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rozkwit. Niekiedy trudno
jest odtworzyæ dok³adny
przebieg traktu lub te¿ nie
sposób wprowadziæ na nie-
go p¹tników (zaorana lub
zaro�niêta droga, tereny
przemys³owe, ruchliwa uli-
ca itp.). W kilku miejscach
wytyczone zosta³y alterna-
tywne przebiegi Drogi.
Tak¿e dziêki temu uda³o siê
w du¿ej mierze po³¹czyæ
wa¿ne obiekty sakralne i
miejsca istotne z punktu wi-
dzenia kultury i historii,
które swe powstanie za-
wdziêczaj¹ istnieniu Via Re-
gia � szlaku ³¹cz¹cego kraje
i regiony, poszczególnych
ludzi i ca³e spo³eczno�ci.

Podobna idea przy-
�wieca³a cz³onkom stowa-
rzyszenia �Ökumenischer
Pilgerweg� z Weimaru, któ-
re w roku 2003 utworzy³o
Ekumeniczn¹ Drogê P¹tnicz¹ przez Saksoniê i Turyngiê. Szlak p¹tniczy nie
jest jedyn¹ form¹ odtworzenia owych historycznych powi¹zañ: i tak na przy-
k³ad po³o¿one przy dawnym trakcie miasta tworz¹ stowarzyszenie �Na ku-
pieckim szlaku�, odnosz¹ce siê do tradycji �Wysokiej Drogi�. Droga �w. Jaku-
ba wskazuje jednak na istniej¹cy g³êbszy, duchowy zwi¹zek: by w pielgrzym-
ce przez ziemiê osi¹gn¹æ cel, potrzebujemy wysi³ku, nadziei, chêci zrozumie-
nia, wyj�cia poza siebie, otwarto�ci oraz wsparcia Tego, który sam jest Drog¹,
Prawd¹ i ¯yciem.

Droga �w. Jakuba na
�l¹sku Opolskim od-
twarza trzy dawne trak-
ty, które s³u¿y³y kupcom,
wêdrowcom, podró¿ni-
kom, dyplomatom � i piel-
grzymom.
G³ówny z nich to Via Re-
gia, zwany tak¿e Wysok¹
Drog¹, prowadz¹cy nie-
gdy� z Rusi przez Kra-
ków, Opole, Wroc³aw,
Lipsk, Koloniê do Pary-
¿a. Jak wiêkszo�æ daw-
nych szlaków pierwotnie
wiód³ on wzd³u¿ rzeki �
na Opolszczy�nie by³a
ni¹ Odra. St¹d w jej doli-
nie znajdziemy ko�cio³y
�w. Jakuba � patrona piel-
grzymów, wêdrowców i
podró¿uj¹cych kupców:
w Raciborzu, Rogowie
Opolskim i Skorogoszczy.
Podopolski Dobrzeñ Wiel-
ki by³ przez wieki celem
wielu pielgrzymów zmie-
rzaj¹cych do tutejszego ko�cio³a �w. Rocha.

Wysoka Droga w �dzisiejszym wydaniu�, droga ³¹cz¹ca regiony na zachód
i wschód od Opolszczyzny to autostrada A4.

Nie sposób oczywi�cie zapomnieæ o tak wa¿nych dla regionu miejscach,
jak Góra �w. Anny czy Kamieñ �l. - tak¿e te miejsca znak muszli po³¹czy z
Drog¹ �w. Jakuba, najwa¿niejszym szlakiem p¹tniczym w Europie, prowa-
dz¹cym do Santiago de Compostela. Warto zaznaczyæ, ¿e Santiago jest stolic¹
hiszpañskiej Galicii, regionu partnerskiego Województwa Opolskiego.

Drugim traktem przebiegaj¹cym przez �l¹sk Opolski by³ szlak prowadz¹-
cy z Ma³opolski w kierunku Moraw i Wiednia. Historyczny szlak z Raciborza
przez Bramê Morawsk¹, Opavê i O³omuniec pozwoli w przysz³o�ci doj�æ
pielgrzymom do Bawarii, Szwajcarii i � rzecz jasna � Santiago de Compostela.

Wreszcie trzeci z odtwarzanych traktów prowadzi³ z Moraw przez Nysê
wzd³u¿ biegu Nysy K³odzkiej do wspomnianego ju¿ szlaku Via Regia. Nie bez
racji nad Nys¹ góruje potê¿na bry³a konkatedry pod wezwaniem �w. Jakuba.

Via Regia

Figura �w. Jana Nepomucena w Siedlcu

Góra �w. Anny

Akcja �Sprz¹tania �wiata� wywo-
dzi siê z Australii, gdzie w 1989 roku
po raz pierwszy 40 ty�. Mieszkañ-
ców Sydney zebra³o siê, by wzi¹æ
udzia³ w sprz¹taniu terenu portu. Rok
pó�niej akcja objê³a ca³¹ Australiê. U
nas w kraju akcja odbywa siê od 1994
roku. Patronem i koordynatorem jest
Fundacja Nasza Ziemia. Akcja ma
zawsze miejsce w trzeci weekend
wrze�nia. Wtedy to dzieci i m³odzie¿
szkolna oraz wiele organizacji m³o-
dzie¿owych i proekologicznych za-
biera siê do generalnych porz¹dków.
W rêkawiczkach i zaopatrzeni w
worki foliowe przeczesuj¹ sw¹ naj-
bli¿sz¹ okolicê w poszukiwaniu �mie-
ci. W tym roku szczególna uwagê
skoncentrowano na lasach � zielonym
skarbie naszego kraju.

Nie zapomnieli o tym równie¿
uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych w Zawadzkiem. Pochmurna
pogoda pokrzy¿owa³a plany i akcjê
przesuniêto na 29 wrze�nia. Tego dnia
uczniowie wraz z nauczycielami udali

Wrzesieñ pachnie ekologi¹

siê do pobliskiego lasu, by nape³niæ
worki �mieciami. Niestety bardzo siê
rozczarowali. Liczyli na rekordowe
zbiory papierków, szklanych bute-
lek, plastikowych pojemników, pu-
szek i innego rodzaju odpadów, które
nie zawsze mo¿emy ogarn¹æ nasz¹
wyobra�ni¹. Co prawda znale�li kil-
ka interesuj¹cych okazów, ale nie za-
pe³nili wszystkich zabranych wor-
ków foliowych, a nawet, by wype³-
niæ kilka musieli siê nie�le natrudziæ.
Jest to bardzo dobra informacja.
Mówi ona o tym, ¿e las w najbli¿szej
okolicy szko³y jest stosunkowo czy-
sty. Osoby przebywaj¹ce na tym te-
renie dbaj¹ wiêc o to, by zostawiæ las
takim, jakim go zastali, aby inni mo-
gli równie¿ podziwiaæ jego uroki.

Uczniowie naszej szko³y dziêki
systematycznej edukacji ekologicz-
nej, maj¹ du¿¹ �wiadomo�æ, jak dbaæ
o naturalne �rodowisko. Wiedz¹ t¹
mogliby siê podzieliæ z osobami, któ-
re z lasu robi¹ wysypisko �mieci, o

czym coraz czê�ciej donosz¹ ogólno-
krajowe media. Nasi uczniowie po-
winni przekazaæ wszystkim ludziom
bez wyobra�ni, ¿e las to ostoja ty-
siêcy gatunków ro�lin i zwierz¹t.
Lasy mog¹ skutecznie przeciwdzia-
³aæ zmianom klimatycznym. Las po-
ch³ania dwutlenek wêgla oraz inne
szkodliwe substancje. Las produkuje
tlen � niezbêdny do naszego ¿ycia.
Las stabilizuje wilgotno�æ powietrza,
chroni przed szkodliwym wp³ywem
przemys³u, os³ania gleby i wody,
magazynuje wodê opadow¹ i zmniej-
sza si³ê wiatrów.

W akcji �Sprz¹tania �wiata� cho-
dzi nie tylko o to, by przez kilka dni
uczestniczyæ w ogólnospo³ecznym
zbieraniu �mieci. Przede wszystkim
chodzi o to, by�my ca³y czas mieli
�wiadomo�æ, ¿e musimy dbaæ o na-
turalne �rodowisko. Od niego zale¿y
nasze ¿ycie. Pamiêtajmy o tym przez
ca³y rok.

Agnieszka Szampera�wiadomy go�æ lasu

Sprz¹tanie lasu w ZSS w Zawadzkiem

Kolejny raz przekonali�my siê o
wra¿liwo�ci uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich.

Z ogromnym entuzjazmem m³o-
dzie¿  naszej szko³y zareagowa³a na
apel Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej �Ognik� o pomoc w zorga-
nizowaniu zbiórki pieniêdzy na ope-
racjê absolwentki naszej szko³y Mar-
leny Szeremet.

Samorz¹d Uczniowski powo³a³
grupê wolontariuszy, którzy przez
ca³y tydzieñ zbierali fundusze na
rzecz Marleny. I tym razem m³odzie¿
nas nie zawiod³a, ka¿dego dnia wy-
pe³niaj¹c puszkê wolontariuszy.

Oprócz zbiórki pieniêdzy, odby³
siê kiermasz ciast, który zorganizo-
wa³y uczennice klasy II Technikum
ekonomicznego �b�, pod opiek¹ pani
Beaty Kasielskiej. Dziewczêta za
swoje pyszne wypieki zebra³y
215,10 z³, wspieraj¹c w ten sposób
akcjê pomocy kole¿ance.

Razem uda³o nam siê zebraæ
1185,63 z³ i 11 Euro.

Wszystkich ludzi dobrej woli
prosimy o wsparcie finansowe i wp³a-
ty na konto:

Bank Spó³dzielczy w Krapkowi-
cach o/Strzelce Opolskie

76 8884 19030 2004 0001 0911 0101
z dopiskiem �Pomoc Marlenie�

Opiekunki Samorz¹du
Uczniowskiego

Agnieszka Koz³owska
Agnieszka Pietroñ

M£ODZI
SOLIDARNI

10 wrze�nia klasa 3 c Publiczne-
go Gimnazjum Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi w Strzelcach Op. pod
opiek¹ wychowawcy Katarzyny
Maciaszczyk-Paprotny oraz nauczy-
ciela Arkadiusza Janickiego i pedago-
ga szkolnego Aleksandry Kropielnic-
kiej wybra³a siê na rajd rowerowy,
którego celem by³o zapoznanie siê z
gospodarstwami agroturystycznymi
w naszym regionie.

Trasa wiod³a przez Dziewkowi-
ce, Jemielnicê, G¹siorowice i Centa-
wê. W Jemielnicy rajdowicze zwie-
dzili park z zegarem s³onecznym,
ko�ció³ oraz obejrzeli s³ynne jemiel-
nickie wiatraki.  W G¹siorowicach
grupa odwiedzi³a gospodarstwo agro-
turystyczne pañstwa Pyttel. W³a�ci-
cielka opowiedzia³a, jak powsta³ po-
mys³ i jak wygl¹da³a jego realizacja.
Uczniowie dowiedzieli siê, w jaki

 Poznajemy gospodarstwa
agroturystyczne w naszym regionie

sposób mo¿na uzyskaæ dofinansowa-
nie ze �rodków unijnych i jak wygl¹-
da prowadzenie takiego gospodar-
stwa od strony praktycznej, a potem
pani Pyttel zaprosi³a na w³asnorêcz-
nie upieczony ko³acz.

Kolejnym przystankiem na tra-
sie by³o gospodarstwo pañstwa
Knopków w Centawie - �Nad Sta-
wem�.  Tutaj równie¿ go�cinna w³a-
�cicielka odpowiada³a na pytania m³o-
dzie¿y, a po zwiedzeniu posiad³o�ci
na uczestników rajdu czeka³o ogni-
sko z kie³baskami.

M³odzie¿ zgodnie stwierdzi³a, ¿e
oba gospodarstwa s¹ wymarzonym
miejscami na spêdzenie wakacji, czy
chocia¿by urz¹dzenia osiemnastki w
przysz³o�ci, jak równie¿ ciekawym
pomys³em na pracê w przysz³o�ci.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny
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