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Czy 11 prac, które wp³ynê³y na
konkurs to du¿o, czy ma³o? Gdyby
do tego doliczyæ pojedynczo te, któ-
re z³o¿y³y siê na pracê zbiorow¹, na-
des³an¹ przez klasê IV a ze strzelec-
kiej Szko³y Podstawowej nr 2 � by³o-
by ich prawie 40, a nawet wiêcej, bo
kilka zawiera³o wiêcej ni¿ jedn¹ opo-
wie�æ. Bardziej jednak ni¿ ilo�æ liczy
siê jako�æ. A jako�æ to przede wszyst-
kim oryginalno�æ, poprawno�æ jêzy-
ka, ale te¿ staranno�æ opracowania
wersji przeznaczonej do druku, czy
do³¹czony materia³ ilustracyjny.

Wysoki poziom prawie wszyst-
kich prac  gwarantowa³ bardzo intere-
suj¹c¹ lekturê. Prawie wszystkich �
bo dwie okaza³y siê plagiatami. Jedna
legenda zosta³a wprost przepisana z
naszego dwutygodnika (�Legenda o
piêknej Agnieszce, ksiê¿niczce strze-
leckiej�), w drugiej pracy, obejmuj¹-
cej kilka legend z powiatu a¿ trzy
zosta³y �ci¹gniête ze stron interneto-
wych. Nie wiem, na co liczy³y autor-
ki (uczennice, obie o krok od doros³o-
�ci)... Chyba jednak nie na nagrody?
Bo za co? Za przepisanie � prawda,
¿e w³asnorêcznie, a legenda do krót-
kich nie nale¿a³a � lub za kilka opera-
cji: kopiuj � wklej? Plagiat to nie tyl-
ko oszustwo. Plagiat to zwyk³a kra-
dzie¿. Towar wprawdzie nie jest ba-
tonikiem i nie ma naklejonej ceny, ale
utwór, tekst, pomys³ da siê wyceniæ.
I jest wyceniany.

Po tych kilku mo¿e trochê gorz-
kich s³owach wróæmy do werdyktu
komisji konkursowej. Pierwsze miej-
sce (nagroda � cyfrowy aparat foto-

graficzny) � otrzyma³a praca zbioro-
wa uczniów klasy IV a z PSP nr 2 w
Strzelcach Opolskich � za zaanga¿o-
wanie tak du¿ej grupy w zbieranie
miejscowych legend, miejsce drugie
- Maja Haber ze Strzelec Opolskich
za legendê �O Joannie Winiarce� � za
jêzyk, sposób podania, oryginalne
ujecie tematu oraz zaprezentowanie
legendy znanej z przekazów rodzin-
nych, a nie ujêtej w �ród³ach dot¹d
opublikowanych (nagroda � odtwa-
rzacz mp4), a miejsce trzecie (i na-
grodê w postaci odtwarzacza mp3) �
Joanna Duda z  Niezdrowic za �Le-
gendê o ko�ciele p¹tniczym pw.
Naj�w. Marii Panny w Uje�dzie� i
�Legendê o cudownym �róde³ku� za
wielow¹tkow¹ prezentacjê legend i
osadzenie ich w lokalnej  historii oraz
walory estetyczne pracy i wzorow¹
konstrukcjê pracy.

Ponadto komisja zwróci³a uwagê
na nowe zjawisko kulturowe polega-
j¹ce na tym, ¿e do legend coraz czê-
�ciej zaliczane s¹ stosunkowo nowe
opowie�ci, pochodz¹ce z XX wieku.
Dlatego te¿ dwie prace: Agaty Mañ-
czyk ze  Staniszcz Ma³ych pt.�W
krzy¿u cierpienie� oraz Sabiny Ba-
dury ze  Spóroka � �Legenda Spóro-
ka� i �Legendy kapliczek i krzy¿y w
Spóroku�, zosta³y wyró¿nione na-
grodami ksi¹¿kowymi. Wszystkie na-
grodzone i wyró¿nione prace zostan¹
opublikowane na naszych ³amach.
Dzi� zaczynamy od  legend zwi¹za-
nych ze Strzelcami Opolskimi.

Marta Górka

Zbieramy legendy powiatu

Legendy o Ka�ce i Ba�ce
I.

Dawno, dawno temu ¿y³ w zamku strzeleckim ksi¹¿ê z ¿on¹ i dwiema córkami:
Kasi¹ i Basi¹. Obie lubi³y przyrodê i zwierzêta. Raz posz³y do parku. Nagle
rozpêta³a siê burza, grzmoty i b³yskawice uderzy³y w ziemiê. Ziemia rozsunê³a
siê, a siostry wpad³y w przepa�æ. Z³e moce zamieni³y je w dwie góry: Ka�kê i
Ba�kê.

Zbieramy legendy powiatu strzeleckiego
Teraz zim¹ dzieci je¿d¿¹ na sankach
po górkach Ka�ce i Ba�ce.
Wie�æ g³osi, ¿e ksi¹¿ê i jego ¿ona p³a-
kali sto lat, a z ich ³ez powsta³y dwa
stawy.

Maja i Dominika Wi�niewskie

***

II.
W zamku le¿¹cym w parku mieszka-
³y dwie córki ze swoim ojcem. Ksi¹¿ê
czêsto urz¹dza³ polowania, na któ-
rych zdarza³y siê ró¿ne nieszczê�cia.
Na jednym z polowañ postrzelono
Ka�kê i Ba�kê, poniewa¿ my�lano, ¿e
to jaka� zwierzyna w krzakach. W tym
miejscu wyros³y dwie górki, z których
zim¹ mo¿na zje¿d¿aæ na sankach. Zo-
sta³y one nazwane imionami dziew-
czyn: wy¿sza to Ba�ka, ni¿sza � Ka�-
ka.

Tomek �wierzy

Legenda o herbie Strzelec

Dawno temu ¿y³ ksi¹¿ê, którego ulu-
bionymi zwierzêtami by³y ptaki. Raz
do roku organizowano zawody, pole-
gaj¹ce na wypuszczaniu ptaków w
niebo. Podczas zawodów jeden ptak
wróci³ bardzo pó�no z nieznanymi
owocami. By³y to winogrona, które
wszystkim bardzo smakowa³y. Od tej
pory god³em naszego miasta jest pó³
or³a i pó³ winogrona.

Denis Kuczyñski

Klasa IV a Szko³y Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich odbiera nagrodê
i s³odycze

Znacie? No to przeczytajcie. Dziêki lekturze prac nades³anych na nasz kon-
kurs pt. Zbieramy legendy powiatu strzeleckiego mo¿ecie Pañstwo nie tylko
przypomnieæ sobie opowie�ci z w³asnego  dzieciñstwa, ale i poznaæ ich zupe³-
nie oryginalne wersje, dziêki którym to, co dawno znane, staje siê �wie¿e i
ca³kowicie nowe. Zgodnie z zapowiedzi¹ � rozpoczynamy druk nagrodzonych
prac. Dzi� � kilka fragmentów pracy zbiorowej � legend zapisanych przez
uczniów klasy IVa Szko³y Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich, którzy
zyskali I nagrodê.

Jeste�my uczniami Zespo-
³u Szkó³ Specjalnych przy
DPS w Zawadzkiem. Z
powodu niepe³nosprawno-
�ci, która nam towarzyszy
mieszkamy w Domu Po-
mocy Spo³ecznej. Mimo,
¿e chorujemy i cierpimy na
ró¿norodne dolegliwo�ci
lubimy uczêszczaæ do
szko³y, bawiæ siê i praco-
waæ.

W ubieg³ym roku Nad-
le�nictwo podarowa³o nam
ró¿norodne drzewka i krze-
wy, które posadzili�my i
stworzyli�my � Zielon¹
Klasê�. Dziêki temu obser-
wujemy nieznane nam ga-
tunki ro�lin i uczymy siê je
pielêgnowaæ. Posadzone
w³asnorêcznie drzewka
nosz¹ nasze imiona. Mamy
miejsce, w którym mo¿e-
my uczyæ siê i odpoczy-
waæ.

Nasza praca i zaanga¿owanie zosta³y uhonorowane III miejscem w Ogól-
nopolskim Konkursie �I ty posad� swoje drzewko� .

1 czerwca (Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka) i 4 czerwca - wykradzio-
no w sumie 25 drzewek naszych kolegów.

Najbardziej boli brak ro�lin, z którymi poprzez codzienn¹ pielêgnacjê i
troskê byli�my bardzo zwi¹zani.

Pozostaje prosiæ tylko SZANOWNEGO Z£ODZIEJA, aby otoczy³ ukra-
dzione drzewka tak¹ sam¹ trosk¹, jak¹ otrzymywa³y dotychczas od nas.

Pawe³ek, Adam, Piotrek, Artur, Damian, Mateusz

Niepe³na �Zielona Klasa�

1 i 4 czerwca - wykradziono
w sumie 25 drzewek naszych kolegów.

Po niektórych skradzionych drzewkach zosta³y puste dziury, po innych zacho-
wa³y siê wizytówki ich opiekunów

Rok temu posadzili�my drzewka...

oraz stworzenie dzieciom zagro¿onym chorob¹ mo¿liwo�ci optymalnej jako-
�ci ¿ycia.

W ramach realizacji programu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich zorganizowa³a konkurs plastyczny pod has³em � £atwy
oddech - wa¿na sprawa�. Do konkursu przyst¹pi³o 7 szkó³ podstawowych z
powiatu m.in. ze Strzelec Op. (PSP Nr 4, PSP Nr 7), Jemielnicy, Izbicka,
Le�nicy, Kolonowskiego i Zawadzkiego, nades³ano 67 bardzo ciekawych prac,
wykonanych przez dzieci ró¿norodn¹ technik¹.
Rozstrzygniêcie konkursu odby³o siê dn. 21 maja 2007 roku w Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Komisja konkur-
sowa w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Katarzyna Kanoza - Pañstwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny, Maria Ko³odziej- pracownik sekcji Higieny Dzieci
i M³odzie¿y ( pielêgniarka ) oraz Patrycja P³oszaj - pracownik ds. Promocji
Zdrowia i O�wiaty Zdrowotnej wy³oni³a piêcioro laureatów:
* Marlena Koteluk- PSP Nr 7 w Strzelcach Op. kl. III d
* Sonia Szyd³owska- PSP Nr 1 w Kolonowskiem kl. II
* Patrycja Gregarek- PSP Nr 4 w Strzelcach Op. kl. III a
* Wojciech Kupiec- PSP Nr 4 w Strzelcach Op. kl. III a
* Aneta Drewniok- PSP Jemielnica kl. III a
Oficjalne wrêczenie nagród oraz pami¹tkowych dyplomów mia³o miejsce 6.
czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, gdzie zorgani-
zowano tak¿e wystawê nades³anych prac konkursowych, na któr¹ serdecznie
zapraszamy.

Wszystkim uczniom, którzy przyst¹pili do konkursu sk³adamy gor¹ce
podziêkowania oraz gratulacje.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Astma w�ród nas

Uczniowie Specjalnego O�rodka
Szkolno � Wychowawczego w Le�ni-
cy mieli okazjê zdawaæ egzamin na
Kartê Rowerow¹. Wcze�niej uczniów
przygotowywali nauczyciele � Ma³-
gorzata i Andrzej Podyma, którzy s¹
jednocze�nie w³a�cicielami  Szko³y
Nauki Jazdy �Le�nica�. Uczniowie
przygotowywali siê pod opiek¹ in-
struktorów przez okres 3 tygodni i
w koñcu nast¹pi³ czas na egzamin.
Do rozwi¹zani mieli testy opracowa-
ne przez egzaminatorów z WORD
Opole. Po przej�ciu przez czê�æ teo-
retyczn¹ uczniowie przyst¹pili do
egzaminu z czê�ci praktycznej � jaz-
da na rowerze. Tym wszystkim, któ-
rzy szczê�liwie przeszli przez czê�æ
teoretyczn¹ i praktyczn¹ wystawio-
ne zosta³y KARTY ROWEROWE,
które to uroczy�cie wrêczy³a dyrek-
tor szko³y � Olga Pi�

KARTY
ROWEROWE

W SOSW
LE�NICA


