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Ad multos annos!

8 pa�dziernika odby³ siê  XVIII Bieg
Pamiêci Narodowej. W trasê ruszy³o
ponad stu uczniów Specjalnego O�rodka
Szkolno �Wychowawczego w Le�nicy.
Uczestnicy  zostali przeszkoleni przez
wychowawców w zakresie przepisów ru-
chu drogowego, by bezpiecznie dotrzeæ
do celu.

Jak co roku, trasa rajdu prowadzi³a
z Le�nicy na Górê �w. Anny. Uczniowie
mieli wyznaczone punkty, gdzie musieli
dotrzeæ i wykonaæ zadania, które po-
zwoli³y wykazaæ siê uczniom sprytem i
kreatywno�ci¹. Wszystkie grupy, a by³o
ich 11, zrealizowa³y plan rajdu wzoro-
wo.

Pogoda dopisa³a i mogli�my podzi-
wiaæ uroki krajobrazu. By³a to okazja,
by zaprezentowaæ walory naszego re-
gionu uczniom z innych zak¹tków na-
szego województwa, jak równie¿ przed-
stawiæ znaczenie  historyczne tych te-
renów.
Uwieñczeniem zmagañ po trasie by³o
wspólne ognisko z pieczeniem kie³ba-
sek .

Drewno i przygotowanie wspania-
³ego ogniska zapewni³y warsztaty szkol-
ne.

Organizatorzy S.Janicka, A.Góra,
T.Le�ko serdecznie dziêkuj¹ sponsoro-
wi pieczywa � Piekarni  pani Weroniki
Domereckiej ze Strzelec Opolskich.

Anna Góra

Na pocz¹tku nowego roku szkolne-
go 2010/2011 w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
odby³ swoj¹ pierwsz¹ próbê nowopow-
sta³y szkolny zespó³ taneczno � wokal-
ny o nazwie �Rockfeen�, który wyko-
nuje niemieck¹ muzykê rockow¹.
Nazwa zespo³u nawi¹zuje do pop-roc-
kowej gwiazdy niemieckiej sceny mu-
zycznej o pseudonimie Lafee, której re-
pertuar �Rockfeen� sobie wybra³y.

W sk³ad zespo³u wchodz¹ uczenni-
ce klasy trzeciej technikum  ekonomicz-
nego: Anna Baran, Anna Domerecka
oraz Sandra Wewiorka  (wokal) oraz
Aneta Bismor, Iwona Buhl, Nicol Flaj-
szer, Patrycja Koptoñ, Bo¿ena Stran-
czik, Krystyna Szpak, Nikola Tiszbie-
rek oraz Adriana Wieszo³ek (chórek
oraz uk³ad choreograficzny). Nad uczen-
nicami opiekê sprawuje nauczycielka
jêzyka niemieckiego Beata Czech oraz
choreograf Monika Mitschke. Obie pa-
nie ju¿ kilka lat temu prowadzi³y przy
DFK Tarnau m³odzie¿owy zespó³ ta-
neczny o nazwie �Blitz�, który odnosi³
sukcesy na ró¿nych przegl¹dach.

Powstanie zespo³u �Rockfeen� by³o
pomys³em germanistki Pani Czech, któ-
ra zastosowa³a na zajêciach pozalekcyj-
nych innowacyjn¹ metodê nauki jêzy-
ka obcego -  naukê jêzyka niemieckiego
poprzez �piewanie niemieckich piose-
nek.

XVIII BIEG
PAMIÊCI  NARODOWEJ

Sukces �Rockfeen�!
Podczas spotkañ

dziewczyny zawsze s¹
skoncentrowane, pe³ne
motywacji i zapa³u �
stwierdzaj¹ opiekunki.

Dziewczyny z zespo-
³u �Rockfeen� pierwszy
sprawdzian maj¹ ju¿ za
sob¹.
Zaledwie po miesi¹cu prób
�Rockfeen� wziê³y udzia³
w  przegl¹dzie niemieckiej
muzyki m³odzie¿owej,
który odby³ siê  9 pa�-
dziernika  w Zespole Szkó³
w Dobrzeniu Wielkim.
Przegl¹d, który sfinanso-
wa³ Konsulat Generalny
Republiki Federalnej Nie-
miec, zorganizowa³  Prze-
wodnicz¹cy Zwi¹zku Nie-
mieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno � Kulturalnych w Polsce Pan Bernard Gaida.

Dziewczyny wyst¹pi³y w nim w dwóch kategoriach: solista  oraz zespó³. W
kategorii solisty Anna Domerecka zaprezentowa³a piosenkê �Gib mir Sonne� (Ro-
senstolz) oraz �Engel Flieger einsam� (Ch. Stürmer). W kategorii zespo³u dziewczy-
ny zaprezentowa³y dwie piosenki  LAFEE: �Heul doch� oraz �Zusammen�. Swoim
¿ywio³owym wystêpem uczennice ze Strzelec zwróci³y uwagê publiczno�ci oraz
jury. Chocia¿ by³ to pierwszy kontakt dziewczyn ze scen¹, zaprezentowa³y siê one
bardzo profesjonalnie i ostatecznie zajê³y drugie miejsce.

�Rockfeen� otrzyma³y zaproszenie do udzia³u w dalszych konkursach wokalno
� tanecznych organizowanych przez mniejszo�æ niemieck¹ i na pewno zmotywuje
to dziewczyny do nauki kolejnych piosenek i wystêpów. Nastêpny ju¿ w listopadzie.
¯yczymy dziewczynom dalszych sukcesów!

8 osób ze Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej �Barka� w Strzelcach Opol-
skich i ATD Czwarty �wiat wyruszy³o
rowerami do Brukseli aby w dniu 17 pa�-
dziernika br. w trakcie obchodów Miê-
dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
przekazaæ kierownictwu Unii Europej-
skiej przes³anie ludzi bezdomnych i wy-
kluczonych spo³ecznie.

Dlaczego 17 pa�dziernika? Dlacze-
go BRUKSELA?

Pytania trudne, lecz sensowne. Uro-
dzi³em siê aby pomagaæ innym, to moje
¿ycie poparte g³êbok¹ wiar¹, ubogi to
mój brat, brat w potrzebie. Wiele lat
pracy z ubogimi, wykluczonymi prze-
kona³o mnie o s³uszno�ci drogi, któr¹
pod¹¿am. Przekona³ mnie do tej drogi
o. Józef Wrzesiñski i moi przewodnicy
duchowi: ks. Józef Krawiec i o. Bogdan
Kaczor - mówi Antoni Tercha, wice-
przewodnicz¹cy strzeleckiej �Barki�.
17 pa�dziernika to moje �wiêto, �wiêto
które odkry³em wraz z ATD Czwarty
�wiat. �wiêto które przynios³em do
�mojej� ukochanej �BARKI�, do szkó³
i innych organizacji, do ca³ej gminy
Strzelce Opolskie.

To potrzeba zwrócenia uwagi na na-
rastaj¹cy problem ubóstwa i wyklucze-
nia spo³ecznego podsunê³a pomys³ prze-
jazdu rowerami przez kraje UE. Odwie-
dzaj¹c wiele miejscowo�ci europejskich
chcemy dzieliæ siê swoimi do�wiadcze-
niami ¿ycia w ubóstwie i wykluczeniu.

Rowerami
do Brukseli

 Takie piêkne jubileusze - sto druga rocznia urodzin, setna rocznica i dwie dziewiêæ-
dziesi¹tki! Tylko pozazdro�ciæ i z³o¿yæ jak najgorêtsze ¿yczenia wielu d³ugich jesz-
cze lat w dobrym zdrowiu, w serdecznym otoczeniu bliskich i  ka¿dego dnia pe³nego
rado�ci.

S. Maria Frimina Wonschik z Le�nicy 100 rocznicê urodzin �wiêtowa³a 7 pa�dzier-
nika. Czy¿ mo¿ña by³o TAKI DZIEÑ zacz¹æ inaczej ni¿ od mszy �w.? W gronie
urodzinowych go�ci by³ tak¿e starosta Józef Swaczyna z okoliczno�ciowym upo-
minkiem.

Pani Franciszka Jelito ze Strzelec Oploskich swoich go�ci przyjmowa³a 8 pa�dzier-
nika - 102 urodziny to rzadko spotykany jubileusz! Z urodzinowym prezentem i
¿yczeniami odwiedzili j¹ wicestarosta Waldemar Gaida i sekretarz Powiatu Eweli-
na Jelito.

Pan Edward Tomczak z £¹k Kozielskich jubileusz 90-lecia uroczy�cie obchodzi³ 10
pa�dziernika. W imieniu w³adz Powiatu Strzeleckiego serdeczne ¿yczenia i urodzi-
nowy kosz przekaza³ Hubert Barton, radny Powiatu.

Jedenastego pa�dziernika, w dniu 90 urodzin Pani Matyldy Mandok odwiedzi³
starosta Józef Swaczyna, przekazuj¹c Jubilatce ¿yczenia zdrowia i wszelkiej po-
my�lno�ci oraz urodzinowy �³odki upominek.

Wszystkich, któzy nie zd¹¿yli obejrzeæ w czasie �wiêta Chleba dwóch wystaw -
Metamorfoz, obrazuj¹cych przemiany Powiatu Strzeleckiego w ostatniej dekadzie
oraz Do¿ynek na starej fotografii serdecznie zapraszamy na ul. Jordanowsk¹ -
przed siedzibê starostwa. Zdjêcia bêdzie mo¿ña ogl¹daæ do 12 listopada.

Wystawa - do 12 listopada


