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Horst Bienek, urodzony w Gli-
wicach niemiecki pisarz, napisa³ kie-
dy�: �Wszyscy jeste�my wypêdze-
ni. Wypêdzeni z krainy dzieciñstwa w
momencie, gdy wkraczamy w doro-
s³o�æ�. Nic tak dobitnie nie potwier-
dza tej my�li, jak wspomnienie zapa-
chów, które z tego¿ dzieciñstwa wy-
nie�li�my. W�ród tych zapachów
szczególne miejsce zajmuje zapach
�wie¿o wypieczonego chleba, który
przenosi nas w czasie i przestrzeni
do czasów gdy byli�my dzieæmi.

Niektórzy z nas pamiêtaj¹ bo-
wiem czasy, gdy chleb jeszcze wy-
piekano we w³asnych domowych pie-
cach.

Jadwiga Hejnemann, z domu Pion-
tek, lat 82, ze Spóroka wspomina:
�Matka nasza by³a gospodyni¹ dobrze
zorganizowan¹, ka¿dy dzieñ w tygo-
dniu przeznaczony by³ na poszcze-
gólne prace w gospodarstwie domo-
wym. Tak jak jeden ca³y dzieñ robi³a
pranie, tak samo jeden dzieñ w tygo-
dniu przeznaczony by³ na wypiek
chleba.

Zakwas w³asnej roboty pozosta-
wiony z poprzedniego wypieku za-
wsze sta³ na piecu w glinianym dzban-
ku. Matka wyrabia³a ciasto na stole
kuchennym i pod³u¿ne kawa³ki wsa-
dza³a do okr¹g³ych plecionych ze s³o-
my koszyczków, przykrywa³a je
lnian¹ �cierk¹ do wyro�niêcia w cie-
p³ej kuchni. Po wyro�niêciu jeszcze
raz kawa³ki ciasta wygniata³a i
umieszcza³a z powrotem w koszycz-
kach. Przed w³o¿eniem bochenków do
pieca matka smarowa³a powierzchniê
wod¹ za pomoc¹ miote³ki z pióra gê-
siego, aby po wypieczeniu bochenki
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siê ³adnie �wieci³y.
Piec do wypieku chleba sta³ w

ogrodzie, wbudowany w  kopiec zie-
mi, z którego wystawa³ tylko wysoki
murowany z czerwonej ceg³y komin.
Do pieca prowadzi³ przedsionek, w
którym doros³a osoba mog³a staæ wy-
prostowana i swobodnie otwieraæ
drzwiczki pieca i wk³adaæ bochenki.
W przedsionku sta³a ³awka, na niej
miote³ka, szmaty, ³opatki. Piec zamy-
kany by³ du¿ymi ¿eliwnymi drzwicz-
kami.

Najpierw w komorze pieczenia
rozpalano 80-centymetrowe kawa³ki
drewna �wierkowego, okorowane i
bez sêków, aby mia³y ma³o ¿ywicy.
Kieruj¹c siê do�wiadczeniem i intu-
icj¹ matka wiedzia³a kiedy piec jest
wystarczaj¹co rozgrzany do wypie-
ku. Wymiata³a popió³ z komory pie-
ca, mokr¹ szmat¹ wyciera³a komorê,
nastêpnie wsadza³a na d³ugiej drew-
nianej ³opatce bochenki chleba, ¿egna-
j¹c ka¿dy bochenek znakiem krzy¿a.

Co jaki� czas kontrolowa³a bo-
chenki, przesuwa³a te bardziej wypie-
czone w ch³odniejsze miejsce w pie-
cu, a te mniej w cieplejsze, aby rów-
nomiernie siê wypieka³y. Bochenki
by³y okr¹g³e, �rednicy oko³o 40cm,
wypieczone na ciemnoz³ocisty kolor.
Po wypieczeniu zapas chleba na ca³y
tydzieñ magazynowany by³ w ch³od-
nej komorze, zaraz obok s³oików z
kompotami i beczki z kapust¹ ki-
szon¹.

Chleb przed pokrojeniem matka
¿egna³a. Sznity (kromki) chleba sma-
rowa³a smalcem lub mas³em. Dzieci
natomiast z upodobaniem posypy-
wa³y je dodatkowo cukrem.�

Przed �wiêtem chleba

Chleb z otmickiej piekarni Jana Ralli

W dniu 27 wrze�nia  2010
odby³y siê warsztaty podsumo-
wuj¹c projektu pn.: �Akademia
nowych specjalno�ci zawodo-
wych � dobry pocz¹tek karie-
ry� . Projekt jest wspó³fi-
nansowany przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego, Pro-
gram Operacyjny Kapita³ Ludz-
ki, Dzia³anie 9.2 Podniesienie
atrakcyjno�ci i jako�ci szkol-
nictwa zawodowego. W projek-
cie wziê³o udzia³ 150 uczniów
szkó³ zawodowych z terenu po-
wiatu strzeleckiego tj:
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich,
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem,
Technikum Zawodowym przy
SOSM w Strzelcach Opolskich.
Podczas warsztatów odby³o siê
podsumowanie projektu przez
kierownika i asystenta projek-
tu, rozdanie �wiadectw kwalifi-
kacyjnych, ksi¹¿eczek spawa-
cza oraz certyfikatów potwier-
dzaj¹cych uzyskane kwalifika-
cje a by³y to:
- 20 ksi¹¿eczek i �wiadectw potwierdzaj¹ce zdobyte kwalifikacje ze spawania

metod¹ MAG,
- 20 certyfikatów �wiadectw potwierdzaj¹cych zdobyte kwalifikacje w ramach

komputerowego projektowania w CAD i CAM,
- 27 certyfikatów z jêzyka angielskiego zawodowego,
- 60 za�wiadczeñ zdobycia uprawnieñ kierowcy wózków jezdniowych z napêdem

silnikowym,
- 20 dyplomów uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. B.

Ca³kowita zdawalno�æ egzaminów (czyli osi¹gniêcia rezultatów twardych pro-
jektu) wynios³a 98,66%.

Podczas konferencji g³os zabrali zarówno beneficjenci projektu, obs³uga pro-
jektu jak i p. Waldemar Gaida, Wicestarosta Strzelecki,  jako przedstawiciel lidera
projektu, projektodawcy Powiatu Strzeleckiego.
Oficjalnie projekt koñczy siê dnia 30 wrze�nia 2010 r.

Certyfikaty, �wiadectwa,
dyplomy rozdane

10 wrze�nia w Specjalnym O�rod-
ku Szkolno � Wychowawczym w Le-
�nicy odby³o siê spotkanie z rodzica-
mi naszych uczniów. Frekwencja mile
nas zaskoczy³a; pierwszy raz ilo�æ
przygotowanych krzese³ okaza³a siê
niewystarczaj¹ca i czê�æ przyby³ych
uczestniczy³a w spotkaniu stoj¹c.
Obiecujemy poprawê i na kolejne,
grudniowe spotkanie przygotujemy
oczywi�cie wiêcej miejsc! Spotkanie
by³o okazj¹ do przedstawienia dzia-
³alno�ci naszego Punktu i zaprosze-
nia rodziców do wspó³pracy w roz-
poczynaj¹cym siê roku szkolnym.

Szkolny Punkt Konsultacyjny
dzia³a od wrze�nia 2008 roku. W tym
czasie, dziêki otwarto�ci, a przede
wszystkim dziêki zaufaniu, jakim
obdarzyli nas rodzice, wiele spraw
znalaz³o pozytywne rozwi¹zanie, a
inne, mamy wra¿enie, tocz¹ siê nadal
w dobrym kierunku. Misj¹ Punktu
jest wspieranie rodziców i opiekunów
w ich roli wychowawczej poprzez
wspólne wypracowywanie mo¿li-
wych rozwi¹zañ sytuacji problemo-
wych, a  czasem kryzysowych. Prze-
kazujemy zasady dobrej komunika-
cji, sposoby radzenia sobie z emocja-
mi dzieci, jak i w³asnymi, wspieramy
rodziców  w rozwijaniu samodziel-
no�ci ich dzieci, podpowiadamy, jak
zauwa¿aæ, wzmacniaæ i rozwijaæ ich
dobre strony. Trudno w tym miejscu
i w skrócie opisaæ nasz¹ dzia³alno�æ,
bo spektrum spraw, problemów i
pytañ, z jakimi mamy do czynienia,
jest bardzo szerokie. Czasem nasza
pomoc polega na udzieleniu praktycz-
nej informacji  czy wskazaniu insty-
tucji, mog¹cej udzieliæ okre�lon¹ for-
mê pomocy. Zdarza siê, ¿e rodzic
zg³asza siê z w¹tpliwo�ci¹, czy  za-
chowanie dziecka jest �normalne�.
Czasem samo opowiedzenie o pro-
blemie, podzielenie siê trudno�ci¹ z
osobami �z zewn¹trz� przynosi ulgê
i pozwala na rozs¹dny dystans do
w³asnych odczuæ. To, co w czterech
domowych �cianach urasta do trage-
dii, powoduj¹c poczucie osamotnie-
nia i bezradno�ci, widziane z innej
perspektywy i oczami innych osób,
staje siê sytuacj¹ do opanowania.
Naszym zadaniem jest motywowa-
nie i mobilizowanie rodziców do dzia-
³ania, po wcze�niejszym wskazaniu
im mo¿liwych sposobów poradzenia
sobie w danej sytuacji. Nie zawsze to
sposoby ³atwe i dzia³aj¹ce od razu.
Przecie¿ wychowanie dzieci to naj-
trudniejsze ¿yciowe wyzwanie i nikt
nie zna z³otej, jedynie s³usznej meto-
dy. Wa¿ne, by w  chwilach, gdy kon-
frontujemy siê z trudno�ciami, szu-
kaæ wsparcia i nie pozwoliæ, by owe
trudno�ci przerodzi³y siê  w wiêksze
problemy i kryzysy.

Dziêkujemy rodzicom i opieku-
nom naszych uczniów za okazane
nam dotychczas zaufanie i chêæ po-
dejmowania wychowawczych wy-
zwañ. Zapraszamy do korzystania z
pomocy w ramach Punktu Konsulta-
cyjnego dla Rodziców i Opiekunów
przy Specjalnym O�rodku Szkolno �
Wychowawczym w Le�nicy. Porad i
konsultacji udzielaj¹: Anna Kremser -
pedagog  i Karolina Piwowar � psy-
cholog.
Mo¿na skontaktowaæ siê z nami tele-
fonicznie �  pod nr tel. 77 461 52 16,
w.38.

Karolina Piwowar
Psycholog w Specjalnym O�rodku

Szkolno � Wychowawczym
w Le�nicy

Punkt
Konsultacyjny

w SOSW

Zaczynamy kolejny rok
dzia³alno�ci

granicami, w dodatku po�wiadczone
miêdzynarodowymi kwalifikacjami.
 Drugim �nominatem� z naszego po-
wiatu by³ projekt pn. �Sukces w dzia-
³aniu� � program szkoleñ dla osób pra-
cuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia, zre-
alizowany przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich. W
szkoleniach uczestniczy³o 72  osób, a
ca³kowita warto�æ projektu wynios³a
blisko 225 tysiêcy z³.

Obecny na konferencji prof. Ja-
cek Szlachta, regionalista, wspó³au-
tor Krajowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego do 2020 roku, przypomnia³,
i¿ �Strategia Europa 2020� wyznacza
wyra�ne cele. W�ród nich zak³ada siê,
¿e 40 proc. m³odego pokolenia powin-
no byæ poddane edukacji na poziomie

Kapitalni w Opolskiem

wy¿szym, do 20 mln osób powinna
siê w Europie zmniejszyæ strefa bie-
dy, a wska�nik zatrudnienia wzrosn¹æ
do 75 proc. Profesor Szlachta prze-
widuje, i¿ Unia Europejska na rozwi¹-
zywanie problemów spo³ecznych
przeznaczy trzycyfrowa kwotê li-
czon¹ w miliardach euro.
Wicemarsza³ek Józef Koty�mówi¹c o
efektywnym wydawaniu funduszy
europejskich, zapowiedzia³, ¿e woje-
wództwo opolskie bêdzie zabiegaæ o
zajêcie jak najlepszego miejsca w ran-
kingach, nie tylko w RPO, ale i w pro-
gramie Kapita³ Ludzki. Do podzia³u z
Krajowej Rezerwy Wykonania dla naj-
lepszych jest kwota ponad 300 mln
euro.

dok. ze str. 1

Niezale¿nie od tego ile czasu up³y-
nê³o od naszego pierwszego dnia w
szkole, chyba ka¿dy z nas pamiêta
tamte chwile i towarzysz¹ce im uczu-
cia: rado�ci, ale i niepewno�ci, stra-
chu, ale i ciekawo�ci � dotycz¹cej
szczególnie nowych kolegów i kole-
¿anek. Bêd¹c uczniem klasy pierw-
szej, patrzy siê te¿ z pewnego rodza-
ju respektem na tych z klasy najstar-
szej. Aby pomóc pierwszakom szyb-
ciej zaaklimatyzowaæ siê w nowej
szkole oraz u³atwiæ im kontakt ze star-
szymi kolegami w Publicznym Gim-
nazjum z Oddzia³ami Dwujêzyczny-
mi w Strzelcach Op. przeprowadzo-
no trzeci¹ edycjê programu Mam ko-
legê w starszej klasie. Program zosta³
zainicjowany kilka lat temu przez na-
uczycielkê Katarzynê Maciaszczyk-
Paprotny i jest kontynuowany ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie ze
strony uczniów.

Program trwa od 1 wrze�nia i po-
lega na losowym przydzielaniu ucznia
klasy I (juniora) starszemu koledze z
klasy trzeciej (seniorowi). Seniorzy
maj¹ za zadanie odnale�æ swojego pod-
opiecznego na terenie szko³y i opro-
wadziæ go po jej terenie. Powinni rów-
nie¿ s³u¿yæ rad¹ i pomoc¹ m³odszym
kolegom zgodnie z ich potrzebami, jak
równie¿ zadbaæ o ich dobre samopo-
czucie i szybk¹ asymilacjê w nowym
�rodowisku. M³odsi koledzy poznaj¹
w ten sposób nowych znajomych nie
tylko z klas równoleg³ych, ale i star-

Program �Mam kolegê
w starszej klasie�

szych. Oprócz dobrej zabawy maj¹
równie¿ okazjê zdobywaæ  tak wa¿n¹
w dzisiejszych czasach umiejêtno�æ
nawi¹zywania kontaktów interperso-
nalnych. Przy okazji ucz¹ siê równie¿
odpowiedzialno�ci i godnego repre-
zentowania szko³y. A inne zalety pro-
gramu? �wiadcz¹  o nich wypowiedzi
samych uczniów. Jeden z nich przy-
zna³ ten program nauczy³ mnie tego,
¿e m³odszy nie znaczy gorszy i ¿e mo¿-
na siê przyja�niæ nie tylko z osobami
w tym samym wieku. Rok temu, na
pytanie: Czego nauczy³e� siê jako opie-
kun m³odszego  kolegi? uczniowie
pisali równie¿: odwagi,  umiejêtno�ci
nawi¹zywania kontaktu, np. przez e-
mail; odpowiedzialno�ci � wiem ¿e
kto� tam jest i liczy na mnie; syste-
matyczno�ci � wiem, ¿e muszê od-
wiedziæ kolegê na przerwie, bo mój
podopieczny mo¿e byæ zawiedziony;
pewno�ci siebie, rozpoczynania roz-
mowy z obc¹ osob¹.

Kole¿eñska �opieka� koñczy siê
w dniu pasowania pierwszoklasistów
na uczniów szko³y w  drugim tygo-
dniu pa�dziernika. Wtedy te¿ prze-
prowadzana jest ewaluacja, której na-
rzêdzie stanowi ankieta oceniaj¹ca
zarówno opiekunów i podopiecznych.
Dziêki niej uczniowie maj¹ szansê wy-
powiedzenia siê anonimowo na temat
programu, a koordynator ma szansê
oceniæ przydatno�æ i efektywno�æ
programu oraz wprowadziæ ulepsze-
nia na kolejny rok.

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny


