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Miejski Dom Kultury w Strzel-
cach Opolskich rozbrzmiewa³ w nie-
dzielny wieczór 18 lutego gromkimi
brawami � to go�cie zgromadzeni ju¿
po raz drugi na Gali Wiedeñskiej dziê-
kowali orkiestrze Filharmonii Opol-
skiej pod batut¹ Bogus³awa Dawido-
wa za brawurowe wykonanie  utwo-
rów z repertuaru Straussów. Wielbi-
cieli klasycznych melodii zachwyci-
³y polki, marsze i walce. Ró¿norod-
no�æ kompozycji zadowoli³a nawet
najbardziej wymagaj¹cych s³uchaczy
� filharmonicy zagrali miêdzy innymi
polki: Pizzicata i Tritsch - Tratsch,
Annen � Polkê, z Barona Cygañskie-
go, Marsze: Egipski  i Radetzkiego
oraz  oczywi�cie walca � Nad piêk-
nym modrym Dunajem.

Koncert noworoczny odby³ siê
ju¿ po raz drugi z inicjatywy Zarz¹-
du Powiatu Strzeleckiego, a w gronie
zaproszonych znale�li siê miêdzy in-
nymi cz³onkowie zarz¹du wojewódz-

Ostatki w rytmie walca

twa opolskiego, w³adze wojewódz-
twa, burmistrzowie i wójtowie gmin
powiatu strzeleckiego, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu,
lokalni przedsiêbiorcy i mieszkañcy
naszego powiatu, którzy z du¿ym
entuzjazmem skorzystali z dostêp-
nych za po�rednictwem naszego
dwutygodnika zaproszeñ.

Przyby³ych go�ci przywita³ Wi-
cestarosta Waldemar Gaida, a ponie-
wa¿ pocz¹tek roku to dobry moment
na podsumowania minionego okresu,
Starosta Józef Swaczyna, przypo-
mnia³ w paru zdaniach ubieg³oroczne
dokonania powiatu i jego gmin oraz
jednostek organizacyjnych, a zw³asz-
cza du¿e osi¹gniêcia w dziedzinie po-
zyskiwania �rodków Unii Europej-
skiej na inwestycje w infrastrukturê i
kapita³ ludzki. Dziêkuj¹c za dotych-
czasow¹  wspó³pracê wyrazi³ nadzie-
jê na dalsz¹, co najmniej równie
owocn¹.

16 lutego otwarta zosta³a w
Domu Kultury w Strzelcach Op.
sprowadzona staraniem Zarz¹du
Strzeleckiego Ko³a Mniejszo�ci Nie-
mieckiej wystawa Domu Wspó³pra-
cy Polsko-Niemieckiej pod tytu³em
�Górno�l¹zacy w polskiej i niemiec-
kiej pi³karskiej reprezentacji narodo-
wej - wczoraj i dzi�. Sport i polityka
na Górnym �l¹sku w XX wieku�.
Mo¿na bêdzie j¹ ogl¹daæ do 8 marca.
Wystawa i wydana do niej publikacja
przedstawiaj¹ zawi³e dzieje górno�l¹-
skich pi³karzy w XX wieku, a na ich
przyk³adzie powik³ania historii Gór-
nego �l¹ska i jego mieszkañców. Ma
ona na celu przede wszystkim przy-
pomnienie starszemu pokoleniu a
m³odemu pokazanie, jak wiele spor-
towych talentów urodzi³o siê i wy-
chowa³o na górno�l¹skiej ziemi, a
potem gra³o w reprezentacjach naro-
dowych Polski albo Niemiec. Zdarzy-
³o siê tak¿e tak, ¿e jeden z najs³yn-
niejszych �l¹skich pi³karzy Ernest
Wilimowski gra³ zarówno w repre-
zentacji Polski a potem Niemiec. �l¹sk
od pocz¹tków popularno�ci futbolu
by³ �kopalni¹� pi³karskich talentów.
W latach 30-tych ubieg³ego wieku
s³ynne by³y mecze miêdzy polsk¹ a

niemieck¹ reprezentacj¹ �l¹ska. W
okresie powojennym by³y czasy, ¿e
w I lidze pi³karskiej Polski gra³o rów-
nocze�nie siedem �l¹skich dru¿yn, a
dru¿yny Ruchu Chorzów i Górnika
Zabrze by³y wielokrotnie - niemal
etatowymi - mistrzami Polski. Ka¿-
da z 14-krotnie zdobywa³a ten tytu³,
a Górnik Zabrze wyst¹pi³ w 1970 r.
w finale Pucharu Zdobywców Pucha-
rów, gdzie przegra³ 1:2 z Mancheste-
rem City po wyrównanym meczu.
Któ¿ nie pamiêta s³ynnego duetu
Górnika Zabrze: Zygfryd Szo³tysik
- W³odzimierz Lubañski. W Górniku
grali tak¿e s³ynny bramkarz Hubert
Kostka, nie mniej znani: Ernest Pohl
a tak¿e Stanis³aw O�liz³o, Jerzy Gor-
goñ, Jan Bana�, Zygmunt Anczok,
Alojzy Deja, Alfred Olek, Roman
Lentner, Stefan Floreñski, Erwin Wil-
czek. W Ruchu gra³y takie s³awy jak
Ernest Wilimowski, Gerard Wodarz,
Teodor Peterek, a pó�niej Gerard Cie-
�lik, Edward Hermann, Eugeniusz
Faber, Joachim Marx, Bronis³aw Bula,
Zygmunt Maszczyk, Andrzej Bun-
col. Za ich czasów Ruch by³ bezkon-
kurencyjnym zespo³em. Nie mo¿na
zapomnieæ tak¿e o opolskiej Odrze a
szczególnie takich pi³karzach jak
bramkarz Konrad Kornek, s³ynny
napastnik Engelbert Jarek czy Józef
Klose (ojciec s³ynnego Miroslava - o
którym dalej), a tak¿e wielokrotnych
reprezentantach Polski braciach Zyg-
frydzie i Bernardzie Blauthach z Go-

Górno�l¹ski �wunderteam�
wszech czasów

golina. Z Polonii Bytom wywodz¹
siê Lucjan Brychczy, Jan Liberda,
Edward Szymkowiak.

Jako miejscow¹ ciekawostkê war-
to wymieniæ jeszcze pochodz¹cego
ze Strzelec Op. lewoskrzyd³owego
napastnika Zygfryda Koprka, który
zaczyna³ karierê w Budowlanych
Strzelce Op. a nastêpnie przez wiele
lat by³ wybijaj¹cym siê zawodnikiem

I-ligowej Odry Opole.
W nowszych czasach blask �l¹-

skich dru¿yn przyblad³ i ju¿ nie ma
tak s³ynnych �l¹skich pi³karzy graj¹-
cych w polskiej lidze. Za to poza gra-
nic¹ jest wielu wybitnych graczy ze
�l¹skim rodowodem: w angielskim Li-
verpoolu - pochodz¹cy z Tych bram-
karz Jerzy Dudek,  zdobywca Pu-
charu Ligi Mistrzów, ale szczególnie
wielu wystêpuje obecnie w niemiec-
kiej Bundeslidze. Najs³ynniejszym
bez w¹tpienia jest urodzony w Opo-
lu Miroslav Klose, zawodnik klasy
�wiatowej, graj¹cy obecnie w Werde-
rze Brema, o którego ubiegaj¹ siê obec-
nie najs³ynniejsze kluby europejskie.
Jest on bez w¹tpienia najbardziej uty-
tu³owanym pi³karzem �l¹skim - w
2002 r. na rozgrywanych w Korei i
Japonii mistrzostwach �wiata zosta³
z reprezentacj¹ Niemiec wicemi-
strzem �wiata i wicekrólem strzelców,
a w 2006 r oprócz zdobycia z repre-
zentacj¹ Niemiec III miejsca w mi-
strzostwach �wiata, zosta³ tak¿e kró-
lem strzelców tych mistrzostw. Po-
nadto w plebiscycie na najlepszego
sportowca Niemiec mimo du¿ej kon-
kurencji zdoby³ w 2006 r. III miejsce.
Graj¹cy obecnie w Bayernie Mona-
chium, urodzony w Gliwicach, Lu-
kasz Podolski, wschodz¹ca gwiazda
pi³karska, który w ubieg³orocznych
mistrzostwach �wiata w Niemczech
tworzy³ z Miro Klose niezapomnia-
ny �l¹ski duet napastników w repre-

zentacji Niemiec.
Ponadto w szerokiej kadrze Nie-

miec mie�ci siê jeszcze pi³karz Bay-
eru Leverkusen Paul Freier pochodz¹-
cy z Bytomia. W dru¿ynach Bunde-
sligi wystêpuj¹ tak¿e z powodze-
niem: pochodz¹cy z Kêdzierzyna-
Ko�la, bramkarz Borussi Mönchen-
gladbach Darius Kampa, w FC Köln
graj¹ Sebastian Schyndzielorz pocho-
dz¹cy z Walec k/Krapkowic, Lukas
Sinkiewicz urodzony w Tychach oraz
obroñca Thomas Cichon urodzony w
Rudzie �l¹skiej. W dru¿ynie obecne-
go lidera Bundesligi Schalke 04 gra Se-
bastian Boenisch pochodz¹cy tak jak
Lukas Podolski z Gliwic.

W Hannoverze 96 gra Christoph
Dabrowski, a w Bochum- Darius
Wosz obaj urodzeni w Katowicach.
W Hannoverze 96 gra jeszcze dobrze
zapowiadaj¹cy siê, urodzony ju¿ w
Niemczech Michael Delura. Z nowej
fali przebijaj¹ siê ju¿ w m³odzie¿o-
wych reprezentacjach Niemiec 17-let-
ni wnukowie Ernesta Pola i Zygfry-
da Szo³tysika, którzy s¹ ju¿ o krok
od wystêpów w Bundeslidze.
Gdyby tych pi³karzy zebraæ w jed-
nej dru¿ynie niejedna reprezentacja
narodowa Europy przegra³aby z taka
jedenast¹.

A oto �l¹ska jedenastka wszech
czasów wytypowana przez organi-
zatorów wystawy

Edward Szymkowiak, Richard
Kubus, Stanis³aw O�liz³o, Fridrich
Laband, Ernest Pohl, Richard Malik,
Dariusz Wosz, Richard Hermann,
Gerard Cie�lik, Miroslav Klose, Er-
nest Wilimowski. W rezerwie: Hu-
bert Kostka, W³odzimierz Lubañski,
Lukas Podolski, Harald Konopka.
Szkoda ¿e nigdy ten górno�l¹ski
�wunderteam� nie wyst¹pi razem na
boisku.

Henryk Ogaza

Po raz czwarty
starostowie
zaprosili na Galê

Na koncert przysz³y t³umy

Kwiaty w podziêce
za niezapomniane chwile

Spotkanie w odrestaurowanym Starym Browarze


