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4 czerwca minê³o 20 lat polskiej wol-
no�ci. W tym dniu w roku 1989 odby-
³y siê pierwsze w powojennej Polsce
wybory do Sejmu i ca³kowicie wolne
wybory do Senatu. Zdecydowane zwy-
ciêstwo wyborcze obozu �Solidarno-
�ci� oraz utworzenie rz¹du Tadeusza
Mazowieckiego identyfikowane s¹
nieod³¹cznie z upadkiem komunizmu.
Fakt ten to wynik porozumienia przy
Okr¹g³ym Stole, zawartego miêdzy
ówczesn¹ w³adz¹ a przedstawiciela-
mi opozycji i Ko�cio³a.

Ta radosna rocznica sta³a siê dla
szkolnych grup ,,Patrz i zmieniaj� w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
oraz Publicznym Gimnazjum nr 1
pretekstem do zjednoczenia siê po-
nad podzia³ami i ponad pokoleniami
oraz zamanifestowania swojej posta-

w dniu 3 czerwca w zawadczañskim
liceum odby³y sie uroczysto�ci upa-
miêtniaj¹ce dwudziest¹ rocznicê
pierwszych czê�ciowo wolnych
wyborów w powojennej Polsce.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê trady-
cyjnie dla naszej szko³y -  podniesie-
niem sztandaru narodowego na masz-
cie, na dziedziñcu szkolnym. Wyg³o-
szony zosta³ te¿ okoliczno�ciowy
referat ilustruj¹cy przyczyny, prze-
bieg i nastêpstwa tego  wyj¹tkowego
w dziejach Polski wydarzenia. W dru-
giej czê�ci uczniowie klasy II d Do-
minik Kowalski i Pawe³ S³awski
przedstawili kolegom zrealizowany
przez siebie film dokumentalny o

 w liceum w Zawadzkiem

wy wobec wa¿nych wydarzeñ histo-
rii najnowszej. W obu szko³ach za-
aran¿owano stworzenie ¿ywych flag,
utworzonych z uczniów ubranych w
barwy naszej flagi narodowej.
Uczniowie, wyra¿aj¹c swoj¹ solidar-
no�æ w dzia³aniu, przywo³ali jedno-
cze�nie pamiêæ o wydarzeniach
sprzed 20 lat, zwracali swoim rówie-
�nikom uwagê na to, ¿e obchody rocz-
nicowe nie musz¹ kojarzyæ siê z nud¹
i pretensjonalnym patosem.

Strzeleckie flagi, jednocz¹ce pra-
wie 300 osób, powiewa³y o umówio-
nej godzinie razem z flagami w ca³ej
Polsce, bowiem akcja Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej pt. ,,Flagi wol-
no�ci, truskawki rado�ci� mia³a zasiêg
ogólnokrajowy.

Dorota Maækula

znaczeniu roku 1989 dla Polski i Eu-
ropy. Pokaz filmowy uzupe³ni³y dwa
dodatki � zestaw niepublikowanych
w filmie wpadek producentów i za-
proszonych go�ci oraz prezentacja
multimedialna ukazuj¹c¹ historie Pol-
ski po roku 1945. Prezentacji towa-
rzyszy³a muzyka z filmu Piraci z
Karaibów. Zgodnie z apelem ³ódzkie-
go artysty uczniowie zaopatrzeni
zostali w symbole zwyciêstwa Pola-
ków nad komunizmem � s³ynne w¹sy
Wa³êsy. Tak wyposa¿eni uczniowie i
uczennice, udali siê w plener w celu
wykonania pami¹tkowego zdjêcia
�w¹satej� szko³y. Efekt prezentuje-
my poni¿ej.

Obchody 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

 w liceum w Strzelcach Opolskich 27 kwietnia 2009 r. przy Zespo-
le Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich zosta³ oddany do
u¿ytku kompleks boisk sportowych
w ramach projektu �Moje boisko �
Orlik 2012�. Obiekt sk³ada siê z wie-
lofunkcyjnego boiska do koszyków-
ki i siatkówki o nawierzchni poliure-
tanowej oraz boiska do gry w pi³kê
no¿n¹ o wymiarach 30 x 60m ze
sztuczn¹ traw¹. W ramach projektu
korzystanie z boisk jest bezp³atne.
Ju¿ w pierwszym dniu zaintereso-
wanie boiskami by³o bardzo du¿e i
do pó�nych godzin wieczornych têt-
ni³o tam ¿ycie sportowe. tym bar-
dziej, ¿e obiekt jest bardzo dobrze
o�wietlony i mo¿e byæ u¿ytkowany
nawet po zmroku. Zatrudniony jest
tam animator sportu, który organi-
zuje zajêcia dzieciom i m³odzie¿y ko-
rzystaj¹cym z boisk oraz koordynu-
je wej�cia grup zorganizowanych.

Chêtnych do korzystania z
obiektu nie brakuje. Tylko w maju z
boisk korzysta³o ponad dziewiêæ-
set osób. W�ród nich s¹ uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Strze-
lec jak i okolicznych miejscowo�ci.
Du¿¹ grupê stanowi¹ te¿ osoby do-
ros³e, które z uznaniem wypowia-
daj¹ siê o nowej inwestycji.

Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy
siê boisko do pi³ki no¿nej. Na tym

boisku najczê�ciej odbywaj¹ siê ró¿-
nego typu rozgrywki, zawody, tur-
nieje. Niedawno odby³a siê druga edy-
cja Turnieju �w. Jacka. Idea turnieju
zrodzi³a siê w trakcie realizacji Pro-
jektu ��wiêty Jacek - �wiat³o ze �l¹-
ska�. Zainteresowanie m³odzie¿y tym
projektem zainspirowa³o organizato-
rów do powtórzenia niektórych czê-
�ci. Oczywi�cie przy tej okazji odby³
siê II Miêdzydiecezjalny Turniej Pi³-
karski o Puchar �w. Jacka. W roz-
grywkach wziê³y udzia³ reprezenta-
cje szkó³ �rednich i wy¿szych diece-
zji katowickiej i opolskiej, tworz¹-
cych metropoliê górno�l¹sk¹. Mimo
fatalnej pogody w turnieju wziê³y

Turniej zorganizowany zosta³ ju¿
po raz drugi jako kontynuacja pro-
gramu edukacyjnego pod tytu³em
��w. Jacek - Lux ex Silesia�, dla
uczczenia 415 rocznicy kanonizacji
�w. Jacka,  patrona metropolii górno-
�l¹skiej.

G³ównym celem Turnieju Pi³kar-
skiego o Puchar �w. Jacka poza inte-
gracj¹ m³odzie¿y jest wzbudzenie za-
interesowania postaci¹ urodzonego
w Kamieniu �l¹skim, jednego z naj-
bardziej znanych w �wiecie polskich
�wiêtych.
I miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna
Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Tech-
nicznych z Gliwic
II miejsce - gospodarze, czyli dru¿y-
na Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1
III miejsce - Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Opolu

Orlik ma siê dobrze
udzia³ dru¿yny Wy¿szego �l¹skiego
Seminarium Duchownego w Katowi-
cach, Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Opolu, Zespo³u Szkó³ z
Rydu³tów, Zespo³u Szkó³ Ekono-
miczno-Technicznych z Gliwic oraz
gospodarze Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Op.
- ,,To jedna z fajniejszych imprez
sportowych��, tak jeden z opiekunów
wypowiada³ siê o zorganizowanych
zawodach na wspólnym podsumo-
waniu turnieju.

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pa-
mi¹tkowy puchar, dyplom, a ka¿dy
uczestnik pami¹tkowy medal z wi-
zerunkiem �w. Jacka.

O PUCHAR �W. JACKA
Turniej organizowany przez

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
odby³ siê 27 maja na boisku Orlik
przy ul. Powstañców �l¹skich.
W rozgrywkach wziê³y udzia³ re-
prezentacje szkó³ �rednich i wy-
¿szych diecezji katowickiej, gli-
wickiej i opolskiej.

IV miejsce - Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych nr 1 Rydu³towy
V miejsce - Wy¿sze �l¹skie Semina-
rium Duchowne w Katowicach.

Najlepszym Strzelcem Turnieju
zosta³ Mateusz Pawlak (ZSET Gliwi-
ce)

Najlepszym Bramkarzem �
Krzysztof Pakuza (W�SD Katowice)

Najlepszym Pi³karzem � Marcin Ku-
tek (WSD Opole)

M³odych sportowców do gry w
niesprzyjaj¹cych warunkach atmos-
ferycznych zagrzewali zgromadzeni
kibice: uczniowie i zaproszeni go�cie.
Wszystkim uczestnikom turnieju gra-
tulujemy wspania³ej sportowej wal-
ki.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich otrzyma³
Krajow¹ Odznakê Jako�ci za projekt
eTwinning �Clean Tech: Sustainable
Mobility � WKTO Sept 2008 -
March 2009�. Krajowa Odznaka Ja-
ko�ci przyznawana jest przez Naro-
dowe Biuro Kontaktowe Programu
eTwinning tym nauczycielom i szko-
³om, których praca w ramach part-
nerstwa zosta³a uznana za wyró¿nia-
j¹c¹ w naszym kraju. Projekt zg³o-
szony do Odznaki Jako�ci oceniany
jest pod wzglêdem trwa³o�ci, wyko-
rzystania w projekcie technologii
ICT, rezultatów i korzy�ci, integracji
miêdzyprzedmiotowej, wymiaru eu-
ropejskiego, innowacyjno�ci oraz
ogólnej jako�ci.

Projekt WKTO realizowany
przez ZSZ nr 1 dotyczy³ pog³êbia-

Krajowa Odznaka Jako�ci
dla  projektu eTwinning w ZSZ nr 1

nia wiedzy na temat �rodków trans-
portu przyjaznych �rodowisku z wy-
korzystaniem �rodowiska wirtualnej
nauki. Autorzy projektu, nauczycie-
le z francuskiej szko³y �redniej Lycee
l�Oiselet w Bourgoin-Jallieu, nawi¹-
zali wspó³pracê ze szko³ami z Czech,
S³owacji, Bu³garii, Rumunii, Rosji,
Niemiec, Hiszpanii, W³och, Francji,
Holandii, Portugalii, Szwecji, Estonii,
Grecji, Turcji, Chile, Singapuru, Au-
stralii i Polski. Uczniowie z tych kra-
jów porozumiewali siê w jêzyku an-
gielskim w ramach klas wirtualnych,
z których ka¿da sk³ada³a siê z oko³o
15 uczniów z ró¿nych pañstw.

Udzia³ w projekcie wymaga³ od
uczniów samodzielnej pracy badaw-
czej. Sami zdobywali wiedzê na te-
mat zrównowa¿onego transportu
poprzez poszukiwanie informacji w

Internecie w jêzyku angielskim, a na-
stêpnie redagowali teksty, które
umieszczali w swoich klasach wirtu-
alnych. Przeprowadzali badanie an-
kietowe, którego wyniki musieli na-
stêpnie opracowaæ i zamie�ciæ we
wspólnie opracowanych raportach.
Dziêki udzia³owi w projekcie WKTO
rozwinêli oni swoje umiejêtno�ci jê-
zykowe i komunikacyjne. Poprzez
kontakty z rówie�nikami z klas wir-
tualnych zrozumieli, ¿e jêzyk angiel-
ski to nie tylko nauka s³ówek i regu³
gramatycznych, ale przede wszyst-
kim narzêdzie komunikacji, tak po-
trzebne w dzisiejszym �wiecie. Zdo-
byli nowe umiejêtno�ci, takie jak po-
ruszanie siê w �rodowisku wirtualnej
nauki, opracowywanie raportów i
prezentacji czy praca w zespole.

Dziêki zaanga¿owaniu koordyna-

tora projektu, mgr Magdaleny Bier-
nat oraz uczniów ZSZ nr 1: Magdale-
ny Hajduk, Moniki Kolibaby, Justy-
ny Gruszki i Lucyny Ka³y z kl. I Tot
b, Anny £ukasiewicz z kl. I Tot a,
Dominika Wilczka z kl. II Ts oraz
Beaty Gwozdek i Kariny Krupy z
kl. IV Tek b, prace nad projektem
zosta³y docenione przez Narodowe
Biuro Programu eTwinning. Przyzna-
nie Krajowej Odznaki Jako�ci to dla
uczniów wiêksza motywacja do pro-
wadzenia zaplanowanych dzia³añ, a
dla szko³y publiczne uznanie d¹¿enia
do jako�ci oraz otwarto�ci na wspó³-
pracê europejsk¹.

Magdalena Biernat

Nauczyciel jêzyka angielskiego
w ZSZ nr 1

W dniach od 24 do 28 maja 2008
roku uczniowie ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Op. mieli mo¿liwo�æ wzi¹æ udzia³
w konferencji �Miêdzynarodowe Fo-
rum M³odzie¿y� które odby³o siê w
Austrii Górnej, a dok³adnie w malow-
niczo po³o¿onym kurorcie Bad Ischel.
Projekt by³ realizowany przez Ko-
misjê Europejsk¹ pt.: �Youth in Ac-
tion � M³odzi w dzia³aniu�, projekt
Give youth a voice � Dajmy m³odzie-
¿y prawo g³osu, który by³ koordyno-
wany przez Kammer für Arbeit und
Angestellte (Izba Robotników i Pra-
cuj¹cych).

Ze strony województwa opol-
skiego g³ównym organizatorem by³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Opolskiego oraz Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki.

Daæ
m³odym g³os


