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Powiatowa uroczysto�æ z okazji Dnia Edukacji Narodowej - �wiêta wszyst-
kich nauczycieli, pracowników o�wiaty, psychologów i pedagogów szkolnych
- odbêdzie siê 21 pa�dziernika w Strzeleckim O�rodku Kultury. Podczas niej
Nagrodami Starosty uhonorowani zostan¹ nauczyciele o niepodwa¿alnych
osi¹gniêciach pedagogicznych (�którzy ucz¹c potrafi¹ tchn¹æ pasjê w dusze
uczniów�), jak i bardziej �administracyjnych�, czyli wszelkich innych dzia³añ,
które wywar³y niebagatelny wp³yw zarówno na m³odzie¿, jak i funkcjonowa-
nie danej  placówki o�wiatowej; czêsto zreszt¹ te dzia³ania wykraczaj¹ poza
mury szko³y - wielu z nagrodzonych to  inicjatorzy i organizatorzy imprez
�rodowiskowych. W gronie wyró¿nionych w tym roku znajduj¹ siê:

Ryszard Baszuk - Dyrektor O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Le�nicy
Halina Kajstura - Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich
 Jan Wróblewski - Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich
Dorota £akis - Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. A Kamiñskiego w Strzelcach Opol-
skich
Danuta Kupny - Dyrektor Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego w Górze
�w. Anny
Edyta Bem - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich
Marek Rosiñski - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich, Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
Sabina Mi� - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich
Agnieszka Miksa - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
Ewa Lenart - nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem
Arkadiusz Baron - nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem
Ewa Zaremba - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Opolskich
Klaudia Pato³a - Haber - pedagog, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Strzelcach Opolskich
Gra¿yna Semeniuk - nauczyciel Zespo³u Szkó³ im. A Kamiñskiego w Strzel-
cach Opolskich
Bernard Janocha - nauczyciel Zespo³u Szkó³ im. A. Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich
Krzysztof Kargowski - nauczyciel Zespo³u Szkó³ przy DPS w Kad³ubie
Olga Pi� - nauczyciel O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Le�nicy
Robert Stelmach - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich
Artur Go³dyn - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich

Dzieñ Edukacji
Narodowej w Powiecie

Uroczysto�ci wrêczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej, Nagród Mini-
stra Edukacji Narodowej oraz Nagród Opolskiego Kuratora O�wiaty odby³a
siê 14 pa�dziernika 2009 r. na Zamku Piastów �l¹skich w Brzegu. W�ród
nagrodzonych nie zabrak³o nauczycieli z naszych szkó³:
Nauczyciele uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2009
roku:
1. Pani Edyta Bem (ZSZ nr 1)
2. Pani Klaudia Pato³a-Haber (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
3. Pan Stanis³aw Kyc (ZSZ nr 1)
4. Pan Marek Rosiñski (ZSZ nr 1)
5. Pan Zbigniew Wróbel (ZSZ nr 1)
W 2009 roku Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczegól-
nych zas³ug w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej otrzy-
ma³a:
1. Pani Joanna Pietrzela (ZSS przy DPS w Zawadzkiem)
W 2009 roku Nagrodê Opolskiego Kuratora O�wiaty w uznaniu szcze-
gólnych zas³ug w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej otrzy-
ma³y:
1. Pani Jolanta Ruhnke (ZSS przy DPS w Zawadzkiem)
2. Pani Ewa Zaremba (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

�Moja praca wychowawcza� to zorganizowany po raz pierwszy w tym roku
konkurs dla wszystkich nauczycieli przez Powiat Strzelecki.
Komisja konkursowa przyzna³a:
1. miejsce: Magdalena Ry³(ZSO) za pracê pod tytu³em �Negatywne skutki
dzia³ania wybranych substancji chemicznych na organizm cz³owieka. Opis
do�wiadczeñ dotycz¹cych pracy wychowawczej z m³odzie¿¹ w zakresie eks-
ponowania walorów wychowawczych tkwi¹cych w tre�ciach wychowawczych
w czasie lekcji chemii�, 
2. miejsce: Karolina Piwowar(SOSW) za pracê pod tytu³em �Zawód: Psycho-
log Szkolny�,  
3. miejsce: Ma³gorzata Rabicka i Zdzis³aw Andrzejewski(szko³a podstawo-
wa w Zawadzkiem) za pracê pod tytu³em �CZTERY PORY ROKU � pasja i
profesjonalizm w podnoszeniu efektów nauczania i wychowania dzieci i m³o-
dzie¿y na zajêciach pozalekcyjnych�
 oraz przyzna³a 2 wyró¿nienia:
 1. Katarzynie Maciaszczyk-Paprotny (ZSO)� �Jêzyk angielski, muzyka i
savoir vivre � czyli co siê mo¿e przydaæ w pracy z m³odzie¿¹�,
 2. Grzegorzowi £ukasikowi (ZSZ nr 1) � �Nowa klasa�.

Najwy¿sze laury
dla nauczycieli

Moja praca wychowawcza

Uczniowie klasy VI Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Ka-
d³ubie i uczniowie klasy V Zespo³u
Placówek O�wiatowych z Kad³uba
spotkali siê 7 pa�dziernika na wspól-
nych zajêciach plastycznych.

Tematem spotkania by³y �Jesien-
ne witra¿e�. M³odzi ludzie wspólnie
pracowali i tworzyli wspania³e pra-
ce, które mo¿ne ju¿ zobaczyæ i po-
dziwiaæ na wystawie w Bibliotece Pe-
dagogicznej w Strzelcach Opolskich.
Wszystkim wspólne zajêcia bardzo
siê podoba³y i ju¿ nied³ugo odbêd¹
siê kolejne.

Monika Szendzielorz
nauczyciel ZSS w Kad³ubie

To, co prze¿y³o jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamiêci �
s³owa Artura Oppmana otwieraj¹ce
ekspozycjê w Centralnym Muzeum
Jeñców Wojennych w £ambinowi-
cach mo¿na uznaæ za najlepsze mot-
to wyprawy uczniów strzeleckiego
ogólniaka szlakiem �cie¿ki historycz-
no-przyrodniczej wiod¹cej przez te-
reny obozu w Lamsdorf.

Rok 2009 to okres, kiedy w ca-

Spotkanie integracyjne

Uczniowie klubu Activa z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I w
Zawadzkiem spêdzili 8 dni, realizu-
j¹c miêdzynarodowy projekt w
U¿gorodzie na Ukrainie. Wymiana
mia³a na celu poznanie Zakarpacia,
legend oraz zamków z nimi zwi¹za-
nych, tradycji, zwyczajów i historii
Ukrainy i Polski.

Pamiêæ o¿ywiona

³ym kraju odbywaj¹ siê uroczysto�ci
upamiêtniaj¹ce tragiczn¹ rocznicê
wybuchu II wojny �wiatowej. Strze-
leccy liceali�ci odnale�li atmosferê
dawnych wydarzeñ we wpisanym w
dzieje regionu Miejscu Pamiêci Na-
rodowej w £ambinowicach.

Dzieje tego miejsca to czarna kar-
ta w historii Opolszczyzny, przy-
wo³uj¹ca drug¹ po³owê XIX wieku,
kiedy to w ³ambinowickich lasach

powsta³ obóz dla jeñców wojny pru-
sko-francuskiej. Pierwsza i druga
wojna �wiatowa kojarz¹ siê z Lams-
dorf za spraw¹ obozowych prze¿yæ
wielonarodowej rzeszy tysiêcy jeñ-
ców nale¿¹cych do prawie piêædzie-
siêciu narodów - najpierw ¿o³nierzy
pañstw ententy, pó�niej koalicji an-
tyhitlerowskiej.

Uczestnicy ciekawej lekcji ,,histo-
rii w terenie� odwiedzili cmentarze
wojenne, pozosta³o�ci obozowej za-
budowy, wys³uchali utrwalonych
przez pracowników muzeum wspo-
mnieñ �wiadków historii tego miej-
sca. W portretowych szkicach wiê�-
nia Dani³owa mo¿na by³o odnale�æ
emocje jeñców ró¿nych narodowo�ci,
w zachowanych listach skrywane
przed cenzur¹ s³owa najwiêkszej roz-
paczy, mi³o�ci, têsknoty. Vis-a-vis
stanêli liceali�ci i prawie ich rówie-
�nicy - powstañcy warszawscy na
starej fotografii. Po raz kolejny oka-
za³o siê, ¿e pamiêæ nie musi kojarzyæ
siê z patetyczn¹ akademi¹, rocznico-
wymi przemówieniami, pretensjonal-
nym ceremonia³em, a historia to nie
tylko daty i cyfry, lecz przede
wszystkim ludzkie do�wiadczenia, o
których nale¿y rozmawiaæ, próbuj¹c
odnale�æ samego siebie.

Dorota Maækula

Polska - Ukraina - wymiana m³odzie¿y

Projekt rozpocz¹³ siê 23 wrze-
�nia 2009, kiedy wieczorem pe³ni
zapa³u, chêci na zdobycie nowych
do�wiadczeñ, ale i poznanie nowych
kolegów wyruszyli�my w trasê trwa-
j¹c¹ kilka godzin, by rano dotrzeæ do
celu. A tutaj niespodzianka. Pogoda
piêkna, teren wokó³ miasta U¿gorod
górzysty, przyroda zachwycaj¹ca, a

do tego specyficzny mikroklimat
sprzyjaj¹cy hodowli winoro�li.

Ka¿dy dzieñ przebiega³ wed³ug
wcze�niej ustalonego harmonogramu.
Zwiedzili�my wiele zamków i innych
zabytków oraz szko³ê naszych go-
spodarzy. Kilka godzin dziennie spê-
dzali�my na pieszych wêdrówkach
po górskich szlakach, a wieczorami
brali�my udzia³ w zajêciach i zaba-
wach integracyjnych organizowanych
przez naszych opiekunów. Nie bez
znaczenia jest te¿ fakt, ¿e odnowili-
�my kontakty z kolegami poznany-
mi w Polsce, którzy brali udzia³ w
pierwszej czê�ci projektu. By³o to w
kwietniu 2009 w Istebnej. Wolny czas
spêdzali�my na wypoczynku w na-
szym hotelu.

Wyjazd by³ bardzo udany, przy-
niós³ wiele ciekawych do�wiadczeñ,
oraz pozostawi³ mnóstwo ciep³ych
wspomnieñ i niezapomnianych wra-
¿eñ. 2 pa�dziernika wieczorem opu-
�cili�my go�cinn¹ Ukrainê, by wcze-
�nie rano dotrzeæ do naszych domów.
Projekt by³ finansowany przez Na-
rodowe Centrum Kultury z Warsza-
wy oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim.

Uczestnicy


