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Zawadczañscy  uczestnicy pro-
jektu �Moja firma w mojej gminie�
zorganizowali 9 czerwca br.  w  Ze-
spole Szkó³ Zawodowych w Zawadz-
kiem SZKOLNY DZIEÑ PRZED-
SIÊBIORCZO�CI. Uczestniczyli w
nim  uczniowie klas techników: eko-
nomicznego i informatycznego.
      25- osobowa  grupa uczniów ZSZ
podjê³a siê udzia³u w  finansowanym
w ca³o�ci  ze �rodków  Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki, w ra-
mach konkursu na dotacjê  zorgani-
zowanego  przez MEN, stworzonym
przez  Fundacjê VIRIBUS UNITIS
projekcie, który swoim zasiêgiem
obejmuje 5 województw: �l¹skie,
ma³opolskie, opolskie, dolno�l¹skie,
�wiêtokrzyskie. W czasie od 1 XI
2008 do 21 III 2012 odbêdzie siê 5

�Moja firma w mojej gminie�

cykli szkoleniowych. Zajêcia te kie-
rowane s¹ do uczniów  szkó³ ponad-
gimnazjalnych i maj¹ na celu rozwija-
nie kompetencji w zakresie przedsiê-
biorczo�ci oraz technologii informa-
cyjno - komunikacyjnych. Dzia³ania
edukacyjne obejmuj¹ szkolenia e- le-
arningowi i tradycyjne, przy wspar-
ciu nowoczesnych form nauczania,
jakimi s¹ gry symulacyjne.
      Projekt �Moja firma w mojej gmi-
nie� obejmuje swoimi dzia³aniami wy-
brane szko³y mieszcz¹ce siê na tere-
nie  niewielkich gmin o relatywnie
wysokim bezrobociu i niskim wska�-
niku aktywno�ci gospodarczej w�ród
mieszkañców.

Koordynatorem  projektu w ZSZ
w Zawadzkiem jest Zygmunt Kali-
nowski.

7 czerwca 2009 r. w Górze �w.
Anny � tradycyjnie w dniu piel-
grzymki mniejszo�ci narodowych �
po raz osiemnasty odby³ siê Prze-
gl¹d Zespo³ów Dzieciêcych i M³o-
dzie¿owych Mniejszo�ci Niemieckiej
Le�nica 2009.

Organizatorem tego przedsiê-
wziêcia jest �l¹skie Stowarzyszenie
Samorz¹dowe.

Na scenie w namiocie festyno-
wym wyst¹pi³o 19 zespo³ów pielê-
gnuj¹cych i propaguj¹cych kulturê
mniejszo�ci niemieckiej.

Wystêpy grup ocenia³o jury w
sk³adzie Zuzanna Donath-Kasiura �
Przewodnicz¹ca, Manfred Kudla i
Rafa³ Miczka, które przyzna³o na-
stêpuj¹ce miejsca:
miejsca V zajê³y zespo³y:
Meritum z Wodzis³awia
Sternenkinder z Kotorza Ma³ego
miejsca IV zajê³y zespo³y:
Oppelner Spatzen z Opola
Sternentaller z Kotorza Ma³ego
Marlenki z Le�nicy
Gwiazdeczki z Reñskiej Wsi
miejsca III zajê³y zespo³y:
Nowe Trio z Reñskiej Wsi
Stiefmütterschen z Kluczborka
£ê¿czok z £êgu
Echo z ¯ywocie
miejsca  II zajê³y zespo³y:
Wal Nak Schulenburger und Nakler
Freunde z Walidróg
Poezja z Reñskiej Wsi
Chórek im. J.v Eichendorffa z Raci-
borza
miejsca I zajê³y zespo³y:
Na Chwila z Kad³uba
Ariam z Chrzelic
Tworkauer Eiche z Tworkowa
Rytm z D³ugomi³owic
Capri z Walec
Szafir z ¯ywocie

Wszystkie zespo³y otrzyma³y
statuetki, dyplomy i nagrody pieniê¿-
ne. Wystêpy cieszy³y siê uznaniem
licznie zgromadzonej publiczno�ci.

XVIII Przegl¹d Zespo³ów Dzie-
ciêcych i M³odzie¿owych Mniejszo-
�ci Niemieckiej Le�nica 2009 zreali-
zowano dziêki dotacjom otrzyma-
nym z: Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, Konsu-
latu Generalnego Republiki Federal-
nej Niemiec oraz Samorz¹du Woje-
wództwa Opolskiego.

Przegl¹d Zespo³ów Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Mniejszo�ci Niemieckiej Le�nica 2009.

W kwietniu b.r. Sekcja
Studencka Oddzia³u Gdañ-
skiego Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego
HYBRYDA przy Poli-
technice Gdañskiej og³osi-
³a ogólnopolski interneto-
wy konkurs pt. �Zarekla-
muj swój pierwiastek�.

Jego celem by³o przy-
gotowanie plakatu nauko-
wego � posteru zapisane-
go w formie pliku png, jpg
lub gif. Do konkursu mo-
gli przyst¹piæ wszyscy
sympatycy tematyki che-
micznej.

25 maja 2009 r. nast¹-
pi³o rozstrzygniecie kon-
kursu i wy³onienie jego
zwyciêzców. Prace zakwa-
lifikowane do fina³owej
rozgrywki mo¿na podzi-
wiaæ na stronie http://
www.ssptehem.pg.gda.pl

Konkurs cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem w�ród uczniów Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem. Spo�ród wielu zg³oszonych prac wy³o-
niono 5 najlepszych, które przes³ano do organizatorów.

Ku uciesze wszystkich okaza³o siê, ¿e Jakub Konieczny zosta³ laure-
atem II miejsca, a Mateusz Fucks III.

Poza tym 3 prace uczniów naszej szko³y znalaz³y siê w pierwszej dzie-
si¹tce najlepszych prac tego konkursu. Ich autorami s¹: Dawid Jendrzejek,
Martyna Graca i Magdalena Pi¹tek.

Uczniowie przygotowywani byli przez Jolantê Imie³owsk¹ (nauczycielkê
chemii).

 To siê nazywa sukces!

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
po raz kolejny mieli okazjê zaprezen-
towaæ siê w Warszawie. Fundacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej
wybra³a cztery szko³y realizuj¹ce
program �Szko³a My�lenia� do udzia-
³u w 13 Pikniku Naukowym � naj-
wiêkszej w Europie imprezie plene-
rowej popularyzuj¹cej naukê. Piknik
odbywa³ siê 30 maja br. na Rynku
Nowego Miasta i Podzamczu w War-
szawie.

Znowu w Warszawie
Od stycznia 2009 uczniowie na-

szej szko³y uczestnicz¹ w programie
�Szko³a My�lenia�. Jest to kolejny
po programach �Szko³a z klas¹�, �Na-
uczyciel z klas¹�, �Uczniowie z klas¹�
projekt realizowany przez fundacjê
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Program realizowany jest we wspó³-
pracy z Polsko-Amerykañsk¹ Fun-
dacj¹ Wolno�ci specjalizuj¹c¹ siê m.in.
w wyrównywaniu szans edukacyj-
nych, Fundacj¹ Agory oraz Wydaw-

Gdy podczas jednych z zajêæ
Joasia wysz³a z inicjatyw¹ przepro-
wadzenia tej akcji charytatywnej,
przyznam szczerze - mia³am miesza-
ne uczucia. Ucieszy³a mnie kreatyw-
no�æ i odwa¿ny pomys³, z drugiej
strony nie by³am przekonana o po-
wodzeniu. Nie w¹tpi³am bynajmniej
w zaanga¿owanie uczniów, ale w
mo¿liwo�ci finansowe oraz sam cel
akcji, który móg³ siê wydawaæ
uczniom nieco abstrakcyjny, za od-
leg³y, bo przecie¿ chodzi³o o pomoc,
której rezultatów niestety nie zoba-
czymy.

Joanna Zagórowicz, która jest
uczennic¹ pierwszej klasy Zasadni-
czej Szko³y Zawodowej w Strzelcach
Opolskich o profilu sprzedawca,
przedstawi³a plan w³¹czenia szko³y
w ogólnopolsk¹ akcjê charytatywn¹
pod has³em �Na ratunek dzieciom w
Kongo�. To by³ jej pomys³. Ogólno-
polska akcja ruszy³a trzeciego listo-
pada 2008 roku a jej polskimi amba-
sadorami zostali Artur ¯mijewski i
Ma³gorzata Foremniak. Celem akcji
by³a finansowa pomoc na rzecz dzie-
ciom z Demokratycznej Republiki
Konga, gdzie �mieræ najm³odszych
jest codzienno�ci¹. Nasza pomoc
mia³a choæ w niewielkim stopniu u³a-
twiæ dostêp do opieki medycznej,
szczepieñ, wody pitnej, czy porcji
terapeutycznej ¿ywno�ci.
W Zespole Szkó³ Zawodowych ak-
cja przebiega³a w kilku etapach. Po-

Na ratunek dzieciom w Kongo
mys³odawczyni rozpoczê³a od opra-
cowania szczegó³owego referatu, któ-
ry przedstawi³a na lekcji wychowaw-
czej celem uzyskania aprobaty klasy
oraz zaanga¿owania uczennic klasy
Ih1 w pomoc. Referat uwzglêdnia³ cel
akcji, poszczególne etapy jej realiza-
cji oraz przewidywany czas trwania
przedsiêwziêcia. Pomys³ spodoba³
siê reszcie klasy tote¿ w po³owie
stycznia zosta³ zg³oszony dyrekcji i
uzyska³ akceptacjê. Nastêpnie Joan-
na napisa³a list, który dotar³ do
wszystkich wychowawców klas Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych i Technicz-
nych z pro�b¹ o przekazanie infor-
macji dotycz¹cych akcji uczniom na
lekcjach wychowawczych. Ponadto,
klasa Ih1 rozreklamowa³a przedsiê-
wziêcie rozwieszaj¹c na terenie szko-
³y plakaty z kluczowymi informacja-
mi.

Uczennice regularnie dokonywa³y
zbiórki pieniêdzy odwiedzaj¹c inne
klasy naszej szko³y. Uczniowie mieli
równie¿ okazje wspieraæ akcje wrzu-
caj¹c pieni¹¿ki do oznakowanej pusz-
ki pozostawionej w �¯aku� - szkol-
nym sklepiku. Gromadzenie �rodków
pieniê¿nych zajê³o nam dwa miesi¹-
ce. Do zbiórki w du¿ej mierze przy-
czyni³a siê IV klasa Technikum Eko-
nomicznego b, pierwsza klasa Tech-
nikum Mechanicznego oraz pierwsza
klasa Technikum w zawodzie tech-
nik handlowiec. £¹cznie zebrano 260
z³. Pieni¹dze wys³ano na konto UNI-
CEF Polska pocz¹tkiem maja 2009
roku. Mamy nadziejê, ¿e nasze sta-
rania przyczyni¹ siê do zakupu
szczepionek ratuj¹cych ¿ycie oraz
zapewnienie racji ¿ywno�ciowej dla
najm³odszych mieszkañców Kongo.

Justyna Gliniak
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