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Uczniowie w Teksasie

Wspólnr zdjêcie z burmistrzem
Jedenacioro uczniów z dwóch
strzeleckich gimnazjów  Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego
Gimnazjum nr 2  przez ponad dwa
tygodnie zamiast chodziæ na lekcje w
swojej szkole, uczy siê w szkole w
Banderze, w Teksasie. Oba gimnazja
wspó³pracuj¹ ze szko³ami z tego miasta  podstawow¹ i redni¹, w obu
bêd¹ gociæ nasi uczniowie.
Poza nauk¹, gospodarze z Teksasu przygotowali dla strzeleckiej
grupy wiele atrakcji. Jeszcze przed

wyjazdem z Polski jedna z nauczycielek, która polecia³a razem z uczniami, Aneta Czarny, mówi³a: Bêdziemy doskonaliæ jêzyk, poznawaæ system edukacyjny Teksasu oraz ogl¹daæ mecz amerykañskiego footballa
na ¿ywo. Organizatorzy za³atwili
nam miejsca siedz¹ce w lo¿y dla dru¿yny! Oprócz tego zostalimy zaproszeni przez organizatorkê miêdzyplemiennej indiañskiej imprezy
do odtañczenia rytualnego tañca deszczu pow-wow, co jest wielkim za-

szczytem dla bladych twarzy. Najciekawszym punktem naszego wyjazdu bêdzie z pewnoci¹ wielka parada rogatego byd³a pêdzonego przez
t³umy kowbojów oraz liczne grupy
prezentuj¹ce historiê USA.
Od chwili przyjazdu do Bandery,
wyjazd obfituje w wiele niespodzianek. Aneta Czarny, która od paru lat
utrzymuje kontakty ze stron¹ amerykañsk¹ i koordynuje wspó³pracê
szkó³, otrzyma³a honorowe odznaczenie nadawane przez odpowiednik
naszej rady powiatu - Bandera Countys Distinguished Service
Award. Jest to wyj¹tkowe odznaczenie  Aneta Czarny jest trzeci¹
osob¹, która je otrzyma³a.  Dosta³am jako pierwszy Europejczyk promuj¹cy dobra wole i pokój. To by³
dla mnie szok  pisa³a w e-mailu.
Wczeniej otrzyma³a je Eleonora
Dugosh-Goodlej, której dziadek pochodzi³ z Rozmierzy i która jako
pierwsza parê lat temu przyjecha³a
na ziemiê strzeleck¹ szukaæ korzeni i
jednoczenie nawi¹za³a wspó³pracê
pomiêdzy miastami. Drug¹ osob¹,
której odznaczenie przyznano jest
Denise Gryfin  by³a burmistrz Bandery, która pomog³a podtrzymywaæ
polsko-teksañskie kontakty i do tej
pory jest bardzo w tê wspó³pracê
zaanga¿owana.
Uczniowie i towarzysz¹ce im na-

Prawie jak orka
uczycielki (poza Anet¹ Czarny jest
jeszcze Agnieszka Sobczuk, wicedyrektor PG2) spotkali siê równie¿ z
ks. Franciszkiem Kurzajem. Pochodz¹cy ze S³awiêcic ko³o Kêdzierzyna-Kola ksi¹dz od ponad 10 lat jest
proboszczem w jednej z parafii w San
Antonio (oko³o 100 km od Bandery).
Opiekuje siê tam potomkami emigrantów ze l¹ska, którzy pojechali
w XIX wieku szukaæ nowego domu
za wielk¹ wod¹. Oprowadzi³ on grupê po misjach San Antonio.
- Szko³y przygotowa³y nam wycieczkê edukacyjna w terenie  pisze Aneta Czarny. - Jechalimy szkolnym

busem, a prowadzi³ go dyrektor
owiaty Kewin Dyes, teksañski kowboj. Dzieciaki by³y te¿ na koniach i
mia³y niez³¹ zabawê. By³a te¿ wielka
parada, kowboje, byd³o, Indianie. Na
koñcu sz³y szko³y, które zaprosi³y
nas do pochodu. Wziêlimy te¿
udzia³ w tradycyjnym indiañskim
rytualnym tañcu Pow Wow. Mamy
piêkn¹ pogodê. Od niedzieli codziennie pada i jest zielono. Czasami nawet wieje lekki, ch³odny wiaterek.
Zdjêcia oraz relacjê z pobytu uczniów
w Banderze mo¿na zobaczyæ na stronie internetowej www.strzelczaniewbanderze.blox.pl.

Przerwa na lunch

Obrazy z pól i ³¹k



Wystawa aukcyjna
Aukcja na rzecz ofiar tr¹by powietrznej
Od 30 sierpnia do 5 wrzenia trwa wystawa obrazów i grafik. Zakoñczy siê
aukcj¹ prezentowanych dzie³.
Zapraszamy zatem na aukcjê 5 wrzenia na godz. 18.00 do Galerii sztuki
Anna - Góra w. Anny .
Dochód przeznaczony bêdzie na rzecz mieszkañców B³otnicy Strzeleckiej
poszkodowanych przez tr¹bê powietrzn¹.

