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Jedn¹ akcjê prze-
prowadzono w mar-
cu. Drug¹ � w
pa�dzierniku.
Bohaterowie
obydwu to
s t r z e l e c c y
uczniowie:
Z e s p o ³ u
Szkó³ Zawo-
dowych i Ze-
spo³u Szkó³
Ogólnokszta³-
c¹cych. I by³o
ich sporo. W do-
datku wszyscy od
razu zapisali na swo-
im koncie wielkie zas³ugi �
byæ mo¿e uratowali niejedno ¿ycie.
Statystycznie przyjmuje siê, ¿e jed-
na jednostka krwi (450 ml) potencjal-
nie ratuje 3 ¿ycia ludzkie. Strzelecka
m³odzie¿ natomiast w sumie odda³a
75,85 l krwi.
Zachêcili ich do tego ludzi dzia³aj¹cy
w �Salusie�, Strzeleckim Klubie Ho-
norowych Dawców Krwi. Najpierw
wiêc by³y prelekcje i wyk³ady w
szko³ach na temat krwiodawstwa i
leczenia preparatami krwiopochod-
nymi, które prezentowa³a Aleksan-
dra Malarska, wicedyrektor Centrum
Krwiodawstwa w Opolu. Nie oby³o
siê bez pytañ m³odzie¿y, a  najczê-
�ciej zadawane to �czy oddawanie
krwi jest szkodliwe dla organizmu�.
Wreszcie � ustalano datê przyjazdu
ambulansu do Strzelec Op.

W ci¹gu dwóch marcowych dni
50 uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Strzelcach Opolskich odda-
³o 20,05 l krwi, a w pa�dzierniku -
28,35 l, ale grono by³o ju¿ wtedy
wiêksze i liczy³o 63 osób. W strze-
leckim Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w marcu 47 osób odda³o 14,85
l krwi, a w pa�dzierniku 37 uczniów
� 12,6 l krwi. Zauwa¿yæ jednak nale-
¿y, ¿e chêtnych by³o wiêcej. Nie
wszyscy jednak mogli oddaæ krew ze
wzglêdów zdrowotnych, choæ takich
by³o naprawdê niewielu.
- Wyniki takich akcji ciesz¹, zwa-
¿ywszy ¿e organizowali�my je
w�ród m³odzie¿y szkolnej po raz
pierwszy � ocenia Edward Podgajny,
prezes Strzeleckiego Klubu HDK
�Salus�. � Czasy siê zmieni³y.  Starsi
krwiodawcy odchodz¹, najczê�ciej ze
wzglêdu na wiek  Ale bywaj¹ i inne
przyczyny: przed laty honorowe od-
dawanie krwi wi¹za³o siê z pewnymi
przywilejami, niewielkimi wpraw-
dzie w tamtych czasach, ale gdyby
do dzi� zosta³y utrzymane � do�æ
istotnie dzi� wa¿y³yby na tym, czy
warto to robiæ. Lekarstwa by³y za dar-
mo, albo z du¿ymi zni¿kami, w ko-
lejkach do lekarza siê nie czeka³o.
M³odzie¿ podchodzi do tych kwe-
stii naturalnie. Rozumie, ¿e krew to
taki lek, którego nic nie zast¹pi. I nie
pyta, co bêdzie mieæ w zamian za

oddan¹ krew.
Na pewno z podob-
nych akcji nie zrezy-

gnujemy. Bêdziemy
je powtarzaæ, bo
przecie¿ co roku
najstarsze rocz-
niki uczniów od-
chodz¹, a ich
miejsce zajmuj¹
m³odsi, ale ju¿
pe³noletni.

Liczymy siê
z tym � mówi da-

lej E. Podgajny � ¿e
z tych grup uczniów

jakie� 15-20% bêdzie na-
dal oddawaæ honorowo krew

po wyj�ciu ze szko³y. Miêdzy inny-
mi temu w³a�nie s³u¿¹ nasze akcje:
wychwyceniu takiej grupy i ich za-
trzymaniu na sta³e w gronie honoro-
wych dawców krwi. Dlatego te¿ po-
dobne dzia³ania w szko³ach zamierza-
my powtarzaæ co roku i na sta³e wpi-
saæ je do kalendarza dzia³añ klubu
�Salus�. Nie znaczy to jednak, ¿e
wszyscy ci m³odzi ludzie automatycz-
nie staj¹ siê jego cz³onkami. Nie zale-
¿y nam, by grono osób zrzeszonych
w strzeleckim klubie HDK by³o jak
najwiêksze, ale na tym, by znale�li
siê w nim ludzie, którzy rzeczywi-
�cie chc¹ co� zrobiæ. Jak dzi� wygl¹-
da spo³eczna aktywno�æ chyba nie
trzeba nikomu mówiæ � coraz mniej
ludzi garnie siê do tego. A tu jeszcze
trzeba op³aciæ sk³adki. Nie s¹ wpraw-
dzie wysokie, bo tylko 20 z³ na rok,
ale samo op³acanie sk³adek nam nie
wystarcza. Chcemy jeszcze zaanga-
¿owania. To niezbêdne, bo dzi� na
wszystko trzeba szukaæ sponsorów,
nawet na statutow¹ dzia³alno�æ klu-
bu. Dziêki sponsorowi � strzeleckie-
mu starostwu - sfinansowali�my oko-
liczno�ciowe znaczki �Wyj¹tkowy
M³ody Cz³owiek� � w zwi¹zku z
akcj¹ oddawania krwi przez uczniów
strzeleckich szkó³ �rednich. W�ród
uczniów starszych klas podstawó-
wek i gimnazjów og³osili�my konkurs
na plakat zwi¹zanych z honorowym
krwiodawstwem. Prace wp³ywaj¹ do
Gminnego Zarz¹du O�wiaty i Wy-
chowania i tam bêd¹ oceniane. Na-
grody (znów potrzebni sponsorzy!)
w trzech grupach wiekowych bêd¹
wrêczane w strzeleckim ratuszu 26
listopada, w dniu �wiêta krwiodaw-
ców (Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa trwaj¹ od 22 do 26 listopada).

W tych szko³ach, w których za-
chêcono do honorowego oddawania
krwi, ca³¹ akcjê nie tylko m³odzie¿
ocenia pozytywnie. Podobnie na-
uczyciele. Maria Smoliñska, z Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych w Strzel-
cach Opolskich, o ca³ej akcji wyra¿a
siê równie¿ w samych superlatywach
i dodaje, ¿e tego typu dzia³ania nale-
¿y powtarzaæ co roku.

m.g.

Krew nie woda

Profilaktyka zachowañ ryzy-
kownych stanowi wa¿ny element
dzia³añ wychowawczych szko³y, dla-
tego te¿ we wrze�niu i pa�dzierniku
2004 r. w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
odbywa³y siê lekcje wychowawcze,
w których uczestniczy³ przedstawi-
ciel Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich m³odszy aspi-
rant Wanda Mende. Uczniowie klas
pierwszych i drugich w czasie spo-
tkañ zapoznawali siê z prawnymi
aspektami odpowiedzialno�ci nielet-
nich za przestêpstwa i czyny karal-
ne. W czasie rozmów wyja�niano
kwestie zwi¹zane z profilaktyk¹ uza-
le¿nieñ, wagarami i innymi zachowa-
niami ryzykownymi. Widok mundu-
ru policyjnego w szkole jednych za-
chêca³ do zadawania trudnych pytañ,
innych mobilizowa³ do lepszego za-
chowania.

Ale nie tylko uczniowie 35 klas
mieli okazjê do spotkañ z przedsta-
wicielem policji. Uczestniczy³ on tak-

23 czerwca 1881 rano wybuch³
po¿ar w drewnianym ko�ciele pa-
rafialnym w Staniszczach Wiel-
kich. Po¿ar ten strawi³ ko�ció³,
star¹ szko³ê i przyleg³e budynki
mieszkalne. Ówczesny proboszcz
Juliusz Nowak rozpocz¹³ natych-
miast zbiórkê pieniêdzy na budo-
wê nowej �wi¹tyni.

W zwi¹zku z panuj¹c¹ bied¹ ofia-
ry na terenie parafii by³y niewielkie,
a wiêc proboszcz by³ zmuszony
równie¿ zbieraæ pieni¹dze poza swo-
im terenem. Tam mia³ wiêksze szczê-
�cie i ju¿ jesieni¹ 1882 roku po³o¿o-

no fundamenty pod nowy
ko�ció³. 17 maja 1883
roku zosta³ uroczy�cie
po³o¿ony kamieñ wêgiel-
ny. Aktu tego dokona³ ks.
Czekalla, który w tym
czasie by³ proboszczem w
Krasiejowie, w obecno�ci
ks. Schaffranka - wikare-
go z Dobrodzienia. 20
pa�dziernika 1884 nowo
wybudowany ko�ció³ zo-
sta³ po�wiêcony przez ks.
Porscha z Opola, który w
tym czasie pe³ni³ obo-
wi¹zki dziekana. Od tego
czasu ko�ció³ pod wezwa-
niem �w. Karola Borome-
usza nieprzerwanie s³u¿y
wielu pokoleniom wier-
nych parafii.

7 listopada bie¿¹ce-
go roku obchodzono jubileusz 120-
lecia tego wydarzenia. Uroczysto�æ
ta zbieg³a siê z odpustem parafialnym
i zgromadzi³a liczne rzesze wiernych,
zarówno mieszkañców, jak i osób lu�-
niej zwi¹zanych z parafi¹. Na rocz-
nicowe uroczysto�ci przybyli tak¿e
kap³ani, którzy zwi¹zani s¹ z parafi¹
Staniszcze Wielkie czy to przez fakt
pochodzenia, czy poprzez d³ugolet-
nie pe³nienie tu pos³ugi duszpaste-
rza. Warto dodaæ, ¿e z parafii wysz³o
25 kap³anów, w tym ks. prof. Joachim
Piegsa MSF, który jest kierownikiem
katedry teologii moralnej na uniwer-

¿e w zebraniu rodziców uczniów klas
pierwszych w dniu 15 wrze�nia 2004
r. To wa¿ne spotkania, które poka-
zuj¹, ¿e policja �ciga przestêpców, ale
stara siê równie¿ zapobiegaæ ³amaniu
prawa. Dla m³odych ludzi to dobra
lekcja wychowawcza pokazuj¹ca
blisk¹ wspó³pracê szko³y i policji.
Mamy nadziejê, ¿e przestrogi i ostrze-
¿enia, których wys³uchali uczniowie
uchroni¹ ich od ¿yciowych pomy³ek
i pomog¹ w omijaniu niepotrzebnych
k³opotów.

Wychowanie i profilaktyka to
niezwykle odpowiedzialny i trudny
element oddzia³ywañ szko³y. Dobrze,
¿e znajduj¹ siê partnerzy, którzy
wspieraj¹ szko³ê w realizacji tych
wa¿nych zadañ. Sta³y kontakt i
wsparcie ze strony Sekcji Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich to nieoceniona
pomoc i wsparcie dla uczniów, ro-
dziców i nauczycieli.

Miros³awa Stañczak,
m³. aspirant Wanda Mende

Policja w szkole

sytecie w Augsburgu i ks. dr Andrzej
Anderwald - adiunkt katedry teologii
fundamentalnej na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Z parafii wysz³o tak¿e 12 sióstr i
2 braci zakonnych. Czê�æ z nich
uczestniczy³a w sumie odpustowej,
której przewodniczy³ ks. bp Pawe³
Stobrawa.

Jubileusz ten pozostanie zapew-
ne na d³ugo w pamiêci parafian. Aby
jednak pozosta³ po nim tak¿e �lad ma-
terialny, wydano z jego okazji oko-
liczno�ciow¹ pocztówkê. Z uroczy-
sto�ci¹ zbieg³ siê tak¿e fakt wydania
ksi¹¿ki pt.: �Historia Parafii Stanisz-
cze Wielkie�.

/kw/

Tradycyjnie ju¿, uczniowie
wszystkich klas Zasadniczej Szko³y
Zawodowej przy SOSW w Le�nicy,
na kilka dni przed uroczysto�ci¹
Wszystkich �wiêtych i Dniem Nie-
podleg³o�ci, uczestnicz¹ w Biegu Pa-
miêci Narodowej.

Tak by³o i w tym roku - 28 pa�-
dziernika, kiedy po raz 14. odby³a
siê ta impreza, przygotowana przez
dyrekcjê oraz nauczycieli szko³y za-
wodowej. Trasa biegu wiod³a z bu-
dynku szko³y poprzez Urz¹d Mia-
sta i Gminy w Le�nicy, cmentarz,
kapliczki kalwaryjskie, Muzeum
Czynu Powstañczego, z powrotem
do szko³y, a w³a�ciwie szkolnego ogro-
du. Na trasie znajdowa³y siê punkty
kontrolne, na których m³odzie¿ mu-
sia³a siê wykazaæ wiedz¹ z ró¿nych
dziedzin oraz sprawno�ci¹ fizyczn¹.
Aby wyznaczony odcinek uczniowie
mogli pokonaæ bezpiecznie, na pierw-
szym punkcie kontrolnym, który
znajdowa³ siê w budynku szko³y,
zaprezentowali znajomo�æ przepi-
sów ruchu drogowego. Na kolejnych
punktach by³o inaczej. Próba spraw-
no�ciowa wymaga³a od umiejêtnego

rzucania do celu. W ramach prac spo-
³ecznych uczniowie posprz¹tali cmen-
tarz w Le�nicy, grabi¹c li�cie oraz
zbieraj¹c �mieci, aby na uroczysto�æ
Wszystkich �wiêtych by³ odpowied-
nio przygotowany. Gdzie indziej
m³odzie¿ odpowiada³a na pytania
dotycz¹ce Opolszczyzny i Le�nicy,

XIV BIEG PAMIÊCI NARODOWEJ W LE�NICY

powstañ �l¹skich oraz ekologii i
ochrony przyrody. Ka¿da grupa od-
wiedzi³a równie¿ Muzeum Czynu
Powstañczego, w którym uczniowie
mogli obejrzeæ materia³y ukazuj¹ce
walkê o narodowe wyzwolenie Gór-
nego �l¹ska, od schy³ku XIX wieku
po okres plebiscytu i powstañ �l¹-
skich.

Zmêczeni, ale zadowoleni uczest-
nicy biegu wrócili do szkolnego ogro-
du, gdzie czeka³o ju¿ na nich ognisko,
na którym mogli sobie usma¿yæ kie³-
baski ofiarowane przez wspó³pracu-
j¹c¹ ze szko³¹ Rolnicz¹ Spó³dzielniê
Produkcyjn¹. Po nape³nieniu ¿o³¹d-
ków, ka¿da klasa przedstawi³a swój
program artystyczny, gor¹co oklaski-
wany przez widzów.

Zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie rozstali siê w atmosferze
rozbawienia z jednej strony, ale za-
dumy i refleksji nad istot¹ nadcho-
dz¹cych �wi¹t z drugiej. Pamiêæ o
naszych bohaterach narodowych, ale
tak¿e o zwyk³ych ludziach, w jaki�
sposób nam bliskich, pozostanie w
naszych umys³ach i sercach.

Danuta Kolender

�wiêtowali 120 lat
Jubileusz parafii w Staniszczach Wlk.


