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P O W I A T

Najlepszy ko³acz z zeszytu

S T R Z E L E C K I

W lady patrona - Aleksandra Kamiñskiego
dok. ze str. 1
¿yny Harcerskiej w Strzelcach Opol-

skich przedstawili program Obraz i

s³owo o Aleksandrze Kamiñskim.
Zaprezentowali sceny: Dzieci z

czarnego podwórza Pocz¹tek har-

cerstwa, Walka  ma³y sabota¿,
Wspó³czesnoæ.

W czêci oficjalnej po przekazaniu

Aktu Nadania Szkole Imienia, nast¹-

pi³ moment przekazania sztandaru

spo³ecznoci szkolnej. Fundatorami
byli: Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Szko³y Ósemka, Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim, Pro-

boszcz Parafii p.w. w. Wawrzyñca

Nasza szko³a chce wychowaæ aktywnych ludzi

w Strzelcach Opolskich JW Ks. Wol-

fgang Joko, Proboszcz Parafii p.w.

Nasza spo³ecznoæ szkolna  na-

uczyciele, uczniowie i rodzice jedno-

mylnie wybrali na patrona Aleksan-

dra Kamiñskiego. Przyjêlimy naro-

dow¹ strategiê wychowania w dora-

staniu nastêpnego pokolenia m³odych.

- Wszystkiego nauczy³ mnie

mistrz - mówi Pawe³ Schlensag,
w³aciciel Ciastkarni Pawe³  produ-

centa KO£ACZA L¥SKIEGO,

któremu na I Strzeleckiej Wystawie
Gospodarczej przyznano statuetkê

mielnicy. Czasy nadesz³y takie, ¿e

trzeba siê rozwijaæ i wchodziæ wszêdzie, gdzie siê tylko da. My tak¿e

Przypomnijmy: po raz pierw-

szczegó³ach za wczenie jeszcze mó-

- Cztery rodzaje ciasta: z serem,

makiem, jab³kami i posypk¹. I ze

py. O wszystkim decydowa³a ja-

koæ, smak i wygl¹d. I to publicz-

noæ wybra³a ko³acz  dzie³o jemiel-

nickiej cukierni.

wszystkich pieczonych przeze mnie
ciast idzie najlepiej. Stanowi 50 pro-

cent sprzedawanych u nas wypieków.
Cieszê siê z tego, bo tradycjê nale¿y
szanowaæ i podtrzymywaæ, ale równoczenie



przy

tradycyjnych

- Sk¹d przepis?  pytam.

upodobaniach trudno wprowadziæ ja-

strzu i szefie z Opola  opowiada P.

próbujemy to robiæ, ale wymaga to

- A ze starego zeszytu, po moim mi-

Schlensag.  Odziedziczy³em go,

mo¿na powiedzieæ  mieje siê - ale

kie cukiernicze nowinki. Czasem
cierpliwoci, ma³ych kroków i... Mo¿e

siê nie udaæ. Dobrym przyk³adem jest

te¿ wszystkiego nauczy³ mnie w³a-

pizza i pizzerinki. Wprowadzilimy

 tego siê trzymam. W mojej rodzi-

tych nowoci wycofaæ. Nie sz³y.

nie mistrz. I czego on mnie nauczy³
nie nie by³o raczej takich tradycji

zawodowych. Co prawda jeden z

je do naszej oferty i trzeba by³o siê z
- Ciastkarniê ma Pan jedn¹...

- Ale dwa punkty sprzeda¿y: w

braci mojego dziadka by³ cukierni-

Jemielnicy i w Zawadzkiem. Jak tyl-

przypadek. A mo¿e zreszt¹ nie 

punkcie w Strzelcach Op.  otworzy-

kiem, a drugi piekarzem, ale to chyba

zastanawia siê. - W koñcu ja te¿

wybra³em tê drogê. Zaczyna³em w

1999 roku, ale produkcjê w Jemielni-

cy uruchomilimy dopiero w stycz-

ko uda mi siê dostaæ lokal w dobrym
my trzeci sklepik.

- Ale swoje wyroby dowozi Pan

do innych sklepów?

- Tak, w³aciwie rozprowadzamy

niu 2000.

je po terenie ca³ego powiatu strzelec-

z powodów sentymentalnych?

termy, a wiêc nasze ciasta docieraj¹

- Jemielnica wybrana zosta³a

- Ale¿ sk¹d. Mama pochodzi z

kiego. Mamy dwa samochody  izowszêdzie w znakomitym stanie. Gwa-

G¹siorowic, ja szko³ê koñczy³em w

rantujê za ich wie¿oæ, podobnie jak

dzi z Ozimka. O wyborze miejsca

otwarciu drugiego punktu sprzeda¿y

Zdzieszowicach, a moja ¿ona pocho-

zadecydowa³y wzglêdy ekonomicz-

ne. Miêdzy Strzelcami Opolskimi a

Zawadzkiem nie by³o wtedy ¿adnej

ciastkarni. Dzi to siê ju¿ zmienia;

mam konkurencjê nawet w samej Je-

niesienia pomocy innym, gotowoci

do ponoszenia ofiar, silnego odnie-

powiecie podejmowali widzowie.

uk³ady i poparcie tej czy innej gru-

chowawczych jak  poczucie wolno-

Wszystkie one g³êboko tkwi¹ w na-

³acz l¹ski to...

O niczym nie decydowa³y stosunki,

wodowej. Droga ta nie mo¿e siê obejæ

- Wróæmy zatem do ciastek. Ko-

szy decyzjê o tym, który wyrób powinien zdobyæ miano najlepszego w

Misj¹ naszej szko³y jest wycho-

ci osobistej, gocinnoci, zdolnoci

wiæ.

kategorii przetwórstwo rolno-spo-

czeñstwa obywatelskiego. Podobn¹

bez pielêgnowania takich wartoci wy-

¿ywcze.

ich jakoæ i smak. Dodam, ¿e po

ciast w Jemielnicy. Pocz¹tkowo niewielka czêæ klientów odesz³a, ale ju¿

wracaj¹. To cieszy. Oby tak dalej.

Wszechobecne w ¿yciu Kamiñ-

wspólnoty.

stania do zaradnoci ¿ycia i dla

wanie do aktywnoci spo³ecznej i za-

cji, do certyfikacji systemu HCCP. O

do sukcesu naszej szko³y.

skiego jest dzia³anie na rzecz budo-

zacji urz¹dzeñ, rozszerzenia produk-

Najlepszy Produkt Powiatu 2004 w

ka¿dego dziecka w szkole. To droga

Przyjêlimy koncepcjê  model dora-

mylimy o rozwoju. Przymierzamy
siê do budowy nowej hali, moderni-

na niczym zast¹piæ. Jest to przepust-

ka do wszechstronnego rozwoju ka¿-

dego dziecka. To droga do sukcesu

wania wspólnoty narodowej i spo³e-

drog¹ idziemy. Pomagamy w murach

naszej szko³y uczniom staæ siê kim,

spe³niaæ marzenia i funkcjonowaæ w
spo³ecznoci obywatelskiej.

Wród zacnych, przyby³ych go-

ci by³ Opolski Kurator Owiaty

Franciszek Minor, Starosta Powiatu

Strzeleckiego Józef Swaczyna, Wice-

sienia do wiary i etyki, tolerancji.

starostwa Powiatu Strzeleckiego Wal-

szej historii. Sprawdzi³y siê w prakty-

lec Opolskich Jerzy Garus, Wójt

ce wychowawczej. Owocowa³y soli-

darnoci¹ w dzia³aniu, uczciwoci¹ i

praworz¹dnoci¹ wielu pokoleñ.

Wybór patrona szko³y to wybór

demar Gaida, Wiceburmistrz Strze-

Gminy Izbicko Brygida Pytel, pro-

boszcz parafii p.w. w. Wawrzyñca
Ks. Wolfgang Joko, Zastêpca Komendanta Komendy Chor¹gwi w

postaci, która mia³a najwiêkszy wp³yw

Opolu

Nasza szko³a z decyzji rodziców,

cz³onkowie Rady Powiatu, Wizyta-

na ¿ycie szko³y i realizacjê jej zadañ.

phm Zbigniew Szremski,

przedstawiciele Komisji Edukacji i

uczniów i nauczycieli wybiera³a pa-

tor kszta³cenia specjalnego z KO w

czak, Adam Mickiewicz, Jan Brze-

GZOiW w Strzelcach Op. Józef

tronów roku. Byli nim  Janusz Kor-

Opolu Stefania Chatys, Dyrektor

chwa, Wanda Chotomska, Julian Tu-

Kampa, Przewodnicz¹ca Wydzia³u

tych postaci na trwa³e zapisa³a siê w

Chor¹gwi w Opolu  hm Helena W¹-

wim i Aleksander Kamiñski. Ka¿da z

Nieprzetartego Szlaku w Komendzie

historiê naszej szko³y.

cha³a, przedstawicie-

poznawaniu sylwetki naszego patro-

bów dzia³aj¹cych w

Ca³y rok 2003/04 powiêcony by³

na, jego dzia³alnoci, publicystyki i pisarstwa  Dziejom jednego ¿ycia.

W szkole zosta³a zorganizowana i

zaprezentowana wystawa powiêco-

na Aleksandrowi Kamiñskiemu. Po-

znalimy Aleksandra Kamiñskiego

jako wychowawcê, harcmistrza, ¿o³nierza AK, pisarza i naukowca.

Metodyka zuchowa, formy har-

cerskie by³y zawsze bliskie naszemu

Burmistrz

Miasta

skich, Rada Pedagogiczna w Zespole

Szkó³ w Strzelcach Opolskich, Micha³ Fia³kowski.

Przedstawiciele sponsorów wbi-

jali gwodzie do drzewca sztandaru.

By³ te¿ czas na ¿yczenia, prezenty

dla szko³y i ¿yczliwoci. Gratulowa-

no wyboru postaci Aleksandra Ka-

miñskiego, dzia³añ na rzecz integracji

uczniów

szko³y

i

rodowiska.

Wszystkie s³owa i przes³ania nasza

spo³ecznoæ przyjê³a z radoci¹ i satysfakcj¹.

A wreszcie nadszed³ czas ods³o-

niêcia tablicy pami¹tkowej ku czci
Aleksandra Kamiñskiego. W szkole
mo¿na by³o obejrzeæ wystawê po-

wiêcon¹ naszemu Patronowi.

By³ wgl¹d do kronik, mo¿na by³o

zwiedziæ szko³ê, wpisaæ siê do Ksiê-

gi ¯yczliwoci. Wszyscy gocie spo-

tkali siê przy wspólnym stole przygotowanym przez nauczycieli i pracowników szko³y.

Spo³ecznoæ szkolna serdecznie

dziêkuje wszystkim zaanga¿owanym

przygotowanie i oprawê tej niecodziennej uroczystoci.

go województwa i
powiatu

oraz

ca³a

szkolna spo³ecznoæ.

Uroczystoæ roz-

poczê³a

Msza

 w.

dziêkczynna odpra-

wiona w kociele pw.

 w. Wa wr z y ñ c a , w

szko³y. Dalsza czêæ

cony zosta³ sztandar

uroczyst oci mi a³ a

majsterka i pl¹sy uczy³y po¿ytecznych

miejsce w Sali Wido-

³owanie w turystyce, krajoznawstwie,

t u r y.

dagogicznych zadañ szko³y nie mo¿-

rodowiskowej Dru-

wêdrowaniu. Takie wspomaganie pe-

O  w i a t y,

Zespole Szkó³ w Strzelcach Opol-

rektorzy szkó³ nasze-

gry ucz¹ce zasad fair play, gawêdy,

umiejêtnoci i ¿ycia w prawie. Rozmi-

tor

Strzelce Opolskie, Rada Rodziców w

naszym, a tak¿e dy-

czasie której powiê-

obrzêdowoæ, szacunek do tradycji,

Ks. Waldemar Walz, Opolski Kura-

le stowarzyszeñ i klu-

kszta³ceniu. Naprzemiennne metody
pracy, zuchowa zabawa tematyczna,

w. Katarzyny w Rozkochowie JW.

wiskowej Domu Kul-

Uczniowie

szko³y i harcerze z 17

Dyrektor D. £akis dziekuje jednemu z fundatorów
sztandaru - kuratorowi F. Minorowi

Rozmawia³a M.Górka

Jubileusz DPS w Szymiszowie
Dziesiêæ lat temu po piêciu la-

czego odzwierciedleniem jest

miejsce 4 listopada wziêli udzia³

tach remontu XVII-wieczny pa³ac

uczestnictwo w terapii zajêciowej

:Starosta Powiatu Strzeleckiego

w Szymiszowie zmieni³ swoje

i pracach porz¹dkowych wokó³

Józef Swaczyna, V-ce Starosta

przeznaczenie na Dom Pomocy

Domu. Mieszkañcy nasi w ramach

Waldemar Gaida, Radny i V-ce

Spo³ecznej.

swoich mo¿liwoci zdrowotnych

Przewodnicz¹cy Rady Miasta i

W ci¹gu tych lat bylimy

pomagaj¹ nam równie¿ w pracy na

Gminy Strzelce Op. Karol Mutz

wiadkami 5. lubów, które zawar-

1,5 ha ogrodzie. To bardzo wa¿ny

oraz So³tys wsi Szymiszów Engel-

li nasi mieszkañcy.

element funkcjonowania miesz-

bert Cioch.

Ponadto mielimy szczêcie

kañców. Domownicy nasi uczest-

Jako Dyrektor Domu w imie-

uczestniczyæ w piêknej uroczysto-

niczyli w tym okresie czasu w licz-

niu wszystkich naszych mieszkañców bardzo serdecznie dziêku-

ci 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

nych wystawach i konkursach or-

naszych mieszkañców Pañstwa

ganizowanych na terenie woje-

jê Zarz¹dowi Powiatu za opiekê i

Klary i Feliksa Glück.

wództwa opolskiego.

wszelk¹ pomoc.

Pobyt mieszkañców w naszym
Domu nie jest bierny, ale czynny ,

W

uroczystoci

10-lecia

Domu w Szymiszowie, która mia³a

Stanis³aw Marek

