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Od dwóch miesiêcy Stowarzy-
szenie na rzecz Rozwoju Edukacji
i Kultury w Powiecie Strzeleckim
jest cz³onkiem Opolskiego Banku
¯ywno�ci. Te regionalne banki
wchodz¹ w sklad - na federacyjnych
zasadach - organizacji ogólnopol-
skiej.

Idea banków ¿ywno�ci zrodzi³a
siê pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku
w USA. Inicjatorem pierwszych dzia-
³añ sta³ siê John van Hengel, biznes-
men, który po przej�ciu na emerytu-
rê podj¹³ pracê jako wolontariusz w
lokalnej organizacji wspomagaj¹cej
najubo¿szych mieszkañców Phoenix
w Arizonie. Zauwa¿ywszy, ¿e wielu
sklepikarzy marnuje ¿ywno�æ wyrzu-
caj¹c produkty, których termin wa¿-
no�ci zbli¿a³ siê do koñca, postano-
wi³ zbieraæ je i przekazywaæ na bie-
¿¹co do miejskich jad³odajni. Wkrót-
ce rozmiary tych dzia³añ przekroczy-
³y granice miasta. W roku 1967 po-
wsta³ pierwszy na �wiecie Bank ̄ yw-
no�ci - Bank ¯ywno�ci �w. Maryi.
W nied³ugim czasie podobnego typu
instytucje zaczê³y powstawaæ na ca-
³ym �wiecie.

Banki ¯ywno�ci s¹ organizacja-
mi pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi w
lokalnych �rodowiskach. Ich celem
jest zmniejszanie obszarów niedo¿y-
wienia oraz przeciwdzia³anie marno-
trawieniu ¿ywno�ci. Podstawê ich
dzia³alno�ci stanowi¹ 3 zasady: non
profit (bez zysku) poprzez bezp³at-
ne pozyskiwane ¿ywno�ci oraz jej
bezp³atny rozdzia³; docieranie do po-
trzebuj¹cych poprzez organizacje
charytatywne oraz zasada apolitycz-
no�ci - mówi Waldemar Gaida, prze-
wodniczacy Stowarzyszenia. I doda-
je: - To wyja�nienie wydaje mi siê nie-
zbêdne, bo choæ wielu ludzi o funk-
cjonowaniu takich banków s³ysza³o,
to zapewne nie zdaje sobie sprawy,
¿e podobny móg³by dzia³aæ równie¿
na naszym terenie, w obiegowej opi-
nii uwa¿anym za do�æ zamo¿ny. A

jednak - i u nas s¹ ludzie, którzy po-
dobnego wsparcia potrzebuj¹. I jest
ich wcale niema³o, zw³aszcza osób
starszych i schorowanych, maj¹cych
trudno�ci z poruszeniem siê, czêsto
osamotnionych, bo rodzina, wy-
je¿d¿aj¹c za granicê, zupe³nie zerwa-
³a z nimi kontakty. W tej chwili mamy
pod opiek¹ oko³o 150 rodzin. Docie-
ramy do nich poprzez PCPR, Nie-
mieckie Towarzystwo Dobroczynne
i DFK Strzelce Opolskie.
- Nasze Stowarzyszenie ju¿ wcze-
�niej stara³o siê pomagaæ w podobny
sposób: od trzech lat przed �wiêtami
docierali�my do dzieci i seniorów; or-
ganizowalismy tak¿e wspólnie z DPS
w Szymiszowie imprezy integracyj-
ne. Teraz natomiast, jako cz³onek
Opolskiego Banku ̄ ywno�ci, bêdzie-
my dostarczaæ paczki z najbardziej
podstawowymi produktami ¿ywno-
�ciowymi. Zaczynamy ju¿ w maju.
Muszê tu zauwa¿yæ - dopowiada W.
Gaida - ¿e mo¿liwo�ci mamy ograni-
czone: przy okre�lonej comiesiêcz-
nej sk³adce obecna ilo�æ naszych pod-
opiecznych to w tej chwili maksimum.
Nie jeste�my w stanie zast¹piæ in-
stytucji publicznych, zajmuj¹cych siê
opiek¹ spo³eczn¹, mo¿emy natomiast
stanowiæ dla nich pewne uzupe³nie-
nie.

Najwa¿niejsze jednak, ¿e nasi
podopieczni bardzo ceni¹ sobie
wszystkie odwiedziny. Odczuli�my
to ju¿   przy okazji dostarczania pa-
czek przed�wi¹tecznych. Najgorsza
dla nich - jak sami mówi¹ - jest sa-
motno�æ.
Dlatego te¿ w nasze dzia³ania chce-
my w³¹czyæ - na zasadach wolonta-
riatu - m³odzie¿.

Wszystkich zainteresowanych
pomoc¹ ludziom starszym i samot-
nym proszê o kontakt ze Stowarzy-
szeniem, maj¹cym siedzibê w strze-
leckim starostwie - z p. Andrzejem
Piontkiem lub bezpo�rednio ze mn¹ -
koñczy W. Gaida.

Na prze³omie marca i kwietnia dwie
17-osobowe grupy uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Nr 2 w Opolu i
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich przez tydzieñ
uczestniczy³y w seminarium odby-
waj¹cym siê w niemieckiej miejsco-
wo�ci Königswinter, po³o¿onej po-
miêdzy Koloni¹ a Bonn. Organizato-
rem wyjazdu by³ Haus-Schlesien-
Deutsches Kultur-und Bildungszeu-
trum e.V.(niemieckie centrum kultu-
ralno-o�wiatowe), a g³ównym spon-
sorem niemieckie Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych. Wszystko
rozpoczê³o siê w niedzielê, 23 marca.
Ju¿ nastêpnego dnia zwiedzali�my
rynek w Bonn oraz dom-muzeum
Ludwiga von Beethovena. Program
seminarium wype³niony by³ niemal
co do godziny i urozmaicony pod
ka¿dym wzglêdem. Jednym z najcie-
kawszych jego punktów by³a wizyta
w domu Konrada Adenauera oraz w
fundacji jego imienia w Bonn. Intere-
suj¹ce okaza³o siê równie¿ spotkanie

z polskim konsulem w Niemczech,
który przyj¹³ nas bardzo go�cinnie w
swojej siedzibie w Kolonii. Po-
wszechne i niek³amane zainteresowa-
nie wzbudzi³a wycieczka do �wiel-
kiego akwarium�, jakim jest Sea-Life-
Center w Königswinter. Najwa¿niej-
szym elementem edukacyjnym semi-
narium by³o jednak opracowanie i
przedstawienie projektów, których
tematyka zwi¹zana by³a z szeroko
rozumian¹ histori¹ i kultur¹ �l¹ska.
Nasi uczniowie podeszli do tego za-
dania z pe³nym zaanga¿owaniem i
przedstawili swoje tematy w sposób
pomys³owy, ale jednocze�nie rzetel-
ny.
Wszyscy uczestnicy seminarium w
Königswinter twierdz¹ zgodnie, i¿
by³o ono naprawdê udane, a wynie-
sionej z niego wiedzy i umiejêtno�ci
nie sposób niedoceniæ. Mamy nadzie-
jê, ¿e kiedy� jeszcze uda nam siê od-
wiedziæ te piêkne okolice i go�cinnych
ludzi.

E. Konieczna - n-l w ZSZ Nr 1

Pocz¹tek maja to okazja do spo-
tkania, porozmawiania i mi³ego spê-
dzenia �wi¹tecznego czasu. Po raz
trzeci Zarz¹d DFK w Niezdrowicach
zorganizowa³ 3 maja spotkanie dla
cz³onków Ko³a. Odby³o siê ono w
nowej sali u p.Ruthy Gandyk. Przy
Kaffee und Kuchen uczestnicy jak i
zaproszeni go�cie wys³uchali wi¹zanki
piosenek Karoliny Kwas laureatki po-
wiatowego konkursu �piewaczego,
uczennicy Szko³y Podstawowej w
Olszowej. W programie artystycz-
nym wyst¹pi³ tak¿e zespó³ m³odzie-
¿owy �Hexy� z Ujazdu, który zapre-
zentowa³ kilka tanecznych standar-
dów. Na zakoñczenie spotkania przed
niezdrowick¹ publiczno�ci¹ wyst¹pi³
p. Krzysztof B., iluzjonista z Pio-
trówki. Swoimi umiejêtno�ciami za-
skoczy³ wielu widzów, szczególnie
tych, którzy bezpo�rednio brali udzia³
w jego pokazach.

Maturalny maraton rozpoczê-
ty. 4 maja - jêzyk polski, 5 maja -
jêzyk angielski, 8 maja - WOS, 9
maja - geografia. A gdzie tam ko-
niec...

Kiedy 9 maja koledzy zdawali
geografiê, trójka abiturientów ZSO w
Strzelcach Opolskich w sali informa-
tycznej korzysta³a jeszcze z konsul-
tacji swojej nauczycielki z matema-
tyki. Ten przedmiot bêd¹ zdawaæ za
dwa dni i warto przecie¿ jeszcze wy-
korzystaæ na naukê te ostatnie chwi-
le...

Ta trójka uczniów to Marcin No-
wak (w takiej kolejno�ci na zdjêciu
od prawej), Damian Wielocha i Ma-
teusz Koik.

Dwaj pierwsi wybieraj¹ siê na in-
formatykê na Politechnice Opolskiej.
Tam ³atwiej - a przy tym taniej! -
dojechaæ ni¿ do Wroc³awia - mówi¹
zgodnie. Trzeci natomiast, Mateusz,
wybra³ uczelniê za granic¹: w Niem-
czech zamierza studiowaæ projekto-
wanie przedmiotów u¿ytkowych. Po
pierwszym roku nastêpuje dopiero
�ci�lejsze ukierunkowanie.

Moje zdziwienie wyborem ega-
zminu maturalnego z przedmiotu tak
odleg³ego wydawa³oby siê od przed-
miotu przysz³ych studiów, arty-
stycznych przecie¿, kwituje krótko:
- Lubiê matematykê i interesujê siê
ni¹. Nic innego wybraæ nie mog³em.
Zapytani o dotychczasowe wra¿enia
z przebiegu matur twierdz¹, ¿e samo
przyst¹pienie do egzaminów to stres.
Pog³êbi³ siê jeszcze, gdy dowiedzieli
siê jakie s¹ tematy wypracowania na

jêzyku polskim.
- Nikt przecie¿ nie nastawia³ siê
na Ch³opów Reymonta - mówi¹ -
skoro ta lektura pojawi³a siê na ma-
turach próbnych. Byli�my zasko-
czeni, a to budzi negatywne emocje.
Drugi temat - Szekspir -  nie wzbu-
dzi³ ich zainteresowania, wiêc wy-
bór by³ oczywisty: jednak Ch³opi.
Test, czyli druga czê�æ tego samego
egzaminu, nie wydawa³ siê ju¿ trud-
ny.

Marcin Nowak i Damian Wielo-
cha gorzej oceniaj¹ natomiast egza-
min z jêzyka angielskiego. Egzamin
z zakresu podstawowego by³ pro-
sty, natomiast w zakresie rozszerzo-
nym trudno�æ sprawi³a im czê�c eg-

zaminu sprawdzaj¹ca rozumienie ze
s³uchu. - Trudno by³o zrozumieæ lek-
tora - Anglika - oceniaj¹.

Podobne obawy ma Mateusz
Koik, przed którym jeszcze egzamin
z jêzyka niemieckiego, równiez na po-
ziomie rozszerzonym.
- Je�³i zaprezentuj¹ nam lektora po-
chodz¹cego z Bawarii - a tym nas ju¿
postraszono - bêdzie nie³atwo -
stwierdza.

Za tê trójkê i za wszystkich in-
nych tegorocznych maturzystów trzy-
mamy kciuki. Mamy nadziejê, ¿e ju¿
po opadniêciu emocji wiêcej osób po-
dzieli siê z nami swoimi uwagami - to
przecie¿ mo¿e przydaæ siê ich m³od-
szym kolegom za rok.

W sobotê 6 maja  grupa uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Za-
wadzkiem wziê³a udzia³ w XIV Rejo-
nowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy organizowanych przez Za-
rz¹d Rejonowy Polskiego Czerwone-
go Krzy¿a w Opolu. Dru¿ynê two-
rzyli Dawid Brze�ny, Micha³ Wê-
glarz, Bartosz Piêkny � uczniowie
klasy IIb oraz Monika Ostrowska �
uczennica klasy IIIc.

Uczestnicy Mistrzostw mieli do
pokonania 4 stacje urazowe � z po-
zorowanymi obra¿eniami, 1 stacjê z
wiedzy teoretycznej na temat udzie-
lania pierwszej pomocy oraz Ruchu
Czerwonego Krzyza i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca oraz stacje �Rozrywka i
relaks�.

Tematyka pozoracji nawi¹zywa-
³a do najczê�ciej spotykanych w zy-
ciu codziennym wypadków. Zawod-
nicy musieli wykazaæ siê wiedz¹ z
zakresu kursu pierwszej pomocy pro-
wadzonego przez PCK oraz znajo-
mo�cia zagadnien zwiazanych z dzia-
³alno�ci¹ Czerwonego Krzy¿a.

Po kilkugodzinnych zmaganiach
odby³o siê uroczyste zakoñczenie
Mistrzostw � og³oszenie wyników
przez g³ównego sêdziego (szczegól-

Jedni z najlepszych w pierwszej pomocy�.

nie wyczekiwany moment), wreê-
czenie nagród i dyplomów. Nasza
dru¿yna zdoby³a trzecie miejsce �
tu¿ za szko³ami opolskimi. Jest to
dla nas du¿e wyró¿nienie, poniewa¿
w zawodach wziêli�my udzia³ po raz
pierwszy. Jako jedyni reprezento-
wali�my powiat strzelecki.

Zespó³ otrzyma³ puchar, dy-

plom Zarz¹du Rejonowego PCK w
Opolu, dyplom i pami¹tkow¹ statu-
etkê Stra¿y Miejskiej w Opolu, pa-
mi¹tkowe albumy, a tak¿e baga¿ no-
wych do�wiadczeñ i mi³ych wspo-
mnien. Mamy nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku osi¹gniemy jeszcze lep-
sze wyniki.

Opiekun zespo³u Anna Sta�

Nasza majówka
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