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POWIAT STR Z E LE C K I

Najlepsi z najlepszych
Migawki z powiatowego zakoñczenia roku szkolnego 2008/2009
w sali widowiskowej Stzreleckiego Orodka Kultury

Zespó³ Sunakune Ciawoche z Zespo³u Szkó³ im. Alekasandra kamiñskiego w
Strzelcach Opolskich uwietni³ uroczystoæ zakoñczenia roku szkolnego w
powiecie

ZNALELIMY HAKA NA RAKA!
Zespó³ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I w Zawadzkiem
zdoby³ III miejsce oraz Nagrodê Publicznoci w 2 edycji Ogólnopolskiego Programu dla M³odzie¿y MAM
HAKA NA RAKA. 8.06.2009 w Teatrze Capitol w Warszawie odby³a siê
Gala Fina³owa z wrêczeniem nagród
dla 10 najlepszych zespo³ów, które
przygotowa³y projekty kampanii
spo³ecznej na temat raka szyjki macicy.
W sk³ad naszego zespo³u
wchodz¹: Iza Wiatrek, Ania ¯ak, Dawid Guzy, Jacek Ka³u¿a, Dominik
Kowalski. Opiekunem naszego zespo³u by³a mgr Miros³awa K¹dzio³ka.
Tematem projektu kampanii spo³ecznej by³a profilaktyka raka szyjki
macicy. W ramach kampanii przygotowalimy: has³o, plakat, spot radiowy i film. Wykonane materia³y s¹ do
obejrzenia na stronie: www.mamhakanaraka.pl.
Do 2 edycji zg³osi³o siê 670 czteroosobowych zespo³ów ze szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ego kraju. W
pierwszym etapie konkursu zadaniem by³o przygotowanie i zrealizowanie prezentacji ukazuj¹cej ideê profilaktyki nowotworowej we w³asnym
rodowisku szkolnym i lokalnym.

Przeprowadzilimy szereg wywiadów z pracownikami s³u¿by zdrowia, opracowalimy gazetki, ulotki
oraz przeprowadzilimy kilka lekcji
w naszym liceum i ZSG w ¯êdowicach. Wszelkie nasze dzia³ania zosta³y ocenione przez organizatorów i docenione zaproszeniem na Warsztaty
Kreatywne do Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie.
100 szkó³ bior¹cych udzia³ w

warsztatach zapozna³o siê ze sposobem przygotowania kampanii spo³ecznej. Dowiedzielimy siê w jaki
sposób tworzyæ brief kreatywny.
10 najlepszych projektów pojawi³o siê na stronie www.mamhakanaraka.pl i zosta³o poddane surowej
ocenie internautów oraz jurorów.
Nasza kampania spodoba³a siê tak
du¿ej iloci osób, ¿e otrzymalimy
nagrodê publicznoci.

300 lat annogórskiej Kalwarii
Najlepsi uczniowie ze szkó³ specjalnych w Zawadzkiem, Kad³ubie i Strzelcach Opolskich

Uczniowie gimnazjum z oddzia³ami dwujêzycznymi w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich - z certyfikatami DSD I

Gratulacje odbierali uczniowie, rodzice i nauczyciele, na zdjêciu - Katarzyna
Maciaszczyk-Paprotny, nauczycielka z ZSO w Strzelcach Opolskich

Warto obejrzeæ te wystawê, dokumentuj¹c¹ jej historiê na Górze w.
Anny. Zapewne wielu z Pañstwa
modli³o siê na jej dró¿kach, czy szuka³o tam spokoju. Ale czy kto wie,
¿e liczy ona, jak odnotowa³ to kronikarz, 11730 kroków? Sk¹d to wiadomo tak dok³adnie? Archivum calvaristicum  stara ksiêga, dziêki której
tyle wiemy o budowie kalwarii i nabo¿eñstwach kalwaryjskich sprzed
wieków notuje dok³adne odleg³oci
miêdzy kaplicami. Od Annasza do
Kajfasza kroków jest 370. Annogórska Droga Pojmania Jezusa liczy
5112 metrów, za Droga Krzy¿owa
 1420.
Obszar Kalwarii na Górze wiêtej Anny jest trzykrotnie wiêkszy od
oryginalnego, jerozolimskiego i ma
kszta³t ryby, której okiem jest bazylika w. Anny.
Jej projektantem i wykonawc¹
by³ mieszkaj¹cy w Opolu w³oski architekt Domenico Signo. W kalwarii
annogórskiej, ale i wszystkich innych
g³ównym za³o¿eniem by³o stworzenie jak najwierniejszej kopii historycznych miejsc w Jerozolimie, czemu sprzyja³o samo ukszta³towanie
terenu  ze wzgórzami, dolinkami i
potokiem.
Budowê trzydziestu mniejszych
i trzech wiêkszych kaplic nale¿¹cych
zarówno do Drogi Mêki Pañskiej, jak
i do Dró¿ek Maryi, ukoñczono 24 lipca 1709 roku. Po dziewiêciu latach od
ustanowienia fundacji i rozpoczêcia
budowy.
Annogórsk¹ kalwariê ufundowa³
w roku 1700 Jerzy Adam Gaszyn,
wype³niaj¹c testament Melchiora
Ferdynanda Gaszyna, który rozpoczyna³ siê s³owami: Dostrzeg³em po
d³ugich rozwa¿aniach, i¿ wszystko
jest marnoci¹, za wiek ziemski szybko przemija, wszystko siê zmienia, a

niezbadane jest jedynie mi³osierdzie
Boga miertelnych.
Dzi, gdy przybywaj¹ tu wielotysiêczne rzesze p¹tników (szacuje
siê, ¿e rocznie przybywa ich oko³o
100 tysiêcy i stanowi¹ po³owê
wszystkich, którzy odwiedzaj¹ sankturaium na Górze w. Anny), trudno
uwierzyæ, ¿e nie zawsze tak by³o.

Na pocz¹tku tej fundacji nie chcieli nawet franciszkanie...
Dziêki pomocy sponsorów uda³o siê od roku 2000/01 odnowiæ 28
kaplic (pierwsz¹ odnowion¹ by³ Wieczernik) za sumê oko³o 2 mln z³ (pomys³odawc¹ ca³ego przedsiêwziêcia
by³ ówczesny pose³ Helmut Padzior).

