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�wiêta Bo¿ego Narodzenia � czas
rodzinny, czas ciep³a, spotkañ z bli-
skimi, czas pe³en magii. Taki obrazek
powszechnej szczê�liwo�ci, dostat-
ku i rado�ci jest wszechobecny w me-
diach. Ale czy odpowiada prawdzie?
W wielu domach zapewne tak, ale nie
we wszystkich. Zw³aszcza u nas, na
�l¹sku.

Dla niektórych to czas, kiedy
�zje¿d¿a siê� do domu z Holandii,
Niemiec czy, coraz czê�ciej, Anglii
czy Irlandii (stamt¹d tylko wtedy, jak
kto� by³ na tyle przewiduj¹cy, ¿e od-
powiednio wcze�nie kupi³ bilet lot-
niczy).

Dla innych to czas, kiedy dzieje
siê na odwrót: w³a�nie wyje¿d¿a siê
do pracy za granicê, bo wtedy mo¿na
wiêcej zarobiæ. A to wa¿ne, bo prze-
cie¿ dzi� �przebitka� euro do z³otów-
ki nie jest ju¿ taka wysoka�

S¹ i tacy, którzy nie wracaj¹, choæ
id¹ �wiêta. Niektórzy boj¹ siê, ¿e jak
wyjad¹, to po powrocie oka¿e siê, ¿e
miejsce bêdzie ju¿ zajête.
Inni nie kwapi¹ siê z przyjazdem, bo
tam za granic¹ maj¹ ju¿ kogo�, mo¿e
nieformalnie, ale jednak�

S¹ i ci wreszcie, którzy ju¿ prze-
¿yli najgorsze zawirowania rodzinne
i o nadchodz¹cych �wiêtach my�leæ
nie chc¹, a je�li ju¿ my�l¹ - to w kate-
goriach �nie lubiê�, choæ g³o�no siê do
tego nie przyznaj¹. Bo to� wstyd,
dowód pora¿ki i tego, ¿e co� tam siê
w ¿yciu nie uda³o - uwa¿aj¹.

- To wa¿ny temat, ale nie nada-
je siê do mediów � ocenia proboszcz
jednej z parafii naszego powiatu.
� Czasem, gdy stajê na ambonie i
patrzê na wiernych, zastanawiam siê,
co im mam powiedzieæ i jak dodaæ
otuchy. Wielu moim parafianom ¿yje
siê znacznie gorzej ni¿ kiedy�, z ró¿-
nych powodów, emocjonalnych i ma-
terialnych. W ostatnim okresie kilka-
na�cie osób przysz³o do mnie z
pro�b¹ o po¿yczkê. �Mam nó¿ na
gardle�; �nie dajê rady�; �nie mam in-
nego wyj�cia� � mówi¹ � ale sk¹d ja
mam braæ, by pomóc? � pyta ksi¹dz.
- Wie pani, mamy duszpasterskie
konferencje, sympozja na temat mi-
gracji zarobkowych, na temat ubo¿e-
nia spo³eczeñstwa. Gdy patrzê na te
zastawione sto³y, przy których wów-
czas siedzimy � zastanawiam siê, czy
ci, którzy je organizuj¹, wiedz¹, co to
znaczy ¿yæ za 5 z³otych na dzieñ i
jakie to ¿ycie. Gdyby tu mo¿na by³o
znale�æ zatrudnienie i ludzie mogli li-
czyæ na godziwe p³ace � nie by³oby
migracji zarobkowych. Ale o czym
my mówimy, je�li w powiecie strze-
leckim nie ma nawet pracy dla ludzi z
wy¿szym wykszta³ceniem. To w³a-
snie naprawdê jest nasz¹ ogromn¹ po-
ra¿k¹. I nie ma siê co dziwiæ, ¿e lu-
dzie st¹d wyje¿d¿aj¹ i bêd¹ wy-
je¿d¿aæ, dopóki siê nic nie zmieni.
Wyjazdy zagraniczne rodz¹ wa¿kie
konsekwencje. W wiêkszo�ci smut-
ne, i pani chce, ¿ebym o nich mówi³
przed �wiêtami?

Mo¿e ludzie nie s¹dz¹, ¿e inni
te¿ do�wiadczaj¹ podobnych uczuæ
i rozterek. O tym trudno mówiæ, i
nie bardzo wiadomo jak, ale
³atwiej siê ¿yje, je�li siê wie, ¿e
inni te¿ to prze¿ywaj¹ - mówiê.
A ksi¹dz ponownie pyta.

O czym mam mówiæ? O stresie
drogi? O stresie spotkania z rodzin¹?
Tym pocz¹tkowym, i tym kolejnym,
kiedy po dwóch dniach okazuje siê,
¿e nie ma o czym rozmawiaæ z ¿on¹
(czy mê¿em, bo przecie¿ kobiety te¿
wyje¿d¿aj¹), z dzieæmi, z rodzicami,
¿e w³a�ciwie wszyscy ju¿ siê sob¹
zmêczyli, ¿e dobrze by³oby, gdyby
sobie ju¿ znowu pojecha³ (czy poje-
cha³a). A potem kolejny stres � wy-
jazd i powrót do pracy. I pytanie �
czy miejsce jeszcze na mnie czeka?
Niedawno kto� mi powiedzia³, ¿e nie
przyjedzie, bo w dawnych koszarach,
gdzie jeszcze kilka lat temu by³o za-
kwaterowanych 130 osób, dzi�
mieszka pó³tora tysi¹ca. Stres zwi¹-

�wiêta w pó³ drogi

zany jest te¿ z poczuciem winy. Lu-
dzie denerwuj¹ siê, ¿e tu wracaj¹, bo
obowi¹zek wzywa, ale tam, za gra-
nic¹ zostaje kto� bardzo bliski. Moc-
no prze¿ywaj¹ to zw³aszcza kobie-
ty. Dla nich Wigilia i �wiêta powinny
odbyæ siê w pó³ drogi � pomiêdzy
starym a nowym ¿yciem, z których
¿adne nie jest u³o¿one.

A mo¿e mam opowiadaæ o nar-
kotykach? Ludzie przychodz¹ do
mnie i z takimi problemami. Po �traw-
ce�, a w Holandii jest ona legalna,
³atwiej znosz¹ pobyt za granic¹, trud-
ne warunki ¿ycia i pracy, czy wyob-
cowanie � jak mówi¹. Bêd¹c tam �
têskni¹ za rodzin¹, znajomymi i
wszystkim, co zosta³o tutaj. Przy-
je¿d¿aj¹c � czuj¹ siê dziwnie, nie na
swoim miejscu, bo tu te¿ �wiat nie
stoi w miejscu, ale problemy staj¹ siê
ju¿ obce.

Czy to jest �wi¹teczny temat?
Zapisa³a Marta Górka

Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask �wieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata p³ynie
kolêda na okarynie:
Lulaj¿e, Jezuniu...

 Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Miasto Ujazd nale¿a³o do 1817
do powiatu gliwicko-toszeckiego. Od
tamtego czasu jest w granicach po-
wiatu strzeleckiego, ale z³e drogi
utrudnia³y komunikacjê z now¹ sto-
lic¹ powiatu. W 1834 roku posiad³o-
�ci ziemskie naby³ ksi¹¿ê August zu
Hohenlohe-Oehringen. Ród ten opu-
�ci³ swoj¹ posiad³o�æ w styczniu 1945
roku.

Ujazd pozosta³ w dalszym ci¹gu
ma³ym miasteczkiem - na uboczu roz-
woju kolejnictwa i przemys³u, a
mieszkañcy � jak dawniej � utrzy-
mywali siê z pracy na roli i w rze-
mio�le.

W XIX wieku Ujazd znany by³
na �l¹sku z wypieku aromatycznych
pierników, ten produkt by³ równie¿
wywo¿ony poza granice powiatu.
Smako³yk da³ miastu przydomek
piernikarzy. Zapiski historyczne
�wiadcz¹, i¿ ju¿ w XIX wieku sma-
ko³yk ten mia³ w naszym powiecie
wiele zwolenników.

Pierwsza wzmianka o miejscowo-
�ci pochodzi z 1154 roku z ³aciñskie-
go dokumentu papie¿a Hadiana IV
sporz¹dzonego dla biskupstwa wro-
c³awskiego, w którym wyszczegól-
niono posiad³o�ci nale¿¹ce do biskup-
stwa. Ujazd by³ wówczas centralnym
miejscem wszystkich posiad³o�ci bi-
skupa wroc³awskiego po prawej stro-
nie Odry. W dokumencie z 1222 roku
ksi¹¿ê opolski Kazimierz zezwoli³
biskupowi Wawrzyñcowi z Wroc³a-
wia na zasiedlenie (na prawie nie-
mieckim) jego dóbr osadnikami, a ca³¹
akcjê biskup powierzy³ wójtowi
Walterowi z Nysy.

Liczne niekoñcz¹ce i narastaj¹ce
nieporozumienia z w³adzami �wiec-
kimi przyczyni³y siê do sprzeda¿y
przez biskupa wroc³awskiego posia-
d³o�ci w Uje�dzie. W 1524 roku kupi³
je Nicolaus z Bierawy za 6100 gulde-
nów. Równie¿ w kolejnych dziesiê-
cioleciach miasto przechodzi³o z r¹k
do r¹k. Po wojnach - 30-letniej i au-
striacko-pruskiej � miasto zubo¿a³o,
a po¿ary, grabie¿e i zarazy dopro-
wadzi³y do jego upadku.

Stopniowo poprawê przynios³a
reforma, która znios³a miêdzy inny-
mi dziedziczne poddañstwo. Miasto
otrzyma³o prawo samorz¹dno�ci.
S¹downictwo obj¹³ królewski s¹d
miejski. Daniny dla ziemskich posia-
daczy stopniowo zniesiono. Po tych
korzystnych dla mieszkañców zmia-
nach miasto z wolna siê ponownie
zaczê³o siê rozwijaæ. W 1827 roku
zamieszkiwa³o je 1768 osób, a w
1944 roku - 2664. Stare budynki bu-
rzono. Nowa siedmioklasowa szko³a
powsta³a w 1887 roku. Drogi utwar-
dzono. W pa�dzierniku 1908 roku
uruchomiono w³asn¹ gazownie. Nie-
co pó�niej -wodoci¹gi. Od 1901 roku
stworzono mo¿liwo�ci dalszego
kszta³cenia zawodowego. W 1914
roku powsta³ klasztor dla sióstr Bo-
romeuszek. W 1923 roku Ujazd ob-
chodzi³ uroczy�cie swój jubileusz
700-lecia.

Na wschód od miasta przy dro-
dze do Pyskowic, na pagórku stoi od
1862 roku okaza³y ko�ció³ek po�wiê-
cony NMP. Legenda mówi i¿ kiedy
w XVIII wieku Obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej ograbiono, znale-
ziono przy �ródle srebrny kubek na-
le¿¹cy do klasztoru czêstochowskie-
go. Ju¿ wcze�niej �róde³ko odwiedza-
li okoliczni mieszkañcy przypisuj¹c
mu cudown¹ moc uzdrowienia.

Krzysztof Ralla

Pierniki
rozs³awi³y

Ujazd

14 grudnia o godzinie 14.00 na parkingu ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
przy ul. Powstañców �l. 3 odby³ siê pokaz wspó³dzia³ania s³u¿b ratownictwa
medycznego, jednostek stra¿y po¿arnej i policji realizowany w ramach projek-
tu �Bezpieczny m³ody kierowca�.

Jednostki ratownicze zaprezentowa³y zebranym wokó³ parkingu uczniom
pokaz szybkiego i skutecznego ratowania poszkodowanych w wypadku oraz
udzielania im pierwszej pomocy.

Przy u¿yciu nowoczesnego sprzêtu ratowniczego oraz �wietnego wyszko-
lenia akcja ratowania ¿ycia przebieg³a szybko i sprawnie.

Bezpieczny m³ody kierowca
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich sk³ada podziêkowania
Powszechnemu Zak³adowi Ubez-
pieczeñ S.A w Opolu za okazan¹
pomoc w realizacji programu ,,
BEZPIECZNY M£ODY KIE-
ROWCA�. Zorganizowanie ta-
kiej akcji nie by³oby mo¿liwe bez
wsparcia finansowego. Dyspo-
nuj¹c przekazanymi �rodkami
mogli�my bez ¿adnych obaw zre-
alizowaæ wszystkie za³o¿one cele
programu. Dziêki tej pomocy po-
nad 270 uczniów naszej szko³y
zosta³o przeszkolonych z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przed- medycznej, zosta³a zaku-
piona Torba Ratownicza PSP R1,
fantom BRAD i materia³y opa-
trunkowe do szkolenia uczniów
na zajêciach przysposobienia
obronnego, zakupiono równie¿
Torbê MEDIC � BAG z wyposa-
¿eniem, która bêdzie zapleczem
medycznym w czasie wycieczek
szkolnych. Dziêki tym �rodkom
uda³o siê te¿ zorganizowaæ po-
kaz wspó³dzia³ania jednostek ra-
towniczych .
Mamy nadziejê, ¿e przeprowadzo-
ny program wp³ynie na wyobra�-
niê m³odych kierowców, co istot-
nie przyczyni siê do obni¿enia
zdarzeñ drogowych z ich udzia-
³em.

Jesieni¹ 2007 r. na rynku wydawni-
czym ukaza³y siê dwie pozycje ksi¹¿-
kowe, których autork¹ jest nauczyciel-
ka jêzyka ³aciñskiego i kultury antycz-
nej ze strzeleckiego LO przy ul. Kra-
kowskiej, mieszkanka Dziewkowic, dr
Beata Gaj.

Pierwsza z ksi¹¿ek, wydana przez
Uniwersytet Opolski pt. Mowy ko�ciel-
ne Fabiana Birkowskiego o �w. Jacku,
jest t³umaczeniem nieznanych dot¹d
mów ³aciñskich po�wiêconych temu
�wiêtemu z zwi¹zku z 750 rocznic¹ Jego
�mierci, a opracowanych przez Mariê
Rowiñsk¹-Szczepaniak z filologii pol-
skiej UO. Beata Gaj do autorskiego t³u-
maczenia doda³a tak¿e ciekawy komen-
tarz wskazuj¹cy na oryginalno�æ obra-
zowania postaci �wiêtego Jacka w ora-
cjach ³aciñskich.

Jeszcze bardziej interesuj¹ca wyda-
je siê pozycja druga: Tradycje retorycz-
ne na dawnym �l¹sku (XVI-XVIII w.),
bêd¹ca wynikiem badañ autorki nad
ponad dwoma setkami starych druków
i 4 unikatowych rêkopisów, równie¿
dot¹d nieznanych, powsta³ych na daw-
nym �l¹sku. Warto dodaæ, ¿e jeden z
rêkopisów zwi¹zany jest z rodzin¹ von
Fels, zamieszka³¹ niegdy� w Strzelcach
Opolskich. Ksi¹¿ka ta otrzyma³a bar-

Ksi¹¿ki
dr Beaty Gaj
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