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Przypomnijmy, ¿e pierwszy Ple-
biscyt zorganizowany zosta³ w
Prószkowie w styczniu 1994 roku,
daj¹c tym wyraz uznania dla aktyw-
no�ci sportowej osób niepe³nospraw-
nych.

Nie by³oby tej wspania³ej gali,
gdyby nie starania ks.pra³ata Zyg-
munta Lubienieckiego - przewodni-
cz¹cego komitetu krganizacyjnego a
zarazem kapelana sportu diecezji
opolskiej, sekretarza komitetu orga-
nizacyjnego - Eugeniusza Wasyliszy-
na oraz innych osób wielce oddanych
niepe³nosprawnym sportowcom.

Oprócz nominowanych laure-
atów z ca³ego województwa, na uro-
czysto�æ przybyli go�cie: wicemar-
sza³ek województwa, dyrektor
PFRON, kurator o�wiaty, w³adze sa-
morz¹dowe Nysy, Krapkowic i
Zdzieszowic oraz przedstawiciele
firm, szkó³ i instytucji.

Wytrwa³o�æ, odwaga i determi-
nacja ludzi sprawnych inaczej budzi
podziw. Niezwyk³ym jest tak¿e
ogromna si³a woli w rozwijaniu swo-
ich sportowych pasji i osi¹gniêæ. Je-
ste�my �wiadomi, ¿e tej niezwyk³o-
�ci towarzyszy nieod³¹cznie ¿yczli-
wo�æ, akceptacja i szeroko rozumia-
na pomoc innych /trenerów, opieku-
nów, rodziców/. Dlatego, satysfak-
cja jest podwójna.

Tegoroczne Laury zosta³y roz-
dane w nastêpuj¹cych kategoriach:
* Laureaci Zespo³ów Szkó³ Specjal-
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nych i Specjalnych O�rodków Szkol-
no-Wychowawczych,
* Laureaci Domów Pomocy Spo-
³ecznych i �rodowiskowych Domów
Samopomocy,
* Laureaci Stowarzyszenia Kultu-
ry Fizycznej Osób Niewidomych i
S³abowidz¹cych.

Nominacje otrzymali niepe³no-
sprawni sportowcy z naszego powia-
tu, a w gronie laureatów Zespo³ów
Szkó³ Specjalnych znale�li siê: Rafa³
Kozicki (z opiekunem Arturem Wal-
kowiakiem), Damian Krzysiek (z
opiekunem Piotrem Nawrotem) z
ZSS w Zawadzkiem, Marian Laska
(z Markiem Walichowskim) z SOSW
w Le�nicy, Piotr i Pawe³ Pzionka (z
Wies³awem Biel¹) z ZSS z Kad³uba,
Daniela G³uch (z Agat¹ Zalejsk¹) oraz
Piotr Sprancel (z Wojciechem Miel-
nikiem) z ZSS w Strzelcach Op.

Natomiast Laureaci z Domów
Pomocy Spo³ecznej i �rodowiskowe-
go Domu Pomocy to:

Andrzej Herba (z Krystyn¹ Ma-
lik) z DPS w Zawadzkiem, Piotr Stry-
czek (z Helen¹ Griner) z DPS w Ka-
d³ubie, Katarzyna Plewka (z Bogu-
s³awem Winklerem) ze �DS w Strzel-
cach Op.

Gratulujemy sukcesów sporto-
wych! Jestesmy pewni, ¿e laury bêd¹
zdobywaæ jeszcze niejednokrotnie,
do�wiadczaj¹c zrozumienia i ¿yczli-
wo�ci innych.

H. Griner
DPS Kad³ub

dok. ze str. 1
7 marca 2009 r. w nowej siedzi-

bie OSP w Strzelcach Opolskich od-
by³y siê miejsko-gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej. Ide¹ konkursu jest miê-
dzy innymi popularyzowanie w�ród
m³odzie¿y szkolnej znajomo�ci prze-
pisów przeciwpo¿arowych, zasad
postêpowania na wypadek po¿aru,
ale tak¿e wiedzy na temat historii i
tradycji ruchu stra¿ackiego.
Eliminacje rozegrane zosta³y w trzech
kategoriach wiekowych, tj. w kate-
gorii szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Szko-
³y ponadgimnazjalne Strzelec Opol-
skich reprezentowa³y: Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce i Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych nr1.

Konkurs sk³ada³ siê z dwóch eta-
pów: pisemnego i ustnego. Ucznio-
wie musieli siê wykazaæ wiedz¹ z

zakresu przepisów
przeciwpo¿arowych,
sprzêtu ga�niczego i ra-
towniczego, czasopism
stra¿ackich, dystynkcji
i odznaczeñ stra¿ackich,
struktury i historii OSP
i PSP.

Uczniowie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr
1 równie¿ i tym razem
odnie�li znacz¹cy suk-
ces zajmuj¹c I, III i IV
miejsce w eliminacjach:
Krzysztof Golly I miej-
sce, Adrianna Wieszo³ek
II miejsce, a Weronika
Paterok IV miejsce.
Krzysztof Golly i Ad-
rianna Wieszo³ek za-
kwalifikowali siê do etapu powiato-
wego. Warto zaznaczyæ, ¿e nasza
szko³a ju¿ od ponad 10 lat uczestni-

Konkurs po¿arniczy

Ju¿ po raz XV odby³y eliminacje
wojewódzkie w konkursie organizo-
wanym przez fundacjê ��wiat Na
Tak� na najlepszego wolontariusza
naszego regionu. W tym roku wygra³
je uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Mieszka I w Zawadzkiem Pawe³
S³awski. W kwietniu bêdzie reprezen-
towa³ województwo opolskie w fi-
nale ogólnopolskim w Warszawie.

Pawe³ S³awski jest uczniem dru-
giej klasy liceum i od pocz¹tku da³ siê
poznaæ jako sprawny organizator i
wspó³organizator ró¿nych przedsiê-
wziêæ, dzia³añ i imprez szkolnych
oraz pozaszkolnych.

Cechuje siê konsekwencj¹ w re-
alizacji podjêtych zadañ, w których
widaæ jego znaczne zaanga¿owanie i
wysi³ek, co w rezultacie prowadzi do
osi¹gania celów.

Umie zaraziæ innych kolegów i
kole¿anki swoim zaanga¿owaniem i
z pewno�ci¹ dziêki temu dzia³a
sprawnie w klubie uczniowskim AC-
TIVA jaki istnieje w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym od piêciu lat. Pawe³ jest
szefem i zarazem liderem tego klubu.
Od czasu gdy przewodzi  klubowi,
dzia³a on bardzo prê¿nie, Jest to wo-
lontariat, który obejmuje obecnie re-
kordow¹ ilo�æ uczniów naszej szko-
³y i swoimi dzia³aniami propaguje za-
chowania prospo³eczne. Dzia³alno�æ
ta jest prowadzona na rzecz naszego
�rodowiska lokalnego i oczywi�cie
naszej spo³eczno�ci szkolnej.
Dzia³alno�æ Paw³a w klubie polega
miêdzy innymi na:
· prowadzeniu spotkañ klubo-

wych,
· corocznym przygotowywaniu

harmonogramu prac klubu,
· przygotowaniu sprawozdañ po

zakoñczeniu prac,
· przygotowaniu planu spotkañ

klubu,
· organizowaniu corocznej impre-

zy integracyjnej dla klas pierw-
szych

· organizacji dyskotek i zabaw ta-
necznych, happeningów,

· przygotowaniu i udziale w wy-
jazdach na szkolenia klubowe -
pracy metod¹ projektów,

· pozyskiwaniu funduszy unij-
nych,

· prowadzeniu wspó³pracy miê-
dzyszkolnej z innymi klubami
uczniowskimi w Polsce i za gra-
nic¹,

· opiece nad pomieszczeniem klu-
bowym i dbaniu o jego wyposa-
¿enie i wygl¹d.
Dziêki akcji integracyjnej klas

pierwszych prowadzonej przez klu-

Pawe³ S³awski w gronie
�O�miu Wspania³ych�

bowiczów w szkole nie obserwuje siê
agresji i �kocenia pierwszaków�. Jest
to dzieñ, w którym uczniowie klas 2.
i 3. przygotowuj¹ gry integracyjne.
Impreza trwa kilka godzin, a ka¿da
grupa uczniów przechodzi przez ko-
lejne stacje, gdzie ma do realizacji
okre�lone zadanie, a w rezultacie cze-
ka ich du¿o �miechu i �wietnej zaba-
wy.

W ramach tych obowi¹zków na
najwiêksze uznanie zas³uguje zorga-
nizowana  w ostatnim czasie wy-
cieczki 20 cz³onków klubu na Halê
Boracz¹, gdzie prowadzone szkole-
nia da³y swój rezultat w postaci no-
wych projektów, które zosta³y na-
stêpnie zg³oszone do konkursów np.
Równaæ Szanse.

Wa¿na te¿ jest wspó³praca z po-
dobnym  klubem z Otmuchowa
�Wszystko Gra� i przeprowadzony
razem projekt miêdzynarodowy z
udzia³em studentów klubu z Usti nad
Labem (Czechy) w roku 2008.
Godne uznania jest równie¿ zaanga-
¿owanie Paw³a w prace nad wygl¹-
dem samego pomieszczenia klubowe-
go. W okresie wakacji, wraz z koleg¹
pomalowa³ klub.

Ostatnie zas³ugi klubu to: przy-
gotowanie imprezy miko³ajkowej dla
dzieci niepe³nosprawnych w Caritas
oraz bardzo aktywny udzia³ w akcji
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej  Po-
mocy - Jurka Owsiaka.
Poza dzia³alno�ci¹ klubow¹ Pawe³ jest
czynnym sportowcem  - gra w pi³kê
no¿n¹.

Jako uczeñ i lider wolontariatu
godnie reprezentuje szko³ê oraz klub
m³odzie¿owy. Potrafi prowadziæ kon-
struktywne rozmowy równie¿ z bur-
mistrzem naszego miasta oraz dy-
rekcj¹ miejscowego MOKSIRu, uzy-
skuj¹c ich wsparcie w swoich przed-
siêwziêciach.

Stres min¹³, emocje opad³y, wszy-
scy jeste�my szczê�liwi, ¿e egzamin ju¿
za nami. Ze zniecierpliwieniem czeka-
my na wyniki z którymi zostaniemy
zapoznani prawdopodobnie w czerw-
cu.

3 marca br zebrali�my siê przed go-
dzin¹ 9:00 pod aul¹ naszej szko³y (Gim-
nazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
w Strzelcach Opolskich). Odczytywa-
ni z listy kolejno wchodzili�my do �rod-
ka, gdzie czeka³y na nas le¿¹ce na sto-
likach teczki z arkuszami egzamina-
cyjnymi sprawdzaj¹ce umiejêtno�æ czy-
tania ze zrozumieniem. Pani Domini-
ka Swaczyna-Piechaczek i pan Robert
Stelmach przedstawili nam przebieg
egzaminu, po czym dodali kilka s³ów
dla otuchy i� zaczê³o siê. Razem z
wszystkimi innymi zdaj¹cymi na �wie-
cie rozpoczêli�my egzamin od czê�ci
�Leseverstehen�, pó�niej �Horverste-
hen� (rozumienie ze s³uchu), a na koñ-
cu �Schriftliche Kommunikation� (pi-
sanie tekstu na okre�lony temat).

Pomiêdzy ka¿d¹ czê�ci¹ egzaminu
mieli�my 10 min przerwy, podczas któ-
rej zd¹¿yli�my omówiæ ka¿de zadanie
chyba z 5 razy. Niektóre kole¿anki spie-
ra³y siê o w³a�ciw¹ odpowied�, a nie-
którzy próbowali skierowaæ my�li w
inn¹ stronê, ¿eby odprê¿yæ siê przed
kolejn¹ czê�ci¹.

Co do trudno�ci egzaminu, zdania
by³y podzielone, my�lê jednak, ¿e po-
sz³o nam dobrze. Jeste�my klas¹ z roz-
szerzonym nauczaniem jêzyka nie-
mieckiego, a do egzaminu przygoto-
wywali�my siê pilnie pod okiem p. Pie-
chaczek. Na lekcjach æwiczyli�my mó-
wienie i pisanie oraz rozumienie tek-
stów s³uchanych i pisanych.

Najwiêkszych obaw przysporzy³a
nam ustna czê�æ egzaminu, która trwa-
³a 2 dni � 5 i 6 marca. Musieli�my na
ni¹ przygotowaæ prezentacjê na dowol-
ny temat. Za ustalon¹ wcze�niej kolej-
no�ci¹ wchodzili�my do klasy, gdzie z
u�miechem wita³a nas pani Adelheid
Krieglstein z Niemiec oraz nasza na-
uczycielka jêzyka niemieckiego. Na
pocz¹tku zada³y kilka pytañ, dziêki
którym nawi¹zali�my konwersacjê.
Pó�niej przedstawiali�my prezentacjê
i rozmawiali�my z komisj¹ na jej te-
mat. Ca³o�æ trwa³a 15 min. Wiele osób
wchodzi³o z przera¿on¹ min¹ do �rod-
ka, ale wychodzi³o z u�miechem na
twarzy przyznaj¹c, ¿e nie by³o tak �le.
20 lutego br zosta³ w naszej szkole prze-
prowadzony pilota¿owy egzamin ust-
ny, podczas którego mogli�my siê
przyjrzeæ temu, co mia³o nas czekaæ 2
tygodnie pó�niej.

Egzamin jest przeznaczony dla
osób znaj¹cych jêzyk niemiecki na po-
ziomie B1, czyli �redniozaawansowa-
nym. Je¿eli go zdamy, otrzymamy cer-
tyfikat, który bêdzie potwierdza³ na-
sze umiejêtno�ci, a w przysz³o�ci po-
mo¿e otrzymaæ dobr¹ pracê. Dla sym-
patyków jêzyka niemieckiego mo¿e
byæ dobrym pod³o¿em do zdawania w
klasie maturalnej egzaminu DSD2.

Kasia

czy w tym konkursie i mo¿e siê po-
chwaliæ uczestnictwem w etapie cen-
tralnym.

Marek Rosiñski

DSD1
ZA NAMI!


