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- Sk¹d taki
pomys³? - py-
tam wicesta-
rostê Walde-
mara Gaidê.
- Nie jest to
zupe³nie nowa
idea, a sprzed
dwóch lat, kie-
dy wyra�nie
zacz¹³ siê ryso-

waæ w perspektywie ni¿ demogra-
ficzny. Teraz j¹ tylko ponawiamy.
Wyja�nienia trzeba by zacz¹æ jednak
od przypomnienia programu wybor-
czego burmistrza Mariusza Stachow-
skiego jeszcze w poprzedniej kaden-
cji: w gminie Zawadzkie zostanie wy-
budowane nowe gimnazjum. Okaza-
³o siê to jednak nierealne z uwagi na
koszt, którego gmina nie ud�wignie.
Ten pomys³ zosta³ wiêc zast¹piony
innym: powiat � jako organ za³o¿y-
cielski LO � przeniesie liceum do
obiektów nale¿¹cych do ZSZ, a gmi-
na Zawadzkie budynek po liceum
przeznaczy na gimnazjum. My na-
tomiast nie widzimy celowo�ci takie-
go dzia³ania. Liceum im. Mieszka I
zawsze by³o pewnym filarem, czyn-
nikiem kulturotwórczym i centrum
edukacyjnym w Zawadzkiem. Chce-
my, by tak¹ rolê pe³ni³o nadal, tym
bardziej, ¿e od dawna jest szko³¹
przyci¹gaj¹ca uczniów spoza powia-
tu. Dlatego w³a�nie wyst¹pili�my z
inn¹ propozycj¹ do gminy Zawadz-
kie.
- Po co powiatowi nastêpne dwa
oddzia³y gimnazjalne? I gdzie zo-
stan¹ ulokowane?
- Docelowo by³oby ich sze�æ. W
pierwszym roku dwa: dwujêzyczne
lub z rozszerzonym programem na-
uczania jêzyka i informatyki. Takie

Gimnazjum do powiatu?
O propozycji przekazania dwóch oddzia³ów gimnazjalnych w Zawadzkiem
Powiatowi Strzeleckiemu poinformowa³ 27 lutego �Strzelec Opolski�.

rozwi¹zanie sprawdza siê ju¿ w
Strzelcach. Wysoki poziom naucza-
nia w  Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych, w sk³ad którego wchodz¹
dwujêzyczne oddzia³y gimnazjalne
potwierdzaj¹ egzaminy zewnêtrzne.
Dlaczego by nie pój�æ t¹ sam¹ drog¹
w Zawadzkiem, z po¿ytkiem dla
wszystkich. Oddzia³y gimnazjalne
mie�ci³yby siê oczywi�cie w budyn-
ku LO, a wiêc zapewne wiêkszo�æ
uczniów klas gimnazjalnych trafia³a-
by do liceum.
- Ale po co tyle zamieszania?
- Po pierwsze: zachowujemy byt
LO. Przejmuj¹c dwa oddzia³y gimna-
zjalne odci¹¿amy gminê. Zatrudnia-
my czê�æ nauczycieli z gminy. A z
terenu gminy nie znika liceum jako
o�rodek kulturotwórczy.
- A co z nowym obiektem dla
gimnazjum?
- W³a�ciwie natychmiast mo¿emy
udostêpniæ wolno stoj¹cy obiekt na-
le¿¹cy do ZSZ w Zawadzkiem, w
którym s¹ trzy wolne klasopracow-
nie. W nastêpnych latach do budyn-
ków ZSZ wchodzi³yby kolejne od-
dzia³y gimnazjum gminnego. W przy-
sz³o�ci w tych obiektach móg³by
funkcjonowaæ Zespó³ Szkó³ obok
gimnazjum lub nawet samo gimna-
zjum, je�li nabór do ZSZ bêdzie co-
raz mniejszy. A czy bêdzie tak rze-
czywi�cie � oka¿e siê w perspekty-
wie najbli¿szych 9 lat. Nie ma co
ukrywaæ, ¿e w ostatnim roku zg³osi-
³o siê do ZSZ mniej kandydatów ni¿
oczekiwali�my, z drugiej strony szko-
³a zmienia siê w stosunku do po-
przednich lat. Niegdy� kszta³ci³a nie-
mal wy³¹cznie na potrzeby huty; i
choæ nadal ma charakter szko³y za-
wodowej, poszerza ofertê, np. o
kszta³cenie policealne.

Tak w XIX wieku poeta W³ady-
s³aw Syrokomla pisa³ o podaniach,
legendach i klechdach w ksi¹¿ce pt.
O skarbcu zaklêtym. Te okre�lenia nie
s¹ synonimami, lecz wiele maj¹ ze
sob¹ wspólnego.

Czy nie znacie takich scenek?  Dwie-
trzy przyjació³ki spotykaj¹ siê �na
piêæ minut� - co zwykle trwa nawet
godzinami. Rodowity �l¹zak powie-
dzia³by: �som na klachach, klachule
jedne�. Jedna wspomni co� o rodzi-
nie, druga o s¹siadach, inna o znanym
pijaczku, który �znów przisze³ pod
data i robi³ larmo w cha³pie�. Kiedy�
przypominano sobie, ¿e  noc¹ kogo�
duch postraszy³, albo �przi tym wie-
lim kamiyniu przi krzi¿u co� tak t¹p-
nê³o w nocy, ¿e�my siê aze obudzi-
li�.
�Za� nie wierzycie? Dyæ to jest
szczyro prowda, Kurpiyrzowo te¿
to s³ysza³a�. Bywa³o niegdy� jesie-
ni¹, przy �szkubaczkach�,  czyli dar-
ciu pierza gêsiego, uprzyjemniano
sobie czas opowie�ciami. Dzieci i m³o-
dzie¿ otwiera³a buzie i �by³a cicho,
kiedy starsi godali�. Nierzadko te¿ dla
zabawy chciano kogo� nastraszyæ,
wiêc mówiono, a mo¿e i nawet wie-
rzono, i¿ duchy przychodz¹ o pó³-
nocy.

Opowie�æ bywa³a zwykle ustna.
Powtarza³o j¹ kolejne pokolenie, mie-
szaj¹c niechc¹cy fakty. Jakie� �d�b³o
prawdy czasami pozosta³o, czê�æ ule-
cia³a. Nie �miejmy siê z takiej prak-
tyki. Ostatnio donios³a prasa, i¿ w
samym �rodku Rzymu archeolodzy
odkryli stare pieczary. Prace nauko-
we trwaj¹ nadal. Podobno tu mo¿na
by zlokalizowaæ miejsca schronienia
legendarnych za³o¿ycieli miasta �
Remusa i Romulusa.

Ma swe powie�ci prostota wioskowa -
A tak im wierzy, ¿e przysi¹c gotowa!
K³ami¹ starcowie, dok³amuj¹ m³odzi
I tak siê gminne podanie urodzi

Zbieramy legendy z powiatu!
Z³ota kaczka p³ywa³a niedaleko Strze-
lec Opolskich w podziemnych stru-
mieniach pod zamkiem toszeckim i
tam znosi³a z³ote jaja, podobno czy-
ni to nawet po dzi�!

Pad³o tu s³owo �legenda�. Wywo-
dzi siê od ³aciñskiego �lego � legere� �
czytaæ, obja�niaæ. Za� �legenda� to
imies³ów, który znaczy �to, co po-
winno byæ przeczytane�. Zatem �Le-
genda o �wiêtej Jadwidze�, to nic in-
nego tylko �ksiêga do czytania, w
której zapisano ¿ywot i czyny �wiê-
tej�. Zatem nie bajki, czy fantazje.
Oczywi�cie, przed wiekami k³adzio-
no nacisk na inne sprawy. Na dany
fakt, zdarzenie, miejsce, porê roku,
dziwne zjawisko klimatyczne i at-
mosferê. Czy sta³o siê to akurat 9
kwietnia 1241 roku by³o dla ludzi nie-
istotne. Czasami tylko okre�lano, ¿e
�sta³o siê to za cezara Augusta�, by
podkre�liæ wagê historyczno�ci.
Czêsto owe legendy, klechdy, poda-
nia, mia³y nie�æ jaki� przekaz moral-
ny, przed czym� przestrzec, zwró-
ciæ na co� uwagê, upamiêtniæ, ale i
dowcipnie zabawiæ.

Kiedy� wierzono w utopki, utop-
ce, strzygi, nimfy wodne i inne stwo-
ry, wci¹gaj¹ce noc¹ przechodz¹cych
grobl¹ pijaczków, a nawet ca³e zaprzê-
gi konne do zimnej wody. Czy nie
s³yszeli�cie o zatopionym przed wie-
kami dzwonie, czy karczmie, bo ba-
wiono siê tam akurat w Wielki Pi¹-
tek? A mo¿e pod jakim� wielkim ka-
mieniem le¿y do dzi� wielki z³oty
skarb? Czy¿ sama nazwa wszystkim
dobrze znana: �Strzelce Opolskie� nie
siêga owych wrêcz legendarnych cza-
sów? Naukowcy mówi¹, ¿e by³a tu
�wie� s³u¿ebna�. Mieszkali �strzel-
cy�, czyli my�liwi, a mo¿e i drob-
niejsi rycerze Piastów. W czasach
pokoju gospodarzyli sobie na polach
darowanych przez ksiêcia, ale jesie-
ni¹, odrabiaj¹c ten dar szli na ³owy,
by zaopatrzyæ dobrze ksi¹¿êc¹ spi-
¿arniê przed zim¹, za� w czasie nie-

pokojów ruszali �na wici� � na we-
zwanie ksiêcia do boju.

Czy warto w XXI wieku wracaæ
do klechd, legend, ba�ni , gadek, dziw-
nych opowie�ci, podañ? Ale¿ oczy-
wi�cie! One mówi¹ o ¿yciu dawnych
pokoleñ, ich uczuciach, o tym, co ich
bola³o, cieszy³o, bawi³o, jak trudzili
siê w pracy. S¹ jakby zwierciad³em
duszy cz³owieka, przez które chce
dzisiejszy cz³owiek przedrzeæ siê do
dawnych faktów, a przy okazji wy-
nie�æ stosown¹ naukê, albo i dowcip
dla czasów dzisiejszych.
Dlatego zapraszamy Pañstwa do
wspólnej zabawy. Czekamy na opi-
sy legend, opowie�ci, klechd z Wa-
szych okolic. Mo¿ecie nawet zrobiæ
zdjêcie, albo rysunek takiego dziw-
nego zjawiska, gdzie na jakim� kamie-
niu s¹ odci�niête rêce, czy jaki� krzy¿
przydro¿ny upamiêtniaj¹cy radosne,
albo i krwawe zdarzenie.

Wasze opowie�ci nades³ane do re-
dakcji mog¹ byæ krótkie, albo kilku-
stronicowe, tyle, by w pe³ni legendê
opisaæ. Koniecznie trzeba dodaæ imiê,
nazwisko, adres, wiek, zawód, auto-
ra. Mo¿ecie zapisaæ te¿ us³yszane od
starzyków opowie�ci, ale wtedy trze-
ba dodaæ, jak oni siê nazywali, kiedy
to us³yszeli, mo¿e wtedy, kiedy sami
byli znacznie m³odsi. Podajcie wte-
dy wiek i imiê tej osoby, a obok fakt,
¿e wy�cie je spisali. Chodzi o mak-
symalny autentyzm opowie�ci. Nie
przepisujcie ich z czasopism, czy
ksi¹¿ek. Je�li zdecydujecie siê dan¹
legendê opisaæ, dodajcie stwierdzenie,
¿e wyra¿acie zgodê na jej publikacjê.

Z nades³anych prac nagrodzimy
najciekawsze. Czeka na pañstwa
aparat cyfrowy i dwa odtwarzacze
mp3. Ponadto zostan¹ zamieszczo-
ne w naszym dwutygodniku.
Na legendy, klechdy, opowie�ci cze-
kamy do koñca maja 2007 roku.
W czerwcu 2007 roku nast¹pi roz-
strzygniecie konkursu.

* Gazeta miejska dla Ujazdu i Le�nicy ukazywa³a siê trzy razy w tygodniu � we
wtorek, czwartek i w sobotê

* Redaktorem odpowiedzialnym by³ Georg Hübner, a drukarnia i wydawnictwo
mie�ci³y siê w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 23

* Prenumeratê mo¿na by³o zamówiæ poczt¹, przez listonosza � koszt: 99 fenigów
na kwarta³ (w roku 1907 cena wzros³a do 1 marki).

* Nowi prenumeratorzy jako bezp³atny dodatek otrzymuj¹ � a¿ do wyczerpania
zapasów - ukazuj¹c¹ siê na ³amach gazety powie�æ �Nur nichts Subalternes�

* Bezp³atnym cotygodniowym dodatkiem do gazety by³a �Gazeta Ujazdu i Le-
�nicy�

* Ka¿de wydanie sk³ada³o siê z kilku sta³ych rubryk: przegl¹d wie�ci ze �wiata,
informacje z miasta i powiatu, przegl¹d polityczny, wiadomo�ci lokalne i z
prowincji obejmuj¹ce informacje ko�cielne

Groß Strehlitzer Stadtblatt

PRZEGL¥D WIE�CI ZE �WIATA

* W³ochy. Zamieszki w stolicy
W³och. Do Rzymu przyby³y w czwar-
tek dzieci zagranicznych robotników,
które zakwaterowane by³y u rodzin
rzymskich robotników. W czasie po-
witania dzieci dosz³o do zamieszek oraz
staræ z policj¹ i wojskiem. Ranne zo-
sta³y 2 osoby.
* Wiedeñ. 4 czerwca przed po³u-
dniem w dworskich ogrodach mia³o
miejsce nadzwyczaj uroczyste ods³oniê-
cie pomnika d³uta Bitterlicha. Pomnik
przedstawia cesarzow¹ El¿bietê.

Czwartek, 06.06.1907

WIADOMO�CI
LOKALNE

I Z PROWINCJI

* W �rodê w godzinach wieczornych

w okolicach naszego miasta mia³y miej-

sce bardzo gwa³towne opady deszczu.

Po wielotygodniowej suszy opady

wreszcie od�wie¿y³y niwy i pola. Desz-

cze by³y ju¿ niezbêdne równie¿ do prze-

czyszczenia naszej sieci kanalizacyjnej.

Sobota, 30.09.1905

INFORMACJE Z MIASTA
I POWIATU

* Dni Kardynalskie w Jemielni-
cy. Do Jemielnicy przyby³ Jego Emi-
nencja Biskup Ksi¹¿êcy dr Stropp, a¿e-
by udzieliæ Sakramentu Bierzmowania.
Przybyciu biskupa towarzyszy³o g³o�ne
bicie dzwonów. Od wielu tygodni trwa-
³y zakrojone na szerok¹ skalê przygo-
towania do tego wydarzenia. Proboszcz
jemielnickiej parafii powita³ Jego Emi-
nencjê, wspomnia³ na ogromn¹ rado�æ
swoich parafian z powodu tego pod-
nios³ego wydarzenia, ale równie¿ na-
pomkn¹³ o ubóstwie gminy i poprosi³
Jego Eminencjê o pamiêæ modlitewn¹
(dalej - opis uroczysto�ci w ko�ciele)

Czwartek, 06.06.1907
* Dzi� przed po³udniem nasze mia-
sto opu�ci³y liczne oddzia³y wojska,
które tu odbywa³y swoje manewry woj-
skowe.
* Nagroda w wysoko�ci 300 marek
dla tego, kto wska¿e osobê, która z pre-
medytacj¹ rzuci³a kamienie na tory
kolejowe. Równie¿ w B³otnicy dwukrot-
nie uszkodzono s³upy telefoniczne bie-
gn¹ce w kierunku Toszka. Za wskaza-
nie wandala Zarz¹d Kolei w Katowi-
cach wyznaczy³ nagrodê w wysoko�ci
300 marek.

Sobota, 30.09.1905

Te informacje mo¿emy opubliko-
waæ dziêki uprzejmo�ci Pana Paw-
³a Twardonia, który udostêpni³ nam
odbitki ksero kilku pierwszych
stron gazety z roku 1905 i 1907.
Ale to niejedyny nasz Czytelnik,
który odpowiedzia³ na nasz apel o
pomoc w odnalezieniu archiwal-
nych egzemplarzy tej gazety.
Pierwszy zg³osi³ siê Pan Jacko-
wiak, jako kolejny � Pan Bertold
Malik z Le�nicy, który natrafi³ na
informacje o strzeleckiej gazecie
dziêki swoim zainteresowaniom
genealogi¹. Jak wynika z posiada-
nych przez niego informacji Gross
Strehlitzer Zeitung  wychodzi³a
ju¿ na pewno w roku 1868 roku.

O czym pisano?

Jak w poprzednich latach, i w tym roku mo¿esz nie oddawaæ fiskuso-
wi ca³ego nale¿nego podatku za poprzedni rok: wystarczy, ¿e przeka¿esz
1% na jedn¹ z organizacji po¿ytku publicznego.

Jak j¹ wybraæ? Wystarczy dotrzeæ do listy tych organizacji: ka¿da z
nich musi byæ wpisana w Krajowym Rejestrze S¹dowym. A my, chc¹c
Pañstwu maksymalnie u³atwiæ zadanie, podajemy listê dzia³aj¹cych na
terenie powiatu strzeleckiego (stan na dzieñ 26.lutego br.), nazwê orga-
nizacji czy stowarzyszenia poprzedza numer pod jakim organizacja jest
zarejestrowana w rejestrach s¹dowych KRS:

Podziel siê podatkiem

Nazwa i adresNr KRS

0000025552 AUTONOMICZNA SEKCJA PI£KI RÊCZNEJ
�ZAWADZKIE�  Opolska 25  m. 8,   47-120 Zawadzkie

0000025826 KLUB TENISA STO£OWEGO MOKSIR
ZAWADZKIE  Opolska 25  m. 25,   46-059 Zawadzkie

0000035716 STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY
�STAL� ZAWADZKIE Opolska 23,   47-120 Zawadzkie

0000038707 OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA  Le�na 6B,
47-110 Kolonowskie

0000047412 GMINNE ZRZESZENIE �LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE� S³awiêcicka 19,   47-143 Ujazd

0000053392 LUDOWY KLUB SPORTOWY �TÊCZA�
Szkolna 6,   47-161 Szymiszów

0000057026 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE W ZAWADZKIEM Z SIEDZIB¥ W KIELCZY
Krótka 7,   47-126 Kielcza

0000094435 KLUB SPORTOWY �UNIA� KOLONOWSKIE
Ks. Czerwionki 2 B,   47-110 Kolonowskie

0000106693 LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY
W STANISZCZACH WIELKICH  Le�na 14,
47-113 Kolonowskie 3

0000113477 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ �BARKA�
Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

0000216692 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
IM. �W. JANA DE LA SALLE Czarna 2, 46-059 Zawadzkie

0000223251 STOWARZYSZENIE �ALFA I OMEGA�
Krakowska 55  m. 5, 47-100 Strzelce Opolskie

0000254998 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM �SIEDLISKO�
Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

0000258236 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO£Y
W ¯ÊDOWICACH Strzelecka 35, 47-120 Zawadzkie

Dziêkujemy


