8

P O W I A T

Konkurs wiedzy o UNII

S T R Z E L E C K I

Bylimy w Parlamencie Europejskim!
Kilka pierwszych dni padziernika pozostanie dla mnie niezapo-

mnianych  dziêki wyjazdowi do Brukseli, którego inicjatorem

dla ca³ej naszej grupy by³ pose³ do Parlamentu Europejskiego dr
Stanis³aw Ja³owiecki. Uczestnikami tego studyjnego wyjazdu byli
laureaci ró¿nych konkursów wiedzy o UE z Opolszczyzny, m.in.

konkursu Dzia³alnoæ polskich Parlamentarzystów Europejskich

po rocznej kadencji, w którym reprezentowa³am moj¹ szko³ê -

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Zwiedzanie stolicy Belgii, poznawanie jej zabytków i najwa¿niejszych budowli oraz obowi¹zkowych dla ka¿dego turysty

atrakcji miasta, m.in. Starego Miasta, katedry, kocio³a Matki

Boskiej Zwyciêskiej, placu Ravensteina, £uku Triumfalnego, Ato-

mium czy siusiaj¹cego ch³opczyka(Manneken Pis) i ...siusiaj¹-

cej dziewczynki (!), czy parku królewskiego to tylko czêæ naszego pobytu.

W jego trakcie nie mog³o zabrakn¹æ przecie¿ wizyty w Parlamen-

cie Europejskim. Tam czeka³a na nas ju¿ pani, która wyg³osi³a
prelekcjê na temat historii, struktury i organizacji Parlamentu Eu-

18 listopada Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w
Powiecie Strzeleckim zorganizowa³o konkurs Wiedzy o UE, przeznaczony dla m³odzie¿y szkó³ rednich. Szersz¹ relacjê zamiecimy w nastêpnym numerze naszego dwutygodnika.

ropejskiego. Nastêpnie obserwowalimy g³osowanie eurodepu-

towanych. By³o to dla nas wielkie prze¿ycie. W tym samym dniu

po obiedzie spotkalimy siê z Pos³em Stanis³awem Ja³owieckim.
Podczas spotkania moglimy zadawaæ pytania dotycz¹ce Unii

Europejskiej, a wiele z nich zwi¹zanych by³o z przyst¹pieniem
Turcji do UE.

Otrzymalimy specjalne przepustki które umo¿liwi³y nam zwiedzenie ca³ego Parlamentu, bardziej od rodka. Zobaczylimy
biura pracowników i inne pomieszczenia. Zwiedzilimy tak¿e

Salê Obrad, w której ka¿dy zrobi³ sobie zdjêcia.

Irena Gawlik, Kl. III Tek a ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.

Dzieñ Olimpiad Specjalnych

Tak Parlament wygl¹da z zewn¹trz ...

£acina
¿yje
W bie¿¹cym roku licealici ze
Strzelec Opolskich po raz pierwszy
wziêli udzia³ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Jêzyka £aciñskiego. Do etapu szkolnego (t³umaczenie tekstu o

Krew - ¿ycie

Epaminondasie autorstwa Korneliu29 listopada w niedawno oddanej nowoczesnej sali sportowej przy ZSO w
dok. ze str 6

Podczas akcji poboru krwi, która odby³a siê 10 listopada m³odzie¿ naszej
szko³y ju¿ po raz kolejny udowodni³a, ¿e potrafi bezinteresownie pomagaæ potrzebuj¹cym ludziom. Czterdziestu piêciu m³odych honorowych
krwiodawców odda³o 20,25 l krwi.
Chêtnych

by³o wiêcej, jednak nie

wszystkim uda³o siê pozytywnie

przejæ przez wstêpne badania, którym ka¿dy kandydat na krwiodawcê

Strzelcach Opolskich rozegrano turniej koszykówki w ramach Dnia Olimpiad
Specjalnych, wspó³organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim.
Szerzej o tym turnieju - w numerze przedwi¹tecznym

by³ poddany w celu ustalenia, czy

sza Neposa) przyst¹pi³o 13 uczniów.
Po analizie wyników szkó³ ca³ego
okrêgu po³udniowo-zachodniej Polski i uwzglêdnieniu rankingu punktowego wy³oniono zwyciêzców. Wród

odpowiada wymaganiom zdrowot-

nich znajduje siê uczennica klasy III

nym i czy pobranie krwi nie spowo-

D LO Katarzyna Trusiewicz, która

duje ujemnych skutków dla jego sta-

pod koniec stycznia bêdzie reprezen-

nu zdrowia lub dla zdrowia przysz³e-

towaæ Strzelce Opolskie we Wroc³a-

go biorcy.

wiu. Pojedzie tam na kilka dni ze swoj¹

Maria Smoliñska

nauczycielk¹ jêzyka ³aciñskiego - dr
Beat¹ Gaj.
¯yczymy powodzenia i przejcia do kolejnych dwóch etapów: centralnego w Warszawie i miêdzynarodowego w Arpino (W³ochy, miejsce
narodzin Cycerona).
(bg)

dok. ze str 4

Korona chwa³y Niepokalanej

owietleniem. Glob ziemski podtrzymuje dwanacie prêtów, jakby 12 gwiazd chwa³y Maryi, co jako ¿ywo przypomina wizjê w.
Jana zanotowan¹ Apokalipsie a korona jej z gwiazd dwunastu.
Postaæ centralna  Maryja  jest wiat³em i znakiem, latarni¹,
pochodni¹ w naszym ¿yciu, ale i poredniczk¹ ³ask do Trójcy
wiêtej. Choæ wybrana jest tylko cz³owiekiem, to mówi, i¿ naszym celem mo¿e byæ chwa³a jasnoci zbawionych.
Szkoda mo¿e, ¿e w Strzelcach Opolskich nie rozwinê³a siê
jeszcze potrzeba sta³ego pokazywani uroków miasta i tych
wszystkich wspania³oci wnêtrz wielu obiektów zarówno sakralnych jak i wieckich. Wzbogacaj¹ one historiê miasta, s¹ dum¹ dni
dzisiejszych, a równie¿ opowiadaj¹, zachwycaj¹ i pozwalaj¹ byæ
dumnym z tej ma³ej ojczyzny. Mo¿e przyjdzie taki czas, ¿e nie
tylko z okien autokaru, czy poci¹gu bêdziemy podziwiaæ sylwetê
miasta z wie¿ami kocio³ów, ratusza, parkiem i pomnikami, ale i
zatrzymamy siê przy tej jak¿e wspanialej koronie chwa³y Niepokalanej, podziwiaj¹c gest przesz³ego pokolenia, ale zastanawiaj¹c siê co zrobiæ, by dzie³a i czyny takie pomna¿aæ skutecznie.

K. P. Pszczyñski
P.S. 8 grudnia przypada wiêto Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, przed 1956 rokiem w Polsce wiêto oficjalne,
w niektórych krajach, np. Bawarii, czy Austrii  nadal ma taki
charakter.

fot. H. Czempiel

