
�wiêto Chleba. Piknik Rodzinny 2010
Przez strzelecki park przewinê³y siê tysi¹ce ludzi. W �najgorêt-

szych� momentach tylko pod scen¹ by³o ze trzy tysi¹ce. I wszyscy nie
tylko �wietnie siê bawili, ale te¿ zachwyceni pomys³em.

- Gdy obcy ludzie podchodzili do mnie i mówili �w ¿yciu nie by³em na
takiej imprezie!�, najlepiej to �wiadczy o wysokich ocenach � mówi sta-
rosta Józef Swaczyna. � Podoba³o siê, ¿e uda³o siê nam zorganizowaæ
imprezê tematyczn¹, co jest du¿o trudniejsze, ni¿ podporz¹dkowanie siê
wy³¹cznie has³u �bawimy siê�.
- W dodatku �wiêto Chleba nie mog³o byæ czym� w rodzaju kolejnych do¿y-
nek, choæ elementów zwi¹zanych ze �wiêtem plonów nie mog³o zabrakn¹æ �
bez nich nie by³oby chleba! - dopowiada pomys³odawca ca³ej imprezy -
wicestarosta Waldemar Gaida. - St¹d pomys³y na barwny korowód, na kon-
kursy �Naj³adniejsz¹ koronê do¿ynkow¹�, �Najsmaczniejszy chleb�, st¹d wy-
stawa fotografii dawnych �wi¹t plonów w powiecie strzeleckim. A poniewa¿
by³ to piknik rodzinny � musieli�my przygotowaæ tak ró¿norodn¹ ofertê, by
zainteresowaæ ni¹ wszystkich � od najm³odszych do najstarszych mieszkañ-
ców powiatu. Starsi jeszcze pamiêtaj¹ ko³a garncarskie, czy wyplatanie koszy
wiklinowych, dla najm³odszych to �wiat zupe³nie nieznany. Podobnie jak gwo�-
dzie. Sk¹d siê bior¹ gwo�dzie? No, przecie¿ ze sklepu � odpowiedz¹ dzieci. Na
naszym pikniku mog³y zobaczy kowala przy pracy i przekonaæ siê, ¿e w
sklepie mo¿na je kupiæ, ale na pewno tam siê ich nie robi. Na naszych oczach
dawne tradycje odchodz¹ w niepamiêæ, dlatego chcieli�my je przypomnieæ.
�Pamiêæ jest czê�ci¹ tera�niejszo�ci� mawia³ Tadeusz Kotarbiñski, altego za-
chowanie trego, co cenne w naszej kulturze jest naszym obowi¹zkiem wobec
m³odych pokoleñ. Ale samo odwo³ywanie siê do historii mog³oby byæ zbyt
nu¿¹ce � w koñcu mieli�my siê tak¿e razem bawiæ! A bawiæ siê mo¿na w
ró¿noraki sposób: przy walkach rycerzy, opolskich wprawdzie nie - strzelec-
kich, choæ Strzelce to gród ksi¹¿êcy i zwi¹zki z rycerstwem mia³o, ale tak¿e
przy stanowiskach garncarzy, przy pisaniu gêsim piórem, czy - to najm³odsi -
przy grze w pi³kê no¿n¹, któr¹ u nas by³ melon lub g³ówka kapusty.
- Ale ¿e by³a to niedziela - dopowiada starosta Swaczyna - i ludzie zamie-
rzaj¹ mi³o spêdziæ popo³udnie pomy�leli�my tak¿e o w³¹czeniu w nasz pro-
gram pewnych elementów muzycznych. Róznorodnych, by muzyka spodo-
ba³a siê nie tylko jednej wybranej gurpie, ale by zadowoli³a tysi¹ce. Trzeba
by³o wiêc postawiæ nie na jedn¹ wielk¹ gwiazdê, na której koncert przyjd¹
t³umy, ale nie bêdzie ich ani wcze�niej, ani po koncercie, a na takie propozycje
muzyczne, których fajnie siê s³ucha, ale te¿ przy których mo¿na potañczyæ. I
co wa¿ne - a podkre�lali to tak¿e go�cie, z którymi rozmawiali�y podczas
imprezy - zapeniali�my tez miejsca, gdzie mo¿na by³o odpocz¹æ; tylu godzin
nikt nie by³by w stanie spêdziæ wy³¹cznie chodz¹c lub stoj¹c.
- Przy okazji pokazali�my tak¿e, jak zmienia³ siê Powiat Strzelecki w okre-
sie funkcjonowania naszego samorz¹du i co uda³o siê nam zmieniæ w ostatnim
10-leciu.

�wiêto Chleba za nami � zorganizowane po raz pierwszy � uda³o siê zna-
komicie � oceniaja starostowie.

Tysi¹ce ludzi przewinê³o siê przez strzelecki park w niedzielê, 3 pa�dziernika

Zwyciêzc¹ konkursu na najsmaczniejszy chleb powiatu okaza³ siê chleb alpejski z piekarni Bernarda Ka³y

Spo�ród siedmiu koron reprezentuj¹cych wszystkie nasze gminy mieszkañcy powiatu uznali tê przywiezion¹ z Olszowej �wiêto Chleba w arbuzie (dzie³o Piotra Wasika)


