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Ten ch³opak ma szczê�cie! Tak
najkrócej mo¿na by podsumowaæ
wyniki losowania szczê�liwego ku-
ponu z g³osem oddanym na Najlep-
szy Produkt Powiatu, gdy �sierotka�
(w tê rolê wcieli³a siê praktykantka)
wyci¹gnê³a ten podpisany przez
Krzysztofa Romankowa z Wysokiej.
Losowanie odby³o siê 22 stycznia w
sali narad strzeleckiego starostwa, w
obecno�ci komisji konkursowej.

Nagrod¹ by³ laptop � wrêczony
uroczy�cie podczas Gali Lauri.
- To by³ pierwszy konkurs, w  jakim
w ogóle wzi¹³em udzia³ � mówi³ po
uroczysto�ci pan Krzysztof (uczeñ

Walentynki z laptopem
III klasy AS ZSZ nr 1), który dzie-
siêæ dni wcze�niej (4 lutego) obcho-
dzi³ 19. urodziny.

A wiêc pierwszy konkurs i
pierwsza � za to jaka! � wygrana.
- Koledzy nie chcieli wierzyæ, ¿e
to ja wygra³em, wszyscy po cichu
liczyli na w³asne szczê�cie; na to ¿e
jeszcze bêd¹ mieæ szansê.

Z nowego laptopa korzysta nie
tylko on, ale i rodzeñstwo � dwóch
braci i siostra. I zgodnie przyznaj¹:
to zupe³nie co innego, ni¿ ju¿ wys³u-
¿ony (siedmioletni) komputer do-
tychczas u¿ywany w domu.

Gala Lauri 2009

Energia sceniczna i temperament
a¿ iskrzy³y podczas sobotniego kon-
certu ¿eñskiego zespo³u smyczkowe-
go �The Strings�, który u�wietni³ Galê
Lauri - uroczysto�æ wrêczenia nagród
w konkursie na Najlepszego Ucznia
Powiatu Strzeleckiego 2008 i Najlep-
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego
2008.

�The Strings� to cztery urocze ab-
solwentki Akademii Muzycznej im.
F. Chopina, które wspólnie wystê-
puj¹ od 1998 roku, a graj¹ na skrzyp-
cach, altówce i wiolonczeli. Zespó³
wystêpowa³ w wielu krajach, m.in.
w Indiach, Algierze, Niemczech oraz
wspó³pracowa³ ze znanymi polski-

Temperament
a¿ iskrzy³

kierunkiem Krystiana Grondesa przek¹sek, ale zapewniamy: wszystkie by³y
pyszne!

W rolê kelnerek wcieli³y siê uczennice z klas III i IV technikum: And¿elika
Pach, Martyna Kozio³, Judyta Bartodziej, Beata Stolarska, Anna Szygu³a i
Marzena Mutz, które wcze�niej równie¿ pracowa³y w �sztabie kulinarnym�.

Same pyszno�ci

mi gwiazdami takimi jak: IRA, £ZY,
Justyna Steczkowska, Krzysztof Kil-
jañski, Bracia Cugowscy czy
Krzysztof Krawczyk.

Sobotni koncert podzielony by³
na bloki tematyczne: od muzyki kla-
sycznej do musicalowej, poprzez fil-
mow¹, a¿ wreszcie na koniec - nieco
folkloru, ale w bardzo szlachetnym
wydaniu.

Pomys³ po³¹czenia kilku ró¿nych
gatunków muzyki w jednym koncer-
cie pozwoli³, ¿e ka¿dy ze s³uchaczy,
nawet nie bêd¹c melomanem i znawc¹
muzyki znalaz³ dla siebie co� znane-
go i lubianego.
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Taki konkurs zorganizowano po
raz pierwszy, a o tytu³ i pami¹tkow¹
statuetkê rywalizowa³o 18 uczniów
ze wszystkich szkó³ powiatu strze-
leckigo, niezale¿nie od tego, czy or-
ganem prowadz¹cym jest dla nich sa-
morz¹d powiatowy, czy te¿ nie.
Dodatkowym, acz niebagatelnym,
dodatkiem do wyró¿nieñ by³a nagro-
da pieniê¿na: 2500 z³ dla ucznia szko-
³y ponadgimnazjalnej, 2000 � dla gim-
nazjalisty oraz po pó³tora tysi¹ca
z³otych dla ucznia szko³y podstawo-
wej i szko³y specjalnej. To niema³e
kwoty � i w tym miejscu mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e w przysz³ych latach
szko³y zg³osz¹ wiêcej kandydatur �
uczniów pretenduj¹cych do tytu³u
Najlepszego Ucznia Powiatu Strze-
leckiego.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e komisja kon-
kursowa oceniaæ bêdzie osi¹ganiêcia
w roku szkolnym poprzedzaj¹cym
przyznanie tytu³ów i nagród.
Przjed�my zatem do tegorocznego
werdyktu.

W kategorii Uczeñ Szko³y Pod-
stawowej zwyciê¿y³a Ma³gorzata
Urbanowicz, uczennica Publicznej
Szko³y Podstawowej w Zawadz-
kiem.

Lista jej osi¹gniêæ w roku szkol-
nym 2007/2008 jest spora: jest lau-
reatk¹ I stopnia z wyró¿nieniem w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Jêzyka
Angielskiego OXFORD; zajê³a I miej-
sce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Jêzyka Angielskiego OLIMPUS; oraz
dwukrotnie II miejsce: zarówno w
gminnym, jak i powiatowym konkur-
sie ortograficznym; zdyby³a te¿ wy-
ró¿nienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim na �Najpiêkniejsze
¿yczenia urodzinowe dla Ani z Zie-
lonego Wzgórza�. Nic dziwnego, ¿e
otrzyma³a �wiadectwo z wyró¿nie-
niem, ale nie mo¿na powiedzieæ ¿e
bez reszty poch³oniêta jest nauk¹:
Ma³gosia nale¿y do ko³a redakcyjne-
go gazetki szkolnej �Nowinki Szkol-
nej Rodzinki, tañczy te¿  w zespole
tanecznym �Exodus� dzia³aj¹cym
przy MOKSiR w Zawadzkiem.

W kategorii Uczeñ Gimnazjum
tytu³ Najlepszego przypad³ Roma-
nowi Stasiñskiemu, który w roku
szkolnym 2007/2008 by³ uczniem
Publicznego Gimnazjum z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich, i o którym � z racji jego
sukcesów w konkursach matematycz-
nych � pisali�my na naszych ³amach

Najlepszy Uczeñ Powiatu
Strzeleckiego 2008

niejednokrotnie. W roku szkolnym
2007/2008 zdoby³ wysokie lokaty w
kilku licz¹cych siê konkursach, i to
nie tylko krajowych. Zosta³ laure-
atem: etapu centralnego Olimpiady
Matematycznej Gimnazjalistów; VII
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego dla uczniów gimnazjum;
Konkursu Gier Matematycznych i
Logicznych; finalist¹ XXII Miêdzy-
narodowych Mistrzostw w Grach
Matematycznych i Logicznych; w
Wojewódzkim Konkursie Informa-
tycznym; VII Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego dla uczniów gim-
nazjum; konkursu �Alfik Matema-
tyczny�; zaj¹³ IV miejsce na etapie
centralnym w Matematycznych Mi-
strzostwach Polski Dzieci i M³odzie-
¿y �Kwadratura Ko³a�; uzyska³ bar-
dzo dobry wynik w Miêdzynarodo-
wym Konkursie �Kangur Matema-
tyczny�; zaj¹³ IX miejsce w Polsko-
Ukraiñskim Konkursie Fizycznym
�Lwi¹tko 2008� i 8 miejsce w dru¿y-
nowym finale krajowym II Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy o Inter-
necie DialNet Master. Oczywi�cie
równie¿ otrzyma³ �wiadectwo z wy-
ró¿nieniem.

W kategorii Uczeñ Szko³y Ponad-
gimnazjalnej � komisja konkursowa
tytu³ Najlepszego przyzna³a Piotro-
wi Latosze, uczniowi Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Strzelcach Opol-
skich. O nim tak¿e kilkakrotnie pisa-
li�my na naszych ³amach.

Jego osi¹gniêcia w roku szkolnym
2007/2008 to tytu³y: laureata etapu
centralnego XXXIV Olimpiady Hi-
storycznej; laureata etapu wojewódz-
kiego Ogólnopolskiej Olimpiady Te-

matycznej �Losy ¯o³nierza i Dzieje
Orê¿a Polskiego�; podobnie jak wcze-
sniej wymienie uczniowie i on otrzy-
ma³ �wiadectwo z wyró¿nieniem.

W kategorii Uczeñ �Bez Barier�
tytu³ Najlepszego zdoby³ Piotr Bosy,
uczeñ Zespo³u Szkó³ przy DPS w
Zawadzkiem. I o nim pisali�my kil-
kakrotnie.

W roku szkolnym 2007/2008 by³
reprezentantem Polski w je�dzie na
wrotkach na XII �wiatowych Igrzy-
skach Olimpiad Specjalnych w Szan-
ghaju (Chiny) - zaj¹³ IV miejsce w
sztafecie 2x100 m oraz V w je�dzie
indywidualnej na 300 m; II miejsce
dru¿ynowo w Ogólnopolskim Tur-
nieju Pi³ki No¿nej Zunifikowanej
Olimpiad Specjalnych. Jest aktyw-
nym uczestnikiem ko³a plastyczne-
go (zwyciê¿y³  etapie wojewódzkie-
go konkursu �Kiedy dzwoniê po
stra¿ po¿arn¹� w 2007 roku) oraz
ko³a muzycznego, które zajê³o I miej-
sce na VI Festiwalu Piosenki Tury-
stycznej w Kolonowskiem, a w ra-
mach ko³a technicznego przygotowu-
je prace na kiermasze i wystawy, z
których dochód jest przeznaczony na
zakup materia³ów i narzêdzi do szkol-
nych pracowni. Jest szkolnym lide-
rem w zbieraniu zu¿ytych baterii w
ramach programu �Reba�; chêtnie bie-
rze udzia³ w przygotowywaniu
szkolnych imprez i wystêpów.

Ma³gosia Urbanowicz: liczy siê
nie tylko nauka

Romek Stasiñski: nie uczestniczy³
w Gali Lauri - by³ na olimpiadzie
matematycznej

Piotrek Latocha: w Pa³acu Prezy-
denckim

Piotrek Bosy: na olimpiadzie w
Szanghaju

Dodatkiem do pami¹tkowych
statuetek by³y tez nagrody pie-
niê¿ne.
Ilu uczniów zawalczy o nie w
przysz³ych latach?


