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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

60 lat LO w Zawadzkiem

Co nam da
Socrates

Za 10 lat znów siê spotkamy!

-

obiecywali sobie ci absolwenci

dzie absolwentów nie by³a: - to by³

wadzkiem w 1995 roku, którzy wró-

wczenie  mówi dzisiaj.  Teraz ju¿

Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Za-

cili do niej, gdy ich buda obchodzi-

³a jubileusz 50-lecia. I spotkali siê

koñczy³y kolejne pokolenia. Podob-

osób mojej rodziny, a¿ 5 skoñczy³o

Wród nich byli ci, którzy przed

kilkudziesiêciu laty opucili szkolne

Mamy nadziejê, ze filozofia takiej
wspó³pracy bêdzie prowokowa³a na-

szych uczniów do wiêkszej aktyw-

Jak w wielu rodzinach  tê szko³ê

rocznicowym spotkaniu  60-leciu
szko³y.

Co to daje uczniom?

nadszed³ czas na takie spotkanie.

rzeczywicie. 15 padziernika ok.
600 osób stawi³o siê na kolejnym

dok. ze str. 6

tylko rok po maturze; jeszcze za

noci i chêci poznania otaczaj¹cej nas
rzeczywistoci, a w szerszym rozu-

nie jest w jej przypadku: - na szeæ

mieniu - Europy. Dla nas jednak naj-

wa¿niejszym celem pedagogicznym

zawadczañski ogólniak  mówi. I

bêdzie odczarowanie pogl¹du na te-

wylicza: - mój teæ, mój m¹¿, szwa-

mat

gierka i szwagier. W dodatku i ja z

ograniczonych

mo¿liwoci

ucznia upoledzonego umys³owo.

Zak³adamy, ¿e wspólna praca nad

problemami naszego rodowiska po-

zwoli uczniom na zg³êbienie tego pro-

blemu i zrozumienie podstawowych

zasad jego ochrony. Program Socra-

tes  Comenius spowoduje niew¹t-

pliwie, ¿e ten trudny dla naszych

uczniów temat stanie siê atrakcyjny.

Zupe³nie jak za dawnych lat, czyli - licealici w pochodzie

nie rozumiem; tego trzeba siê nauczyæ

Ponadto wymiana miêdzynarodowa

vadis? Sienkiewicza. Wydawa³o siê,

na pamiêæ.

¿e bêdzie podobnie, jak w podsta-

zyka wcale nie jest taka straszna, jak

tymczasem klasa zosta³a podzielo-

 Potem zreszt¹ siê okaza³o, ¿e ta fi-

wówce przy omawianiu lektury, a

u c z n i ó w u mo ¿ l i wi n a s z y m p o d -

opiecznym nawi¹zanie kontaktów z

rówienikami innych krajów oraz
poznanie tego jak ¿yj¹ i ucz¹ siê.
Dalsze perspektywy?

Najwa¿niejsze dla nas bêdzie zorganizowanie w maju 2006 roku w na-

szej szkole tygodnia: Bli¿ej natury,

na którym pojawi¹ siê nauczyciele

Poznajesz mnie? - takich pytañ nie by³o wiele, bo tym, którzy mieli

wraz z uczniami z krajów partner-

w¹tpliwoci co do swojego rozmówcy, pomaga³y identyfikatory

mury, jak i ci, którzy zrobili to zaled-

mê¿em i szwagierka ze szwagrem to

jechali z daleka  zza granicy i z odle-

dzieæ, ¿e to w³anie ta szko³a nas po-

wie przed rokiem. Niektórzy przyg³ych stron kraju.

W jednej z klas  z rocznika ma-

szy element tegorocznej pracy w
programie.

³¹czy³a  mieje siê.

Z Teres¹ Truch rozmawia³

Gdy pytam o najszczêliwszy

dzieñ w szkole, mylê, ¿e us³yszê:

z Niemiec, jedna z Bydgoszczy.

³am, ale pani Ewelina mówi, ¿e trud-

Wród tych, którzy wracali z rado-

Bêdzie to niew¹tpliwie najtrudniej-

szkolne ma³¿eñstwa. Mo¿na powie-

turalnego 1977  zdarzy³o siê, ¿e na

spotkanie przyjecha³y 4 osoby. Trzy

skich: Hiszpania i Wielka Brytania.

Janusz Szampera

w³anie ten, w którym siê zakochaINFORMACJA

no jej wybraæ  wszystkie by³y mi³e.

STAROSTY STRZELECKIEGO
Zgodnie z

Msza w kociele w. Rodziny koncelebrowana

art. 24a ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geo-

przez ksiê¿y - absolwentów LO

d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e (Dz. U. z

2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zmia-

nam siê wydawa³o. Doskonale uczy³.

Podobnie jak i inni nasi nauczyciele. Z

perspektywy lat widaæ, ¿e byli bar-

na na dwie grupy. Cz³onkowie jed-

nej stali siê oskar¿ycielami, drugiej

 obroñcami Nerona. Kto z nas móg³

nami) informujê o rozpoczêciu prac

geodezyjnych zwi¹zanych z za³o¿eniem ewidencji dla nieruchomoci bu-

dynkowych i lokalowych po³o¿onych
w miecie Ujazd.

Postêpowanie prowadzone bêdzie na
podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Pra-

wo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 ze

zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w

sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz. U. Nr 38, poz.454)

Do wykonania czynnoci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem
operatu ewidencyjnego wyznaczone

Wród absolwentów - seniorów pojawili siê i tacy, którzy maturê zdawali

zosta³o Przedsiêbiorstwo GeodezyjnoBudowlane ELGEO Sp. z o.o. w Opo-

w roku 1950 i 1951

ci¹ i nostalgi¹ by³a m.in. Charlotta
Kubilas (wspomniany rocznik 1977),

od ponad 19 lat mieszkaj¹ca w Niem-

pierwsz¹ dwójê (by³a te¿ ostatni¹).

gronie klasowym - by³y wspania³e, a

prze¿ycie.

bal  bardzo udany. Najlepiej wiadczy o tym fakt, ¿e bawi³am siê prawie do szóstej. Szkoda tylko, ¿e z
mojej klasy by³o tak ma³o osób. I co

dziwne, nie przysz³a na spotkanie

klasowe kole¿anka, która ci¹gle miesz-

ka w Zawadzkiem! Nas natomiast, z

upowa¿nienia Starosty.

kiedy z klasówki z fizyki dosta³a

Kartkê z tym sprawdzianem ma do

Spotkania  i to szkolne, i te w

zostan¹ wyposa¿eni w indywidualne

na pocz¹tku pierwszej klasy liceum,

czech.
-

lu, ul.Telesfora 2, którego pracownicy

Mo¿e poza jednym, wrzeniowym,

dzi! Tak by³o to bolesne i dotkliwe

mona.
-

Kiedy prowadzi³ jedn¹ z pierw-

szych lekcji, protestowalimy, ¿e nic
nie rozumiemy. On na to: - ja te¿ tego

Zgodnie z

dzo sprawiedliwi i wiele nam dali.

siê spodziewaæ, ¿e lekcja polskiego

szych lekcji z nasz¹ polonistk¹  Al-

bardzo zale¿a³o na uczniach. Na

wietnie pamiêtam te¿ jedn¹ z pierwfred¹ Szewczak. Tematem by³o Quo

by siê umieli dobrze wys³awiaæ, by

jej lekcje by³y ciekawe i niesztam-

spotkania s¹ potrzebne, wraca siê do

powe.
-

przyjani³o; opowiada do rana o

I jeszcze jedno  dodaje pani

Ewelina  na ogólnym spotkaniu wi-

wszystkim, co siê zdarzy³o w ci¹gu

daæ by³o, ¿e niezale¿nie od rocznika

tego czasu, kiedy bylimy tak daleko

 wszyscy absolwenci pamiêtaj¹

od siebie. Wcale nie mielimy proble-

swoich nauczycieli podobnie  mia-

mów, ¿eby siê rozpoznaæ po tylu la-

li siê i klaskali razem, przy tych sa-

tach niewidzenia, nie by³o barier i za-

mych wspomnieniach czy przypo-

hamowañ w opowieciach. Czas nie

minanych ich zachowaniach. I oczy-

istnia³. Znów bylimy w szkole. I co

wicie obiecalimy sobie, ¿e na na-

z tego, ¿e mamy ile tam lat wiêcej?

stêpnym zjedzie znów siê spotka-

Wcale tego nie czulimy. Kiedy za 10

my, tylko w szerszym gronie. Z mo-

lat znów siê spotkamy, te¿ pewnie

jej 16-osobowej klasy przysz³y tyl-

bêdzie podobnie i znów kto do mnie

sko po mê¿u). Na poprzednim zje-

tym, by byli dobrze wykszta³ceni,

szym audytorium. I przez ca³e 4 lata

starych k¹tów, ludzi, z którymi siê

turê zdawa³a Ewelina Jelito (nazwi-

mo¿e tak wygl¹daæ?! Pani Szewczak

umieli wystêpowaæ przed wiêk-

odleg³oci tych kilkuset i wiêcej kilo-

Siedem lat póniej, w 1994 roku ma-

STAROSTY STRZELECKIEGO

Bardzo ciep³o natomiast wspomina

nauczyciela fizyki  pana Erharda Zi-

metrów, bardzo tu ci¹gnê³o. Takie

powie ty ma³po zielona.

INFORMACJA

Jak zabawa

- to do bia³ego rana

ko 3 osoby, z ca³ego naszego rocz-

Apel to ¿elazny punkt programu

nika  osiem. Obiecalimy sobie, ¿e

razem mog³o byæ inaczej?

lat bêdzie nas wiêcej.

ka¿dej uroczystoci w Liceum. Czy tym

zmobilizujemy wszystkich i za 10
Mg.

art. 24a ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geo-

d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e (Dz. U. z

2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zmia-

nami) informujê o rozpoczêciu prac

geodezyjnych zwi¹zanych z za³o¿eniem ewidencji dla nieruchomoci bu-

dynkowych i lokalowych po³o¿onych
w miastach Kolonowskie i Zawadz-

kie.

Postêpowanie prowadzone bêdzie na
podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Pra-

wo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 ze

zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w

sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz. U. Nr 38, poz.454)

Do wykonania czynnoci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem
operatu ewidencyjnego wyznaczone

zosta³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
w Opolu, ul.Rybacka 15, którego pra-

cownicy zostan¹ wyposa¿eni w indywidualne upowa¿nienia Starosty.

