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Takim tytu³em zosta³ opatrzo-
ny konkurs organizowany przez
Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Opolskiego w Opolu, którego
celem jest wy³onienie najciekaw-
szych inicjatyw wspieraj¹cych
wspó³pracê miêdzynarodow¹, któ-
ra w istotny sposób przyczynia siê
do promocji powiatów i gmin, a
tak¿e wywo³uje aktywizacjê spo-
³eczno�ci lokalnych. Z roku na rok
zainteresowanie konkursem wzra-
sta, o czym �wiadczy chocia¿by
liczba zg³oszeñ, jeszcze w ubie-
g³ym roku by³o ich 16, a w obec-
nym 36.

Og³oszenie konkursu nast¹pi-
³o z pocz¹tkiem lipca ubieg³ego
roku, a w listopadzie up³ywa³ ter-
min przyjmowania wniosków ze
zg³oszeniem do konkursu. Podsta-
wowymi kryteriami jakimi pos³u-
giwa³o siê jury w drodze nomina-
cji do nagrody by³y, z najlepiej
punktowanych: wymierne skutki
inicjatywy, zaanga¿owanie w re-
alizacjê inicjatywy partnerów za-
granicznych i krajowych, wp³yw
przedsiêwziêcia na rozwój to¿sa-
mo�ci lokalnej, stopieñ wykorzy-
stania wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi i grupami
mieszkañców, a tak¿e jako�æ i do-
k³adno�æ opisu zawartej we wnio-
sku inicjatywy, w tym klarowno�æ
wykazanych �rodków finanso-
wych przeznaczonych na realiza-
cjê projektu i �ród³a ich pozyska-
nia.

Kapitu³a konkursu, w którego
sk³adzie znalaz³y siê miêdzy inny-
mi osoby ze �wiata polityki: Do-
rota Simonides i Apolonia Klepacz
� senatorowie ziemi opolskiej, jak
i wicemarsza³ek Ryszard Galla, jed-
nog³o�nie wybrali inicjatywê zg³o-
szon¹ przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ z Bobrowej - Miêdzynaro-
dowe Zawody Drwali. Impreza ta
zosta³a w 2004 r. zorganizowana
ju¿ po raz pi¹ty i co najwa¿niejsze
- okaza³a siê idealnym elementem
promocyjnym gminy. Organizato-
rzy imprezy znale�li tak istotn¹ w
dzia³aniach s³u¿¹cych rozwojowi
turystyki, w³asn¹ cechê wyró¿nia-
j¹ca t¹ w³a�nie miejscowo�æ od in-
nych. Z powodu du¿ej ilo�ci la-
sów i samej nazwy miejscowo�ci
wskazuj¹cej na istnienie w tym re-
gionie bobrów, których bezustan-
nym sensem egzystencji jest �cin-
ka drzew i budowa ¿eremi, posta-

�Partnerstwo bez granic�

nowiono, tym razem przy udziale
ludzi i pi³ mechanicznych konty-

nuowaæ �bobrow¹ tradycjê� ma-
j¹c¹ swój wyraz w organizowa-
nych zawodach, które wkrótce
sta³y siê atrakcj¹ turystyczn¹ miej-
scowo�ci i przyci¹-
gnê³y zagranicz-
nych go�ci. Oficjal-
ne wyniki konkur-
su podano do wia-
domo�ci publicznej
podczas uroczy-
stego wrêczenia
nagród 24 stycznia
w sali herbowej
Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Opo-
lu.

Projekt zg³o-
szony przez powiat
strzelecki, a realizo-
wany przez Zespó³
Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opol-
skich pod nazw¹
�Nasza Kultura �
Wasz¹ Kultur¹�
cyklicznie ju¿ od
wrze�nia 2002 r. co
prawda nie znalaz³
siê w gronie laure-
atów, ale warto go przybli¿yæ.

Pocz¹tkowo zak³adano w nim
udzia³ 3 partnerów, jednak po wy-
cofaniu siê strony austriackiej, by³
realizowany przy wspó³pracy i po-
mocy organizacji pozarz¹dowych
oraz starostwa powiatowego,
przez dwóch: Zespó³ Szkó³ Spe-
cjalnych ze Strzelec Op. i Bodel-

schwingh Schule z partnerskiego
miasta i powiatu Soest.

Celem projektu by³a przede
wszystkim prezentacja kultur i re-
ligii, funkcjonuj¹cych w naszych
spo³eczeñstwach, integracja spo-
³eczno�ci mniejszo�ci narodo-
wych we w³asnych lokalnych �ro-
dowiskach (mniejszo�ci romskiej
� w Polsce oraz mniejszo�ci mu-
zu³mañskiej, ¿ydowskiej i ormiañ-
skiej w Niemczech), poznanie hi-
storycznych korzeni w³asnych i
wspólnej Europy, a tak¿e wyrów-
nanie szans edukacyjnych m³o-
dzie¿y wywodz¹cej siê z mniejszo-
�ci narodowych. Podczas spo-
tkañ zaplanowanych w ramach ini-
cjatywy, m.in. w Strzelcach Op.,
Warszawie, Czêstochowie, a tak-
¿e w Getyndze, Soest, Hamm i
Wuppertalu, m³odzie¿ obu szkó³
mia³a mo¿liwo�æ poznania historii
i tradycji mniejszo�ci narodowych

mieszkaj¹cych obok siebie, co za-
owocowa³o wiêksz¹ akceptacj¹ i
tolerancj¹ dla �inno�ci�, a tak¿e
wiêksz¹ aktywno�ci¹ uczniów o

odmiennych korzeniach kulturo-
wych w �rodowisku szkolnym.

W tej edycji konkursu po raz
pierwszy zg³oszono inicjatywê z
terenu powiatu. Byæ mo¿e w przy-
sz³ym roku dziêki zdobytemu do-
�wiadczeniu uda siê siêgn¹æ po
wy¿sze laury, tym bardziej, ¿e po-
mys³ów w tym wzglêdzie nie bra-
kuje.

Zaniepokojeni spacerowicze
zwrócili uwagê, ¿e jeden z p³ywaj¹-
cych po �Rybaczówce� ³abêdzi ma
wbit¹ w dziób wêdkarsk¹ kotwicz-
kê. Ptak wyra�nie cierpia³, mimo to
nie pozwala³ do siebie podej�æ. W po-
niedzia³ek przyst¹piono do akcji. Na
miejscu stawili siê stra¿acy z Komen-
dy Powiatowej PSP, policja oraz
¿ywo zainteresowani bezpieczeñ-
stwem ptaka spacerowicze i u¿yt-
kownicy �Rybaczówki�. Zbiornik by³
czê�ciowo pokryty lodem, jeszcze za
cienkim by móc po nim chodziæ. Ko-
rzystaj¹c z ³odzi wios³owej stra¿acy
przebijali siê przez cienki lód, na któ-
rym schroni³ siê ³abêd�. Niestety cier-
pi¹cy ptak nie móg³ odgadn¹æ ich in-
tencji i ucieka³ przed nimi. Równie¿
pomys³ aby policja unieruchomi³a
ptaka wystrzeli-
wan¹ siatk¹ oka-
za³ siê niemo¿li-
wy do realizacji.
Siêgniêto wiêc
po inny sposób.
Zgromadzeni lu-
dzie zaczêli pod-
karmiaæ ptaka, i
wreszcie wy-
trwa³o�æ zosta³a
n a g r o d z o n a !
Wycieñczony
³abêd� wyszed³
na brzeg i zosta³
z³apany. Pomo-
cy medycznej
udzia³ mu pan

Nie jest jeszcze tak �le...
Czêsto s³yszymy o znieczulicy spo³ecznej, zobojêtnieniu na problemy

innych, mo¿emy jednak znale�æ przyk³ady zupe³nie odwrotnych zachowañ.
Tak w³a�nie by³o z rannym ³abêdziem.

Andrzej Szota �
powiatowy lekarz
weterynarii. Wyj¹³
kotwiczkê, która
spina³a jêzyk z
dziobem unie-
mo¿liwiaj¹c pta-
kowi jedzenie i
poda³ antybiotyk.
O s ³ a b i o n e m u
zwierzêciu za-
pewniono pokarm
i zatrzymano na
noc. Niestety po
porannym bada-
niu okaza³o siê, ¿e
jest zbyt os³abio-

ny by go wypu�ciæ.  Na szczê�cie
stra¿acy Komendy Powiatowej PSP
przetransportowali go do ogrodu zoo-
logicznego w Opolu, który zgodzi³
siê go przyj¹æ i zaopiekowaæ siê nim.
Równocze�nie informacja o rannym
³abêdziu dotar³a do Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków
(OTOP). Co prawda ptakowi udzie-
lono pomocy przed ich przyjazdem,
jednak nie poszed³ on na marne. Na-
wi¹zany zosta³ kontakt pomiêdzy
OTOP i strzeleck¹ stra¿¹ po¿arn¹,
która zazwyczaj wzywana jest takich
przypadkach.
A poniewa¿ nie tylko �dzieci i ryby�
g³osu nie maj¹ dziêkujemy w imieniu
³ab¹dka (bo w koñcu to jeszcze m³o-
dzik) wszystkim, którzy pomogli mu
prze¿yæ.

Ranny ³abêd� przed wyjazdem do Opola

ta zwróci³a siê do mojego brata, b³a-
gaj¹c go, ¿eby nie pozostawi³ jej na
³asce losu. W jaki� sposób uda³o siê
bratu oswobodziæ zagro¿on¹ dziew-
czynê z mocy Rosjan (odnaleziono j¹
pó�niej bardzo okaleczon¹ na polu,
gdzie prawdopodobnie po gwa³tow-
nej walce o swoje dziewictwo, zginê-
³a �mierci¹ mêczeñsk¹). Rosjanie byli
naturalnie bardzo rozz³oszczeni po-
staw¹ mojego brata, mówi¹c mu przy
odej�ciu: �Ty jeste� zgubiony�.
(...) Kiedy odebrano ju¿ bardzo wy-
straszonym domownikom zegarki,
uspokaja³ ich s³owami �nie miejcie
tylko strachu�. To równie¿ nie podo-
ba³o siê Rosjanom, którzy w czynny
sposób go atakowali�. A poniewa¿
dalszych zegarków nie by³o, wypro-
wadzono proboszcza i wikarego (któ-
ry ocala³).

�Zamordowanego proboszcza
�wiadomie pozostawiono prze 8 dni
na widok publiczny w ko�ciele, bo
zauwa¿óno, ¿e kiedy Rosjanie po-
nownie siê wdzierali i widzieli cia³o
le¿¹ce w czerwonych szatach litur-

Stra¿acka �karetka� ju¿ przygotowana
- przed drog¹ do ZOO 25 stycznia

gicznych, spokojnie i ukradkiem siê
wynosili.�
(...) Potem z³o¿ono go w grobie, jed-
nakowo¿ bez trumny. Takiej nie mo¿-
na by³o dostaæ, poniewa¿ Strzelce tez
zosta³y ca³kowicie zniszczone.
Brat ks. proboszcza Karla Lange
wspomina te¿, ¿e �(...) Strzelce zo-
sta³y wypalone. Wielu mieszkañców
zosta³o w swoich domach zastrzelo-
nych i wraz z nimi spalonych. Na
ulicach le¿a³y trupy, niektóre kobie-
ty w strasznym stanie. Równie¿ gru-
pa m³odzie¿y ze �S³u¿by Pracy�-
ch³opców 16-17-letnich, którzy przy-
padkowo przechodzili przez miasto
- zostali wszyscy rozstrzelani�.

I jeszcze jedno sprostowanie
w³asne: �ofiarowa³ siê za przyk³adem
�w. Piotra tym najmniejszym�.. Pau-
lus znaczy ma³y.

Je¿eli kto� z Czytelników moich
artyku³ów chcia³by podzieliæ siê in-
nymi jeszcze informacjami lub zdjê-
ciami zwi¹zanymi z t¹ tragiczn¹ hi-
stori¹, to bardzo proszê o kontakt.

Karol Mutz

Jeszcze o proboszczu
Karlu Lange
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