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Powalone drzewa w Kad³ubie

Maibaum w Kielczy, w Kad³ubie
majowego drzewka ju¿ nie ma

30. kwietnia ju¿ drugi raz po wieloletniej przerwie DFK Kad³ub postanowi³o odtworzyæ star¹ l¹sk¹ tradycjê stawiania Maibaumu, czyli
drzewka majowego.
Wed³ug ró¿nych róde³ zwyczaj
stawiania drzew majowych datuje siê
co najmniej na XVI w. Na l¹sku, a w
szczególnoci w powiecie strzeleckim, znany by³ ju¿ przed wojn¹, co
potwierdzaj¹ artyku³y w Aus dem
Chelmer Lande [Z ziemi che³mskiej] - dodatku historyczno-krajoznawczym do Grossstrehlitzer Zeitung [Gazeta Strzelecka].
Postawienie Maibaumu to wielce skomplikowane przedsiêwziêcie!
Okaza³o siê, ¿e aby drzewko stanê³o
potrzeba zaanga¿owania ponad 30
osób. Najpierw trzeba by³o wypatrzyæ odpowiednie drzewko w lesie,
nastêpnie je ci¹æ i przetransportowaæ do wioski. Kad³ubski lusarz
przygotowa³ podkonstrukcjê, która
s³u¿y jako podstawa pod maibaum.
Nastêpnie kad³ubski stolarz oheblowa³ drzewko i przygotowa³ do mon-

WIÊTY JACEK
 LUX EX SILESIA
- tak brzmi temat przewodni programu edukacyjnego zaproponowanego przez zespó³ katechetów Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich do realizacji w trakcie obecnego roku szkolnego. Warto
wspomnieæ, ¿e w bie¿¹cym roku
przypada 15 rocznica ustanowienia
w. Jacka patronem Metropolii Katowickiej do której oprócz archidiecezji katowickiej nale¿¹ diecezje opolska i gliwicka. To w³anie ta rocznica
stanowi myl przewodni¹ w realizacji w/w programu. Jego celem jest
przede wszystkim przypomnienie
charakterystyki w. Jacka, uwra¿liwienie na Jego wiadectwo wiary, zainteresowanie postaci¹ wybitnego
syna Ziemi l¹skiej i wielkiego Polaka, aposto³a Narodów, a tak¿e integracja m³odych ca³ej metropolii. Realizacja tych zamierzeñ bêdzie przyjmowa³a ró¿norodne formy od konkursów wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoci
w. Jacka przez spotkania z profesorami i wyk³adowcami Wydzia³u Teologicznego po ró¿norodne spotkania
na p³aszczynie sportowej.
W poniedzia³ek 14.04.2008 na
Stadionie Miejskim w Strzelcach
Opolskich odby³a siê jedna z imprez
sportowych towarzysz¹ca realizacji
omawianego programu  Miêdzydiecezjalny Turniej Pi³karski o Puchar
w. Jacka. Na murawie spotka³y siê

cztery dru¿yny: Wy¿szego l¹skiego Seminarium Duchownego z Katowic, Wy¿szego Seminarium Duchownego z Opola, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 z Rydu³tów oraz
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 ze
Strzelec Opolskich. Po bardzo zaciêtej choæ wyrównanej walce zwyciêzcami Turnieju zostali gospodarze, uczniowie ZSZ nr 1 ze Strzelec
Opolskich, którzy w spotkaniu fina³owym pokonali WSD z Opola 3:0,
w meczu o trzecie miejsce wynik by³
podobny uczniowie ZSP nr 1 w Rydu³towach pokonali kleryków z
WSD Katowice 3:0. Pomimo ogromnej rywalizacji wszystkie spotkania
przebiega³y zgodnie z zasadami Fair
Play. Po zakoñczonych rozgrywkach
dru¿yny otrzyma³y puchary, a wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami
pami¹tkowe medale. Nastêpnie zostali zaproszeni na ma³y poczêstunek. Ca³oæ spotkania zosta³a zakoñczona wspólnym pielgrzymowaniem
do Kamienia l¹skiego, miejsca urodzenia w. Jacka.
Zespó³ katechetów sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
którzy przyczynili siê i umo¿liwili
realizacjê tego zadania, dziêkujemy za
okazan¹ pomoc, wyrozumia³oæ oraz
wsparcie finansowe wszystkim
sponsorom.
dr Edyta Bem

ta¿u. Piercieñ, który zdobi czubek
drzewa zosta³ wypo¿yczony od kad³ubskich stra¿aków i przystrojony
zielonymi ga³¹zkami i niebiesko-¿ó³tymi wst¹¿kami, czyli w barwach
Górnego l¹ska.
U podstawy drzewka widnieje
wiersz, który oddaje istotê stawiania
Maibaumu:
Mojou wie, co tradycja szanuje
wspólnymi silami mie sam richtuje.
Tera se genau wejrzyj
na tyn piykny strom,
i pamiyntej, ¿e czowiek
nic nie osi¹gnie som.
Niestety wspólna praca i wysi³ek wielu ludzi zosta³ zniszczony ju¿
tydzieñ póniej. We wtorek rano
mieszkañcy znaleli nadpi³owane i
przewrócone drzewko. Prawdopodobnie podwodem ciêcia by³a kradzie¿: komu bardzo zale¿a³o na niemieckiej fladze wisz¹cej na drzewku,
bo tylko ona zniknê³a z ozdobnego
piercienia na szczycie Maibaumu.
Joanna Ania Mróz

Warszawskie spotkanie liderów
Szko³y przedsiêbiorczoci
W dniu 28 kwietnia 2008 w Galerii Porczyñskich w Warszawie odby³o siê spotkanie liderów najlepszych
szkó³ z ca³ej Polski, które uzyska³y
certyfikat Szko³a przedsiêbiorczoci Na spotkanie zosta³a zaproszona tak¿e reprezentacja Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich w sk³adzie: dyrektor Halina
Kajstura, koordynator Miros³awa
Stañczak i przedstawiciel uczniów
Mateusz Niepala z klasy II technikum w zawodzie technik ekonomista. Województwo opolskie reprezentowa³ tak¿e Zespól Szkó³ Rolniczych
w Namys³owie.
W czasie uroczystej gali z udzia-

³em pani wiceminister edukacji Krystyny Szumilas, pana Zbigniewa Modrzewskiego Prezesa Zarz¹du Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci, przedstawicieli Komisji Nadzoru
Bankowego, samorz¹dów wojewódzkich, orodków doskonalenia nauczycieli wrêczono nagrody liderom szkó³,
które uzyska³y w koñcowej punktacji najwiêksz¹ liczbê punktów.
Wraz z gratulacjami i pami¹tkowymi dyplomami wrêczono pami¹tkowe pióra, koszulki dla uczniów oraz
baner Zespó³ Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich 
Szko³¹ przedsiêbiorczoci
Miros³awa Stañczak

Zakonne
spotkania
G³ównym powo³aniem cz³owieka
jest raczej s³u¿yæ,
ni¿ zmuszaæ do pos³uchu
Albert Einstein
W tygodniu poprzedzaj¹cym niedzielê modlitw o powo³ania, znaczna
czêæ uczniów naszej szko³y mia³a
mo¿liwoæ poznaæ istotê pracy i powo³ania zakonnego we wspó³czesnym wiecie. Od wtorku do czwartku goci³y u nas Siostry S³u¿ebniczki
NMPN wraz z kandydatkami. Ka¿da z kandydatek by³a niejako ¿ywym
wiadectwem wiary i potwierdzeniem
autentycznoci nauczania i dzia³alnoci Jezusa Chrystusa. Kandydatki
pytane czym jest powo³anie zakonne wskaza³y ¿e jego zasadnicz¹ cech¹
, jest wycofanie siê ze wiata w samotnoæ rozumian¹ nie tylko jako
izolacjê od ludzi, ale przede wszystkim jako samotnoæ wewnêtrzn¹,
gdzie cz³owiek przy pomocy innych
rodków oczyszcza swój obraz Boga,
siebie i w³asne motywacje. Daj¹c
wiadectwo wiary kandydatki wskazywa³y, ¿e istot¹ powo³ania osób
zakonnych jest prze¿ywanie szczególnej wiêzi z Chrystusem. Osoba zakonna to kto, kto nie rezygnuje z
mi³oci, ale kto ¿yje mi³oci¹ niezwyk³¹. Spotkania te nie ogranicza³y
siê jednak tylko do wyk³adu sióstr,
obecna by³a wspólna modlitwa, piosenka oraz dialog. Po zakoñczonym
spotkaniu jedna z uczennic naszej
szko³y niejako podsumowuj¹c dni
dowiadczania ¿ycia zakonnego
stwierdzi³a, ¿e to chyba nie przypadek, ¿e w krajach, w których coraz
mniej dziewcz¹t ma odwagê wst¹piæ
do zgromadzenia zakonnego, coraz
mniej ich kole¿anek ma odwagê zdecydowaæ siê na ma³¿eñstwo i na za³o¿enie rodziny. Najwiêkszym zaskoczeniem dla wszystkich obecnych
by³ fakt obecnoci wród kandydatek absolwentki naszej szko³y.
dr Edyta Bem

SMACZNIE, ZDROWO,
KOLOROWO
Trudno nie doceniaæ roli, jak¹
warzywa i owoce odgrywaj¹ w naszej codziennej diecie. S¹ jednym
z g³ównych róde³ witamin i sk³adników mineralnych, które bior¹
udzia³ w procesach przemiany
materii, a ich brak prowadzi do
powa¿nych zaburzeñ w organizmie.
To, ¿e warzywa i owoce s¹ zdrowe wie ka¿dy z nas. Nie ka¿dy jednak spo¿ywa je tak czêsto jakby
móg³, a ju¿ na pewno nie tak czêsto
jak powinien. Nadal nie jestemy w
stanie prze³amaæ nawyków ¿ywieniowych, które niestety nie s¹ najlepsze. Jemy niezdrowo i t³usto, co
niekorzystnie odbija siê na naszym
samopoczuciu i stanie zdrowia. Badania przeprowadzone przez specjalistów z zakresu ¿ywienia wykaza³y, ¿e realny stan spo¿ycia warzyw i
owoców na jednego Polaka to 1,5
porcji dziennie, przy czym porcja to
redniej wielkoci owoc lub warzywo (jab³ko, marchewka) lub kilka
mniejszych sztuk (truskawki, czerenie, winogrona). To tak¿e 1 miseczka sa³atki lub 1 szklanka soku.
Warzywa i owoce zawieraj¹ witaminê C oraz beta-karoten przekszta³cany w witaminê A, która odpowiada miêdzy innymi za rozwój
organizmu oraz stan skóry, b³on luzowych i narz¹d wzroku. Witamina
C ma du¿e znaczenie w utrzymaniu
odpornoci organizmu na zaka¿enia,
zmniejsza stres oksydacyjny, bierze
udzia³ w wytwarzanie kolagenu. Warzywa i owoce dostarczaj¹ równie¿
innych witamin, takich jak: kwas foliowy, niacyna, witaminy K oraz makroelementów (sód, potas, wapñ,
magnez, fosfor, chlor, siarka) i mikroelementów (¿elazo, mied, cynk,
mangan, kobalt i inne). Osoby regularnie spo¿ywaj¹ce warzywa i owoce rzadziej choruj¹ na nadcinienie
têtnicze, poniewa¿ wraz z produktami rolinnymi dostarczaj¹ organizmowi du¿e iloci potasu, który jest niezbêdny do prawid³owego funkcjono-

wania wszystkich komórek, zw³aszcza miênia sercowego oraz ma korzystny wp³yw na utrzymanie prawid³owego cinienia krwi. B³onnik
zawarty w warzywach i owocach
wp³ywa na obni¿enie poziomu cholesterolu we krwi, a zatem zmniejsza
ryzyko rozwoju mia¿d¿ycy. Bardzo
wa¿n¹ funkcj¹ b³onnika jest równie¿
redukcja zaparæ i ryzyka nowotworów przewodu pokarmowego. Wiêkszoæ warzyw i owoców zawiera
du¿o wody, dziêki czemu maj¹ nisk¹
wartoæ energetyczn¹. Regularne spo¿ywanie tych produktów pomaga w
utrzymaniu prawid³owej masy cia³a.
Osoby regularnie spo¿ywaj¹ce warzywa i owoce w rezultacie zjadaj¹
mniejsze iloci innych produktów i
skutecznie zmniejszaj¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia oty³oci. Podstawowym sk³adnikiem owoców s¹
wêglowodany, które w owocach dojrza³ych wystêpuj¹ w postaci glukozy, fruktozy i sacharozy. Dlatego
osoby odchudzaj¹ce siê powinny codziennie jeæ owoce, ale nie przesadzaæ z ich iloci¹. W myl zasady
piêæ razy dziennie warzywa i owoce najlepiej, ¿eby by³y to trzy porcje warzyw i dwie porcje owoców.
Ka¿dy z nas chce cieszyæ siê dobrym
zdrowiem i pe³ni¹ si³ witalnych oraz
mieæ dobre samopoczucie, dlatego
zacznijmy ju¿ od dzisiaj przyzwyczajaæ siê do podjadania warzyw i
owoców. Dzieñ rozpocznijmy od
szklanki soku, do drugiego niadania
do³ó¿my jab³ko lub gruszkê. Do obiadu podajmy surówkê lub sa³atkê, a
na deser zaserwujmy sobie banana lub
mandarynki. Ale przede wszystkim
nie zapominajmy o naszych dzieciach. Do³ó¿my wszelkich starañ, aby
warzywa i owoce podawane by³y w
jak najbardziej atrakcyjnej dla nich
formie i nie ograniczajmy ich do kilku
rodzajów tym bardziej, ¿e wraz z
nadejciem pory wiosenno  letniej
warzyw i owoców mamy pod dostatkiem.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

