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W pi¹tek 5 grudnia w sali wido-
wiskowej Strzeleckiego O�rodka Kul-
tury m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 uczestniczy³a w podsu-
mowaniu trwaj¹cego od marca br. pro-
jektu edukacyjnego ��wiêty Jacek �
�wiat³o ze �l¹ska�. W kwietniu
przedstawiciele trzech diecezji two-
rz¹cych metropoliê górno�l¹sk¹: Wy-
¿szego Seminarium Duchownego z
Opola, Wy¿szego �l¹skiego Semina-
rium Duchownego z Katowic, Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Ry-
du³tów i uczniowie naszej szko³y ro-
zegrali wielki turniej pi³ki no¿nej o
puchar �w. Jacka, który wywalczy³a
nasza szko³a. W duchowej wêdrówce
z postaci¹ �wiêtego towarzyszyli nam
zaproszeni prelegenci:
ks. Sylwester Pruski, ks. Jacek
Olewicz, ks. Walter Lenart oraz ks.
dr Rudolf Nieszwiec.
Postaæ �wiêtego Jacka by³a obecna
niemal na ka¿dym kroku pracy kate-
chetycznej, m.in. w trakcie nabo-
¿eñstw przygotowanych przez nas
dla parafii �w. Wawrzyñca, a tak¿e
rekolekcji szkolnych. W trakcie reali-
zacji projektu wybrane klasy mog³y
wêdrowaæ za �w. Jackiem, czê�æ
uczniów wraz z katechetami odwie-
dzi³a Rzym i uczestniczy³a we mszy
�w. w bazylice �w. Sabiny na Awen-
tynie (miejscu ob³óczyn �w. Jacka),
byli�my na Litwie, nasze kroki skie-

Wystarczy iskra,
by rozpaliæ wielki ogieñ

rowali�my tak¿e do grobu �w. Jacka
w Krakowie. Najwiêksza grupa
uczniów podziwia³a piêkno Kamie-
nia �l. pielgrzymuj¹c do miejsca na-
rodzin �wiêtego. Aby postaæ �w. Jac-
ka nie by³a obca m³odszym kolegom
ze szkó³ podstawowych, przygoto-
wali�my wysta-
wê prac pla-
stycznych i lite-
rackich., a zwie-
dzaj¹cy j¹ mogli
wys³uchaæ in-
formacji oraz
zobaczyæ krótki
film biograficzny
przedstawiaj¹cy
¿ycie �w. Jacka.
P o d s u m o w a -
niem naszej wê-
drówki ze �w.
Jackiem by³y
szkolne konkur-
sy: plastyczny,
literacki i wie-
dzy na temat
¿ycia i dzia³al-
no�ci �wiêtego.
Trzeba przyznaæ, i¿ wszystkie cie-
szy³y siê ogromnym zainteresowa-
niem - wziê³o w nich udzia³ ponad
160 uczniów.
Program zrealizowany w naszej
szkole przybli¿y³ ka¿demu z nas
postaæ �w. Jacka Odrow¹¿a, ukaza³

wielkie bogactwo charyzmatu Apo-
sto³a Pó³nocy, a tym samym niejako
na nowo odkrywali�my �wiat³o ze
�l¹ska, którego blask przez te kilka
miesiêcy mocno rozja�nia³ mury na-
szej szko³y.

W trakcie podsumowania projek-
tu go�cili�my ks. bp. Jana Kopca, któ-
ry w wyst¹pieniu nie tylko podsu-
mowa³ nasz¹ pó³roczn¹ pracê, ale
ukaza³ nam bogactwo charyzmatu
�wiêtego Jacka, omówi³ fenomen jego
popularno�ci w Polsce i poza jej gra-
nicami. Wezwa³ wszystkich zebra-
nych, by za swoim krajanem nie�li
Ewangeliê z poszanowaniem odmien-
no�ci, byli tolerancyjni w najlepszym
tego s³owa znaczeniu.
Spotkanie zakoñczy³ koncert ewan-
gelizacyjny w wykonaniu Magdy
Anio³.

Po nim zaproszeni go�cie mieli
mo¿liwo�æ skosztowania kulinarnych
smako³yków przygotowanych przez
uczniów klas Technikum Gastrono-
micznego, za� wszyscy obecni
uczniowie zostali poczêstowani plac-

kami �w. Jacka.
Zespó³ katechetów serdecznie

dziêkuje wszystkim, którzy pomo-
gli w realizacji projektu, a jedno-
cze�nie przyczynili siê do przybli-
¿enia m³odzie¿y postaci �w. Jacka.

dr Edyta Bem

Ju¿ po raz 11. klub zorganizowa³
miko³ajkowy turniej dla swoich wy-
chowanków. W tym roku, podobnie
jak i w ubieg³ym, by³ on dofinan-
sowany przez Powiat Strzelecki w
ramach realizacji zadania publicz-
nego �Kszta³towanie charakteru
dzieci i m³odzie¿y powiatu strze-
leckiego poprzez samodyscyplinê
i systematyczne treningi walk
wschodnich�. Turniej by³ podsumo-
waniem realizacji ca³ego zadania.

Do rywalizacji przyst¹pi³o 83 za-
wodników do lat 13, reprezentuj¹-
cych sekcje klubowe. Pozostali cz³on-
kowie pomagali w sprawnym prze-
prowadzeniu turnieju.

Zmagania sportowe rozpoczê³y
siê o godz. 15.00 konkurencjami
sprawno�ciowymi, w których trzeba
siê by³o wykazaæ si³¹, szybko�ci¹,
gibko�ci¹ i skoczno�ci¹ oraz konku-
rencjami kata. Po ich zakoñczeniu
wszyscy uczestnicy i zaproszeni go-
�cie ustawili siê do pami¹tkowego
zdjêcia.

Planowo o godz. 17.00 dokonano
uroczystego otwarcia, prezes klubu
serdecznie przywita³ wszystkich za-
proszonych go�ci, zawodników, ro-
dziców, kibiców oraz �w. Miko³aja.
Nastêpnie przedstawi³ sprawozdanie
z dzia³alno�ci klubu w roku 2008, miê-
dzy innymi w ramach realizacji zada-
nia. W uznaniu za znacz¹ce osi¹gniê-
cia Burmistrz Zawadzkiego postano-
wi³ przyznaæ nagrody specjalne dla
Natalii Szponder za zdobycie Mi-
strzostwa i Wicemistrzostwa �wiata
Federacji FSKA oraz Bart³omieja Ba-
rañskiego za wywalczenie Mistrzo-
stwa Polski w stylu shotokan i Wice-
mistrzostwa Polski w karate WKF.

Trzeci¹ nagrodê otrzyma³ Zbi-
gniew Sworeñ, trener nagrodzonych
zawodników, w dowód uznania za
uzyskanie wysokich wyników przez
jego wychowanków oraz z okazji 20-
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lecia pracy szkoleniowej w sekcji ka-
rate. Wrêczenia nagród dokonali Bur-
mistrz Zawadzkiego Mariusz Sta-
chowski i Zastêpca Burmistrza Ja-
nusz Szampera. Prezes klubu wrêczy³
pani Magdalenie ¯elaznej, w zwi¹z-
ku z jej odej�ciem do innej pracy, po-
dziêkowanie za dotychczasow¹
wspó³pracê miêdzy klubem a Depar-
tamentem Turystyki i Sportu przy
Urzêdzie Marsza³kowskim.

Nastêpnie g³os zabra³ Burmistrz
Zawadzkiego, a pó�niej Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna. W czê�ci
artystycznej swoje umiejêtno�ci w
formie pokazu zademonstrowali za-
wodnicy Nidana, pokaz samoobro-
ny przygotowa³ oficer s³u¿b specjal-
nych, a karate song przedstawi³a gru-
pa z Prudnika pod kierunkiem Remi-
giusza Powro�nika. Na zakoñczenie
zwyciêzców w poszczególnych kon-
kurencjach udekorowali: Burmistrz
Zawadzkiego i jego zastêpca, Staro-
sta Strzelecki, Zdzis³aw Siewiera
Nadle�niczy Nadle�nictwa Zawadz-
kiego, Urszula Taibert by³a przewod-
nicz¹ca Rady, Zastêpca Burmistrza
Ozimka.

Podczas turnieju i na zakoñcze-
nie s³odyczami czêstowa³ �w. Miko-
³aj, a go�ciom i cz³onkom klubu wrê-
czy³ kalendarze klubowe. Po zakoñ-
czeniu zmagañ na sali wszyscy cz³on-
kowie klubu z rodzinami udali siê do
Kawiarni Sportowej na poczêstunek
przygotowany przez klub.

Turniej w tym roku wspierali:
Starostwo Powiatowe w ramach re-
alizacji zadania publicznego �Kszta³-
towanie charakteru dzieci i m³odzie-
¿y powiatu strzeleckiego poprzez sa-
modyscyplinê i systematyczne tre-
ningi walk wschodnich�, Drukarnia
Sil-Veg-Druk, Spó³ka Ofama, Us³ugi
Remontowo-Budowlane Marian
Szponder.

W sobotê 6 grudnia w hali spor-
towej w Kolonowskiem po raz drugi
z kolei odby³ siê Miko³ajkowy Tur-
niej Pi³ki Halowej. Podobnie jak w
zesz³ym roku, organizowany by³ on
przez klub sportowy LKS Zieloni
Spórok. Oprócz dru¿yny klubu pro-
wadz¹cego, w zawodach udzia³ wziê-
³y tak¿e dru¿yny: Unia Kolonowskie,
LZS Staniszcze Wielkie oraz go�cin-
nie SKS Piast Nowa Wie�.

Mistrza wy³oniono metod¹ «ka¿-
dy z ka¿dym». Po sze�ciu niezwykle
zaciêtych meczach, na czele tabeli
rozgrywek uplasowa³ siê zespó³ Unii
Kolonowskie, a kolejno za nim: SKS
Piast i LKS Zieloni. Wy³oniono tak¿e
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króla strzelców oraz najlepszego
bramkarza. Pierwszy tytu³ przypad³
Przemys³awowi Borawskiemu z
SKSu Piast, który w nagrodê otrzy-
ma³ pi³kê, natomiast drugi - Danielo-
wi Kapicy z LKSu Zieloni, który
otrzyma³ szkoln¹ torbê.

Miko³ajkowy turniej by³ tak¿e
doskona³¹ okazj¹ do wrêczenia wy-
ró¿nieñ:

Z³otych Medali 60-lecia Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Opo-
lu. Za zas³ugi dla LZS-u, honorowy
prezes zrzeszenia- W³adys³aw
Czaczka, uhonorowa³ wieloletnich
dzia³aczy podokrêgu w Strzelcach
Opolskich: pani¹ Monikê Anderwald,

pana Józefa Kaliciaka oraz pana Nor-
berta Kostonia - burmistrza gminy
Kolonowskie.

Podczas turnieju g³os zabra³ tak-
¿e pan Hubert Klencz - so³tys wsi
Spórok oraz pani Anna Golec - prze-
wodnicz¹ca Stowarzyszenia Odnowy
Wsi Spórok i radna gminy. Podziêko-
wali oni zawodnikom za ich czynny
udzia³ w sukcesach sportowych swo-
ich klubów oraz zachêcali do dalszej
pracy nad swoimi umiejêtno�ciami
pi³karskimi, a z okazji dnia �wiêtego
Miko³aja wrêczyli tak¿e drobne upo-
minki.

Organizatorzy zadbali, aby w
trakcie imprezy mo¿na by³o nie tyl-
ko �ledziæ rozgrywki na boisku, ale
tak¿e poczêstowaæ siê przepysznym
ko³aczem, napiæ siê ciep³ej herbaty
lub napojów ch³odz¹cych oraz, ju¿
po zawodach, nasyciæ siê smacznym
leczem.

Wielkie widowisko pi³karskie w
niesamowitej atmosferze! Klub spor-
towy LKS Zieloni po raz kolejny po-
pisa³ siê wspania³ymi umiejêtno�cia-
mi organizacyjnymi, które potwier-
dzaj¹ obecni na zawodach liczni go-
�cie.

Drugi Miko³ajkowy Turniej Pi³-
ki Halowej w Kolonowskiem mo¿na
uznaæ za bardzo udany, a organizato-
rzy ju¿ teraz zapraszaj¹ na nastêpne
wydanie w przysz³ym roku.

Micha³ Deja


