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Oficjalny pobyt naszego go�cia
rozpocz¹³ siê 8 maja podczas jego wy-
k³adem w B³êkitnej Sali na Uniwersyte-
cie Opolskim w ramach cyklu �Akade-
mia Kariery�. Autor przedstawi³ nie-
³atw¹ drogê do sukcesu, naznaczon¹ tra-
gedi¹ dziadków, podkre�li³ tak¿e, ¿e
prawdziw¹ warto�ci¹ na tej drodze s¹
sami ludzie, a nie maszyny.

Kontynuuj¹c podró¿ do korzeni
Achim Gabor przyby³ do Strzelec Opol-
skich na wystawê fotograficzn¹ obra-
zuj¹c¹ dzieje zarówno samej rodziny
Gabor, jak i przeobra¿enia historyczne
firmy oraz proces produkcji obuwia.
Wystawa na Pacu ¯eromskiego to 40
wielkoformatowych fotogramów.

Gospodarze uroczysto�ci m.in. sta-
rosta strzelecki Józef Swaczyna, pod-
kre�lali, ¿e chocia¿ nie ma dzisiaj ani
zak³adu szewskiego ani sklepu Gaborów
w Strzelcach Opolskich, to nie znaczy,
¿e o losach rodziny siê nie pamiêta.
Wrêcz przeciwnie � pamiêæ o naszej
lokalnej historii trwa, a dawne pami¹t-
ki przechowywane s¹ przez ludzi, któ-
rzy pamiêtaj¹ tamte czasy i przekazuj¹
swoj¹ wiedzê kolejnym pokoleniom.
Tak¹ osob¹ by³a podczas tej uroczysto-
�ci Gertruda Maseli, która do roku 1945
pracowa³a przez 7 lat w sklepie Piusa
Gabora � pioniera rodziny w bran¿y
obuwniczej. Kolejn¹ - Pawe³ Twardoñ,
który ofiarowa³ rodzinie oryginalny ra-
chunek ze sklepu obuwniczego Piusa
Gabora z 5 lutego 1929 r. Z tym ra-
chunkiem zwi¹zana jest historia istot-
na z punktu widzenia wizyty samego
go�cia. Jak wspomnia³ Achim Gabor,
jego ojciec Joachim po otrzymaniu tego
dokumentu, wzruszy³ siê niezmiernie:
dzieñ pó�niej tj. 6 lutego 1929 r. poja-
wi³ siê na �wiecie. Patrz¹c siê na ten
stary kawa³ek papieru bez w¹tpienia
uzna³, ¿e jest to zrz¹dzenie losu i stwier-
dzi³, ¿e co prawda jego wiek nie pozwa-
la mu na takie podró¿e, ale syn ko-
niecznie musi odwiedziæ miejsce, w któ-
rym sta³ rodzinny dom i z którego wy-
wodzi swój pocz¹tek dzisiejsza firma
rodzinna. ¯artobliwie mo¿na zatem po-
wiedzieæ, ¿e to ten rachunek by³ kropk¹

nad �i� przes¹dzaj¹c¹ o wizycie Achi-
ma Gabora w powiecie strzeleckim. I
jak zaznaczy³ jeden z autorów projek-
tu, Waldemar Gaida, niezmiernie cie-

szy fakt, ¿e zarówno powiat, jak i mia-
sto, mog¹ poszczyciæ siê tak wielk¹ oso-
bisto�ci¹. Nie trzeba pochodziæ z wiel-
kiego miasta, aby osi¹gn¹æ ogromny
sukces zawodowy. To dla nas zaszczyt,
bo takie postacie ¿ywo promuj¹ nasz¹
ma³¹ ojczyznê � powiedzia³.

Wielk¹ niespodziank¹ dla Achima
Gabora by³ moment wrêczenia przez
nestora polskich przedsiêbiorców Ka-
rola Cebulê autentycznej ³y¿ki do bu-
tów z emblematem jaszczurki � pier-
wotnego loga firmy, pochodz¹cej ze
strzeleckiego sklepu jego dziadka Piu-
sa. Nasz go�æ specjalny nie kry³ swoje-
go wzruszenia i ze ³zami w oczach dziê-
kowa³ za serdeczne przywitanie i otrzy-
mane rodzinne pami¹tki oraz przeka-
za³ na rêce Waldemara Gaidy jako prze-
wodnicz¹cego DFK w Strzelcach Opol-
skich czek na podwaliny sta³ej ekspo-
zycji o historii firmy i rodziny Gabor.

 Wielki szewc
w Strzelcach Opolskich

O genezie jej powstania, a tak¿e o przed-
stawionej graficznie tre�ci opowiada³a
Teresa Kudyba.  O trwa³o�ci pamiêci o
dziejach rodziny Gabor i dba³o�ci o hi-
storiê naszej ma³ej ojczyzny mogli prze-
konaæ siê wszyscy zebrani go�cie rów-
nie¿ drugiego dnia pobytu Achima Ga-
bora, kiedy nast¹pi³o ods³oniêcie tabli-
cy upamiêtniaj¹cej istnienie sklepu
obuwniczego Piusa Gabora, w miejscu
obecnego sklepu odzie¿owego (dzi� to
Rynek 27, dawniej � Krakauerstrassa
5). Tablica pami¹tkowa zosta³a ufun-
dowana przez cz³onków DFK Strzelce
Opolskie.

Podczas jej os³oniêcia nasz go�æ,
po raz kolejny nie kryj¹c wzruszenia,
powiedzia³, ¿e jest dla niego du¿ym za-
skoczeniem, ¿e tylu ludzi pamiêta hi-
storiê rodziny, a ta tablica sprawi, ¿e
nie zostanie ona zapomniana.

Kolejn¹ atrakcj¹, tym razem arty-
styczn¹, przygotowan¹ przez Mniej-
szo�æ Niemieck¹ w Masztalarni strze-
leckiego parku przy ruinach zamku by³o
przedstawienie teatralne pod nazw¹ �O
¿yciu Joachima Gabora�, opracowane
specjalnie na t¹ uroczysto�æ pod bacz-

nym okiem Sylwii Beier. W programie
pobytu przedstawiciela trzeciego poko-
lenia szewskiego rodu Gaborów, nie za-
brak³o miejsca na zwiedzanie najciekaw-
szych zak¹tków naszego powiatu w to-
warzystwie starosty Józefa Swaczyny:
�per³y na wulkanie�, czyli bazyliki w
Górze �w. Anny wraz z kaplicami kal-
waryjskimi oraz pa³acu Odrow¹¿ów,
kaplicy �w. Jacka i Sebastianeum Sile-
siacum, centrum rehabilitacyjno�wypo-
czynkowe w Kamieniu �l¹skim.

W niedzielê, 10 maj¹, w drodze po-
wrotnej na lotnisko Copernicus we
Wroc³awiu, nasz go�æ wst¹pi³ do naj-
bli¿szego sklepu obuwniczego marki
GABOR, mieszcz¹cego siê w Galerii
Dominikañskiej. Obecno�æ g³ównego
szefa koncernu musia³a wywo³aæ na pra-
cownikach piorunuj¹ce wra¿enie. Ale i
sam �szef� równie¿ by³ pod wra¿eniem
ich pracy; zanim przedstawi³ siê osobi-
�cie, obserwowa³ pracowników zza
szklanej wystawy, zaimponowa³a mu
dba³o�æ o ekspozycjê obuwia i czysto�æ
sklepowych lad.

¯al tylko, ¿e takiego sklepu nie ma
w miejscowo�ci, sk¹d wywodz¹ siê ko-
rzenie rodziny. Co prawda producenci
obuwia marki Gabor, jak sami mówi¹,
wytwarzaj¹ obuwie dla milionów nie za�
dla milionerów, to jednak s¹ to buty
zbyt drogie dla wiêkszo�ci naszych
mieszkañców i otworzenie firmowego
sklepu w Strzelcach Opolskich nie zda-
³oby egzaminu. Ale mo¿e, jak wspo-
mnia³ starosta strzelecki Józef Swaczy-
na podczas uroczystego otwarcia wy-
stawy fotograficznej �Wielki szewc ze
Strzelec Opolskich� marzenia siê spe³-
niaj¹, wiêc mo¿e i to kiedy� siê zi�ci.

Przypominamy mieszkañcom i
przebywaj¹cym w naszym Powiecie
Strzeleckim go�ciom, ¿e ekspozycja
wystawy fotograficznej �Joachim
Gabor � wielki szewc ze Strzelec
Opolskich� potrwa do 18 maja br.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Z wizyt¹ w dawnym sklepie Piusa Gabora

Wicestarosta strzelecki Waldemar Gaida przedstawia Achimowi Gaborowi
Gertrudê Maseli, która do roku 1945 pracowa³a w sklepie Piusa Gabora

Fragment oryginalnego rachunku, zachowanego w domowym archiwum
Paw³a Twardonia.

Dwunastego maja 2009 uroczy�cie �wiê-
towano Powiatowy Dzieñ Stra¿aka. Jed-
nym z najwa¿niejszych momentów by³y
awanse na wy¿sze stopnie, wrêczenie me-
dali i wyró¿nieñ i nagród.

Rozkaz nadania stopni oficerskich:
stopieñ starszego brygadiera: bryg.
Stefanowi Sz³apie
stopieñ m³odszego brygadiera: st. kpt.
Markowi Wójcikowi
stopieñ kapitana
m³. kpt.  Damianowi Glikowi i m³. kpt.
Marianowi Wiatrowskiemu
stopieñ m³odszego kapitana:
st. asp. Paw³owi Sumowi, asp. Leszkowi
Zab³ockiemu, asp. Adrianie Romanowicz,
m³. asp. Marzenie Koteluk
stopieñ aspiranta: m³. asp. Mateuszowi
Nie�wiecowi, m³. asp. Krzysztofowi Le-
wickiemu

Rozkaz nadania stopni podoficerskich:
stopieñ starszego ogniomistrza: otrzy-
ma³ ogn. Piotr Hendel
Rozkaz nadania stopnia starszego stra¿aka:
str. Urszuli Wiatrowskiej , str. £ukaszowi Pelcowi
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP Z³otym Znakiem Zwi¹zku wyró¿nieni zostali:
Dh Jerzy Ja³owiecki, Dh Gerard Wolf
Srebrn¹ Odznak¹ �Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej� przez
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji odznaczy³:
st. ogn. w st. spocz. Paw³a Szota, st. ogn. Joachima Raitera

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP woj. opolskiego odznaczeni
zostali Srebrnym Medalem
�Za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa�:
asp. Piotr Biesok , m³. ogn. Józef
Jelito
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP woj. opolskiego Br¹zowym
Medalem �Za Zas³ugi dla Po-
¿arnictwa� odznaczony zosta³:
Dh Waldemar Gaida

W tak szczególnym dniu nie za-
pomniano równie¿ o jubilatach
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
Po¿arnictwa RP, którym wrêczo-
no listy gratulacyjne:
Pani Elfrydzie Dietrich - z okazji
85 rocznicy urodzin
Pani Ró¿y Moj - z okazji 60 rocz-
nicy urodzin
Panu st. ogn. w st. spocz. Lucjanowi Pampuchowi - z okazji 60 rocznicy urodzin.

�Dzieñ Stra¿aka�
� 12. maja 2009

Msz¹ w ko�ciele �w. Wawrzyñca w intencji stra¿aków i ich rodzin rozpoczê³y siê
oficjalne obchody

Wrêczenie listów gratulacyjnych
jubilatom Zwi¹zku Emerytów i

Rencistów Po¿arnictwa RP

Równie¿ dekoracja Z³otym Znakiem
Zwi¹zku OSP RP

odznaczenie Srebrnym iBr¹zowym Medalem Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa

dok. ze str. 1 dok. ze str. 1


