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Zgodnie ze staropolskim zwy-
czajem, tradycyjnie ju¿ prze¿yli�my
Szkolne Spotkanie Op³atkowe. MY
� to znaczy uczniowie i pracownicy
O�rodka Szkolno � Wychowawcze-
go w Le�nicy oraz zaproszeni go�cie.
Cieszymy siê, ¿e wspólnie z nami
zasiedli do wigilijnego sto³u: przed-
stawiciele Kuratorium O�wiaty w

SZKOLNE SPOTKANIE OP£ATKOWE W O�RODKU
SZKOLNO � WYCHOWAWCZYM W LE�NICY

�Jest w moim Kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
Przy wzej�ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie�.

Cyprian Kamil Norwid

Grudzieñ okaza³ siê dla
uczniów klasy III Publicznego
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi nie tylko okresem otrzy-
mywania prezentów miko³ajko-
wych, lecz równie¿ czasem, w któ-
rym nagrodê przynios³y wcze-
�niejsze, ca³oroczne starania.
Zrzeszeni w Szkolnym Klubie Re-
gionalno � Turystycznym ucznio-
wie zdobyli bowiem br¹zowe Re-
gionalne Odznaki Turystyczne
PTTK �Znam Ziemiê Strzeleck¹�.

Aby sprostaæ warunkom pierw-
szego stopnia odznaki, uczniowie
zdobywali punkty, poznaj¹c �rodo-
wisko przyrodnicze, kulturê i histo-
riê ziemi strzeleckiej. W�ród obiek-
tów najbli¿szej okolicy na rajdowych
trasach klubowiczów znalaz³y siê
m.in.: ko�ció³ �w. Barbary w Strzel-
cach Op., rezerwat �Bo¿e Oko�, grób
powstañców rozstrzelanych w III
powstaniu �l¹skim, Muzeum Czynu
Powstañczego i ko�ció³ pw. �w. Trój-
cy w Le�nicy, rezerwat geologiczny,
a tak¿e zespó³ klasztorny na Górze
�w. Anny. Podstaw¹ do ubiegania siê

o przyznanie odznaczenia by³a rów-
nie¿ kronika z notatkami, opisami, fo-
tografiami i piecz¹tkami potwierdza-
j¹cymi wykonywane kolejno zadania
oraz wykazanie siê uczestnictwem w
kulturalnych imprezach o charakte-
rze lokalnym.

Przyjemnym uwieñczeniem
wszystkich dzia³añ sta³ siê ogólnosz-
kolny apel, w czasie którego uroczy-
�cie og³oszono listê odznaczonych.

Dziêki uprzejmo�ci opiekunki pra-
cowni informatycznej oraz SKRT w
Publicznym Gimnazjum nr 1 � pani
Ewie Raczyñskiej � odznaczeni
uczniowie mogli równie¿ obejrzeæ
przygotowan¹ przez siebie prezen-
tacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹ wy-
praw turystycznych na tablicy inte-
raktywnej � najnowocze�niejszej
obecnie pomocy dydaktycznej.

Dorota Maækula

Reprezentacja szko³y w pi³ce no¿nej halowej w dniu 5. stycznia zajê³a
pierwsze miejsce w turnieju powiatowym i bêdzie reprezentowaæ nasz powiat
w rozgrywkach wojewódzkich.
W turnieju powiatowym wystartowa³o piêæ dru¿yn reprezentuj¹cych szko³y:

1. Technikum Zawodowe Strzelce Op.
2. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Strzelce Op.
3. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Strzelce Op.
4. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Zawadzkie
5. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Zawadzkie

ZSZ Zawadzkie

ZSO Strzelce Op.

ZSZ Zawadzkie

TZ Strzelce Op.

LO Zawadzkie

ZSZ Zawadzkie

TZ Strzelce Op.

LO Zawadzkie

ZSZ Zawadzkie

TZ Strzelce Op.

TZ Strzelce Op.

ZSZ Strzelce Op.

LO Zawadzkie

ZSO Strzelce Op.

ZSZ Strzelce Op.

ZSO Strzelce Op.

ZSZ Strzelce Op.

ZSO Strzelce Op.

ZSZ Strzelce Op.

LO Zawadzkie

2 : 2

1 : 2

0 : 3

4 : 5

1 : 2

2 : 4

6 : 0

3 : 2

2 : 0

2 : 4

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV miejsce

V miejsce

TABELA

LO Zawadzkie

ZSZ Strzelce Op.

ZSO Strzelce Op.

TZ Strzelce Op.

ZSZ Zawadzkie

4 mecze

4 mecze

4 mecze

4 mecze

4 mecze

9 pkt

6 pkt

6 pkt

4 pkt

4 pkt

11 : 6

4 : 10

12 : 13

14 : 11

6 : 9

1. Dombrowski S³awomir
2. Pawlak S³awomir
3. Ful Krzysztof
4. Hejna Grzegorz
5. Czupa³a Andrzej
6. Janoszka Damian

Halowe rozgrywki pi³karzy

Reprezentacja naszej szko³y wyst¹pi³a w sk³adzie:

BRAWO!!! ¯yczymy powodzenia w dalszych rozgrywkach!!!

7. Szkop Rafa³
8. Okune Dominik
9. Bekierz Dariusz
10.Buczek Kamil
11.Ochman Roman
12.Panchyrz Mateusz

Opolu na czele z Panem Franciszkiem
Minorem, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op., Rady
Miasta i Gminy Le�nica, dyrektorzy
zaprzyja�nionych szkó³, poradni i
placówek o�wiatowo � kulturalnych,
Siostry S³u¿ebniczki z  Le�nicy i
Góry �w. Anny, stra¿acy, policjanci i
wielu innych naszych Przyjació³.

Przy d�wiêkach kolêdy Dyrek-
tor OSW powita³ go�ci i z³o¿y³
wszystkim �wi¹teczne ¿yczenia, a
uczniowie przedstawili �Wspó³-
czesn¹ opowie�æ wigilijn¹� opart¹ na
motywach powie�ci Charlesa Dicken-
sa oraz podzielili siê rozwa¿aniami o
mi³o�ci, która nieroz³¹cznie wi¹¿e siê
z Bo¿ym Narodzeniem. Nie zabra-
k³o równie¿ wspólnie �piewanych
kolêd.

Po spo¿yciu strawy duchowej
katecheta � ksi¹dz Adam Rybold po-
�wiêci³ op³atki i z³o¿y³ bo¿onarodze-
niowe ¿yczenia. A potem �wszyscy
wszystkim� sk³adali ¿yczenia �wi¹-
teczne i noworoczne, ³ami¹c siê op³at-
kiem.

Wreszcie przyszed³ czas na
wspólny �wi¹teczny posi³ek. Nie
by³o wprawdzie 12 potraw, ale de-
lektowali�my siê pyszn¹ zup¹ grzy-
bow¹ ugotowan¹ przez nasze panie
kucharki oraz tradycyjnymi �l¹skimi
makówkami przygotowanymi przez

Siostry S³u¿ebniczki. Jako kelnerki i
kelnerzy �wietnie spisa³y siê uczen-
nice i uczniowie ucz¹cy  siê zawodu
kucharza w naszej szkole.

Rozstali�my siê nuc¹c kolêdy, ale
najbardziej cieszymy siê z tego, ¿e
�wi¹teczny nastrój pozosta³ w ser-
cach naszych wychowanków, bo dla
niektórych z nich jeste�my jedynymi
najbli¿szymi osobami.

Dziêkujemy wszystkim naszym
Przyjacio³om, ¿e zechcieli byæ z
nami w tym wyj¹tkowym dniu.

D. K.

Turystyczne odznaki
dla gimnazjalistów


