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Dzieñ Edukacji
Narodowej w Powiecie Urz¹d Miejski w Le�nicy oraz Le-

�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji zor-
ganizowali konkurs fotograficzny �Gmi-
na Lesnica w obiektywie�. Tematem
mog³o byæ spo³eczeñstwo, architektu-
ra i przyroda miasta i gminy Le�nica.
Uczestnikiem konkursu móg³ byæ ka¿-
dy, kto dostarczy³ na p³ycie CD-R 10
zdjêæ, podpisan¹ god³em � has³em, a  w
oddzielnej kopercie (podpisanej tym
samym god³em - has³em) swoje dane
osobowe. Uczestnicy konkursu nie za-
stosowali siê do regulaminu i p³yty ze
zdjêciami podpisali imieniem i nazwi-
skiem. Aby jury podczas oceny zdjêæ
nie zosta³o pos¹dzone o stronniczo�æ,
przegrano wszystkie zdjêcia na jedn¹
p³ytê CD numeruj¹c je od 1 do 40.
Komisja, w sk³ad której wchodzi³y Edy-
ta Gola (Urz¹d Miejski), Dorota Kwo-
cza³a (Urz¹d Miejski), Anna Maciewitz
(LOKiR), Urszula Janda (LOKiR) wy-
³oni³a laureatów konkursu w dwóch ka-
tegoriach wiekowych.

W kategorii do 16 roku ¿ycia lau-
reatk¹ zosta³a Milena Rypa z Zalesia

Konkurs fotograficzny rozstrzygniêty

�l¹skiego za fotografiê przedstawiaj¹c¹
uroki lasu. W drugiej kategorii wieko-
wej (powy¿ej 16 roku ¿ycia) laureatem
konkursu zosta³ B³a¿ej Duk z Zalesia

�l¹skiego, którego fotografie by³y bez-
konkurencyjne. Jego zdjêcia zajê³y
miejsca od I do IV.

20 pa�dziernika w Zespole Szkó³
Zawodowych  nr 1 w Strzelcach
Opolskich odby³ siê konkurs czytel-
niczy �Czy znasz ¿ycie i twórczo�æ
Paula Coelho?� Taki konkurs odby³
siê w szkole po raz pierwszy. Mia³
na celu popularyzacjê ksi¹¿ek Paula
Coelho, poznanie warto�ci p³yn¹-
cych z utworów pisarza (afirmacja
¿ycia, chêæ stania siê lepszym cz³o-
wiekiem, wiara we w³asne mo¿liwo-
�ci, zwyciêska walka dobra nad z³em),
rozbudzanie motywacji czytania ksi¹-
¿ek spoza kanonu lektur szkolnych
oraz integracjê m³odzie¿y.

W zmaganiach konkursowych
wziêli udzia³ przedstawiciele
uczniów wszystkich typów szkó³
wchodz¹cych w sk³ad naszego ze-
spo³u: technikum, liceum profilowa-
nego i zasadniczej szko³y zawodo-
wej.

Konkurs mia³ formê pisemn¹ (45
min.). Uczestnicy odpowiadali na 31
pytañ zwi¹zanych z ¿yciem i twór-
czo�ci¹ brazylijskiego pisarza. Mak-
symalnie mo¿na by³o zdobyæ 48 pkt.
Do rywalizacji stanê³o 16 uczniów.
Du¿e zainteresowanie udzia³em w
konkursie pokaza³o, ¿e nasza m³o-
dzie¿ lubi literaturê wspó³czesn¹ i
chêtnie bierze udzia³ w konkursach
dotycz¹cych ksi¹¿ek spoza kanonu
lektur.  Uczniowie twierdz¹, ¿e jed-
nym z  ich ulubionych pisarzy
wspó³czesnych, jest w³a�nie Paulo
Coelho.
Komisja w sk³adzie: Anna Mainka,
Wioleta Mrowczyk i Anna Dalibóg
wy³oni³a zwyciêzców.
I miejsce ex aequo zajê³y: Teresa
Kierstein z III Tg a i  Anna £uka-
siewicz z II Tot a,
II miejsce zdoby³a Joanna Zagó-
rowicz uczennica kl. II h1,
III miejsce przypad³o Martinowi
Wolnemu z kl. II Tot a.
Komisja przyzna³a tak¿e jedno wy-
ró¿nienie � otrzyma³a je Justyna Re-
werska z kl. IV Tg a.
Konkurs przygotowa³y Wioleta
Mrowczyk i Anna Dalibóg.

Anna Dalibóg

Czy znasz ¿ycie
i twórczo�æ

Paula Coelho?

To zdjêcie zdoby³o I miejsce

Co trzy i pól sekundy na �wiecie
umiera z g³odu cz³owiek, skrajne ubo-
dzy stanowi¹ 50% ca³ej ludno�ci Afry-
ki, 90% rodzin wielodzietnych ¿yje w
ubóstwie, blisko 1,2 mld ludzi na �wie-
cie ¿yje za mniej ni¿ jednego dolara
dziennie, prawie 850 mln osób na �wie-
cie nie ma co je�æ - kartki z takimi in-
formacjami dodawali uczniowie zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzel-
cach Opolskich do ka¿dego ciastka ku-
powanego na szkolnym kiermaszu.

W ten oryginalny sposób szkolna gru-
pa ,,Patrz i zmieniaj� obchodzi³a �wia-
towy Dzieñ Walki z Ubóstwem, który
przypada na 17 pa�dziernika. Ta pa�-
dziernikowa data przez ONZ skojarzo-
na jest z  Miêdzynarodowym Dniem
Eliminacji Nêdzy.

Grupa uczestnicz¹ca w miêdzyna-
rodowym, polsko-czesko-s³owacko-es-
toñskim, projekcie edukacji globalnej
zwróci³a uwagê na problem o charakte-
rze ogólno�wiatowym, aczkolwiek

�wiatowy Dzieñ Walki z Ubóstwem w ZSO
³¹czony g³ównie z krajami Po³udnia.
Ubóstwo to brak edukacji, opieki zdro-
wotnej, praw obywatelskich, nieleczo-
ne choroby, bezdomno�æ, patologie,
�mieræ.

Uczniowie zaanga¿owani w projekt
w zwi¹zku ze �wiatowym Dniem Ubó-
stwa postanowili, ¿e zarobione przy
sprzeda¿y ciast pieni¹dze zostan¹ prze-
kazane na cele charytatywne oraz po-
moc najbardziej potrzebuj¹cym w na-
szym mie�cie i okolicach.

Dorota Maækula

Powiatowa uroczysto�æ z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³a siê 21
pa�dziernika w Strzeleckim O�rodku Kultury. �wiêto nauczycieli jest co roku
okazj¹ do podsumowañ pracy nauczycieli i pedagogów, do wrêczenia Nagród
Starosty i przekazania podziêkowañ za pracê. Pracê, któr¹ tak naprawdê bar-
dzo czêsto dawni uczniowie zaczynaj¹ doceniaæ dopiero po latach od opusz-
czenia murów szko³y.

Nagrodami Starosty uhonorowani zostali:

Ryszard Baszuk - Dyrektor SOSW w Le�nicy, Halina Kajstura - Dyrektor
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Jan Wróblewski - Dyrektor ZSO w Strzel-
cach Opolskich, Dorota £akis - Dyrektor ZS im. A Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich, Danuta Kupny - Dyrektor Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego
w Górze �w. Anny, nauczyciele ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich: Edyta Bem,
Marek Rosiñsk, Sabina Mi�,  Agnieszka Miksa - nauczyciel ZSZ w Zawadz-
kiem, Ewa Lenarti Arkadiusz Baron - nauczyciele LO w Zawadzkiem, Ewa
Zaremba i Klaudia Pato³a - Haber - pedagodzy Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Strzelcach Opolskich, Gra¿yna Semeniuk - nauczyciel Zespo³u
Szkó³ im. A Kamiñskiego w Strzelcach Opolskich i Bernard Janocha - z tej
samej szko³y, Krzysztof Kargowski - nauczyciel Zespo³u Szkó³ przy DPS w
Kad³ubie, Olga Pi� - nauczyciel O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Le�nicy
Robert Stelmach i Artur Go³dyn - nauczyciele Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Strzelcach Opolskich.

Oprawê artystyczn¹ uroczysto�ci zapewni³a... oczywi�cie m³odzie¿. W tym
dniu nie mog³o byæ inaczej.


