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cu i kwietniu 1907 roku � pojawi³y
siê anonse o sprzeda¿y koni poci¹-
gowych i przeznaczonych do jazdy
wierzchem,  �pilnie�i �natychmiast�
szukano pracowników: m³odej
dziewczyny do lekkich prac domo-
wych, panów z ³adnym charakterem
pisma do kancelarii notarialnej jako
pisarzy, dozorcy kamienio³omu, a
tak¿e brygadzisty i dozorcy. Zupe³-
nie jak dzi� brakowa³o dekarzy:
�Przyuczê ch³opca pochodz¹cego z
porz¹dnej rodziny w zawodzie bla-
charz � dekarz. Zg³oszenia u Carla
Ehrlicha�.

W sekretariacie gazety �mo¿na
by³o uzyskaæ informacje na temat
12.000 marek zapomóg socjalnych do
rozdysponowania�, a P. Nocon - w³a-
�ciciel gospody z Rozmierzy (rów-
nie¿ wysy³ka i magazynowanie na-
wozów sztucznych) - zapewnia³, ¿e
�Separator Alfa to ulubieniec domu�.
Sugerowa³ jednocze�nie zapytanie
�naszego przedstawiciela o ulotkê,
je�li kto� ¿yczy sobie bli¿szych in-
formacji�.

Reklamowa³ siê sklep papierni-
czy, sprzedaj¹cy tak¿e sprzêty i
przybory szkolne oraz podrêczniki

Historia lubi siê powtarzaæ

u¿ywane w powiatowych szko³ach i
drukarnia w Strzelcach (drukowano
tu równie¿ ksi¹¿ki), mieszcz¹ca siê
przy Krakauerstr. 23, a tak¿e strze-
leckie przedstawicielstwo linii okrê-
towej Hamburg-Amerika Linie.

W sobotê 2 lutego 1907 roku
Zwi¹zek �piewaczy Mê¿czyzn za-
prasza³ na 2,5-godzinny koncert
(wstêp 1 marka) wroc³awskiej �pie-
waczki Anny Grundmann. Nieprzy-
padkiem dzi� wspominamy o tym:
karnawa³owe Gale Wiedeñskie, orga-
nizowane od 4 lat przez Zarz¹d Po-
wiatu wpisuj¹ siê w tê tradycjê.

86 lat temu � od pocz¹tku 1921
roku �Gross Strehlitzer Kreis-
Blatt� - zmieni³ siê diametralnie. Sta³
siê gazet¹ dwujêzyczn¹: polsko-nie-
mieck¹. W tej formie ukazywa³ siê
jeszcze przez ca³y rok 1922. W tle
rysowa³a siê wielka polityka i plebi-
scyt (i tej tematyki nie mog³o oczy-
wi�cie zbrakn¹æ na ³amach powiato-
wej gazety), ale tematyka informacji
na ³amach tygodnika by³a przecie¿
znacznie bogatsza. Pewne przyk³a-
dy prezentujemy obok, inne publi-
kowaæ bêdziemy w kolejnych nume-
rach.

Tu¿ przed feriami zimowymi (25
stycznia) uczniowie O�rodka Szkol-
no � Wychowawczego w Le�nicy go-
�cili na III Wojewódzkim Przegl¹dzie
Zespo³ów Kolêdniczych w Namy-
s³owie, który zosta³ zorganizowany
przez spo³eczno�æ tamtejszego Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych im. Adama
Mickiewicza. G³ównym zadaniem
Przegl¹du by³o pielêgnowanie boga-
tej obrzêdowo�ci okresu bo¿onaro-
dzeniowego oraz popularyzacja zwy-
czajów zwi¹zanych z kolêdowaniem.
Uczestnicy mieli szansê wykazaæ siê
w dwóch formach wyrazu artystycz-
nego: jako aktorzy w jase³kach oraz
jako wokali�ci �piewaj¹cy kolêdy i
pastora³ki.

Do Namys³owa zjechali siê
uczniowie z 11 placówek szkolnic-
twa specjalnego województwa opol-
skiego, którzy zaprezentowali bardzo
zró¿nicowany repertuar kolêd i pa-
stora³ek oraz jase³ek bo¿onarodzenio-
wych. Wystêpy uczniów ocenia³o
jury. W kategorii: jase³ka przyznano

nagrodê g³ówn¹ oraz 2 nagrody spe-
cjalne. Nagrodê g³ówn¹ zdobyli
uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych w Brzegu. Nagroda Specjalna
ufundowana przez Starostê Powiatu
Namys³owskiego powêdrowa³a do
wychowanków Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych w Czarnow¹sach, natomiast
uczniowie O�rodka Szkolno � Wy-
chowawczego w Le�nicy otrzymali
Nagrodê Specjaln¹ Opolskiego
Kuratora O�wiaty za brawurowo
zagrane przedstawienie bo¿onaro-
dzeniowe pt.�Smutne �wiêta?�.

Ale nie rywalizacja konkursowa
by³a najwa¿niejsza. Przegl¹d by³
okazj¹ do poznania siê uczniów z
ró¿nych placówek Opolszczyzny,
zawarcia nowych znajomo�ci, od-
�wie¿enia przyja�ni, zaprezentowa-
nia na scenie swoich talentów, podzie-
lenia siê z innymi swoimi refleksjami
zwi¹zanymi ze �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia oraz wspólnego �piewa-
nia piêknych polskich kolêd i pasto-
ra³ek.

Danuta Kolender

SUKCES UCZNIÓW O�RODKA
SZKOLNO � WYCHOWAWCZEGO W LE�NICY

Nagroda specjalna
Kuratora O�wiaty �redniowieczne ruiny zamku pia-

stowskiego w Strzelcach Opolskich
zim¹ tego 2007 roku stapiaj¹ siê z oko-
licznym pagórkiem, poro�niêtym krze-
wami, drzewami bez li�ci. I niebo czê-
sto jest obecnie szare. Czasami tylko
b³y�nie s³aby promieñ s³oñca, by od-
s³oniæ bia³o � szare mury, z miejscowe-
go kamienia wapiennego wzniesione,
najstarszej czê�ci, wschodniej obiektu,
bezpo�rednio granicz¹cej z parkiem,
niegdy� przecie¿ terenami grzêzawisk
i fos zamkowych, naturalnej obrony
zamku i miasta.

Nieco dalej wznosz¹ca siê wie¿a
jest ju¿ z czasów pó�niejszych, zreszt¹
i sam zamek by³ przez wieki kilkakrot-
nie przebudowywany, rozbudowywany.
Prostok¹tne oczodo³y starych grubych
murów pozwalaj¹ spojrzeæ jakby ukrad-
kiem przez solidne jeszcze mimo znisz-
czeñ �ciany na resztki sklepieñ krzy-
¿owych i krzy¿owo � kolebkowych.
Najstarsze czê�ci siêgaj¹ koñca XIII, a
w wiêkszo�ci ju¿ XIV wieku. Dobrze
siê tu drzewiej mieszka³o. Miasto da-
wa³o te¿ spory dochód z handlu z Kra-
kowem i Rusi¹ na Wschodzie oraz z
ca³ym �l¹skiem, a¿ ku Saksonii i Cze-
chom na po³udniu. W tej okolicy naj-
bli¿szym konkurentem by³a tylko Le-
�nica. Ksi¹¿êta opolscy, niemodliñscy,
dolno�l¹scy, z tego samego rodu po-
chodz¹cy albo przywozili wie�ci ze
�wiata, albo tu popasali, by po odpo-
czynku albo pobo¿nie pielgrzymowaæ
do cystersów w Jemielnicy, albo ci¹-
gn¹c na dwór królewski w Krakowie,
te¿ swoich kuzynów. I choæ o samym
zamku najstarsza wzmianka notowana
jest dopiero na rok 1303, to samo dwo-
rzyszcze musia³o znacznie wcze�niej
zaistnieæ. Najwa¿niejszy ksi¹¿ê strze-
lecki, Albert � by³ trzecim synem Bo-
les³awa I Opolskiego, ale jego dziad-
kiem by³ W³adys³aw, a pradziadek to
Kazimierz I, który kaza³ ju¿ w XIII
wieku murowane obwarowania w Opo-
lu wznie�æ, a prapradziadek to Mieczy-
s³aw Pl¹tonogi. Wielu te¿ wujów i ku-
zynów Alberta mia³o za ¿ony ksiê¿-
niczki ruskie, bu³garskie, niemieckie,
czeskie - co za dziwna mozaika euro-
pejsko � miêdzynarodowa.! I nikt siê
temu nie dziwi³.

W Strzelcach ksi¹¿ê Albert by³
dumny ze swojego potomstwa. Jego
córka by³a nie tylko m¹dr¹ dziewczyn¹,
ale w dodatku piêkn¹. O tym mówiono
na wielu dworach europejskich. Nie jest
to bajka! St¹d zamek ojcowski czêsto
go�ci³ wcale zamo¿nych, a zapewne i
urodziwych rycerzy staraj¹cych siê o
rêkê ksiê¿niczki. Szkopu³ w tym, ze tato
kochaj¹cy tak bardzo swoja piêkn¹ El¿-
bietkê � Agnieszkê (to drugie imiê po
urodziwej mamie) wcale nie zamierza³
dziewczyny pytaæ kogo wybiera. By³o
to w tych czasach nie do pomy�lenia.
Przypominacie sobie, ¿e nasza �w. Ja-
dwiga �l¹ska mia³a wpierw byæ wydana
za ksiêcia serbskiego, który walczy³ u
boku jej ojca w czasie jednej z wypraw
krzy¿owych, ale po jego smierci w wal-
ce wysz³a za m¹¿ w wieku 12 lat za
niejakiego Henryka, zwanego potem
Brodatym. Ksiêstwo jego by³o w ów-
czesnej Europie znaczne a bogate.

A nasza El¿bieta � Agnieszka? Jak
to by³o w owych mo¿nych rodach, te¿
nie pytana o zdanie zosta³a wydana za
ma¿ za wnuka - s³ynnego wprawdzie,
ale obcego jej z imienia, choæ dalekie-
go krewnego - ksiêcia Konrada Mazo-
wieckiego /tego �od krzy¿aków� / - ksiê-
cia kujawskiego W³adys³awa Bia³ego.
By³ blondynem tak rzucaj¹cym siê w
oczy, ¿e do imienia dodano charakte-
rystycznego przydomku. Tym razem
zdarzy³ siê cud. Oboje, choæ siê nie znali
przedtem bardzo sobie siê spodobali i
rozmi³owali w sobie .

Po �lubie z zamku strzeleckiego ru-
szy³ konny pochód do zamku mê¿a w
dalekim Gniewkowie. Miejsce to nie
by³o ju¿ tak bezpieczne jak ojcowski
zamek, gdy¿ na tereny ksiêstwa gniew-
kowskiego napadali czêsto krzy¿acy, a
nawet jednego razu sam zamek spalili.
Zamek by³ ju¿ odbudowany i na m³oda
ksiê¿n¹ czeka³y najpiêkniejsze komna-
ty. Oboje tez byli uwa¿ani za jedn¹ z
najszczê�liwszych par ksi¹¿êcych w XIV
� wiecznej Europie.

Niestety, przysz³o nieszczê�cie.
El¿bietê � Agnieszkê zabra³a nag³a, za-
gadkowa �mieræ w dniu 9 marca 1360
roku. Legendy i fakty historyczne
mówi¹, ¿e W³adys³aw szala³ z rozpa-
czy. Postanowi³ te¿ nigdy siê ju¿ nie

 Legenda o piêknej El¿biecie � Agnieszce,
ksiê¿niczce strzeleckiej

o¿eniæ i przywdziaæ habit mnisi, choæ
w ¿yciu musia³ jeszcze nie raz chwytaæ
miecza. By³ przewidywany w konstela-
cjach wielmo¿ów na nastêpcê Kazimie-
rza Wielkiego. Nie mog¹c jednak znie�æ
têsknoty za ukochan¹ ¿on¹ sprzeda³
swój zamek w Gniewkowie królowi. Gdy
pertraktacje siê przeci¹ga³y w 1373
roku usi³owa³ bezskutecznie zaj¹æ Ku-
jawy i Wielkopolskê. Zdoby³ nawet Z³o-
toryjê i Gniewkowo, ale przegra³ osta-
tecznie z wojskami starostów królew-
skich. Sprawa nastêpstwa tronu obi³a
siê echem nawet o dwór papieski, gdy¿
bêd¹c ju¿ mnichem musia³ prosiæ o dys-
pensê ze �lubów zakonnych samego
papie¿a. Ostatecznie opu�ci³ kraj i na
Górze �w. Marcina na Wêgrzech zosta³
opatem. Od 1379 roku mieszka³ w
klasztorze w Citeaux we Francji. Od
1381 roku by³ opatem benedyktynów
w Dijon. Umiera w 1388 roku w Stras-
burgu.

Ju¿ po �mierci swój ukochanej El¿-
biety � Agnieszki bywa³ na strzeleckim
zamku swego te�cia ksiêcia Alberta.
Szuka³ tu �ladów i ukojenia po ogrom-
nej stracie. Ostatecznie i on wyjecha³,
ksiêstwa strzeleckiego ju¿ nie by³o.

Pozosta³y jednak miêdzy ludem
opowie�ci, i¿ stra¿ zamkowa czasami w
noce ksiê¿ycowe s³ysza³a jakie� jêki,
widywa³a piêkn¹ kobietê w szatach ksi¹-
¿êcych przechadzaj¹c¹ siê przez kom-
naty. Nawet psy dziwnie siê kuli³y, cza-
sami te¿ znienacka wy³y, chowaj¹c siê
pod ³awy.

Czasami widywano te¿ piêkn¹
pani¹ w towarzystwie rycerza zbrojne-
go.

Czy¿by przechadzaj¹ca siê para, lub
te¿ samotna piêkna kobieta by³a �la-
dem szczê�cia piêknej El¿biety �
Agnieszki? Czasami na nagrobkach wi-
dzimy wyryte pro�by o jedno Zdrowa�
Maryja, czy Ojcze Nasz. Mo¿e i ty, prze-
chodniu, noc¹ ko³o strzeleckiego zam-
ku widuj¹c � nie widuj¹c przechodz¹c¹
piêkn¹ pani¹, lub parê ksi¹¿êc¹ powi-
niene� odmówiæ zdrowa�kê nie tyle za
m³odo zmar³¹ ksiê¿n¹ i jej wiernego
mê¿a, ale o piêkn¹ mi³o�æ w twoim
¿yciu, ju¿ tu na ziemi.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski
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Gazeta ukazywa³a siê prawdopodobnie do 1932 roku, ale
nie ma jej w zasobach Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Czy ta data jest pewna? Je�li w 1925 r. rozpoczêto wyda-
waæ comiesiêczny dodatek do niej �Aus dem Chelmer Lan-
de�, który od 1933 r. nosi³ podtytu³ �gazeta lokalna zwi¹zku
nauczycielstwa narodowych socjalistów w powiecie strze-
leckim�, oznacza³oby to, ¿e Gross Strehlitzer Zeitung uka-
zywa³a siê d³u¿ej. W tym miejscu, Drodzy Czytelnicy,
zwracamy siê do Was z pro�b¹ o pomoc: czy macie Pañ-
stwo wiêcej informacji na ten temat? czy u kogo� w domu
przechowa³ siê choæby jeden egzemplarz? Je�li mo¿ecie
podzieliæ siê z nami swoimi wiadomo�ciami � bêdziemy
wdziêczni za informacje.
Prosimy o telefony pod numerem 077 440 17 91 lub 90

lub kontakt drog¹ elektroniczn¹
� pp@powiatstrzelecki.pl

Szukamy gazety

Zamówienia
na ukazuj¹c¹ siê 3 razy w tygodniu we wtorek, czwartek

oraz sobotê gazetê
Gross Strehlitzer Zeitung

Gazeta Miejska miast Ujazd oraz Le�nica
wszystkie urzêdy pocztowe oraz listonosze w ka¿dej

chwili dorêcz¹ wszystkie  ukazuj¹ce siê numery.
Gazeta Gross Strehlitzer Zeitung jest najbardziej

poczytn¹ gazet¹ w Powiecie Strzeleckim i jednakowo
szybko oraz szczegó³owo informuje  o wydarzeniach

politycznych jak gazety wiêkszego formatu.
Gross Strehlitzer Zeitung informuje równie¿ o zdarze-
niach i sprawach dotycz¹cych miast i powiatu oraz po-

�redniczy w przekazywaniu obwieszczeñ w³adz, stowarzy-
szeñ itp.

Cena prenumeraty: kwartalnie 15,00 Marek, miesiêcznie:
5,00 Marek

Oddzia³ gazety Gross Strehlitzer Zeitung

Co pewien czas w Gross Strehlitzer-Blatt ukazywa³y
siê anonse o tre�ci jak z 6 lipca 1922 r. (publikowane
powy¿ej)

Siedziba redakcji w Strzelcach, rok ok. 1930.
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�Gross Strehlitzer Kreis-Blatt� z 17 lutego 1922r.


