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25 maja w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
odby³o siê spotkanie z obie¿y�wia-
tem p. Edwardem Dziedzicem miesz-
kañcem naszego powiatu zamieszka-
³ego w Zawadzkiem. Pan Edward
podzieli³ siê z nami wra¿eniami z
wyprawy rowerowej po Chinach jak¹
odby³ wspólnie z p. Andrzejem Ma-
kosiem w roku 2008. Wyprawa trwa-
³a 3 miesi¹ce i 3 tygodnie rozpoczê³a
siê podró¿¹ kolej¹ transsyberyjsk¹
trwaj¹c¹ tydzieñ (z Moskwy do Pe-
kinu). Globtroterzy wyruszyli w
podró¿ rowerem z Pekinu, natomiast
p. Edward zakoñczy³ j¹ w Zawadz-
kiem  ju¿ samotnie (gdy¿ jego towa-
rzysz w Taszkiencie z przyczyn zdro-
wotnych zakoñczy³ sw¹ podró¿) po
przejechaniu 8500 km.
Pan  Edward swoj¹ opowie�æ roz-
pocz¹³ analiz¹ trasy wyprawy pos³u-
guj¹c siê map¹ Eurazji opowiada³ w
bardzo interesuj¹cy sposób o najcie-
kawszych miejscach swojej podró¿y
wplataj¹c w opowie�æ w¹tki histo-
ryczne, co jeszcze bardziej uatrakcyj-
nia³o jego prelekcjê. W drugiej czê�ci
swojej prezentacji podró¿nik z Za-
wadzkiego pokaza³ cykl slajdów ze
swojej podró¿y opatruj¹c je, krótkim
komentarzem.

NASZE HOBBY
� ROWEREM PRZEZ CHINY

Z wspomnieñ pana Edwarda
mo¿na wnioskowaæ,  ¿e podró¿e ucz¹
nas tolerancji, i ¿e gdziekolwiek by-
�my siê nie znale�li zawsze mo¿emy
liczyæ na ludzk¹ ¿yczliwo�æ i pomoc
w potrzebie. Chiny kraj, który przez
wielu z nas postrzegany jest jako
pañstwo ³ami¹ce prawa cz³owieka, w

opowie�ci podró¿nika z Zawadzkie-
go przedstawiony zosta³ w zupe³nie
innym �wietle. Naród niezwykle
przyjazny, gdzie zawsze mo¿na li-
czyæ na pomocn¹ d³oñ ze strony po-
licji, czy zwyk³ego obywatela. Kraj,
który pod wzglêdem standardów
¿ycia niewiele ró¿ni siê od naszego.
M³odzie¿ z du¿ym zainteresowa-
niem przys³uchiwa³a siê opowie-
�ciom podró¿nika. Z zaciekawieniem
ch³on¹c wszelkie informacje na temat
miejsc dla nas egzotycznych i podzi-
wiaj¹c wytrwa³o�æ i kondycje wê-
drowca gdy¿ ka¿dy zdawa³ sobie
sprawê, ¿e taka wyprawa wymaga
du¿ego wysi³ku fizycznego i wielu
wyrzeczeñ. Po zakoñczeniu pozosta³
niedosyt i ¿al, ¿e na prelekcjê prze-
znaczono jedynie dwie godziny lek-
cyjne, gdy¿ pan Edward Dziedzic jest
doskona³ym gawêdziarzem.

Dawid Imie³owski

1. �wie¿y oddech.
O tym, ¿e oddech palacza to na-

prawdê nieprzyjemna sprawa, wiedz¹
nawet sami palacze. Wiêkszo�ci z nich
przeszkadza zapach dymu papiero-
sowego, kiedy akurat sami nie pal¹!
Rzucaj¹c palenie, nie tylko odzyskasz
�wie¿y oddech. Zyskaj¹ równie¿ Two-
je zêby! Teraz ¿ó³te (niezale¿nie od
tego, jakie zabiegi wybielaj¹ce stosu-
jesz), znowu mog¹ staæ siê �nie¿no-
bia³e. Przestanie Ci równie¿ dokuczaæ
mêcz¹cy, poranny kaszel (zwany te¿
czasami kaszlem palacza). A i poca-
³unki zaczn¹ smakowaæ zupe³nie ina-
czej.
2. Mniejsze ryzyko zawa³u serca
i mia¿d¿ycy

Ryzyko zawa³u serca u palacza
jest trzykrotnie wy¿sze ni¿ u osób
niepal¹cych! Ju¿ w pierwszym roku
po rzuceniu palenia znacz¹co obni¿y
siê zagro¿enie zawa³em. A po piêciu
latach zagro¿enie to bêdzie porówny-
walne z tym, jakie grozi osobom, któ-
re nigdy nie siêgnê³y po papierosa!
Palaczom grozi te¿ udar mózgu i
mia¿d¿yca.
3. 20-krotnie mniejsze ryzyko
raka p³uc

O tym, ¿e ryzyko raka p³uc u pa-
laczy jest wiêksze mówi siê od lat.
Nie wszyscy jednak pamiêtaj¹ o tym,
¿e jest a¿ 20-krotnie wiêksze!!! A¿ 96
proc. przypadków raka p³uc stwier-
dza siê w³a�nie u palaczy! Niestety,
bierne palenie równie¿ zwiêksza ry-
zyko zachorowania na raka. Pomy�l
wiêc trzy razy, zanim siêgniesz po
papierosa przy swoim dziecku!
4. P³odno�æ

U pal¹cych mê¿czyzn obni¿a siê
p³odno�æ, u kobiet przyspieszona
zostaje menopauza (nawet o 4 lata!) i
zwiêksza siê ryzyko raka trzonu ma-
cicy. Pal¹ce kobiety w ci¹¿y nara¿aj¹
swoje dziecko na powa¿ne konse-
kwencje zdrowotne!
5. Zdrowa cera

Ju¿ po kilku tygodniach od rzuce-
nia palenia Twoja cera nabierze zupe³-
nie innych barw. Zniknie szarzyzna.
Organizm stopniowo bêdzie uwalnia³
siê od toksyn, a Twoja skóra nabieraæ
bêdzie naturalnej, zaró¿owionej bar-
wy. Skóra wolna od toksycznych
sk³adników ³atwiej te¿ bêdzie wch³a-
nia³a ró¿nego typu kremy i maseczki

od¿ywcze. Po 6 tygodniach od rzu-
cenia palenia powiniene� zauwa¿yæ
ju¿ znacz¹c¹ ró¿nicê.
6. Piêkne d³onie i paznokcie
D³onie palacza nie s¹ piêkne. Po¿ó³-
k³e paznokcie i palce to najczêstszy
znak rozpoznawczy palacza. Nie
wygl¹da to zbyt estetycznie i nawet
lakier do paznokci niewiele pomo¿e.
Ju¿ po tygodniu od rzucenia palenia
¿ó³ty nalot zacznie znikaæ z palców i
paznokci, a odrastaj¹ca p³ytka pa-
znokciowa odzyska naturalny kolor.
Twoje d³onie przestan¹ równie¿
�mierdzieæ nikotyn¹.
7. B³yszcz¹ce w³osy

W³osy palacza s¹ matowe, znisz-
czone i wydzielaj¹ charakterystycz-
ny zapach tytoniu. W³osy jak wia-
domo przyrastaj¹ ok. 1 cm na mie-
si¹c. Kiedy obejrzysz je dok³adnie
kilka miesiêcy po rzuceniu palenia,
zobaczysz, ¿e wygl¹daj¹ zupe³nie
inaczej. Podobnie jak skóra, w³osy
wolne od toksyn równie¿ lepiej za-
czn¹ wch³aniaæ substancje od¿ywcze
zawarte w ró¿nego typu kosmety-
kach.
8. Zaoszczêdzona kasa

Najtañsza paczka papierosów
kosztuje w tej chwili ok. 6 z³. Je�li
za³o¿yæ, ¿e palisz paczkê dziennie, a
miesi¹c ma 31 dni, to na same papie-
rosy wydajesz miesiêcznie ok. 200
z³. Pomy�l jak inaczej móg³by� spo-
¿ytkowaæ te pieni¹dze. Masa¿ w sa-
lonie SPA, nowa bluzka, kilka p³yt,
kolacja w dobrej restauracji?
9. Satysfakcja

Rzucanie palenia to prawdziwy
trening cierpliwo�ci. Niewielu jest
szczê�ciarzy, którym udaje siê za
pierwszym razem. Warto jednak pró-
bowaæ, bo korzy�ci z rzucenia pale-
nia zdecydowanie przewy¿szaj¹ po-
niesione trudy.
10. Wymy�l sam

Na pewno sam najlepiej wiesz,
jak¹ korzy�æ poza wymienionymi,
przyniesie Ci rzucenie palenia. Od-
zyskasz w³adzê nad sob¹, panowa-
nie nad swoim czasem. Nie zastana-
wiaj siê. Nie czekaj na kolejny �wia-
towy Dzieñ Bez Papierosa. Po pro-
stu rzuæ palenie ju¿ dzi�!

Opr. Patrycja P³oszaj
 PSSE w Strzelcach Op.

31 maja 2009 r. pod has³em �Ostrze¿enia Zdrowotne�
obchodzony bêdzie kolejny �wiatowy Dzieñ bez Tytoniu.

10 powodów, dla których
warto rzuciæ palenie

W odpowiedzi na rozpisany przez Starostwo Powiatowe �Konkurs zbiórki
makulatury� Samorz¹d Uczniowski naszej szko³y postanowi³ przy³¹czyæ siê
do akcji. By³y dwie kategorie konkursowe :zbiórka makulatury i konkurs pla-
styczny, stworzenie has³a i logo konkursu makulatury. W obu  konkurencjach
wziêli�my czynny udzia³.

W pa�dzierniku 2008 roku zg³osili�my siê do konkursu, no i zabrali�my siê
do pracy. Zosta³o zwo³ane zebranie SU, na którym przedstawili�my zasady
uczestnictwa, og³osili�my to w formie plakatów, no i czekali�my na odzew
uczniów. Do wspó³pracy zaprosili�my bibliotekê szkoln¹. Panie bibliotekarki
Anna Dalibóg i  Wioletta Mrowczyk z chêci¹ w³¹czy³y siê do pomocy, to
w³a�nie do nich m³odzie¿ przynosi³a makulaturê ,to one nadzorowa³y wa¿enie
i pakowanie. Samorz¹d Uczniowski postanowi³, ¿e zebrane w ten sposób fun-
dusze zostan¹ przekazane na rzecz biblioteki szkolnej.

Druga kategoria zosta³a rozstrzygniêta na etapie szkolnym w dniu 7 maja.
Uczniowie dostarczali prace plastyczne, z których zosta³a zorganizowana
wystawa. Prace zosta³y wy³onione w wyniku g³osowania, w którym wziê³o
udzia³ 14 klas utworzono komisjê, która podliczy³a g³osy. W etapie szkolnym
wybrano prace nastêpuj¹cych uczniów: ¯anety Gordzielik  kl. IIITh, Justyny
Winnik kl. III Th, Wioletty Kuszyckiej kl. III Th, Marka Dobrowolskiego kl. I
Tel, Jolanty Wieczorek kl. I Ts  Te prace zostan¹ przes³ane do Starostwa Powia-
towego.

Teraz ju¿ tylko pozosta³o nam trzymaæ kciuki i z niecierpliwo�ci¹ czekaæ na
rozstrzygniêcie konkursu.

Agnieszka Koz³owska
Agnieszka Pietroñ

Zbieramy makulaturê

Uczniowie naszej szko³y do³¹-
czyli do projektu M³odzi g³osuj¹, or-
ganizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, jest to wydarze-
nie o zasiêgu europejskim � podobne
akcje organizowane s¹  tak¿e w Niem-
czech, Finlandii i Holandii. To dobra
okazja do zdobycia do�wiadczenia w
pracy zespo³owej, dziêki niej zyska-
my rzeczywisty wp³yw na to, co siê
dzieje w naszej spo³eczno�ci.  Mamy
równie¿ nadziejê, ¿e dziêki naszym
dzia³aniom wiêcej osób pe³noletnich
we�mie udzia³ w g³osowaniu.
 Akcja ta jest okazj¹ do zaanga¿owa-
nia ca³ej spo³eczno�ci szkolnej we
wspólne dzia³ania. W ramach projek-
tu M³odzi g³osuj¹ 2009 szko³y mog¹
realizowaæ trzy rodzaje zadañ:
* Opracowanie i prowadzenie lo-
kalnych projektów m³odzie¿owych,
zachêcaj¹cych doros³ych do g³osowa-
nia w wyborach.
* Organizacja w swojej szkole m³o-
dzie¿owych wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego na podobnych za-
sadach, na jakich przeprowadzane s¹
wybory powszechne.
* Sprawdzanie czy lokale wybor-
cze w danym obwodzie s¹ przysto-
sowane dla osób niepe³nosprawnych.

M³odzie¿ ZSZ nr 1 postanowi³a
realizowaæ wszystkie trzy zadania.
M³odzi ochoczo w³¹czyli siê do pra-
cy i rozpoczêli od realizacji pierw-
szego punktu; zosta³a przeprowa-
dzona w naszej szkole prelekcja do-
tycz¹ca dzia³alno�ci Parlamentu Eu-

M£ODZI G£OSUJ¥ 2009
ropejskiego, wziê³y w niej udzia³ na-
stêpuj¹ce klasy III Tek a, III Tek b,
III Th III Tel, III Tg a, III Tg b, II Tm,
II w1, ITs.  Przygotowano równie¿
dla wszystkich uczestników ulotki
informuj¹ce o dzia³aniach jakie podej-
muje Parlament Europejski. Zadaniem
domowym by³o zapoznanie z infor-
macjami o wyborach i parlamencie
wszystkich pe³noletnich cz³onków
rodziny i znajomych oraz zachêcenie
ich do czynnego udzia³u w wyborach
7 czerwca.  Ponadto 28 maja odbê-
dzie siê spotkanie m³odzie¿y naszej
szko³y z pani¹ Agat¹ Lachor, przed-
stawicielk¹ Domu Europejskiego w
Opolu, która przedstawi jak wa¿ne
jest aktywne uczestnictwo w wybo-
rach, gdy¿ decyduje to o naszym
wspó³udziale w polityce europej-
skiej.

Naszym celem jest zachêcenie do
wziêcia udzia³u w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego jak najwiêk-
szej liczby osób uprawnionych do
g³osowania. Oprócz dzia³añ prowa-
dzonych w szkole, chcemy wyj�æ do
spo³eczno�ci lokalnej aby zachêcaæ i
jednocze�nie informowaæ, ¿e takie
wybory maj¹ miejsce, a  udzia³ ka¿-
dego z nas ma bardzo du¿e znacze-
nie, bo to przecie¿ my decydujemy
kto bêdzie nas reprezentowa³, i jaki
to bêdzie mia³o wp³yw na nasz¹ przy-
sz³o�æ. W my�l zasady neutralno�ci
politycznej, nie mo¿emy prowadziæ
kampanii wyborczo-informacyjnej,
czy agitacji wyborczej na rzecz kon-
kretnych kandydatów czy komite-

tów wyborczych. Chcemy na ulicz-
nym happeningu przedstawiæ
wszystkie komitety, poniewa¿ na-
szym g³ównym przes³aniem jest za-
chêcenie do czynnego uczestnictwa
w wyborach 7 czerwca.

Wiadomym jest, ¿e wybory nie
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem,
a frekwencja jest niska. Postanowili-
�my sprawdziæ jakie s¹ tego przy-
czyny. W zwi¹zku z tym uczennice
naszej szko³y przeprowadzaj¹ ankie-
tê w�ród spo³eczno�ci lokalnej, wy-
niki maj¹ nam  daæ odpowied� jak¹
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