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- W tym roku postanowili�my zro-
biæ ma³¹ koronê do¿ynkow¹: w roku
2009 zajêli�my pierwsze miejsce w
województwie, a co roku Piotrówka
nie mo¿e przecie¿ wygrywaæ! � przy-
pomina Alina Sereda, so³tys wsi. �
Jednak kiedy zobaczy³am projekt
korony pani Rity Kubilas i pospa-
wany ju¿ przez p. Józefa Pa�dziora
stela¿ wiedzia³am, ¿e to bêdzie cac-
ko.

No i potwierdzi³a siê ta opinia:
podczas do¿ynek prezydenckich w
Spale ¿niwna korona z Piotrówki
uznana zosta³a za naj³adniejsz¹ w kra-
ju!

Nie by³o to pierwsze zaprosze-
nie twórczyñ korony do Spa³y: by³y
tam ju¿ w roku 2004, ale nie zdoby³y
¿adnej nagrody ani wyró¿nienia. Tra-
fi³y�my na  z³y politycznie moment
� mówi dyplomatycznie so³tys (pe³-
ni tê funkcjê druga kadencjê), przy-
pominaj¹c, ¿e wtedy sporo dzia³o siê
w powiecie i województwie. Teraz
za to wyjecha³y z g³ówn¹ nagrod¹, a
korona trafi³a do Pa³acu Prezydenc-
kiego.

Tam równie¿, na spotkanie z
Ann¹ Komorowsk¹ 17 pa�dziernika
zosta³a zaproszona 15-osobowa de-
legacja wsi wraz z wójtem Jemielni-
cy Joachimem Jelito.
- To by³ bardzo mi³y moment, choæ
spotkanie z Pierwsz¹ Dam¹ RP w Sali
Kolumnowej by³o krótkie, bo wzy-
wano j¹ do innych obowi¹zków �
mówi Alina Sereda, która otrzyma³a
pami¹tkowe pióro Watermana (nie da
siê go wykorzystaæ przy zbieraniu
podatków � ¿a³uje � bo na drukach
samokopiuj¹cych nie zostawia do�æ
wyra�nego �ladu).

Jak powsta³a zwyciêska korona?
Tak, jak wcze�niej, od ponad 20 lat:
to efekt pracy ca³ego zespo³u, pracu-
j¹cego wg projektu Rity Kubilas. �
My to mrówki-robotnice, ale Rita bez
nas nie zrobi³aby nic, podobnie jak
my bez niej.

Oko³o 20-osobowy zespó³ pracê
zaczyna ju¿ w maju-czerwcu. To wte-
dy zbiera siê pierwsze k³osy. � W
niektórych so³ectwach farbuj¹ je, my
zbieramy w odpowiedniej porze, by
zachowa³y siê oryginalne kolory
zbó¿. Potem zbo¿e schnie w szopie,

Z koron¹ w pa³acu

robi siê stela¿, potem splata siê po-
szczególne wi¹zki. I tak co dzieñ,
przez kilka tygodni. Oczywi�cie nie
wszyscy zjawiaj¹ siê na raz, i w tym
samym czasie.

Wreszcie korona jest upleciona.
Jedynym w niej elementem nie-zbo-
¿owym s¹ ki�cie winogron; owoce i
warzywa (za te plony tak¿e nale¿y
dziêkowaæ) uk³adane s¹ w koszach, u
stóp do¿ynkowego wieñca.

Zespó³ jest spory, mniej wiêcej
sta³y. Nie ma tu pañ zupe³nie m³o-
dych (jedyny mê¿czyzna w tym gro-
nie to Józef Pa�dzior) � najm³odsze
maj¹ oko³o trzydziestki. Wcze�niej
nie dadz¹ rady wyrwaæ siê z domu �
przecie¿ ma³ych dzieci nie zostawi¹
na parê godzin, a nie zabior¹ z sob¹,
bo wtedy przy koronie nic nie zro-
bi¹. Czyli wiek trochê ju¿ dojrza³y
jest w sam raz. I czas jest: to nie jest
tak, ¿e przyjdzie siê na pó³ godziny i
pójdzie do domu - te spotkania przy
koronie trwaj¹ po kilka godzin. Tak
to wros³o w tradycje wioski, ¿e gdy
ju¿ lutym pytaj¹ we wsi: a bêdziemy
robiæ koronê? to siê cieplej robi w
sercu i a¿ chce siê znów ciê¿ko pra-
cowaæ (bo to nie jest ³atwa praca).

Na 30 pa�dziernika w ko�ciele w
Piotrówce zaplanowano mszê �w.,
podczas której �koronny zespó³�
spotka siê jeszcze raz � by modliæ siê
o dalsze Bo¿e b³ogos³awieñstwa.

W miesi¹cu wrze�niu na 2010 na
terenie DPS Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Strzelcach Op. z fili¹ w Szymi-
szowie i fili¹ w Le�nicy zosta³ zrealizo-
wany projekt edukacyjno - socjalny pod
has³em: �Wolontariat mile widziany�.

Jego g³ównym celem by³o zachê-
cenie m³odzie¿y do pracy w ramach
wolontariatu na rzecz mieszkañców.
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
ze Strzelec Opolskich spêdzi³a kilka
godzin wspólnie z mieszkañcami gra-
j¹c w gry planszowe, spaceruj¹c, pie-
k¹c przy ognisku ziemniaki. Dyrektor
Domu Stanis³aw Marek  dziêkuj¹c m³o-
dzie¿y za dzieñ, który zechcieli po�wiê-
ci³ ludziom w podesz³ym wieku, cho-
rym i  niepe³nosprawnym zachêca³
uczestników projektu, aby na sta³e
chcieli zaanga¿owaæ siê w prace na
rzecz drugiego cz³owieka.
- Pomagaj¹c bezinteresownie drugie-
mu potrzebuj¹cemu cz³owiekowi po-

Wolontariat mile widziany!

znajesz siebie i stajesz siê jeszcze lep-
szym - mówi³.

Kieruj¹c siê tymi s³owami zachê-
camy osoby, które maj¹ wolny czas i
chêæ pomagania innym do pracy w ra-
mach wolontariatu w naszych Domach,

które mieszcz¹ siê w Strzelcach Opol-
skich, Szymiszowie i Le�nicy.

Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt osobisty lub telefoniczny pod
numerem tel. 077 461 34 80.
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl

Jolanta Osuch

W dniu 10.10.2010 r. na palcu Tar-
gowym w Strzelcach Op. Szko³a Nauki
Jazdy �Tajfun� zorganizowa³a festyn
pod has³em � Jed� bezpiecznie�. Pod-
czas imprezy mo¿na by³o zobaczyæ
pokaz stra¿acki, ratownictwa technicz-
nego, kwalifikowanej pomocy przed-
lekarskiej. Prezentowane by³y równie¿
umiejêtno�ci psów policyjnych. O r -
ganizator zaprosi³ do udzia³u w impre-
zie miêdzy innymi mieszkañców Domu
Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Op.
z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Le�nicy.
Zaprezentowali oni wystawê swoich
prac, wykonywanych w ramach zajêæ
terapeutycznych. Pracownicy Domów
rozdawali tak¿e ulotki przedstawiaj¹ce
dzia³alno�æ domów pomocy spo³ecz-
nej.

Festyn DPS

Dnia 8.10.2010r. uczennice klasy
II ¯aneta Ciastoñ, Roksana Stach z kla-
sy II oraz Beata Badura Monika Bie-
niek i Martina Deja z klasy III techni-
kum organizacji us³ug gastronomicz-
nych bra³y udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Gastronomicznym �Regio-
nalne Sekrety Smaku�, który odby³ siê
we Wroc³awiu. Dziewczêta prezento-
wa³y dwa sto³y. Pierwszy �Kolacja we
Dwoje� z potraw¹ �Serce na d³oni�
przygotowa³y ¯aneta i Roksana. Drugi
�Wspomnienie Lata� z potraw¹ �pstr¹g
po �l¹sku� zademonstrowa³y Beata,
Monika i Martina. Mimo, ¿e nie zajê³y
nagradzanych miejsc, to by³a to dla nich
wielka przygoda. Podpatrzy³y nowe
sposoby dekorowania i serwowania po-
traw z uwzglêdnieniem kuchni moleku-
larnej, zwiedzi³y równie¿ targi gastro-
nomiczne, na których odbywa³ siê ten
konkurs, zapozna³y siê z nowo�ciami �
sprzêtem, pó³fabrykatami, przyprawa-

Regionalne Sekrety Smaku
Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny

mi i mieszankami przypraw - dla ga-
stronomii. Przygl¹da³y siê ró¿nym po-
kazom gastronomicznym � barmañ-

skiemu, carvingu, parzenia kawy w no-
woczesnych maszynach -ekspresach,
przygotowania herbaty z ró¿nymi do-
datkami smakowymi.

Ma³gorzata Tacica

Id¹c na lekcjê wychowawcz¹ zasta-
nawia³am siê, czy uda mi siê zachêciæ
m³odych ludzi do pisania listów. Zaczê-
³am opowiadaj¹c im o Maæku i Marzy-
cielskiej Poczcie � akcji pisania listów
do chorego dziecka Na szczê�cie ju¿ po
kilku zdaniach okaza³o siê, ¿e moje
obawy by³y nieuzasadnione, a w oczach
moich uczniów zobaczy³am zaintere-
sowanie.  Decyzja zapad³a.  W zwi¹zku
z przypadaj¹cym na  9  -15 pa�dzierni-
ka Tygodniem Pisania Listów klasa I
Tek a z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich postanowi³a
nie staæ obojêtnie i przy³¹czyæ siê do
akcji. Uczniowie bardzo zaanga¿owali
siê w dzia³ania i ju¿ na nastêpnej lekcji
wychowawczej, zaopatrzeni w pocz-
tówki, kartki i kolorowe d³ugopisy i
wypiekami na twarzy przyst¹pili�my
do realizacji naszych planów. Wszyscy

z zapa³em  pisali i rysowali, a pyta-
niom o akcjê i dzieci czekaj¹ce na listy
nie by³o koñca. Jeszcze zanim rozleg³
siê dzwonek na przerwê dziewczyny
zaadresowa³y kopertê, a ch³opcy ze-
brali wszystkie kartki. Na odpowied�
nie czekali�my d³ugo, gdy¿ ju¿ po kliku

Wy�lij list � podaruj u�miech

dniach otrzymali�my podziêkowania od
naszego nowego kolegi

Zachêcamy wszystkich czytelni-
ków do wziêcia udzia³u w akcji Marzy-
cielskiej Poczty. Szczegó³y mo¿na zna-
le�æ na stronie http://marzycielska-
poczta.pl/

Aleksandra Kurzeja


