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25 listopada w konkursie Radia
Katowice ,,Po naszymu czyli po �l¹-
sku� pierwsze miejsce w kategorii
m³odzie¿owo � dzieciêcej zaj¹³ Ro-
bert Poloczek, uczeñ klasy V Zespo-
³u Szkolno -Gimnazjalnego w ¯êdo-
wicach. Tekst monologu który wy-
g³osi³ mia³ tytu³ ,,Jo nie wyjadam st¹d�
zosta³ przygotowany przez jego
mamê Pani¹ Agnieszkê Poloczek i na-
uczycielkê polskiego mgr Anitê Sta-
chowsk¹. Za zdobycie pierwszego
miejsca Robert otrzyma³ aparat cy-
frowy i laptop ufundowany przez
Starostê Powiatu Tarnogórskiego.
To nie pierwsze wyró¿nienie dla Ro-
berta. W ubieg³ym roku zosta³ gmin-
nym wicezwyciêzc¹ ,,�l¹skiego Be-
rania� w ̄ êdowicach, a i na szczeblu
wojewódzkim zaj¹³ II miejsce. Zwy-
ciêstwo Roberta  jest piêkn¹ konty-
nuacj¹  sukcesów ,,¯andowian� w
poprzednich konkursach Radia Ka-
towice. W roku 1999 M³odzie¿owym
�l¹zakiem  zosta³ Tomasz Koj.  W
kategorii osób doros³ych pierwsz¹
Wice�l¹zaczk¹  Roku 1996 zosta³a
pani Gabriela Ko�lik, a w roku 2004

M£ODZIE¯OWY  �L¥ZAK  ROKU

�l¹zaczk¹ Roku zosta³a mama Tom-
ka Koja - pani Edyta Koj.

Jak do tej pory   ¿adna inna miej-
scowo�æ nie mo¿e siê pochwaliæ ty-
loma laureatami konkursów ,,Po na-

szymu czyli po �l¹sku� co ,,¯ando-
wice�.

Na Opolszczy�nie jest ogó³em 7
laureatów konkursu, a czterech spo-
�ród nich mieszka w ¯êdowicach.

Robert Poloczek, uczeñ klasy V Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego
w ¯êdowicach zdoby³ tytu³ M³odzie¿owego �l¹zaka Roku

monologiem ,,Jo nie wyjadam st¹d�

Na ka¿de spotkanie przynosi
mnóstwo materia³ów: dokumentów i
zdjêæ, orygina³ów i kopii. I wszyst-
ko ma zwi¹zek ze Strzelcami. Histo-
ria to moja pasja � mówi pan Pawe³
Twardoñ i dodaje, ¿e tak by³o odk¹d
pamiêta, od dzieciñstwa.
Urodzi³ siê 76 lat temu w nadle�nic-
twie w Centawie, gdzie jego ojciec by³
fornalem, ale w roku 1933 rodzina
Twardoniów przenios³a siê do War-
m¹towic.
- W domu, do którego przeprowa-
dzili�my siê, by³o mnóstwo ksi¹¿ek.
Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e siê zainte-
resowa³em nimi? Ale tak naprawdê
wszystko zaczê³o siê od �wiêtej
Anny, gdzie jest tyle �ladów prze-
sz³o�ci i nie mo¿na pozostaæ na nie
obojêtnym. A potem historia ociera³a
siê o mnie. Tak by³o np. kiedy Rosja-
nie weszli do Strzelec i palili miasto,
potem w 1953 roku, kiedy pojechali-
�my do gen. Zawadzkiego do War-
szawy prosiæ, by nie zamyka³ nam
�handlówki� przy ul. Ko�ciuszki
(trzech �l¹zaków pojecha³o w dele-
gacji, ale dzi� nie wiem, czy bym siê
odwa¿y³ na taki krok), kiedy piorun
trafi³ w dom i sp³on¹³ nie tylko dom,
ale i moja praca magisterska, kiedy
podczas pracy w Inspektoracie Kon-
trolno-Rewizyjnym Wojewódzkiej
Rady Narodowej trzeba by³o oprzeæ
siê naciskom z KW PZPR i powie-
dzieæ sobie �smolê tak¹ robotê�, a
potem - odej�æ do banku. Kiedy prze-
budowywany by³ bank, w którym
pracowa³em (dzi� BZ przy ul. Zam-
kowej) i zamurowa-
ne zosta³o jedno z
wej�æ, a piêkny
drewniany portal
zosta³ pociêty � tak
znikn¹³ jeden z piêk-
niejszych strzelec-
kich detali architek-
tonicznych.
W ten sposób mo-
zaika zdarzeñ � z
¿ycia miasta i z
¿ycia mieszkañców
� nak³ada³y siê na
siebie.
- Pamiêtam taki mo-
ment: stojê pod
wie¿¹ zamkow¹ w
Strzelcach, oprowa-
dzaj¹c jako prze-
wodnik PTTK wy-
cieczkê, opowiadam
o historii zamku, ro-
dowym herbie, uno-
szê rêkê, by go
wskazaæ i� nie ma
go! Na polecenie
w³adz partyjnych
zosta³ usuniêty.
- Zawsze by³em w
ruchu, zawsze co�
robi³em i zawsze w�ród ludzi by³em.
Sporo ich zna³em.
 Wielu z nich dawno ze Strzelec wy-
jecha³o, nie tylko do Niemiec, ale i
bardzo daleko � do Australii, bo�
chcieli siê ¿eniæ, a tu - nie by³o z kim.

Pasjonuj¹ca historia

Dzi� grono znajomych te¿ nie jest
ma³e, a spotkania, tak¿e te zagranicz-
ne, owocuj¹ przeró¿nymi archiwalia-
mi. Te z kolei prowadz¹ w  ró¿nych,
czasem nieoczekiwanych  kierunkach.
Nie tak bardzo dawny pobyt p. Twar-
donia na cmentarzu w Kõnigstein
(Taunus) � przy grobie biskupa Ma-
ximiliana Kallera, którego proces be-
atyfikacyjny rozpocz¹³ siê w 2003
roku, spowodowa³ odkrycie jego
zwi¹zków ze Strzelcami. Do infor-
macji, ¿e ten ksi¹dz, urodzony w
Bytomiu w 1880 roku,  przez dwa
lata � od 1903 do 1905 r. - by³ wika-
rym w Strzelcach, dotrzeæ by³o ³atwo.
Przekopanie siê przez inne dokumen-
ty przynios³o kolejne fakty i cieka-
wostki. Na przyk³ad tak¹, ¿e na dwu-
dniow¹ uroczysto�æ �w. Krzy¿a w
1904 roku na Górê �w. Anny przy-
by³o 50 tysiêcy polskich p¹tników, a
w pierwszym dniu � 14 wrze�nia �
jednym spo�ród 13 kazañ wyg³oszo-
nych pod kaplicami kalwaryjskim
by³o kazanie ks. Kallera � �O ósmym
przykazaniu�, o czym mo¿na wy-
czytaæ w �Dodatku do Pos³añca Nie-
dzielnego� z 28 sierpnia 1904 roku.
Niejedyny to rarytas w domowych
archiwach p. Twardonia. Innym s¹
numery Gross Strehlitzer Zeitung. O
czym pisano w nim w roku 1920? �
mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ obok.
Zapewne zainteresuje Was fakt, ¿e w
marcu na terenie powiatu zanotowa-
no przypadki ptasiej cholery�

mg.

Ta ksi¹¿ka z pieczêci¹ wiêzienia w
Strzelcach i adnotacj¹ ¿e z ksi¹¿ka-
mi nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie, a
uszkodzenia niezw³ocznie zg³aszaæ
trafi³a w rêce p. Twardonia z punk-
tu skupu makulatury

Przy grobie biskupa Warmii Maximiliana Kallera

Odnale�æ siê w nowej szkole nie
jest wcale tak ³atwo. A jeszcze gorzej
jest, gdy nie mo¿na siê poczuæ
uczniem w pe³nym tego s³owa zna-
czeniu. Jednak my, Pierwszoklasi�ci
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem, od paru tygodni nie
mamy ju¿ tego problemu. Starsi ko-
ledzy dzia³aj¹cy w Kole Teatralnym
przy tej¿e szkole zorganizowali dla
nas OTRZÊSINY. No i faktycznie,
przysz³o nam siê otrz¹sn¹æ do�æ kon-

Otrzêsiny pierwszaków

kretnie. Ale mo¿e zacznê od pocz¹t-
ku. Wiêc (nie rozpoczyna siê zdania
od �wiêc�, w zwi¹zku z czym bar-
dzo przepraszam Pani¹ Polonistkê)
najpierw wys³uchali�my kilku �do-
brych rad�, w jaki sposób mo¿na siê
zaprzyja�niæ ze szko³¹ i zostaæ w niej
d³u¿ej, ni¿ jest to konieczne. Nawet
o ca³y rokJ A potem zaczê³a siê ju¿
prawdziwa jazda. Przedstawiciele
pierwszych klas brali udzia³ w ró¿-
nych testach, które tylko pozornie

wydawa³y siê banalne. Bo przej�cie
przez musztrê bez pomy³ki graniczy-
³o z cudem, kiedy polecenia wyda-
wane by³y coraz szybciej i szybciej.
Potem by³o przekazywanie tajnych
kodów klasie bez u¿ycia s³ów. Zda-
wa³oby siê, ¿e nic prostszego! Poro-
zumiewamy siê tak przecie¿ podczas
lekcji. Ale poka¿ tu, bracie, �milcze-
nie owiec� albo �tañcz¹cego z wilka-
mi�. Nastêpny by³ test dotycz¹cy
znajomo�ci historii szko³y i budyn-
ku, w którym siê uczymy. Tutaj po-
sz³o do�æ g³adko. Jednak najlepsze
zostawione by³o na sam koniec. W
tej konkurencji mieli wzi¹æ udzia³
prawdziwi mê¿czy�ni, jednak tako-
wych zabrak³o. Zostali wiêc po czê-
�ci zast¹pieni przez dzielne dziew-
czêta. I tu niespodzianka: picie mle-
ka. Z miseczki. Bez u¿ycia r¹k! Jak
prawdziwe koty, którymi przesta-
wali�my ju¿ byæ�

Uwieñczeniem spotkania by³o
uroczyste �lubowanie, z³o¿one w
obecno�ci szkolnego sztandaru. I ju¿.
Stali�my siê pe³noprawnymi ucznia-
mi ZSZ w Zawadzkiem. Dziêkuj¹c
teraz naszym kolegom za przygoto-
wanie tej imprezy, chcieliby�my
¿yczyæ Wam i sobie pomy�lnych dni
w murach tej szko³y.

Pierwszoklasist(k)a

Przesz³y ju¿ do tradycji ka¿dej szko-
³y �redniej studniówki. Teraz te¿
mamy przyjemno�æ obserwowaæ, jak
uczniowie z w³asnej inicjatywy przy-
gotowuj¹ pó³metki. Liceali�ci z Za-
wadzkiego w zesz³ym roku szkol-
nym zorganizowali pó³metek w szko-
le, a obecne klasy drugie przygoto-
wa³y pó³metek szczególnie ambitnie.
Piszemy o tym ze wzglêdu na wspa-
nia³¹ atmosferê, jak i umiejêtno�æ wy-
poczynku po szkole. Oczywi�cie ist-
niej¹ zajêcia pozalekcyjne i  wyciecz-
ki klasowe, lecz wspólna zabawa to
przyk³ad umocnienia relacji kole¿eñ-
skich oraz przyja�ni. Wychowacami
obecnych klas drugich s¹: Miros³awa
K¹dzio³ka, Arkadiusz Baron i Zdzi-
s³aw ¯uchowski. Organizatorkami
ca³ego przedsiêwziêcia by³y uczen-
nice z klasy 2d: Iwona Bogucka, Kin-
ga Bury i Magdalena S³awuta. Pó³-
metek odby³ siê wprawdzie w dniu
22 listopada, a w pi¹tek nale¿a³o
wstaæ do szko³y, to i tak pozostawi³

Pó³metek licealistów

bardzo pozytywne wra¿enie. By³ to
dobry sprawdzian umiejêtno�ci ta-

necznych przed przysz³oroczn¹
studniówk¹.


