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W sobotê, 29 listopada br. w taki
te¿ sposób zakoñczy³y siê XV Dni
Xaverianum, a Kapitu³a Nagrody im.
�w. Franciszka Ksawerego przyzna³a
j¹ po raz dwunasty.

Laureatami zostali: prof. Józef
Musielok � za solidno�æ pracy nauko-
wej, prawo�æ i uczciwo�æ � mo¿na
by³o us³yszeæ w laudacji Kapitu³y Na-
grody, Stowarzyszenie �Wiosna� - or-
ganizator akcji pn. �Szlachetna pacz-
ka� oraz ks. Józef Krawiec � znany
chyba wszystkim mieszkañcom po-
wiatu strzeleckiego kapelan wiêzien-
ny i za³o¿yciel Stowarzyszenia Po-
mocy Wzajemnej �Barka�.

I w³a�nie ksiêdzu Krawcowi zgro-
madzeni w sali Xaverianum go�cie
zgotowali najd³u¿sz¹ owacjê. Ale

¯ar Serca
dla ks. Józefa Krawca

- To bardzo ma³o � ocenia Beata
Czempiel, dyrektor strzeleckie-
go ZOZ. - W zesz³ym roku pa-
nie czu³y siê trochê zdopingowa-
ne przez imienne zaproszenia,
skierowane imiennie do nich
przez NFZ. W tym roku Naro-
dowy Fundusz Zdrowia zrezy-
gnowa³ z tej formy mobilizacji.

- Zdecydowanie mniejsza ilo�æ
wykonanych w ZOZ-ie w tym
roku specjalistycznych badañ za-
pewne ma te¿ zwi¹zek z u³atwie-
niami, jakie swoim mieszkankom
zafundowa³y gminy, sprowadza-
j¹c mammobusy � by u³atwiæ pa-
niom dostêp do badañ.

- Tyle tylko, ¿e 12 listopada NTO
poinformowa³a, ¿e badania wy-
konane przez jeden z niepublicz-
nych ZOZ w mammobusie, któ-
ry je�dzi³ po ca³ej Opolszczy�-
nie, prawdopodobnie trzeba bê-
dzie powtórzyæ, bo wyniki nie
s¹ jednoznaczne.

W tym miejscu wypada³oby za-
apelowaæ do sumieñ kobiet: róbcie ba-
dania dla w³asnego dobra i dla dobra
waszych bliskich, bo chyba chcecie
byæ z nimi jak bajd³u¿ej, prawda?

Tymczasem rak piersi jest naj-
czêstszym nowotworem z³o�liwym
u kobiet. Zagro¿enie ro�nie wraz z

Przychodzi baba do lekarza
wiekiem, szczególnie po menopau-
zie. Bardziej nara¿one s¹ kobiety, u
których wystêpowa³ rak piersi u
krewnych pierwszego stopnia (mat-
ka, siostra), szczególnie gdy zacho-
rowanie wyst¹pi³o w okresie przed
przekwitaniem.
- Do innych czynników, mog¹-

cych zwiêkszaæ w ró¿nym stop-
niu zagro¿enie wyst¹pienia raka
piersi nale¿y wczesny wiek
pierwszej miesi¹czki, pó�ny
wiek menopauzy, nara¿enie na
promieniowanie jonizuj¹ce w
m³odym wieku, d³ugotrwa³e sto-
sowanie �rodków antykoncep-
cyjnych, oty³o�æ (zw³aszcza po
menopauzie), pó�ny wiek pierw-
szej ci¹¿y lub ich brak, brak lub
krótki okres karmienia piersi¹.

- Umieralno�æ na raka piersi ro�nie
w tempie 1,6% rocznie, a struk-
tura zaawansowania klinicznego
jest z³a, a nawet fatalna. Rak piersi
po prostu wykrywany jest zbyt
pó�no. Za �przypadki wczesne�
uznaje siê zmiany (guzy) o �red-
nicy poni¿ej 0,5 cm. Tylko w
20% przypadków chorobê roz-
poznaje siê we wczesnym sta-
dium zaawansowania.

- Ale jak mo¿na wcze�nie rozpo-
znaæ raka piersi, skoro kobiety
nie zg³aszaj¹ siê na badania?!
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czy¿ mo¿na siê dziwiæ, je�li wcze-
�niej us³yszeli opinie dawnych pod-
opiecznych �Barki� czy by³ych wiê�-
niów, z których jeden, co przytoczy³a
Kapitu³a Nagrody,  stwierdzi³: �ksi¹dz
pokutuje za nas�. O tym, jak wielkim
darz¹ go szacunkiem, mo¿e �wiad-
czyæ choæby fakt, ¿e kilkoro z nich
stawi³o siê na uroczysto�ci (a kto�
przyjecha³ nawet z daleka na wie�æ o
tej nominacji), by zostaæ �wiadkami
tego donios³ego dla ich opiekuna �
przyjaciela - przewodnika duchowe-
go wydarzenia.

A ksi¹dz Józef Krawiec, odbiera-
j¹c nagrodê nie kry³ wzruszenia, ale
te¿ stwierdzi³, ¿e wprawdzie on jest
laureatem, ale jest to nagroda zespo-
³owa.
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Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego og³asza II edycjê

Konkursu na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê
Powiatowej Choinki

Kto mo¿e wzi¹æ w konkursie udzia³?
Wszyscy mieszkañcy powiatu. Nie jest wa¿ny ani wiek, ani p³eæ, ani
rodzaj ozdoby, ani technika wykonania. Mo¿e to byæ ³añcuch. Mo¿e to
byæ pomalowana w³asnorêcznie bombka. Mo¿e to byæ kogucik, Miko³aj,
�nie¿ynka� Co tylko nam przyjdzie do g³owy i co zrobimy. Bo to jest
jeden jedyny warunek � ozdoba choinkowa musi byæ dzie³em naszych
w³asnych r¹k!
Jak rok temu w tygodniu poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie wspólnie
bêdziemy ubieraæ nasz¹ choinkê - bêd¹ pierniki, aromatyczna herbata,
kolêdy, no i oczywi�cie nagrody dla zwyciêzców!
Pierwsze miejsce to nagroda o warto�ci 400 z³, drugie miejsce - 300
z³, trzecie miejsce - 200 z³ oraz trzy wyró¿nienia o warto�ci 100 z³
ka¿de

Na ozdoby czekamy do 12 grudnia 2008!

Regulamin konkursu oraz szczegó³owe informacje
dostêpne s¹ równie¿ na stronie ......www.powiatstrzelecki.pl

Edukacja  nie mo¿e ograniczaæ siê
tylko do tradycyjnych form aktyw-
no�ci. Winna byæ ona poszerzona o
formy pracy inspiruj¹ce do dzia³añ
umo¿liwiaj¹cych poznawanie, poszu-
kiwanie informacji i ocenê faktów.
Jedn¹ z takich form dzia³ania w Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich jest od roku
1994 praca metod¹ projektu, w tym
projektów miêdzynarodowych o te-
matyce ekologicznej, niejednokrotnie
ju¿ zauwa¿anych i nagradzanych w
kraju oraz za granic¹.

Ostatnio zrealizowany projekt
�Oberkante-UnterLippe� z serii
�Dyplomaci  w gumowcach�  na-
grodzony w marcu 2008 roku przez
Zarz¹d Województwa Opolskiego
w ramach konkursu  �Partnerstwo
bez granic 2007�, w kategorii �In-
stytucje publiczne, organizacje i in-
stytucje pozarz¹dowe o lokalnym
zasiêgu dzia³ania.� uznany  zosta³
przez Fundacjê Roberta Boscha w
Berlinie za wzorowy.

Spo�ród zrealizowanych w roku
2007 w ramach programu �Junge
Wege� 43 projektów komisja wery-
fikacyjna fundacji wy³oni³a  we wrze-
�niu 2008 roku 10 najlepszych pro-
jektów, zapraszaj¹c ich autorów i re-
alizatorów do Berlina. Podczas kil-
kudniowego pobytu w Berlinie w
dniach 22.11-25.11.2008 r. m³odzie¿
wziê³a udzia³ w prowadzonych przez
profesjonalistów warsztatach m.in.
teatralnych, dziennikarskich, zdoby-
waj¹c nowe do�wiadczenia, poszuku-

Granice w Berlinie

j¹c granic widocznych i niewidocz-
nych oraz sposobów rozpoznawania
i prze³amywania barier na terenie mia-
sta.

Podczas gali wrêczania wyró¿-
nieñ m³odzie¿ naszej szko³y wraz z
kolegami z Conrad von-Soest-Gym-
nasium, zaprezentowa³a wyniki swo-
ich badañ potwierdzaj¹cych zasad-
no�æ tzw. procesu renaturacji zlikwi-
dowanych terenów zalewowych jako
sposobu zapobiegania zmianom kli-
matycznym i ich skutkom. Przedsta-
wi³a równie¿ bardzo obszern¹ publi-
kacjê daj¹c¹ pe³ny obraz zakresu i ro-
dzaju przeprowadzonych badañ za-
równo w fazie przygotowawczej, jak

i fazie wspólnych dzia³añ. Opieku-
nami projektu by³y pani Ilona Pion-
tek oraz Renata Hurek.

W swoim przemówieniu prof. dr
Gesine Schwan, pe³nomocnik rz¹-
du ds. stosunków z Polsk¹, rektor
Europejskiego Uniwersytetu Viadri-
na we Frankfurcie nad Odr¹, ustosun-
kowuj¹c siê do wyró¿nionych pro-
jektów, wyrazi³a uznanie i podziw dla
m³odych ludzi i ich opiekunów, do-
ceniaj¹c ogromny wk³ad pracy, rze-
telno�æ, kreatywno�æ oraz poczucie
wspó³odpowiedzialno�ci, ¿ycz¹c jed-
nocze�nie wytrwa³o�ci w dzia³aniach
na rzecz nowej zjednoczonej Euro-
py.

 Opiekun grupy - Renata Hurek

Zgodnie z zapowiedzi¹ z jedne-
go z poprzednich numerów � wraca-
my do tematu obozów pracy na tere-
nie powiatu strzeleckiego, w którym
przytoczyli�my równie¿ realcjê p.
Stefanii Ziemke o pobycie w nim. Jak
ju¿ wówczas wspomniano - obóz w
B³otnicy nie by³ jedynym, utworzo-
nym w powiecie strzeleckim w 1945
roku. Jest jednak tym, którego nazwa
w literaturze pojawi³a siê najwcze-
�niej � po raz pierwszy wspomnia³ o
nim Z. Kowalski w wydanej w 1983
roku pracy �Powrót �l¹ska Opolskie-
go do Polski�. By³ te¿ zaliczony do
tzw. du¿ych obozów; najbli¿szy z
tej kategorii funkcjonowa³ w Zdzie-
szowicach (w 1945 r. le¿¹cych w gra-
nicach powiatu strzeleckiego). Sza-
cuje siê, ¿e przez obóz b³otnicki prze-
sz³o ok 1.000 � 1.200 osób plus 643
wiê�niów (w innych �ród³ach podaje
siê liczbê 636)  � mieszkañców po-
wiatu strzeleckiego przeniesionych
do B³otnicy z obozu w Gliwicach-
£abêdach, o co stara³ siê w sierpniu
1945 roku strzelecki starosta Zyg-
munt Nowak � jak widaæ, z pozy-
tywnym skutkiem. Nied³ugo po prze-
niesieniu do b³otnickiego obozu �
wiê�niowie wrócili do domów.

Pierwsz¹ grupê osadzonych w
tym obozie stanowilli mieszkañcy
Piotrogradu (Piotrówki) wyznania
husyckiego, a tak¿e rodziny z: Roz-
mierzy, Kad³uba, Suchodañca, Spó-
roka, Strzelec Opolskich, Mokrych
£anów, ̄ êdowic, Osieka, Barutu, G¹-
siorowic i pojedyncze osoby z Opo-
la, natomiast nie umieszczano w nim
mieszkañców B³otnicy. W lipcu 1945
r. czê�æ rodzin z gminy Jemielnica zo-

Obóz pracy nie tylko w B³otnicy
sta³a zwolniona. Problemem tylko
by³o to, ¿e czê�æ z nich nie mia³a ju¿
dok¹d wracaæ. Jak pisa³ zarz¹d gmi-
ny Jemielnica w sprawozdaniu do
Wydzia³u Powiatowego w Strzelcach
Opolskich 24 lipca 1945 r.: �zwol-
nienia wysiedleñców z obozu w B³ot-
nicy powoduj¹ pewien ba³agañ, gdy¿
zwolnieni powracaj¹ na swoje gospo-
darstwa i do swoich mieszkañ, które
zosta³y ju¿ zajête przez repatraintów
ze wschodu�.

Obóz usytuowany by³ za stacj¹
kolejow¹ w B³otnicy Strzeleckiej;
sk³ada³ siê z kilku baraków ponie-
mieckich, w których w czasie wojny
przebywali robotnicy przymusowi
(g³ównie Ukraiñcy) pracuj¹cy w or-
ganizacji Todta. Po likwidacji obozu
(w pa�dzierniku 1945 r.) czê�æ bara-
ków zosta³a przekazana rodzinom nie
posiadaj¹cym w³asnych domów czy
mieszkañ; czê�æ baraków przezna-
czono do sprzeda¿y, a czê�æ na opa³.
Pozosta³e obozy na terenie powiatu
strzeleckiego zaliczone zosta³y przez
historyków do tzw. obozów ma³ych.
Takie funkcjonowa³y przy wapien-
nikach w Strzelcach Opolskich, w
Suchych £anach (zlokalizowany w
maj¹tku wiêziennym; by³ to praw-
dopodobnie oddzia³ roboczy obozu
dla jeñców niemieckich w Katowicach;
jeszcze w lipcu 1947 r. przebywa³o
w nim 30 jeñców wojennych) i Mo-
krych £anach, Dziewkowicach, Ligo-
cie Dolnej, Zalesiu �l¹skim oraz Uje�-
dzie � w Wytwórni Szczotek i Wyro-
bów z Drewna oraz na Górze �w.
Anny. Jak wskazuj¹ badacze � praw-
dopodobne jest, ¿e osoby nie zwol-
nione z obozu w B³otnicy Strzelec-

kiej, skierowane zosta³y na Górê �w.
Anny, aby �ze wzglêdów moralnych
pracowa³y przy demonta¿u mauzo-
leum�.

W tym miejscu warto przypo-
mnieæ tak¿e, ¿e na Górze �w. Anny
ju¿ wcze�niej istnia³y obozy. Jesie-
ni¹ 1939 roku firma C. Kallenbach po-
stawi³a pierwsze baraki obozowe.
Jako pierwsi trafili tu polscy jeñcy
ze Stalagu VIII B Lamsdorf. Kolejn¹
grupê stanowili uczestnicy kampanii
wrze�niowej. W 1940 roku polskich
jeñców zast¹pi³a 500-osobowa gru-
pa ¯ydów ze �l¹ska. Pierwszy obóz
pod nazw¹ Reichsautobahnlager
przetrwa³ do czerwca 1941 roku. Ci
¯ydzi, którzy go prze¿yli, przenie-
sieni zostali do Dolnej i innych obo-
zów pracuj¹cych przy budowie au-
tostrady, natomiast ich miejsce w tym
obozie zajêli jeñcy rosyjscy. Kolejny
obóz na Górze �w. Anny nosi³ nazwê
Zwangsarbeitslager (Zal-Lager) Anna-
berg, którym �opiekowa³a siê SS Or-
ganization Schmelt powo³ana przez
Brigadenführera Karla Schmelta.
Przywo¿eni tu byli ¯ydzi z Belgii,
Holandii, Francji i Rumunii. Istnienie
tego obozu, przeznaczonego dla 500
mê¿czyzn, trzymane by³o w tajem-
nicy Nikt nie wie, ile ofiar poch³on¹³
i gdzie s¹ pochowane. Pewien r¹bek
tajemnicy odkry³a Henryka Wolna-
Van Das w 1988 roku, kiedy natrafi³a
na ¿ydowskie nazwiska w Ksiêdze
Zgonów USC z roku 1943, a miesz-
kañcy wskazali jej jako miejsce po-
chówku wiê�niów teren wokó³ ka-
pliczki zwanej Domkiem Maryi.

Marta Górka

Wszystkich czytelników , którzy posiadaja jakies dokumenty lub informacje zwi¹zane z funkcjonuj¹cymi po wojnie
na terenie powiatu strzeleckiego obozami, a tak¿e obozem NKWD w pobliskim Toszku prosimy o kontakt z redakcj¹.


