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- Termin narzucony przez Funda-
cjê Rozwoju �l¹ska i Wspierania Ini-
cjatyw Lokalnych naprawdê by³
mocno wy�rubowany � mówi kon-
serwator Andrzej Barski, który
wraz z zespo³em przeprowadzi³ kon-
serwacjê obramowania o³tarza w
strzeleckim ko�ciele �w. Wawrzyñ-
ca. � Praca trwaj¹ca od koñca pa�-
dziernika do koñca stycznia to nawet
dla 6-osobowego zespo³u nied³ugi
czas na wykonanie takiego zakresu
prac, jakiego podjêli�my siê w tej �wi¹-
tyni; niemniej z efektów jestem bar-
dzo zadowolony.
- Jakie prace zosta³y wykonane?
- Przeprowadzili�my pe³n¹ kon-
serwacjê obrazu w o³tarzu oraz wy-
konali�my prace konserwatorskie
przy jego obramowaniu: impregnacjê
drewna, wykonali�my uzupe³nienia,
usunêli�my przemalowania i zrekon-
struowali�my warstwê polichromii �

w Strzelcach Opolskich. � Wiadomo
by³o jedno: pieniêdzy � i to niema-
³ych � na realizacjê tego przedsiêwziê-
cia trzeba szukaæ wszêdzie gdzie siê
da, bo ochrona dziedzictwa kultury
to nasza powinno�æ. Z drugiej jednak
strony zdecydowali�my, ¿e raczej bê-
dziemy ich szukaæ poza utartymi
�cie¿kami. Helmut Pa�dzior, b. pose³
RP, zaproponowa³, by ca³¹ spraw¹
zainteresowaæ Fundacjê Rozwoju �l¹-
ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych w Opolu. Pomys³ by³ trafny
nad wyraz.

Piêkno odnowione Narzucono nam szybkie tempo
Ca³o�æ prac konserwa-
torskich przy obramo-
waiu o³tarza i czterech
figurach przy o³tarzu
kosztowa³a 144,8 ty-
siêcy z³otych. Dziêki
�rodkom z Fundacji
Rozwoju �l¹ska -
przekazanym bezpo-
�rednio przez rz¹d
Niemiec - uzyskali-
�my wsparcie w wy-
soko�ci 36 tysiêcy
euro, a wiêc znaczn¹
czê�æ.
Prace przy restauracji
o³tarza i jego obramo-
wania zosta³y powie-
rzone dwóm niezwy-
kle do�wiadczonym
zespo³om konserwato-
rów zabytków - Alek-
sandry i Edgara Pilów
z Torunia oraz An-
drzeja Marka Barskie-
go z Nysy. Pañstwo
Pilowi to znakomici
konserwatorzy, któ-
rych prace restaurator-
skie mo¿na podziwiaæ

w³a�ciwie we wszystkich najwazniej-
szych ko�cio³ach w Polsce. W ko�cie-
le �w. Wawrzyñca zajmowali siê kon-
serwacj¹ figur �wiêtych przy o³tarzu.
Zespó³ pana Barskiego na swojej li-
�cie referencyjnej mo¿e tak¿e wymie-
niæ  powa¿ne prace konserwatorskie,
m.in. w 6 kaplicach na Górze �w.
Anny, w ko�ciele �w. Trójcy w By-
tomiu i wiele innych.

Efekty prac konserwatorskich
mo¿na ju¿ podziwiaæ w naszym
strzeleckim ko�ciele.

z³oceñ i srebrzeñ. Rze�by i
p³askorze�by w ci¹gu lat
znacznie zosta³y nadjedzone
przez korniki i ko³atki, a tak-
¿e spuszczele. O ile pierw-
sze dwa gatunki owadów
dr¹¿¹ w drewnie korytarze o
niezbyt du¿ej �rednicy, o tyle
dzia³alno�æ spuszczeli jest
dramatycznie widoczna � s¹
to dziury o �rednicy nawet
pó³ centymetra. Gdyby o³-
tarz pozostawiony zosta³ bez
konserwacji � elementy ob-
ramowania mog³yby zacz¹æ
spadaæ.
- Nie by³y wcze�niej
konserwowane?
- Czê�æ rze�b pochodzi z
warsztatu Jana Krzysztofa
Kõnigela. Wiadomo, ¿e by³y
konserwowane przynajmniej
dwukrotnie � raz w roku

1917 i w latach 70. XX wieku. Przy
pierwszej konserwacji w obramowa-
niu dokonano pewnych zmian, a
czê�æ rze�b wymieniono na nowe, w
tym na pewno dwa anio³y po bokach
obrazu w g³ównym o³tarzu. Sk¹d to
wiadomo? Mo¿na to oceniæ po tech-
nologii wykonania. Natomiast te ko-
lejne prace, w latach 70. mo¿na okre-
�liæ jedynie mianem konserwacji za-
chowawczej � bez impregnacji drew-
na. Przemalowania i politurowania
wykonane zosta³y do�æ nieudolnie i
z b³êdami, a z³ocenia po³o¿one nie-
w³a�ciwie. Najwy¿szy czas by³ i na
w³a�ciw¹ konserwacjê i na poprawie-
nie wszystkich wcze�niejszych kon-
serwatorskich uchybieñ.

W o³tarzu g³ównym tego ko�cio-
³a znajduje siê obraz Matki Boskiej
�nie¿nej. Gdzie znajduje siê jego pier-
wowzór? Sk¹d wzi¹³ siê ten kult?

Otó¿ przywêdrowa³ do nas z
Rzymu � prosto z bazyliki Santa
Maria Maggiore (Matki Boskiej
Wiêkszej). Ale ta �wi¹tynia ma te¿
inn¹ nazwê � Matki Boskiej �nie¿nej.
Powstanie ko�cio³a ³¹czy siê z le-
gend¹, wed³ug której papie¿ Liberiusz
i pewien rzymski patrycjusz imie-
niem Jan (który nie maj¹c potomstwa
prosi³ w modlitwach wraz ze sw¹
ma³¿onk¹ Maryjê Pannê, aby przy-
jê³a jego maj¹tek) mieli podobne sny,
w których ukazuj¹ca siê Matka Bo¿a
przepowiedzia³a im wybudowanie
ko�cio³a w miejscu, gdzie w pe³ni
upalnego lata spadnie �nieg, który i
zim¹ nale¿y w Rzymie do rzadko�ci.
Tej¿e samej nocy z 4 na 5 sierpnia
352 r. Wzgórze Eskwiliñskie pokry-
³o siê grub¹ warstw¹ �niegu. Przyby-
³y na miejsce papie¿, w otoczeniu
ludzi wytyczy³ w �niegu zarysy ko-
�cio³a. Budowê bazyliki rozpoczêto
w latach pontyfikatu Sykstusa III,
kiedy jeszcze na Eskwilinie wznosi³a
siê pogañska �wi¹tynia Junony Luci-

ny opiekunki rodz¹cych kobiet. W
431 r. Sobór w Efezie og³osi³ dogmat
o Maryi jako Matce Boga, w rok pó�-
niej dla uczczenia tego faktu zaczêto
wznosiæ �wi¹tyniê.

W bazylice znajduje siê s³ynny
obraz Matki Boskiej, który znany jest
równie¿ pod nazw¹ �Salus Populi
Romani� (Wybawienie Ludu Rzym-
skiego) - uderzaj¹co podobnej do
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Sk¹d
pochodzi i z jakiego okresu czasu -
podobnie jak w przypadku obrazu
czêstochowskiego - dok³adnie nie
wiadomo. Jeden z uczonych w³o-
skich, Carlo Cecchelli, twierdzi, ¿e
istniej¹ trzy najstarsze i do siebie
podobne wizerunki Maryi, pochodz¹-
ce prawdopodobnie z tego samego
okresu, a mianowicie: rzymski z San-
ta Maria Maggiore, Madonna di San
Luca z Bolonii i Matka Bo¿a Czêsto-
chowska. Te obrazy Madonny z
Dzieci¹tkiem przypisywane bywaj¹
niekiedy �w. £ukaszowi (San Luca)
Ewangeli�cie, który po Wniebowziê-
ciu Matki Bo¿ej, na pro�bê chrze�ci-
jan mia³ namalowaæ podobiznê Ma-
ryi Panny. Obraz ten mia³ byæ wyko-
nany na blacie sto³u, przy którym
zasiada³a �wiêta Rodzina. �w.
£ukasz mia³ sporz¹dziæ jeszcze dwa
kolejne egzemplarze wizerunku Ma-
ryi, tej samej wielko�ci.

Inna teoria na temat pochodzenia
obrazu z Bazyliki Santa Maria Mag-
giore w Rzymie podaje, ¿e jego pier-
wowzór powsta³ w V w. zgodnie ze
schematami ikon bizantyñskich, ale
w krêgu oddzia³ywania sztuki helle-
nistycznej w Egipcie, oraz ¿e �róde³
jego artystycznej inspiracji nale¿y po-
szukiwaæ w antycznych wczesno-
chrze�cijañskich portretach cmentar-
nych, w El Fajum.

Matka Boska �nie¿na

W Ro¿ni¹towie znów wraca siê do tradycji wodzenia nied�wiedzia. W tym

roku barwny korowód z misiem na czele, podobnie jak i rok wcze�niej, odwie-

dzi³ mieszkañców Rozni¹towa i Biadacza, a tak¿e proboszcza w Szymiszowie

i Dom Pielgrzyma na Górze �w. Anny. Inicjatorem powrotu do tradycji by³o

ko³o DFK, a przebierañcami byli: mis -A. Wnêkowicz, le�niczy - E. Kopa,

policjant - Sz. Hajduk, diabe³ - K. Plachetka, lekarz - S. Ritschel, kominiarz

- S. Bana�, ksi¹dz - F. Kalka, Cyganki - K. Kalka, D. Opio³ka, P. Kalka,

muzycy - J, Gogolok i J. Sroka.

Zebrane pieni¹dze przeznaczono na ostatkow¹ zabawê dla wszytskich miesz-

kañców wioski.

Koniec Karnawa³u!

22 lutego w Nysie odby³ siê fina³ wojewódzki w tenisie sto³owym dziewcz¹t i
ch³opców w grze pojedynczej i podwójnej. Powiat strzelecki by³ reprezentowany
przez: Wioletê Utzig � ZSZ w Zawadzkiem � opiekun mgr Marek Binkowski oraz
uczennice ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich: Annê Janoszkê, Monikê Ostafiñsk¹,
Joannê Dambiec, Justynê G³odowicz; opiekun mgr Bogus³aw Furman. W grze poje-
dynczej zajê³y one nastêpuj¹ce miejsca:
II m � W. Utzig
V m � A. Janoszka
VII m � M. Ostafiñska
IX m � J. Dambiec

Tenis Sto³owy

W grze podwójnej:
II m � A. Janoszka - M. Ostafiñska
IV m � J. Dambiec � J. G³odkiewicz

Bogus³aw Furman

Drodzy Absolwenci
Zespo³u

Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem!

Informujemy, ¿e w dniach 6-7.X.2006
roku odbêdzie siê Zjazd Absolwen-
tów naszej szko³y z okazji jej 60�le-
cia.
Komitet Organizacyjny Zjazdu, po-
wo³any w dniu 10 II 2006 r., zaprasza
wszystkich Absolwentów z lat 1946-
2006 do udzia³u w uroczysto�ciach.

Warunkiem uczestnictwa
w Zje�dzie Absolwentów jest:

1.Dokonanie wp³aty ( koszty organi-
zacji ):
A. 100 z³., je¿eli chcesz braæ udzia³ w
Zje�dzie, nie uczestnicz¹c w balu ab-
solwentów;
B. 150 z³., je¿eli chcesz braæ udzia³ w
Zje�dzie oraz uczestniczyæ w balu
absolwentów;

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:
Bank Spó³dzielczy

w Zawadzkiem, ul Opolska 38
47-120 Zawadzkie

Nr konta: 29 8909 0006 001000
155013 0001

z dopiskiem �Zjazd absolwentów�.
Na przelewie nale¿y podaæ:
imiê i nazwisko, rok ukoñczenia
szko³y i uzyskan¹ specjalno�æ.

2. Dostarczenie do sekretariatu szko-
³y wype³nionego zg³oszenia uczest-
nictwa ( osobi�cie, poczt¹, faksem,
poczt¹ elektroniczn¹) na adres:

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
ul. Opolska 2, 47-120 Zawadzkie

tel./fax.: (77) 4-616-541
lub (77) 4-616-288

Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ
do 30 VI 2006 roku.
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