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P O W I A T

O budowniczym szko³y
na Adamowicach i tamtych czasach

Piêkny i wygodny dom

Przed strzeleckimi
targami budowlanymi
Zaledwie pó³ roku minê³o od

poprzednich targów, a ju¿ szyku-

jecie nastêpne?!

Inicjatywa zorganizowania takiej

w³anie imprezy specjalistycznej -

- Na strzeleckim placu targowym, w
sobotê i niedzielê 16 i 17 kwietnia.

Do dyspozycji wystawców mamy

namiot z 30 zabudowanymi stoiskami i 14 niezbudowanymi oraz miej-

S T R Z E L E C K I

Przy g³ównej alejce w drugiej czê-

ci po lewej stronie id¹c od koció³ka

w. Barbary na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Opolskich znajdu-

mieszkañcom. Równie¿ koció³ w.

powiêcenie budynku przy udziale

dziejnym stanie znajdowa³ siê koció³

lomski. Przedtem fundator wyjani³

Barbary wymaga³ remontu. W bezna-

w. Krzy¿a (teren obecnej szko³y

je siê grób otoczony ¿elaznym p³ot-

podstawowej nr 1). Dawno ju¿ zni-

ny wysoki krzy¿ (chyba najwy¿szy

dzwony, a w jego wnêtrzu gniedzili

noci¹ mo¿na odczytaæ na nim tylko

co doprowadzi³o do jego zamkniêcia

kiem, nad którym znajduje siê solid-

k³a z niego drewniana wie¿yczka i

radcy rz¹dowego z Opola, pana Po-

napis: nadzieja nasza i poprosi³ o

powiêcenie kocielne dla swego wy-

marzonego obiektu. W roku 1900 bu-

dynek szkolny zosta³ powiêkszony.

na ca³ej nekropolii). Niestety z trud-

siê ró¿ni w³óczêdzy oraz zwierzêta

W roku 1921 dzieci uczy³y siê w 5

imiê i nazwisko. Reszta napisów zo-

przez policjê w 1859 roku. Nie uda³o

niach klasowych, jednakowo¿ w mar-

oddzia³ach, w czterech pomieszcze-

cu tego samego roku 2 pomieszczenia

zosta³y zajête przez stacjonuj¹ce wojska francuskie.

Pierwszym kierownikiem szko³y

by³ Josef Cibis (1868  1881), drugim

Karl Sternikel (1882  1921). W roku

1921 oprócz kierownika Aloisa Wa-

gnera naucza³o tu 2 nauczycieli i 1 na-

uczycielka, a uczy³o siê 279 dzieci.

Budynek szko³y zosta³ w styczniu
1945 roku wypalony przez ¿o³nierzy
radzieckich. Po wojnie odbudowany i

remontowany s³u¿y do dzi jako szko-

³a podstawowa nr 4.

Proboszcz Augustin Bertzik bar-

dzo cierpia³ z powodu astmy i czêsto

musia³ jedziæ do wód. W marcu 1875

roku powa¿nie zachorowa³. Przedtem,

w 1868 r., dozna³ ataku apopleksji
podczas odprawiania mszy wiêtej.

W bia³¹ niedzielê, 4 kwietnia 1875
roku, ten ogólnie szanowany i gorli-

wy ksi¹dz odda³

Tak¹ zabudowê stoisk wysatwcy bêd¹ mieli do dyspozycji w namiocie

targów budowlanych - wysz³a od sa-

mych przedsiêbiorców w czasie pa-

dziernikowej Strzeleckiej Wystawy

Gospodarczej

-

mówi

Henryk

Czempiel, kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych w strzelec-

kim ratuszu. - To by³a pierwsza na-

sza impreza wystawiennicza, ale na

pewno nie ostatnia. Okaza³o siê, ¿e

zainspirowa³a ona co najmniej trzech
w³acicieli firm z naszego terenu do
zaprezentowania siê na targach w

Opolu; wczeniej nie dostrzegali ani

takiej potrzeby ani ewentualnych

profitów z szerszych prezentacji.

Kto mo¿e wystawiaæ na targach

budowlanych?

Przyznajê, ¿e nazwa robocza jest

nieco zawê¿ona. Chodzi nam przecie¿ co prawda o pokazanie firm budowlanych, ale nie tylko ich, bo rów-

nie¿ wszystkich, których produkcja

lub us³ugi zwi¹zane s¹ z budow¹ i
remontami domów i mieszkañ, urz¹-

dzaniem wnêtrz i ich wyposa¿eniem

oraz zajmuj¹ce siê szeroko pojêtym

otoczeniem, czyli zieleni¹, ogrodami,

balkonami itp.

Gdzie i kiedy zostan¹ zorganizo-

wane?

sca pod chmurk¹. Jeli bêdzie du¿o

chêtnych do wystawiania siê pod

dachem, mo¿emy zapewniæ drugi

du¿y namiot.

Wystawcy ponosz¹ jakie koszty?
Symboliczne i zupe³nie nieporów-

nywalne na przyk³ad z Opolem: za

dwa dni swojej prezentacji na zewn¹trz zap³ac¹ tylko 40 z³, a za za-

budowane stoisko o powierzchni 6

m kw. - 240 z³; niezabudowane s¹ tañsze.

Du¿o firm jest zainteresowa-

duszê Bogu.

Dzi tak wygl¹da grób ks. Bertzika

1875 roku, 36 ksiê-

sta³a skuta (oprócz ³aciñskiego) na
rozkaz barbarzyñców w okresie po-

stanów i profesji

starañ zwi¹-

na cmentarz w.

wojennej w³adzy komunistycznej. W

wieloletnich
zanych

gustin Bertzik, a krzy¿ stanowi³ po-

mnik wdziêcznej mi³oci parafian
wobec swojego duszpasterza.

Kim by³? Ksi¹dz proboszcz Au-

gustin Bertzik urodzi³ siê w roku 1811

w Opolu. wiêcenia kap³añskie

ludzi wszystkich

wistniæ jego

boszcz parafii w. Wawrzyñca Au-

grobie pochowany zosta³ by³y pro-

¿y i wiele tysiêcy

siê urzeczy-

odprowadzi³o go

z

Barbary.

rozbudow¹

Od pewnego

kocio³a pa-

czasu

szkolne

z

szko³y podstawo-

W zwi¹zku

rem

obo-

limy imienne zaproszenia, do pozo-

boszczem w Budkowicach Starych,

oraz dodat-

ció³. W listopadzie 1856 roku przej¹³

norowych przydzielono mu do po-

sta³ych, a jest ich na naszym terenie

gdzie miêdzy innymi zbudowa³ ko-

nie poprzez og³oszenia w prasie. Li-

administracjê, a w roku 1857 obj¹³

¿e targom towarzyszyæ bêdzie fe-

Wawrzyñca w Strzelcach Opolskich.

blisko 300, skierowalimy zaprosze-

czymy na du¿y odzew, tym bardziej,

styn, w czasie którego przewiduje-

z

wej nr 4 zaczê³y

wi¹zków

jako dziekan

wraz

nauczycielkami ze

nadmia-

otrzyma³ w roku 1837. Zanim przyby³ do Strzelec by³ od 1845 roku pro-

dzieci

rafialnego.

nych?

Sporo. Do 80 najwiêkszych wys³a-

W

dniu 8 kwietnia

opiekowaæ

Miejsce po skutych napisach

kowych ho-

mocy w 1864 roku drugiego kap³ana

stanowisko proboszcza parafii w.

Eliasa. 16 lipca 1866 rozpoczê³y

Tutaj oczekiwa³o go wiele pracy i

rezerwowym tzw. szare siostry.

swoj¹ owocn¹ dzia³alnoæ w szpitalu

siê

tym grobem fundatora ich szko³y.

Za to nale¿y

siê im wdziêcznoæ. Szkoda tylko, ¿e

grób tego zas³u¿onego proboszcza

zas³ania du¿y pojemnik na odpady.

Obawiam siê, ¿e na skutek podmycia

fundamentów i wstrz¹sów krzy¿ na

my sporo atrakcji dla ca³ych rodzin.

zmartwieñ. Parafia w tym czasie cie-

Wielce zas³u¿y³ siê proboszcz Bert-

co nieco. W dodatku zaplanowalimy

trzech domów bo¿ych, które jednak

tejszymi dzieæmi, które w wiatr i nie-

Karol Mutz

ców i dla publicznoci. Te dwa targo-

Koció³ parafialny wewn¹trz i ze-

czêsto nie do przebycia, do szko³y

Korzysta³em z ksi¹¿ki: Geschichte

Mo¿na te¿ bêdzie na miejscu zjeæ

konkursy z nagrodami  dla wystaw-

we dni maj¹ byæ równie¿ dwoma dnia-

mi zabawy.

rozmawia³a M. Górka

szy³a siê wprawdzie posiadaniem

zik dla Adamowic. Z litoci nad tam-

znajdowa³y siê w ¿a³osnym stanie.

pogodê musia³y pokonywaæ drogê,

wn¹trz przedstawia³ op³akany wi-

miejskiej, zbudowa³ im szko³ê na miej-

by³ w stanie s³u¿yæ oko³o 6.000

30. grudnia 1867 roku nast¹pi³o

dok. Mimo dwóch nabo¿eñstw nie

scu.

grobie mo¿e run¹æ.

der Pfarrei Gross Strehlitz in Oberschlesien autorstwa prof. dr Alfon-

sa Nowacka.

CZY MO¯NA ZROZUMIEÆ NASTOLATKA?
Nastolatek to cz³owiek w bardzo

trudnym okresie dorastania trwaj¹cym przeciêtnie od 12 do 18 roku

¿ycia. W tym czasie dokonuj¹ siê w

13 lat, ch³opcy 12-14 lat/ nastêpuje

okrelenia siê, dopiêcia procesu

-

rêbie w³asnej p³ci oraz grupy rówie-

heteroseksualne nabieraj¹ charakte-

-

*

dokonuj¹ wyboru swej drogi ¿ycio-

ta wewnêtrznego na w³asne wnêtrze.

dzo wa¿ne staj¹ siê przyjanie w obnicze.

uczucie lêku, niepewnoci, zamiesza-

dziewczêta 13-16 lat, ch³opcy 14-17

nia wewnêtrznego i niezrozumienia
siebie. W tym w³anie okresie ¿ycia,

W tak zwanej fazie rodkowej /

lat / rozpoczyna siê niesta³e jeszcze-

zainteresowanie osobami p³ci prze-

lat / ujawnia siê d¹¿enie do samo-

Nie wciskajcie mi!

wej i zawodowej.

trzebach.

wszystkim potrzebuj¹ ich wsparcia

Ka¿dy nastolatek, nim stanie siê

doros³ym, dojrza³ym
-

trudnych wyborów pomiêdzy nauk¹

wspó³pracuj¹cego synka  gwa³tow-

na zmiana w z³oliwego potworka i

z powrotem, z ba³aganiarza w pedan-

latek zostaje poddany wielu próbom.

Spraw¹ najwa¿niejsz¹ w tym okresie

wiarni czy te¿ podrywaniem. Nasto-

Jego kilkuletnie dorastanie przebiega

w trzech fazach:
*

We wczesnej fazie /dziewczêta 11-

tycznego mi³onika porz¹dku itp.

jest dla nastolatka akceptacja u ró-

wieników: stroju, zachowania czy
spêdzania czasu wolnego.

wszêdzie wêszy³y chêæ narzucenia im

z góry nastawiaj¹c siê negatywnie:

potrzebuj¹ kontaktu zarówno z rodzi-

nastrojów i zachowañ. Z mi³ego,

szkoln¹, pójciem do kina, na boisko,

odró¿niaæ z³udne pragnienia od

chodz¹ w jego ciele, pragnieniach,

ciwnej. Dla tego okresu szczególnie

przesiadywaniem u kole¿anki, w ka-

czenia, nauki i rady starszych. Jakby

swojego stanowiska przez doros³ych,

zumia³ymi nieraz dla niego emo-

prawdziwej mi³oci,

kszta³towania to¿samoci. Przyjanie

wociami. Musi dokonywaæ bardzo

charakterystyczna jest zmiennoæ

nauczyæ siê panowaæ nad niezro-

cjami,

ru trwa³ych zwi¹zków. M³odzi ludzie

jak w ¿adnym innym, cz³owiek targany jest sprzecznociami i w¹tpli-

-

Jest to okres sekretów i tajemnic. Bar-

wielu sfer - intelektualnej, p³ciowej i

uczuciowej. Czêsto towarzyszy jej

W pónej fazie dojrzewania /

dziewczêta 16-20 lat, ch³opcy 17-21

jego organizmie ogromne zmiany. Ta

fizjologiczna metamorfoza dotyczy

*

zwrot uwagi i zainteresowañ ze wia-

musi:
-

-

-

cz³owiekiem,

uniezale¿niæ siê od rodziców,

nauczyæ siê porozumiewaæ z kolegami i rozwi¹zywaæ konflikty
z nimi w bezpieczny sposób,

umieæ dokonywaæ wyboru, prze-

zrozumieæ zmiany, które zapogl¹dach, rozmylaniach i po-

Rodzice i wychowawcy maj¹

du¿o problemów z zachowaniem nastolatków. To prawda stara jak wiat.

Ich buntowniczoæ, podniecenie, wa-

hania nastrojów wzbudzaj¹ w wielu

doros³ych z³oæ, poczucie bezradno-

ci, a nawet wychowawczej pora¿-

ki. Czêsto nie wiadomo jak postê-

ciwstawiæ siê presji grupy, inne-

powaæ z m³odymi ludmi. Tym bar-

przystosowaæ siê do nowej for-

czasem tak, jakby nie potrzebowa³y

go cz³owieka,

my seksualnoci,

Nie jest to prawda. M³odzi ludzie

cami, jak i nauczycielami. Przede

w samodzielnoci, odmiennym /w³a-

snym/ myleniu i dokonywaniu w³a-

snych wyborów. Nastolatek ma za
zadanie staæ siê sob¹, a nie wiern¹

kopi¹ swych rodziców czy wycho-

wawców. Potrzebuje zatem akceptacji, poczucia bezpieczeñstwa i m¹drego
bycia z nim.

Trudno jest pogodziæ siê z fak-

tem, i¿ nasza ukochana córeczka czy

dziej, ¿e nastolatki zachowuj¹ siê

ukochany synek tak siê zmienia, ma

ju¿ rodziców, za nic mia³y dowiad-

dok. na str. 6

