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P O W I A T

Malarska

S T R Z E L E C K I

wiosna

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w

Powiecie Strzeleckim i Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

w Kad³ubie byli organizatorami pleneru malarskiego Wio-

sna w Kad³ubie dla uczniów szkó³ specjalnych powiatu
strzeleckiego. Twórcy mogli wybraæ dowoln¹ technikê prac:

obrazy wykonywano farbami plakatowymi, akwarelami,
kredkami. Niektórzy poszli jeszcze dalej: wykorzystali

plastelinê lub skrawki kolorowego papieru do swoich dzie³,

tworz¹c kola¿e i wydzieranki.

W plenerze, który odby³ siê 11 maja br. na terenie ZSS w

Kad³ubie wziê³o udzia³ ok. 40 uczniów z ZSS przy DPS w

Zawadzkim, ZSS w Strzelcach Opolskich, SOSW w Leni-

cy oraz ZSS przy DPS w Kad³ubie.

Pogoda tego dnia by³a naprawdê wiosenna i malarze mogli

bez przeszkód tworzyæ swoje prace na ³onie natury. Organizatorzy zatroszczyli siê o potrzebne przybory malar-

skie oraz o poczêstunek. Na zakoñczenie pleneru ka¿dy
uczestnik otrzyma³ drobny upominek. Z wykonanych tego

dnia prac zostanie wkrótce przygotowana wystawa poplenerowa - prawdopodobnie w siedzibie Starostwa.

Nasza Ma³a Ojczyzna w Europie

FESTIWAL KULTURY EUROPEJSKIEJ
dok. ze str. 1

W przededniu naszej akcesji do

Unii Europejskiej w wielu szko³ach na-

szego regionu odbywa³y siê liczne im-

Filharmoniê Opolsk¹ dla uczniów naszej

prezy, powiêcone przybli¿eniu dzie-

szko³y. W tym konkursie najlepsza by³a

dzictwa kulturowego pañstw europej-

dru¿yna z klasy pierwszej Liceum Profi-

skich. Wielu z nas postawi³o sobie wów-

lowanego Zarz¹dzanie informacj¹ b.

czas zapewne pytanie, co my  Polacy

Ostatnia czêæ prezentacji ukazywa³a

- mo¿emy wnieæ do Wspólnej Euro-

wady i zalety Polaków. Na zakoñczenie

py? Z ca³¹ pewnoci¹ wniesiemy nasz

festiwalu og³oszone zosta³y wyniki kon-

silny regionalizm. Nie wolno nam za-

kursów, a ich zwyciêzcy otrzymali na-

pomnieæ o naszych korzeniach, o kul-

grody i dyplomy. Wród prezentacji naj-

turze regionu, w którym przysz³o nam

wiêksze uznanie widzów wzbudzi³ pro-

¿yæ, uczyæ siê, pracowaæ...

gram Europejski miszmasz przygoto-

Poznaniu bogatego dziedzictwa hi-

wany przez uczniów z klasy pierwszej

storyczno  kulturowego naszego re-

Technikum Mechanicznego.

gionu, powiêcony by³ Quiz Wiedzy o

W ramach Festiwalu Kultury Eu-

Ziemi Strzeleckiej, jaki odby³ siê 30

prezy - Moja Ma³a Ojczyzna w czterech

¿e imprezy sportowe. Jedn¹ z nich by³a

nr 1 w Strzelcach Opolskich. Jego nad-

i hebrajskim. Jêzyki te symbolizowa³y

kwietnia w Zespole Szkó³ Zawodowych

ropejskiej zorganizowane zosta³y tak-

rzêdnym celem by³o przybli¿enie hi-

symultanka szachowa pod has³em Bli-

storii, zabytków, zwyczajów i obycza-

¿ej Europy. Pan Franciszek Prochow-

jów naszej Ma³ej Ojczyzny, które po-

nik  wicemistrz Polski w szachach w

winny byæ zachowane w pamiêci przez

latach szeædziesi¹tych oraz wielokrot-

kolejne pokolenia.

ny mistrz województwa opolskiego i l¹-

Konkursowi towarzyszy³a bogata

skiego  rozegra³ jednoczenie partie sza-

oprawa, na któr¹ z³o¿y³y siê wystawa

chowe z 19 uczniami naszej szko³y. Grze

prac uczniowskich powiêconych pro-

towarzyszy³y wielkie emocje. Wszyscy

blematyce regionalnej, wystawa foto-

zawodnicy wykazali siê dobr¹ gr¹, ale

graficzna kapliczek i krzy¿y przydro¿-

tylko uczeñ klasy pierwszej Technikum

nych Ziemi Strzeleckiej, a tak¿e na-

Elektrycznego Krzysztof Matlok poko-

malowana na p³ótnie panorama XVII

na³ Mistrza. Na zakoñczenie pan Fran-



ciszek obdarowa³ wytrwa³ych szachistów

wiecznych

Strzelec,

nad

któr¹

umieszczone zosta³o motto ca³ej im-

s³odyczami.

jêzykach: polskim, niemieckim, czeskim

kultury, narodowoci i tradycje, których

losy splot³y siê na Ziemi Strzeleckiej,
doprowadzaj¹c do wykszta³cenia siê ory-

ginalnego dziedzictwa historyczno  kul-

turowego naszego regionu.

Gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê

Starostwu Strzeleckiemu, Urzêdom Gmin

Powiatu Strzeleckiego oraz kierownic-

twu sklepu papierniczego O³ówek,

sponsorom nagród konkursowych, dziê-

ki którym idea regionalizmu z pewno-

ci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci

uczestników naszej zabawy.

Marek Królikowski

Na boisku szkolnym rozegrany zo-

sta³ Turniej pi³ki no¿nej, w którym zwy-

Stowarzyszenie na Rzecz

ciê¿y³a dru¿yna z pierwszej klasy zasad-

Rozwoju Edukacji i Kultury

niczej szko³y zawodowej (I w ), a w si2

³owni uczniowie rywalizowali w Turnie-

w Powiecie Strzeleckim

ju wyciskania sztangi w 3 kategoriach
wagowych..

organizuje i przyjmuje zapisy na

IV Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym

Beata Kasielska

Artyku³

Termin:

polemiczny

Miejsce:

Wychowanie - to rzecz powa¿na
Musi siê w nim mieszaæ przykroæ

z przyjemnoci¹ - pisa³ Arystoteles.

Pods³uchiwa³am rozmowê dwóch

matek. Pierwsza skar¿y³a siê na swoj¹

ma³¹ 2-letni¹ córeczkê: Jest okropna,

wszystko psuje i niszczy, robi mi na
z³oæ, nie mam z ni¹ chwili spokoju.

Druga wtórowa³a jej: No, okropne s¹

te dzieci. Mój 4-latek jest agresywny,

kopie i bije, w ogóle mnie nie s³ucha.
Jestem ju¿ wykoñczona, ale odpocznê,

bo od wrzenia pójdzie do przedszkola.

S³ucha³am, s³ucha³am i uszom w³a-

snym nie dowierza³am. No w³anie!

Dziecko pójdzie do przedszkola, potem do szko³y..., a¿ wyronie i stanie

siê doros³ym cz³owiekiem, zapewne
te¿ rodzicem jakiego trudnego
dziecka.

Ale co tam! Wa¿ne, ¿e ja  Rodzic

- odpocznê. Zrobiê sobie codziennie

kilkugodzinn¹ przerwê w wychowy-

waniu w³asnego potomka. Przez ten

czas niech inni siê potrudz¹. Niech

-

takie czasy.

dziæ.

rzy systemu edukacji i wychowa-

Ja  Rodzic - i tak mam rêce pe³-

ne roboty. Muszê zarobiæ na utrzy-

manie rodziny, na wymianê okien, dachu, na nowy samochód, na marko-

we ciuchy dla ukochanego dziecka.

Nie mam czasu ani cierpliwoci na
zabawê, niepowa¿ne rozmowy, bez-

sensowne spacery, pomoc w lekcjach,
na t³umaczenie, wyjanianie...

Przecie¿ te¿ mam prawo do od-

poczynku, do ploteczek z kole¿ank¹,

Czy¿by tylko naiwni kreato-

nia wierzyli, ¿e wychowanie to

wprowadzanie m³odych w wiat

prawa moralnego, kszta³towanie

ludzi m¹drych, wspomaganie w

przygotowaniu do odpowiedzial-

nego ¿ycia rodzinnego, zawodowego, do pracy nad sob¹, do kierowa-

nia w³asnym rozwojem, do tole-

rancji, odpowiedzialnoci za siebie i innych.

Wspó³czeni rodzice i nauczy-

piwka z przyjacielem.

ciele coraz czêciej mówi¹, ¿e wy-

grzeczne, ciche, kulturalne i niek³o-

robota. A ja sobie mylê, ¿e w wy-

A dziecko jak to dziecko. Ma byæ

potliwe. A wychowanie dziecka to
tylko wychowanie. Jako przeleci. Po

co robiæ z tego problem. Wszyscy

maj¹ dzieci i jako je wychowuj¹ -

jedni lepiej, inni gorzej. A ¿e na to
wychowanie narzekaj¹ czêsto... sami

rodzice, nauczyciele, narzeka w³adza

2004 roku (sobota  niedziela) godzina 9.00

Korty tenisowe ziemne Rybaczówka  Strzelce Opolskie

chowanie to ciê¿ka i niewdziêczna

chowaniu niezbêdny jest entuzjazm.
Uwa¿am, ¿e ludziom nie wiedzie siê

nie z g³upoty, ale w³anie z braku
entuzjazmu.

Ma³gorzata £oskot  pedagog
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Udzia³ w Mistrzostwach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto:
jest mieszkañcem Powiatu Strzeleckiego

lub

-

pracuje na terenie Powiatu Strzeleckiego

-

zg³osi do dnia 2 czerwca 2004 roku swój udzia³, a w dniu 5 czerwca

-

i wszyscy woko³o, to có¿, widaæ -

go dobrze ucz¹ i dobrze wychowuj¹,

tak bym nie musia³ siê za niego wsty-

5  6 czerwca

Warunki uczestnictwa:

ukoñczy³ 18 rok ¿ycia

o godzinie 8.30 pojawi siê na kortach, zg³aszaj¹c gotowoæ do gry.

Uwaga: Organizatorzy nie przewiduj¹ osobnej kategorii dla kobiet.

Zg³oszenia udzia³u przyjmuje Andrzej Piontek od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: 463-9090 wew. 222.
Wpisowe: 20 z³ od jednego zawodnika (w momencie zapisów).

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury

w Powiecie Strzeleckim.

Sêdzia g³ówny: Andrzej Piontek.

Organizatorzy ufunduj¹ dla zwyciêzców puchary za I, II i III miejsce.

Organizatorzy przewiduj¹ tak¿e nagrody rzeczowe oraz zapewniaj¹ napoje

oraz pi³ki tenisowe do rozegrania turnieju.
Ustalenia regulaminowe:

*

*

*

*
*

*

Mistrzostwa przeprowadzone zostan¹ wg przepisów Polskiego Zwi¹z-

ku Tenisowego, w grze pojedynczej, z podzia³em na dwie kategorie wie-

kowe.

System gier pucharowy.

Dopuszcza siê mo¿liwoæ rozstawienia zawodników, po zasiêgniêciu

opinii uczestników

przed rozpoczêciem eliminacji.

W wypadku du¿ej iloci zg³oszeñ, gry eliminacyjne mog¹ byæ prze-

prowadzane do 9 wygranych gemów.

Sprawy sporne rozstrzyga sêdzia g³ówny.

Przegrywaj¹cy pojedynek eliminacyjny jest zobowi¹zany sêdziowaæ

mecz rozgrywany bezporednio po tym pojedynku.

