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100 lat kocio³a w. Wawrzyñca

Piêkne dekoracje potraw

Sprostowanie do artyku³u Korneliusza Paw³a Pszczyñskiego pt. To s¹ skarby Kocio³a opublikowanego w numerze 11(85) Powiatu Strzeleckiego

Z uwag¹ i zaciekawieniem przeczyta³em Pana artyku³. Jestem pe³en
podziwu dla Pana rzetelnoci i wiedzy o naszym kociele, czego nie
podwa¿am. Jednak muszê zwróciæ
uwagê na pewne niecis³oci, które
s¹ na tyle wa¿ne, by Panu i czytelnikowi je wskazaæ a dotycz¹ one nastêpuj¹cych bardzo wa¿nych faktów.

Otó¿, grób p. budowniczego kocio³a pod wezwaniem w. Wawrzyñca w Strzelcach Opolskich radcy ksiêdza Maximiliana Ganczarskiego znajduje siê w lewym rogu kocio³a, patrz¹c od strony g³ównego o³tarza. By³
on ogrodzony ozdobn¹ krat¹, któr¹
wykona³ mistrz kowalski pan Wilhelm Rett, nie jak jest podane z XVII

wieku, lecz z pocz¹tku XX wieku.
Pamiêtam pana Wilhelma Retta, poniewa¿ jego zak³ad mieci³ siê przy
ulicy obecnie Powstañców l. (dawniej Malapaner str.), a co do rozbiórki, to nikt nie ukrad³ tej spornej kraty. Powód rozebrania przygrobowego ogrodzenia by³ nastêpuj¹cy: za
czasów p. proboszcza ksiêdza pra³ata Stefana Baldyego (1970  1977)
Stó³ Pañski zosta³ postawiony przodem do wiernych (przy o³tarzu g³ównym).
Tym sposobem zrobi³o siê cianiej i nale¿a³o balustradê postawiæ
na dó³ przed schodami. Okaza³o siê,
¿e jest ciasno i pierwsze ³awki z przodu po stronie prawej i lewej przeniesiono i zamontowano w tyle. Przez
to zmniejszy³o siê przejcie i koniecznym sta³o siê otworzyæ kraty (nie
usuniêto ich ca³kowicie). Czêæ krat
schowano. To prawdziwa historia
przygrobowych krat p. ksiêdza
Maximiliana Ganczarskiego.
Z powa¿aniem, parafianin kocio³a pod wezwaniem w. Wawrzyñca
i lokalny historyk
Alfons Schnura

Uczniowie klas gastronomicznych Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich zorganizo-

wali pierwszego czerwca wystawê,
której motywem przewodnim by³o
dekorowanie potraw na przyjêcia dla
dzieci.
Wszyscy zaproszeni na wystawê nauczyciele i uczniowie mogli w
czasie du¿ej przerwy podziwiaæ oko³o osiemdziesi¹t dekoracji potraw
u³o¿onych wród kolorowych serwetek i polnych kwiatów.
Ka¿dy zwiedzaj¹cy otrzymywa³
od dy¿uruj¹cych przy stole kucharzy kartkê z prob¹ o wpisanie numeru naj³adniejszej dekoracji. Wy³oniono w ten sposób autorów dziesiêciu najciekawszych prezentacji, którym wrêczono okolicznociowe dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e na
gratulacje za zaanga¿owanie i ró¿norodnoæ pomys³ów zas³u¿yli wszyscy uczestnicy wystawy.

Polska bez uprzedzeñ

W dniach 18  27 maja 2007 roku
z inicjatywy Samorz¹du Województwa Opolskiego oraz Fundacji na
Rzecz Dzieci i M³odzie¿y Piastun
z Opola zorganizowano drug¹ czêæ
projektu Polska bez uprzedzeñ turnus edukacyjno-warsztatowy dla
dzieci i m³odzie¿y ukraiñskiej i pol-

skiej. Pierwsza czêæ mia³a miejsce
w listopadzie ubieg³ego roku w Polsce. Obecnie miejscem organizacji
projektu by³ orodek Howerla w
Worochcie, na Ukrainie.
W turnusie udzia³ wziê³a siedemnastoosobowa grupa m³odzie¿y ukraiñskiej z regionu Ivano Frankovska

oraz tak samo liczna grupa polska reprezentuj¹ca województwo opolskie.
Opolscy reprezentanci pochodzili z
gmin Zawadzkie, Lenica, Ujazd,
Strzelce Opolskie.
Tak jak w listopadzie 2006 roku,
g³ównym celem turnusu edukacyjno
 warsztatowego na Ukrainie by³a integracja m³odzie¿y polskiej i ukraiñskiej. Odkrywanie wspólnej przesz³oci, poszukiwanie podobieñstw.
Wycieczki po regionie Ivano Frankovska (Stanis³awowa) by³y niezapomnian¹ lekcj¹ historii oraz okazj¹ do
budowy miêdzyludzkich mostów
przysz³oci dla m³odego pokolenia
Ukraiñców i Polaków. Przez blisko
12 dni pobytu na Ukrainie wszyscy
bylimy zauroczeni nie tylko piêknem Ukrainy ale przede wszystkim
ludmi, którzy s³u¿yli nam pomoc¹.
Wspólne piewanie, wieczór kuchni
polskiej, towarzyskie mecze w siatkówkê w mieszanych polsko  ukraiñskich sk³adach utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e tego rodzaju projekty
m³odzie¿owe s¹ potrzebne i byæ mo¿e
stan¹ siê pocz¹tkiem cilejszej
wspó³pracy miêdzy polsko  ukraiñskimi szko³ami.
Dariusz Szczypura

Polsko-niemieckie spotkania
na l¹sku Opolskim

Maj i czerwiec to dla nauczycieli
szkó³ województwa opolskiego okres
wzmo¿onej aktywnoci nie tylko ze
wzglêdu na koñcz¹cy siê rok szkolny. W tym czasie by³ bowiem realizowany cykl interdyscyplinarnych
zajêæ pod has³em ,,Polsko-niemieckie
spotkania na l¹sku Opolskim. Program zosta³ urzeczywistniony dziêki merytorycznej inicjatywie Wojewódzkiego Orodka Metodycznego
w Opolu oraz rodkom finansowym
Konsulatu Generalnego Niemiec i Samorz¹du Wojewódzkiego w Opolu.
W trakcie dwóch edycji programu
uczestnicy poruszali kwestie wielokulturowoci l¹ska Opolskiego oraz
jej konsekwencji w procesie edukacji
miêdzykulturowej. Innym wa¿nym
tematem programu sta³y siê prawa
cz³owieka i mniejszoci narodowych
oraz niejednoznaczne w ocenie, ,,trud-

Zawody po¿arnicze w Ujedzie

W zawodach po¿arniczych w
Ujedzie startowa³y m³odzie¿owe
dru¿yny po¿arnicze (w sztafeta na
400 m i rozwiniêciu bojowym wg
CITF), seniorzy, oldboje i kobiece
dru¿yny po¿arnicze rywalizowa³y w
sztafecie 350 m i æwiczeniach bojowych.
Ostateczne wyniki przedstawiaj¹
sie nastêpuj¹co: seniorzy: I miejsce
OSP Niezdrowice, II - OSP Ujazd (I
sekcja), III - OSP Olszowa (I sekcja),
IV - OSP Olszowa (II sekcja), V OSP Zimna Wódka, VI - OSP Stary
Ujazd, VII - OSP Ujazd (II sekcja);
oldboje  I miejsce - OSP Zimna

Wódka; Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  I - OSP Zimna Wódka, II - OSP
Stary Ujazd.
W rozgrywkach M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych (ch³opcy) zwyciê¿y³a OSP Olszowa (I sekcja), II miejsce zajê³a OSP Stary
Ujazd, III OSP Zimna Wódka,
IV - OSP Ujazd, V - OSP Niezdrowice, VI - OSP Olszowa (II sekcja);
- Wród dziewczêcych M³odzieózwych Dru¿yn Po¿arniczych I miejsce zajê³a dru¿yna OSP Stary Ujazd,
II - OSP Niezdrowice, III - OSP Olszowa. Sponsorami nagród by³ Urz¹d
Marsza³kowski, który podarowa³
2000 z³ oraz Gmina Ujazd.

i £¹kach Kozielskich
ne tematy dotycz¹ce relacji polskoniemieckich. Uczestnicy programu
zapoznali siê zatem z histori¹ Obozu

Jeñców Wojennych w £ambinowicach oraz opracowali zestaw temadok. na str. 6

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika zapraszalimy na zawody
po¿arnicze OSP do £¹k Kozielskich. Dzi  krótkie podsumowanie tej imprezy, która odby³a siê 9 czerwca, której g³ównymi organizatorami by³y jednostki
OSP Czarnocin i OSP Raszowa. Natomiast przygotowaniem boiska do zawodów zajêli siê druhowie z OSP w £¹kach Kozielskich.
dok. na str. 6

