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POWIAT STR Z E LE C K I

wiêto Chleba. Piknik Rodzinny 2010
Baba z jajami i du¿ym biustem
Któ¿ nie zna Joanny Bartel? Czy jest kto, kto nie widzia³ jeszcze ¿adnego
odcinka wiêtej wojny i nie mia³ siê z ciêtych ripost Andzi Dworniok? Wszechstronnie uzdolniona, skoñczy³a malarstwo na ASP, popularnoæ zyska³a dziêki
swojemu poczuciu humoru. Cz³owiek - orkiestra: gra, piewa, rozmiesza, gotuje, maluje. Okazj¹ do rozmowy takiej o wszystkim: o ¿yciu, o jedzeniu, o to¿samoci l¹skiej i naturalnie o chlebie by³ wystêp pani Joanny na pierwszym powiatowym wiêcie Chleba. Pikniku rodzinnym, którego by³a gwiazd¹. Ale nie
zachowywa³a siê jak gwiazda, choæ przyjecha³a gwiazdorskim, wypasionym
samochodem.

Wystawy fotograficzne budzi³y spore zainteresowanie

Najm³odsze cz³onkinie zespo³u Na Chwila z Kad³uba

Ognie sztuczne, czyli naprawdê koniec

Od ziarenka do bochenka
W ramach imprezy pn. wiêto Chleba. Piknik Rodzinny zosta³a zorganizowana Platforma gier i zabaw dla dzieci. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Zarz¹d
Powiatu Strzeleckiego przy wspó³pracy nauczycieli oraz wolontariuszy ze Szkó³,
dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki. Ka¿dy chêtny rodzic
wraz z dzieckiem móg³ spêdziæ niedzielne popo³udnie na wspólnej zabawie. Uczestnicy mieli mo¿liwoæ udzia³u zarówno w ró¿norodnych zajêciach ruchowych jak
i zabawach plastycznych miêdzy innymi takich jak: bieg w workach, strza³ na bramkê,
hula-hop, bocce oraz malowanie odlewów gipsowych. Nie by³o przegranych, oprócz
dobrej zabawy organizatorzy przewidzieli drobne nagrody rzeczowe oraz s³odycze
dla uczestników poszczególnych konkurencji...

Wybrane prace w zabawie plastycznej Od ziarenka do bochenka.

- Pierwsze pani skojarzenie ze
s³owem chleb?
Pamiêtam, ¿e zawsze gdy tato wraca³ z nocki, wstêpowa³ do tej samej piekarni po wie¿y chleb. Do dzi pamiêtam jego smak, ju¿ nigdy póniej nie
jad³am niczego tak pysznego. Gdy tylko mylê o chlebie, zaraz mi siê przypomina ta piekarnia, gdzie w wiêtoch³owicach. Ju¿ niestety nie pamiêtam
jej nazwy, ale smaku tego chleba nie zapomnê.
- Jest Pani smakoszem, ale bywa
i jurork¹ l¹skich smaków. Po
tylu regionalnych imprezach ko³ocz
ju¿ siê przejad³, czy te¿ ci¹gle nie?
Jest Pani s³odkolubna, czy raczej
ze wszystkich s³odkoci wybiera roladê z kluskami? A mo¿e woli Pani
na talerzu co z dalekich stron, a
nie tradycyjn¹ potrawê?
Ja s³odkiego nienawidzê. Owszem,
jem ciasta, ale tylko wtedy, kiedy moja
mama je upiecze. Moja mama piecze
fantastycznie, ja niestety piec nie umiem
w ogóle, choæ ostatnio robi³am pewn¹
reklamê margaryny i przy okazji jej krêcenia z tymi paniami nauczy³am siê
troszkê piec, co nie zmienia faktu, ¿e ze
s³odkoci to najbardziej lubiê lody. Jeli
jednak ju¿ mam ochotê na co s³odkiego, zawsze wybieram s³odycze wyprodukowane w Polsce. Jeli czego mi brakowa³o za granic¹, to w³anie ich. Jeli
chodzi o inne potrawy - lubiê rzeczy
bardziej pikantne. Oczywicie zawsze
cz³owiek wraca to swojskich smaków,
na których siê wychowa³, do rolady, klusek, naturalnie te potrawy najlepsze s¹
u mamy! Jest to charakterystyczne nie
tylko dla nas, Polaków, ale dla wszystkich narodów, co zauwa¿y³am gdy za
granic¹ chodzi³am na kurs jêzykowy z
innymi obcokrajowcami, chêtnie wracaj¹cymi do smaków znanych z domu.
- Malarka, aktorka. Ch³odny zdystansowany Kozioro¿ec, ¿ywio³owa
kabareciarka rozmieszaj¹ca publicznoæ do ³ez
Na Wielkanoc jajka farbowane na czarno, malowane bia³ym korektorem. Na Wigiliê  karp i makówki. l¹ska baba,
mówi¹ca gwar¹. Kobieta wiatowa,
w³adaj¹ca jêzykami obcymi. Dom
rodzinny  w wiêtoch³owicach.
Dom w³asny  na wyspie Wolin.
Kim Pani w³aciwie jest? Tak¹ typow¹ bab¹ z jajami?
Ja jestem nie baba z jajami, ale baba
z cyckami! Kiedy siê zastanawia³am,
kim ja jestem? Na pewno jestem Europejk¹. Znam jêzyki obce, ale nie zapie-

ram siê swoich korzeni. Bardzo jestem
dumna z tego, ¿e jestem l¹zaczk¹ i
zawsze to podkrelam i nigdy siê tego
nie wstydzi³am. Bardzo ubolewam nad
tym, ¿e l¹zacy maj¹ kompleks swojej
ni¿szoci, s¹ niestety wród nas tacy, co
siê wstydz¹ mówiæ gwar¹. Wstydz¹ siê
odezwaæ w towarzystwie, w³anie dlatego, ¿e godoj¹. Uwa¿aj¹ siê za takich
os³ów do roboty, co jest przecie¿ nieprawd¹. Powinni byæ z siebie dumni,
poniewa¿ jest to bardzo fajna, inteligentna nacja, bardzo pracowita, weso³a,
pogodna, z du¿ym poczuciem humoru,
musz¹ wypleniæ kompleks, ¿e s¹ jak¹
mniejszoci¹ narodow¹. To wszystko
by³o bardzo czytelne, gdy krêcilimy
wiêt¹ wojnê: wielu l¹zaków by³o
oburzonych, twierdzili, ¿e kalamy w³asne gniazdo, a przecie¿ to by³a komedia! W³anie ten brak pewnoci siebie
nasun¹³ takie, a nie inne relacje z niel¹zakami. Kto kto ma w g³owie trochê oleju, nie bêdzie siê obra¿a³, tylko
bêdzie ogl¹da³ komediê i nie bêdzie mia³
z tego powodu ¿adnych kompleksów.
To dziêki wiêtej wojnie zosta³a spopularyzowana l¹ska gwara w Polsce,
wszyscy pokochali Bercika w³anie za
to, ¿e jest takim wirem. Nawet rola
Andzi nie mia³a w tym a¿ takiej zas³ugi
i nie oburza³a nikogo, bo ja gra³am rolê
normalnej osoby, która to w³anie ¿yje
z wariatem . Zawsze by³o mi go ¿al, bo
to do niego miano pretensje, mimo ¿e
by³ tylko aktorem, obsadzonym w pewnej roli. Przecie¿ my te¿ bymy tego
nie zagrali, gdybymy uwa¿ali, ¿e to niesmaczne. Gdyby Bercik by³ normalny,
chodzi³ w anzugu i mia³ wy¿sze studia,
nie by³oby sukcesu tego serialu. Ludziom

w Polsce wcale nie przeszkadza, ¿e mój
filmowy m¹¿ to taki wariat. Teraz
mieszkam na wyspie Wolin i wiem, ¿e
Zachodniopomorzacy Bercika po prostu kochaj¹. Nie raz mi powtarzaj¹, ¿e
ogl¹daj¹c wiêt¹ wojnê czuj¹ siê, jakby z nami w tym naszym mieszkaniu
mieszkali.
- Ma Pani za sob¹ kilka lat ¿ycia
w Niemczech. Warto tam jechaæ za
chlebem?
Bior¹c to pytanie dos³ownie, to tam
chleb inaczej smakuje, tam nawet woda
smakuje inaczej. Nie pojecha³am tam
ani za chlebem, ani po to, ¿eby jak¹
karierê robiæ. Generalnie bardzo siê opiera³am, nie chcia³am tam jechaæ. Ale
mia³am tam rodziców w podesz³ym wieku. W moim ¿yciu zawodowym nic specjalnego siê nie dzia³o, rodzice bardzo
naciskali, a ¿e w Polsce nie mam swojej
rodziny w sensie m¹¿, dzieci, uda³o im
siê mnie przekonaæ. Teraz, po latach
mogê powiedzieæ, ¿e wrêcz ¿a³ujê, bo to
by³o 10 lat skradzionych z mojego ¿yciorysu, 10 lat wegetacji. Jedyne co zaliczam na plus, to fakt, ¿e mia³am tam
bardzo fajnego ch³opaka, chyba najfajniejszego z jakim by³am. Niestety kiedy zaczê³am pracowaæ, ta znajomoæ rozesz³a siê miêdzy palcami. Mimo to rozstalimy siê w wielkiej zgodzie i do dzisiaj siê przyjanimy, a on stale dzwoni
do mojej mamy. Dodatkowy plus: nauczy³am siê dobrze jêzyka, co bardzo
siê przydaje, bo nie raz zdarza mi siê
wystêpowaæ przed obcojêzyczn¹ publicznoci¹.
- Pani rozmiesza nas, a co mieszy Pani¹?
Czeski humor, proza Hrabala, czeskie komedie. Nienawidzê, gdy kto w
towarzystwie opowiada kawa³ za kawa³em, to jest dla mnie tak nudne! Tym
bardziej, gdy ludzie opowiadaj¹ mi po
raz który te same kawa³y, w dodatku
byle jak i le - wtedy siê wciekam. Najlepsze i najmieszniejsze s¹ anegdoty z
¿ycia wziête. Zawsze staram siê je
zapamiêtaæ, by potem móc samej opowiedzieæ, po wczeniejszym uporz¹dkowaniu i dodaniu pewnej dramaturgii.
Rozmawia³a Karina Altman

Takiej imprezy jeszcze nie by³o
Przez ca³e dziesiêæ godzin co siê
dzia³o, pogoda dopisa³a i ludzi by³o mnóstwo. D³ugo trwa przygotowanie takiej
imprezy?  pytam Izabelê Spa³ek, kierownika Zespo³u ds. Promocji w strzeleckim starostwie by³a szefow¹ pierwszego wiêto Chleba, które wymyli³
wicestarosta Waldemar Gaida.
- Po pierwsze  takiej jeszcze w Strzelcach nie by³o. Impreza tematyczna wymaga wiêcej zaanga¿owania ni¿ zwyk³a, do której przyzwyczajano nas przez
lata. Wiadomo by³o, ¿e centralnym
punktem bêdzie scena, ale trzeba by³o
zadbaæ tak¿e o to, by wokó³ niej co siê
równie¿ dzia³o. W dodatku to co powinno ³¹czyæ siê z tym czym, co by³o
w programie wczeniej, i co bêdzie póniej. Wszystko razem mia³o stanowiæ
ca³oæ  i jak w kalejdoskopie - choæ
elementów by³o wiele, musia³y uk³adaæ
siê w jaki wzór. Szanujemy naszych
odbiorców - nie moglimy siê nastawiæ
wy³¹cznie na to, ¿e ludzie przyjd¹ co
poogl¹daæ i czego pos³uchaæ, chcielimy im zaproponowaæ co wiêcej. W

ten sposób okres od pomys³u do imprezy trwa³ jakie trzy miesi¹ce. W tym
zintensyfikowanym okresie pracy uda³o siê zorganizowaæ wystawy, zabawy
edukacyjne, koncerty, konkursy, ró¿ne
pokazy. Nawet ten, jak powinno wygl¹daæ przystrojenie sto³u, który przygotowali uczniowie ZSZ nr 1 pod kierunkiem pani Ma³gorzat Tacicy.
- Co by³o najtrudniejsze?
Moja odpowied pewnie wiele osób
zdziwi, bo wcale nie zwi¹zana bêdzie z
czêci¹, nazwijmy to -merytoryczn¹ 
najtrudniejsze
by³o zabezpieczenie energetyczne imprezy! Uzgodnienie trwa³y d³ugo, bo ró¿ni
wykonawcy
mieli swoje
potrzeby, ale
w
koñcu
wszystko uda³o siê dopi¹æ

na ostatni guzik.
- A od czego zaczêlimy przygotowania
do wiêta Chleba?
Od sprawdzenia godziny zachodu
s³oñca. Planowalimy pokaz ogni
sztucznych i musielimy wiedzieæ, o której bêdzie ju¿ wystarczaj¹co ciemno. Tej
godzinie podporz¹dkowalimy ca³y
wczeniejszy program.
- Za rok znów siê spotkamy?
- Chleb jest najwa¿niejszy! Czy mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e go nie czcimy?

Ostatni utwór ...

