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P O W I A T

wiêta tu¿ tu¿ ...
pora na Konkurs ju¿ !!!

S T R Z E L E C K I

Nauczmy siê ¿yæ obok siebie
9 listopada Zespó³ Szkó³ im. Alek-

sandra Kamiñskiego wiêtowa³. Zgod-

nie z zapisem statutu szko³a obchodzi swoje wiêto w rocznicê nadania

Harcerze z 17 Dru¿yny

ro-

dowiskowej Komendy Hufca
w Strzelcach Opolskich

jej imienia przez Radê Powiatu Strzeleckiego. Zbiega siê ono z rocznic¹

odzyskania przez Polskê niepodle-

g³oci. wiêtowanie to czas, by przypomnieæ i utrwaliæ wa¿ne wydarze-

nia w ¿yciu naszej szko³y i w ¿yciu

naszego narodu. By³ to czas radoci,

dumy i wdziêcznoci z zapisanych
kart historii naszej szko³y. Na uroczystoci,

przygotowanej

przez

szkoln¹ spo³ecznoæ, by³ obecny Sta-

rosta Powiatu Strzeleckiego Józef

Swaczyna, Wizytator Kuratorium

Owiaty Stefania Chatys, dyrekto-

rzy szkól i placówek owiatowych
w naszym powiecie, Komendant

Hufca ZHP w Strzelcach Opolskich
Zapraszamy Pañstwa ponownie

do udzia³u w konkursie na Najpiêkniej przystrojon¹ posesjê Powiatu

-

w ramach so³ectw, które mog¹

zg³osiæ gminom po dwie najpiêkniej
przystrojone posesje do 24 grudnia,

Strzeleckiego w okresie wi¹t Bo¿e-

-

sprawdzimy, kto najpiêkniej rozwie-

trzy najpiêkniejsze obejcia na swo-

go Narodzenia. Ju¿ po raz siódmy
tla wczesne zimowe wieczory.
Do

konkursu

zapraszamy

w ramach gmin, które do 31 grud-

nia zg³osz¹ komisji powiatowej po
im terenie,

-

i w reszcie na poziomie powiatu

wszystkich w³acicieli posesji z te-

o tytu³ najpiêkniej przystrojonej po-

kiem laureatów trzech pierwszych

6 stycznia 2006 roku).

Konkursu.

Jeszcze raz, w imieniu Zarz¹du

renu Powiatu Strzeleckiego, z wyj¹t-

sesji 2005 (posesje oceniane bêd¹ do

szamy Pañstwa do wspó³zawodnic-

twa na trzech poziomach:

ZNP Józef Bocian, prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia Ósemka Hiacynta
Skrzypek, prezes Zarz¹du Oddzia³u

Powiatowego TPD Iwona Szotek, na-

Powiatu Strzeleckiego i Redakcji
Strzelca Opolskiego zapraszamy

Wieczór Talentów ju¿ po raz pi¹ty

Ten rok przebiega w szkole pod

has³em edukacji wielokulturowej. W
ujêciu pedagogicznym oznacza ona

sporód kandydatów i dekoruje tym

w Strzelcach Opolskich wypiewa³
mi³oæ do Ojczyzny w pieniach pa-

Orderu Korczakowskiego odznaczy³a

pani¹ Stefaniê Chatys i Starostê

Rozwa¿alimy, kto jest ojcem

wielu zara¿onych entuzjazmem, m¹doros³oci naszych uczniów i tych,

idê. Gratulujemy tych wyró¿nieñ.

³y artystyczne uwietni³y nasz¹ uro-

czystoæ. Zespó³ wokalny Trelki

ciowym i problemy narodowocio-

szko³y, naszego organu prowadz¹ce-

piosenk¹ Jedno jest niebo. Jest ona

orientacji endeckiej i pi³sudczykow-

Powiatu, Komisji Owiaty, Kuratora

na by³a pañstwem wielonarodowo-

we by³y w centrum zainteresowania

wawców, nauczycieli i pracowników

go  naszych Starostów, Zarz¹du

Order Korczakowski otrzymuje

Stefania Hatys

Szkó³

scen¹ wype³nion¹ tañcem i piewem

strzeleckich Romów. I Festiwal Kul-

ki  odtañczyli taniec ¿ydowski

Jessis Lied. By³y recytacje. A na

da³y siê z dwóch eta-

Domu Kultury grupa Czarnego Te-

zakoñczenie spotkania na scenach

atru odby³a podró¿ po wiecie 

zaprezentowa³a fragmenty z ¿ycia

ludzi ró¿nych kultur na wszystkich

u c z e s t n i k ó w,

kontynentach.

dlatego jeszcze w padzierniku

odby³

wiêtowanie w szkole to czas na

siê

zatrzymanie piêkna  a poniewa¿ nie

pó³fina³. Do samego fina³u jury, w sk³adzie: Aleksandra Mielnicka, Maciej

mo¿na go zatrzymaæ dla siebie, wiêc

Mazik, Pawe³ Pó³torak, zakwalifikowa³o piêæ zespo³ów wokalno  muzycz-

dzielimy siê nim przy tej okazji.

nych.

W 1973 roku Aleksander Kamiñ-

skiej. Idea³y harcerskie, zapisane w

VORTUMNUS

Prawie Harcerskim mia³y kszta³t po-

kowa³o dobrej mu-

stulatów ukierunkowanych na polskie

¿ycie narodowe i spo³eczne. Przy-

przy której

publicznoæ da³a siê

strony. Obserwuj¹c

gdy nie zosta³ opublikowany w ¿ad-

fikê nie tylko je¿eli

nym czasopimie. Mówi³ on o pracy

chodzi o atmosferê,

dru¿yn zuchowych skupiaj¹cych

ale równie¿ kieru-

którym

¿ycie stara³ siê zjednywaæ ludzkie

delu Polski zas³uguj¹cej na szacunek,

idea³u Polski Kamiñski przez ca³e

szeñ, naszych sponsorów i przyja-

dusze. Myli patrona towarzysz¹

walimy w tym szczególnym dniu.

szko³y stale.

dery Korczakowskie. Idea tego orde-

wi  Panu Andrzejowi Wróblowi i

rze Króla Maciusia I. Impulsem by³y

Strzelcach Opolskich za udostêpnie-

ció³ szko³y. Im wszystkim dziêkoUczniowie szko³y wrêczyli Or-

³ecznymi, a celem tych dzia³añ jest

radosne prze¿ycia dzieci w Dniu

w dzia³alnoci wychowawczej naszej

Pragnê podziêkowaæ Naczelniko-

Pracownikom

Domu

Kultury

w

nie nam sali widowiskowej Domu

identycznej aprobaty i równych

roku by³ to konkurs

dla szkolnych talentów, obejmuj¹c ró¿ne dziedziny twórczoci. Obecnie pre-

zentowane s¹ przede wszystkim dokonania zespo³ów wokalnomuzycznych.
Laureatami i

G¥SOWSCY & KAJETAN

spo³ecznych  harcerstwa, stowarzy-

ru zrodzi³a siê w 1998 roku na dwo-

zagwarantowanie wszystkim grupom

oscylowaæ. W 2001

Polski potrzebnej wiatu. Dla tego

dzieci o ró¿nej narodowoci. Nasza
przejmuje siê problemami ogólnospo-

zacz¹³ od niedawna

tolerancja wobec przedstawicieli in-

turotwórczego  Domu Kultury, zespo³ów artystycznych, organizacji

Pewnej bezsennej nocy, który ni-

wychowawczej sz³o? napisa³, ¿e
nych narodów jest wa¿n¹ cech¹ mo-

Hufca w Strzelcach Opolskich 
miñskiego z 1937 roku nosz¹cy tytu³

pewn¹ jego specy-

metodyków, burmistrzów, GZOiW,

rodowiska, w którym wzrastaj¹ na-

ski w wywiadzie O co mi w pracy

sze dzieci, wspólnoty parafialnej 

proboszcza i ksiê¿y, rodowiska kul-

przedstawili artyku³ Aleksandra Ka-

V fina³ konkursu

Owiaty i jego s³u¿b  wizytatorów i

pomnieli nam o tym harcerze z 17

Dru¿yny rodowiskowej Komendy

dobrej

daje siê zauwa¿yæ

z d o b y w c a m i

pierwszego miejsca

w tym roku zostali
cz³onkowie zespo³u THE STRUK-

TURA, w sk³adzie: Aleksander

Szlaga,

Andrzej

Moñka, Mateusz
Kocem,

Adam

Sznabel, S³awomir
Semeniuk. Drugie

miejsce przypad³o
zespo³owi VOR-

T U M N U S  , w

sk³adzie: Tomasz Prus, Jacek Jab³oñski, Grzegorz Sznolc, S³awomir Semeniuk.

Trzecie miejsce zajêli: Dominik G¹sowski, Estera G¹sowska i Kajetan Pochroñ.

lelimy wspólne niebo nad kolorow¹

konkursu Wieczór Ta-

liczba

w

tañcu zespo³u Terne Sterne odna-

tury Romskiej w Strzelcach Opol-

zg³osi³a siê rekordowa

nek,

w Ciechocinku. W dynamicznym

³y z zespo³u tanecznego Ósemecz-

pów. W obecnej edycji

z

Morelki zakoñczy³ swój wystêp

hymnem Festiwalu Kultury Romskiej

skich ju¿ siê odby³. Uczniowie szko-

miejsce fina³ szkolnego

poznaæ

W nastêpnej czêci spotkania zespo-

krywaæ. To dzie³o rodziców i wycho-

lentów. Zmagania sk³a-

zyki,

Strzeleckiego  pana Waldemara Ga-

którzy te szlaki nam pomagaj¹ od-

ju¿ po raz pi¹ty mia³

czasie fina³u nie bra-

 Wizytator Kuratorium Owiaty 

drych przewodników w drodze do

Strzelcach Opolskich

Jak co roku, w

odznaczeniem. Order Korczakowski

to symbol radoci i mi³oci dzieciê-

cej. W tym roku szkolnym Kapitu³a

sukcesów naszej szko³y. To dzie³o

Ogólnokszta³c¹cych w

THE STRUKTURA

go. Kapitu³a ta wybiera laureatów

triotycznych.

rozwoju tych grup. Temat ten by³

bardzo bliski dzia³alnoci Aleksandra

tylko na ich wniosek przyznawany.

Uczniowie szko³y sk³adaj¹ propozy-

wiskowej Domu Kultury. Zaproszo-

zrozumienia wszystkich grup kultu-

rowych i wspólne dzia³anie na rzecz

ci. Jest przez nie zaprojektowany i

cjê Radzie Samorz¹du Uczniowskie-

ny chór Sen dzia³aj¹cy przy ZNP

4 listopada w szkolnej
Zespo³u

wiêtowanie mia³o bardzo uro-

tyczn¹. Zrodzi³ siê z pomys³u dzie-

czysty charakter. Pierwsza czêæ uro-

uczniowie, rodzice, nauczyciele i pra-

cownicy szko³y.

Pónym popo³udniem

auli

ce tych uczniów.

czystoci mia³a miejsce w sali wido-

Kamiñskiego. Polska miêdzywojen-

do wspó³zawodnictwa !!!

kulinarne. W przygotowaniu tych

zajêæ uczestnicz¹ nauczyciele i rodzi-

uczyciele emeryci, Romowie strze-

leccy, i ca³a spo³ecznoæ szkolna 

uznawanie istnienia i wartoci oraz

miejsc w ubieg³orocznej, VI edycji
Jak w poprzednich latach zapra-

dh Dariusz W¹sik, prezes oddzia³u

Dariusz Szczypura

szans.

Temat ten nie jest nowy  to w³a-

nie nasza szko³a realizuje program

Nasza kultura Wasz¹ kultur¹. Etap
Wspólne korzenie ju¿ za nami, a w
tym roku realizujemy temat Tole-

rancja i integracja. W szkole powsta³o Szkolne Ko³o Europejskie. Uczymy siê ¿yæ obok siebie. Uczniowie

poznaj¹ historiê ¿ycia Anny Frank,

m³odej ¯ydówki, której przysz³o ¿yæ

w czasie wojny. Na stronach kart jej
pamiêtnika odnaleæ mo¿na tragizm

dni w ¿yciu m³odej dziewczyny. Jak¿e cenn¹ wartoci¹ w postawach
uczniów szko³y jest wzajemne po-

Ognisty romski taniec

szanowanie praw cz³owieka i toleran-

cja.

Dzia³a w naszej siedzibie romska

Dziecka. Order ten w naszej szkole

ró¿nych strzeleckich szkó³ odrabiaj¹

ne im serce, przyjañ, dobroæ i cier-

wietlica integracyjna. Uczniowie z
tu zadania domowe, rozwijaj¹ zain-

teresowania sportowe, taneczne i

Kultury. Dziêkujemy zaproszonym

nadaj¹ dzieci doros³ym za okazywa-

zespo³om za uwietnienie naszej uro-

pliwoæ. Nie jest on zwi¹zany z ¿adn¹

Szko³y.

organizacj¹ spo³eczn¹, czy poli-

czystoci. Dziêkujemy Przyjacio³om
Dorota £akis

