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,,Śladami tajemnic 
II wojny światowej”

Poszukiwanie zagadkowych pa-
miątek ostatniej wojny rozpoczęło 
się w dawnej siedzibie Hochber-
gów, czyli na zamku w Książu. 
Z miejscem tym związanych jest 
wiele tajemnic, zwłaszcza jeśli 
chodzi o okres, kiedy władzę nad 
nim przejęli hitlerowcy. Trzeci co 
do wielkości zamek w Polsce stał 
się wówczas prawdziwą twier-
dzą- wzmocnioną żelbetonem, z 
podziemnymi bunkrami długości 
1 km, licznymi szybami wykutymi 
w skale, z których do dziś najbar-
dziej imponujący jest szyb windy 
samochodowej o średnicy 15 m. 
Pytaniem, które do czasów współ-
czesnych nie znalazło odpowiedzi, 
jest przeznaczenie warowni. 

Przedmiotem sporów history-
ków stał się również cel budowy 
systemu podziemnych i naziem-
nych obiektów, które powstały w 
czasie II wojny światowej w Gó-
rach Sowich, a dokładnie w Osów-
ce-Głuszycy.

Uczniowie śledzący tajemnice 
historii XX wieku mieli okazję 
przejść ekstremalną, półtorago-
dzinną trasę, kryjącą mroczny se-
kret budowy, którą częściowo trze-
ba było pokonać łodzią, częściowo 
przejść po moście linowym. Emo-
cjonujące okazało się także szuka-
nie sztabek złota oraz spotkanie ze 

Strażnikiem Podziemi. Również 
widzowie serialu TVP 1 pt. ,,Ta-
jemnica twierdzy szyfrów” nie byli 
zawiedzeni, bowiem w podzie-
miach pozostało wiele rekwizytów 
po ekipie filmowej, a sama scene-
ria też niewiele się zmieniła.

Niewątpliwie najbardziej fascy-
nująca okazała się jednak historia 
zwiedzanego miejsca. Z informacji 
przekazywanej turystom odwie-
dzającym podziemne miasto wyni-
ka, że prace górnicze i budowlane, 
które doprowadziły do powstania 
ogromnego systemu betonowych 
korytarzy, umocnień i hal, rozpo-
częto na ogromną skalę w 1943 r. 
Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy, jednak w pamiętnikach 
Alberta Speera znaleziono frag-
menty świadczące o tym, że było 
nim stworzenie kompleksu Riese 
(Olbrzym)- głównej, najmocniej 
strzeżonej i najbardziej rozbudo-
wanej kwatery Hitlera oraz sztabu 
wojsk III Rzeszy.

Uczestnicy wyprawy ,,Śladami 
tajemnic II wojny światowej” będą 
mieli całe ferie na rozważenie hi-
potez dotyczących dwóch owia-
nych tajemnicą obiektów Dolnego 
Śląska.

Dorota Maćkula

- to hasło przewodnie wspólnej wyprawy 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Strzelcach Opolskich, która zainaugu-
rowała tegoroczne ferie. 

Z EKOOGIĄ ZA PAN BRAT

Pod takim hasłem uczniowie Zespołu Szkół przy SOSW w Leśnicy bawili 
się 7 lutego 2008r. To spotkanie było podsumowaniem ścieżki ekologicznej 
realizowanej  w I semestrze roku szkolego 2007/2008. Każda z klas miała do 
wykonania kilka zadań. 

Na program spotkania złożyły się: inscenizacje, prezentacja wierszy i pio-
senek, pokaz mody ekologiczej oraz prezentacja wybranych gatunków fauny 
lub flory z terenu parku krajobrazowego Góra św. Anny.

Skoro spotkanie odbywało sie pod hasłami ekologii - na koniec nie mogło 
zabraknąć zdrowego poczęstunku, złożonego z surówek, sałatek i... napoju 
młodości.

 
Małgorzta Podyma

Pokaz mody ekologiczej

Nie daj 
się 

rakowi
Rak piersi i rak macicy są najczęś-
ciej występującymi nowotworami 
złośliwymi u kobiet. Dlatego zdając 
sobie sprawę jak niezmiernie ważne 
jest to, aby nie przeoczyć pierw-
szych oznak sugerujących początek 
choroby.

Wczesne wykrycie zmian nowotwo-
rowych znacznie zwiększa szanse 
pacjentek na całkowite wyleczenie, 
dlatego też ZOZ Strzelce Opolskie 
przypomina o działającej przy Szpi-
talu Strzelce Opolskie – Poradni 
Chorób Piersi, do której zapraszamy 
wszystkie Panie, również te, nie ob-
jęte Programem Profilaktyki Raka 
Piersi tj. poniżej 50 lat i powyżej 59 
lat.

Poniedziałek  15.00  -  17.00
Piątek 1500 -  17.00

Rejestracja osobiście lub telefonicz-
na 077 461-32-91(do 5) wew.102

Skierowanie nie jest wymagane.


