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P O W I A T

Wykwintny obiad za 4 z³ote?
Wszyscy uczniowie z entuzja-

zmem i zaanga¿owaniem przyst¹pili do wykonywania wy-

branych przez siebie potraw,

obserwuj¹c przy tym bacznie

kolegów, czy przypadkiem nie
szykuj¹ takiego samego dania.
Oby³o siê bez zgrzytów.
O

wyznaczonej

godzinie

wszystkie potrawy by³y go-

towe do prezentacji i degustacji. M³odzie¿ wykaza³a siê

wielk¹ pomys³owoci¹ i fantazj¹, zw³aszcza podczas de-

korowania potraw i sto³ów,
tak ¿e oceniaj¹cy mieli spory

k³opot ze wskazaniem najlepszego zespo³u, a o kolejnoci

zadecydowa³y minimalne ró¿-

pieczarkowy

z

Drugie miejsce zdobyli: Ane-

ta Gebauer, Danuta Kie³basa, Da-

mian Anderwald i Sebastian Kozubek z klasy I za potrawkê z dzi-

ka - równie¿ podan¹ w bochenkach
chleba.

Tr z e c i e

miejsce

zdoby³y

uczennice: Teresa Szendzielorz

i Anna Szendzielorz z klasy III za
oryginalny filet drobiowy po pro-

wansalsku.

Wszyscy laureaci otrzymali z

r¹k dyrektora nagrody ksi¹¿kowe

wraz z gratulacjami i ¿yczeniami dal-

szego rozwijania swoich kulinarnych

Pierwsze miejsce zdoby³y

który z tych m³odych ludzi otwo-

uczennice: Marzena Haste-

rok, Iwona Ciemiêga i Ma³gorzata Kania z klasy II

Niemo¿liwe? Ale¿ mo¿liwe!

krem

grzankami, atrakcyjnie podany w

specjalnych bochenkach chleba.

nice w przyznanych punktach.

technik organizacji us³ug

Ania Soja z ZSZ nr 1
zdoby³a Z³oty Kwant

gastronomicznych, które przygotowa³y

pasji, a nam... przyjdzie czekaæ, a¿
rzy w³asn¹ knajpkê, w której bêdzie

mo¿na zajadaæ siê takimi przysma-

kami i nie patrzeæ potem ze zgroz¹
na rachunek.

Dowiód³ tego fina³ tradycyjnego

Takiego konkursu fizycznego

jeszcze w Polsce nie by³o! Organizo-

wa³ go Miêdzynarodowy Komitet

Konkursu Search for Physics Ta-

lents z okazji Roku Fizyki. Pomy-

udzia³ ka¿dy, nawet uczeñ, który jest
przekonany, ¿e nie lubi fizyki. Jak to
mo¿liwe?

Ka¿dy przecie¿ ma jaki talent.

Jeden dobrze maluje, inny wietnie

pisze opowiadania a jeszcze inny na

harmonie wiata reaguje poetyck¹ refleksja. Konkurs Poszukiwanie Taktórzy wykorzystuj¹c swoje umie-

jêtnoci, chc¹ opowiedzieæ o fizyce.

nie wszystko. Aby zdobyæ laury kra-

jowe lub miêdzynarodowe, nale¿a³o

9.

pod has³em Wszystko za cztery z³o-

w kategoriach przedstawionych w

sia³ wykonaæ kilka ró¿nych zadañ (np.

W tym roku konkurs odbywa³ siê

regulaminie i zdobyæ za te zadania jak

mo¿liwoci wykazania siê wiedz¹

najwiêksz¹ liczbê punktów. Szczegó-

oraz umiejêtnociami praktycznymi

³owe informacje oraz wyniki konkur-

przy ograniczonych mo¿liwociach

su mo¿na znaleæ na stronie www.fi-

finansowych.

zyka2005.fuw.edu.pl.

Fina³, który odby³ siê ósmego

Prace na konkurs przys³a³o 509

czerwca, poprzedzi³y eliminacje dla

wy³onienia z ka¿dej klasy najlep-

uczniów z ponad 400 szkó³. Ka¿dy

walizacji stanê³o szeæ zespo³ów li-

mum 10 punktów i by³y w tym, co

uczestnik, który zgromadzi³ mini-

szych uczniów. W ich efekcie do ry-

cz¹cych od dwóch do czterech osób.

najmniej 2 punkty za dowiadczenie,

XXX-lecie Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Zawadzkiem
dok ze str. 1

otrzyma³ dyplom i odznakê Z³oty
Kwant.

W konkursie wziê³a udzia³

uczennica drugiej klasy Techni-

kum Organizacji Us³ug Gastronomicznych Zespo³u Szkó³ Zawodo-

wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
ANNA

tów!!!

Uroczystoci rozpoczê³y siê

SOJA i zdoby³a 15 punk-

Ania przygotowa³a nastêpuj¹ce

Msz¹ w. w kaplicy Domu Pomocy

prace:

Spo³ecznej sprawowan¹ przez ks. ka-

1.

pelana Erwina Szczepanka. Potem

przyszed³ czas na akademiê, w trakcie której dyrektor Anna Bujmi³a

2.

przedstawi³a dotychczasowe osi¹-

gniêcia szko³y. Artystyczneym tego
dope³nieniem by³ program Szko³a w

obiektywie czasu, przygotowany

Plakat: Fizyka w gastronomii,

maj¹cy na celu zainteresowanie

fizycznym (promieniowanie

t³a bia³ego w pryzmacie

Esej: ¯ycie wybitnego fizyka 
blaski i cienie  Albert Einstein
Wiersz pt. Ciep³a planeta
Wiersz pt. Egzystencja

Zabawa dla dzieci w wieku 13 -

14 lat pt. Mózgownica

Zdjêcie zjawiska fizycznego i
jego interpretacja fizyczna:

dowiadczenie

11. Historyjka wyjaniaj¹ca m³od-

szym dzieciom (11 lat) istotê
ruchu Ziemi dooko³a S³oñca pt.

 Ruch Ziemi dooko³a S³oñca,
czyli niezwyk³e przygody Ana-

stazji

Praca Ani by³a wyró¿niaj¹ca a
wiersze i plakaty zosta³y uznane
za wyj¹tkowo ciekawe.

Rok 2005 jest wiatowym Ro-

kiem Fizyki. Obchody s¹ organizo-

wane w 63 krajach i wszêdzie s¹ one

planowane jako ca³oroczna promocja
fizyki. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, dzia³a Krajowy Komi-

tet Organizacyjny wiatowego Roku

Fizyki, a Honorowy Patronat nad ob-

chodami wiatowego Roku Fizyki

obj¹³ Prezydent RP Aleksander Kwa-

niewski. Obchody RF 2005 maj¹

charakter miêdzynarodowy. Oprócz
imprez organizowanych przez ka¿-

de z 63 pañstw, organizowane s¹

wspólne przedsiêwziêcia. Polska

uczestniczy w trzech takich impre-

zach. Pierwsza to uroczyste miêdzy-

narodowe rozpoczêcie wiatowego

Roku Fizyki, które odby³o siê w Pa-

ry¿u w styczniu. Drugim jest akcja

Fizyka owieca wiat. Trzecim natomiast - konkurs Poszukiwanie ta-

lentów, w którym wziê³a udzia³
uczennica naszej szko³y.

Katarzyna Uchañska  £ukasik

kolegów lub znajomych fizyk¹

Plakat informuj¹cy o odkryciu

Obraz ilustruj¹cy zjawisko fi-

zyczne: Rozszczepienie wia-

wykorzystaniem wskanika -

plakat, zrobiæ fotografiê, napisaæ esej)

te i mia³ na celu stworzenie uczniom

Znaczek pocztowy pt. Quo Va-

dis

10. Badanie zjawiska wietlnego z

Regulamin - jednakowy na ca³ym

wykonaæ dowiadczenie, namalowaæ

X): Poznaj swoje wnêtrze

TÊCZA

wykonaæ lub zaprojektowaæ przynaj-

nomicznych.

Poni¿ej zamieszczamy wiersze Ani.

Ciep³a planeta

przez szkolny zespó³ wokalno-mu-

zyczny Têcza pod kierunkiem J.

Nikt nie zna twojej natury,

Gireñ i E. Sum. By³ to prawdziwy

kalejdoskop mody, muzyki, tañca i

Nie ¿yjesz, nie umierasz

wydarzeñ spo³eczno-politycznych

- istniejesz,

ostatnich 30 lat po³¹czonych z wydarzeniami ze szkolnego ¿ycia. Do

Owietlasz jeziora, lasy, góry,

wystêpów w³¹czyli siê inni nauczy-

Przenikasz, ogrzewasz, nie znikasz,

ciele i pracownicy.

Pa³acyk myliwski - niegdysiejsza siedziba szko³y

sta³y wrêczone przez uczniów by-

O¿ywiasz duszê i cia³o,
¯ycie przygasa, gdy jest ciê ma³o,
Dziel siê z Ziemi¹ swoimi promieniami,

³ym pracownikom i sponsorom szkona

7.

8.

mniej jedno dowiadczenie fizyczne.

konkurowaæ. Ka¿dy uczestnik mu-

przysta³o

6.

Jednak¿e dzia³alnoæ artystyczna to

(wiek uczestników 10-18 lat) mog³y

skich wród uczniów klas gastro-

Jak

5.

lentów da³ szansê tym wszystkim,

dowych nr 1 w Strzelcach Opol-

³y.

4.

lany by³ tak, ¿eby móg³ wzi¹æ w nim

dzin, w których dzieci i m³odzie¿

zowanego w Zespole Szkó³ Zawo-

szaj¹cy Taniec z ró¿ami, które zo-

3.

wiecie - przewidywa³ dziewiêæ dzie-

ju¿ konkursu na najlepiej wyko-

nan¹ i podan¹ potrawê, zorgani-

Akcentem koñcowym by³ wzru-

S T R Z E L E C K I

Dziel siê z Ksiê¿ycem, który dzieli siê z nami,

Jubilatkê,

Odmierzaj nam czas dniami i nocami,

otrzymalimy wiele gratulacji, ser-

Dyktuj rytm ¿ycia,

decznych ¿yczeñ, kwiatów i by³y

nawet... prezenty: sprzêt sportowy,

B¹d S³oñce tym, co nas zachwyca.

ksi¹¿ki, s³odycze, talon na materia³y
papiernicze i szkolne, a od starosty

strzeleckiego cyfrowy aparat fotogra-

Egzystencja

ficzny oraz pami¹tkowy grawerton.

Ukoronowaniem obchodów XXX-

lecia Zespo³u Szkó³ Specjalnych bê-

Otaczaj¹cy wiat  materia zbudowana z atomów,

dzie wycieczka szkolna zaplanowa-

na na 22 czerwca do Krakowa tras¹:

Stworzonych ludzi i ludzkich tworów,

Pieskowa Ska³a, Ojcowski Park Na-

Wszystko w ci¹g³ym ruchu,

rodowy, Wawel i Wadowice.

Nic nie jest Constans,

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Spe-

cjalnych sk³ada gor¹ce podziêko-

wiat panta rei,

wania wszystkim pracownikom

Inne przychodzi, inne odchodzi w cieñ,

szko³y za wyj¹tkowe zaanga¿owa-

nie, kreatywnoæ w przygotowaniu

Z prochu powsta³e i w proch siê zmieñ,

uroczystoci oraz zredagowaniu

biuletynu wraz z p³yt¹ CD promuj¹c¹ nasz¹ placówkê.

Kolej¹ rzeczy staniesz siê cieniem,
Gratulacje z okazji jubileuszu szko³y przekazuje starosta Józef Swaczyna

Bêd¹c atomem kontynuujesz istnienie.

