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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Jak zdobywano Dziki Zachód?
Trefio³o siê dwóch chopów na Annabergu:

ria, Niemcy.

wzglêdu na takie warunki wielu emi-

-

bezrobocie oraz przeludnienie wsi.

ny i uda³o siê do pó³nocnych stanów.

emigracja zarobkowa. Rozpoczyna

warunków ci¹gle przybywa³y tam

-

A ty je lonzok polski abo niymiecki? - pyto jedyn

-

Takich niy ma...  pado

Innym powodem emigracji by³o

Jo je lonzok amerykañski - pado drugi

Dlatego na wielk¹ skalê rozwinê³a siê

piyrwszy.

dlaczego piszemy o

siê ona ju¿ od 1840 roku, ale szcze-

dwutygodniku?

powstaniu styczniowym i trwa³o do

tym

w

naszym

Ano dlatego, ¿e to z

terenu naszego powiatu

pierwsi

ruszyli

rodzimi

zdobywcy Dzikiego Zachodu. To tu

maj¹ swoje korzenie
i krewnych, choæ

widz¹

rzadko.

siê

W

raczej

po³owie

W takiej sytuacji trudno dziwiæ

ków z takich miej-

scowoci jak Pu³¿-

nica Wielka, Centa-

konnika, Ojca Leopolda Moczygêby

zrobiæ emigranci by³a budowa kocio-

Przyby³ on do Stanów Zjednoczo-

dowlanych koció³ zosta³ powiêco-

ne strony. Sta³o siê to za namow¹ zapochodz¹cego z P³u¿nicy Wielkiej.

nych w 1852 roku i osiad³ w Teksasie

- pó³dzikiej, ale malowniczej i s³abo

zaludnionej krainie. To co tam zasta³,

obiecuj¹co i zachêcaj¹co. S¹dzi³, ¿e

bêd¹ mogli w tek krainie w dostatku,

dobrobycie i spokoju. Prawdopodob-

nie wtedy zrodzi³ siê pomys³, aby na
te ziemie sprowadziæ rodaków ze l¹-

grudniu mija dok³ad-

czeka³ siê realizacji. Ponad 100 ro-

wydarzenia.

stwa wraz z ziemi¹ i sprzêtem, spa-

roku,

w

nie 150 lat od tego
Po³owa XIX

w. to dla Polaków

ciê¿ki okres. Trzy

rozbiory oraz za-

Tê anegdotê przytoczy³ ks. dr

borcy doprowadzili do tego, ¿e Pol-

madzonych na sympozjum Dalecy

tuacja w kraju pod zaborami, repre-

Franciszek Kurzaj w powitaniu zgro-

ska nie istnia³a na mapie Europy. Sy-

a Bliscy - 150 lat pobytu l¹zaków

sje, przeladowania i aresztowania

spowodowa³y, ¿e Polacy musieli emi-

Pomys³ ten bardzo szybko do-

Pierwsz¹ rzecz¹ jak¹ planowali

³a. Po trudnociach finansowych i buny 29 wrzenia 1858 roku. Niestety

w 1877 roku w skutek po¿aru wznie-

conego przez piorun budynek uleg³

takiemu zniszczeniu, ¿e zdecydowano siê na jego rozbiórkê. Szybko jed-

nak rozpoczêto budowê nowej wi¹tyni, która zosta³a ukoñczona ju¿ w
1878 roku. W 1935 roku osadê od-

wiedzi³ bp. Józef Gawlina z Rzymu.

Po powrocie powiadomi³ on swoich

prze³o¿onych o potrzebie rozwoju
polskiej parafii Teksasie. Zapad³a

Trasa wiod³a ze l¹ska przez

niemiecki port Bremen, sk¹d statkiem

Weser wyp³ynêli w kierunku Ame-

ryki. Po dziewiêciotygodniowym rejsie dotarli do portu Galveston w Tek-

s³udze kocielnej, ksi¹¿ki i pomoce

u¿ywane w polskiej szkole wiêtego

Józefa.

To tylko wielki skrót losów l¹-

zaków, którzy wyjechali do Teksasu

szukaæ lepszego ¿ycia. Nie da siê

ukryæ faktu, ¿e Panna Maria to istot-

ny fragment historii Polaków na amerykañskiej ziemi. Historii, o której

powinnimy pamiêtaæ i zachowaæ j¹
dla potomnych. Dzi na teksañskiej

ziemi ¿yj¹ potomkowie Anderwaldów, Bronderów, Ko³odziejów, Mo-

czygêbów i innych emigrantów, któ-

1937 roku koció³ przebudowano,

tradycje religijne i polskie obyczaje.

mi. W takim stanie koció³ s³u¿y wier-

na Maria ci¹gle mo¿na us³yszeæ l¹-

powiêkszono i upiêkszono witra¿a-

znanej tylko z listów ksiêdza.

narzêdzia i sprzêty domowe, wyko-

nane rêcznie przedmioty s³u¿¹ce po-

rych nazwiska w naszym powiecie

kowa³o resztê dobytku i wyruszy³o

w d³ug¹ podró¿ do wspania³ej krainy

rycznego, w którym mo¿emy zoba-

wiêc decyzja o rozbudowie i powiêk-

szeniu kocio³a w Panna Maria. W

nym

do

dnia

dzisiejszego.

W dalekim Teksasie l¹zacy potrze-

s¹ dosyæ popularne. Kontynuuj¹ oni
Wród starszych mieszkañców Pan-

ski dialekt. Wszystko to dzieje siê
wród ludzi, których przodkowie

bowali tak¿e szko³y. Jej budowa to

pojechali szukaæ wolnoci, a dziêki

dowaæ w 1867 roku w s¹siedztwie

brobyt i bezpieczeñstwo.

druga ich inicjatywa. Zaczêto j¹ bu-

swojej wytrwa³ej pracy osi¹gnêli do-

sasie. Dalsza podró¿ odbywa³a siê ju¿

growaæ za granicê. Celem emigracji

piechot¹. Pokonuj¹c 200 mil l¹zacy

o tym fakcie coraz wiêcej ludzi. A

jak: Francja, Anglia, Belgia, Szwajca-

im przez ojca Moczygêbê. Docieraj¹

by³y g³ównie pañstwa Europy takie

1858 roku przyby³o ju¿ tylko 30

dzin posprzedawa³o swoje gospodar-

le Teologicznym Uniwersytetu Opol-

skiego. A jednak s¹ i obecnie wie ju¿

szko³a powsta³a w 1868 roku i nie-

przerwanie s³u¿y³a uczniom do 1989

roku. Obecnie w budynku tym mie-

ci siê Muzeum Towarzystwa Histo-

ska.

tym

1855 roku liczy³a jeszcze oko³o 700

mili dalej od kocio³a. Ostatecznie

czyæ ówczesn¹ odzie¿ osadników,

wa, Osiek, Kad³ub.
W

by³y one jednak ju¿ tak liczne.

cmentarz. Tak wiêc oko³o 60 cia³

musia³o byæ ekshumowanych i prze-

niesionych na nowy cmentarz, æwieræ

osób.

ludzie nieboj¹cy siê ciê¿kiej pracy

1854

grupy emigrantów ze l¹ska. Nie

Wprawdzie druga grupa przyby³a w

wybrane najlepiej, gdy¿ by³ to stary

osób, a grupa trzecia 500, o tyle w

roku ubieg³ego stu-

w

Jednak¿e mimo trudnych teksañskich

kocio³a. Niestety, miejsce nie by³o

woci lepszego ¿ycia opucili rodzin-

siê ludziom, którzy s³ysz¹c o mo¿li-

opisywa³ w swoich listach bardzo

k³adniej

w Teksasie, 24 listopada na Wydzia-

pocz¹tku II wojny wiatowej.

XIX wieku, a do-

lecia grupa l¹za-

Koció³ w Pannie Marii w Teksasie

gólne jej nasilenie mia³o miejsce po

grantów opuci³o te niegocinne stro-

dotarli w koñcu na miejsce wskazane
tam w szczególny dzieñ - 24 grudnia
1854 roku. Pod wielkim dêbem zo-

staje odprawione pierwsza msza w.,

a miejsce otrzymuje nazwê Panna
Maria.

Pierwszy okres ¿ycia w nowym

rodowisku nie nale¿a³ do ³atwych i
przyjemnych. Ludzie mieszkali w

prymitywnych domach z drzewa i

gliny. Nie byli przyzwyczajeni do

nowych warunków klimatycznych.
Wysoka temperatura, chmary owadów i jadowite wê¿e wcale nie czyni-

³y okolicy bardziej atrakcyjn¹. Do

tego dochodzi³y ataki Indian, choro-

by i nieznajomoæ jêzyka. Od ludnoci zamieszkuj¹cej Amerykê l¹zacy

ró¿nili siê tak¿e strojem. Przywiezio-

Spotkanie w strzeleckim gimnazjum ze l¹skimi Teksañczykami

woju Edukacji i Kultury w Powiecie

Strzeleckim zaprasza wszystkich
amatorów siatkówki 

zawodników

i kibiców - na turniej 11 grudnia br.

do Sali Gimnastycznej przy Zespole

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Op., przy ul. Krakowskiej 38

Pocz¹tek rozgrywek: 11 grudnia 2004
r. godz.10.00.
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dok. ze str. 1

ków ( za zawodnika czynnego

uwa¿a siê osobê, która rok wczeniej od momentu zg³oszenia do

turnieju uczestniczy³a w rozgryw-

kach III ligi i ni¿szego szczebla
b¹d te¿ zawodnika, który 2 lata

wczeniej od momentu zg³oszenia do turnieju uczestniczy³ w

rozgrywkach I i II ligi).

Turniej rozgrywany zostanie sys-

stypendialnych, okaza³o siê, ¿e licz-

nie ostatni¹. Ju¿ teraz trwaj¹ przy-

na czêciowym lub ca³kowitym dofi-

wistoci¹, mimo ¿e wcale nie zosta³y

roku szkolnym i akademickim.

tów zwi¹zanych z nauk¹, m.in. na

by szacunkowe mijaj¹ siê z rzeczywziête z sufitu!

Ile mo¿na dostaæ?

uruchomieniem ca³ego programu 

Ostatecznie bowiem wnioski o

ponad 100 wiêcej ni¿ uczestniczy³o

ko 421 zakwalifikowa³o siê do pro-

dentów 350 z³otych miesiêcznie. Nie-

Ró¿nice w iloci studenckich

widywaniami, i to wszêdzie. W po-

teria programu), uczniów 488, ale tyl-

gramu stypendialnego.

temem ka¿dy z ka¿dym w trzech

wniosków  prognozowanych i zg³o-

waæ siê spore, ale np. w powiecie po-

termin zg³oszeñ dru¿yn up³ywa

o przyjêciu decyduje kolejnoæ

zg³oszeñ

wpisowe do turnieju wynosi 50

z³otych

w dru¿ynie nie mo¿e startowaæ

wiêcej ni¿ 2 czynnych zawodni-

informowano o maksymalnych kwo-

tach stypendiów: dla uczniów mia³y

dru¿yny w ka¿dej.

symalnie 10 zawodników

W zapowiedziach  jeszcze przed

w sonda¿u (z tego 239 spe³nia³o kry-

dru¿yna mo¿e sk³adaæ siê z mak-

grupach eliminacyjnych po cztery

gotowania do podobnej w nastêpnym

stypendia z³o¿y³o 257 studentów 

Organizatorzy stawiaj¹ jednak

kilka warunków. Oto one:

Ziemia Strzelecka - z tych miejscowoci emigrowano do Teksasu

odzienia noszonego w Teksasie. Ze

Wreszcie s¹ stypendia!

Zapraszamy
na Otwarty Turniej
Pi³ki Siatkowej!
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-

ne z kraju odzie¿ nie przypomina³a

szonych ostatecznie - mog¹ wyda-

nansowaniu op³at lub refundacji kosz-

op³aty czesnego, zakwaterowania w

bursie internacie lub na stancji, za-

kup podrêczników, bilety itp. Waru-

nek jest wszak¿e jeden: wszystkie

wydatki musz¹ byæ udokumentowa-

wynieæ 250 z³, natomiast dla stu-

ne fakturami.

stety, i tu realia rozminê³y siê z prze-

sza: pomoc obejmuje okres od wrze-

wiecie

strzeleckim

stypendium

ucznia szko³y ponadgimnazjalnej,

koñcz¹cej siê matur¹, wyniesie nieco

I jeszcze informacja najwa¿niej-

nia, a wiêc w grudniu, kiedy pieni¹-

dze dotr¹ do stypendystów, bêdzie
ich wiêcej, bo zostan¹ nadp³acone za

poprzednie miesi¹ce.

znañskim studenci z³o¿yli 1025 wnio-

ponad 62 z³ote miesiêcznie, natomiast

prawach powiatu) rozdysponowa³o

mu otrzyma ponad 153 z³ co miesi¹c.

sta³a im przyznana pomoc material-

dane z internetowego Biuletynu In-

akademickiej wyp³acane bêd¹ w for-

jeszcze podpisaæ stosowne umowy.

Pamiêtajmy jednak, ¿e tegoroczna

konto, natomiast uczniowie mog¹ li-

student zakwalifikowany do progra-

Wszyscy, którzy z³o¿yli wnio-

Zg³oszenia przyjmujemy

sków, natomiast miasto Poznañ (na

Kultury Fizycznej i Turystyki

zaledwie 51 stypendiów (to oficjalne

Przy tym stypendia dla m³odzie¿y

formacji Publicznej tego starostwa).

mie gotówkowej  przelewem na

Uczniowie bêd¹ to robiæ w szko³ach,

czyæ na pomoc rzeczow¹, polegaj¹c¹

Centrum Pomocy Rodzinie.

w Wydziale Edukacji, Kultury,
Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich
po numerem telefonu
463 90 90 wew. 223

akcja stypendialna jest pierwsz¹, ale

ski, zostan¹ poinformowani, czy zo-

na, czy nie. Jeli tak  trzeba bêdzie

natomiast studenci w powiatowym

