8

P O W I A T

Dok¹d zmierza owiata?
W³anie rozpocz¹³ siê cykl rodowiskowych debat owiatowych powiêconych omówieniu sytuacji szkó³
ponadgimnazjalnych i specjalnych
oraz innych placówek owiatowych.
Jednym z tematów s¹ wnioski p³yn¹ce z opracowanego w zesz³ym roku
Raportu o stanie owiaty w Powiecie Strzeleckim. Spotkania odbêd¹ siê
kolejno we wszystkich szko³ach, dla
których powiat jest organem prowadz¹cym. Ich uczestnikami bêd¹ przedstawiciele Rad Rodziców, powiatu,
grona pedagogicznego oraz samorz¹du uczniowskiego.

Na pocz¹tku kwietnia w starostwie odbêdzie siê otwarta debata
podsumowuj¹ca ca³y cykl spotkañ.
Zebrane wnioski przekazane zostan¹
Komisji Edukacji, a nastêpnie Komisji Doranej Rady Powiatu opracowuj¹cej projekt strategii powiatu.
Trudno o bardziej wartociowe uwagi ni¿ te wypracowane wspólnie
przez realizatorów oraz odbiorców
us³ugi edukacyjnej.
O postêpach prac nad Strategi¹
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego poinformujemy czytelników po zakoñczeniu prac organizacyjnych.
BB

Pierwsza pomoc

We wspó³czesnym wiecie powszechna powinna byæ umiejêtnoæ
udzielania pierwszej pomocy. Niestety, nie jest. ¯ycie codzienne stwarza
olbrzymi¹ iloæ niebezpiecznych sytuacji, które mog¹ zagroziæ zdrowiu a
nawet ¿yciu cz³owieka. Zagro¿enia
mog¹ wyst¹piæ w domu, w pracy, na
wycieczce, w szkole czy na ulicy. Im
wiêcej osób bêdzie zna³o zasady
udzielania pierwszej pomocy, tym
wiêksze szanse maj¹ poszkodowani.
Najwiêksze szanse maj¹ ofiary wypadków, którym
udzielono pomocy
w pierwszych minutach po zdarzeniu.
Na ka¿dym z
nas
spoczywa
obowi¹zek udzielania pomocy poszkodowanym.
Wynika to zarówno z etycznego, jak
i prawnego punktu
widzenia. Powinnimy udzieliæ pomocy osobie bêd¹cej w stanie zagro¿enia ¿ycia. Ka¿dego obywatela obowi¹zuje zapis art. 162 kodeksu karnego.

Uczniowie liceum ucz¹
siê zasad udzielania
pomocy poszkodowanym na lekcjach przysposobienia obronnego.
Oprócz tego grupa
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem uczestniczy³a w 16-godzinnym
kursie pierwszej pomocy, prowadzonym
przez instruktora PCK
z Opola. Zajêcia obejmowa³y takie zagadnienia jak: sytuacje zagra¿aj¹ce ¿yciu; ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku; udzielanie pierwszej pomocy
osobom nieprzytomnym; pierwsza
pomoc w zatrzymaniu oddychania,
kr¹¿enia; zakrztuszenia; czynnoci
cia³a cz³owieka; krwotok zewnêtrzny i wewnêtrzny; atak serca; oparzenia i odmro¿enia; obra¿enia krêgos³upa; urazy brzucha; urazy klatki piersiowej; PP¯; z³amania i zwichniêcia;
ewakuacja; historia MCK i PCK.
Kurs zakoñczy³ siê egzaminem, który pozytywnie zaliczyli wszyscy

uczestnicy. 38 uczniów otrzyma³o
certyfikaty pierwszej pomocy na
warunkach Uni Europejskiej.
Anna Sta

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Po¿arniczej
21 lutego w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Strzelcach Op. odby³y siê miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po¿arniczej /
OTWP/. Wziê³o w nich udzia³ 26
uczestników, w dwóch kategoriach
wiekowych. M³odsz¹ stanowili
uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych, a starsz¹ - uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych. Zespó³
Szkó³ Zawodowych Nr 1 reprezentowa³o 5 uczniów.
Eliminacje podzielone by³y na dwa
etapy: pisemny, w czasie którego
uczniowie odpowiadali na pytania
testowe, opracowane przez KP PSP
w Strzelcach Op. oraz ustny. Do etapu ustnego w kategorii starszej zo-

sta³o zakwalifikowanych 5 uczniów:
dwóch ze strzeleckiego LO i trzech z
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Op. Byli to: £ukasz Pelc,
Dawid Go³¹bek i Krzysztof Biskup.
Zwyciêzc¹ eliminacji ustnych, jak
i te¿ ca³ego konkursu na etapie
miejsko-gminnym zosta³ £ukasz
Pelc, który bêdzie reprezentowa³
szko³ê na kolejnym etapie  powiatowym OTWP. Warto zaznaczyæ, ¿e
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 ju¿ od wielu lat uczestnicz¹ w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej i wielokrotnie
czynili to z powodzeniem, docieraj¹c do etapu wojewódzkiego, a raz
nawet centralnego w Krakowie.
Marek Rosiñski

S T R Z E L E C K I

Krew darem serca

27 lutego w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 odby³o siê spotkanie
uczniów z klas IV i V z pani¹ Aleksandr¹ Malarsk¹ z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu i panem Edwardem

Podgajnym - przewodnicz¹cym Klubu Honorowych Dawców Krwi w
Strzelcach Opolskich.
Pierwsza czêæ spotkania powiêcona by³a przybli¿eniu m³odzie¿y zagadnienia honorowego
krwiodawstwa i uwra¿liwieniu m³odych ludzi na ten problem.
W drugiej czêci zwrócono siê do
uczniów ZSZ Nr 1 z apelem, by honorowo oddali krew.
Po tym spotkaniu oko³o 100 osób
zg³osi³o chêæ oddania cennego daru.
Ustalono, ¿e oddawanie krwi odbê-

dzie siê 4 marca. W tym dniu wszyscy chêtni, którzy spe³nili wymagane warunki zdrowotne oddali krew.
W wyniku akcji, w której wziê³y
udzia³ 43 osoby, pozyskano oko³o
20 litrów krwi.
Wszystkim dziêkujemy za dar
serca.
Maria Smoliñska

St¹d jestemy

Internet to ród³o informacji, to
miejsce spotkañ, to mo¿liwoæ dostêpu do danych, których szukamy Tak potrafi powiedzieæ ju¿
ka¿dy.
Lecz czy ka¿dy potrafi stworzyæ
stronê?
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Mieszka I w Zawadzkiem posiada
w³asn¹ stronê internetow¹ od 1998
roku. Pierwszym jej autorem by³
Micha³ Piekacz, nastêpnie redagowali
j¹ Pawe³ Grz¹dkowski wraz z Katarzyn¹ Mik³uszk¹, a obecnie nad jej
kszta³tem czuwa Tomasz Lepiorz,
uczeñ klasy 2b. To on przygotowa³
obecn¹ wersjê strony w php. Jego
praca by³a ogl¹dana ponad 700 razy
w styczniu, a w lutym ponad 500
razy. Obecnie jest prezentowana w
czterech jêzykach. Zosta³a ju¿ kilkakrotnie nagrodzona w konkursach.
Co ciekawe, nauczyciele pomagaj¹
tylko teoretycznie w redagowaniu
portalu. Wszystko, co umieszczono
na stronie, to praca uczniów. Sami
gromadz¹ i wyszukuj¹ kolejne tematy. Sami robi¹ zdjêcia, optymalizuj¹
je i przygotowuj¹ do emisji w sieci.
Dlaczego strona Liceum w Zawadzkiem sprawia wra¿enie otwartych
drzwi?
Podzielona jest na piêæ dzia³ów:
liceum, trzy gminy, l¹sk, galeria i

Unia Europejska. Ten podzia³ daje
mo¿liwoæ lokalizacji naszej szko³y
w regionie. Uczniowie opisali miejscowoci, z których doje¿d¿aj¹ do
szko³y. Zebrali tu pod okiem prof.
Arkadiusza Barona bardzo du¿o unikalnych zdjêæ i informacji o miejscowociach naszego powiatu. Na uwagê zas³uguje te¿ galeria zdjêæ. To zbiór
setek fotografii pokazuj¹cych ¿ycie
szko³y i okolic Zawadzkiego. Galerie
s¹ uzupe³niane na bie¿¹co, odzwierciedlaj¹c rytm ¿ycia szko³y. Strona
pe³ni te¿ funkcjê informacyjn¹ o Unii
Europejskiej. Nale¿y podkreliæ, ¿e
informacje tam zawarte s¹ stale aktu-

Zainteresowaæ m³odych histori¹

Ko³o historyczne dzia³a w naszej
szkole od pocz¹tku jej istnienia, ale
tak naprawdê skrzyd³a rozwinê³o w
roku 1997. Efektem sta³y siê sukcesy uczniów w konkursach historycznych (1999, 2000 i 2001), gdy zajmowali oni czo³owe lokaty w konkursie organizowanym przez Orodek KARTA i Fundacjê Batorego w
Warszawie. Zajmowalimy tu miejsca od pierwszego do pi¹tego. W edycji 2001 uczennica Agnieszka Kubal
zakwalifikowa³a siê nawet do europejskich warsztatów historycznych
organizowanych przez Fundacjê
Körbera z Hamburga. W latach 2002
 2003 szko³a nie uczestniczy³a w
tym konkursie.
Zaznaczylimy tak¿e swoj¹ obecnoæ
na forum lokalnym przygotowuj¹c
trzy foldery popularyzuj¹ce historiê
lokaln¹. Uczniowie zorganizowali
sesjê z okazji 100lecia gminy Zawadzkie w 1997 i przygotowali dla
Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej prezentacjê wybitnych postaci
ziemi strzeleckiej (2002). Na forum
szkolnym trwa³ym pomnikiem dzia³alnoci ko³a jest Izba Regionalna
otwarta w 2000 roku. Uczniowie
uczestnicz¹ te¿ w sta³ej aktualizacji
strony internetowej szko³y w czêci
powiêconej historii Opolszczyzny,

Ziemi Strzeleckiej i Zawadzkiego.
Od dwóch lat przygotowujemy dru¿ynê, która zdolna by³aby wyst¹piæ
w olimpiadzie historycznej. W ramach tego d³ugofalowego projektu,
obliczonego na piêæ do szeciu lat,
startujemy na razie w konkursie parlamentarnym w ramach tej olimpiady. W edycji 2002/2003 uczniowie
(4 osoby) zajêli miejsca od 30 do 55
na etapie wojewódzkim (na 80
uczestników). W edycji tegorocznej
zajmowalimy lokaty od 6 do 32 na
74 uczestnicz¹cych. Dru¿yna liczy³a 5 osób. Nadmieniæ tu warto, ¿e s¹
to uczniowie klas drugich i pierwszych. Intensywnie przygotowujemy siê ju¿ do edycji w nowym roku
szkolnym. Problemem jest jednak
brak literatury fachowej. Pomimo tego
mamy spore ambicje zwi¹zane z rokiem 2005. Ko³o licz¹ce w bie¿¹cym
roku 12 osób powróci³o do konkursu
KARTY. Piêcioosobowy zespó³
uczniów klas pierwszych przygotowa³ film dokumentalny o historii sporu wokó³ pomników ¿o³nierzy Wehrmachtu poleg³ych w II wojnie wiatowej. Dwie uczennice za opracowa³y prace konkursowe dla miesiêcznika Historia i ¯ycie. Wyniki obydwu
konkursów znane bêd¹ w czerwcu.
Arkadiusz Baron

Zim¹ mo¿e byæ weso³o

25 lutego w Zespole Szkó³ przy
SOSW w Lenicy dzieñ min¹³ pod has³em Zima na weso³o. Samorz¹d
Uczniowski wraz z opiekunem mgr Aleksandr¹ Pêkal¹ przygotowa³ dla swoich
kolegów wiele atrakcji: by³o wo¿enie
swoich nauczycieli na worku z sianem,
przewo¿enie na sankach kubka z wod¹,
sztafeta z jajkiem na ³y¿ce, rzucanie
nie¿kami do celu, lepienie niegowych
figur.
Na zmarzniêtych zawodników czeka³a
gor¹ca herbata, po której jurorzy przed-

stawili punktacjê i nadali tytu³y:
- klasie I G  SUPER PRZYJACIELA ZIMY
- zespo³owi edukacyjno-terapeutycznemu  V-ce SUPER PRZYJACIELA ZIMY
- klasie II G  MA£EGO PRZYJACIELA ZIMY
- klasie V-VI  PRAWIE PRZYJACIELA ZIMY
Poniewa¿ dopisa³a pogoda i humory,
impreza uda³a siê na 102.
Aleksandra Pêkala

alizowane, a ich iloæ wiadczy o dobrej organizacji i ci¹g³oci pracy zespo³u redaguj¹cego materia³y na stronê.
Je¿eli chcesz przes³aæ opinie
o stronie lub wskazaæ ciekawy
materia³, pomóc w redagowaniu
szkolnego portalu, to prosimy
o kontakt
lozawadzkie@wodip.opole.pl
Zespó³ redakcyjny
oficjalnej strony Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I
w Zawadzkiem
www.wodip.opole.pl/~lozawadzkie

Niezwyk³a
lekcja

4 marca uczennice IV Lek c Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich uczestniczy³y w lekcji
religii w niezwyk³ym miejscu - w Domu
Prowincjonalnym Sióstr S³u¿ebniczek
NMP w Lenicy Opolskiej.
Tematem katechezy by³o ¯ycie zakonne, a jej celem - zapoznanie uczennic, przynajmniej czêciowe, z ¿yciem
klasztornym od kuchni. Uczennice
towarzyszy³y wiêc siostrom w ich codziennych zajêciach i modlitwach; wys³ucha³y równie¿ krótkiego wyk³adu o
historii zgromadzenia i wypowiedzi o
ró¿nych aspektach ¿ycia zakonnego i
¿yciu wspólnoty. Dzieñ w lenickim
klasztorze rozpocz¹³ siê spotkaniem z
siostrami w przyklasztornej ochronce,
zakoñczy³ zwiedzaniem ca³ego domu
klasztornego, pocz¹wszy od refektarza
poprzez kaplicê i sale misyjne.
Mimo ¿e chwile spêdzone w Lenicy by³y bardzo krótkie, to pozwoli³y
nam spojrzeæ na ¿ycie za klasztorn¹
furt¹ nieco inaczej. Wiemy, na czym
polega ¿ycie sióstr, ale przede wszystkim dowiedzia³ymy siê, czym jest powo³anie zakonne we wspó³czesnym
wiecie.
Edyta Bem

