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- Jest pan w naszej szkole nowym
nauczycielem, a ju¿ zdoby³ pan
tytu³ belfra w kategorii De be�ciak
roku i obj¹³ opiekê nad samorz¹-
dem szkolnym. Czy mo¿e nam pan
zdradziæ dalsze plany �podboju�
szko³y?
- Brzmi to do�æ powa¿nie. Jako na-
uczyciel sta¿ysta muszê zaj¹æ siê
przede wszystkim rozwojem w³a-
snym i swoich umiejêtno�ci dotycz¹-
cych pracy dydaktycznej. A podbój?
To ka¿dy dzieñ pracy, kontakty z
uczniami, dodatkowe zajêcia po lek-
cjach. Uczniowie to kopalnia pomy-
s³ów i pytañ. Tutaj nie ma mowy o
nudzie. Ten podbój to ci¹g³a próba
znajdowania odpowiedzi na to, o co
pytaj¹ uczniowie.
- Co sprawi³o, ¿e wyrazi³ pan chêæ
sprawowania funkcji opiekuna sa-
morz¹du?
- Lubiê ci¹g³e dzia³anie i kontakt z
lud�mi. Wychowawstwo klasy, wy-
cieczki, praca dydaktyczna i w³a-
�nie... opieka nad samorz¹dem
uczniowskim � to ró¿ne formy wspo-
mnianego dzia³ania. Przy czym nale-
¿y zaznaczyæ, ¿e sprawujê tê funk-

I po anarchii ...
Rada Samorz¹du Uczniowskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych przez ponad trzy tygodnie nie mia³a opiekuna. Mimo to dalej
wykonywa³a swoje wyznaczone zadania. Okaza³o siê, ¿e nie lada pro-
blemem by³o znalezienie zastêpcy. Zwolnione stanowisko obj¹³ w
koñcu, ciesz¹cy siê wielk¹ popularno�ci¹ w�ród uczniów, mgr Mar-
cin Kos.

cjê do czasu zorganizowania wybo-
rów.
- Jest pan otwarty na ró¿ne inicja-
tywy uczniów. Czy ma mo¿e pan
jakie� w³asne pomys³y dotycz¹ce
funkcjonowania szko³y?
- Jako opiekun Samorz¹du Uczniow-
skiego mam plany zadbania o poza-
lekcyjne formy integracji - dyskote-
ki, koncerty. Zreszt¹ nie s¹ to moje
pomys³y. Uczniowie ju¿ od jakiego�
czasu zg³aszali wiele projektów. W³a-
�ciwie oni siê tym zajmuj¹, a ja tylko
pomagam i sprawujê opiekê. Akcje
mojego poprzednika pana Szczypu-
ry, �Wieczór talentów� dowodz¹, ¿e
na podobne wydarzenia jest zapo-
trzebowanie. Inny plan to uporz¹d-
kowanie spraw zwi¹zanych z gazetk¹
szkoln¹. Dotychczas ró¿nie z ni¹
by³o. Chcia³bym nadaæ temu projek-
towi nieco wiêcej regularno�ci, a
uczniom z nim zwi¹zanym umo¿li-
wiæ systematyczne rozwijanie swych
umiejêtno�ci.
- Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczy-
my zrealizowania planów.

Rozmawia³y Katarzyna Golenia
i Wanda Sordoñ

Podstawowym celem autorskie-
go projektu edukacyjnego by³o przy-
bli¿enie i usystematyzowanie wiado-
mo�ci na temat w³asnego regionu, po-
kazanie jego bogactwa i niezaprze-
czalnej warto�ci.

Uczniowie w ramach zajêæ warsz-
tatowych zajmowali siê zatem zagad-
nieniami dotycz¹cymi �l¹ska, a w
szczególno�ci ziemi strzeleckiej.
W�ród poruszanych tematów znala-
z³y siê wiêc m.in. historia, literatura i
jêzyk (gwara) regionu, szczególn¹ za�
uwagê po�wiêcono obyczajowo�ci i
folklorowi.

W znajduj¹cej siê w Kielczy dzie-
wiêtnastowiecznej �l¹skiej chacie -
obecnie oddziale zamiejscowym Mu-
zeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
- szczególnie autentycznie zabrzmia-

W �L¥SKIM  PEJZA¯U
,,�l¹ski pejza¿, czyli z kultur¹ regionu na ty�- pod takim has³em 11 lutego odby³y siê w Kielczy zajêcia dla
uczniów Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
zorganizowane w ramach wspó³pracy szkolnych klubów regionalno-turystycznych dzia³aj¹cych w obu pla-
cówkach..

³y d�wiêki ludowych pie�ni czy s³o-
wa wykonywanych w gwarze sce-
nek i wierszy. Swoist¹ podró¿¹ w
czasie sta³a siê równie¿ wizyta w
izbie regionalnej oraz obejrzenie po-
kazu slajdów z zebranymi wcze�niej
przez uczniów najstarszymi fotogra-
fiami dokumentuj¹cymi ¿ycie miesz-
kañców ziemi strzeleckiej. Niew¹t-
pliw¹ atrakcj¹ zajêæ sta³a siê czê�æ po-

�wiêcona kulinariom - uczniowie nie
tylko przypomnieli sobie receptury
typowych dla �l¹ska potraw, ale mieli
te¿ okazjê spróbowania popisowych
dañ swoich kole¿anek.

Pomimo wielu wra¿eñ i ogrom-
nej rozleg³o�ci ,,�l¹skiego pejza¿u�,
uczestnicy nie zapomnieli równie¿ o
postaci, która najlepiej chyba dowo-
dzi warto�ci regionu, a jednocze�nie

jest kim� bliskim, kim� st¹d. Mowa o
Wincentym z Kielczy � autorze �re-
dniowiecznego hymnu ,,Gaude, Ma-
ter Polonia�, o którym barwn¹ opo-
wie�æ przekaza³ uczniom  go�cinny
proboszcz miejscowej parafii - ksi¹dz
Jan Wypiór.

Organizatorki warsztatów
Dorota Maækula
Ewa Raczyñska

Ju¿ trzeci raz w tym roku szkolnym w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich przedstawiciele Rejonowego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Opola pobierali krew od uczniów - honoro-
wych dawców krwi.

M³oda krew ratuje ¿ycie

H o n o r o w e
krwiodawstwo za-
czyna ju¿ tworzyæ
sobie miejsce w na-
szej szkolnej tradycji.
Z a i n t e r e s o w a n i e
akcj¹ by³o du¿e. W
tym dniu ju¿ od rana
uczniowie niecierpli-
wie wyczekiwali am-
bulansu. Ka¿dy kan-
dydat na dawcê krwi
by³ badany laborato-
ryjnie, aby ustaliæ,
czy odpowiada wy-
maganiom zdrowot-
nym i czy pobranie

krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub dla zdrowia
przysz³ego biorcy. Niektórzy z chêtnych do  oddania swojej krwi nieznanym
biorcom musz¹ niestety poczekaæ na lepsz¹ kondycjê zdrowotn¹. W grupie
krwiodawców byli uczniowie uczestnicz¹cy w akcji ju¿ drugi lub trzeci raz.

Po kilku godzinach pracy pracownicy RCK i K byli bardzo zadowole-
ni - 37 uczniów naszej szko³y odda³o 16,65 l krwi. Ta krew mo¿e uratowaæ
czyje� ¿ycie.

W okresie trwania Turnieju Szkó³ Ponadgimnazjalnych i Policealnych w
Honorowym Krwiodawstwie Pn.�M³oda Krew Ratuje ¯ycie� od 1.03.2004r
do 31.12.2004. w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
116 uczniów odda³o krew : 110 uczniów jednokrotnie i 6 uczniów dwukrotnie.
£¹cznie w wyniku tych akcji pozyskano 51.850 ml krwi. W naszej szkole
uczniowie HDK w stosunku do ogólnej liczby uczniów pe³noletnichstanowi¹
16,89%. Na jednego pe³noletniego ucznia szko³y przypada 75,47ml oddanej
krwi.

Maria Smoliñska

Pod takim tytu³em odby³ siê 11
lutego w Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Strzelcach Opol-
skich odby³ siê fina³ miêdzyszkolne-
go konkursu j. angielskiego dla szkó³
gimnazjalnych miasta i gminy Strzel-
ce Opolskie.

Celem konkursu by³o propago-
wanie nauki jêzyka angielskiego po-
przez obcowanie z popularn¹ litera-
tur¹ anglojêzyczn¹, jak równie¿ do-
skonalenie sprawno�ci i rozwijanie
zainteresowañ jêzykowych uczniów.
Fina³owa ósemka to: Rafa³ Gwozdek,
Izabela Kajstura, £ukasz Ka³a,
Krzysztof Karpa, Amadeusz Pacho-
³ek, Natalia Ploch, Pawe³ Rudner i
Krzysztof Urbaniec.

Po niezwykle wyrównanej wal-
ce, zwyciêzc¹ okaza³ siê £ukasz
Ka³a z kl. IIIB Gimnazjum z Od-
dzia³ami Dwujêzycznymi w Strzel-
cach Opolskich. Drugie miejsce zdo-
byli ex aequo Izabela Kajstura oraz
Pawe³ Rudner, równie¿ uczniowie
tej szko³y, natomiast na trzecim  miej-
scu uplasowa³ siê Krzysztof Urba-
niec ze strzeleckiego Publicznego
Gimnazjum nr 1. Zwyciêzcy, jak
równie¿ i pozostali finali�ci otrzy-
mali atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez Radê Rodziców oraz wy-
dawnictwo Macmillan Polska.

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów!

Dominika Lelicka

Dnia 21 stycznia bie-
¿¹cego roku grupa
uczniów klas drugich
i trzecich  strzeleckie-
go LO im. W. Bro-
niewskiego uczestni-
czy³a w ciekawej wy-
cieczce przedmioto-
wej do Biblioteki �l¹-
skiej w Katowicach.
Nowoczesny i skom-
p u t e r y z o w a n y
gmach biblioteki wy-
war³ niema³e wra¿enie
na licealistach-poten-
cjalnych studentach,
podobnie jak godzin-
na, doskonale przy-
gotowana lekcja bi-
blioteczna. Jednak
podstawowym celem
wyjazdu by³o wys³u-
chanie wyk³adu pani
dr Beaty Gaj na temat
�l¹skiej prozy nowo-
³aciñskiej, po³¹czone-
go z prezentacj¹ uni-

katowych starodruków.
Dr Beata Gaj, adiunkt Katedry Cywilizacji �ródziemnomorskiej Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Opolskiego,  od niedawna mieszkanka podstrzeleckich
Dziewkowic, prowadzi tak¿e w tutejszym liceum zajêcia z jêzyka ³aciñskiego
i kultury antycznej.

B.G.

�Harry Potter
and His Magic

World�

Nareszcie ³acina
w strzeleckim LO!


