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26 listopada w Strzelcach Opol-
skich go�cili�my uczestników uro-
czystego jubileuszu obchodów 50-le-
cia Nieprzetartego Szlaku. Honorowy
patronat na uroczysto�ci¹ obj¹³
Rzecznika Praw Dziecka. Przyby³o
wielu go�ci z bliska i z daleka � Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek Michalak,
przedstawiciele w³adz, organizacji i
stowarzyszeñ, z krêgów harcerskich
i o�wiatowych, spo³eczno�æ szkolna
Zespo³u Szkó³, Kawalerowie Orderu
U�miechu, przyjaciele.

Czym jest Nieprzetarty Szlak? W
encyklopedii znajdziemy genezê na-
zwy:  �By³o to wtedy w Bieszczadach,
Gorcach, Tatrach, zima ju¿ w listopa-
dzie o�nie¿y³a stoki gór. W taki mro�-
ny i �nie¿ny dzieñ marca 1958 r. wy-
ruszy³a ze schroniska na Turbaczu
grupa turystów kieruj¹c siê w stronê
Lubonia. Szlak by³ pokryty g³êbokim
�niegiem, a droga do szczytu daleka.
Po uci¹¿liwej wêdrówce zdobyli szczyt,
noc¹ ruszaj¹c w drogê powrotn¹.
Trudno�ci piêtrzy³y siê, noc by³a ciem-
na, szlak gdzie� siê gubi³ w �wierkach
i zaro�lach. �wiate³ Rabki nie by³o
widaæ. Id¹cy torowali sobie drogê w
zaspach. Do schroniska wrócili wszy-
scy szczê�liwie, choæ bardzo utrudze-
ni. Czeka³a na nich pe³na niepokoju
komendantka kursu druhna Maria
£yczko. Wspólny wysi³ek, pokonywa-
nie zmêczenia i wykonanie zadania
scali³o bardzo grupê wychowawców,
którzy w³a�nie w Rabce koñczyli kurs
instruktorów. Trudy wyprawy skoja-
rzy³y siê kursantom z ciê¿k¹ prac¹,
jak¹ wykonuj¹ codziennie toruj¹c dzie-
ciom drogê do pe³nowarto�ciowego
¿ycia. Nazwa kursu narzuci³a siê sama
- Nieprzetarty Szlak�. O Nieprzetar-
tym Szlaku opowiedzia³a hm. Helena
W¹cha³a � Kierowniczka Wydzia³u
Nieprzetartego Szlaku Opolskiej Cho-
r¹gwi ZHP,  który pod kierownictwem
druhny od 27 lat przeciera niejeden
szlak. Pomaga dotrzeæ do niejednego
celu. We wzorze rzetelnej pracy i od-
powiedzialnego ¿ycia.
Kto jest z t¹ spraw¹ zwi¹zany � na
pewno spotka³ siê z dh Helen¹. Zara-
¿ony jej sercem i wsparty jej d³oni¹.
Utrzymana tradycja festiwali arty-

�Daj druhno dzieciom mi³o�æ sw¹,
bo taka jest potrzeba.
Podaj na d³oni serce swe
jak dajesz kromkê chleba�

hm D. Rosner

stycznych w Grodkowie, obozy w
G¹skach i Ch³opach, trasa NS na
Ogólnopolskim Rajdzie Zimowym w
G³ucho³azach, tañce na wózkach,
�joga ma³ych palców�,  metodyka har-
cerska w szko³ach i placówkach.  To
wszystko, co mo¿na zapisaæ w kro-
nice i nie da siê wypowiedzieæ s³o-
wami. Ten czyn trwa. Skupia wokó³
siebie ludzi � serdecznych, dobrych i
¿yczliwych.

Wybór miejsca uroczysto�ci nie
by³ przypadkowy. Powiat Strzelec-
ki od wielu lat zwi¹zany jest z tym
ruchem zarówno przez instruktorów,
którzy uczestniczyli w Rabczañskich
Kursach Instruktorskich, komendan-
tów, jak i dru¿yny Nieprzetartego
Szlaku. Komendant Hufca - dh Adam
Ró¿ycki, �p. dh Roman Winter, Dy-
rektor DPS w Kad³ubie � �p.  s. Zofia
Moroz � to bohaterowie  tej drogi.
Instruktorzy prowadz¹cy dru¿yny
harcerskie i zuchowe w szko³ach i pla-
cówkach wychowawczych to twór-
cy Nieprzetartego Szlaku na Ziemi
Strzeleckiej. Dzisiaj pamiêtani przez
tych, którzy siê z nimi spotkali �
swoich zuchów i harcerzy.
Czas �wiêtowania Jubileuszu by³ cza-
sem podziêkowañ i ¿yczeñ. Przywo-
³ano pamiêæ, by z³o¿yæ ho³d sprawie
i ludziom. Przywo³ano do�wiadcze-
nie, które trzeba komu� przekazaæ i
dorobek, który trzeba komu� poda-
rowaæ.

Du¿y udzia³ w organizacji uro-
czysto�ci mia³ Zespó³ Szkó³ im. Alek-
sandra Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich. Imiê patrona zobowi¹zu-
je do promowania idei harcerstwa w

wychowaniu m³odych pokoleñ. W
Dniu �wiêta Szko³y zastanawiamy siê
zawsze, jak dzi� wygl¹da dzielno�æ �
dzielno�æ ludzi, którzy przez swoje
dzia³anie staj¹ siê  bohaterami co-
dzienno�ci. S¹ tacy, jacy s¹ nam po-
trzebni na co dzieñ. Chc¹ byæ przy-
datni, dostrzegaj¹ sens w dobrze wy-
konywanej pracy, pomaganiu na mia-
rê swoich si³ tym, którym ta pomoc
jest nieodzowna. Nie oczekuj¹ pokla-
sku dla swoich przedsiêwziêæ. S¹
uczciwi, odpowiedzialni. Po prostu
dzielni. W istocie spotkania chcieli-
�my opowiedzieæ o takiej dzielno�ci
� ze znanych nam dróg. Spotkali�my
siê w gronie takich osób � tych, któ-
rzy tworz¹ i wspieraj¹.

W trakcie trwania uroczysto�ci
mia³a miejsce krótka konferencja po-
pularnonaukowa �  hm. Ludmi³a Ryll
wyg³osi³a wyk³ad �Historii 50 lat NS
- pamiêtamy�, prof. dr hab. Stanis³aw
Leszek Stadniczeñko mówi³ o lecze-
niu harcerstwem, a Ola Wolska � któ-
ra tym szlakiem sz³a od dziecka do
swojej doros³o�ci, opowiedzia³a nam
o sobie.

Samorz¹d Uczniowski Zespo³u
Szkó³ im. Aleksandra Kamiñskiego
wrêczy³ Ordery Korczakowskie. To
taka szkolna tradycja, ¿e raz w roku
Kapitu³a Uczniowska nadaje je  tym,
którzy wnosz¹ rado�æ w dzieciñstwo
i spe³niaj¹ dzieciêce marzenia. W tym
roku Ordery nadano � JE ks. pra³ato-
wi Zygmuntowi Lubienieckiemu, Jó-
zefowi Sebe�cie � Marsza³kowi Wo-
jewództwa Opolskiego, Józefowi
Swaczynie � Staro�cie Strzeleckiemu,

Romanowi Trembeckiemu, dh hm.
Helenie W¹chale, Markowi Wi�niew-
skiemu, Gra¿ynie Marusiak, Marko-
wi Michalakowi � Kanclerzowi Ka-
pitu³y Orderu U�miechu, Rzeczniko-
wi Praw Dziecka.

G³ówna Kwatera ZHP wrêczy³a
27 podziêkowañ instruktorom Nie-
przetartego Szlaku.

W czê�ci oficjalnej spotkania w
Strzeleckim Domu Kultury przypo-
mniano harcerskie przeboje ze szla-
ku. Przewodzili uczniowie szko³y �
Dominika, Wioleta, Marek, Marze-
na, przy akompaniamencie fortepia-
nu i gitary Marka Wi�niewskiego i
Franciszka Cembali. Na fortepianie
zagra³ Darek Sendrowicz. �Nieprze-
tarty szlak�, �Chcê biec do ludzi�,
�Przyja�ñ� i wiele innych jeszcze d³u-
go potem brzmia³y w uszach uczest-
ników spotkania.

Podsumowano konkurs pla-
styczny skierowany do uczniów
szkó³ województwa opolskiego pt.

�Harcerstwo jakie znam� i wrêczono
nagrody, a w foyer mo¿na by³o po-
dziwiaæ wystawê. Olgi i Andrzeja
Ma³kowskich, przywiezion¹ z Mu-
zeum Harcerstwa Polskiego z War-
szawy. Czê�æ artystyczn¹ przygo-
towali uczniowie Zespo³u Szkó³ im.
Aleksandra Kamiñskiego i wspó³pra-
cuj¹ce z ni¹ zespo³y artystyczne.
Zespó³ z Ko³a Europejskiego �zapre-
zentowa³ siê w tañcu ¿ydowskim, a
Dominika Domerecka w repertuarze
¿ydowskim da³a popis swoich wo-
kalnych zdolno�ci. Wyst¹pi³ zespó³
folklorystyczny �Sumnakune Siawo-

50 lat nieprzetartym szlakiem

che� w tañcach hinduskich i romskich,
przygotowanych przez dzieci i m³o-
dzie¿ ze Strzelec i Zabrza pod okiem
etnochoreografa Katarzyny Goman i
instruktora scenicznego Krzysztofa
Michno. Wyst¹pi³a te¿ para tanecz-
na ze Szko³y Tañca �Novomex� �
Wioleta i Mateusz.

Impreza zosta³a dofinansowana
przez Samorz¹d Województwa Opol-
skiego i ze �rodków PFRON. Tort
jubileuszowy ufundowa³ Starosta
Strzelecki.

W imieniu organizatorów dziêku-
jemy wszystkim zaanga¿owanym w
dzie³o tworzenia 50-letniej tradycji
Nieprzetartego Szlaku, a tak¿e tym,

którzy przyczynili siê  do tak uro-
czystej oprawy jubileuszu � Marsza³-
kowi Województwa Opolskiego, Re-
gionalnemu O�rodkowi Polityki Spo-
³ecznej � dyrektorowi Adamowi Ró-
¿yckiemu, Zarz¹dowi i Radnym Po-
wiatu Strzeleckiego,  JW. Ks. Pro-
boszczowi Wolfgangowi Jo�ko, Dy-
rektorce i Pracownikom Domu Kul-
tury, akustykowi Robertowi, Kierow-
nictwu i Obs³udze �Browaru Cen-
trum�, Pracownikom Zespo³u Szkó³
im. A. Kamiñskiego, przyjacio³om
sprawy.

Dorota £akis

Tradycyjnie ju¿, jak co roku, w
okresie przed�wi¹tecznym, Zarz¹dy
Powiatowe Zwi¹zku OSP w Strzel-
cach Opolskich i Gliwicach spotykaj¹
sie na wspólnym op³atku. To rów-
nie¿  okazja do spotkania z w³odarza-
mi gmin i podsumowania tego, co dzia-
³o siê w mijaj¹cym roku. Nie inaczej
by³o 15 grudnia na spotkaniu w Pio-
trówcem, kiedy spotkali siê przedsta-
wiciele obu zaprzyja�nionych od lat i

Spotkanie op³atkowe stra¿aków

Przegfl¹d operacyjno-techniczny jednostek OSP powiatu strzeleckiego:
jednostki z KSRG:

1. OSP Kad³ub
jednostki spoza KSRG:

2. OSP Zalesie �l.
pozosta³e jednostki:

3. OSP Raszowa

�ci�le wspó³pracuj¹cych zwi¹zków
powiatowych OSP z s¹siaduj¹cych
powiatów, które równie¿ rywalizuj¹
w sportach po¿arniczych.

Najwiêcej czasy po�wiêcono
oczywi�cie�akcji stulecia�. Wszyscy
ju¿ wiedz¹, ¿e chodzi o sierpniowe
tornado. W miejscach, przez które
przeszed³ wicher, stra¿acy stawili siê
pierwsi. Oni pomagali zarówno przy
zabezpieczaniu budynków, lub ich

rozbiórce, jak i przy usuwaniu i li-
kwidacji szkód. Burmistrz Tadeusz
Goc wrêczy³ jednostkom OSP bio-
r¹cym udzia³ w tej akcji oficjalne pod-
dziêkowania za tak ofiarn¹, pe³n¹ po-

�wiêcenia pracê
Na spotkaniu omwiano tak¿e wy-

niki przegl¹du operacyjno- technicz-
nego jednostek OSP z terenu powia-
tu strzeleckiego.

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM
OPOLSKIE

45-061 Opole, ul. Katowicka 67B
tel. 077/ 454 44 20,
fax 077/ 40 25 236

Wp³at mo¿na dokonywaæ
na konto

PKO BP S.A. I O/Opole
13 1020 3668 0000 5002 0116 9168

�Hospicjum to te¿ ¿ycie�, hospi-
cjum to bezpieczna przystañ przed
ostatni¹ podró¿¹, hospicjum to god-
ne ¿ycie do samego koñca. Za³o¿one
w roku 2000 Stowarzyszenie Hospi-
cjum Opolskie postanowi³o uczyniæ
wszystko, aby osobom dotkniêtym
nieuleczaln¹ chorob¹ umo¿liwiæ god-
ne ¿ycie do koñca. Hospicjum bêdzie
przeznaczone dla wszystkich miesz-
kañców województwa opolskiego.

Pomó¿
Opolskiemu
Hospicjum


