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roku czekała nas bardzo miła 
niespodzianka – mieliśmy tyl-
ko trzy lekcje, po których 
udaliśmy się całą szkołą do 
Gminnego Domu Kultury na 
koncert rapowy (kolejna nie-
spodzianka!), oczywiście pod 
opieką naszych nauczycieli.  

Kiedy już wszystkie 
klasy dotarły na miejsce, na 
scenie pojawił się jakiś gościu, 
który zapowiedział, że będzie 
dla nas śpiewał, a dokładnie – 
rapował. Ucieszyliśmy się, bo 
lubimy taką muzę, ale nagle 
ziomal powiedział, że coś nam 
opowie. I opowiedział. 
Wstrząsającą historię swojej 
młodości, w czasie której o 
mało nie zaćpałby się na śmierć 
– nieczuły na łzy matki, jej 
prośby, rozpacz. Liczyła się 
tylko „marycha” i kumple, 
którzy mieli identyczny sto-
sunek do życia – NARKO-
TYKI, reszta nieważna, Bóg 
nie istnieje. 

Matka naszego boha-
tera jednak nie odpuściła, do 
końca walczyła o syna i jakimś 
cudem namówiła go do wzię-
cia udziału w pielgrzymce, 
która miała miejsce nad Ad-
riatykiem. Tylko to skusiło 
Łukasza (pseudonim „Bęsiu”) 
do zgody na ten wyjazd, choć 

już po wejściu do autokaru, gdy 
zobaczył na sąsiednim 
siedzeniu babcię z różańcem, 
chciał natychmiast wysiąść. 
Jednak został i, choć pełen 
niezgody na takie życie i Boga 
w nim, został odmieniony. 
Właściwie stał się cud – tak on 
mówi o tym dzisiaj: w jakiś 
sposób poruszony obecnością i 
modlitwą wielu wiernych z 
różnych stron świata, sam się 
nagle i całkowicie odmienił i to 
z pewnością dzięki Bogu. Z 
obojętnego ćpuna stał się za-
gorzałym katolikiem  - śmieje 
się, że w czasie gry w piłkę 
wołają do niego „Podaj, Janie 
Pawle III”, ale mu to w ogóle 

nie przeszkadza. Dziś nie 
bierze narkotyków, chodzi 
wręcz z żarliwością do koś-
cioła, ma żonę, dziecko i dru-
gie w drodze. No i jest napra-
wdę szczęśliwy. 

W drugiej części spot-
kania z Bęsiem zaśpiewał nam 
kilka autorskich piosenek, 
wszystkie w konwencji rapo-
wej i tak nas rozruszał, że 
rapowaliśmy razem z nim. W 
przerwie swojego koncertu 
ogłosił konkurs na rap o Bogu, 
za udział w którym nagradzał 
swoją najnowszą płytą. Zgło-
sili się trzej nasi uczniowie: 
B.Szędzielorz, D. Labisz i P. 
Sziroky. Każdy z nich zara-

pował i otrzymał płytę Łu-
kasza, najlepiej zrobił to Piot-
rek Sziroky – brawo! 

Ogólnie koncert bar-
dzo się naszym uczniom spo-
dobał, ale też, oprócz rozryw-
ki, przyniósł wiele życiowych, 
pouczających treści. 

Za ten dzień bardzo 
dziękujemy pani Marioli Lis, 
która była pomysłodawczynią i 
organizatorką występu pana 
Łukasza. Dzięki! Więcej ta-
kich pomysłów!  

 
W imieniu uczniów 

Publicznego Gimnazjum  
w Tarnowie Opolskim: 

nauczycielka Ewa Dąbrowska 
 

Mistrzowskie ciosy 
 
          Karate kyokushin  od 
wielu lat cieszy się w gminie 
Tarnów Opolski zainteresowa-
niem sporej grupy zawodników 
i licznych kibiców. Swoje 
pierwsze kiu zdobywało tu 
wielu adeptów wschodnich 
sztuk walki.  Nie dla wszyst-
kich przygoda z karate owocuje 
karierą zawodniczą, choć 
Opolszczyzna może się posz-
czycić kilkoma znaczącymi w 
tej dyscyplinie sportu nazwis-
kami.  
           Miło nam donieść, że na 
sportowym firmamencie poja-
wiła się nowa młodzieżowa 
gwiazda sportu. Mateusz Go-
lomb pierwsze szlify zdobywał 
w karate jeszcze jako uczeń 
szkoły podstawowej pod okiem  
Andrzeja Ochowicza. Później 
kontynuował treningi  u Pawła 
Paponia, a obecnie, ze względu 
na konieczność łączenia nauki 
w szkole średniej ze sportem 

przeszedł pod opiekę Opol-
skiego Klubu Karate Kyoku-
shin.   
              Młody karateka mie-
szka w Kosorowicach. Tu roz-
poczynał naukę, którą później 
kontynuował w tarnowskich 
placówkach. Obecnie jest ucz-
niem Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Opolu. Oprócz 
sportów walki uprawia biegi 
przełajowe i siatkówkę (w dru-
żynach szkolnych). 
            Treningi, rozpoczęte w 
wieku 11 lat od 3 lat zaczynają 
przynosić coraz lepsze rezul-
taty. Medalowe miejsca Mate-
usz osiąga już nie tylko 
podczas lokalnych zawodów.  
Jego najbardziej spektakularne 
zwycięstwa to min.: I Miejsce i 
Puchar Polski Juniorów w 
walkach reżyserowanych (lis-
topad 2011), I miejsce na 
Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w kata (marzec 2012), I miejsce 
na Mistrzostwach Polski  Po-
łudniowej w kumie +75kg (tak-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
że marzec 2012), I Między-
narodowe Mistrzostwa o Pu-
char Prezydenta Sieradza w ka-
ta (październik  2012). Ostat-
nim największym sukcesem 
Mateusza  jest tytuł Mistrza 
Województwa w kata uzyska-
ny w lutym bieżącego roku.  W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnieju Kwalifikacyjnym do 
Mistrzostw Europy, który 
odbył się zaraz po Mistrzo-
stwach Województwa Mateusz 
uzyskał III lokatę. 
       Gratulujemy Mateuszo-
wi, jego rodzicom i trenerom.  
Życzymy dalszych sukcesów. 
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