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W dniu 21.11.2008 r. w Zespole
Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa
Staszica w Opolu odby³a siê uroczy-
sto�æ wrêczenia stypendium Prezesa
Rady Ministrów dla najlepszych
uczniów szkó³ ponadgimnazjlanych.
Zaproszono 110 uczniów z woje-
wództwa opolskiego.

W uroczysto�ci oprócz uczniów
wziêli udzia³ przedstawiciele Kura-
torium i Urzêdu Wojewódzkiego w
Opolu, rodzice, wychowawcy i opie-
kunowie uczniów. Kuratorium repre-
zentowa³a pani kurator Halina Bilik a

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla
uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1

w Strzelcach Opolskich

Urz¹d Wojewódzki wojewoda Ry-
szard Wilczyñski, którzy wrêczali
nagrodzonym dyplomy podpisane
przez premiera Donalda Tuska.

W�ród wyró¿nionych znale�li siê
te¿ uczniowie  Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Byli to: uczennica klasy III liceum
profilowanego o profilu socjalnym
Ma³gorzata Mika, tegoroczna matu-
rzystka oraz £ukasz Wycis³o uczeñ
klasy III technikum w zawodzie tech-
nik elektryk.

Danuta Kyc

ORLIK siê rozwija
Budowa boisk przy Zespole Szkó³
Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich postêpuje szybko i choæ
pogoda postraszy³a Wykonawca z
ca³ym spokojem powtarza � koñczy-
my w tym roku. Sk¹d ten optymizm?
Ano st¹d ¿e ma zamiar pomóc pogo-
dzie i wykonaæ akrylowe nawierzch-
nie � pod ogrzewanym namiotem.
Jak widaæ gdzie s¹ chêci i sposób siê
znajdzie.

DPS w Strzelcach
� stary jak nowy

Tytu³ bêdzie prawdziwy dopie-
ro w przysz³ym roku, ale i teraz wi-
daæ wielkie zmiany (widok finalny
podziwiaæ mo¿na na zawieszonym
na rusztowanianiach banerze). Przy-
sadzist¹ bry³ê o¿ywi³ ju¿ sko�ny
dach (jeszcze czeka na dachówkê), a
dobudowa szybu windy jest wresz-
cie na finiszu. Jeszcze w tym roku
powstanie równie¿ gara¿ z wyjaz-
dem na ulicê � nareszcie auto nie bê-
dzie zabieraæ miejsca na dziedziñcu.
Jak zawsze przy przebudowie sta-
rych obiektów nie brakowa³o niespo-
dzianek wiêc wytê¿one prace bêd¹
siê ci¹gn¹æ po sam koniec roku.

Grudniowy finisz

Na ratunek pa³acowi
w Szymiszowie

Równie¿ w ramach standaryza-
cji DPS rozpocz¹³ siê remont dachu
na pa³acu bêd¹cym siedzib¹ filii DPS
w Szymiszowie. Roboty obejm¹
przemurowanie lukarn i kominów,
nowe rynny, p³otki �niegowe, a
przede wszystkim usztywnienie i
modernizacjê wiê�by. Stara niestety

nadmiernie rozpycha³a i uszkadza³a
zabytkowe mury obiektu. Skoro ju¿
zabytkach mowa � oczywi�cie ca³o�æ
prac prowadzona jest za pozwole-
niem i pod kontrol¹ Opolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

Có¿ mo¿na dodaæ� bez wzglêdu na
pogodê bêdzie to bardzo gor¹cy Gru-
dzieñ.

Orlik przygotowuje siê do startu

Dzieñ Niepodleg³o�ci w Zespole
Szkó³ Specjalnych przy Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Zawadzkiem ob-
chodzony by³ w tym roku bardzo
uroczy�cie. Ju¿ na kilka dni przed 90-
t¹ Rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³o-
�ci pojawi³y siê w szkole gazetki
�cienne przedstawiaj¹ce prace pla-
styczne uczniów o tematyce: SYM-
BOLE NARODOWE- GOD£O,
FLAGA, HYMN POLSKI. Jedna z
gazetek zapoznawa³a z sylwetk¹
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, przy-
wódcy narodu. 13 listopada odby³ siê
Wieczorek Piosenki Patriotyczno �
Nostalgicznej, na który sk³ada³y siê:
program s³owno � muzyczny pt.
�Droga do Niepodleg³o�ci�  i zajêcia
plastyczne �Flaga Polski�. Na przy-
gotowanie uroczysto�ci zaanga¿owa-
³o siê 17 uczniów, którzy zaprosili
na ni¹ swoich rodziców, p. dyrektor
szko³y, nauczycieli i pracowników
szko³y oraz opiekunów z DPS w Za-
wadzkiem. Uczniowie ci bior¹ udzia³
w rz¹dowym programie wyrównywa-
nia szans edukacyjnych dla dzieci i
m³odzie¿y  �Aktywizacja jednostek
samorz¹du terytorialnego i organi-
zacji pozarz¹dowych  - pt. �Muzyka,
ruch i taniec � aktywne spêdzanie
wolnego czasu- zajêcia pozalekcyjne.
Wieczorek rozpoczêto wprowadze-
niem flagi pañstwowej przez 3
uczniów i od�piewaniem �Mazurka

�wiêto Niepodleg³o�ci
w ZSS przy DPS w Zawadzkiem

��Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie,

Kto go raz pokocha
Nie zapomni w grobie��

D¹browskiego�. W dalszej czê�ci pro-
gramu zebrani mieli okazjê wys³uchaæ
piêknego wykonania pie�ni �Boguro-
dzica, która uznawana by³a za pierw-
szy hymn Polski. Prezentowane
przez uczniów wiersze i pie�ni pa-
triotyczne przypomina³y niewolê
Polski, która przez 123 lata by³a pod
zaborami i niez³omn¹ walk¹ Polaków
o niepodleg³o�æ. Wielkimi brawami
nagrodzono czytaj¹cych i recytuj¹-
cych wiersze, pary tañcz¹ce polone-
za oraz �piewaj¹cych pie�ni patrio-
tyczne. Entuzjazm i chêæ �piewania
udzieli³a siê wszystkim i niektóre
piosenki np. �Przybyli u³ani� dzieci
�piewa³y wraz z rodzicami i nauczy-
cielami. Piosenkê �P³ynie Wis³a, p³y-
nie� �piewano równie¿ wspólnie i z
wykorzystaniem mapy Polski. By³o
to bardzo ekspresyjne i wzruszaj¹ce
wykonanie pie�ni. W drugiej czê�ci
wieczoru � czê�ci plastycznej �
uczniowie z wielkim zapa³em przy
pomocy prowadz¹cych wykonywa-
li bia³o � czerwone chor¹giewki. Tym
zajêciom równie¿ towarzyszy³a mu-
zyka. Po dobrze wykonanej pracy
przyszed³ czas na nagrodê � s³odki
poczêstunek. Wszystkim bardzo
smakowa³y pachn¹ce ciasteczka o
ró¿nych egzotycznych smakach, cie-
p³a imbirowo � cytrynowa herbatka i
pyszne owoce.

Justyna Gireñ, Monika Nowak

W demonicznym klimacie minio-
nego Helloween i ludycznym nastro-
ju nadchodz¹cej zabawy andrzejko-
wej uczniowie i nauczyciele ZSZ nr
1 ¿egnali listopad.

Uzdolniona artystycznie , pe³na
energii m³odzie¿ dzia³aj¹ca w szkol-
nych ko³ach zainteresowañ kultural-
nych przygotowa³a kabaretowy
misz-masz. Nie zabrak³o w nim  hu-
morystycznej klasyki mistrza Ga³-
czyñskiego � tekstów Teatrzyku Zie-
lona Gê� , ale m³odzi organizatorzy
siêgnêli g³ównie  po repertuar wspó³-
czesnego kabaretu. Widzów roz�mie-
sza³y do ³ez gagi kabaretu Potem,
Grupy Rafa³a Kmity czy duetu Ani
Mru-Mru w nowej aran¿acji. Reper-
tuar zosta³ tak skonstruowany, by
wykorzystaæ wiedzê literack¹ m³o-
dzie¿owej widowni � przedstawio-
no m.in. groteskowe ujêcie losów

LISTOPADOWE
KOSZMARY  W  ZSZ  NR 1

Makbeta (Szybki Makbet), demo-
nicznych boha-
terów ballad
Mickiewicza
(Lilie) i postaci
b i b l i j n y c h
(Udrêki Hioba).
Spektakl roz-
poczê³y i za-
koñczy³y ener-
getyczne tañce
szkolnego ze-
spo³u taneczne-
go  pani Sabiny
Mi� � ognista
polka czarow-
nic  i miko³ajko-
wy kankan wy-
wo³a³y burzê
oklasków.
   Listopadowe
koszmary z lite-
rackim t³em
spotka³y siê z
¿yw¹, sponta-
niczn¹ reakcj¹
publ iczno�ci

(spektakl pokazywano dwukrotnie �
w sumie kabareton obejrza³o ok. 300
uczniów szko³y). Zaciemniona  de-
monicznie ma³a sala gimnastyczna ,
w której przygotowano kabaretow¹
scenê têtni³a �miechem i emanowa³a
¿yw¹ kulturaln¹ rozrywk¹.

Do tego sukcesu przyczyni³a siê
praca i pomys³owo�æ uczniów zaan-
ga¿owanych w dzia³alno�æ Szkolne-
go Kó³ka Kulturalnego (opiekun �
Monika Wilde-Zdobylak) i Grupy Ar-
tystycznego Wsparcia AD HOC
(opiekun � Danuta Malczyk):
 J. So³tyska, M. Puszczyñskiego, D.
Zurowskiego, K. Furmana, D. D³u-
giego, W. G³adysza,  P. Wolnego, P.
Gabrysia, P. Szymeczek, A. Wieszo-
³ek, A. Domereckiej, P. Hajduka,
A. Krawczuka.

Nastêpnym przedsiêwziêciem
m³odych adeptów sztuki kabaretowej
bêdzie organizacja szkolnych �lot-
nych� Jase³ek, tym razem ju¿ w kli-
matach �wi¹tecznych.
.

Danuta Malczyk
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