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Ojczyzna by³a, jest i bêdzie

11 listopada jak co roku jest wiêtem Odzyskania Niepodleg³oci. Obecne pokolenie poznaje wartoci na zasadzie poznawania hitorii, a starsi wiekiem ucz¹ siê tego wieta na nowo od
kilkunastu lat. Mo¿na zaobserwowaæ,
¿e historia wp³ywa na nas w zupe³nie
inaczej ni¿ przed 1990 rokiem. Czujemy, ¿e wolnoæ m³odych ludzi to nie
tylko prawo do g³osowania w wolnych
wyborach. Wolnoæ to prawo do samostanowienia. M³odzi ludzie s¹ nastawieni nie tylko ¿eby braæ. Coraz czêciej
obserwujemy, ¿e m³odzi chc¹ dawaæ.
Patriotyzm to równie¿ praca, praca nad
sob¹, nad otaczaj¹cym nas rodowiskiem, praca na rzecz innych. Obserwujemy to w naszej szkole. Szkoda, ¿e
tylko kilka razy w roku przypominamy sobie w³anie o tym s³owie - patriotyzm. To, ¿e jestemy w³anie tu, uczymy siê, pracujemy, jestemy z innymi i
dla innych.
Patriotyzm to postawa obywatelska, w której mo¿emy wyró¿niæ:
- przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy o najwa¿niejszych
faktach z przesz³oci,
- pamiêæ o naszych przodkach,
- to duma z osi¹gniêæ ca³ych pokoleñ Polaków.
W naszym liceum kszta³tuje siê patriotyzm m³odzie¿y nie tylko poprzez
pracê na lekcjach i poprzez naukê. Staramy siê zaszczepiæ m³odym ludziom

wartoci przez:
- wizyty w naszej Izbie Regionalnej i
Izbie Tradycji Szko³y,
- kult flagi pañstwowej przez codzienne uroczyste wci¹ganie jej na
maszt na dziedziñcu szko³y,
- przygotowywanie wystaw, gazetek,
apeli, akademii z okazji wa¿nych
rocznic,
- organizowanie zjazdów absolwentów naszej szko³y i promowanie ich
osi¹gniêæ,
- wycieczki do miejsc historycznych
- np. do Krakowa w Dniu Odzyskania Niepodleg³oci by uczestniczyæ
w radosnych obchodach - wspólnym piewaniu pieni patriotycznych na Rynku G³ównym przy Sukiennicach,
- przez pracê w wolontariacie (klub
ACTIVA),
- pamiêæ o zmar³ych,
- tradycjê sztandaru szko³y,
- tabla absolwentów wszystkich roczników naszej szko³y.
Dzia³añ jest oczywicie wiêcej, lecz
chcemy przypomnieæ, ¿e ka¿dy z nas
czuje w sercu, ¿e jest Polakiem i nim
pozostanie gdziekolwiek i kimkolwiek
bêdzie w przysz³oci.
Parafrazuj¹c zdanie J.F. Kennedyego Nie pytajcie, co mo¿e uczyniæ
dla Was Ojczyzna. Pytajcie, co Wy mo¿ecie dla niej uczyniæ!

Nasze sukcesy
W dniu 5 listopada uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie
uczestniczyli w finale konkursu plastycznego, którego organizatorem by³
Zespó³ Opolskich Parków Krajobrazowych , Oddzia³ w Górze w. Anny.
Nasz uczeñ £ukasz Juretko otrzyma³
III miejsce w kategorii gimnazjalistów,
a uczniowie Piotr Bosy i Tomasz Syrek
 otrzymali nagrody za udzia³.
Prace plastyczne tworzone by³y na
temat Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona.
Atrakcj¹ dla wszystkich uczestników by³ wyjazd do Lenicy, gdzie w Galerii Malarstwa mogli obejrzeæ i podpatrzyæ jak tworz¹ artyci z Polski Niemiec.
Barbara Macygon

The Most Impressive Jack OLantern 2008
Ju¿ po raz czwarty 31 padziernika br. w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach opolskich zosta³
rozstrzygniêty konkurs pt. The Most
Impressive Jack OLantern 2008. Tematycznie zwi¹zany jest on ze wiêtem Halloween i ma na zadanie, aby
poprzez zabawê przybli¿yæ uczniom
elementy kultury krajów anglojêzycznych. Co roku liczba wyrzebionych i
ozdobionych dyñ jest wiêksza. wiadczy to nie tylko o zainteresowaniu
uczniów, ale równie¿ o ich przedsiêbiorczoci uczniów, jako ¿e najwiêkszym
wyzwaniem jest zdobycie dyni, która w
sklepach jest raczej niedostêpna. Tegoroczna zwyciê¿czyni to uczennica
klasy 2c gimnazjum - Monika Kozio³ek. Drugie miejsce zajê³a Maria Buschmann (3 c gimnazjum), która ju¿
po raz trzeci wziê³a udzia³ w konkursie.
Trzecie miejsce przyznano dzie³u Ewy
Kuczyñskiej (klasa 2 c gimnazjum).

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz,
jak tradycja Halloween nakazuje, s³o-
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-MEBLE OGRODOWE
-KAMIEÑ OGRODOWYStaniszcze Wielkie, ul. Lena2
tel. 0605577000 ,0774622515
e-mail: info@jasko.com.pl
www.jasko.com.pl

Firma,,Jako wykonuje meble
ogrodowe, impregnowane cinieniowo,wed³ug swojego wzoru lub na indywidualne ¿yczenie klienta:
- altany, ³awy, krzes³a, sto³y, pergole, kratki, p³otki, donice, obudowy
studni, mostki, budy dla psa, hamaki, place zabaw.
Dodatkowo doradzamy jak urzadziæ swój wymarzony ogród poprzez
w³asne dowiadczenia lub firm wspó³pracuj¹cych w dziedzinie projektowania ogrodów.
W naszej ofercie znajdziecie
równie¿ Pañstwo:
- kamieñ ogrodowy (ró¿ne kolory i rodzaje), kostkê granitow¹, grys,
granitowe p³yty na cie¿ki, dêbowe kr¹¿ki na cie¿ki, kora.

Nagrodê w konkursie NPP jest równie¿ reklama produktu w dowolnie wybranym terminie

dycze ufundowane przez Radê Rodziców.
Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

