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W ubieg³¹ sobotê, 19 wrze�nia, na
terenie zawadczañskich K¹tów odby³ siê
zorganizowany przez Fanklub Corsa
przy wspó³pracy z Domem Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem I zjazd mi³o-
�ników OPLA CORSY po³¹czony z fe-
stynem integracyjnym �Po¿egnanie
lata�. Klubowicze przygotowali w ra-
mach zlotu akcjê rekreacyjn¹ dla dzie-
ciaków � wychowanków DPS Zawadz-
kie. Na festynie nie zabrak³o zatem
skierowanych w³a�nie do nich konkur-
sów plastycznych (malowanie Corsy i
akcesoriów motoryzacyjnych na twa-
rzach), sportowych jak przeci¹ganie
liny czy bieg z jajkiem czy po¿arni-
czych zorganizowanych przez stra¿a-
ków. Na uczestników konkursów cze-
ka³y atrakcyjne nagrody przygotowa-
ne przez fanklub i stra¿aków, dziêki
hojno�ci sponsorów. Gor¹cy entuzjazm
wzbudzi³o pojawienie siê policji z pani¹
policjant na czele, a tak¿e demonstra-
cja mo¿liwo�ci sygnalizacyjnych wozu
policyjnego i wreszcie sama przeja¿d¿-
ka samochodem w asy�cie przedstawi-
cieli policji z zawadczañskiej komendy.
Wychowankowie zachwyceni byli po-
kazami agresywnej rajdowej jazdy sa-
mochodem w wykonaniu jednego z
cz³onków klubu oraz pokazami stra¿ac-
kimi. W tym celu zorganizowano akcjê
gaszenia p³on¹cego Fiata 126p, przy-
s³owiowego malucha, oraz ratowanie
uczestników kraksy samochodowej z
zablokowanego pojazdu przy u¿yciu
specjalistycznego sprzêtu do grubego
metalu: pi³y, kleszczy itp. Stra¿acy z
OSP Zawadzkie pokazali równie¿, ¿e
potrafi¹ byæ artystami i tworzyæ ¿ywe
obrazy � przy pokazie zasiêgu wystrza-
³u strumienia wodnej armatki sk¹pane
w s³oñcu drobinki wody utworzy³y kil-
kumetrow¹ têczê. Po demonstracji ak-
cji ratowniczych uczestnicy festynu
mogli zadaæ indywidualne pytania nt.
s³u¿by stra¿aka i u¿ywanego przez nich
sprzêtu. Oprócz deszczu wodnego tego
popo³udnia na dzieciaki czeka³a jesz-
cze inna niespodzianka � �z³oty deszcz�
rozmaitych s³odyczy � frajdzie nie by³o
koñca �

- Nie ³atwo by³o zorganizowaæ taki
zlot i festyn zarazem, nie spodziewa-
³em siê, ¿e przy za³atwianiu tego typu
przedsiêwziêcia (w koñcu to akcja cha-
rytatywna dla dzieci), bêdzie wymaga-
nych tyle �papierów�, mamy niebo-
tycznie rozro�niêt¹ biurokracjê � mówi³
inicjator i organizator zlotu, cz³onek
Fanklubu CORSA Marcin Kaszyñski.
Gdyby nie pomoc w tej kwestii i nie
tylko, DPS Zawadzkie i brata Paw³a
Siennickiego, ca³a akcja nie odby³aby
siê. Nasz klub nie posiada jeszcze oso-
bowo�ci prawnej, wiêc nie mo¿e w wie-
lu sprawach wystêpowaæ oficjalnie, za-
tem tutaj nieocenionym partnerem we
wszelkich kwestiach urzêdowych, for-
malnych by³ Dom Pomocy Spo³ecz-
nej. To pierwszy, mo¿na powiedzieæ
inauguracyjny zlot fanów modelu Opla
Corsy, do niego do³¹czyli siê równie¿
entuzja�ci modelu Frontera. Sam po-
mys³ zrodzi³ siê w sierpniu � kontynu-
owa³ Marcin Kaszyñski, wtedy to, za
zgod¹ dyrekcji DPS, postanowili�my
zorganizowaæ zlot w³a�nie tutaj, ze
wzglêdu na walory infrastrukturalne i
przyrodnicze. Nie wiedzieli�my czy
akcja siê powiedzie, zatem pierwszy zlot
nie organizowali�my ze zbytnim roz-
machem, ale teraz mamy ju¿ to prze-
konanie, ¿e impreza siê uda³a, wiêc w
przysz³y roku zamierzamy zorganizo-
waæ kolejny taki zjazd ju¿ na �pe³nym
gwizdku� . Z klubowiczami skrzyknêli-
�my siê na forum naszej oficjalnej stro-
ny internetowej fanklubu i oto efekty:
mamy fanów z Gdañska, Poznania,
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gid¹ Kop¹, Mari¹ Morawiec, Urszul¹
Plachetk¹, Antonim Danielem i Hor-
stem Morawcem spotykamy siê w �wie-
tlicy wiejskiej) nie jest ³atwa, bo w³a-
�ciwie wszystko zaczê³o siê od pewnej
niezgody. A posz³o o... ko�ció³. Kon-
kretnie � o remont ko�cielnego dachu.
Nie chc¹ do tego wracaæ, bo to ju¿ mi-
nê³o, ale faktem jest, ¿e to wtedy wie�
siê zjednoczy³a. I postawi³a na swoim:
najpierw remont dachu, potem malo-
wanie ko�cio³a.

Ale odpowied� na pytanie, choæ
poprzednia jest prawdziwa, mo¿e
brzmieæ i tak: praca w gospodarstwach
rolnych nie sprzyja nawi¹zywaniu kon-
taktów miêdzyludzkich, a przecie¿ s¹
one  niezbêdne do ¿ycia. Jak kilka osób
siê spotka³o, zaraz mówi³y �zróbmy
co��. A ¿e w gospodarstwie praca jest
sezonowa � czas na to, ¿eby co� zrobiæ
dla wspólnoty, jest. No i robi siê tak¿e
po to, ¿eby nie popa�æ w monotoniê. I
z samej potrzeby dzia³ania.
- To ma³a miejscowo�æ, 280 miesz-
kañców. Wiêkszo�æ nale¿y do 2-3 or-
ganizacji, najczê�ciej do TSKN (dzia³a
w Dolnej od 18 lat, a 116 doros³ych
mieszkañców p³aci sk³adki), do Towa-
rzystwa Przyjació³ Wsi (43 ³onków),
albo do rady parafialnej, albo do Zwi¹zku
Kobiet �l¹skich (55 lat ma najstarsza
cz³onkini, 28 lat � najm³odsza), albo
do Rady So³eckiej (w gminie Le�nica ta
w Dolnej dzia³a najd³u¿ej, liczy 5 ch³o-
pa � ale oni przecie¿ maj¹ ¿ony, które
nie pozwol¹ odsun¹æ siê na bok od wiej-
skich spraw), albo do grupy producenc-
kiej K£OS (8 rolników).
- Nie ma co idealizowaæ � mówi¹ �
bo i u nas jest ma³a grupa �anty�, jak w
ka¿dej wsi, ale jest i m³odzie¿, óra chêt-
nie podejmuje siê pracy na rzecz wsi.
przez to, ¿e w³a�ciwie �wszyscy s¹ wszê-
dzie� jako� ³atwiej siê dogadaæ. I skrzyk-
n¹æ, ¿eby co� zrobiæ dla wsi. Nawet

pozyskaæ sponsorów (co ³atwe nie jest,
ale konieczne, bo samymi dobrymi chê-
ciami niewiele siê zdzia³a).

A jak siê skrzykn¹, to rzeczywi�cie
co� da siê zrobiæ. Tym bardziej, ¿e dziel¹
siê obowi¹zkami przy wspó³pracy. I tu
zaczyna siê ca³a d³uga lista czynów spo-
³ecznych. wymieniæ wszystkie, bo jest
ich za du¿o. Wiêc tylko kilka: remont
ko�cio³a i probostwa, zamontowanie
wagi dla ciê¿kich pojazdów, trzy place
zabaw (³¹cznie z tym przedszkolnym),
na których odnawia siê i maluje sprzêt
co roku, ta �wietlica wiejska, ³adnie za-
gospodarowana od trzech lat, w której
rozmawiamy, przeniesienie kapliczki...
Oczywi�cie sam czyn spo³eczny nie
wystarczy³, bo to drogie inwestycje, ale
gdyby ludzie siê nie zaanga¿owali w pro-
jekty, to by tego nie by³o...
- Efekty s¹ dziêki ciê¿kiej pracy ca-
³ej wsi � podsumowuje so³tys. - Dziêki
niej udaje siê te¿ wiele imprez zorgani-
zowaæ. A na imponuj¹cej li�cie s¹:
Pierwsza Biesiada Europejska na wst¹-
pienie do Unii (druga bêdzie na 10-le-
cie - �miej¹ siê), dwudniowe do¿ynki
gminne po³¹czone z 700-leciem Dol-
nej i ustawieniem pami¹tkowego ka-
mienia, co niezwykle zmobilizowa³o
wie�;  jubileusz nadania-sakry biskupiej
Biskupowi Franciszkowi Cedzichowi
oraz nazwanie jego imieniem jednej z
ulic, albo projekt Poznajemy �l¹sk,
czyli 1-dniowa wycieczka dla 250 ko-
biet ze �l¹ska, albo wystawa sto³ów wiel-
kanocnych dla wszystkich 26 kó³
Zwi¹zku Kobiet �l¹skich � to z tych
du¿ych imprez. Mniejszych, corocz-
nych, te¿ jest niema³o: festyn sporto-
wo-rodzinny (zawsze w �wiêto aposto-
³ów Piotra i Paw³a), Dzieñ Kobiet,
Dzieñ Ch³opa, Dzieñ Matki, Dzieñ
Ojca, Do¿ynki Parafialne, Spotkanie
Op³atkowe, Miko³ajki w ko�ciele, albo
zbieranie darów w okresie Wielkiego

Postu � na paczki na
Ukrainê... (mo¿na by
jeszcze wymieniaæ).

W tym klimacie
dobrze odnajduj¹ siê te¿
nowi mieszkañcy wsi,
np. rodzina Widerów,
która w Dolnej kupi³a
dom, urz¹dzi³a na swo-
jej posesji boisko do
gry w siatkówkê �
mog¹ z niego korzystaæ
wszyscy. córka jest or-
ganistk¹ w parafii Dol-
na.

Otwarte s¹ wszyst-
kie imprezy we wsi �
tylko na do¿ynki zbie-
ra siê po 5 z³otych (tro-
chê, ¿eby uspokoiæ
sponsorów, ¿e ludzie te¿
p³ac¹, ale i dlatego, by
wiedzieæ, ile osób siê
zjawi na ¿niwnioku). I
zawsze du¿o ludzi przy-
chodzi. Zim¹ ta �wie-
tlica wiejska, piêknie
zagospodarowana od
trzech lat, têtni ¿yciem i trudno zna-
le�æ okienko nawet na zebranie wiej-
skie (a to kobiety æwicz¹ aerobik, a to
dzieci tañcz¹, a to lekcje jêzyków siê
odbywaj¹, a to wieczór poezji niemiec-
kiej, albo jakie� konkursy).
- A jak mowa o konkursach, zaraz
odzywaj¹ siê panie: - mamy sukcesy! -
ciesz¹ siê.
- Ciastem zwanym �Frankfurter
Kranc� podbi³y podniebienia komisji
oceniaj¹cej regionalne tradycyjne przy-
smaki w Bierkowicach. Co tam Bierko-
wice � po wystawie sto³ów wielkanoc-
nych w Le�nicy Zwi¹zek Kobiet �l¹-
skich z Dolnej zosta³ poproszony o
przygotowanie regionalnego sto³u na
20-lecie Parków Krajobrazowych, a w

maju � na konferencji polonistycznej
uda³o siê tak¿e zarobiæ. I pewnie zno-
wu, jak i poprzednio, zorganizuje siê
gdzie� wycieczkê (ju¿ by³a do Skalnego
Miasta, do parku safari pod O³omuñ-
cem, do Wiednia).
- Dobrze siê mieszka w Dolnej. Spo-
kój jest i harmonia (w czym du¿a zas³u-
ga ks. Janusza Paw³a Felsztyñskiego).
Wyjazdów za prac¹ du¿o nie by³o (i nie
zdarzy³o siê, ¿e kobiety same w domach
pozostawa³y, jak gdzie indziej, nie wska-
zuj¹c palcem), teraz nawet zaczê³y siê
powroty � ju¿ trzy rodziny wróci³y.
- To, co zosta³o zrobione, to prze-
sz³o�æ. Mo¿emy my�leæ o przysz³o�ci.
I uczyæ siê na b³êdach � mówi so³tys
Horst Morawiec.

Marta Górka
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15 lat partnerstwa Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich z Conrad von Soest
Gymnasium ukoronowane euro-
pejsk¹ nagrod¹ im. Karola Wiel-
kiego  w Akwizgranie

Kiedy ponad pó³ wieku temu po-
wstawa³y zal¹¿ki dzisiejszej wspólnej
Europy, Robert Schuman twierdzi³, ¿e
jednym z podstawowych zadañ starego
kontynentu jest otwarcie siê na innych
ludzi i przyjêcie kultur wszystkich za-
mieszkuj¹cych j¹ narodów. Owo przy-
jêcie mia³o daæ Europejczykom umie-
jêtno�æ zrozumienia s¹siadów oraz po-
zwoliæ na zasypanie starych, czêsto
negatywnych, stereotypów dotycz¹-
cych poszczególnych narodów europej-
skich. Europa, wedle jej twórców, mia-
³a siê zatem staæ nowego typu pañ-
stwem, w którym ¿yj¹ce obok siebie
narody szanuj¹ swoj¹ odrêbno�æ, ale ich
wspólnym celem jest zapewnienie so-
bie nawzajem godnej i spokojnej egzy-
stencji. Cel ten wymaga³ wzajemnych
kontaktów pomiêdzy lud�mi reprezen-
tuj¹cymi ró¿ne grupy zawodowe i spo-
³eczne oraz pracy setek osób chc¹cych
przekuæ idee Schumana w codzienno�æ
Europy.

W ten nurt dzia³añ doskonale wpi-
suj¹ siê wszelkie wymiany m³odzie¿y,
prowadzone pomiêdzy poszczególny-
mi pañstwami Unii Europejskiej. Po-
zbawieni balastu negatywnych do�wiad-
czeñ m³odzi Europejczycy,  realizuj¹
wspólnie zadania z ró¿nych dziedzin
nauki i ¿ycia spo³ecznego. Na pocz¹t-
ku wrze�nia tego roku uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich po raz kolejny
odwiedzili swoich rówie�ników z Con-
rad von Soest  Gymnasium. Wspó³pra-
ca pomiêdzy szko³ami liczy sobie ju¿
piêtna�cie lat i tegoroczna wymiana
po³¹czona by³a z ma³ym jubileuszem i
podsumowaniem wspólnie zrealizowa-
nych projektów. Spotkanie to mia³o
jednak niezwyk³y charakter i ogromne
znaczenie ze wzglêdu na przyznanie
uczniom �Europejskiej Nagrody dla
M³odzie¿y im. Karola Wielkiego� za
realizacjê projektu  �Oberkante �
UnterLippe. Klima � Hochwasser � Re-
naturierung�.

 Nagroda ta przyznawana jest co
roku przez Parlament Europejski oraz
Fundacjê Miêdzynarodowej Nagrody
im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
Promuje ona projekty, które umo¿li-

wiaj¹ porozumienie na poziomie euro-
pejskim i miêdzynarodowym, ponadto
sprzyjaj¹ rozwojowi wspólnego poczu-
cia europejskiej to¿samo�ci oraz inte-
gracji i wreszcie proponuj¹ wzorce po-
stêpowania m³odym ludziom w Euro-
pie i przedstawiaj¹ praktyczne przy-
k³ady tworzenia przez Europejczyków
jednej spo³eczno�ci. Zwyciêzców wy-
³oniono po ocenieniu dwustu projek-
tów, zg³oszonych w 27 krajach Unii
Europejskiej w roku 2009. Nagrodzo-
ny zosta³  projekt ekologiczny z serii
�Dyplomaci w gumowcach�, realizowa-
ny w latach 2007 / 2008 przez m³o-
dzie¿ z Soest (Niemcy), Kampen (Ho-
landia), Sarospatak (Wêgry) oraz
uczniów ZSO ze Strzelec Opolskich.
Tematem pracy badawczej by³a ocena
zagro¿eñ �rodowiska naturalnego w
Europie �rodkowej, wynikaj¹cych ze
zmian klimatycznych, rozwoju prze-
mys³u oraz rzekomego �poskromienia�
tj. regulacji cieków wodnych. Warto
podkre�liæ, ¿e �Dyplomaci w gumow-
cach� zdobyli tak¿e nagrodê Fundacji
Roberta Boscha oraz nagrodê Marsza³-
ka Województwa Opolskiego �Partner-
stwo bez granic 2007�. Sukcesy te sta-
nowi³y ukoronowanie kilkunastoletniej
pracy rzeszy ponad sze�ciuset uczest-
ników programu wymiany.

Po raz pierwszy uczniowie obu
szkó³ spotkali siê w roku 1994, przy
realizacji projektu ekologicznego ��ro-
dowisko nie zna granic�. Publikacja,
bêd¹ca wynikiem realizacji zadania,
zosta³a wyró¿niona przez Fundacjê
Theodora Heussa. W roku 1996 zreali-
zowano za� pierwszy projekt historycz-
ny �Stara nowa Ojczyzna�, prezentacji
materia³ów tego¿ projektu dokonano
w czasie obchodów Dni Wielkiej Han-
zy w 1998 roku .
Kolejne projekty :
- 1997, ekologiczny - �Hydor men
ariston- das Beste ist das Wasser�;
- 1998, krajoznawczy - �Rowerem
na prze³aj po Dolnym �l¹sku�;
- 2000 - 2001, historyczny - �Po-
mniki - �wiat³o pamiêci� ;

Nagroda im. Karola Wielkiego dla partnerstwa
-  2002, europejski - �Bli¿ej Unii� ;
- 2002, ekologiczny - �Gold or fish�
- 2005 - 2008, historyczny - �Od
totalitaryzmu do demokracji�; przy-
czyni³y siê do nawi¹zania wielu pry-
watnych kontaktów miêdzy uczestni-
kami oraz zaowocowa³y �cis³¹ wspó³-
prac¹ obu szkó³.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tak-
¿e projekt paleontologiczny z roku
2005 �Widzia³e� potwora z okolic Opo-
la�, poniewa¿ przyniós³ jego twórcom
II miejsce w konkursie organizowanym
przez MEN oraz niemieckie MSZ.

Wszystkie te sukcesy s¹ wynikiem
ogromnego zaanga¿owania uczniów ze
Strzelec i Soest oraz pok³osiem pracy
ich opiekunów, inicjatorów i modera-
torów wymiany, którzy swoim zapa-
³em potrafili przekonaæ do siebie m³o-
dzie¿. Od samego pocz¹tku wymianê
ze strony Conrad von Soest Gymna-
sium organizuj¹: Benno Dalhofff,
Ulrich Dellbrügger, Jochen Grade oraz
Axel Urbanke przy wsparciu swoich
prze³o¿onych w osobach Wolfganga
Lückinga oraz Ursuli Gutsche. Po stro-
nie polskiej m³odzie¿y przewodzili:
Renata Hurek, Barbara Kozera, Ilona
Piontek, Jadwiga Wdowik, Waldemar
Gaida, Artur Go³dyn, Robert Stelmach,
Dariusz Szczypura oraz kolejni dyrek-
torzy ZSO: Eugeniusz Kozo³up i Jan
Wróblewski.  Prawie ca³a wy¿ej wymie-
niona grupa spotka³a siê w trakcie wrze-
�niowej wymiany i razem z m³odzie¿¹,
reprezentuj¹c¹ uczniów obu szkó³, do-
kona³a podsumowania dotychczasowej
wspó³pracy. Wspólnie równie¿ podjê-
to decyzjê o realizacji kolejnych pro-
jektów z zakresu ekologii i historii.

Warto podkre�liæ, ¿e konieczno�æ
kontynuowania wymiany by³a, dla za-
anga¿owanych w ni¹ osób, bezsporna.
Europejczyków czeka jeszcze bowiem
d³uga droga do stworzenia, wy�nionego
przez twórców zjednoczenia, pañstwa
przedk³adaj¹cego wspólny interes
wszystkich narodów ponad jednostko-
we ambicje.

Anna Rozmus


