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� by³o to bowiem zaproszenie nie-ustanne. Przybywali krewni z Psz-czyny, £¹ki, Gostynia, Tychów, Pod-lesia i nie wiem jeszcze sk¹d. Ka¿dyczeka³ na kolejnego wujka, ciociê, ku-zyna. Nieodwo³alnie przychodzi³Majcher, ale w³a�ciwie to Melchior z�klasztorku�, czyli Domu StarcówSióstr Boromeuszek. Zawsze w woj-skowym szynelu, w dwu lewych lubprawych butach. Przychodzi³ pie-chot¹, bo na poci¹g nie starcza³o, aautobusy by³y rzadko�ci¹. Co tam te10 kilometrów. Niejeden szlak prze-mierzy³. Trochê niedowidzia³, trochêniedos³ysza³, ale zawsze mia³ co� cie-kawego do opowiedzenia. Potemdzieci sz³y pos³usznie na sumê, aleszczególnie �na nieszpór� o 15.00, zods³anianiem Obrazu Matki BoskiejWniebowziêtej, z orkiestr¹, koncer-tem organowym niewidomego orga-nisty Marka i jak¿e rzewn¹ pie�ni¹O, Maryjo, czemu biegniesz w nie-bo...� Potem by³a procesja dooko³ako�cio³a. Potem za�, jak mówi³y dzie-ci: �ksiê¿a szli na odpust�, czyli nadobr¹ kawê, a dzieci �na karasol� i do�szisbudy�. Tu starsi próbowali cel-no�ci z wiatrówki do papierowychkwiatów.O obiedzie nie bêdê pisa³, bo samoprzez siê rozumie, ¿e z roso³em zdomowym makaronem, kluskami�polskimi� czy ��l¹skimi�, czyli czar-nymi i bia³ymi. Potem kawa, prze-praszam, �bonkawa�, czyli zbo¿owa,do której dodano kilka zmielonychziarenek �prawdziwej�. I ko³acze, zserem, makiem, posypk¹, nie tak s³o-dzone jak dzi� bakaliami wymy�lny-mi, ale o ile lepiej smakowa³y...�Na budach� by³y typowe pierniki �serca z ró¿nymi napisami: �Tylko dlaCiebie�, Pamiêtaj o mnie�, �makaro-niki� z tartej bu³ki, �kartofelki� �marcepanowo-czekoladowe, krajan-ka z kakaowo-czekoladow¹ polew¹.Dzieci kawy nie pi³y, ale ile siê �na-wonia³y�, to ich! Na koniec babciadawa³a im �piwo domowe�, ciemne,które - co najwa¿niejsze � �strzela-

³o� przy otwieraniu butelki i mia³odu¿o piany. Starsi tego �piwa� raczejnie kosztowali: �po co sobie smakpsuæ!� � mówili.A kiedy pod wieczór Majcher wy-biera³ siê do domu z zawini¹tkiem,którego zawarto�ci¹ obdziela³ kole-gów w Domu Starców jeszcze przezparê dni, ¿egnaj¹c siê z babci¹ doda-wa³: �Hanka! A jak umrzesz, to minapisz, to ci przijda na pogrzeb�.Dzi�, niestety, oboje pochowani.Tylko �wieczny odpoczynek� mo¿-na zerzykaæ za nich.Po co te niegdysiejsze czasy? Prawietak samo prze¿y³em je 15 sierpnia �w odpust, kiedy do od�wiêtnie przy-strojonej Jemielnicy ci¹gnê³a sporagromada. Niestety, kto by siê wybie-ra³ pieszo... Auta ustawiane ciasno odskrzy¿owania a¿ po figurê �w. JanaNepomucena przy starym cmentarzu.Najpierw �id¹c� na odpust wiêkszo�æpójdzie te 50 czy 200 metrów do ga-ra¿u, potem wyci¹ga wypucowanywóz, potem jedzie (pasy zapi¹æ!) jesz-cze 300 czy 500 metrów � tak dale-ko! kto by siê mêczy³ piechot¹ � zde-nerwowany szuka �parkplacu� iznów te 200-300 metrów z innej stro-ny ci¹gnie do ko�cio³a. Nawet staro-sta Swaczyna �ostatnie metry� szed³pieszo!Odpust by³ zupe³nie niezwyczajny.Te¿ �piewano: �O, Maryjo, czemubiegniesz w niebo, z jak¹ �pieszyszdo Boga potrzeb¹, czy Ci wstyd ju¿ubogiej chatki, czy Ci ¿al jest ju¿ Twejzmar³ej matki...� i kolejne zwrotki.By³o wiêcej ni¿ zwykle ministrantów,lektorów, by³ i chór, który ze wzru-szenia trochê mo¿e za skromnie �pie-wa³, by³y dzieci z piêknymi powita-niami, a na koñcu podziêkowaniami.By³ wreszcie go�æ honorowy ze swo-im kapelanem ks. ChrystianemBurczkiem, pochodz¹cym z Jemiel-nicy (to tak �nur am Rande�).G³ówny celebrans na wstêpie przy-pomnia³ piêkn¹ postaæ JohannesaNuciusa (1156-1920), opata jemiel-nickiego, którego doczesne szcz¹tki

Biskup z Goerlitz
spoczywaja gdzie� w pobli¿u prezbi-terium pod o³tarzem g³ównym. Obec-ny rok to 450-lecie urodzin tego nie-zwyk³ego cz³owieka: zakonnika,kompozytora, organisty, ale i dobre-go gospodarza i ekonomisty zakon-nego, choæ na krótko przed �mierci¹(1617) dozna³ on goryczy paleniaczê�ci dorobku i gospodarki klasztor-nej.Od wiosny bie¿¹cego roku po pa�-dziernik co kilka, kilkana�cie dni s¹warsztaty, sesje, seminaria, wyk³adyczy koncerty, ale i wycieczki czyspotkania religijne � przecie¿ Nuciusby³ duchownym. Dzie³a jego wyko-nuj¹ najznakomitsze zespo³y, m.in.Cantores Minores Wratislaviensespod dyrekcj¹ Piotra Karpety. Tymsposobem cz¹stka dziedzictwa zo-staje nie tylko przypomniana, ale ipropagowana dalej. Powinni�my byædumni z tak wybitnego twórcy, choæ-by�my nawet do koñca nie rozumielitej twórczo�ci. To s¹ per³y kultury.Ale wróæmy do mszy i kazania. Ks.biskup podkre�laj¹c wagê  �wiêtapodsun¹³ piêkn¹ my�l �chrze�cijañ-skiego abecad³a�. Opar³ je o alfabetniemiecki, rozpoczynaj¹c od pierw-szych liter alfabetu:A � achte auf Maria � uwa¿aj, spójrzna Maryjê. Bóg wybra³ J¹ na matkêswego Syna; po �mierci zosta³a wziêtado nieba � to nasza nadzieja.B � bedenke... zastanów siê, chrze-�cijaninie, jak wielk¹ godno�ci¹ zo-sta³e� obdarzony � to my�l �w. Au-gustyna.C � Christi Mutter � ChrystusowaMatka jest znakiem Boga dla nasze-go zmartwychwstaniaTe my�li przewija³y siê, kiedy biskupmówi³ o nadziei na lepsz¹ jeszczewspó³prace, poznanie siê i kontynu-owanie dobrych tradycji.Chyba wraca³ biskup uradowany doGoerlitz, bêd¹c �wiadkiem tak licz-nego udzia³u jemielniczan i go�ci natym odpu�cie maryjnym. Wcze�niejjednak kilkakrotnie wtr¹ci³ polskies³owa � i nie by³ to tylko kurtuazyj-ny gest. S¹dzê, ¿e znów tu kiedy�wróci i bêdzie siê dobrze czu³ w�ród�niebiañskich uniesieñ�, jak sugerujeniemiecka nazwa miejscowo�ci �Himmelwitz, zaprawiona jednakgorzko�ci¹ jemio³y, jak mówi¹ najstar-sze nazwy: Gemelnici (1225), Jemiel-nicka (1285).Potem by³y �budy�, a nawet maka-roniki, krajanka, kartofelki marcepa-nowe. Szkoda, ¿e serduszka z napi-sem �tylko dla Ciebie� nie znalaz³em...A jeszcze we wrze�niu � dwudzie-stego czwartego � odbêdzie siê w Je-mielnicy koncert utworów Nuciusa.I tak na pytanie: co u was jest w Je-mielnicy, nikt nie odpowie: �u nas niema nic,  teraz wszyscy bêd¹ mówiæ:�u nas jest wszystko, tylko przy-je¿d¿ajcie�.
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A¿ 36 osób chcia³o oddaæ krew 18sierpnia w Strzelcach Opolskich. Tobardzo du¿o, bior¹c pod uwagê, ¿eby³ to �rodek wakacji. Nie wszyscyjednak mogli to zrobiæ: o�miu oso-bom nie pozwoli³ na to lekarz poprzeprowadzonych badaniach.- Mog³y o tym zadecydowaæ bar-dzo ró¿ne czynniki: zbyt niski po-ziom hemoglobiny na przyk³ad,albo... za¿yta aspiryna � mówi Ma-rek Rapacz, wicedyrektor StacjiKrwiodawstwa w Opolu. � Niemniej� rosn¹ca stale liczba osób oddaj¹-cych krew, stawia Strzelce Opolskiew czo³ówce miast porównywalnejwielko�ci na Opolszczy�nie. Jest

Krew darem ¿ycia

równie¿ dowodem, ¿e nie tylko prê¿-nie dzia³a tu organizacja PCK, ale ibardzo dobrze pojmowana jest ideahonorowego krwiodawstwa w�ródmieszkañców. Bardzo serdeczniechcia³bym podziêkowaæ za takie za-anga¿owanie. Dziêki kilkudziesiêciujednostkom krwi uzyskanym w cza-sie akcji w Strzelcach, mamy zabez-pieczenie dla kilku szpitali.
- Mam nadziejê, ¿e równie¿ 15wrze�nia mieszkañcy powiatu �
tradycyjnie ju¿ � nie zawiod¹ i sta-wi¹ siê na Placu ¯eromskiego,gdzie jak zwykle stanie ambulans Sta-cji Krwiodawstwa.

Dziêkujemy i zapraszamy!

Do najwa¿niejszych zadañ naszejplacówki nale¿¹:* diagnozowanie przyczyn trud-no�ci w uczeniu siê i wychowa-niu,* doradztwo oraz psychoedukacjaadresowana do rodziców, na-uczycieli, wychowawców i pe-dagogów szkolnych,* terapia pedagogiczna i psycho-logiczna � indywidualna, grupo-wa oraz rodzinna,* wspomaganie wczesnego roz-woju dziecka w wieku 0-7 lat,* szeroko pojêta profilaktyka nie-powodzeñ szkolnych i ryzy-kownych zachowañ dzieci im³odzie¿y,* inicjowanie lokalnych progra-mów wychowawczo-profilak-tycznych,* organizowanie konferencji iszkoleñ dla osób pracuj¹cych narzecz dziecka i rodziny.
W poradni pracuj¹ specjali�ci, wtym 5 psychologów, 6 peda-gogów oraz logopeda, którzy�wiadcz¹ pomoc mieszkañcom gmin:Kolonowskie, Zawadzkie, Izbicko,Jemielnica, Le�nica, Ujazd, StrzelceOpolskie. Wszyscy wykazuj¹ du¿¹aktywno�æ w doskonaleniu w³asne-go warsztatu pracy, udzia³u w pro-fesjonalnych szkoleniach oraz wotwarto�ci na potrzeby �rodowiskalokalnego. Podejmuj¹ inicjatywyopracowywania materia³ów i in-strukta¿y dla nauczycieli i rodzicówz zakresu psychologii wychowaw-czej, rozwojowej i psychoterapii,Poradnia wspó³pracuje ze wszyst-kim szko³ami i placówkami o�wia-towymi z terenu powiatu strzelec-kiego, jak równie¿ z PowiatowymCentrum Pomocy Rodzinie, Policj¹,S¹dem Rejonowym, terenowymiO�rodkami Pomocy Spo³ecznej,

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Strzelce Opolskie ul. Chrobrego 5

Tel: (77) 4613026
zaprasza do korzystania z jej us³ug

s³u¿b¹ zdrowia i organizacjami poza-rz¹dowymi.
Z naszych us³ug diagnostyczno-terapeutycznych skorzysta³o oko-³o 1050 dzieci w mijaj¹cym w³a�nieroku szkolnym 2005/06 . Udzielili�mykilkaset indywidualnych porad i kon-sultacji. Prowadzili�my zajêcia psy-choedukacyjne w ponad 100 klasachszkó³ podstawowych, gimnazjum iszkó³ ponadgimnazjalnych. Na tere-nie poradni odbywa³y siê warsztatyszkoleniowe dla nauczycieli przed-szkoli i nauczania zintegrowanego.Dzia³a³a SZKO£A M¥DRYCH RO-DZICÓW, GRUPA SZKOLNYCHPEDAGOGÓW oraz M£ODZIE-¯OWA GRUPA WSPARCIA.
W roku szkolnym 2006/07 zamierza-
my kontynuowaæ wszystkie dzia³ania,
które wynikaj¹ ze statutu poradni, jak
równie¿ bêd¹ce odpowiedzi¹ na aktu-
alne potrzeby naszych klientów.

Przypominamy zatem, i¿:
* korzystanie z naszej pomocy jestbezp³atne i nie wymaga ¿adne-

go skierowania,* spraw¹ ka¿dego dziecka/uczniazajmujemy siê wy³¹cznie na -osobisty b¹d� telefoniczny -wniosek jego rodzica,* pracujemy od poniedzia³ku dopi¹tku w godzinach 8.00 � 15.00,w razie potrzeb równie¿ w godzi-nach pó�niejszych,* do 30 wrze�nia 2006 r. mamy pra-wo przyznawaæ warunki nasprawdzian w klasie VI, egzamingimnazjalny oraz egzamin matu-ralny uczniom z dysfunkcjami,którzy w nadchodz¹cym rokuszkolnym do tych egzaminówprzyst¹pi¹.
Ma³gorzata £oskot

Od trzydziestu sze�ciu lat Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich oferuje pomoc w rozwi¹zywa-
niu problemów zwi¹zanych z edukacj¹ i wychowaniem

      Kraj Zwi¹zkowy Niemiec Nadrenia-Palatynat zaprasza do uczestnic-twa w warsztatach europejskich dla m³odzie¿y, w ramach partnerstwa re-gionów: Burgundii (Francja), Kraju �rodkowoczeskiego (Czechy), Opolaoraz Nadrenii-Palatynatu.
Z tej okazji Europa-Haus w Bad Marienberg (Niemcy)organizuje projekt dla m³odzie¿y pt.:

�Warsztaty europejskie 2006. My�leæ po europejsku
i dzia³aæ lokalnie � bliska wspó³praca

w europejskim regionie�.
Warsztaty odbêd¹ siê w dniach od 25. do 30. wrze�nia br.w siedzibie Europa-Haus w Bad Marienberg.

Uczestnikami warsztatów mo¿e byæ m³odzie¿ w wieku od 16. do 19. lat,pochodz¹ca z regionów partnerskich wymienionych powy¿ej i posiadaj¹capewien zakres wiedzy nt. Unii Europejskiej. Jêzyki wyk³adowe - angielskii niemiecki.
Op³ata za udzia³ w warsztatach m³odzie¿y z Polski wynosi 55 � (pozosta³ekoszty pokrywa Ministerstwo Nauki, Kobiet i M³odzie¿y Nadrenii-Pala-tynatu). W ramach wp³aty organizatorzy zapewniaj¹ nocleg, wy¿ywienieoraz  realizacjê planowanego programu spotkania. Zarówno przyjazd doBad Marienberg, jak i powrót nie jest zapewniany przez organizato-rów, natomiast istnieje mo¿liwo�æ zorganizowania wyjazdu oraz przy-
jazdu uczestników. W zwi¹zku z powy¿szym Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju �l¹skaoraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu poszukuje osób chêtnychdo wziêcia udzia³u w seminarium.  Wszystkich chêtnych prosimy o kontakt z Dorot¹ Siwy:dorota.siwy@fundacja.opole.pltel. 077/454 26 21

Warsztaty europejskie
dla m³odzie¿y w Niemczech
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