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POWIAT STR Z E LE C K I

Oddaj swój g³os
na Tradycjê w szkole
-

Pisz¹c kilka zdañ o Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka
I w Zawadzkiem chcemy zachêciæ
Pañstwa do oddania swego g³osu
na nasz projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu
Fundacji Szansa - Tradycja w
szkole na portalu: http://
www.szkolaztradycja.org/. W konkursie uczestniczy równie¿ Publiczna Szko³a Podstawowa z Zawadzkiego, na któr¹ mo¿na te¿ oddaæ swój
g³os.
W dziejach niewielkich spo³ecznoci jednym z kilku elementów kszta³tuj¹cych ich oblicze,
obok parafii, instytucji samorz¹dowych i zak³adów s¹ szko³y. Swoje powstanie i specyfikê Zawadzkie zawdziêcza³o miejscowej hucie (za³. w roku 1836). Za to szko³om przypad³a wiod¹ca rola w upowszechnianiu wiedzy, kultury i
tradycji . Tu odbywa³a siê owa praca u podstaw, decyduj¹ca o losach
setek ludzi naszej okolicy.
Ogó³em przyjêto do liceum
ponad 4359 uczniów, a Zawadzkie
liczy obecnie oko³o 8500 mieszkañców. Najwiêcej m³odzie¿y przyjêto do szko³y w roku szkolnym
1974/75, bo a¿ 122 osoby. Najmniej
przyjêtych by³o w 1959 r. - 34
uczniów.
W ankiecie przeprowadzonej
wród absolwentów kszta³c¹cych siê
w szkole latach 1945  1969, poród
odpowiedzi (na pytanie o wartoci),
dominuj¹ takie stwierdzenia jak: pos³uszeñstwo, dyscyplina, porz¹dek,
odpowiedzialnoæ, dobroæ, cz³owieczeñstwo, obowi¹zkowoæ, punktualnoæ i patriotyzm. Liceum w Zawadzkiem powsta³o w roku 1945.
Tworzy³o oblicze polskoci na ziemiach l¹ska Opolskiego .
Uczniowie zauwa¿aj¹, ¿e mog¹
w tak ma³ej szkole uzyskiwaæ wspania³e rezultaty nie tylko w nauce.
Bior¹ udzia³ w konkursach, olimpiadach, projektach uczniowskich.
Uczestnicz¹ w wymianach miêdzynarodowych. I najwa¿niejsze - czuj¹ siê bezpiecznie. Rodzice mówi¹ o
rodzinnej atmosferze tworzonej ju¿
przez kolejne pokolenie uczniów.
Losy absolwentów wiadcz¹ o dobrym poziomie kszta³cenia, a wyniki
nowej matury s¹ naprawdê dobre.
Szko³a istnieje ju¿ 60 lat i dlatego
te¿ mo¿emy siê pochwaliæ wieloma
tradycjami:
· tabla absolwentów prawie ka¿dego rocznika
· tradycja sztandaru
· Izba Regionalna
· Izba Tradycji
· Zjazdy absolwentów (ogólnoszkolne i klasowe)
· kroniki
· ksiêgi honorowe uczniów i absolwentów
Izba Tradycji powsta³a w roku
1972 z inicjatywy dr Jana Cielika.
Jest do dzisiaj uzupe³niana o nowe
zdjêcia, pami¹tki, publikacje absolwentów i nauczycieli. Tu znajduj¹ siê
szkolne oraz klasowe kroniki, sztan-

dar szko³y jak i ci¹gle uzupe³niane
ksiêgi honorowe rodziców i absolwentów.
Izba Regionalna powsta³a w 2001
z inicjatywy Arkadiusza Barona. Zawiera eksponaty ofiarowane przez
absolwentów, uczniów i ich rodziców
dokumetuj¹ce region l¹ska Opolskiego.
Odby³y siê 3 zjazdy absolwentów. Wydano trzy monografie o liceum. Dwie pierwsze napisa³ Jan Cielik (1985, 1995), a ostatni¹ Arkadiusz Baron (2005).
Powsta³a strona internetowa Liceum oraz szereg podstron dokumentuj¹cych ¿ycie szko³y od 1999 roku.
Do dyspozycji jest elektorniczna
baza uczniów i absolwentów wraz z
osi¹gniêciami naukowymi i sportowymi.
Przez ostatnie lata podejmowano
przedsiêwziêcia, które przyczyni³y siê
do kultywowania tradycji szko³y:
- dokumentacja ¿ycia szko³y w
oparciu o pomieszczenie Izby
Tradycji szko³y,
- organizacja 3 zjazdów ogólnoszkolnych
- zbieranie publikacji, artyku³ów,
tworzenie kronik
- wydanie 3 ksi¹g pami¹tkowych
przekazywanych absolwentom
liceum
- emisja strony iternetowej http://
lozawadzkie.wodip.opole.pl strona zawiera ponad 12 ty.
zdjêæ od 1999 roku
- rokrocznie tworzenie tabla przez
absolwentow liceum
- uroczyste przekazywanie sztandaru szko³y (tradycja sztandaru)
- udostêpnienie zwiedzaj¹cym
Izby Tradycji i Izby Regionalnej
z przewodnikiem
- zeskanowanie i wydanie na p³ycie dvd galerii zdjêæ (ponad 2300
zdjêæ) z 60 lat istnienia liceum
- przygotowanie i powielenie w
ponad 600 egzemplarzach filmu
o tradycjach szko³y (wywiady
z nauczycielami i absolwentami,
uroczystoci szkolne...)
- opracowanie filmu dokumentuj¹cego Zjazd z 2005 roku
- przygotowanie archiwum multimedialnego szko³y
- organizacja dni otwartych szko³y

przygotowanie pami¹tek szkolnych (d³ugopisy, podk³adki pod
mysz, koszulki z logo szko³y...)
- powstanie strony www opisuj¹ce najbli¿sze tradycje i folklor regionu l¹ska Opolskiego http://
lozawadzkie.wodip.opole.pl/
folklor/
- powstanie kroniki zjazdowej
Ka¿de dzia³anie dokumentuj¹ce
¿ycie uczniów to tworzenie historii.
Dzia³ania te wpisuj¹ siê w tradycjê
szko³y. Oprócz zjazdów ogólnoszkolnych (http://lozawadzkie.wodip.opole.pl/zjazd/) , liceum otwiera
swe pomieszczenia dla zjazdów klasowych, spotkañ integracyjnych.
Uczniowie powo³ali do ¿ycia przy
pomocy PFDiM z Warszawy klubnet Activa http://www.activa.zawadzkie.com/ . Maj¹c w³asne rodki
tworz¹ nowy obraz i wizerunek l icealisty  Europejczyka.
Powstaje baza multimedialna filmów przygotowywanych przez
uczniów. Opisuj¹ oni wydarzenia
klasowe jak i ¿ycie szko³y. Jest to
zas³uga tego, ¿e uda³o siê stworzyæ
klasê o profilu multimedialnym, gdzie
obok informatyki uczniowie maj¹
rozszerzon¹ historiê, geografiê i j.
angielski.
Czyli obok inicjatyw tradycyjnych, szko³a podjê³a udan¹ próbê
z nowym medium jakim jest Internet
i nowoczesne noniki typu dvd i cd.
Dziêki naszym dzia³aniom wielu
absolwentów wraca po studiach do
naszego powiatu. Czuj¹ siê cz¹stk¹
tej ziemi. Mówi¹, ¿e tu jest ich dom,
st¹d pochodz¹ i tu s¹ ich korzenie.
l¹sk Opolski to specyficzny region.
Nale¿y zwróciæ uwagê na wiele czynników historycznych, ale te¿ obecnie wp³yw kultury europejskiej na
ksztatowanie osobowoci uczniów.
Jestemy przekonani, ¿e nasze dzia³ania pozytywnie kszta³tuj¹ postawy naszych uczniów i absolwentów.
Dokumentowanie ¿ycia szko³y i
regionu pozytywnie wp³ywa na proces wychowawczy. W szkole nie
spotyka siê aktów agresji czy narkomani. Ka¿dy uczeñ jest znany osobicie ka¿demu nauczycielowi. rodowisko ma³omiasteczkowe powoduje, ¿e rodzice dbaj¹ o to, by ich
dzieci chcia³y uczêszczaæ do szko³y
i by³y zdyscyplinowane.
Jedna z akcji klubu Activa spowodowa³a te¿ zmianê postrzegania naszego liceum wród uczniów. Uczniowie zorganizowali kurs tañca, po
czym powrócono do tradycji szkolnej, jak¹ kiedy by³y potañcówki i
wieczorki klasowe. Istotn¹ zalet¹
naszego liceum jest równie¿ to, ¿e
promujemy naszych uczniów w konkursach regionalnych i krajowych.
Prosimy:
Oddaj i Ty, drogi czytelniku, swój
g³os na nasz¹ szko³ê w portalu
http://www.szkolaztradycja.org/
Nauczyciele i uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I
w Zawadzkiem

Partnerstwo bez granic
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Zarz¹d Województwa Opolskiego od kilku lat organizuje konkurs
Partnerstwo bez granic. Mówi¹c
ogólnie chodzi w nim o wy³onienie
najciekawszych inicjatyw organizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi, a promuj¹cych nasz regionu zagranic¹. W konkursie drugi
raz udzia³ wzi¹³ strzelecki Zespó³
Szkó³ Specjalnych. I tym razem odniós³ sukces.
Jak mówi dyrektor szko³y pani
Dorota £akis  to ogromny sukces
szko³y specjalnej, która znalaz³a siê
w gronie mo¿na rzec Goliatów, bo
przecie¿ w konkursie udzia³ bra³ np.
Uniwersytet Opolski ze swoimi kilkudziesiêcioma inicjatywami z partnerami zagranicznymi. Strzelecki ZSS
zg³osi³ projekt Tolerancja  Integracja: Osiem dni z ¿ycia Anny Frank.
Projekt ten narodzi³ siê 2005 roku,
wówczas odby³y siê wizyty robocze
z partnerem  szko³¹ specjaln¹ Bodelschwinghschule w Soest. Osiem
dni z ¿ycia Anny Frank ³¹czy w sobie fakty historyczne i zastanowienie siê nie tylko nad nimi, ale przede
wszystkim nad wspó³czesnoci¹.
Biografia nastoletniej ¯ydówki, która przez kilka lat wojny ¿yj¹c w ukryciu pisa³a pamiêtnik, sta³a siê punktem wyjcia do rozwa¿enia zagadnienia tolerancji na p³aszczynie ró¿norodnoci kulturowej. M³odzie¿ z obu

pañstw porównywa³a wydarzenia i
prze¿ycia swojej rówieniczki z czasów II wojny wiatowej ze wspó³czesnoci¹ oraz stara³a siê odnieæ
ówczesne wydarzenie do wspó³czesnych, znaleæ podobieñstwa oraz
ró¿nice. Na wzór Anny Frank uczniowie z obu szkó³ równolegle pisali pamiêtniki w szkole w Polsce i w Niemczech. Zapisywali w nim swoje prze¿ycia, ozdabiali rysunkami. Punktem
kulminacyjnym projektu by³a wizyta strzeleckich uczniów zagranic¹ i
po³¹czenie obu czêci pamiêtnika.
Pamiêtnik ten trafi³ do Muzeum Ruchu Oporu w Aalten w Holandii, a
tak¿e do Ambasady Izraela w Warszawie i wzbudzi³ spore zainteresowanie. Wyró¿nienie w konkursie
Partnerstwo bez granic to dla pani
Doroty £akis prawdziwy powód do
zadowolenia. Mówi, ¿e wreszcie kto
doceni³ wysi³ek szko³y specjalnej,
szko³y te nierzadko stoj¹ pod symboliczn¹ kresk¹  s¹ po prostu omijane. Dlatego to wyró¿nienie sta³o siê
trochê jak taki wytrych otwieraj¹cy
w ludziach pojmowanie szkó³ specjalnych.
Wyró¿nienie to nie wszystko,
szko³a otrzyma³a tak¿e 500 z³ oraz
zapewnienie Urzêdu Marsza³kowskiego, ¿e obejmie on patronatem projekt i bêdzie go promowaæ.
JK

Trzecia nagroda dla Strzelec
W tym samym konkursie Gmina Strzelce Opolskie
równie¿ zosta³a doceniona.
Projekt pod nazw¹ ,,Przyjañ w Europie- Spotkania Integracyjne i
Prezentacja Kultury Miast Partnerskich Podczas Dni Ziemi Strzeleckiej zdoby³ trzeci¹ nagrodê w
kategorii samorz¹dów lokalnych.
G³ównym celem projektu by³o budowanie trwa³ej przyjani i efektywnej
wspó³pracy miêdzy miastami, a tak¿e integracja spo³ecznoci lokalnej z

miastami partnerskimi. Komisja bra³a pod uwagê tak¿e: innowacyjnoæ,
sposób promocji, cyklicznoæ oraz
zaanga¿owanie twórców i uczestników projektu. Jest to ju¿ kolejna nagroda tego typu, przyznana Gminie
Strzelce Opolskie za aktywne dzia³ania na rzecz wspó³pracy miedzy
miastami partnerskimi (w ubieg³orocznej edycji tego konkursu zajêlimy drugie miejsce).

Zatrudnij
niepe³nosprawnych

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich zamierza przyst¹piæ do realizacji Programu wyrównywania ró¿nic miedzy regionami z zakresu obszaru C wyposa¿enia nowych miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych odpowiednio do
ich potrzeb i mo¿liwoci.
Beneficjentami programu mog¹
byæ pracodawcy, którzy przez okres
co najmniej 36 miesiêcy zatrudni¹
osoby niepe³nosprawne bezrobotne
lub poszukuj¹ce pracy i nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu, skierowane do
pracy przez powiatowy urz¹d pracy.

Maksymalna wysokoæ dofinansowania ze rodków PFRON dla obszaru C wynosi 23.000z³. na ka¿de
wyposa¿one nowe miejsce pracy dla
osoby niepe³nosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepe³nosprawnej zatrudnionej na
tym miejscu.
Pracodawcy zainteresowani
udzia³em w programie proszeni s¹
o kontakt do dnia 20.03.2007r.
z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Strzelcach Opolskich
ul.Gogoliñska 2A . pok. Nr 10
(tel. 077 462 18 14)

SZKOLENIA BEZROBOTNYCH
Do dnia 31 marca 2007r. trwa nabór kandydatów na szkolenia w kierunkach:
*
*
*
*

Spawania metod¹ MAG (135) i TIG (141)
Obs³ugi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Opiekunki dzieci, osób starszych i niepe³nosprawnych z elementami
jêzyka niemieckiego
Szwaczka
Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniach prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14

