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Pietraszów w remoncie

Wreszcie ruszył dawno oczekiwany  
remont drogi nr 901 w Pietraszowie. 
Trwa budowa chodników i gruntowny 
remont tej drogi. Chociaż prace posu-
wają się szybko, są uciążliwe zarówno 
dla mieszkańców, jak i kierowców. 

Ruch odbywa się wahadłowo. Nie-
bawem też na skutek zwężenia 
jezdni, przejeżdżające TIR-y będą 
musiały jechać wolniej, co przyniesie 
ulgę mieszkańcom i będzie z korzyścią dla 
bezpieczeństwa.

NP

Zaproszenie na "Źródło" 2009

Jak co roku w pierwszy wakacyjny 
weekend Dobrodzień gościć będzie 
artystów z całej Polski oraz zespoły z 
Niemiec i Ukrainy. Tegoroczne XIII (uf! 
uf!) Międzynarodowe Spotkanie Zespołów 
Artystycznych Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych „Źródło” odbędzie się w dniach 
19 – 21 czerwca. Organizatorzy gorąco 
zapraszają mieszkańców  miasta i gminy 
do udziału w imprezach zorganizowanych 
w tych dniach. Program jest tak ułożony, 
że każdy będzie mógł znaleźć coś dla 
siebie, jest to impreza o charakterze 
rodzinnym. Za poziom artystyczny i 
zawarte w programie treści gwarantujemy. 
Polecamy cały program „Źródła” ale w tym 
krótkim zwiastunie chcę zarekomendować 
najciekawsze pozycje.

W piątek 19 czerwca wystąpi bardzo 
popularny w Dobrodzieniu zespół 
„Proskauer Echo”, zespół wykonuje utwory 
z kręgu kultury niemieckiej i śląskiej, 
ich program zawiera również elementy 
humoru. W tym samym dniu wystąpi 
Joanna Słowińska (na zdjęciu) z zespołem, 
niewątpliwie jedna z najwybitniejszych 
wykonawców muzyki folkowej w Polsce 
znana również jako solistka dużych 
projektów muzycznych Piotra Rubika 
czy ubiegłorocznego  Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Tradycyjnie w każdym 
dniu zapraszamy na nocne plenerowe 
imprezy do Ogródka Jordanowskiego, 

gdzie do późnych nocnych go-

dzin będą się odbywały koncerty 
zespołów i będzie okazja do 
zabawy tanecznej z uczestnikami 
„Źródła” lub we własnym za-
przyjaźnionym gronie, bufety 
będą obficie zaopatrzone. W 
piątek 19 czerwca br. swój 
pierwszy jubileusz obchodzić 
będzie zespół z Dobrodzienia, 
młodzi i ambitni muzycy z „Me-
teora” liczą na liczną, wrażliwą 
i życzliwą widownię.

W sobotę cały program jest 
niezwykle atrakcyjny, jestem 
przekonany, że bardzo spodoba 
się zespół z Podhala – „Siklawa”, 
który góralski folklor śpiewa w 
bardzo przebojowym stylu, na 
zakończenie sobotniego  pro-
gramu w sali widowiskowej po 
raz pierwszy w Dobrodzieniu 
(ale nie w Polsce) wystąpi zespół 
z partnerskiego miasta Haan, 
jest to gratka dla muzycznych 
koneserów koncertująca w całej 
Europie folk – rockowa grupa 
„Farfarello”.

W niedzielę zwracamy 
uwagę na zawsze znakomity 
program artystyczny z drugiego  
partnerskiego miasta z Czort-

kowa. Ich koncert będzie finałowym w 
sali widowiskowej, natomiast finałem 
„Źródła” będzie plenerowy występ ze-
społu, który w ubiegłym roku zrobił furorę 
wykonując utwory Jacka Kaczmarskiego 
w rytmach reggae – Habakuk.

Z imprez towarzyszących polecam 
wystawę dokumentalną, trzech 
warszawskich artystek. Wystawę można 
zwiedzić w sali kameralnej Domu Kultury 
– jej tytuł: „Zaolzie. Tożsamość” opisuje 
wielokulturowość Śląska Cieszyńskiego, 
na hollu natomiast będzie eksponowana 
wystawa obrazów na szkle malowanych 
Marii Dudek z Leśnicy Grania k. 
Zakopanego.

Wszystkich bez względu na wiek 
zapraszamy do udziału w warsztatach 
„Witraże i lampiony”, które poprowadzi 
Pani Teresa Wit – nauczycielka z 
Pawonkowa, efekty prac uczestników tych 
warsztatów będziemy mogli podziwiać 
podczas niedzielnego ogniska.

Planowaliśmy w tym roku pominąć 
„trzynastkę” przed nazwą imprezy 
i przejść w roku następnym do XIV 
„Źródła”. Liczymy, że przy pomocy jak 
zwykle znakomitej publiczności nic złego 
podczas spotkań się nie wydarzy i popisy 
artystów przyniosą naszym mieszkańcom 
dużo dobrej rozrywki i radości. 

Stanisław Górski
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Od nowego roku szkolnego obo-
wiązuje w naszym powiecie NABÓR 
ELEKTRONICZNY. W związku z 
tym każdy uczeń loguje się na stronie 
opolskie.edu.com.pl/Kandydat  gdzie 
uzyska wyczerpujące informacje na 
temat interesujących go kierunków 
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Na tej stronie pobierze również wzór 
podania do szkoły. Nabór na „starych” 
zasadach dotyczy już tylko kandydatów 
do  Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej i szkół uzupełniających na 
podbudowie ZSZ.

Elżbieta Dzikowska na Opolszczyźnie
„Powolnie umiera ten, kto nie 

podróżuje...” Tak brzmi życiowe motto 
Elżbiety Dzikowskiej, podróżniczki i 
pasjonatki fotografii. Wraz z mężem 
Tony’m Halikiem, zrealizowała około 
300 filmów dokumentalnych ze wszyst-
kich kontynentów dla Telewizji Polskiej 
oraz prowadziła popularny podróżniczy 
program telewizyjny „Pieprz i wanilia”. 
Podróżniczka zawitała w maju na Opol-
szczyznę. Przyjechała do Opola na 
otwarcie swojej wystawy plenerowej 
„Świat z bliska” oraz promowała kolejny 
już tom z cyklu „Groch i kapusta, czyli 
Podróżuj po Polsce!” Tym razem kilka 
rozdziałów poświęconych jest naszemu 
regionowi. Oprócz rzetelnych informacji 
zawiera także fotografie wykonane przez 
samą podróżniczkę. Wizyta w Opolu była 
również okazją do wspomnień.

- Jest Pani nie tylko podróżniczką, ale 
również autorką bardzo interesujących 
zdjęć. Jak zaczęła się pani przygoda z 
fotografią?

Wiele lat temu prowadziłam dział 
Ameryki Łacińskiej w nieistniejącym 

już miesięczniku „Kontynenty”. Bardzo 
dużo jeździłam po świecie. Wówczas 
dziennikarz musiał robić wszystko: 
zdobywać materiały, pisać, ale także robić 
zdjęcia. Nie znałam się na fotografii. Dzień 
przed wyjazdem do Meksyku przyszedł do 
mnie fotoreporter ekranu Tadeusz Kubiak. 
Pokazał mi jak zakładać film do aparatu, 
jak się nim posługiwać i dosłownie rzucił 
mnie za wielką oceaniczną wodę. Efekty 
tej podróży były mizerne. Jedynie 20 
% zdjęć nadawało się do publikacji. 
Przechowuję je do dzisiaj. Potem zaczęłam 
się rozwijać i nawet pracując jeszcze w 
„Kontynentach” miałam wystawy, np. 
„Kobieta w Ameryce Łacińskiej”. To 
przez tę wystawę ambasador Meksyku, 
a za nim wszyscy ambasadorzy Ameryki 
Łacińskiej, odmówili mi wizy. Zdjęcia 
bowiem przedstawiały m.in. panie dość 
lekkich obyczajów z Acapulco. Nie 
poddałam się jednak. Pojechałam do 
Nowego Jorku i za 10 dolarów kupiłam 
wizę turystyczną. Jak przyjechałam do 
Meksyku, to przeproszono mnie za ten 
incydent i dostałam wizę bezpłatną na 

sześć miesięcy. 
- Oprócz pisania artykułów, zaczęła 

Pani prowadzić program telewizyjny 
oraz wydawać książki.

Fotografowałam dokumentalnie, potem 
zajęłam się filmem. Robiliśmy z mężem 
przez około 20 lat program „Pieprz i 
wanilia”. Mój mąż Tony, uważał, że nie 
można robić dwóch rzeczy jednocześnie, 
czyli filmować i robić zdjęcia. Za to bardzo 
lubił, jak jemu robiłam zdjęcia. Potem, jak 
już Tony’ego nie było na świecie, czyli 11 
lat temu, postanowiłam promować Polskę. 
Zerwałam z wcześniejszym okresem, z 
programem „Pieprz i wanilia”, czyli z 
tym, co łączy się z obcym i egzotyką, a 
zajęłam się naszym, tutejszym światem. I 
tak powstał program „Groch i kapusta”. 
Zaczęłam też wydawać moje subiektywne 
przewodniki o tym samym tytule. W 
najnowszym tomie trzy rozdziały są 
poświęcone Opolszczyźnie, która mnie 
zafascynowała i po której podróżowałam 
z największą przyjemnością i zaciekawie-
niem. 

Podróżniczka zwiedziła prawie 
całe nasze województwo. Była  m.in. 
w Paczkowie, Otmuchowie, Nysie, 
Gogolinie. W Opolu gościła już po raz 
czwarty. Bardzo spodobał się jej kościół 
franciszkanów z kaplicą św. Anny, 
katedra i opolska Wenecja. Podróżniczka 
zachwalała również naszą kuchnię. 

Najnowszy tom z cyklu „Groch i 
kapusta” jest już w sprzedaży od 12 
maja. Fotografie Elżbiety Dzikowskiej 
można natomiast podziwiać na wystawie 
plenerowej wokół opolskiego ratusza. Jak 
sama nazwa wystawy wskazuje („Świat z 
bliska”), fotografie te prezentują maleńkie, 
skomponowane przez naturę obrazy, 
uchwycone w momencie szczególnego 
oświetlenia.

Dominika Gorgosz

Informacja dla 
GIMNAZJALISTÓW
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Minifestiwal Przedszkolaków
19 maja 2009 roku w Dobrodzieńskim 

Ośrodku Kultury i Sportu odbyły 
się miejsko – gminne eliminacje XI 
Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla 
Przedszkolaków. Wystąpiło 21 małych 
artystów w trzech kategoriach wiekowych: 
sześciolatki, pięciolatki i czterolatki.

Dzieci prezentujące swoje utwory 
muzyczne oceniała komisja w składzie: 
Miłosława Ratajczyk i Stanisław Werner. 
Trzeci juror z przyczyn losowych nie 
mógł być obecny. Kryteria oceny to 
przede wszystkim odpowiedni dobór 
repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz 

artystyczny.
Po zakończeniu przesłuchań komisja  

nagrodziła i wytypowała do udziału w 
finale powiatowym następujące dzieci: 
Ewa Pielok, Paweł Kaczmarczyk, 
Magdalena Wyrwach i Nina Wierzbicka z 
Przedszkola w Dobrodzieniu oraz Łukasz 
Koj i Martyna Skowronek z Przedszkola 
w Myślinie. 

27 czerwca w Domu Kultury w Oleśnie 
odbyły  się eliminacje powiatowe. W 
kategorii sześciolatków najlepszy okazał 
się Paweł Kaczmarczyk z Dobrodzienia! 
Gratulujemy serdecznie!

ADa
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Zmiana zasad rejestracji 
działalności gospodarczej

100 lat szkoły przy Oleskiej

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w 
życie znowelizowana Ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. 
Nr18, poz.97), wprowadzająca mię-
dzy innymi zasadę „jednego okienka”. 
Ustawa zakłada, że osoby fizyczne 
zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej będą składać 
w Urzędzie Miejskim tzw. zintegrowany 
wniosek o wpis do wszystkich rejestrów 
prowadzonych przez urzędy zaangażowa-
ne w proces rejestracji –„EDG-1”.

Wniosek EDG-1 jest równocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji dzia-

łalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gos-
podarki narodowej (REGON),

- zgłoszeniem identyfikacyjnym 
lub aktualizacyjnym, o którym mowa 
w przepisach o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników,

- zgłoszeniem płatnika składek albo 
jego zmiany w rozumieniu przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
albo zgłoszeniem oświadczenia o kon-
tynuowaniu ubezpieczenia społecznego 
rolników w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Druk wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej EDG-1 jest 

również: 
- wnioskiem o zmianę danych we wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o zawieszenie wyko-

nywania działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wznowienie wy-

konywania działalności gospodarczej,
- zawiadomieniem o zaprzestaniu 

wykonywania działalności gospodarczej.
Wnioski można składać: 
- osobiście lub przez pełnomocnika 

(wymagane jest złożenie stosownego 
pełnomocnictwa) w Urzędzie Miejskim 

- listownie – listem poleconym 
– w tym przypadku istnieje konieczność 
notarialnego poświadczenia własno-
ręczności podpisu.

Od dnia 31 marca 2009 r. wnioski o wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej lub 
zmianę wpisu można składać jedynie na 
drukach, których wzór został określony 
Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. 
z 2009r, Nr 50, poz.399)

- powyższe wnioski są zwolnione z 
opłaty,

- wnioski są dostępne w pok. 7 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Dobrodzieniu: www.dobrodzien.pl.

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny 
niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej i z urzędu dorę-

cza przedsiębiorcy zaświadczenie, następ-
nie wniosek wraz z kopią zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gos-
podarczej nie później niż w ciągu 3 dni 
od dnia dokonania wpisu przesyła do: 

- wskazanego przez przedsiębiorcę 
Naczelnika Urzędu Skarbowego,

- właściwego Urzędu Statystycznego,
- terenowej jednostki Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych albo Kasy  Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.

UWAGA! Wprowadzenie zasady 
„jednego okienka” nie zwalnia przed-
siębiorcy od konieczności załatwiania 
niektórych spraw w urzędach osobiście, np. 
przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia 
druków w ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a  w 
urzędzie skarbowym informacji o podjęciu 
działalności w formie spółki cywilnej czy 
też podjęciu działalności objętej podatkiem 
od towarów i usług – VAT.

Znowelizowane przepisy ustawy 
zakładają możliwość rozpoczęcia 
działalności gospodarczej od dnia zło-
żenia wniosku w Urzędzie Miejskim.
Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do roz-
poczęcia działalności niezbędne jest 
uzyskanie koncesji, licencji czy też 
zezwoleń.

Bogusława Kryś

Dokładnie 100 lat temu powstał budynek 
w którym mieści się dziś Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 
Przygotowując się do obchodów, które 
odbędą się w październiku pragniemy 
ogłosić konkursy:  „Szkoła moich marzeń” 
– konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół 
podstawowych (regulamin w internecie na 
www.zspd.republika.pl)  i „Szkoła mojej 
babci” – konkurs literacki dla gimnazjów 
i szkół średnich (s. 11).

Ponadto prosimy wszystkich naszych 
absolwentów, a pamiętajmy, że mieściła 
się tu kiedyś również szkoła podstawowa, 
o wyszukanie i udostępnienie nam 
wszelkich pamiątek umożliwiających 
odtworzenie historii szkoły. Zapewniamy, 
że wszystkie zdjęcia zostaną zeskanowane 
komputerowo i zwrócone właścicielom! 
Wszyscy zaś, którzy udostępnią źródła 
zostaną wymienieni, bo przecież będą 

współautorami publikacji.
Prośba nasza jest tym bardziej 

gorąca, że napisanie tej historii to 
wielkie wyzwanie ze względu na to, że 
przez pożary materiałów jest niewiele. 
Najcenniejsze będą te dotyczące okresu 
przedwojennego ponieważ ich jest 
szczególnie mało. Może jednak albumy 
rodzinne lub strychy kryją jakieś skarb:
zdjęcia przed szkołą ale i w klasach, 
świadectwa z pieczęciami i nazwiskami 
uczących tu nauczycieli, podręczniki, 
zeszyty itp. Wszystko to cenne źródła 

historyczne, dzięki którym może uda się 
stworzyć publikację książkową o dziejach 
szkoły.

W związku z tym ogłaszamy również 
3. konkurs na wspomnienia dla wszystkich 
absolwentów szkoły przy Oleskiej 7. 
Zachęcamy do pisania wspomnień 
bo szkoła żyje tylko wtedy gdy są jej 
uczniowie!

Wszystkich oczywiście zapraszamy 
na obchody. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco.

ADa
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Podróż dookoła świata
 Skąd u Ciebie zainteresowania i 

pasja podróżowania?
Pozwolisz, że zacytuję Ryszarda 

Kapuścińskiego: „…podróżowanie jest 
koniecznością…, wszyscy jesteśmy 
świadomi, że byliśmy lub właśnie 
jesteśmy w podróży, która tak naprawdę 
nie ma końca. Podróż bowiem nie zaczyna 
się w momencie kiedy wyruszamy i nie 
kończy się wraz z dotarciem do celu. W 
rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej 
i trwa bez końca.”

Moje marzenia o podróżach zrodziły 
się już w szkole podstawowej. Dorastając 
w moim rodzinnym Koszęcinie mia-
łem kontakty z artystami Zespołu 
Śląsk, którzy w tych trudnych czasach 
koncertowali na całym świecie. Z każ-
dego tournee przywozili mi mnóstwo 
pocztówek i materiałów, dużo opowiadali 
co potęgowało moje zainteresowania 
nieznanym światem. Ponieważ ówczesna 
rzeczywistość przerastała moje marzenia 
starałem się  podróżować po Polsce.

Jako kierunek studiów wybrałem 
geografię na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Poznałem tam wielu 
znakomitych geografów, podróżników, 
polarników. Nie zapomnę też kameralnych 
spotkań z Tony Halikiem i jego żoną 
Elżbietą Dzikowską, kpt. Krzysztofem 
Baranowskim, który samotnie opłynął 
ziemię, Ryszardem Badowskim prowa-
dzącym kiedyś popularny program „Klub 
sześciu kontynentów” i innymi.

W 1985 roku odbyłem wraz z grupą 
studentów i naukowców pierwszą dwu-
miesięczną wyprawę do Indii, Nepalu i płd. 
Chin. Naszym celem był lodowiec Lang-
tang Lirung (7256m n.p.m.) w południo-
wym Tybecie na granicy Nepalsko-Chiń-
skiej. Co prawda nie zdobywaliśmy 
szczytu ale nieco niżej wraz ze studentami 
japońskimi z Uniwersytetu w Kioto 
prowadziliśmy badania glacjologiczne, 
geomorfologiczne, hydrograficzne, me-
teorologiczne i osadnicze. Przy okazji tej 
wyprawy przejechaliśmy Indie wzdłuż i 
wszerz. W ten właśnie sposób zaraziłem 
się bakcylem podróży. Zaczęło się….

Mieszkasz w małym środowisku, w 
którym wszyscy się znają. Jednak tylko 
niewielka grupa Twoich znajomych zna 
Twoje pasje i wie, że jesteś globtroterem, 
który zwiedził już kawał świata. Może 
zaczniemy od „najmłodszej” Twojej 
wyprawy, którą odbyłeś kilka miesięcy 
temu…

„Najmłodsza” jak to nazwałaś wyprawa 
to listopadowa podróż dookoła świata. Nie 
była to typowa wyprawa eksploracyjno-
badawcza ale bardziej turystyczny maraton 
o długości 60tys km. W ciągu trzydziestu 
dni półtora razy okrążyliśmy nasz glob 

Przeprowadziłam rozmowę z panem Jackiem Plutą, który w naszym 
środowisku jest znanym nauczycielem w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Ma jednak pasję, o której nie wszyscy wiedzą i przeżył coś, o czym zgodził 
się nam opowiedzieć.

zatrzymując się w kilkunastu miejscach. 
Szefem tej wyprawy jak i wielu innych był 
Jacek Torbicz, znany krakowski geograf i 
podróżnik, redaktor naczelny miesięcznika 
GLOBTROTER, znany z radia i telewizji 
m.in. z programów „Podróże z żartem”, 
„Światowiec” itd. Poznaliśmy się dawno 
temu w Australii i od tego czasu jeździmy 
wspólnie. Towarzyszy nam zazwyczaj 
grupa stałych, zaufanych osób. 

Trasa wiodła z Londynu przez Bang-
kok do Sydney. Następnie odwiedziliśmy 
północną i południową wyspę Nowej 
Zelandii a później wyspy Samoa, Fidżi, 
Tonga, Nową Kaledonię, Polinezję 
Francuską (Tahiti, Bora bora, Moorea), 
Wyspę Wielkanocną(Rapa Nui), Chile 
(Andy) i wróciliśmy od zachodu przez 
Sao Paulo, Zurych do Warszawy. 
Chcąc opisać w szczegółach każde z 
tych miejsc jest to raczej niemożliwe, 
ale jeżeli będzie potrzeba, to chętnie w 
przyszłości podzielę się wrażeniami z 
poszczególnych etapów podróży. Patrząc 
ogólniej była to ekspedycja, w czasie 
której poznaliśmy odległe miejsca, 
zakamarki, kultury, obyczaje a także 
tańce, śpiewy, różne obrzędy a nawet 
lokalną kuchnię. Mieszkaliśmy nieraz w 
skrajnie trudnych warunkach rezygnując 
z luksusów hotelu, wśród plemion (np. na 
Samoa); Poznaliśmy fajnych, życzliwych 
ludzi w tym Polaków badających jaskinie 
na Wyspie Wielkanocnej, mających na 
to zgodę wspólnot plemiennych wyspy 
np. prof. Jan Zdzisław Ryn – wieloletni 
ambasador RP w Chile i Argentynie, 
znawca Ameryki płd., kontynuator prac 
Ignacego Domeyki i znajomy papieża 
Jana Pawła II oraz najbardziej znany polski 
speleolog Andrzej Cieszewski.

Nie zapomnę też wizyty u Ministra 
Kultury Polinezji Francuskiej, który nas 
ugościł, obdzielił upominkami i z którym 
mamy kontakt. 

Były też momenty trudne i 
niebezpieczne jak rafting górską rzeką na 
Fidżi, wypad w wysokie chilijskie Andy, 
awarie samolotów itp 

Bardzo ciekawym zjawiskiem 
jakie przeżyliśmy było przekroczenie 
„linii zmiany daty”. Co to znaczy? Jak 
wiadomo kula ziemska podzielona jest 
na strefy czasowe, a przez południk 180 
stopni przechodzi tzw. „linia zmiany 
daty”. Przekraczając ją z zachodu na 
wschód zyskujemy 24 godziny i zdarza 
się, że dzień trwa 48 godzin. Startujemy 
np. z Nowej Zelandii 14 listopada przed 
południem, a lądujemy na Samoa 13 
listopada przed południem czyli dzień 
wcześniej. Lecąc w odwrotną stronę 
gubimy jeden dzień. Linię zmiany daty 
przekroczyliśmy trzy razy.

Jak już powiedziałem na temat każdego 
z tych miejsc, na temat wielu osób, 
które poznałem można by opowiadać 
godzinami.

Czy liczyłeś kiedyś w ilu krajach 
już byłeś?

Patrząc statystycznie udało mi się już 
odwiedzić ok. 60 krajów na wszystkich 
kontynentach. Podczas 130 lotów 
przemierzyłem ponad 600 tys. km (tj. 15 
razy obwód równika)

Która z Twoich podróży była 
najciekawsza?

Trudno powiedzieć gdzie było 
najciekawiej, które miejsca na świecie są 
atrakcyjniejsze, ładniejsze? Często pytają 
się mnie, które miasto, jaki region podoba 
mi się bardziej? Jest to trudne pytanie. 
W każdym miejscu można znaleźć 
coś pięknego, każde miejsce ma coś w 
sobie. Często przemierzając dziesiątki 
kilometrów na rowerze w okolicy 
Dobrodzienia i w sąsiednich gminach 
można znaleźć dużo urokliwych zakątków, 
osobliwości przyrody. Pięknie może być 
blisko, a ciągnie nas w daleki świat. Nie 
sposób  wymienić wszystkich miejsc, które 
zrobiły na mnie wrażenie. Pozwolisz, że 
wymienię część z nich: klimat, przyroda i 
wulkaniczny krajobraz wysp hawajskich, 
malownicze Góry Skaliste, westernowe 
miasteczka środkowego zachodu USA, 
amerykańskie Parki Narodowe z Wielkim 
Kanionem i Parkiem Łuków (Arches) na 
czele, dziewiczo czysta Nowa Zelandia, 
wnętrze Australii oraz Wielka Rafa 
Koralowa, bajkowe wysepki porozrzucane 
na Pacyfiku, bananowe republiki Ameryki 
Łacińskiej – jezioro Nikaragua, wulkany 
Kostaryki, Rafa  Belize.

Trzeba wspomnieć także o wspaniałych 
cudach architektonicznych począwszy od 
kolebek starożytnych cywilizacji poprzez 
ruiny Majów w Meksyku, Hondurasie 
i Gwatemali, obiekty sakralne, muzea i 
inne pozaprzyrodnicze walory.

Nowoczesna architektura wielkich 
metropolii amerykańskich, japońskich, 
australijskich czy południowoafrykańskich 
też robi wrażenie.

Bardzo ciekawe było obserwowanie 
dzikich zwierząt ( ich sposobu bycia, 
zachowań, wędrówek ) w parkach 
narodowych RPA, Botswany, Namibii, 
Zambii czy Zimbabwe. Nie zapomnę 1,5 
godzinnego lotu małym samolotem nad 
deltą Okawango, która uchodzi w Pustynię 
Kalahari. Z wysokości 130m można było 
zobaczyć całe stada dzikich zwierząt 
przemieszczających się w różne strony.

Podróżując po świecie poznaje 
się nie tylko walory przyrodnicze, 

dokończenie na s. 6
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Becikowe nie 
dla wszystkich

Od dnia 1 listopada 2009 roku dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka oraz jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się żywego dziecka 
(becikowe), przysługiwać się będzie 
kobietom, które pozostawały pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną 
potwierdzane będzie zaświadczeniem 
lekarskim, którego wzór określi Mi-
nister właściwy do spraw zdrowia, w 
porozumieniu z Ministrem właściwym do 
spraw zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna
Przedmiotowa zmiana wprowadzona 

została w ustawie z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 
ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw opublikowaną w Dzienniku 
Ustaw z 2008r. Nr 237, poz.1654.

Dostojne 
jubilatki

W kwietniu bieżącego roku mieszkanki 
naszej gminy  Pani Aniela Duda z Błachowa  
(95 lat) oraz Pani Teresa Feliks z Myśliny 
(90 lat) obchodziły Jubileusze urodzin. Z 
tej okazji Burmistrz Dobrodzienia – Pani 
Róża Koźlik oraz z-ca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego – Pani Ewa Kalisz złożyli 
Solenizantkom serdeczne życzenia oraz 
wręczyli kwiaty, okolicznościowy 
dyplom i upominki. Dostojnym Jubilatkom 
jeszcze raz życzymy wszystkiego 
najlepszego, zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności.

E.K

Już po raz dziewiąty Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej organizuje 
Szkolenie Grup Młodzieżowych w Łebie w dniach 28.06 – 05.07.2009. Jeśli chcesz 
się nauczyć:

• budować i prowadzić grupę młodzieżową, 
• wykorzystywać potencjał grupy oraz organizować projekty,
• zarządzać ludźmi oraz ich umiejętnościami,
• pisać wnioski na projekty,
• poznać ludzi z całej Polski i cieszyć się słoneczną plażą...

to czekamy właśnie na Ciebie. Nie zwlekaj dłużej, wejdź na stronę www.bjdm.eu zapoznaj 
się ze szczegółami i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie grup 
młodzieżowych w Łebie

Dla kogo?
• 16-30 lat
• dla członków Mniejszości Niemieckiej i 

innych aktywnych, młodych ludzi 
• 45 uczestników

Po co?
• nauczyć się budować i prowadzić grupę 

młodzieżową
• nauczyć się wykorzystywać potencjał 

grupy oraz organizować projekty
• zarządzać ludźmi i ich umiejętnościami
• poznać fajnych ludzi z całej Polski i 

cieszyć się słoneczną plażą…
• nauczyć się pisać wnioski na projekty

Kiedy?
28.06.2009 - 05.07.2009 (rozpoczęcie 

28.06. kolacją, możliwość przyjazdu 
i zakwaterowania w hotelu od 
rana; zakończenie programu 05.07. 
– śniadaniem; udział w całym programie 
szkolenia jest obowiązkowz)

Zapewniamy:
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, 

kolacja; w razie zgłoszenia – posiłki 
wegetariańskie)

- nocleg 
- opiekę nad nieletnimi w czasie trwania 

całego szkolenia

Wszelkie pytania, pod numerami kontaktowymi: 
Koordynator projektu Monika Glomb 888 729 323 

architektoniczne ale także zwyczaje 
plemion ukrytych gdzieś w buszu (Himba, 
Buszmeni, Herrero, Nandja w Afryce), 
ludów Polinezji, Melanezji rozsianych 
na wyspach Pacyfiku, sponiewieranych 
Tybetańczyków, sprawnych ghurków 
ukrytych wysoko w Himalajach, Indian 
środkowego zachodu USA, południowo 
amerykańskich indian i wielu innych.

Każda z moich wypraw była na swój 
sposób ciekawa. Nie brakowało sytuacji 
skrajnie niebezpiecznych jak np.  spotkania 
z dzikimi zwierzętami, karkołomne 
wspinaczki, sztormy, wzburzone fale, 
lawiny błotne, Tegucigalpa w Hondurasie 
gdzie mieliśmy obstawę, wspomniane 
chwile grozy w samolotach i inne ale jakoś 

jestem cały i zdrowy. Dzięki Bogu.
Jako nauczyciel geografii z zawodu 

a podróżnik z zamiłowania możesz 
doskonale łączyć pracę zawodową ze 
swoim hobby.Czy potrafisz młodych 
ludzi zainteresować światem, który jest 
w książkach (wg. programu nauczania)? 
A może wolą Twoje opowieści i przygody, 
które sam przeżyłeś podczas wędrówek 
po różnych zakątkach kraju i świata?

Moje wyprawy pomagają mi w 
pracy zawodowej. Na większości lekcji 
mogę połączyć temat z osobistymi 
przeżyciami. Dużo i chętnie opowiadam 
młodzieży o świecie z perspektywy 
moich obserwacji i spostrzeżeń łącząc to 
z różnymi prezentacjami. Często jestem 
zapraszany na prelekcje i z przyjemnością 
na nie jeżdżę. Nie zapomnę tej sprzed 
kilku tygodni w Zakładzie Karnym w 
Przywarach gdzie dzieliłem się swoimi 
wrażeniami ze skazanymi.

Jednocześnie zachęcam młodzież 
do podróżowania, poznawania świata 
począwszy od najbliższej okolicy…

Często pytają mnie o koszty takich 
wypraw? Odpowiadam, że jeżeli 
jest dobra organizacja, zgrana grupa, 
umiejętne korzystanie ze źródeł informacji 
geograficznej, z promocji (ceny biletów 
lotniczych, noclegów) to wcale nie 
potrzeba astronomicznych kwot, żeby 
zorganizować wyprawę.

Czy są miejsca, w których jeszcze 
nie byłeś a chciałbyś koniecznie tam 
pojechać?

Dużo jest takich miejsc chociażby 
Pamir, Syberia, jezioro Bajkał, Filipiny, 
Alaska, Papua Nowa Gwinea. Są też 
miejsca, do których lubię powracać jak 
Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i 
najbliższe mi wyspy greckie, gdzie kiedyś 
mieszkałem i co roku tam wyjeżdżam.

Bardzo dziękuję Ci za ciekawe 
opowieści. Życzymy by Twoje marzenia 
związane ze zwiedzaniem świata spełniły 
się w stu procentach.

Dziękuję! Może kiedyś uda się 
zorganizować Dobrodzieńską wyprawę 
w jakiś odległy zakątek naszej planety. 
Pozdrawiam wszystkich czytelników.  

Rozmawiała Ewa P.

Szersze informacje w Internecie na stronie: www.bjdm.eu
Kontakt:

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
ul. M Konopnickiej 6ł 45-004 Opole

Biuro: tel.kom. 500339960;
e mail biuro@bjdm.eu

Podróż dookoła...
dokończenie ze s. 5
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Tanecznym krokiem

O Dniu Strażaka

- W ubiegłym roku mieszkańcy 
miasta mieli okazje podziwiać   Cię w 
czasie I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Dobrodzienia. 
Co się wydarzyło od tamtej pory ? 
– myślę tu o Twoich popisach i sukcesach 
tanecznych.

Marcin Karpinski: Dobrodzieński 
turniej rozpoczął moją dobrą passę 
sukcesów. Już w trakcie tego turnieju 
założyłem sobie, iż do połowy roku 2009 
chcę podwyższyć swoje kwalifikacje 
taneczne tzn. awansować z klasy D do C.

W dniu 09.05.2009 r. na turnieju w 

Kamiennej Górze zdobywając 1 miejsce 
awansowałem do wyższej klasy – C.

Aby podwyższyć swoje kwalifikacje 
musiałem wziąć udział w  kilkudziesięciu 
turniejach  oraz pięć razy stanąć na 
podium i zdobyć 200pkt. Osiągnąłem 
więc wcześniej zamierzony cel.

Muszę dodać, że wielkie słowa 
podziękowania należą się również mojej 

partnerce Ani, gdyż taniec 
towarzyski to współpraca 
na parkiecie dwóch osób. 

- Kiedy zaczęła 
się Twoja przygoda z 
tańcem?

M.K.: Kiedy miałem 
6 lat moi rodzice po raz 
pierwszy zabrali mnie na 
trening do Szkoły Tańca w 
Lublińcu. Nie wiedziałem 
jeszcze wtedy, iż będzie to 
moja życiowa przygoda 
z tańcem, która trwa 
nieprzerwanie od 6 lat.

- Czy miałeś jakieś 
chwile zwątpienia?

M.K.: Tak, oczywiście. 
Pierwszy kryzys miałem 
po pierwszym roku, kiedy 
to moi koledzy po szkole 
jeździli na rowerach i grali 
w piłkę a ja musiałem 
na sali gimnastycznej  
trenować ciągle te same 
układy taneczne.

Tak naprawdę, po-
ważną decyzję dotycząca 
mojej „kariery tanecznej” 
podjąłem dwa lata temu. Marcin Karpinski z partnerką po kolejnym sukcesie

2 maja 2009 r. w Dobrodzieniu odbyły 
się Gminne uroczystości związane z 
obchodami Dnia Strażaka, które połączono 
z Zawodami Sportowo-Pożarniczymi 
o puchar Burmistrza Dobrodzienia. 
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką 
strażaków przy remizie OSP Dobrodzień 
i przemarszem druhów z pocztami sztan-
darowymi do kościoła św. Marii Magdaleny, 
gdzie odbyła się uroczysta msza św. w 
intencjach wszystkich strażaków i ich 
rodzin z udziałem Burmistrza Róży 
Koźlik i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Damiana Karpinskiego. Po tej kościelnej 
uroczystości jednostki OSP udały się na 
stadion miejski, gdzie przystąpiono do 
zawodów . Do rywalizacji 6 naszych 
jednostek OSP wystawiono 7 drużyn 
młodzieżowych w wieku 12 - 16 lat – w 
tym 3 dziewczęce oraz 10 drużyn pow. 16 
lat – w tym 3 drużyny kobiece. Cieszy fakt 
tak licznego udziału płci pięknej w tym 
prawie męskim zawodzie, gdzie dominacja 
kobiet jest coraz bardziej widoczna .

Zawody rozegrano w 2 dyscyplinach, tj. 
sztafecie i tzw. ćwiczeniu bojowym, grupy 
młodzieżowe rywalizują na innym torze 
niż seniorzy – a oto wyniki zawodów w 

poszczególnych kategoriach :Klasyfikacja :
Grupa „A” (męska pow. 16 lat): 1. OSP 
Bzinica Stara 2. OSP Rzędowice 3. OSP 
Dobrodzień 4. OSP Klekotna 5. OSP 
Szemrowice 1 6. OSP Szemrowice 2 7. 
OSP Główczyce

Grupa „C” (kobieca pow. 16 lat): 1. 
OSP Bzinica Stara 2. OSP Główczyce 3. 
OSP Szemrowice

CTIF 12-16 lat chłopcy: 1. OSP 
Szemrowice 2. OSP Dobrodzień 3. OSP 
Bzinica Stara 4. OSP Rzędowice

CTIF 12-16 lat dziewczęta 1. OSP 
Szemrowice 2. OSP Bzinica Stara 3. OSP 
Rzędowice .

Zawody bardzo sprawnie prze-

prowadziła komisja sędziowska pod 
przewodnictwem mł. bryg. Jarosława 
Zalewskiego z Komendy Powiatowej PSP 
w Oleśnie . Nagrody, puchary i dyplomy 
zwycięzcom wręczała Pani Burmistrz 
Róża Koźlik, a podsumowując zawody 
podziękowała wszystkim uczestnikom, 
organizatorom i życzyła sukcesów na 
zawodach powiatowych, które odbędą 
się w m-cu wrześniu . Cieszy też liczna 
widownia, która gorąco zagrzewała 
swoich pupili do osiągania jak najlepszych 

Od tego czasu staram się być na każdym 
treningu oraz letnim i zimowym obozie 
organizowanym przez naszą szkołę tańca 
. 

- Czy taniec z JEDNĄ partnerką 
rokuje lepiej na przyszłe sukcesy w 
tańcu, czy nie ma to znaczenia?

M.K.: W tańcu towarzyskim każdy 
tancerz ma swoja stałą partnerkę. Zdarzają 
się oczywiście sytuacje, że po jakimś 
czasie tancerze stwierdzają iż nie było to 
najlepsze rozwiązanie i szukają swoich 
drugich połówek. Żeby jednak zdobywać 
sukcesy i osiągać zamierzone cele taniec 
z jedną partnerką to jedyne z możliwych 
rozwiązań .

- Jak godzisz obowiązki ucznia i 
tancerza, bo jedne i drugie wymagają 
czasu, systematyczności i pracy?

M.K.: Ma Pani rację. Zarówno nauka jak 
i taniec zajmują większość mojego czasu. 
To rodzice nauczyli mnie jak zorganizować 
sobie dzień. Zaraz po przyjściu ze szkoły 
odrabiam najważniejsze lekcję i trzy razy 
w tygodniu trenuję w Szkole Tańca Szafir 
w Oleśnie.

Dodatkowo uczę się jeszcze języków 
obcych, co również pochłania część 
mojego wolnego czasu. W soboty lub 
niedziele odbywają się turnieje taneczne, 
w których biorę udział. 

Pomimo wielu obowiązków znajduję 
jednak czas na swoje przyjemności.

- Super! Ze wszystkich  przyjemności 
nie można rezygnować. Życzę Ci wielu 
tanecznych  sukcesów w prestiżowych 
konkursach i turniejach  na parkietach 
całego świata.

Ewa Piasecka

wyników, a pogoda także dopisała .
10 maja br. nasi strażacy w galowych 

mundurach - w 24 osobowej grupie - 
uczestniczyli w tradycyjnej pielgrzymce 
do naszego sanktuarium na Górze św. 
Anny wraz ze swoimi sztandarami . 
Grono pielgrzymkowe strażaków co roku 
wzrasta, można zabrać ze sobą rodziny 
i  zorganizować sobie ładny niedzielny 
wyjazd do tak bliskiego miejsca kultu 
religijnego oraz połączyć przyjemne z 
pożytecznym – uczestniczyć we mszy 
św. jednocześnie będąc z rodziną. W 
Domu Pielgrzyma są b. smaczne obiady, 
a strażacy pałaszują pyszną grochówkę. 
Niektórzy z nas strażaków uczestniczą w 
tej pielgrzymce już któryś raz z kolei.

Zdjęcia z imprezy dostępne są w galerii 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Dobrodzień 
2009.

dh Ewald Zajonc
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Powiatowe 
dni językowe

W dniach 23.03 – 29.04. 2009 odbyły 
się w Lublińcu Powiatowe Dni Językowe, 
na które została zaproszona młodzież 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Dobrodzieniu, biorąc udział w kilku 
konkursach w języku niemieckim pod 
okiem mgr Beaty Sikory. W tym roku 
było tych konkursów więcej niż w latach 
wcześniejszych, a dobrodzieńska młodzież 
dobrze się do nich przygotowała, o czym 
świadczą wyniki. W konkursie Słuchanie 
ze zrozumieniem  I miejsce zajął uczeń 
kl. 4 Technikum Handlowego Tomasz 
Franczok, II miejsce – uczeń kl. 2 Liceum 
Ogólnokształcącego Rafael Wiendlocha, a 
III miejsce  (ex. z jeszcze dwiema innymi 
osobami) – uczennica kl. 2 Liceum 
Ogólnokształcącego Ramona Ziaja. W 
konkursie Najlepsze opowiadanie nie 
przyznano I i II miejsca, natomiast III 
miejsce zajął uczeń kl. 4 Technikum 
Handlowego Tomasz Franczok. W 
konkursie recytatorskim uczeń kl.1 LO 
Paweł Lisoń zajął I miejsce recytując wiersz 
w języku niemieckim i angielskim. Uczeń 
kl. 3 Technikum Przemysłu Drzewnego 
Mateusz Skibe otrzymał wyróżnienie 
za piękną prezentację multimedialną 
w konkursie Postać Europejskiego 
Formatu omawiając ciekawie w języku 
niemieckim postać Jana Pawła II. 
Uczeń ten przygotował również logo 
Powiatowych Dni Językowych. Natomiast 
w konkursie na inscenizację uczniowie 

chóru szkolnego i koła teatralnego ZSP 
zajęli II miejsce wystawiając w języku 
niemieckim baśń muzyczną „Kopciuszka” 
(„Aschenputtel”) w wersji humorystycznej, 
a dodatkowo uczennica klasy 2 Liceum 
Ogólnokształcącego Joanna Eichhorn 
otrzymała wyróżnienie za rolę Macochy 
w tym przedstawieniu. 

Uczniowie otrzymali wiele ciekawych i 

cennych nagród, byli bardzo zadowoleni z 
sympatycznej, pełnej wrażeń reprezentacji 
swojej szkoły w sąsiednim powiecie, 
odbierali ją nie tylko jako rywalizację 
(a była ogromna), ale też jako dobrą 
zabawę. Organizatorom dziękujemy za 
miłą atmosferę i gratulujemy organizacji 
imprezy.

Beata Sikora

Każdego roku wiosną od ponad 
54 lat odbywa się Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej i dorosłych. Po 
przeprowadzeniu eliminacji szkolnych 
odbywają się rejonowe w Oleśnie. W 
tym roku wzięła w nich udział uczennica 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Joanna 
Eichhorn w kategorii „wywiedzione ze 
słowa” uczęszczająca do Koła Teatralnego 
prowadzonego przez Agnieszkę Hurnik. 
Ta kategoria istnieje od niedawna w 
konkursie, a została stworzona dla tych 
młodych artystów, którzy recytując chcieli 
używać rekwizytów czy kostiumów i 
powiedzieć coś więcej tym poetyckim 
tekstem. Jest zatem sporym wyzwaniem 
dla recytatora.

Joasia Eichhorn recytowała wiersz 
Wisławy Szymborskiej „Miłość 
szczęśliwa” w konwencji przemówienia 
wygłaszanego przez panią profesor. 

54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Została nagrodzona wyróżnieniem i 
delegowana by reprezentować powiat 
na etapie wojewódzkim w Opolu. Jury 
oleskiego konkursu było bardzo surowe 
i krytyczne. Większość uwag była 
uzasadniona ponieważ poziom recytacji 
istotnie był niski. Młodzi artyści zapominali 
tekstu a czasem mówili zupełnie niedbale 
jakby lekceważyli słuchacza. Joasia 
recytowała w innej kategorii więc to nie 
były uwagi bezpośrednio jej tyczące. Z 
porad warsztatowych skorzystała jadąc 
do Opola.

Tam przedstawiła ten sam tekst ale w 
innej konwencji. Tym razem była to młoda 
dziewczyna spragniona miłości szczęśliwej 
zazdroszcząca tym szczęśliwym. Wiersz 
W. Szymborskiej został połączony z 
tekstami K. I. Gałczyńskiego dla kontrastu 
miłości szczęśliwej z jej brakiem. Asia 
wystąpiła w kostiumie (szlafrok i wielkie 
kapcie) i rozmawiała na scenie z misiem 
jedząc lody z wielkiego pudła. Ten 
mały spektakl spotkał się z uznaniem i 
otrzymała I nagrodę oraz nominację do 
reprezentowania województwa na etapie 
ogólnopolskim w Ostrołęce!!! 

Etap wojewódzki organizował 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 
po wielu latach pobytu konkursu w 
Brzegu. Prowadzący Krzysztof Żyliński 
wprowadził wspaniałą przyjazną atmosferę 
za co należą się wielkie podziękowania. 
Impreza była dwudniowa połączona z 
warsztatami. Zatem kolejne uwagi Asia 
wykorzysta w Ostrołęce. Gratulujemy 
serdecznie i trzymamy kciuki!

ADa

Na dworcu kolejowym w Bydgoszczy 
wysiada jakiś podróżny i pędzi do bufetu. 
Przedtem sprawdza numer wagonu, aby po 
powrocie łatwiej znaleźć swój przedział 
– 1525.

- Łatwo zapamiętać tatusiu – woła z 
okna wagonu jego córeczka – to data hołdu 
pruskiego! ...

Po kilku minutach ów podróżny wraca 
i zaczyna biegać w panice po peronie. 
Wreszcie łapie konduktora:

- Przepraszam, czy nie przypomina 
sobie pan, kiedy był hołd pruski?

¯a rty
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Smutny koncert
21 marca w Kościele Marii Magdaleny 

w Dobrodzieniu odbył się koncert Chóru 
kameralnego CANTORES OPOLIENSES 
„LEGENDA” z Opola. Zespół działa pod 
kierunkiem Elżbiety i Alfreda Wilimów. 
Ma na swoim koncie liczne nagrody i 
wyróżnienia zdobywane na koncertach w 
kraju i za granicą -  wśród nich 14 złotych 
medali! 

W naszym mieście koncert ów przy-
ciągnął aż 17 osób.  Skłania to do sporej 
refleksji. Gdzie należy szukać przyczyn? 
Czy gdyby to była filharmonia w dużym 
mieście i bilet kosztowałby powyżej 50 zł 
znalazłoby się więcej chętnych?  A może 
należy poszperać w naszych duszach. 
Dlaczego nie potrzebujemy już takiej 
strawy duchowej? Czy wystarcza nam 
sztuczna kiczowata kultura serwowana 
nam coraz nachalniej przez media? Idźmy 
głębiej. Koncert odbywał się w Wielkim 
Poście. Czy zatem porządki świąteczne 
mogą być ważniejsze, czy nie stają się 
ważniejsze zakupy i remonty domowe 
– byle zdążyć na święta. Po porządkach 
za kilka dni nie będzie śladu, a ów chór z 
pewnością drugi raz do Dobrodzienia nie 
przyjedzie.

To były zupełnie niezwykłe rekolekcje. 
Kiedy przychodzimy na tradycyjne gło-
szone przez kaznodzieję narzekamy, że 
nie podobały nam się treści lub sposób 
przekazu. Tu mamy uniwersalną muzykę. 
Stare przepiękne pieśni łacińskie i pol-

skie, które potrafią zabrać duszę dalej 
niż niejeden kaznodzieja. A wykonanie… 
Chórzyści stworzyli wspaniałą atmosferę 
mimo, że przyszło im występować dla tak 
niewielkiego grona. Z pewnością było im 
przykro, ale pokazali swój profesjonalizm. 
Na zakończenie zaprosili tę swoją pu-
bliczność do wspólnego śpiewu. 

Smutny jest jeszcze jeden aspekt tej 
sprawy. Wśród nas było tylko dwoje 
dzieci… Młody człowiek był bodaj je-
den… Gdzie leży przyczyna? Myślę, że 
tu mamy do czynienia z problemem bardzo 
złożonym i winę ponosimy my dorośli. 
Muzyka zniknęła przecież niemal ze szkół. 
A przynajmniej w tym kształcie, w którym 

młodzi ludzie uczyli się śpiewu. Dziś 
kształcimy ich wiedzę o sztuce używając 
podręczników. To tak jakbyśmy ich uczyli 
szyć też przy pomocy książek. Z pewnoś-
cią byliby mistrzami igły. Nie śpiewają 
już zatem na wycieczkach, nie śpiewają w 
kościele…. Generalnie śpiewać to obciach! 
Mieli swoje rekolekcje  tradycyjne i 
wtedy śpiewał ksiądz i organista… 
Tłum młodzieży, może też nie taki duży, 
milczał konsekwentnie. Śpiew przestał 
być im absolutnie potrzebny w życiu. 
Co nas zatem czeka? Czyżby pokolenie, 
które nie będzie znało dzieweczki co 
to szła do laseczka i nikt nie zaśpiewa 
swemu dziecku kołysanki, bo będzie się 
wstydził, a może zwyczajnie nie będzie jej 
znał… Idźmy  głębiej – co z kolędami? Już 
my znamy tylko pierwsze dwie zwrotki, 
resztę ma znać organista. W ilu rodzinach 
śpiewa się je jeszcze zamiast zwyczajnie 
odtworzyć z płyty?

Ciągle zdajemy się zapominać, że takie 
będziemy mieli wnuki jakie wychowamy 
dzieci. Jeśli nie nauczymy ich my wraż-
liwości na piękno, to kto to za nas zrobi 
- szkoła? Nie łudźmy się! Kiedy? W ciągu 
trzech lat pędu by zrealizować materiał, 
bo muszą zdać maturę! Muszą udzielić 
właściwej odpowiedzi w teście jak auto-
maty bez duszy i własnego zdania! Tak 
walczyliśmy z uczeniem typu „Słowacki 
wielkim poetą był i kropka”. I co? I 
jesteśmy niemal w punkcie wyjścia bo 
teraz uczeń musi znaleźć w tekście literac-
kim to co jest w kluczu odpowiedzi….

Muzyki nie słuchają w  szkole wcale bo 
nie ma czasu. Na nic już dziś nie ma czasu. 
My nie mamy  by ich zabierać na koncerty, 
a za chwilę oni nie będą mieli dla nas i 
starość spędzimy w uroczym pensjonacie 
spokojnej starości…  Włączamy bajkę i 
mamy dzieci z głowy, no to też będą nas 
mieli z głowy…

To gorzka pigułka do przełknięcia, ale 
chyba lepiej zrobić to teraz i jeszcze leczyć 
ten stan rzeczy. W Dobrodzieniu muzyka 
jest obecna pod wieloma postaciami bo i 
zespół rokowy, zespół regionalny, zespół 
Alleluja, chór, chór szkolny, schola, a 

Bieguski na start
18 lipca w czasie obchodów 

Dni Dobrodzienia odbędzie się IV 
Dobrodzieńska Dycha czyli bieg 
długodystansowy ze stadionu do Bzinicy 
i z powrotem. Spodziewamy się dużego 
„najazdu” biegaczy z całej Polski. W 
ubiegłym roku było ich 315 (z naszej 
gminy 25). Coraz więcej ludzi biega i coraz 
wcześniej zaczynają. Mamy nadzieję, że 
w tym roku dopisze grupa „biegusków”, 
czyli najmłodszych sympatyków biegu. 
Przewidziano tę dyscyplinę dla dzieci i 
młodzieży od wieku przedszkolnego do 

KOMUNIKAT
z dnia 7 maja 2009 r

W związku ze stwierdzeniem wys-
tąpienia przypadków zakażeń wirusem 
grypy typu A/H1N1 u ludzi, Główny 
Inspektor Sanitarny zaleca:

• Osobom wracającym do kraju 
z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady: jeżeli, w ciągu 7 dni od powrotu 
do kraju wystąpią objawy chorobowe 
typu: podwyższona temperatura ciała, 
osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból 
gardła, należy niezwłoczne skontaktować 
się z lekarzem i poinformować go o 
pobycie w rejonie występowania wirusa 
grypy typu A/H1N1

• Osobom wyjeżdżającym do Meksy-
ku, Stanów Zjednoczonych, Kanady: 
bezwzględne stosowanie się do wszelkich 
zaleceń miejscowej służby zdrowia, 
unikanie bliskiego kontaktu z osobami 
wykazującymi objawy grypopodobne, 
pozostanie w domu, jeśli u danej osoby 
wystąpią objawy grypopodobne, podczas 
kaszlu i kichania, zakrywanie ust i no-
sa chusteczką - pomoże to zapobiec 
zakażaniu wirusem innych osób, częste 
mycie rąk wodą z mydłem, unikanie 
dotykania rękami oczu, nosa i ust. 

W przypadku wystąpienia objawów 
chorobowych, zaleca się natychmiastowy 
kontakt z lekarzem. Więcej informacji: 
strona internetowa Głównego Inspektora 
Sanitarnego - www.gis.gov.pl; całodobowa 
infolinia: (22) 54 -21- 412; (22) 54 -21- 
413; (22) 54 -21-414.

ukończenia gimnazjum. 
Będzie więc osiem grup biegaczy w 

poszczególnych kategoriach wiekowych, 
a początek zmagań planujemy na godz. 
15.00. Nieważne kto wygra – ważne, że 
biegnie  i pokona dystans -  dla siebie nie 
dla dyplomu.

Teraz pozostaje ułożyć  swoje plany 
wakacyjne tak, by nie przegapić tej impre-
zy i koniecznie wziąć w niej udział. Bę-
dziemy kibicować wszystkim biegaczom 
– tym dorosłym i tym najmłodszym.

Ewa Piasecka

jednak tych, których duch potrzebuje 
strawy wyższego lotu było tak mało. 

Szkoda, że ksiądz proboszcz musiał 
się za nas wstydzić i pewnie wkrótce 
przestanie zapraszać zespoły na koncerty, 
bo to nie pierwsze wydarzenie artystyczne, 
które przyciągnęło do kościoła służącego 
za salę koncertową taki tłum. Proszę 
jednak pamiętać o nas, którzy doceniamy 
te wysiłki i prosimy o jeszcze!

ADa

8 lipca na placu plebanijnym będziemy 
mieli okazję podziwiać występ chóru 
czarnoskórych muzyków z Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Prezentacja ich muzyki zacznie 
się już w czasie mszy o godz. 18. Wszyscy 
możemy ich posłuchać i przy okazji  
wspomóc symboliczną złotówką.   EP

Integracja 
międzykontynentalna
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Po wizycie gości z Niemiec
W dniach 31.03.2009 – 7.04.2009 w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu gościła niemiecka grupa z 
zaprzyjaźnionej szkoły Käthe - Kollwitz 
Schule z Bruchsal (powiat Karlsruhe). 
Spotkanie partnerskich szkół Dobrodzień 
– Bruchsal w tym roku było to wyjątkowe, 
bo jubileuszowe, gdyż taka wymiana 
młodzieży między naszymi szkołami 
odbyła się po raz 20. i trwa już od 18 lat, 
a więc od maja 1992 roku przy wsparciu 
ówczesnego dyrektora szkoły mgr Edwar-
da Sikory oraz nauczycieli mgr Danuty 
Bukartyk i mgr Józefy Bakalarczyk. 
Spotkania nasze są organizowane co roku 
(na przemian), chociaż zdarzało się nam też 
w jednym roku kalendarzowym gościć z 
grupą młodzieży w Bruchsal i przyjmować 
u siebie grupę niemiecką. 

Tegoroczny program spotkania przy-
gotowali nauczyciele: mgr Agnieszka 
Hurnik, mgr Beata Jasińska i mgr Beata 
Sikora, przy współpracy z dyrekcją szkoły, 
Radą Rodziców i oczywiście wspaniałą 
grupą młodzieży klas LO, LU, TH i ZSZ. 
Celem tego spotkania, jak i poprzednich, 
było zarówno poznanie tradycji, kultury 
i zabytków polskich, jak i możliwość 
nawiązania i zacieśnienia więzi przyjaźni 
pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. 
Ważnym celem była też komunikacja 
językowa pomiędzy uczestnikami pro-
gramu.

Spotkanie odbyło się zgodnie z za-
planowanym programem. Wszystkie 
oczekiwania zarówno grupy niemieckiej, 
jak i polskiej zostały spełnione. Młodzież 
włączyła się w realizację programu przez 
zapewnienie ciekawie spędzonego czasu, 
dobrego samopoczucia i miłej serdecznej 
atmosfery w domach polskich rodzin. Bra-
ła też udział w organizowanych wyjazdach, 
wycieczkach, imprezach sportowych i 
spotkaniach. 

Zawsze w ostatnim dniu programu 
odbywa się spotkanie podsumowujące, 
na którym młodzież wyraża swoje uwagi, 
swoje zdanie. W tym roku nasze pożegna-
nie odbyło się w kręgielni w Myślinie, 
gdzie zabawa i wspólna rywalizacja 
(polsko – niemiecka) pokonały wszystkie 
bariery językowe. Poza tym jedna z 
niemieckich uczennic miała w tym dniu 
urodziny i tu nasi polscy uczniowie stanęli 
na wysokości zadania, robiąc solenizantce 
niesamowitą niespodziankę – specjalnie 
upieczony tort (mniam, mniam), bukiet 
balonów, własnoręcznie wykonana kartka 
z życzeniami (pokaźnych rozmiarów), no i 
oczywiście prezent – niespodzianka, który 
wzruszył naszą 16-latkę do łez. 

Młodzież niemiecka była bardzo 

zadowolona z pobytu w Polsce, jak 
i z programu spotkania. Największe 
wrażenia wywarły wycieczki do 
Częstochowy, Krakowa, Opola, gdzie 
mogli poznać zabytki kultury oraz tradycję 
regionalną. Równie wielkie wrażenie, 
choć przygnębiające, zrobiła wizyta w 
Oświęcimiu - wszyscy byli bardzo przejęci 
tym, co mogli zobaczyć na własne oczy. 

     Miłym wspomnieniem dla wszystkich 
jest akcent sportowy – zorganizowany 
przez nauczycieli wychowania fizycznego 
mgr Elżbietę Niebylską i mgr Tomasza 
Sikorę mecz siatkówki „Polska – Niemcy” 
pozostanie na długo w naszej pamięci. 
„Wygraliśmy to spotkanie 3:0 – mówią  
dziewczyny kl. 2 LO – ale przecież nie o 
wygraną chodzi, tylko o dobrą zabawę….”, 
a ta naprawdę była przednia!!!  Równie 
przednia była zabawa i rywalizacja 
młodzieży w naszej dobrodzieńskiej 
pływalni „Delfin”, którą przygotował 
nauczyciel WF-u mgr Włodzimierz 
Wręczycki. Korzystając z okazji, bardzo 
dziękujemy naszej „Katedrze WF-u” za 
pomoc przy organizowaniu sportowej 
części programu, gdyż każdorazowo 
możemy na nią liczyć.

Ciekawym punktem programu była 
wizyta grupy polsko – niemieckiej w 
firmie KLER, gdzie omówiona została (w 
języku niemieckim) technologia produkcji 
mebli tapicerowanych 
(głównie skórzanych) 
i młodzież mogła 
zwiedzić wystawę już 
gotowych mebli.

Po raz pierwszy 
do naszego programu 
włączyliśmy w tym 
roku dobrodzieńską 
Izbę Regionalną, 
gdzie  mgr Paweł 
Mrozek przedstawił 
nam historię 
D o b r o d z i e n i a , 
naszej szkoły oraz 
opowiedział o 
typowych strojach w 
naszym regionie na 
przestrzeni lat.

W a ż n y m 
punktem programu 
było też spotkanie z 
zastępcą burmistrza 
D o b r o d z i e n i a 
Markiem Witkiem, 
który przedstawił 
gościom z Niemiec 
historię i tradycję 
naszego miasta oraz 
wręczył upominki 
s y m b o l i z u j ą c e 
Dobrodzień.

Każde spotkania 
przynoszą nowe 
c i e k a w s z e 
r o z w i ą z a n i a , 

spostrzeżenia do dalszej współpracy. 
Spotkanie to ma duży wpływ na naszą 
grupę, m.in. mobilizuje uczniów do 
nauki języka niemieckiego, wskazuje, 
jak szybko i pięknie zostają zawierane i 
zacieśniane przyjaźnie miedzy młodymi 
ludźmi, które nierzadko trwają długie 
lata. Najlepiej świadczą o tym „łzy 
pożegnania”, które zawsze towarzyszą 
nam na „do widzenia”.

Największym i chyba jedynym 
mankamentem jest sprawa finansowa, 
która wymaga od organizatorów 
umiejętności „wyczarowania” środków 
- szukania sponsorów - na realizację 
programu. W większej części program 
wspierany jest przez organizację: Polsko 
Niemiecka Współpraca Młodzieży z 
siedzibą w Warszawie. Niestety kwota, 
jaką ona zapewnia jest zbyt skąpa, by w 
pełni zrealizować zamierzone działania. 
Miejmy nadzieję, że nasze partnerstwo 
pokona takie bariery i przetrwa następne 
dziesiątki lat. Obserwując młodzież, która 
podchodzi zawsze bardzo odpowiedzialnie 
i z wielkim zaangażowaniem do opra-

cowania i realizacji programu, jestem 
tego pewna.

Co do następnego spotkania - ustalono 
rewizytę naszej grupy w Niemczech na 
przełomie marca \ kwietnia 2010.

Beata Sikora
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Ucz się zawodu, 
realizuj marzenia

Ucz się zawodu, realizuj marzenia.
Taki tytuł nosi projekt, którego 

realizacja właśnie dobiegła końca w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu wraz z otrzymaniem tytułu 
„SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZEJ”!!!

Był to projekt realizowany z funduszy 
Unii Europejskiej „Kapitał ludzki”, 
a powstał jak to zwykle bywa przez 
przypadek. W szkole kształcącej wiele 
zawodów pracuje również Doradca 
Zawodowy – Danuta Ryszczyk. Niedawno 
pojawiła się możliwość stworzenia 
Szkolnego Ośrodka Kariery, ale jak 
zwykle potrzebne były finanse.  Akurat 
wtedy Starostwo Powiatowe organizowało 
szkolenia dotyczące projektów unijnych. 
Przedstawiciele czterech szkół (Gorzów, 
Dobrodzień i Olesno) usiedli i wspólnie 
napisali projekt, który został przyjęty, a 
potem konsekwentnie realizowany.

Priorytetem była poprawa warunków 
kształcenia zawodowego a zatem moż-

liwość prowadzenia dodatkowych zajęć 
kształcących umiejętności zawodowe oraz 
języki obce zawodowe. W toku edukacji 
uczniowie uczą się zawodu głównie na 
kursach czterotygodniowych, a to jest 
bardzo mało no i na praktykach. Zdarzają 
się zatem treści, na które nie ma czasu 
lub takie których zwyczajnie nie ma w 
programie. Można byłoby poszerzyć 
wiedzę np. na temat tworzenia biznesplanu 
własnej działalności gospodarczej lub 
działalności rodziców by ją rozwijać, 
dokonywania różnych analiz problemu 
czy przeprowadzania ankiet. 

Projekt zawierał dodatkowe nieodpłat-
ne zajęcia wraz z materiałami piśmienni-
czymi (segregatory, papier, długopisy itp.), 
na których prowadzone było przygotowa-
nie do egzaminu zawodowego, który od 
paru lat zmienił swoją formę i jest bardzo 
trudny.  Składa się z części pisemnej 
zdawanej w Dobrodzieniu i części 
praktycznej odbywającej się najczęściej 
w Opolu w miejscach wyznaczonych 
przez OKE. 

Ponadto młodzi ludzie uczyli się 
asertywności, pewności siebie na rynku 
pracy, zasad rozmów kwalifikacyjnych 
z pracodawcami poprzez bezpośredni 
kontakt z osobami odpowiedzialnymi za 
to w konkretnych firmach np. w firmie 
Kler.

Poprzez odwiedziny w różnych in-
stytucjach poznawali zasady ich działania 
na przykład Urzędu Skarbowego w Oleś-
nie, Urzędu Pracy w Oleśnie, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnie, 
gdzie odbywały się spotkania z pra-
cownikami na na temat pracy za granicą 
i płacenia w Polsce podatku. Odbyły się 
również wyjazdy do Poznania na Targi 
Maszyn i Urządzeń czy do Warszawy, 
gdzie młodzież odwiedziła takie instytucje 
jak Sejm, Senat, Narodowy Bank Polski 
poznając zasady ich funkcjonowania. 
Dodatkowo uczniowie odwiedzili agen-
cję reklamową, Telewizję Polską i Pol-
skie Radio. Tu wizyta przedłużyła się 
znacznie ponieważ uczniowie mogli robić 
nagrania swojego głosu w studiach nagrań. 
Bardzo ciepło wspominają dziennikarza 
Jerzego Jakubowskiego, który poświęcił 
im mnóstwo czasu i pokazał tajniki 
pracy w radio. Na koniec było coś dla 
ducha – spektakl „Napis” w Teatrze 
Współczesnym.

Na zakończenie realizacji projektu 
odbył się wspólny (wszystkich czterech 
szkół) wyjazd na wycieczkę trzydniową 
w Góry Opawskie do Głuchołaz. Mło-
dzież prezentowała tam swoje osiągnięcia 
i umiejętności. Najciekawsza była 
prezentacja uczniów Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu oddział w Gosławicach 
– Technikum Agrobiznesu. Tytuł brzmiał 

„Rolnik sam w dolinie”, a prezentacja 
dotyczyła hodowli drobiu oraz krów i 
była bardzo humorystyczna. 

Najważniejsze jednak, że udało się 
stworzyć Szkolny Ośrodek Kariery czyli 
doradztwa zawodowego i to wyposażony 
w laptop z oprogramowaniem, aparat 
cyfrowy, projektor multimedialny, 
urządzenie wielofunkcyjne. Teraz każdy 
gimnazjalista może przyjść aby zasięgnąć 
rady jaki powinien wybrać zawód. 
Ośrodek dysponuje testami osobowości, 
przydatności do zawodu oraz umiejętności 
i oczywiście dobrą radą związaną z 
orientacją na rynku pracy.  

W ZSP szkole w projekcie wzięły 
udział wszystkie technika oraz klasy 
zawodowe wraz ze specjalnymi. Jego 
realizacja zakończyła się w kwietniu, a 
doradztwo zawodowe prowadzone jest 
do czerwca. Można zatem powiedzieć, że 
zamierzony cel został osiągnięty.

Niestety jedno z zadań projektowych 
nie odbyło się zgodnie z  oczekiwaniami 
uczniów, którzy włożyli w to wiele pracy 
i serca oraz organizatorów. Mianowicie 
na 6 listopada zaproszeni zostali wszyscy 
pracodawcy, którzy kształcą uczniów 
ZSP oraz lokalne władze. Rozesłano 170 
zaproszeń. Przybyło sześciu przedstawicieli 
zakładów pracy…  Spotkanie miało 
dotyczyć przedstawienia zapotrzebowań 
młodych ludzi, ich oczekiwań na rynku 
pracy oraz nowych zasad egzaminów 
zawodowych żeby nie zdarzało się tak, że 
uczniowie dostają zadanie egzaminacyjne 
–„przedstaw po kolei proces pieczenia 
chałki” i  odpowiedź jest nie możliwa, 
bo ten produkt piecze się głównie w nocy, 
a uczeń nie może pracować o tej porze. 
Jak rozwiązywać tego typu problemy? To 
przecież pracodawcom powinno zależeć 
na dobrze wykształconym młodocianym 
pracowniku, bo tylko wtedy gdy on zda 
egzamin państwo rekompensuje jego 
trzyletnią naukę w zakładzie pracy.  

Przykre to, że ta współpraca nie 
zawsze się układa tak jak powinna, ale 
należy podkreślić, że są firmy, które 
zawsze odpowiadają na tego typu apele 
i współpraca przebiega wspaniale. Tu 
wielkie podziękowania dla firm Kler, 
Des, Piekarni Jutrzenka (Bebel) oraz 
dla Urzędu Pracy w Oleśnie. Składamy 
również serdeczne podziękowania wszyst-
kim, dzięki którym projekt mógł zostać 
zrealizowany .

Nagrodę – tytuł Szkoły Przedsiębior-
czej odebrał dyrektor Andrzej Dziemba i 
doradca zawodowy Danuta Ryszczyk, co  
nastąpiło w Warszawie  w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej  27 maja 2009 r.

ADa

1. Cele konkursu: Rozbudzenie wrażliwości 
i wyobraźni literackiej młodzieży oraz zebranie 
wspomnień o szkole

2. Do udziału w Konkursach zapraszamy 
młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną 

3. Kategorie wiekowe uczestników: klasy 
gimnazjalne (kat.A), klasy ponadgimnazjalne 
(kat.B)

4. W Konkursie nie mogą być zgłaszane 
utwory już drukowane oraz nagradzane w innych 
konkursach.

5. Na Konkurs można nadsyłać:  formy 
prozatorskie:  opowiadania, wywiad, kartka z 
pamiętnika. Objętość pracy maksymalnie do 
2 stron znormalizowanych maszynopisu lub 
wydruku komputerowego - 

6. Uczestnicy Konkursów proszeni są o 
nadesłanie utworów z zaznaczoną kategorią 
wiekową (A,B) na adres: Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46-
380 Dobordzień z dopiskiem Konkurs literacki.
Zgłoszenie musi zawierać również następujące 

dane uczestnika: Imię, nazwisko, kategoria 
wiekowa, klasa, adres zamieszkania,  nazwę i 
adres szkoły.

7. Termin nadsyłania prac mija 20 czerwca 
2009 

8. Nadesłane prace oceni jury powołane przez 
Organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny.

9. Organizatorzy nie zwracają prac na-
desłanych na Konkurs ani nie informują o ich 
niedopuszczeniu z powodów regulaminowych.

10. Nadesłanie prac jest jednocześnie 
zgodą autora na bezhonoraryjne wykorzystanie 
ich w formie publikacji reklamowych bądź 
pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub 
wyróżnienia przez jury.

11. Laureaci Konkursu otrzymają od Orga-
nizatorów nagrody  oraz  dyplomy.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie 
się 3 października 2009 r.

KONKURS JEST ORGANIZOWANY Z OKAZJI 
STULECIA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY ULICY 
OLESKIEJ 7 W DOBRODZIENIU

Konkurs literacki dla młodzieży 
“Szkoła mojej babci/dziadka”
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Kalendarium kulturalne
• 19. marca br. Dobrodzieński Ośrodek 

Kultury i Sportu zapraszał na widowisko 
teatralno – kabaretowe Smak mamrota, 
będące swego rodzaju projekcją 
zabawnego serialu telewizyjnego 
Ranczo. Mamrotem wprawdzie nie 
częstowano, ale spektakl był przedniej 
marki. Sporo niepretensjonalnej radości. 
A nawet warte przemyśleń morały 
zdarzały się „klubowiczom jednej, 
legendarnej już ławki”.

• 20. marca, zmiana klimatu, wernisaż 
wystawy malarstwa i wycinanek Hele-
ny Kazek i Teresy Wit. Dom kultury 
zapraszał do sali kameralnej. Oleje i 
wycinanki. Kunszt szczegółu, plastyczne 
fotografie otaczającej rzeczywistości 
(więcej czytaj na stronie 15).

• 21 marca w Kościele Marii Magdaleny 
w Dobrodzieniu odbył się koncert 
Chóru kameralnego CANTORES 
OPOLIENSES „LEGENDA” z Opola 
(więcej czytaj na stronie 9).

• 25. kwietnia br. zawitał do nas zespół 
Hunter ze Szczytna wykonujący muzykę 
pogranicza metalu i soul. A przed nim 
nasz Meteor ze swym pop-rockowym 
repertuarem.

• 29. kwietnia w ramach VII Festiwalu 
Gaudemater Polonia, upamiętniając 
postać Wincentego z Kielczy wystąpił 
Chór Mieszany z Dobrodzienia oraz 

Tomasz Strahl (wiolonczela) i Klaudiusz 
Baran (akordeon). W programie 
usłyszeliśmy utwory Bacha i Pizzolii.

• 2. maja – w ramach Majówki 2009 
na rynku miasta dał koncert zespół 
Stonehenge wykonujący muzykę 
celtycką. Koncertowi towarzyszyła 
wystawa Irlandia i Szkocja w fotografii 
Zofii Chrzanowskiej, a wieczorem w 
sali kameralnej miał miejsce wernisaż 
wystawy Gregora Johana Tribowski.

• 3. maja uświetnił natomiast koncert W 
świecie tanga w wykonaniu Santido del 
Tango w składzie Gabriela Machowska 
(fortepian), Mateusz Szemraj (gitara 
klasyczna), Piotr Kopietz (akordeon). 
Majówkę wzbogacił także Bieg 
konstytucji na trasie Dobrodzieńskiej 
dychy oraz projekcje filmowe.

• 2 – 3. maja br. – majówka miała 
miejsce w naszej gminie nie tylko w 
Dobrodzieniu ale również w Kocurach. 
Obok nabożeństwa majowego, występu 
Zespołu Pieśni Regionalnej, Orkiestry 
Dętej Alfonsa Witka, występu dzieci z 
przedszkola w Szemrowicach, zespołu 
tanecznego Talencik był Wacław 
Masłyka (były wokalista  grupy Partita) 
oraz kabaret Teatrzyk Pluszowego Misia, 
a także kończące obydwa dni zabawy 
taneczne.

• 16 – 17 maja  upłynął w Dobrodzieniu 

Już po raz ósmy 20 kwietnia 2009 
roku odbył się konkurs dla recytujących 
najmłodszych. Do wspólnych zmagań 
zaproszone zostały dzieci z gminy 
Zębowice i Zawadzkie, a zatem młodzi 
artyści przyjechali z Szemrowic, Zębowic, 
Pluder, Myśliny, Główczyc, Bzinicy Starej, 
Zawadzkiego i oczywiście z Dobrodzienia.  
Dzieci prezentowały swoje teksty w trzech 
grupach wiekowych i w takich zostały 
wyróżnione i nagrodzone. W grupie trzy 
– czterolatków : Karolina Kaczmarczyk z 
Dobrodzienia za wiersz „Kwoka”, Kamila 
Kubiciel z Zębowic za wiersz „Kotek” oraz  
Adriana Obstój z Zębowic – „Spóźniony 
słowik”. W grupie pięciolatków: Zofia 
Grzebiela z Szemrowic za wiersz 
„Lokomotywa”, Łukasz Koj z Myśliny 
za wiersz „Marzenie hipopotama”, Adam 
Nowak z Bzinicy Starej  -  „Na kanapie” 
oraz Nina Wierzbicka z Dobrodzienia  
- „Brudaski”. W najstarszej grupie 
sześciolatków: Anna Kot z Zawadzkiego  
za wiersz „Ptasie radio”, Marta Kozłowska 
z Zębowic  za „Rozmówki na cztery 
sznurówki’, Mariusz Krupa z Bzinicy 
Starej „Naprawimy misia” oraz Aleksandra 
Mateja z Zębowic „Włos”.

Jury w składzie: Teresa Werner 
(nauczyciel w gimnazjum), Kornela 

Gurok (nauczyciel szkoły podstawowej, 
Stefania Szlezinger (zastępca dyrektora 
w szkole podstawowej) oraz Agnieszka 
Hurnik (nauczyciel Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych) oceniało młodych 
artystów pod kątem doboru wiersza, 
wymowy i siły głosu oraz pierwszych prób 
recytacji. Przewodnicząca jury, Agnieszka 
Hurnik, mówiła w podsumowaniu prze-
kazując zdanie jurorów, że wybór był 
bardzo trudny. Dzieci były wspaniale 
przygotowane i tu wielkie podziękowania 
dla nauczycieli oraz rodziców za wysiłek, 
ale i za poważne traktowanie pociech i 
ich wielkiego dnia występu. Niemniej 
jednak były dzieci, które się wyróżniały 
właśnie interpretacją mówionego przez 
siebie tekstu. Niezwykła zupełnie okazała 
się Anna Kot z Zawadzkiego recytująca 
wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio”. 
To jest bardzo długi i trudny wiersz 
wymagający dużej sprawności słownej, ale 
i talentu recytatorskiego, by tak powiedzieć 
tekst  by widz usłyszał ćwierkanie, 
pimpilenie, świstanie itp. różnych 
ptaków, a Ania tak właśnie powiedziała z 
niezwykłą lekkością. Gratulujemy talentu 
i życzymy kolejnych laurów. Również 
młoda recytatorka z Szemrowic Marta 
Kozłowska opowiedziała nam poezją o 
rozmowie butów i zawsze wiedzieliśmy 
który but mówił i jaki towarzyszy mu 
nastrój. To także z pewnością rodzący się 
talent.  Równie pięknie mówiły  wszystkie 
inne nagrodzone dzieci dlatego należą się 
im  wielkie gratulacje! 

pod egidą  X Festynu Parafialnego na 
placu plebani, który otworzył zespół 
taneczny Biedronki z Czarnowąs, a 
największym zabawiaczem było Radio 
Bercik Live. Poza tym zespół Bajery 
oraz zabawy taneczne każdego z dwóch 
festynowych wieczorów. Imprezie 
towarzyszyły loteria fantowa, zawody 
wędkarskie, było ciasto, grill i napoje.

• Ukazał się drugi numer Rocznika powiatu 
oleskiego. Ta znakomicie wydana pozycja 
przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 
pod redakcją Andrzeja Szklannego trafiła 
właśnie do księgarń. Jest i w naszej, na 
rynku w Dobrodzieniu. Pod względem 
przekazywanych treści nie ustępuję tej 
pierwszej, wydanej w roku ubiegłym. 
Ba, pod względem merytorycznym jest 
wręcz bardziej bogata. Znajdzie tam 
czytelnik wiele znakomitych tekstów  
natury społecznej i historycznych.  
Tekstów tworzących kulturę naszego 
powiatu. Co do Dobrodzienia znajdują 
się tam dwa: Dzieje szkolnictwa na 
ziemi dobrodzieńskiej pióra Anny Głąb 
i Joachima Wloczyka oraz esej W ogro-
dzie mojego miasta Janusza Orlikows-
kiego. To świetny projekt, w przyszłym 
roku czekamy na numer trzeci.

Janusz Orlikowski

VIII Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
Podczas obrad jury , dzieci zostały 

poczęstowane łakociami i napojami, a 
na zakończenie wszyscy mali recytatorzy  
dostali dyplomy za uczestnictwo i 
kolorowe książeczki. Dziękujemy bardzo 
dyrektorce Przedszkola w Dobrodzieniu za 
coroczne organizowanie konkursu, a tym 
samym krzewienie miłości do poezji wśród 
najmłodszych. Zachęcamy wszystkich 
dorosłych do czytania dzieciom wierszy i 
pozwalanie im na „samodzielne czytanie” 
czyli mówienie tekstu z pamięci. Uczą 
się rymowanych wierszy błyskawicznie, 
a tym samym ćwiczymy ich pamięć i 
rozwijamy wyobraźnię. Pozwalajmy 
im bawić się tymi słowami i mówić po 
swojemu. We współczesnych trendach 
w recytacji odchodzi się już od stania 
niemal na baczność. Jeśli dziecko czuje, 
że musi machnąć ręką to proszę mu na 
to pozwolić.  Nie zmuszajmy też dzieci 
do mówienia z przesadnym patosem jeśli 
mówią o zwierzątkach czy zabawkach. 
Zdajmy się na ich intuicję, są pod tym 
względem niesamowite, wystarczy im 
zaufać. Ważny jest też wybór wiersza. 
Pozwólmy dzieciom na podjęcie decyzji 
i nie podsuwajmy tekstów zbyt trudnych 
dla małych dzieci. To nic, że wysłuchamy 
kilka razy o Zosi Samosi, każde dziecko 
mówi inaczej. 

Dziękujemy też  właścicielom Park 
Hotelu za udostępnienie sali i zapewnienie 
miłej atmosfery. 

ADa



SZUKASZ PRACY?
DOŁĄCZ DO GRUPY PRACOWNIKÓW PRĘŻNIE 
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ SIECI EKSKLUZYWNYCH 
SKLEPÓW BRANŻY WĘDLINIARSKIEJ

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
poszukujemy kandydatów do pracy na 
stanowisku:
SPRZEDAWCA SKLEPU FIRMOWEGO,

(miejsce pracy: Dobrodzień)

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • rozwój zawodowy  • pracę 

z dynamicznie rozwijającą się marką • zarobki rosnące proporcjonalnie do 
osiąganych wyników • odzież zharmonizowaną z wizerunkiem sklepu

Wymagania:
• umiejętność obsługi komputera i kasy fiskalnej • łatwość nawiązywania kontaktów • 

bardzo dobra organizacja pracy • mile widziane doświadczenie w branży mięsnej
Oferty pracy w postaci CV i listu motywacyjnego 

należy składać elektronicznie bądź listownie na adres:

MTAL Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 18/20; 42-200 Częstochowa balbina.lyzniak@gmail.com 
Szczegółowych informacji udziela Balbina Łyźniak – tel. 601 724 650

OFERTA WSPÓŁPRACY 
DLA PRODUCENTÓW MEBLI 

DOBRODZIENIA I OKOLIC

Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” 

składa ofertę dotyczącą otworzenia Centrum Meblowego ” MEBLE – DOBRODZIEŃ” w Brzegu, Centrum 
Meblowe o powierzchni ponad 1 300 m² w Centrum Handlowym, których łącznie posiada 12.000 m²
Proponowane Centrum przyjęło by około 55 producentów mebli w zlokalizowanych boksach około 25 m². 
Miesięczny koszt najmu jednego boksu wyniósłby około 370 zł. netto.  

W wyżej wymienionej cenie zawarte byłoby:
• czynsz • energia elektryczna • centralne ogrzewanie • telefon, fax, kserokopiarka, e-mail 

• woda • obsługa sklepu (prezentacja produktów poszczególnych producentów, przyjmowanie zamówień)
• ochrona obiektu • gazetki promocyjne • transport lokalny • ubezpieczenie mebli

Zwracamy szczególną uwagę na bardzo niskie koszty związane z wynajęciem powierzchni handlowej.
SUPER LOKALIZACJA – NAJWIĘKSZE CENTRUM HANDLOWE 

W POWIECIE BRZESKIM 
W TYM DWIE HALE TARGOWE.

Wszystkich chętnych do współpracy ZAPRASZAMY na spotkanie z właścicielem 
w dniu 15.06.2009 o godz. 8.30 w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 

gdzie udzielone będą dodatkowe informacje i odpowiedzi na zapytania.
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Każdego roku wśród młodych ludzi 
działający w klubach wolontariatu wybiera 
się osiem osób wyróżniających się swoją 
pracą. W tym roku uczennica Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Sara 
Dyllong została laureatką tego konkursu 
na szczeblu powiatowym organizowane-
go pod nazwą  „Ośmiu Wspaniałych” i 
będzie reprezentowała powiat na szczeblu 
ogólnopolskim w Warszawie. Tam roz-
strzygnie  się czy  pojedzie również na 
galę, która odbędzie się w Poznaniu.

Sara jest tegoroczną maturzystką 

Rak szyjki macicy to nowotwór o 
stosunkowo wolnym rozwoju, powstaje   
w wieloetapowym procesie, trwającym 
nawet kilkanaście lat. Z jednej  strony 
jest to „czynnik usypiający” czujność   
i działanie a z drugiej dobry czynnik 
rokowniczy, gdyż dość powolny proces 
nowotworowy zwiększa szansę na wczes-
ne wykrycie zmian przednowotworowych i 
wczesnonowotworowych w czasie wizyty 
u ginekologa, które to wizyty powinny 
odbywać się co najmniej raz w roku, a 
najlepiej co 6-mcy. Jednak dlaczego rak 
szyjki macicy, który teoretycznie powinien 
mieć marginalne znaczenie, wciąż stanowi 
ogromne zagrożenie dla wielu kobiet?  
Przecież zmiany na szyjce są łatwo 
wykrywalne: zmiany wizualne i badanie 
cytologiczne są dla ginekologa codzienną 
rutyną, dlatego wczesne wykrycie ja-
kichkolwiek zmian jest bardzo proste. 
Pozostaje jedynie problem „odwagi” i 
chęci zgłoszenia się do ginekologa. 

Według danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów Centrum Onkologii w 
Warszawie tylko w 1995 roku ponad 4 
tysiące kobiet w Polsce zachorowało na 
raka szyjki macicy, a 2 tysiące zmarło z 
tego powodu. Prawidłowa diagnostyka 

mogłaby zmniejszyć zapadalność nawet 
o 80%. Bardzo ważne są rzetelnie prze-
prowadzone badania profilaktyczne 
w dobrze wyposażonych gabinetach 
ginekologicznych. Metody, które umoż-

liwiają ocenę zmian wykrytych na szyjce 
macicy:   Badanie cytologiczne – polega 
na mikroskopowej ocenie pobranych 
z szyjki macicy komórek i określeniu 
zagrożenia przejściem ich w komórki 
nowotworowe. Badanie to trwa kilka minut 
i jest bezbolesne. Badanie kolposkopowe 
– polega na oglądaniu szyjki macicy w 
odpowiednim powiększeniu i określeniu 
charakteru zmian widocznych na szyjce.  
To co dawniej było określane jako 
„nadżerka” jest obecnie identyfikowane 
i oceniane w sposób precyzyjny jako 
zmiany wymagające lub niewymagające 
interwencji lekarskiej. Również to 
badanie jest bezbolesne. Badanie his-
topatologiczne – polega na pobraniu z 
podejrzanych zmian drobnego skrawka 
tkanki z szyjki macicy i kanału szyjki 
oraz zbadaniu go odpowiednimi metodami 
w wyspecjalizowanych pracowniach 
histopatologicznych.

Kobiety, które w wieku od 25 do 59 
lat i w ostatnich 3 latach  nie wykonywały 

wymazów cytologicznych w ramach 
ubezpieczenia w NFZ, powinny zgłosić 
się na badanie cytologiczne do wybranego 
przez siebie lekarza, który ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na realizację Populacyjnego Programu 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy. Program jest wie-
loletni i po 3 latach ponownie można 
skorzystać z badania.

Wykaz placówek, w których można 
wykonać bezpłatne badanie cytologiczne 
w ramach  Populacyjnego Programu Pro-
filaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy na terenie województwa 
opolskiego  znajduje się na stronie inter-
netowej www.wok.opole.pl w zakładce 
Informacje dla pacjentek i aktualności. 
Informację o adresach placówek można 
również uzyskać dzwoniąc pod   nr WOK: 
077 454 35 60 w godz. od 7.25 do 15.00.   

Wojewódzki Ośrodek   Koordynujący  
Populacyjny Program  Profilaktyki i Wc-
zesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  
zaprasza i zachęca – jest program profilak-
tyczny – skorzystajcie Panie  i upewnijcie 
się że jesteście zdrowe. 

i gospodarzem Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu. Bierze udział w organizowaniu 
zabaw szkolnych, z których dochód 
przeznaczony jest na zakup paczek żyw-
nościowych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
w trudnych warunkach finansowych. Od 
trzech lat raz w tygodniu znajduje czas 
dla dziewczyny niepełnosprawnej, z 
którą zwyczajnie jest: rozmawia, czyta… 
Uczestniczyła również w przygotowaniu w 
ZSP „Tygodnia Boliwijskiego”. Uczniowie 
mieli wtedy zebrać 100 dolarów dla 
jednego dziecka w Boliwii, dla którego 
jest to koszt rocznego utrzymania w szkole. 
Młodzież zebrała pieniądze dla dwóch 
uczniów piekąc w domu ciasta i sprzedając 
kolegom. Cały tydzień młodzież spędziła 
w Boliwii zorganizowanej w jednej klasie 

 KAMPANIA SPOŁECZNA WYBIERZ ŻYCIE 
ORGANIZATORZY  KAMPANII: MINISTERSTWO  ZDROWIA,    NARODOWY  FUNDUSZ  ZDROWIA,   POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE 

  KOORDYNATOR KRAJOWY PROGRAMU: prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński

Wolontariat przy ZSP
i słuchając muzyki tego kraju przez 
radiowęzeł, objadając się pysznościami 
pieczonymi przez  kochane mamy  lub 
samodzielnie.

Ponadto Sara brała udział w przy-

gotowaniu paczek dla dzieci w Gruzji 
oraz świątecznych paczek ze słodyczami 
dla pensjonariuszy dobrodzieńskiego 
ZOL. Nigdy też nie odmawia współpracy 
ze Stowarzyszeniem Dobrodzień Potrze-
bującym czy to podczas zbiórek żywności 
czy koncertów itp.

Opiekunki Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu Lidia Wloczyk i Beata Jasińska 
są bardzo dumne ze swej wychowanki i 
składają serdeczne gratulacje. My również 
się dołączamy. Oby było coraz więcej 
takich młodych ludzi.  ADa
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Przyzwyczailiśmy się już do tego, że 
Dom Kultury  w Dobrodzieniu zapewnia 
nam duchową ucztę malarską organizując 
regularnie wystawy artystyczne w  
sali kameralnej. Bardzo często są to 
artyści, których pracę możemy oglądać 
na wystawach w całym kraju lub za 
granicą, ale nierzadko mamy możliwość 
podziwiania prac naszych artystów 
rodzimych, o których twórczości niewiele 
wiemy. Taką wystawę mieliśmy  okazje 
oglądać   niedawno. Swoje prace wystawiły 
dwie plastyczki Teresa Wit i Helena Kazek. 
Ta ostatnia prezentowała prace, które były 
efektem zauroczenia lasem. Dominowały 
pastele, ale było też kilka prac olejnych 
np. „Dębowa droga”. Artystka postanowiła 
zbliżyć się do impresjonizmu i pokazać 
las w różnych porach dnia i rozmaicie 
oświetlony światłem słonecznym.

Ponadto, sprzeciwiając się wszech-
ogarniającej nas technice komputerowej, 

pokazała reportaż fotograficzny wykonany 
tradycyjnym aparatem, aby nie można było 
dokonać żadnych poprawek.  Zdjęcia te 
to efekt zauroczenia dożynkami przed 
paroma laty w Bzinicy. 

Druga artystka to Teresa Wit, któ-
ra przedstawiła nam zupełnie inną 
dziedzinę sztuki lekko zapomnianą, a 
przecież niezwykłą – wycinanki. Prace, 
które mogliśmy oglądać powstały z 
doświadczeń i obserwacji zebranych w 
czasie kilkunastoletniej pracy z dziećmi i 
młodzieżą.  Niektóre szkice powstały dzięki 
współpracy, a niektóre dzięki wzajemnym 
oddziaływaniom: nauczyciel – uczeń. 
Wszystkie wyniknęły z aktualnych potrzeb 
zainteresowanych lub sytuacji.  Niektóre 
tematy to: „Z wycinanką przez cały rok – w 
poszukiwaniu kształtu, koloru, nastroju” 
lub „Inspiracje czterech pór roku”.

Wszystkich którzy widzieli wystawę i 
tych którzy ją przegapili zapraszamy na 

warsztaty prowadzone przez panią Teresę 
Wit  podczas Źródła – piątek, sobota, a w 
niedzielę odbędzie się wystawa prac. W 
warsztatach mogą udział wszyscy chętni 
– dzieci, młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna, a nawet dorośli.  Będzie 
można nauczyć się wykonywania  techniką 
wycinanki lampionów oraz witraży. Zbliża 
się okres lata i wieczorów spędzanych w 
ogrodzie. Mogą one zostać umilone przez 
nastrojowe światło lampionu, a dzieci 
mogą wykorzystać swoje umiejętności 
podczas adwentu. Lampiony wykonane 
podczas warsztatów oświetlą również 
spotkanie wieczorne w „małym parku” 
kończące tegoroczne Źródło. 

ADa

Dnia 01.05.2009r. połączona dru-
żyna chłopców z AS’a Dobrodzień 
oraz AS’a Lubliniec wzięła udział w 
silnie obsadzonym turnieju w Zabrzu. 
Rywalizowali z następującymi drużynami: 
1. Polonia Bytom 2. Gwiazda Ruda Śląska 
3. MKS Zaborze Zabrze 4. Odra Opole 5. 
UKS Siemianowice Śląskie

Po rundzie eliminacyjnej zajęliśmy 
pierwsze miejsce w grupie z kompletem 
zwycięstw, a w półfinale rywalem naszej 
drużyny była Gwiazda Ruda Śląska, którą 

nasi mali adepci piłki nożnej pokonali 4:1. 
Natomiast w finale zagrali z gospodarzami 
turnieju – MKS Zaborze Zabrze, z 
którym wygrali zdecydowanie, bo aż 4:0. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
piłkarz naszej drużyny – Tomasz Jainta. 
Lecz na wyróżnienie zasłużyła cała 
drużyna, gdyż to cały zespół wywalczył 
to zaszczytne miejsce pod czujnym okiem 
trenera Andrzeja Zdrojewskiego i silnym 
dopingiem przybyłych rodziców. Drużyna 
AS’a w całym turnieju nie straciła punktu. 

Pierwsze poważne zwycięstwo
Odnieśli 5 zwycięstw strzelając rywalom 
14 bramek, tracąc przy tym tylko 3. 

Zajęcia rocznika 1997 i młodsi odby-
wają się w każdy wtorek o godz. 1630 oraz 
piątek o godz. 1830 na Stadionie Miejskim 
w Dobrodzieniu. Treningi prowadzą 
Andrzej Zdrojewski dla grupy młodszej 
oraz Adam Mika dla grupy starszej.

Chętnych do uczestnictwa w przygo-
dzie z piłką nożną serdecznie zapraszamy.
www.asdobrodzien.pl.tl

Marek Nowak

31 marca odbyły się  XI Miejsko 
– Gminne Eliminacje Konkursu Recy-
tatorskiego dla Dzieci Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych Powiatu Oleskiego 
w Dobrodzieniu. W Konkursie wzięło 
udział czterdzieścioro dzieci w trzech 
kategoriach wiekowych. 

Jury  w składzie: Janusz Hurnik 
(doktor nauk humanistycznych z 
Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie) – przewodniczący, Urszula 
Kmieć (nauczycielka Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu) 
oraz  Krystyna Lewandowska (kierownik 
Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu); 
oceniając młodych wykonawców brało 
pod uwagę głównie odpowiedni dobór 
repertuaru do wieku wykonawcy, inter-

pretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny.

Do eliminacji na szczeblu powiatowym 
jury delegowało następujących młodych 
recytatorów: Zygmund Kewin, Jasińska 
Magdalena, Bańczyk Katarzyna ze Szkoły 
Podstawowej w Dobrodzieniu oraz Cytera 
Jacek ze Szkoły Podstawowej w Turzy i 
Łukasz Konik z Niepublicznej szkoły 
Podstawowej w Bzinicy Starej. Natomiast 
w kategorii gimnazjalnej nagrodzono 
Sonię Cembolistę.

Po zakończeniu konkursu prze-
wodniczący jury zaproponował prze-
prowadzenie dla dzieci warsztatów re-
cytatorskich przez dyrektora Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie 
Roberta Dorosławskiego. Warsztaty te 

odbyły się 18 kwietnia. Dzieci były bardzo 
zainteresowane i pięknie współpracowały. 
Na pewno wiele z przekazanych im 
fachowych rad wykorzystają w przyszłym 
roku.

Druga część warsztatów przeznaczona 
była dla Teatru Mimowolnego działającego 
przy Domu Kultury w Dobrodzieniu. 
Spotkanie było serdeczne i wypełnione 
radami dyrektora teatru profesjonalnego, 
który jednak przez wiele lat współpracował 
z ruchem teatrów amatorskich jak nasz. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie 
zarówno z młodymi recytatorami jak i 
z grupą aktorską. Wszyscy z pewnością 
skorzystają z cennych rad i rozwiną swoje 
umiejętności.

ADa

Konkurs recytatorski dla dzieci

Szkice, fotografie, wycinanki
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Masz zawodówkę? 
Możesz mieć wiecej

Dropsy Miłosławy Ratajczak

Przed nami wakacje ale po nich 
znów wraca czas obowiązków. W 
dzisiejszych czasach zaprzestanie nauki 
po szkole zawodowej to - powiedziałabym, 
lekkomyślność. Owszem, są zawody, w 
których fachowcy traktowani są na wagę 
złota – solidni rzemieślnicy wykonujący 
dobrze swoje usługi. Jednak nawet w 
takim przypadku dobrze jest uzupełnić 
swoje wykształcenie, zwiększyć zakres 
kwalifikacji i uprawnień. 

W dobrodzieńskim Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  jest właśnie 
okazja  pouczyć się, zdobyć  średnie 
wykształcenie, dyplom dojrzałości, podjąć 
studia magisterskie, podyplomowe... Oj!  
Za bardzo się chyba rozpędziłam, ale to 
dlatego, że znam kilka takich przypadków, 
udowadniających, że to jest możliwe. 
Z myślą właśnie o absolwentach szkół 

zawodowych, dyrekcja szkoły proponuje 
podjęcie nauki w liceum uzupełniającym. 
Jest to wymarzona szkoła dla tych, którzy 
chcą zdobyć wykształcenie  średnie w 
swojej lub pobliskiej miejscowości. 
Dyrekcja szkoły wpasowując się w 
potrzeby środowiska proponuje dzienny 
lub wieczorowy tryb nauki. Aby 
zaplanować taki oddział w nowym roku 
szkolnym 2009/10 należy orientacyjnie 
znać  liczbę kandydatów. Prosimy więc 
tą drogą wszystkich chętnych, by pobrali 
w sekretariacie szkoły lub na stronie 
internetowej www.republika.pl/zspd  
druk kwestionariusza, wypełnili go 
zaznaczając jaki tryb nauki wybierają i 
niezwłocznie zostawili w sekretariacie. 
Liceum uzupełniające to szkoła dwuletnia, 
której ukończenie gwarantuje posiadanie 
średniego ogólnego wykształcenia. W 

razie gdyby absolwentom ZSZ zależało 
na  pozyskaniu tytułu technika, istnieje 
możliwość zorganizowania naboru 
do technikum o określonej  przez 
większość kandydatów  specjalności (w 
miarę możliwości kadrowych szkoły). 
Ukończenie 3-letniego technikum daje 
możliwość pozyskania prócz świadectwa 
dojrzałości, dyplom o uzyskaniu kwa-
lifikacji zawodowych i oczywiście tytuł 
technika. Później można podjąć dowolny 
kierunek studiów dający możliwość 
zdobycia kolejnych kwalifikacji. Jak na 
tak niewielkie środowisko propozycje są  
chyba atrakcyjne dla wszystkich, którym 
wykształcenie zawodowe nie wystarcza. 
Tym bardziej, że koszty nauki niewielkie 
-  potrzeba tylko dużo chęci i wyobraźni 
na temat swojej przyszłości. Zapraszamy 
na Oleską 7.

Ewa Piasecka

Z pewnością można zaryzykować tezę, 
że Dobrodzień ma szczęście do ludzi. 
Jeśli nie są rodowitymi mieszkańcami 
to przybywają tu z daleka    i przywożą 
swoje talenty, a co najważniejsze nie 
zatrzymują ich dla siebie, ale dzielą się z 
nowopoznaną społecznością. Tak dzieje się 
w przypadku pani Miłosławy Ratajczyk, 
która od początku lat dziewięćdziesiątych 
jest mieszkańcem Myśliny czyli gminy 
Dobrodzień.

Jak sama mówi „muzyczne” ciągoty 
miała zawsze, ale droga do wykształcenia 
w tym kierunku nie była wcale taka 
oczywista.  Swoje wędrowanie do Do-

brodzienia zaczęła w Krotoszynie, potem 
był Poznań, Wrocław, Katowice i dopiero 
Myślina.  Uczęszczając do Liceum Peda-
gogicznego spotkała  nauczyciela muzyki, 
który zauważył talent i namawiał na 
szkołę muzyczną. Zdecydowała się choć 
kolidowało to ze sobą. Po  roku szkoły 
muzycznej (najpierw była klasa fletu, a 
potem śpiewu) i maturze postanowiła 
kontynuować wykształcenie muzyczne.  
Dusza nie dawała się przekonać roz-

sądkowi. Potem już była Wyższa Szkoła 
Muzyczna we Wrocławiu na wydziale 
wokalnym – klasa Gizeli Posz, a następnie 
Ireny Bardi. 

Pierwsza praca po dyplomie to nagra-
nia w Polskim Radiu u Edmunda Kajdasza 
– nagrywanie literatury muzycznej, 
następnie filharmonia i teatr muzyczny 
w Katowicach oraz kariera śpiewaczki. 
Bywa jednak, że nasze życie niesie ze 
sobą nieoczekiwane zwroty. Dzięki nim 

właśnie pani Miłosława pracowała jeszcze 
w Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie 
prowadziła dziecięcy zespół oraz chór 
Wojska Polskiego. Tam też skończyła 
studia podyplomowe z zakresu logopedii. 
Wszystkie te doświadczenia wykorzystuje 
dziś w pracy z dziećmi w dobrodzieńskim 
Domu Kultury.

Przywędrowali tutaj jak to zwykle 
bywa przypadkiem, bo odwiedzali w 
okolicy znajomych i bardzo im się tu 
podobało. Wieś stała się zatem pomysłem 
na emeryturę. Oczywiście natychmiast 
okazało się , że w okolicy jest Dom Kultu-
ry, gdzie pani Miłosława przedstawiła 
swoją ofertę możliwości prowadzenia 
zajęć z dziećmi. Od razu nie było to 
możliwe, ale po pewnym czasie okazało 
się, że są dzieci w zespole pod nazwą 
„Studio piosenki”, które będą miały 
zajęcia z emisji głosu. Z biegiem czasu 
stało się tak, że pani Ratajczyk przejęła 
opiekę nad zespołem. Wspólnie z dziećmi 
podjęli decyzję o zmianie nazwy i dzieci 
zaproponowały „Dropsy”. Pod taką nazwą 
funkcjonują do dziś.  Spotykają się raz w 
tygodniu – w piątki o godz. 16.00.

Zajęcia rozpoczynają od rozśpiewania 
się, bo przecież głos to instrument i trzeba 
z nim właściwie postępować. Następnie 
ćwiczą dykcję, a potem przez zabawę i 

ćwiczenie uczą się, że muzyka ma wiele 
elementów nie tylko rytm i głośność. Nie 
chodzi przecież tylko o odśpiewanie, ale 
prezentowany utwór musi mieć wyraz, 
charakter.

Obecnie zespół liczy 12 dziewcząt. 
Czyżby chłopcy nie lubili śpiewać? 
Zachęcamy rodziców do umuzykalniania 
własnych dzieci. Trzeba tylko znaleźć 
czas, by dziecko przyprowadzić do Domu 
Kultury. Pani Miłosława opowiada o swo-
ich małych artystach z wielkim ciepłem 
– obserwowanie jak dzieci się rozkręcają 
muzycznie sprawia ogromną radość. To 
jest istotniejsze  niż konkursy, choć czasem 
biorą w nich udział. Zdobyli I nagrodę na 
Festiwalu Piosenki z Serduszkiem.

 W repertuarze mają zarówno piosenki 
dziecięce jak i Marka Grechuty, a występu-
ją w strojach – białe bluzki i jednokolorowe 
spódnice.

My możemy posłuchać „Dropsów” 
zawsze podczas Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy  oraz  Dni Dobrodzienia.

Praca artystyczna z dziećmi to 
niezwykłe doświadczenie. Życzymy 
zatem wytrwałości i kolejnych nowych 
pomysłów. Dziękujemy również za dzie-
lenie się z nami swoim talentem.

ADa

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu wznawia zajęcia 
Orkiestry Dętej. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 1900  w sali 
widowiskowej DOK i S

Zajęcia prowadzi absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 
II dyrygent reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni „Murcki” mgr 
Jacek Grysko. Zapraszamy już grających muzyków oraz wszystkich 
chętnych do nauki gry na instrumentach dętych. Instruktor zaprasza 
również dzieci i młodzież grających na prostych instrumentach dętych. 
i perkusyjnych np. fletach prostych, fletach poprzecznych, dzwonkach, 
tamburino, cymbałkach.U
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Eko Populus
Ekozespoły przy Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych działają  od sześciu 
lat pod opieką Jolanty Parys i Katarzyny 
Szczygieł. Zajmują się propagowaniem 
idei ekologicznych szeroko rozumianych 
wiążących się z wodą, energią, odpadami, 
zakupami i transportem. Każdego roku 
opracowują plan działania, w którym 
muszą się znaleźć wszystkie te elementy. 
W tym roku szkolnym zorganizowali 
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego i założyli swoje cza-
sopismo – gazetkę EkoPopulus. Do tej 
pory ukazało się 7 numerów. W skład 
redakcji wchodzi  Paweł Lisoń – redaktor 
naczelny, który jest autorem pomysłu i  
organizatorem grupy współpracowników: 
Sylwia Górny, Monika Jańta, Justyna 
Kociubińska, Klaudia Paprotny, Ewelina 
Krawczyk, Domonika Paterak, Monika 
Szczygiol, Inez Thomann, Joanna Eich-
horn, Simona Zacha.

Komitet redakcyjny zgłosił swoją 
gazetkę do konkursu na najlepsze 
szkolne wydawnictwo  ekologiczne 
organizowanego przez Nową Trybunę 
Opolską. Do redakcji napłynęło 20 prac 
z całego województwa autorstwa dzieci 
i młodzieży. Spośród nich EkoPopulus 

„Stowarzyszenie Dobrodzień 
Potrzebującym” zajmuje się pomo-
cą charytatywną przede wszystkim 
najuboższym mieszkańcom Gminy Do-
brodzień. Stowarzyszenie od 2004 roku 
jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Opolu pod  nume-
rem KRS 0000210880.

W naszej działalności przede wszyst-
kim skupiamy się na najuboższych ro-
dzinach wielodzietnych, dzieciach oraz 
osobach samotnych.

Przekazujemy pomoc w postaci za-
kupów żywnościowych, leków, opłacamy 
wyżywienie dzieci w szkole,  ponadto 
pomagamy w wyposażeniu wnętrz, orga-

nizujemy  opał a także odzież.
W celu zdobycia funduszy na realizację 

statutowych celów organizujemy imprezy 
kulturalne i sportowe, zbiórki żywności, 
współpracujemy ze sponsorami. 

Z każdym rokiem Stowarzyszenie coraz 
bardziej się rozwija i może pomóc większej 
liczbie mieszkańców naszej Gminy. Dzieje 
się tak dzięki Państwa pomocy za co 
serdecznie DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej: www.dobrodzien.org/
pl

Mogą Państwo również dokonywać 
wpłat na konto ING Bank Śląski O/
Dobrodzień 05 1050 1171 1000 0022 
8470 3242.

okazał się najlepszy i otrzymał I nagrodę 
– laptop. Redaktor Paweł Lisoń twierdzi, 
że to nie było trudne ponieważ w szkole 
od lat działają Ekozespoły i wystarczyło 
podzielić się osiągnięciami. Tak było 
przy pierwszych numerach. Teraz muszą 
pracować na świeżo. Z ostatniego nu-
meru dowiadujemy się o wizycie w 
Cementowni Górażdże, gdzie gościli na 
zjeździe miłośników przyrody z okazji 
Dnia Ziemi. Tam wraz z innymi młodymi 
ludźmi sadzili kilkadziesiąt sadzonek 
zawilca wielkokwiatowego, który wyginął 
na tych terenach na przełomie XIX i 
XX wieku.  Inny artykuł dotyczy akcji 
Pluszak podczas której zbierano zabawki 
pluszowe, gry edukacyjne, ubrania oraz 
książki i przekazano Ośrodkowi Szkolno 
Wychowawczemu. 

Ponadto znajdziemy tu bieżące 
wyniki monitoringu zanieczyszczeń, 
monitoring Myślinki oraz wywiad z 
podróżnikiem  nauczycielem Jackiem 
Plutą. Wcześniej były wywiady z bur-
mistrzem o ekopoprawności w polityce 
lokalnej, z rolnikami o ekouprawach, ze 
sprzedawcami o ekozakupach.

Młodzi dziennikarze twierdzą, że ich 
praca to burzliwe dyskusje po których 
rodzą się fajne pomysły, ale nigdy się nie 
kłócą.

Gratulujemy serdecznie i życzymy 
dalszego zapału oraz wytrwałości.

ADa

Tylko osiem 
w kraju

Dobrodzieński Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych może się poszczycić 
certyfikatem jakości – Szkoła Przed-
siębiorczości. W województwie opolskim 
zostały odznaczone tylko dwie szkoły, 
druga to Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Opolu. Certyfikat nadała Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Opiekunem młodzieży biorącej udział 
we współzawodnictwie jest nauczycielka 
przedmiotów ekonomicznych Danuta 
Ryszczyk. A mówi się, że w Dobrodzieniu 
niski poziom (nauki)

EP

Mistrzostwa Polski 
w Dobrodzieniu

Sukcesy modelarzy i co roku spraw-
niejsza organizacja zawodów p.n. „Poże-
gnanie Lata” sprawiły, że w tym roku przy-
dzielono nam organizację 56 Mistrzostw 
Polski Modeli Pływających Redukcyjnych 
Klas NS. Zawody odbędą się w dniach 26-
28 czerwca 2009 r. na zalewie przy ulicy 
Lublinieckiej. W tych dniach będziemy 
mieli okazję podziwiać modele statków i 
żaglowców wykonanych przez najlepszych 
modelarzy w Polsce. Wszyscy uczestnicy 
zawodów w Dobrodzieniu musieli przejść 
przez eliminacje odbyte wcześniej w 
Rudzie Śląskiej i Ełku. W Dobrodzieniu 
wystartuje 110 modelarzy, których mo-
dele naprzód zostaną poddane ocenie 
komisji sędziowskiej. Liczyć się będzie 
precyzja i staranność wykonania modelu 
i jego wierność z oryginałem. Następnie 
modele poddane zostaną próbie na torach 
wytworzonych na wodzie. 

Ponieważ zawody będą się odbywały 
w piątek, sobotę i niedzielę od rana 
do wieczora, więc dzieci i młodzież z 
Dobrodzienia będą miały bardzo atrakcyjny 
początek wakacji.

Stanis³aw Górski

W dniu 1 maja 2009r. w hali dobro-
dzieńskiej szkoły podstawowej odbyły się 
rozgrywki finałowe „XI Majowego Turnieju 
Siatkówki - Dobrodzień 2009” o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Do-
brodzieniu z udziałem amatorskich drużyn z 
wielu miast i miejscowości woj. opolskiego 
i œląskiego. 

Poprzez dodatkowe eliminacje od 
godz. 8.30 1-majowego poranka, aż do 
zwycięstwa w finale o 17.00 poprowadził 
swój zespół kpt. AGROCOMU Żędowice 
Marek Bernyś. Jego drużyna nie przegrała 
ani jednego pojedynku, pewnie krocząc po 
kolejne - trzecie w historii mistrzostwo 
Majowego Turnieju Siatkówki. Drugie 
miejsce dla DREAM TEAMU, szóste dla 
ZSP-PARK HOTELU i siódme dla ALEX 
BANDU, to również dobre wyniki naszych 
drużyn.

Tomasz Sikora 

Trzy razy z kolei

- Proszę nie wyskakiwać w biegu! 
– woła konduktor.

- Kiedy mi się bardzo śpieszy do 
szpitala.

- A, to co innego.

¯a rty
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W dniach 1-3 maja 2009 roku 
odbyły się w Rudzie Śląskiej XV 
Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska o 
Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska 
Modeli Redukcyjnych Pływających NS w 
Klasach F2-F7,DS,NSS.

Dobrodzień na tych zawodach 
reprezentowało 12 modelarzy, startujących 

w 10 klasach. Dla przypomnienia 
dla niewtajemniczonych, co oznacza 
poszczególna klasa startowa. NSS to 
żaglówki napędzane siłą wiatru, zawodnicy 
muszą płynąć swymi modelami pod wiatr 
zgodnie z ustaloną wcześniej trasą. F4A 
tutaj nie ma oceny modeli tylko ocenia się  
przepłynięcie toru. F4B pływanie modelami 

zestawowymi podlegającymi ocenie, F2 to 
modele wiernych kopii budowane zgodnie 
z planami modelarskimi, podlegające  
oczywiście ocenie. Natomiast F4C 
to modele plastikowe, które zostały 
przerobione na pływające.

Nasi modelarze kolejny raz z zawodów 
wrócili z pucharem drużynowym. Cieszy 
to, iż kondycja modelarska trzyma się 
ciągle na tak wysokim poziomie. Oto 
najlepsze wynki, w klasie NSS-A Junior 
I miejsce zdobył Beniamin Brylka, III 
miejsce Paweł Pielok, w  F4A-Senior 
I miejsce Krystian Brylka, w klasie 
F4A-Junior I miejsce Paweł Pielok. 
Natomiast  w klasie F4B- Junior zajęli 
całe podium dobrodzieńscy modelarze, 
nie dopuszczając zawodników z innych 
klubów I miejsce Beniamin Brylka, II 
miejsce Karol Siejka i III miejsce Robert 
Cichoń, w klasie F4A Młodzik    III 
miejcse Mateusz Czichoń,w klasie F2C II 
miejsce Rudolf Rzepczyk, w F2A Junior 
I miejsce Paweł Pielok, F2B Senior I 
miejsce Wojciech Siejka.

      W tym roku  będziemy gospodarzami 
Mistrzostw Polski,w dniach 26-28 czerwca 
nad zalewem przy ulicy lublinieckiej będzie 
można podziwiać modele redukcyjne 
pływające modelarzy z całej Polski. Nasz 
modelarz  Krystian Brylka wystartuje po 
raz pierwszy swoim nowo zbudowanym 
modelem Andreą Gail. Oryginał znany z 
filmu „Gniew Oceanu”.  b.b.

Turniej karateW Zawadzkiem 19.04.2009 odbył 
się XV Turniej Karate ”Rada Regentów 
2009”.

Na turniej przyjechało 18 klubów w 
tym jeden klub z czeskiego Jesenika. 
Rozegrano 44 konkurencje, w których 
uczestniczyło 270 zawodników, w tym 
kilku zawodników szerokiej kadry Polski. 
Sekcja karate Shotokan w Dobrodzieniu 
na czele z trenerem Radosławem Zając 
wystawiła do tego turnieju 7 karateków. 
Dobrodzień reprezentowali: Karolina 
Zając, Urszula Grzebińska, Dominik Czok, 
Stanisław Grzebiński, Adam Grzebiński, 
Kacper Kubiak i Beniamin Brylka. Z 
tej grupy dwóch karateków stanęło na 
podium.

W kata indywidualnym dziewcząt 
7 lat i młodszych 3 miejsce zdobyła 
Karolina Zając (przyp. Kata to układy 
złożone z technik z kihonu. Jest to walka 
z wyobrażonymi przeciwnikami. Służy 
do płynnego powiązania pojedynczych 
elementów w grupy, rozwijania koordy-

nacji i poczucia równowagi).
Natomiast w kumite indywidualnym 

chłopców 14-15 lat zdobył również 3 
miejsce.

Beniamin Brylka (przyp. Kumite 
to najtrudniejszy element treningu tech-
nicznego. Można go rozpocząć dopiero 

po dokładnym opanowaniu technik pod-
stawowych. Jest to walka bezpośrednio 
z przeciwnikiem w tym samym wieku i o 
określonej wadze).

N a l e ż y 
p o d k r e ś l i ć , 
że to wielkie 
o s i ą g n i ę c i e , 
iż wśród tak 
wielkiej grupy 
z a w o d n i k ó w 
z kraju dwóch 
trenujących w 
Dobrodzieniu 
znalazło się na 
podium.

Z sukcesu 
z a d o w o l o n y 
oczywiście jest  
Radosław Zając, 
który jest trenerem  
w Dobrodzieniu 
od 1999 roku. 
Pamiętajmy, że 
karatecy oprócz 
technik karate i 
samoobrony znaj-
dują ćwiczenia 
ogólnorozwo-
jowe, oddechowe, 
poprawia jące 

koordynację ruchową oraz korekcję wad 
postawy. Niestety często ćwiczenia karate  
kojarzone są tylko z walką. 

b.b.

Zawody modelarskie
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Złota Natalia
Od 21 do 24 maja br. w Ostrowcu 

Świętokrzyskim rozgrywano Główne 
Mistrzostwa Polski Seniorów w pły-
waniu. Wystartowała w nich była pły-
waczka dobrodzieńskiej Vegi, Natalia 
Poloczek. Przypomnijmy, że Natalia 
jest laureatką plebiscytu na najlepszego 
młodzieżowego sportowca organizowane-
go przez Dobrodzieński Portal Sportowy. 
W czasie tych mistrzostw potwierdziła, że 
nie popełnili błędu internauci obdarzając 
ją tym tytułem. Wraz z koleżankami z 
klubu Zryw Opole zdobyła mistrzostwo 
Polski seniorów w sztafecie 4x100 m 
stylem zmiennym. Tak oto mieszkanka 
naszej gminy, osiągając tak niewiarygodny 
sukces, zapisała się w annałach polskiego 
sportu obok takich mistrzów jak Otylia 
Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski.

Natalia rozpoczęła przygodę z 
pływaniem gdy była uczennicą szkoły 
podstawowej w Turzy. Jej ówczesny trener, 
Marek Kot, szybko zorientował się, że jej 
talent oraz pracowitość i zaangażowanie, z 
których znana jest do tej pory, predestynują 
ją do osiągania najwyższych wyników. 
Wskazał jej ścieżkę rozwoju kariery 
poprzez Szkołę Mistrzostwa Spor-

towego w Raciborzu, 
z której skorzystała 
kończąc tam gimna-
zjum i liceum.
Wielkie gratulacje 
dla Natalii i wyrazy 
szacunku dla pana 
Marka, który racjona-
lnie oceniając warunki 
rozwoju zawodniczki 
poświęcił możliwość 
opromieniania siebie 
drobnymi sukcesami, 
dał dziewczynie moż-
liwość zdobywania 
takich zaszczytów.

Witold Koszil

Na fotografi ze strony 
MKS Zryw Opole Mistrz 
Polski 2009 w sztafecie 
zmiennej 4x100 m MKS 
Zryw Opole w składzie (od 
lewej): Natalia Pawlaczek, 
Paula Żukowska, Natalia 
Poloczek, Aleksandra 
Nowacka.

Sukcesem zakończył się udział Vegi 
Dobrodzień w  Korespondencyjnych 
Mistrzostwach Polski dzieci 10 i 11-
letnich, które odbyły się 29 i 30 maja 
w Kędzierzynie Koźlu. Szesnastu star-
tujących Vegan zdobyło łącznie 32 meda-
le, z czego największy odsetek stanowi 
złoto - aż 19 krążków. Z prostego rachun-
ku wynika piękna średnia - 2 medale na 
jednego startującego zawodnika Vegi. 
Jest to najlepszy wynik mistrzostw.
Mimo, iż większość dziesięcioletnich 
Vegan trenuje dopiero od kilku 
miesięcy, okazali  się najlepszymi 
zawodnikami  mistrzostw w punkta-
cji wielobojowej liczonej za dwa 
najlepsze starty. Dziesięcioletnie 

dziewczynki (Eliza Kukowka, Mo-
nika Skorupa, Paulina Strzoda) 
niepodzielnie zawładnęły podium. Pierw-
sza wśród dziewczynek 11-letnich była 
Ola Gruszczyńska. Nasi chłopcy 11-letni 
też pokazali się z najlepszej strony. Paweł 
Gorgosz zajął pierwsze miejsce w punkta-
cji wielobojowej, a Denis Sówka drugie.
Tak więc kolejny raz udało się młodym 
Veganom rozsławić Dobrodzień i udo-
wodnić, że aby osiągnąć sukces nie 
trzeba pochodzić z dużej miejscowości. 
Wystarczy wielki zapał do trenowania i 
wiara w swoje możliwości, a to wszystko 
podparte talentem, wsparciem rodziców 
i pracą trenera owocuje.

Ilona Strzoda

Smak zwycięstwa ¯a rty
Turyści wyszli na polankę i pytają 

leśniczego:
- Czy tu wolno palić ognisko?
- Nie.
- A skąd tu tyle osmolonych 

kikutów?
- To pamiątka pot tych, którzy nie 

pytali, czy tu można rozpalić ognisko.

• • •
Pasażerka w autobusie przeprasza 

siedzącego obok niej staruszka:
- Tak mi przykro, usiadłam na 

pańskich okularach...
- Nic się nie stało – odpowiada 

grzecznie staruszek.
- Moje okulary nie takie rzeczy już 

widziały!

• • •
W hotelu gość zwraca się do 

pokojówki:
- Czy znalazła pani w moim pokoju na 

stole pięćdziesiątkę?
- Tak, proszę pana. Dziękuję.

• • •
Nad brzegiem górskiego jeziora baca 

tłumaczy turyście:
- Jeśli wyraźnie widać przeciwległy 

brzeg, to znaczy, że na pewno będzie 
padać...

- A jeśli nie widać brzegu?
- To znaczy, że właśnie pada.




