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Leśnica zaprasza
na Ŝniwniok 2007

Trudny pierwszy rok

Rusz się z domu
dok. ze str. 4
Mimo tempa codzienności, mimo
otaczających stresów i problemów warto czasem wybrać się w ciekawe miejsca bliskie lub dalsze, by aktywnie odpocząć. W pojedynkę jednak nie zawsze
się chce zorganizować dalszą wyprawę.
DFK Kolonowskie, w celu integracji i
zaspokojenia potrzeb mieszkańców
gminy zaczęło organizować wyjazdy,
które cieszą się duŜą popularnością. Są
to zarówno wyjazdy turystyczne, których celem jest zwiedzanie ciekawych
miejsc, jak i sportowo–rekreacyjne,
np. wyjazdy do podarku wodnego.
21 września po raz trzeci wyjedziemy
do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach. Dwa poprzednio zorganizowane wyjazdy cieszyły się ogromną
popularnością: więcej było chętnych
niŜ miejsc w autobusie… Park wodny
to atrakcja dla osoby w kaŜdym wieku:
moŜna popływać w róŜnych rozmiarów
basenach, skorzystać z solanki oraz
poskakać na falach morskich. Koszt
wyjazdu (2 godziny w wodzie wraz
z transportem) wynosi 20 zł od osoby.
DFK zorganizowało w ostatnim czasie
równieŜ dwa wyjazdy charakterze
poznawczym. W pierwszym z nich
(14. lipca) do Pszczyny oraz Tychów
uczestniczyli aktywni członkowie
DFK, natomiast drugi – do Toszka i
Pławniowic (9. września) adresowany
był do wszystkich mieszkańców gminy. Uczestnicy obu wyjazdów ocenili
je jako bardzo udane, dlatego - w miarę
posiadanych i pozyskiwanych środków
- DFK Kolonowskie planuje kolejne.
Przepiękny zamek w Pszczynie, ze

wspaniałymi wnętrzami i eksponatami,
z doskonale wyposaŜoną zbrojownią,
jest miejscem szczególnym wartym
obejrzenia. Nic dziwnego, Ŝe stanowi
czołowy punkt programu turystycznego
na Górnym Śląsku. W Tychach z kolei
zwiedzano Muzeum Piwowarstwa i
Browary KsiąŜęce, gdzie na własne
oczy moŜna zobaczyć, jak robi się
piwo i obejrzeć trójwymiarowy ﬁlm
historyczny dotyczący okolic Tychów
i Pszczyny. Natomiast Toszek jest miejscem szczególnym dla mieszkańców
Kolonowskiego: zamek był siedzibą
rodu Colonnów, od których wywodzi
swą nazwę. W latach 60. XX wieku
zamek został częściowo odbudowany,
dziś mieści się tu Centrum Kultury.

III Izbicki Wyścig Rowerowy
JuŜ po raz III Rada Sołecka wraz z Urzędem Gminy zorganizowała Wyścig
Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko. Pogoda tradycyjnie dopisała, więc
równieŜ w tym roku zjechały się tu setki kolarzy pragnących zwycięstwa.

DuŜą atrakcją turystyczną jest równieŜ
pałac w Pławniowicach, gdzie byliśmy
9 września. To architektoniczna perełka
zbudowana na rzucie litery U, w której
doszukiwać się moŜna elementów
baroku i gotyku, zbudowana w XIX
w. przez hrabiowską rodzinę Ballestremów. W pałacu mieści się przepiękny
kościół paraﬁalny, a budowlę otacza
wspaniały park. W drodze powrotnej
zatrzymano się jeszcze nad Jeziorem
Pławniowickim. Latem moŜna w nim
bezpiecznie popływać, gdyŜ woda jest
bardzo czysta. Zorganizowane wyjazdy
pokazały, iŜ mieszkańcy gminy chcą i
potraﬁą się integrować. JuŜ zapowiadamy, Ŝe DFK zorganizuje kolejne.
Krystyna Koziołek

W matematyce
mogę coś
osiągnąć
mówi Roman Stasiński, uczestnik
konkursu gier w ParyŜu
- Grasz w szachy? To najstarsza gra logiczna,
ale przecieŜ wyraźnie róŜni się od np. takiej,
którą zaprezentowałeś na łamach ostatniej
gazety.
W szachy gram tylko rozrywkowo i niezbyt
często.

Dyrekcji i nauczycielom Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich zależy na tym aby nasze
„pierwszaki” bardzo szybko i dobrze
zaaklimatyzowały się w naszych murach. W związku z tym został opracowany i wdrożony „Program adaptacji
klas pierwszych Zespole Szkół Zawodowych nr 1”.
Od pierwszych dni bytności w naszej
szkole młodzież klas pierwszych objęta
jest szczególną opieka wychowawcy i
wszystkich nauczycieli uczących. W
pierwszym tygodniu nauki klasy
spotykają się ze swoim wychowawcą
i spędzają z nim cały dzień. Zapoznają
się ze szkołą – a jest z czym – są aż
cztery budynki, co może stwarzać
uczniom nie lada problem, przecież
podczas przerwy muszą przemieszczać
się z budynku do budynku.
Wychowawca zapoznaje uczniów
z najważniejszymi dokumentami
szkoły Statutem, Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania, z zasadami
prowadzenia dzienniczka ucznia (co
jest dla wielu uczniów nowością) oraz
sposobem usprawiedliwiania godzin
nieobecnych. Młodzież zostaje zapoznana z planem lekcji (w tak dużej
szkole jest tego dużo), zastępstwami

(jak je czytać , bo czasami jest to
naprawdę spora lektura), odwiedzają
bibliotekę szkolna oraz mediatekę,
gdzie do ich dyspozycji są komputery
z dostępem do internetu.
W programie jest także spotkanie
z pedagogiem szkolnym, który przeprowadza zajęcia integracyjne oparte
na zabawie, ale także stawia bardzo
ważne pytania:
• Co jest najważniejsze w życiu?
• Jakie mamy cele?
• Jakie plany?
Pytania stanowią duże wyzwanie
dla tak młodych ludzi, ale radzą sobie
z nimi świetnie, potraﬁą sprecyzować
swoje zamierzenia. Głównym okazało
się ukończenie szkoły, w czym my,
nauczyciele, od pierwszych dni nauki,
staramy się pomóc.
„Dzień z wychowawcą” umożliwia bliższe poznanie się nauczycieli
i uczniów, co znacznie skraca czas
adaptacji młodzieży w nowym środowisku, pozwoli stworzyć poczucie
bezpieczeństwa i zaufania do wychowawcy, który ma bardzo trudne
zadanie przed sobą. Najważniejsze to
stworzenie przyjaznej atmosfery i więzi
klasowej, która przetrwa lata.
Agnieszka Pietroń

Puchar oraz nagrody za pierwsze
miejsce, otrzymali:
- Justyna Skóra (Kategoria: Przedszkolaki)
- Mateusz Muras (Kategoria: Amatorzy szkoły podstawowe)
- Michał Grzesik ( Kategoria:
Amatorzy szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne)
- Rafał Król (Kategoria: Młodzik)
- Dominika śukowska (Kategoria:
juniorki młodsze)
- Damian Zagajski (Kategoria: Junior
Młodszy)
- Dorota Gregorowicz (Kategoria:
Kobiety OPEN)
- Paweł Bernas (Kategoria: Junior)
- Wojciech Kwiecień (Kategoria:
Masters)
- Adam Myszczyszyn (Kategoria:
Senior)
Mieszkańcy gminy mieli równieŜ
zaszczyt gościć Pana Franciszka Surmińskiego, gwiazdę kolarstwa lat 60.
który równieŜ ufundował puchar dla

najlepszego zawodnika w kategorii
junior.
Oprócz wyścigu, moŜna było podziwiać
występ MaŜoretek, dzieci z przedszkola,
szkół podstawowych oraz gimnazjum,
a takŜe pokaz karate, zaprezentowany
przez młodzieŜ z Zawadzkiego. Całość
programu artystycznego poprowadził
„nasz Francik”, który dowcipami i
piosenkami rozbawiał publiczność.
Tegoroczny wyścig rowerowy okazał
się wielkim sukcesem, który z pewnością zostanie powtórzony w następnym
roku.

- Ósme miejsce w paryskich mistrzostwach
cieszy - czy moŜe oczekiwałeś wyŜszej pozycji,
tym bardziej, Ŝe nie był to Twój pierwszy wyjazd do ParyŜa na konkurs. Przygotowywałeś
się do tej imprezy w specjalny sposób?
KaŜdy konkurs wymaga specyficznego
przygotowania, gdyŜ inaczej są zbudowane
zadania i inaczej się je punktuje. Jedynym
sposobem przygotowania się do danego konkursu jest rozwiązywanie zadań podobnego
typu (np. z lat poprzednich). W tym konkursie
obowiązuje system zero jedynkowy, tzn. albo
dostaje się wszystkie punkty albo nie dostaje
się ich wcale. Wystarczy niewielkie przeoczenie np. pomyłka we wpisywaniu odpowiedzi
i juŜ traci się wszystkie punkty. ChociaŜ na
rozwiązanie zadań mamy 180 minut, to czas
– w przypadku remisu – decyduje o końcowej
pozycji. Trzeba więc rozwiązywać zadania jak
najszybciej, co często prowadzi do powstawania pomyłek. Przez taki błąd w odpowiedzi po
pierwszym dniu byłem dopiero 20 i jestem
zadowolony, Ŝe udało mi się ostatecznie
zająć 8 miejsce.
- W kolejnych latach równieŜ masz zamiar
uczestniczyć w tym i podobnych konkursach?
Na pewno nie zrezygnuję z udziału w konkursach, choćby i po to, aby mieć moŜliwość
sprawdzenia samego siebie. Oprócz tego, daje
mi to moŜliwość poznania ciekawych ludzi
z całej Polski
- Czym jest dla Ciebie matematyka? Myślisz
o niej jako tej, z którą mógłbyś wiązać przyszłość? Czy wybierzesz raczej informatykę?
Matematyka jest dla mnie dziedziną, w której
mam szansę coś osiągnąć. Nie myślę jeszcze
o tym, czy w przyszłości zajmę się nią, czy
teŜ jakąś jej dziedziną pokrewną.

