 
mimo dwóch poważnych ura-
zów, których w tej pracy do-
znała no i oczywiście „10 
krzyżyka” dźwiganego na bar-
kach pani Marta do dziś cieszy 
się dobrą kondycją. Ma trochę 
związanych z wiekiem przy-
padłości, lecz macha na nie 
ręką. Sama sprząta, pierze, 
nawet trawnik w obejściu lubi 
kosić! „Muszę się ruszać, bo 
jak się położę, mogę już nie 
wstać, a to byłby mój koniec”. 
Tak powiedziała lekarzowi, 
który przyjechał, gdy niebez-
piecznie „skoczyło” jej ciśnie-
nie. Choć ceni własną nieza-
leżność pragnie towarzystwa. 
Burczy, gdy doglądająca ją 
siostrzenica wychodzi – jej 
zdaniem – zbyt wcześnie, jest 
niespokojna, gdy na 1-2 dni 
zostaje sama z powodu wy-
jazdu tejże. Bardzo zżyta jest 

ze swoją młodszą kuzynką 
Ingą, która często ją odwiedza. 
Bardzo ucieszyła się, gdy z 
życzeniami przyszedł do niej 
Wójt Krzysztof Mutz wraz z 
Sekretarzem Gminy Krystia-
nem Wojtalą. Na urodziny 
otrzymała też życzenia od 
rodziny i przyjaciółek. Nie 
było wielkiej fety – ot, spot-
kanie przy kawie. Jubilatka 
jest osobą bardzo pogodną, 
lecz źle znosi słotę i opady 
śniegu w zimie. Jest głęboko 
nieszczęśliwa, gdy dróżkę do 
domu zaleje lub zasypie i nie 
można się wybrać do kościoła. 
Często wówczas „ratują ją” 
sąsiedzi, podwożąc samocho-
dem. Nigdy nie chciała mieć 
telewizora, zresztą obecnie 
wzrok jej nie dopisuje. Choć i 
ze słuchem też trochę gorzej 
chętnie nastawia radio i dobrze 
orientuje się w bieżących 
wydarzeniach. Ma tylko jedno 
marzenie: „żeby Pan Bóg 
rozumu nie odebrał, a nogi 
trochę lepiej służyły”. Przy-
znaje, że bez towarzystwa jej 
„się studzi”, szczególnie gdy 
ukochany kot Kiciuś pójdzie 
sobie w swoich kocich spra-
wach. Na szczęście nie zdarza 
się to często. Jej ulubieniec 
ceni sobie dobre jedzonko, 
wygody i pieszczoty jakimi 
pani go obdarza i jest jej ko-
chanym i wiernym towarzy-
szem. „Dobrze się rozumiemy” 
– mówi pani Marta i 
promiennie się uśmiecha. 
 Pan Wójt z Panem 
Sekretarzem odwiedzili nie-
dawno także inną jubilatkę, 
mieszkankę Kosorowic, panią 
Marię Golomb, ale to przy 
naszych superseniorkach „za-
ledwie” 85-letnia młódka! 
 
 Jednak wszystkim 
wymienionym Jubilatkom ży-
czymy dużo zdrowia i sił oraz 
wielu jeszcze lat życia śpie-
wając: „Sto lat to za mało, sto 
lat to za mało, sto pięćdziesiąt 
by się zdało!”. 

M 
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OGŁOSZENIE 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
informuje, że od dnia 13 czerwca 2012 roku nastąpiła zmiana 
numerów telefonu:  

Fax: 77 4693289 
Kierownik/księgowa: 77 4003550 

Pracownicy socjalni/ św. rodzinne/fund. aliment.: 77 4003555 


