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W s³oneczne popo³udnie 14  grud-
nia 2006 roku, w Zespole Szkó³ Za-
wodowych Nr 1, odby³o siê przed-
�wi¹teczne spotkanie emerytowa-
nych nauczycieli z Dyrekcj¹ szko³y,
Starost¹ strzeleckim Józefem Swa-
czyn¹ oraz Wicestarost¹  Waldema-
rem Gaid¹. Liczne grono szacownych
go�ci  z wyra�nym zainteresowaniem
zwiedzi³o nowe pomieszczenia na-
szej szko³y, mieszcz¹ce siê w budyn-
ku Warsztatów Szkolnych � Sale Zie-
lon¹ i S³oneczn¹, pracownie kompu-
terowe, mediatekê oraz hale zajêæ

Spotkanie op³atkowe
w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1

praktycznych.
Nastêpnie w mi³ej atmosferze,

przy wigilijnej ju¿ zastawie, przygo-
towanej przez uczniów pod kierun-
kiem mgr Ma³gorzaty Tacicy , mogli
zaproszeni go�cie zobaczyæ �l¹sk¹
miniaturê jase³kow¹.

W ten krótki, ale barwny wystêp
wiele zapa³u i energii w³o¿yli ucznio-
wie skupieni w Szkolnym Kó³ku Kul-turalnym, wcielaj¹c siê w role Hero-
da, �mierci, Diab³a, Pastuszków oraz
grupê �piewaj¹cych altem Anio³ów.
Po ¿artobliwej czê�ci nast¹pi³ moment

   Pod tym has³em 12 grudnia br. odby³siê po raz trzeci Zjazd Szkolnych Klu-bów Europejskich w Opolu w Urzê-dzie Marsza³kowskim WojewództwaOpolskiego.   Organizatorami Zjazdu SKE by³Dom Europejski - Regionalne Cen-trum Informacji Europejskiej przyFundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspie-rania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,w ramach projektu  �Europa bli¿ej nas2006�, wspó³finansowanego przezUrz¹d Komitetu Integracji Europej-skiej.Wszystkich uczestników zjazdupowita³ Wicemarsza³ek WojewództwaOpolskiego, wyst¹pili równie¿ koor-dynatorzy Programów �M³odzie¿�:Magdalena Obrocka OCDL, Alicja An-drzejewska Wasilenko z WOM i Ha-lina Pisarz z Kuratorium O�wiaty.Charakter wszystkich wyst¹pieñ mia³na celu wywo³anie dyskusji na tematprzysz³o�ci i kierunków rozwojuSzkolnych Klubów Europejskich.   Szkolne Ko³o Europejskie dzia³aj¹-ce przy Zespole Szkó³ im. A. Kamiñ-skiego w Strzelcach Op. reprezento-wali uczniowie z klasy III A gimna-zjalnej: Barbara i Dariusz G³owaniawraz z opiekunem SKE Gra¿yn¹Marusiak.   SKE prê¿nie funkcjonuje od trzechlat, a od roku jest finansowane przezStarostwo Powiatowe w ramach gran-tu edukacyjnego   W swoim wyst¹pieniu uczniowieprzedstawili dzia³alno�æ pozalekcyjn¹SKE.   Na spotkaniach cz³onków realizo-wano trzeci etap projektu miêdzyna-rodowego �Tolerancja- Integracja:Osiem dni z ¿ycia Anny Frank�- czy-tano jej dziennik, tworzono pamiêt-nik. Przygotowali lekcjê otwart¹ dlauczniów, nauczycieli, przedstawicieliStarostwa Powiatowego - �Anna- amy wspó³cze�nie�. Zorganizowaliwystawê �Ocaliæ od zapomnienia-uczyæ dla przysz³o�ci� � Anna Frank.W pa�dzierniku br. przygotowaliwycieczkê ��ladami �w. Wojciecha doJemielnicy, na któr¹ zaprosili kolegów

i nauczycieli, a samibyli jej przewodnika-mi. Jednym z elemen-tów Zjazdu by³ kon-kurs na naj³adniejszestoisko prezentuj¹ce�Moj¹ ma³¹ ojczyznêw Europie�.W konkursie wziê-³o udzia³ 16 szkó³, anajwiêksze wyró¿nie-nie w postaci I miejscazdobyli cz³onkowieSKE z Zespo³u Szkó³im. A. Kamiñskiego.Nagrod¹ by³y czteryencyklopedie wraz zencyklopedi¹ multime-dialn¹.Cz³onkowie SKEotrzymali certyfikatuczestniczenia w Zje�-dzie SKE.Opiekun SKE za-pozna³a uczestnikówZjazdu z prac¹ i reali-zacj¹ projektu �Osiemdni z ¿ycia Anny Frank�. Odby³a siê prezentacja multimedialna. Wst¹pienieuczniów i opiekuna wzbudzi³o wielkie zainteresowanie.Sukces, który osi¹gnêli�my jeszcze bardziej zmobilizuje m³odzie¿ do dal-szej pracy w SKE w ramach zajêæ pozalekcyjnych.Gra¿yna Marusiak - Opiekun SKE

Poszukiwanie regionalnej to¿samo�ci
w Unii Europejskiej

�ladami �w. Wojciecha w Jemielnicy

zadumy � tym razem uczniowie dr
Edyty Bem, przy symbolicznej be-
tlejemskiej stajence, odczytali sto-
sowne fragmenty Biblii i zebrani go-
�cie mogli podzieliæ siê wigilijnym
op³atkiem. Tak wiêc w naszej szkole
tego dnia w³a�nie nasta³ ju¿ �wi¹tecz-
ny czas � i nie chodzi  tu tylko o
refleksyjne przemowy, specyficzny
wystrój, wystêpy czy kolêdy, ale o
wzruszone spojrzenia, ciep³e u�mie-
chy i przyjacielskie rozmowy ludzi,
którzy nie zwa¿aj¹c na zapadaj¹cy
za oknem zmrok, czerpali satysfak-
cjê z przebywania w swym towarzy-
stwie.
    Za stworzenie klimatu �wi¹tecz-
nej ¿yczliwo�ci warto podziêkowaæ
wszystkim zaanga¿owanym w to
przedsiêwziêcie � Dyrekcji , pracow-
nikom szko³y, zatrudnionym nauczy-
cielom ( tym wymienionym i niewy-
mienionym wy¿ej, zw³aszcza mgr
Danucie Malczyk za wspó³pracê z
sekcj¹ jase³kow¹ ) oraz wszystkim
przyby³ym go�ciom, za to, ¿e za-
szczycili nas swoj¹ obecno�ci¹ i dziê-
ki ich licznemu gronu dane nam by³o
poczuæ , ¿e � nadchodzi piêkny czas-
na zewn¹trz i w nas�.
     Weso³ych i spokojnych �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia !

Monika Wilde- Zdobylak
S³owa te sta³y siê jednocze�nie

mottem oraz tekstem dyktanda kon-
kursowego II Miêdzygminnych Po-
tyczek Gimnazjalistów, które od-
by³y siê 14 grudnia w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opol-
skich. Celem konkursu sta³o siê pro-
mowanie kultury jêzyka polskiego i
piêknej polszczyzny, a tak¿e integra-
cja �rodowisk edukacyjnych s¹sied-
nich gmin.

W turniejowe szranki stanê³o
sze�æ zespo³ów z gimnazjów w
Strzelcach, Le�nicy, ¯êdowicach i
Uje�dzie. Uczniowie sprawdzali
swoje umiejêtno�ci, poprawiaj¹c po-
pularne b³êdy jêzykowe, wyja�nia-
j¹c trudne s³owa, pisz¹c dyktando.
Najbardziej widowiskowym, ale i
najbardziej emocjonuj¹cym zadaniem
okaza³a siê prezentacja reklamy pro-
muj¹cej kulturê jêzyka w�ród m³o-
dzie¿y.

Klasyfikacja konkursowa wyka-
za³a, ¿e w�ród laureatów II Miêdzyg-
minnych Potyczek Gimnazjalistów

Jêzykowe potyczki
gimnazjalistów

,,Mowa ludzka to jak stary, tajemniczy bór, pe³en ¿ycia, pe³en �pie-wów g³o�nych i weso³ych, strasznych, nieznanych szeptów, pe³en we-sela i smutku. B³¹d w mowie to jak plama t³usta i brzydka na fotogra-fii matki, któr¹ kochasz, to jak niestarannie przyszyta ³ata na ubra-niu, w którym idziesz w go�cinê. �le mówiæ lub pisaæ to znaczy krzyw-dziæ swoj¹ mow¹ tych wszystkich, którzy j¹ z tak¹ czci¹ tworzyli. Jê-zyk smuci siê, choruje, gdy ludzie �le nim mówi¹�.

znalaz³y siê trzy dru¿yny:
1. Publiczne Gimnazjum im. �w.

Franciszka z Asy¿u w Le�nicy
(30 punktów),

2. ex aequo: Publiczne Gimnazjum
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w
Strzelcach Opolskich oraz Ze-
spó³ Szkolno �  Gimnazjalny w
¯êdowicach (po 29 punktów).

II Miêdzygminnym Potyczkom
Gimnazjalistów towarzyszy³ rów-
nie¿ tematyczny konkurs plastycz-
ny, w którym zwyciêzc¹ zosta³
Krzysztof Lachowicz z Publiczne-
go Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi. Jego ilustracjê przys³owia
jury uzna³o za najbardziej dojrza³¹.

Konkurs okaza³ siê warto�ciow¹
i ciekaw¹ dla uczniów imprez¹ za-
mykaj¹c¹ obchody Roku Jêzyka
Polskiego, dla której has³em sta³y siê
s³owa Miko³aja Reja ,,A niechaj na-
rodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Po-
lacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹�.

Dorota Maækula

Starosta Strzelecki informuje, ¿e obiekty budowlane powinny byæ w
czasie ich u¿ytkowania utrzymane zgodnie z zasadami art. 62 ustawy
Prawo budowlane. W zwi¹zku z tym nale¿y pamiêtaæ o od�nie¿aniu
dachów budynków w przypadku opadów �niegu.
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