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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Pani Teresy Waneckiej

z powodu �mierci

MATKI

sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich

Ju¿ od pocz¹tku listopada 2009
trwaj¹ zajêcia specjalistyczne dla
uczniów szkó³ zawodowych z tere-
nu powiatu strzeleckiego w ramach
projektu wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego pt.
�Akademia nowych specjalno�ci za-
wodowych � dobry pocz¹tek karie-
ry�. Te nowe specjalno�ci uczniowie
mog¹ zdobyæ dziêki zajêciom poza-
lekcyjnym, na które przeznacza siê
ponad 400 tysiêcy z³otych!

Celem projektu jest wsparcie i
wzbogacenie kierunków kszta³cenia
zawodowego do potrzeb regionalne-
go rynku pracy. W zwi¹zku z tym
uczniom szkó³ zawodowych z tere-
nu powiatu strzeleckiego zosta³ za-
proponowany wachlarz atrakcyj-
nych zajêæ pozalekcyjnych, koñcz¹-
cych siê egzaminem zewnêtrznym.
Ci, którzy go zdadz¹, mog¹ wej�æ na
rynek pracy z przys³owiowym
�asem w rêkawie�: kwalifikacjami po-
twierdzonymi na papierze.

W kursach i zajêciach specjali-
stycznych z zakresu spawania me-
tod¹ MAG bierze udzia³ 20 uczniów
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich, z Techni-
kum Zawodowego przy SOSM w
Strzelcach Opolskich i z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem.
Na zajêcia specjalistyczne z zakresu
komputerowego wspomagania pro-
jektowania CAD zg³osi³o siê 20
uczniów w z Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich,

Akademia nowych
specjalno�ci zawodowych

� na dobrym starcie

a w kursie jêzyka angielskiego zawo-
dowego bierze udzia³ 10 uczniów z
Zespo³u Szkól Zawodowych z Za-
wadzkiego i 20 uczniów z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich. Jednak chêtnych
by³o wiêcej, znacznie wiêcej!

Uczniowie z ka¿dej szko³y bêd¹
równie¿ mieli szanse uzyskaæ upraw-
nienia do obs³ugi wózków wid³owych
gazowych oraz prawo jazdy kat B.
£¹cznie wszystkie zajêcia pozalek-
cyjnie potrwaj¹ do czerwca 2010
roku.

Zajêcia odbywaj¹ siê w Zespole
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich oraz w Zespole Szkól
Zawodowych w Zawadzkim. Kurs
na prawo jazdy kat. B prowadzi szko-
³a jazdy �Szóstka�, a kurs na wóz-
kach wid³owych firma �Polifach� ze
Strzelec Opolskich.

W ramach projektu swoj¹ dzia-
³alno�æ rozpoczê³a Pracownia Karie-
ry, która proponuje wszystkim
uczniom z technicznych szkó³ zawo-
dowych z terenu powiatu strzelec-
kiego pomoc i wsparcie w diagnozo-
waniu swojego potencja³u zawodo-
wego oraz motywowanie uczniów do
inwestowania w siebie, swój rozwój
zawodowy.

Póki co jeste�my na starcie, a o
przebiegu realizacji projektu bêdzie-
my stale informowaæ na ³amach dwu-
tygodnika �Powiat Strzelecki� oraz
na stronie internetowej samego pro-
jektu, tj. www.akademia.powiatstrze-
lecki.pl.

Policjanci ze Strzelec Opol-
skich uczestniczyli w spotkaniu z
podopiecznymi Domu Pomocy
Spo³ecznej w Kad³ubie. Przepro-
wadzili  pogadankê na temat bez-
pieczeñstwa oraz konsekwencje
przekraczania norm  spo³ecznych
i prawa.

26 listopada strzeleccy policjan-
ci zostali zaproszeni na spotkanie z
podopiecznymi Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kad³ubie.

Funkcjonariusze przeprowadzili
z obecnymi pogadankê na temat bez-
pieczeñstwa m.in. jak   zachowywaæ
siê na drodze, jak korzystaæ  z nume-
rów alarmowych, omówili zagro¿e-
nia  zwi¹zane z korzystaniem z sieci
internetowej /np. komunikatory/ oraz
konsekwencje przekraczania norm
prawnych i spo³ecznych.

O bezpieczeñstwie w Kad³ubie

Na pierwszy rzut oka matura
próbna z jêzyka polskiego wyda³a mi
siê do�æ prosta, gdy¿ na lekcjach j.
polskiego robili�my podobne zada-
nia. Jednak gdy dok³adnie przeczy-
ta³am polecenia, okaza³o siê, ¿e zada-
nia s¹ bardzo zró¿nicowane, czê�æ
by³a naprawdê prosta, ale by³y rów-
nie¿ zadania trudniejsze, z którymi
mia³am wiêkszy problem

Renata Wichary

Matura próbna z jêzyka polskie-
go by³a do�æ zaskakuj¹ca. Tekst do
zadañ otwartych by³ prosty w od-
biorze, jednak niektóre pytania mo-
g³y sprawiæ niema³y problem i wpra-
wiæ ucznia w zak³opotanie. Kolejn¹
czê�ci¹ egzaminu maturalnego by³o
wypracowanie opieraj¹ce siê na zna-
jomo�ci takich dzie³ jak ,,Kordian� i
,,Lalka� b¹d� ,,Przedwio�nie�. Wiêk-
szo�æ maturzystów wybiera³a temat
dotycz¹cy losów Cezarego Baryki,

O próbnej maturze z jêzyka polskiego
mówi¹ uczniowie strzeleckiego liceum

pewnie dlatego, ¿e mieli�my okazjê
niedawno opracowywaæ tê lekturê na
lekcjach. Moim zdaniem próbny eg-
zamin by³ �redniego stopnia trudno-
�ci. W stosunku do zadañ odno�nie
interpretacji tekstu tematy wypraco-
wañ by³y do�æ przystêpne i ka¿dy
móg³ wybraæ temat odpowiedni dla
siebie.

Ewelina Gwózdek

Matura wygl¹da³a na do�æ ³atw¹.
Podoba³ mi siê tekst w pierwszej czê-
�ci, który by³ prosty w odbiorze, a
jego temat nie sprawia³ problemów.
Najtrudniejsze wydaj¹ mi siê zadania
jêzykowe. Na wypracowaniu poja-
wi³y siê 3 lektury, które bra³am pod
uwagê, jednak do g³ównego egzaminu
trzeba jeszcze wiele powtórzyæ.

Katarzyna Doros

Wedlu mnie próbna matura z jê-
zyka polskiego nie nale¿a³a do bar-

dzo trudnych. Tekst by³ zrozumia³y,
a pytania jasno postawione. Tema-
tyka te¿ by³a ³atwo przyswajalna,
poniewa¿ pojawi³ siê w nim w¹tek o
m³odzie¿y, czyli o nas. Czê�æ pierw-
sza wiêc nie ró¿ni³a siê zbytnio od
tzw. czytañ ze zrozumienie, które
piszemy na lekcjach.

Tematy do wypracowañ by³y
tak¿e przyjemne i stosunkowo ³atwe,
oczywi�cie dla osób, które czytaj¹
lektury. A nawet, je�li kto� lektury
nie przeczyta³, to na podstawie przy-
toczonych fragmentów móg³ tak¿e
sporo napisaæ.

Ewa Pytko

Dla mnie matura by³a �rednio
trudna. Niektórych pytañ nie zrozu-
mia³am, natomiast wypracowanie
by³o w miarê ³atwe. Mam nadziejê,
¿e zaliczê, a nawet gdyby nie, to siê
tym nie martwiê, poniewa¿ to dopie-
ro próbna.

Natalia Mika

Po kilkuletniej przerwie powró-
cili�my w ZSZ Zawadzkiem do tra-
dycji organizowania wyjazdów dy-
daktycznych dla m³odzie¿y. Jest to
niezwykle przydatna forma edukacji
� po³¹czenie przyjemnego z po¿y-
tecznym. Uczniowie spêdzaj¹ poza
murami szko³y kilka godzin, ale maj¹
jednocze�nie okazjê zobaczyæ i na-
uczyæ siê czego� nowego.

W tym roku szkolnym zapropo-
nowali�my uczniom warsztaty fi-
zyczne z pokazami w Instytucie Fi-
zyki Akademii im. Jana D³ugosza w
Czêstochowie. Tematyka pokazów
zosta³a tak dobrana, ¿e uzupe³nia³a
wiedzê i umiejêtno�ci nabyte na lek-
cjach w trackie realizacji programu na-
uczania z przedmiotu: fizyka i astro-
nomia. Zajêcia odby³y siê w dwóch
turach:

27 pa�dziernika 2009 � dla klas
pierwszych (Technikum Mechanicz-
nego, Informatycznego, Ekonomicz-
nego i Zasadniczej Szko³y Zawodo-
wej) oraz 10 listopada � dla klas trze-
cich (Technikum Informatycznego i
Ekonomicznego).

Uczniowie klas pierwszych obej-
rzeli i wziêli aktywny udzia³ w æwi-
czeniach z kinematyki i dynamiki.
Mieli okazjê samodzielnie dokonaæ
pomiarów fizycznych, jak i równie¿
przewidzieæ ,,zachowanie cia³ w ru-
chu�. Du¿ym zainteresowaniem cie-
szy³ siê model ,,rakiety� wykonanej,

o dziwo, z plastikowej butelki. Pro-
wadz¹cy nie zdradzili ciekawskim
sk³adu ,,paliwa rakietowego�. Dla
bezpieczeñstwa, oczywi�cie.

W drugiej turze warsztatów
udzia³ wziêli uczniowie klas trzecich.
Pokazy obejmowa³y: ruch harmo-
nicznych, fale i zjawiska falowe. Na
w³asne oczy widzieli�my jak niewy-
szukanymi sposobami i przy u¿yciu
prostych przyrz¹dów mo¿na przy-
bli¿yæ wcale nie³atwe tre�ci. By³o to
doskona³e podsumowanie wiadomo-
�ci na zakoñczenie tego dzia³u fizyki.
Oprócz pokazów mieli�my inn¹
atrakcjê: projekcjê ,,Dwa szkie³ka� w
Planetarium Instytut Fizyki traktu-

Po wiedzê w �wiat�

j¹c¹ o metodach badania kosmosu od
najdawniejszych czasów, a¿ po dzieñ
dzisiejszy. Po tej wêdrówce przez
wieki pozosta³ w nas podziw dla na-
uki i badaczy, a znane wszystkim s³o-
wa o naszym polskim uczonym Mi-
ko³aju Koperniku: ,,Wstrzyma³ S³oñ-
ce, ruszy³ Ziemiê�, nabra³y szczegól-
nego znaczenia.

Pe³ni wiedzy i wra¿eñ wrócili�my
poci¹giem do Zawadzkiego. Przy tej
okazji sk³adamy serdeczne podziêko-
wania Dyrekcji Opolskiego Zak³adu
PKP ,,Przewozy Regionalne� za
¿yczliwo�æ i umo¿liwienie nam po-
³¹czeñ komunikacyjnych na trasie
Zawadzkie � Czêstochowa � Za-
wadzkie.

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹

w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego


