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Do koñca XI wieku g³ówn¹ osi¹
rozwojow¹ i komunikacyjn¹ ziem �l¹-
skich by³y szlaki ³¹cz¹ce Wielkopol-
skê z Czechami i Morawami, a w szer-
szej perspektywie: wybrze¿e Ba³ty-
ku z po³udniem Europy. Nimi � poza
codzienn¹ niemal wymian¹ handlow¹
- przenika³o do pañstwa Piastów
chrze�cijañstwo, alfabet ³aciñski i
kultura europejska. Z czasem, w wy-
niku z³o¿onych wydarzeñ historycz-
nych (m.in. rosn¹ca rola Krakowa
w�ród rezydencji piastowskich,
chrzest Rusi, rozwój osadnictwa na
£u¿ycach, wzrost roli zamków ce-
sarskich nad So³aw¹�) coraz wiêk-
szej wagi nabiera³ szlak wiod¹cy ze
wschodu przez Kraków, Opole, Wro-
c³aw, Legnicê, Zgorzelec, Budziszyn
i Lipsk na zachód.

Pocz¹tkowo wiód³ on wzd³u¿
Wis³y po rejon dzisiejszej Pszczyny
i dalej na zachód wzd³u¿ Odry po
uj�cie Kaczawy, która prowadzi³a do
podnó¿a Sudetów i ich skrajem � wy-
korzystuj¹c jako punkty orientacyj-
ne powulkaniczne sto¿ki bazaltowe
� przeprowadza³a powy¿ej bagien
doliny Szprewy i dociera³a nad £abê.
Stopniowo przebieg �Wysokiej Dro-
gi� ulega³ �wyprostowaniu�, oddala³
siê od zdradliwych nurtów Wis³y i
Odry, wzmacnia³ siê coraz gê�ciej po-
wstaj¹cymi zamkami ksi¹¿êcymi, a¿
wreszcie osiad³ w pasie zbli¿onym
do trasy dzisiejszej autostrady A4.
Trakt wiod¹cy z Antwerpii i Pary¿a

Via Regia
przez Koloniê do Ki-
jowa i wybrze¿a Mo-
rza Czarnego zyska³
najwy¿sze przywileje
drogi królewskiej � Via
Regia. Na nim tak¿e
mia³y miejsce najstar-
sze lokacje miast na
terenie Polski: Lwó-
wek �l., Z³otoryja i
�roda �l.

Z tego traktu ko-
rzystali nade wszyst-
ko kupcy (na niej wy-
ros³y handlowe potêgi
Lipska, Wroc³awia,
Krakowa i Lwowa),
pos³añcy, rzemie�lni-
cy, oddzia³y wojsk,
wêdrowni arty�ci, piel-
grzymi� O ile ci
pierwsi w chwilach
lêku i rado�ci wzywali
�w. Miko³aja (st¹d
tyle ko�cio³ów pod
jego wezwaniem
wzd³u¿ drogi), o tyle
ci ostatni liczyli na
wstawiennictwo �w. Jakuba. Niektó-
rzy nawet po kilku miesi¹cach p¹tni-
czych trudów mogli dziêkowaæ mu
za nie u grobu Syna Gromu.

W ci¹gu wieków nie by³o jednego
z góry ustalonego przebiegu Via Re-
gia. Stanowi³a ona raczej pewien �ko-
rytarz komunikacyjny�, zmieniaj¹cy

Droga �w. Jakuba to szlak wiod¹cy m.in. przez teren powiatu strzeleckiego. Pierwszy jego odcinek zosta³ niedawno
otwarty, a wiosn¹ nast¹pi otwarcie kolejnego odcinka wiod¹cego przez Piekary �l. do Krakowa. Projekt wsparty zosta³
ze �rodków bud¿etu Powiatu Strzlecekiego.

Wiêcej informacji o szlaku mo¿na znale�æ na www.camino.net.pl

siê w zale¿no�ci od uwarunkowañ
politycznych, powodzi, powstaj¹-
cych i pal¹cych siê zajazdów� Za-
proponowana obecnie Droga �w. Ja-
kuba wzd³u¿ �Wysokiej Drogi� pró-
buje odtworzyæ jej przebieg w pó�-
nym �redniowieczu, kiedy to ruch
p¹tniczy do grobu �w. Jakuba prze-
¿ywa³ w Europie swój najwiêkszy

Kaplica w Ligocie Dolnej

Od godz. 13.00 w namiocie usta-
wionym przed Domem Pielgrzyma
odby³ siê Przegl¹d Dorobku Arty-
stycznego Zespo³ów Mniejszo�ci
Niemieckiej w ramach Do¿ynek
Gminnych Le�nica 2008. Na impre-
zie go�cili�my konsula Ludwiga Neu-
dorfera z ma³¿onk¹, marsza³ka woje-
wództwa opolskiego Józefa Sebestê,
wicewojewodê Antoniego Jastrzêb-
skiego, starostê strzeleckiego Józefa
Swaczynê, burmistrza z partnerskiej
gminy Crostwitz Matthiasa
Brützke z delegacj¹., b.pos³a Helmu-
ta Paisdziora, ojca Gwardiana B³a¿e-
ja Kurowskiego, diecezjalnego dusz-
pasterza rolników ks. Huberta Janow-
skiego.

Starostami Do¿ynek byli:
Anna i Krystian Mojza z Góry �w.
Anny,
Irena i Józef Gasz z Lichyni,
Gizela i Marcin Pordzik z Dolnej,
Anna i Alfred Kociok z Czarnoci-
na,
Ma³gorzata Pisarska i Pawe³ Gaj-
da z Porêby,
Beata i Józef Ciupka z Zalesia �l,
Cecylia i Bruno Rudol z Wysokiej,
Lidia i Norbert Ciupka z Kad³ub-
ca,
Jan i Jolanta Pandel z Raszowej,
Maria i Norbert Richter z Kraso-
wej,
Monika i Jan Krahl z £¹k Koziel-
skich.

Do¿ynki Diecezjalne
Przed licznie zgromadzon¹ pu-

bliczno�ci¹ wyst¹pili: orkiestra �Cro-
stwitzer Musikanten�, wokalistka
Andrea, grupa �piewacza FROH-
SINN, zespo³y  taneczne MARLEN-
KI i SILESIA, m³odzie¿ z ko³a regio-
nalnego SP w Le�nicy pod opiek¹ Pani
Marii Wróbel, zespó³ akordeonowy i
kwartet saksofonowy, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta Le�nica, wokalista
Uwe Weiler. Imprezê zakoñczy³a za-
bawa taneczna z zespo³em DIWERS.

Organizatorem imprezy by³o
�l¹skie Stowarzyszenie Samorz¹-
dowe w Le�nicy przy wspó³pracy
pracowników Urzêdu Miejskiego,
Le�nickiego O�rodka Kultury i
Rekreacji, Domu Pielgrzyma,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Zalesiu �l.

Przedsiêwziêcie to uda³o siê zre-
alizowaæ dziêki dotacjom przekaza-
nym przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
oraz Konsulat Generalny Republi-
ki Federalnej Niemiec.

Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim mieszkañcom zaanga¿owanym
w przygotowanie swoich miejscowo-
�ci do tegorocznego �wiêta plonów �
za przepiêkne korony do¿ynkowe i
dekoracjê miejscowo�ci. Na tegorocz-
nym �wiêcie plonów zabrak³o tylko
korony i delegacji rolników z Le�ni-
cy.

E.G.
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Ju¿ po raz 17, jak zwykle we wrze-
�niu uczniowie i nauczyciele Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Op. korzystali z go�cinno�ci swoich
kolegów z Erich-Kästner-Gymnasium
w Eislingen. Wizyta w partnerskiej
szkole trwa³a ponad tydzieñ; do 13 do
20 wrze�nia 2008 roku. W tym czasie
polscy uczniowie mieli mo¿liwo�æ po-
znaæ system niemieckiego szkolnictwa,
poznaæ szko³ê, nauczycieli i zarz¹d EKG
oraz podci¹gn¹æ umiejêtno�ci jêzyko-
we poprzez udzia³ w zajêciach lekcyj-
nych.
Poznali tak¿e zwyczaje panuj¹ce w ro-
dzinach niemieckich, dzieñ pracy nie-
mieckiej m³odzie¿y, ich zainteresowa-
nia, sposób spêdzania wolnego czasu,
ich obowi¹zki i prawa. Nasi niemieccy
partnerzy zadbali o nasz rozwój fizycz-
ny  organizuj¹c ró¿ne wycieczki oraz
poniedzia³kowe popo³udnie sportowe.
W rozgrywkach sportowych wziêli
udzia³ uczniowie polscy, niemieccy, wê-
gierscy, czescy oraz po raz pierwszy
rosyjscy.
Uczniowie ZSZ nr 1 poznali w ramach
wycieczek fakultatywnych miasta
Göppingen, Eislingen, Stuttgart oraz
Ulm, zapoznali siê ze zbiorami muzeum
modeli lokomotyw w Göppingen oraz
najnowszymi modelami samochodów w
Muzeum Mercedesa. Przyjemnie by³o

Wymiana szkolna z Eislingen

przez Romualda Joñczego i Andrzeja
Brzezinê wynika, ze w naszym wo-
jewództwie oficjalnie zameldowa-
nych jest ok. 330 tysiêcy ludno�ci
autochtonicznej, z czego faktycznie
mieszka w województwie opolskim
oko³o 250 tysiêcy. Porównanie da-
nych meldunkowych ze stanem fak-
tycznym równie¿ przynosi zatrwa-
¿aj¹ce wnioski. Niepokoj¹ce staj¹ siê
zw³aszcza dane wskazuj¹ce na bar-
dzo silne wyludnienie wsi w ci¹gu
ostatniego trzydziestolecia. Opolskie
wsie starzej¹ siê za spraw¹ emigracji
zewnêtrznej (wyjazdy zarobkowe za
granicê), jak i wewnêtrznej (,,ucieka-
nie� ze wsi do miast). Badacze ak-
centuj¹ zw³aszcza na wsiach ogrom-
ne ubytki kobiet - m³odych i w �red-
nim wieku. Z wyników badañ wyni-
kaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Z ok. 401,6 tys. osób faktycznie
zamieszkuj¹cych obszary wiejskie
województwa ok. 251 tys. osób sta-
nowi ludno�æ w wieku produkcyj-
nym, z czego 52,9%  to mê¿czy�ni, a
48,1%  to kobiety.  Z grupy tej:
- ok. 116,9 tys. osób pracuje wy³¹cz-
nie w Polsce.
- ok. 56,2 tys. osób pracuje wy³¹cz-
nie za granic¹.
- ok. 9,2 tys. to osoby pracuj¹ce za-
równo w Polsce,  jak i za granic¹.
- ok. 68,4 tys. osób nie pracuje, z
czego 14,9 tys. to ucz¹ca siê w trybie
dziennym m³odzie¿.
2. Podejmuj¹cy pracê za granic¹ to
g³ównie osoby m³ode: 28,2% migru-
j¹cych zarobkowo stanowi¹ osoby w
wieku 18-25 lat, ok. 55%  osoby w
wieku 18-35 lat, a ponad 3/4 osoby
do 45 roku ¿ycia.
3. W grupie wieku 18-25 lat udzia³

Portret wspó³czesnego
obie¿ysasa w cyfry ujêty

pracuj¹cych za granic¹ przekracza
udzia³ pracuj¹cych w Polsce
4. Skala migracji zarobkowej jest
znacznie (bo prawie trzykrotnie)
wiêksza w�ród ludno�ci autochto-
nicznej ni¿ w�ród osób z jedynie pol-
skim obywatelstwem.

Jednak w tej ostatniej grupie ska-
la migracji bardzo szybko siê rozwija
a lokalnie osi¹ga rozmiary porówny-
walne do migracji autochtonów.

Emigracja to szansa i sposób na
przeczekanie trudnej sytuacji, ale
przede wszystkim zagro¿enie dla
dalszego rozwoju - alarmuje Marty-
na Bunda, autorka raportu dla tygo-
dnika ,,Polityka�, przywo³uj¹c jako
przyk³ad nasze województwo, gdzie
skala emigracji zarobkowej jest jedn¹
z najwy¿szych w kraju. ,,Ju¿ milion
w Wielkiej Brytanii, 300 tysiêcy w
Irlandii. Polacy staj¹ siê najwiêksz¹
mniejszo�ci¹ narodow¹ na wyspach�-
czytamy. Z materia³ów opublikowa-
nych po zje�dzie Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego oraz raportu
,,Polityki� wynika równie¿, ze tak¿e
charakter emigracji zmienia siê do�æ
dynamicznie i ¿ywo odzwierciedla
zmieniaj¹c¹ siê rzeczywisto�æ poli-
tyczno-gospodarcz¹. Wspó³czesny
emigrant poakcesyjny to ju¿ nie
oszczêdzaj¹cy ka¿d¹ zarobion¹ mar-
kê, niewykwalifikowany robotnik fi-
zyczny, lecz m³ody (wg Bundy 83%
nie przekroczy³o 34 roku ¿ycia), wy-
kszta³cony (skoñczone w Polsce stu-
dia wy¿sze), znaj¹cy jêzyk obcy
cz³owiek, zwykle jeszcze nieobarczo-
ny rodzin¹. R. Joñczy, charaktery-
zuj¹c now¹, poakcesyjn¹ migracjê na
Wyspy Brytyjskie, zwraca uwagê na

posiedzieæ w ekskluzywnych limuzy-
nach za ponad 100 tysiêcy euro.
 Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a wizy-
ta w parku linowym. Po krótkim prze-
szkoleniu z przepisów bezpieczeñstwa
m³odzie¿ hasa³a do woli po ró¿nego
rodzaju przeszkodach linowych o ró¿-
nych poziomach   trudno�ci oraz wy-
soko�ci. Przyjemno�æ z takiego sposo-
bu spêdzania czasu odczuwali tak¿e na-
uczyciele opiekunowie zarówno polscy
jak i niemieccy i z entuzjazmem poko-
nywali poszczególne przeszkody na
wysoko�ciach.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a w�ród
polskich uczniów wizyta w  stuttgar-
skim zoo. Przede wszystkim ilo�æ ze-
branych tam zwierz¹t oraz ró¿norod-
no�æ gatunków, nie spotykanych w
Polsce.
Tygodniowy pobyt bardzo szybko do-
bieg³ koñca. Ilo�æ i ró¿norodno�æ atrak-
cji spowodowa³a, ¿e m³odzie¿ nie mi³a
czasu na nudê. Do�wiadczenia zebrane
podczas wymiany na pewno wykorzy-
stane zostan¹ w przysz³o�ci, a spraw-
no�ci jêzykowe przydadz¹ siê do matu-
ry. Mam nadziejê, ¿e przyja�nie zawar-
te podczas wymiany zostan¹ zachowa-
ne na d³ugo, a stereotypy polsko � nie-
mieckie w przysz³o�ci nie bêd¹ istnieæ.

Sabina Mi�
Aleksandra Kurzeja

³atw¹ aklimatyzacjê ,,nowych� emi-
grantów, którym wyra�nie imponuje
brytyjska wielokulturowo�æ i luz.
Niepokoj¹ce staj¹ siê doniesienia, ¿e
dla tej grupy emigrantów praca za
granic¹ to pierwsze w ¿yciu zawo-
dowe do�wiadczenie- ju¿ niesezono-
we i nie czysto dorobkowe, lecz sta-
³e i o nieograniczonym czasowo cha-
rakterze.

Urzêdowe dane liczbowe nie s¹
w stanie oddaæ skali spustoszenia,
jak¹ opisuj¹ psychologowie. Jêzyk
ich opracowañ roi siê od neologi-
zmów, takich jak ,,sieroctwo dewi-
zowe�, ,,eurosieroty�, ,,sieroctwo
emigracyjne�, ,,ojciec brakuj¹cy�. To
niestety smutne znamiê naszych cza-
sów. W sytuacji, gdy, jak szacuj¹ so-
cjologowie, oko³o 5% ma³¿eñstw ¿yje
w Polsce na odleg³o�æ, zmienia siê mo-
del rodziny, role matki i ojca, a ofia-
rami negatywnych skutków emigra-
cji zarobkowej staj¹ siê dzieci ,,wy-
chowywane� od przyjazdu do przy-
jazdu rodzica (rodziców).

113 lat temu Piotr Ko³odziej w
finale swej sztuki ,,z tez¹� napisa³:
,,Co w ojczystej ziemi naszej,
wszystko milsze, bo swoje (...). W
ojczystych stronach i powietrze
zdrowsze, i s³oñce piêkniej �wieci, i
ludzie milsi�.

Jaki bêdzie epilog dla sztuki o
wspó³czesnych, opolskich obie¿ysa-
sach?

Dorota Maækula

W tek�cie wykorzysta³am dane liczbo-
we z materia³u w oprac. R. Joñczego i
A. Brzeziny pt. ,,Migracje zarobkowe i
ich wp³yw na szkolnictwo� (2008).
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