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POWIAT STR Z E LE C K I

Dwa tygodnie ucz¹ pokory
dok. ze str. 1
Dwa tygodnie to za ma³o na
wszystkie z wakacyjnych historii...
Magda
Zmêczona s³oñcem i zabaw¹ na
boisku szczup³a blondynka siada
przy mnie na kocu. Tak poznajê
pierwsz¹ kolonijn¹ opowieæ. Magda przyjecha³a z niewielkiej wsi.
Mieszka tylko z ojcem. - Bo wie pani,
moja mama umar³a  wyjania, choæ
wcale nie pytam. - I moja babcia te¿
umar³a - dodaje, jakby tym mog³a
wzbudziæ jeszcze wiêksze wspó³czucie, wy¿ebraæ jeszcze kilka chwil zainteresowania. - By³a stara, ale moja
ciocia te¿ pewnie nied³ugo umrze, bo
lekarze powiedzieli jej, ¿e ma raka uzupe³nia. Zdumiewaj¹ce, ile ju¿ by³o
mierci w tym króciutkim ¿yciu.
Wkrótce niedziela. Dzieñ odwiedzin. To w³anie wtedy poznajê ojca
Magdy. Przyjecha³ autobusem. Za
pieni¹dze wydane na bilet mia³by
chleb na pó³tora tygodnia. Od niego
dowiadujê siê reszty o ¿yciu dziewczynki.- ¯ona zmar³a. To ju¿ dwa lata
- zwierza mi siê niepozorny mê¿czyzna w szarej marynarce, szarych
spodniach, z szar¹ twarz¹ i szar¹
torb¹ w rêce. - Ale jestem dobry dla
córki. Sam jej gotujê, chocia¿ nie
umiem tak jak kobieta.
S³yszê ¿al i wyrzut w g³osie mojego rozmówcy. Chcia³by dla dziecka jak najlepiej. Gdyby tylko zasi³ek
by³ wy¿szy, gdyby ¿ona ¿y³a, gdyby, gdyby... - Ale mo¿e za dwa , trzy
lata to Madzia ju¿ sama bêdzie gotowaæ, co? - przygaszony dot¹d mê¿czyzna pyta z nadziej¹ w g³osie. Z
nadziej¹ i z dum¹. - Magda dobrze
sobie radzi w szkole i pomaga mi w
domu. Jako sobie radzimy - mê¿czyzna powtarza to w ci¹gu dwudziestominutowej rozmowy jeszcze
kilkakrotnie. Dopiero telefon z orodka opieki spo³ecznej, który wys³a³
dziewczynkê do Opola, uzupe³nia
puste miejsce w uk³adance.  Szkoda
, ¿e Magda kontaktowa³a siê z ojcem. To schizofrenik. Chcia³ymy,
¿eby trochê od niego odpoczê³a, zmieni³a rodowisko - s³yszê w s³uchawce.
Tato Magdy, szykuj¹c siê do odjazdu, zostawia mi na przechowanie
kieszonkowe dla córki. Osiem z³otych. Trzy dwuz³otówki i cztery razy
po piêædziesi¹t groszy. Mia³by za to
chleb na jakie dwa tygodnie.
Razem z szarym, nieporadnym
wdowcem przyje¿d¿a mama Andrzeja. Tak poznajê kolejn¹ historiê.
Andrzej
Andrzej to omiolatek. Niemia³y, zamkniêty w sobie. Bawi siê tylko z Magd¹ - s¹ z jednej wsi, a ch³opiec z trudem nawi¹zuje kontakty.
Na pytania odpowiada monosylabami, gestami. Na kolonii po raz pierwszy w ¿yciu widzi przecierad³o.
Dyskretnie t³umaczê, do czego s³u¿y, kiedy zauwa¿am, ¿e ch³opiec
chce siê nim przykryæ jak ko³dr¹.
Andrzej kurczowo trzyma siê matki,
kiedy opowiadam jej o ¿yciu i zwyczajach na kolonii. Kobieta umiecha
siê do mnie - widzê jej bezzêbne
szczêki, spran¹ bluzkê i wytarte buty
ze zdartymi obcasami. Raz po raz
ci¹ga i zak³ada na ramiê brudn¹ torebkê z zepsutym zamkiem. Jej du¿e,
mêskie, poorane ciemnymi bruzdami, szorstkie rêce nieporadnie g³adz¹
ch³opca po g³owie i karku. Mama
Andrzeja ma zaledwie trzydzieci jeden lat.

Poezja - bliska

(Opowieci wakacyjne)
Kiedy kobieta wreszcie pyta
mnie o co, s³yszê tylko ci¹g samog³osek. Be³kot. Jest mi g³upio, gdy
nie rozumiem po raz trzeci powtarzanego pytania. Rolê ,,t³umaczki
spontanicznie przejmuje Magda.
Zwraca siê do mojej rozmówczyni per
,,ty. Zaczynam rozumieæ, dlaczego
Andrzej mówi tak ma³o i tak niechêtnie. Wieczorem zagl¹dam do karty
kwalifikacyjnej ch³opca. Upoledzenie w stopniu lekkim. Nie wiem, czy
to usprawiedliwienie, czy wyrok.
W czasie krótkiej wizyty mama
Andrzeja niewiele rozmawia z synem.
Ch³opiec czêstuje j¹ ukradkiem napojem pomarañczowym i wciska do
torebki kruche ciastka. To wczorajszy podwieczorek. Prezent dla
mamy.
Kiedy koñcz¹ siê odwiedziny,
okazuje siê, ¿e matka Andrzeja nie
ma pieniêdzy na bilet. Nie wydaje siê
jednak tym szczególnie przejêta.
mieje siê. Sprawê za³atwia Magda to ona po¿ycza od ojca pieni¹dze i
daje kobiecie. - Tylko pamiêtaj, oddaj! Oddasz mi, oddasz? - upewnia
siê tato dziewczynki i zaraz usprawiedliwia siê: - Bo wie pani, za to
mia³bym chleba na ponad tydzieñ...
Czasem dzieci wydaj¹ siê dorolejsze od rodziców. Tutaj niemal
wszystkie maj¹ wiêcej lat ni¿ móg³by wskazywaæ prosty rachunek liczb
z aktów urodzenia. Chocia¿ ¿aden z
kolonistów nie ma wiêcej ni¿ piêtnacie lat, trudno by³oby znaleæ wród
nich kogo, kto nie pomaga w domu,
gospodarstwie, na polu, nie opiekuje
siê m³odszym rodzeñstwem.
Taka jest na przyk³ad Aurelia.
Naj³adniejsza dziewczyna na kolonii.
Aurelia
Weso³a, zgrabna blondynka. Ma
trzynacie lat, w³anie skoñczy³a
pierwsz¹ klasê gimnazjum . Rozmawiam z ni¹, kiedy w czasie ciszy poobiedniej szyje ze starych firan i przecierade³ suknie dla siebie i kole¿anek. Wieczorem luby kolonijne dziewczyny s¹ bardzo przejête. Panowie maj¹ zadbaæ o muszki, bukiety i piercionki, panie  o piêkny
wygl¹d.
- Razem z rodzicami jest w domu
jedenacie osób - s³ucham opowieci
nastoletniej krawcowej - piêæ sióstr i
czterech braci. Dziewczyna szybko
zmienia temat. - Któr¹ sukniê wybra³aby pani na moim miejscu? 
pyta, pokazuj¹c mi gotowe ju¿ kreacje porozwieszane w szafach. Szczerze chwalê suknie trzynastolatki.
Widaæ, ¿e dziewczynka ma dobre
pomys³y i niema³e zdolnoci. Przedwczoraj wygra³a zawody w rysowaniu kred¹ po boisku. Bra³a udzia³ we
wszystkich chyba konkursach: dziwnych fryzur, przebierañców, wyborach najpiêkniejszej kolonistki. Nie
boi siê konkurencji, umie walczyæ o
swoje. To dzi cenna cecha. Aurelia
wyniesie j¹ z domu.
- Moim marzeniem jest zostaæ piosenkark¹ , a gdybym wygra³a milion
z³otych, przeznaczy³abym go na pomoc dzieciom z biednych rodzin - s³ucham wypowiedzi licznej, umiechniêtej dziewczyny, ogl¹daj¹c kasetê
z nagranym na wideo konkursem.
Zastanawiam siê, co stanie siê z Aureli¹ za dziesiêæ, piêtnacie, dwadziecia lat. Czy uda jej siê spe³niæ marzenia? Czy bêdzie pamiêta³a o swojej obietnicy?
Mylê te¿ o Krzysiu.

Krzy
Zwróci³ moj¹ uwagê, zanim jeszcze pojawi³ siê na kolonii. W karcie
kwalifikacyjnej wychowawczyni
wpisa³a mu: ,,lubi fantazjowaæ.
Kiedy z rosn¹c¹ ciekawoci¹ wy³owi³am sobie z t³umu przyje¿d¿aj¹cych dzieci tego potencjalnego Harrego Pottera , by³am nieco rozczarowana. Ot , zwyczajny jedenastolatek: szczup³y, lekko krêcone w³osy,
krótkie spodenki.
Krzy szybko oswaja siê z now¹
sytuacj¹ - jest samodzielny, a jeli
czego nie wie, bez skrêpowania pyta.
Wkrótce przekonujê siê, ¿e niecodzienna adnotacja w karcie ch³opca
ma swoje potwierdzenia w rzeczywistoci.
To Krzy opowiada mi, ¿e znalaz³ w piaskownicy wê¿a boa. To
Krzy wykopuje na pobliskim placu
budowy ,,bombê , która ,,naprawdê
tyka! Niech pani sama sprawdzi!.
To Krzy znajduje i przynosi do pokoju go³êbia ze z³amanym skrzyd³em.
Buduje fortece z mebli.
Ch³opiec bardzo chce zwróciæ na
siebie uwagê. Lubi mieæ publicznoæ.
Zauwa¿am, ¿e zdecydowanie woli
towarzystwo starszych, doros³ych.
Rówienicy nie s³uchaj¹ jego opowieci z tak¹ cierpliwoci¹, dlatego Krzy
zawsze stara siê stan¹æ w pierwszej
parze, kiedy wychodzimy do miasta
lub usi¹æ przy mnie na ³awce, kiedy
rozmawiam z innymi. To wystarcza,
abym mog³a wys³uchaæ kolejnego
zwierzenia. Opowieæ ch³opca, który ,,lubi fantazjowaæ, rzeczywicie
okazuje siê niezwyk³a.
Krzy mówi o ojcu, który nie stroni³ od kieliszka. O niedopa³ku papierosa , o po¿arze...Teraz s¹ tylko we
troje  mama, on i siostra. Wypatrujê
w grupie rozemianych gimnazjalistek niczym niewyró¿niaj¹c¹ siê nastolatkê i zastanawiam siê, gdzie przebiegaj¹ granice dzieciêcej fantazji.
Gdzie prawda, a gdzie zmylenie?
Czasem a¿ bojê siê zadaæ kolejne
pytanie. A czasem nie mam ju¿ okazji.
Dwa tygodnie to i du¿o, i ma³o.
Niespe³na po³owa miesi¹ca, zaledwie
czternacie dni. A¿ czternacie dni.
Wycieczki, dyskoteki, konkursy,
olimpiada, chrzest, a gdzie miêdzy
jednym a drugim szaleñstwem kolonijnym strzêpki ¿yciorysów. Krótkich jak niedzielna wizyta rodziców
ograniczona rozk³adem jazdy autobusów, jak chwila odpoczynku od gry
na ³awce, jak wieczorna rozmowa
przed ¿yczeniem ,,dobranoc.
Niektórzy otwieraj¹ siê tylko
raz, inni  nigdy. ,,Przy innym ogniu,
w inn¹ noc do zobaczenia znów...
Jak pomóc dzieciom? Biednym
dzieciom? Wiem, ¿e istniej¹ stypendia dla najubo¿szych, zasi³ki socjalne, darmowe podrêczniki w szko³ach,
dop³aty do form wypoczynku, do
obiadów i mleka zim¹, ale sama wielokrotnie widzia³am, jak trudno przyznaæ siê dzieciom do biedy i jak desperacko rodzice maskuj¹ swój niski
status materialny.
Puentê do rozmylañ na temat tego,
jak pomagaæ, dopisa³ dzisiaj niespodziewanie wiersz Brandstaettera:
,,Jestem,
Gdy jestem dobry.
Oto jedyna miara
Mojego cz³owieczeñstwa
I istnienia.
Obymy umieli zrozumieæ te s³owa.
Dorota Maækula

W eliminacjach 54 Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego
i poezji piewanej w Strzelcach
Opolskich uczestniczy³o 38
uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.

go: Aleksandra
Emilia Szewczyk

W kategorii szkó³ podstawowych w turnieju Wywiedzione ze
s³owa komisja konkursowa nie przyzna³a I miejsca, natomiast miejsce II
zdoby³a Katarzyna Czabanka, a
wyró¿nienia - Antonina Biela i
Marcelina Koteluk (ca³a trójka to
uczennice PSP Nr 7 w Strzelcach
Opolskich).

W turnieju recytatorskim szkó³ ponadgimnazjalnych komisja postanowi³a
przyznaæ:

W konkursie recytatorskim w
kategorii gimnazjów komisja postanowi³a przyznaæ:
I miejsce - Joannie Wiorze
PG Dwujêzyczne Strzelce Opolskie
II miejsce - Iwonie Radziej
PG Szymiszów
III miejsce  Karolinie Joniak
PG nr 1 - Strzelce Opolskie
III miejsce - Agnieszce Chomaniec PG Dwujêzyczne Strzelce
Opolskie
Wyró¿nienia zdoby³y uczennice
strzeleckiego PG Dwujêzyczne-

Obr¹czka

i

W turnieju Wywiedzione ze s³owa w
kategorii gimnazjów I miejsce zajê³a
Karolina Nowak z Dwujêzycznego
PG w Strzelcach Opolskich.

I miejsce Sabinie Cedzich z LO
Strzelce Opolskie
II miejsce Annie Domereckiej z ZSZ
nr 1 Strzelce Opolskie
III miejsce Jagodzie Matys z LO
Strzelce Opolskie
W turnieju poezji piewanej pierwszego miejsca nie przyznano, a dwa
równorzêdne drugie zajê³a:
Grupa Muzyczna ZSZ nr 1w sk³adzie Magdalena Celes i Tomasz Radziej oraz Aleksandra Laburda
z Dwujêzycznego PG w Strzelcach
Opolskich.
Laureaci eliminacji miejsko - gminnych przechodz¹ do nastêpnego etapu
konkursu  eliminacji rejonowych, które odbêd¹ siê 2 i 3 kwietnia 2009 r. w
Strzeleckim Orodku Kultury.

Powiatowa Liga Szachowa

14 lutego odby³ siê w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy
Walentynkowy Turniej Szachowy
zaliczany do klasyfikacji Powiatowej Ligi Szachowej. W zawodach
wziê³y udzia³ dru¿yny z Kielczy,
¯êdowic, Strzelec Opolskich i Lenicy.
Dzieñ rozgrywania turnieju by³
szczególny, gdy¿ wypada³ w Walentynki, wiêc organizatorzy przewidzieli dla wszystkich drobne upominki, s³odycze i okazjonaln¹ walentynkê.
Zaciêta rywalizacja zakoñczy³a
siê na stêpuj¹cymi wynikami:
1. ZSG ¯êdowice 10 pkt,
2. LOKiR Lenica 8,5 pkt.,
3. ZSG Kielcza 7 pkt,
4. Dru¿yna Goniec 7 pkt,

5. OSiR Strzelce Opolskie 6,5 pkt.
Po dwóch rundach Ligi prowadzi ZSG
¯êdowice - 22,5 pkt. przed ZSG Kielcza 18,5 pkt., OSiR Strzelce Opolskie
18 pkt., LOKiR Lenica 17 pkt., Goniec 15 pkt.
Po zakoñczeniu rywalizacji dru¿ynowej dzieci posiadaj¹ce akredytacje
Polskiego Zwi¹zku Szachowego rozpoczê³y rozgrywki o uzyskanie 3 i 4
kategorii szachowej.
O mi³¹ atmosferê imprezy zadba³a
dyrekcja Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy, która ufundowa³a s³odki poczêstunek - gofry z d¿emem i bit¹
mietan¹.
Kolejne, trzecie z piêciu planowanych, zawody z cyklu Ligi Powiatowej odbêd¹ siê 28 lutego w ¯êdowicach.
Robert Szecel

