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Pomó¿ koledze -  pod takim ha-
s³em  Samorz¹d Uczniowski  Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich postanowi³ zorgani-
zowaæ pomoc absolwentowi naszej
szko³y, Denisowi Marek.

Ca³a szko³a zosta³a zaanga¿owa-
na w zbiórkê pieniêdzy na leczenie
Denisa, który cierpi na mukowiscy-
dozê i bardzo potrzebuje ka¿dej po-
mocy.  Przez trzy dni  uczniowie
zbierali w�ród kolegów i kole¿anek
dobrowolne datki, czêsto by³o to np.
kieszonkowe, w³¹czaj¹c siê w ten
sposób do akcji. Uczniowie klasy I
Technikum spedytor zorganizowali
kiermasz ciast, z którego dochód rów-
nie¿ zosta³ przekazany na rzecz De-
nisa.  Dziêki wsparciu rodziców
uczniów klas I Ts i IV Tel, a na pew-
no dziêki utalentowanym mamom,

Pomó¿ koledze!!!

koñcowe liczenie... grosik do grosika
które przekaza³y nam na ten cel pysz-
ne ciasta i ciasteczka, zebrali�my
241,51 z³. Szczególnie dziêkujemy
paniom Sabinie Palmer, Krystynie
Cholewa, Renacie Cholewa, Irenie
Klyszcz, Renacie Stró¿yk, Violettcie
Owczarczyk, Renacie Siodlaczek i
Teresie Wieczorek.

Dziêkujemy  tak¿e wszystkim,
którzy nie byli obojêtni i w³¹czyli siê
do zbiórki, to dziêki Wam i Waszej
dobroci uda³o siê zgromadziæ kwotê,
która zostanie przekazana Denisowi
Marek za po�rednictwem Polskiego
Towarzystwa Walki z Mukowiscy-
doz¹.

Razem zebrali�my 941,51 z³
Opiekunki Samorz¹du Uczniow-

skiego
Agnieszka Koz³owska

Agnieszka Pietroñ

W po³owie stycznia uczniowie I
klasy technikum obs³ugi turystycz-
nej Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich odwiedzili
uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Zawadzkiem. Celem wizyty by³a
wspólna zabawa karnawa³owa.

Uczniowie ZSZ nr 1 przygoto-
wywaæ siê do tej wizyty zaczêli ju¿
w grudniu, kiedy to zosta³a og³oszo-
na ogólnoszkolna zbiórka artyku³ów
szkolnych i s³odyczy. W�ród zebra-
nych prezentów by³o wiele opako-
wañ kredek, farb, o³ówków, d³ugopi-
sów,  mazaków, a tak¿e bloki, kartki
ksero, no¿yczki, kleje, plastelina- s³o-
wem wszystko co mo¿e przydaæ siê
uczniowi. Uczniowie III klasy szko-
³y zasadniczej udowodnili swoje sto-
larskie umiejêtno�ci wykonuj¹c piêk-
ne karmniki.

W styczniu zosta³o nam tylko za-
mówiæ autokar i udaæ siê z wizyt¹.
Spotkanie rozpoczê³o siê od gor¹cej
herbaty dla zmarzniêtych go�ci, a

Karnawa³owa zabawa integracyjna

pó�niej by³y ju¿ tylko zabawy, tañ-
ce i gry

Ciê¿ko by³o ¿egnaæ siê i wracaæ
do Strzelec, ale obiecali�my odwie-

dziæ dzieciaki znowu i ju¿ w drodze
powrotnej planowali�my  wiosenne
wspólne ognisko.

Aleksandra Wnuk-Cejzik

W dniach od 15. do 22. lutego 30
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Strzelcach Opolskich
uczestniczy³o w seminarium ��l¹-
skie spotkania�, które odby³o siê
na terenie Niemiec w miejscowo-
�ci Königswinter. Opiekunami
grupy byli nauczyciele jêzyka nie-
mieckiego: p. Anna Rze�niczek i
p. Artur Go³dyn.

Czy jako mieszkañcy �l¹ska mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e dobrze znamy
jego historiê i kulturê? Jak¹ rolê ode-
gra³y ziemie, na których mieszkamy
w historii Europy, a jak¹ odgrywaj¹
dzisiaj? Jak jeste�my postrzegani
przez mieszkañców innych pañstw?
Na te i wiele innych pytañ próbowa-
li�my odpowiedzieæ podczas tygo-
dniowego seminarium �Schlesische
Begegnungen� zorganizowanego
przez niemiecki o�rodek kultury i
kszta³cenia Haus Schlesien w König-
swinter. Dziwiæ mo¿e fakt, ¿e na spo-
tkanie ze �l¹sk¹ kultur¹ i histori¹ wy-
ruszyli�my w odleg³e zak¹tki Nie-
miec. Jest to jednak �ci�le zwi¹zane z
powojenn¹ histori¹ naszego regionu,
kiedy to wielu �l¹zaków by³o zmu-
szonych do porzucenia dotychczaso-
wej ojczyzny i emigracji na zachód.
Niezwykle bogaty program semina-
rium obejmowa³ wizyty w wielu mu-
zeach zwi¹zanych z histori¹ Niemiec
i �l¹ska, wyk³ady, zwiedzanie Kolo-
nii i Bonn. My sami musieli�my wy-

kazaæ siê kreatywno�ci¹, pracuj¹c nad
prezentacjami na tematy zwi¹zane ze
�l¹skiem, stereotypami narodowymi
i dzia³alno�ci¹ mniejszo�ci narodo-
wych.. Seminarium to da³o nam rów-
nie¿ mo¿liwo�æ doskonalenia swoich
zdolno�ci jêzykowych.

Najwiêksze emocje wzbudzi³
udzia³ w tradycyjnych obchodach
karnawa³owych w Kolonii. Ju¿ same
przygotowania strojów i makija¿u
dostarczy³y du¿o �miechu i satysfak-
cji. Pó�niej by³o ju¿ tylko ciekawiej�
T³umy kolorowych przebierañców
bawi¹cych u stóp wielkiej katedry
koloñskiej na d³ugo pozostan¹ w na-

szej pamiêci. Z ¿alem stwierdzili�my,
¿e w naszym kraju takie imprezy to
rzadko�æ. Mamy jednak nadziejê, ¿e
wkrótce bêdziemy mogli wybraæ siê
na karnawa³ na przyk³ad na rynku
krakowskim.

Niezwykle ciekawym prze¿y-
ciem by³a równie¿ wizyta w Muzeum
Historii Niemieckiej w Bonn. Nowa-
torska wystawa imponowa³a bogac-
twem pomys³ów i sposobem przed-
stawienia eksponatów. Zwiedzaj¹cy
naprawdê mo¿e na chwilê przenie�æ
siê do prezentowanych wydarzeñ.

Nawet osoby, które na co dzieñ
nie interesuj¹ siê histori¹, po wyj�ciu
z tego muzeum by³y usatysfakcjo-
nowane.

Kolejnym punktem programu,
który wzbudzi³ du¿e emocje by³a
wizyta w teatrze na uwspó³cze�nio-
nej wersji antycznej tragedii Eurypi-
desa - Elektry. Kontrowersyjna sztu-
ka nie wszystkim przypad³a do gu-
stu, nikogo jednak nie pozostawi³a
obojêtnym.

Podczas tego krótkiego tygodnia
dowiedzieli�my siê wiêcej o swoich
korzeniach oraz o historii naszego za-
chodniego s¹siada. Mieli�my okazjê
zwiedziæ jeden z najpiêkniejszych
regionów Niemiec, a przy okazji na-
uczyæ siê czego� nowego w inny ni¿
tradycyjne szkolne zajêcia sposób.

Ania Olbrich
Marcin Malecko

�l¹sk - bliski, czy daleki?

�Podaruj im mi³o�æ�  takie has³o
nosi³o tegoroczne �wiêtowanie walen-
tynek w Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1. W ramach tego �wiêta uczniowie
szko³y wraz z nauczycielami postano-
wili realizacjê walentynkowego prze-
s³ania � Mi³o�æ - oprzeæ na g³êbokich
warto�ciach chrze�cijañskich. Nasze
walentynki  ukaza³y tym razem mi³o�æ
rozumian¹  jako dar z siebie ofiarowa-
ny innemu zupe³nie nieznanemu dziec-
ku mieszkaj¹cemu w dalekiej Afryce.
To w³a�nie tam, choæ mamy ju¿ XXI
wiek miliony dzieci ¿yje poni¿ej wszel-
kiego minimum socjalnego, pozbawie-
ni rodziców, opieki, domu bez perspek-
tyw na jak¹kolwiek zmianê.

Korzystaj¹c z okazji �wiêta walen-
tynek postanowili�my choæ trochê od-
mieniæ los tych którym tak ciê¿ko ¿yæ.
Ju¿ przed laty rozpoczêli�my realiza-
cjê projektu edukacyjnego �Daæ im
nadziejê�, którego celem jest niesienie
pomocy i pomoc w edukacji dla dzieci
wskazanych przez Misjonarza. To w³a-
�nie misjonarze staj¹ siê koordynato-
rami projektu a jednocze�nie pomagaj¹
nam w obdarowaniu mi³o�ci¹ Kogo�
mieszkaj¹cego daleko, ró¿ni¹cego siê
od nas nie tylko kolorem skóry, ale
tak¿e kultur¹  i zwyczajami.

Akcja �Walentynka dla Afryki�

trwa³a w naszej spo-
³eczno�ci szkolnej w
okresie od 16 �
20.02.2009. W tym
czasie uczniowie na-
szej szko³y mogli zwie-
dziæ wystawê misyjn¹
oraz wys³uchaæ prelek-
cji na temat potrzeby
pracy w krajach misyj-
nych, przygotowanej
przez Siostrê Gabrielê
ze Zgromadzenia Mi-
syjnego Sióstr S³u¿eb-
nic Ducha �w. Ka¿dy z
uczniów móg³ z³o¿yæ
swoj¹ osobist¹ walen-
tynkê w czasie trwa-
nia katechezy. Podsu-
mowaniem tak praco-
witego tygodnia by³o
spotkanie walentyn-
kowe dla najlepszych
klas naszej ( I w2, III
a/s, III Tg b, III Tek b,

I Teka, I Tot b, I Tek b) szko³y w Domu
Kultury w trakcie którego obecni wy-
s³uchali monta¿u s³owno-muzycznego
przygotowanego przez uczniów dzia³a-
j¹cych w szkolnym kó³ku teatralnym,
pod kierunkiem p. Moniki Wilde-Zdo-
bylak oraz uczestniczyli w koncercie
zespo³u New Day. Zespó³ w swojej twór-
czo�ci wykorzystuje motywy zaczerp-
niête z tradycyjnej muzyki afrykañ-
skiej, muzycy mieli mo¿liwo�æ do�wiad-
czenia misyjnej pracy w dalekiej Afry-
ce.

Nasi uczniowie nie zakoñczyli jed-
nak swojej pracy na rzecz misji udzia-
³em w koncercie, ale wraz z zespo³em
New Day i katechetami podjêli trud
pokonania trasy koncertowej zespo³u.
Swój program przedstawili tak¿e w ko-
�ciele �w. Wawrzyñca w Strzelcach Opol-
skich, �w. Jacka w Opolu oraz �w. Mi-
ko³aja w Krapkowicach.

PAMIÊTAJ, ¿e gdzie� daleko ¿yje
dziecko któremu niejednokrotnie g³ód
zagl¹da w oczy, praca fizyczna staje siê
chlebem powszednim pocz¹wszy ju¿ od
4 roku ¿ycia�..a Szko³a staje siê czym�
odleg³ym przeznaczonym tylko dla
wybranych, marzeniem, które mo¿e siê
spe³niæ dziêki Twojej pomocy.

Edyta Bem

Podaruj im mi³o�æ


