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Szkolne �wiêto ziemniaka
Ju¿ po raz kolejny w naszej szkole odby³o siê �Szkolne �wiêto Ziemnia-

ka�.
1 pa�dziernika wszyscy uczniowie szko³y,  zaproszeni uczestnicy terapii

zajêciowej w DPS, a tak¿e rodzice wziêli udzia³ w zabawach i konkursach
przygotowanych specjalnie na tê okazjê. Has³em przewodnim by³y s³owa:
��wiêto ziemniaka dzi� mamy i na placki czekamy�.

By³o du¿o �miechu i dobrej zabawy, ale to nie wszystko... Nasi nauczycie-
le i pracownicy szko³y usma¿yli dla wszystkich stertê wy�mienitych placków
ziemniaczanych. Dodajmy tutaj, ¿e bez wsparcia Stowarzyszenia na Rzecz
Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz podarowanych 2 wor-
ków kartofli przez p. Darka Lej¿aka tych pyszno�ci by nie by³o.

Po zjedzeniu placków mo¿na by³o odpocz¹æ albo potañczyæ przy d�wiê-
kach muzyki.

Na kolejne �wiêto zapraszamy ju¿ za rok.

Jesienne wiadomo�ci
Zespó³ Szkó³ Specjalnych

przy DPS w Kad³ubie

Spotkanie z jesieni¹
W dniu 2 pa�dziernika ju¿ po raz kolejny odby³o siê integracyjne, jesienne

spotkanie zespo³ów rewalidacyjno � wychowawczych, pod has³em ,,Jesieñ
wokó³ nas�.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kad³ubie oraz uczniowie z zaprzyja�nionych
szkó³ z Czarnow¹s i Zawadzkiego wykorzystali wszelkie dary pani Jesieni do
stworzenia przepiêknych ozdób okiennych.

Po pracy czeka³ s³odki poczêstunek czyli pieczone jab³ka i pyszna herbat-
ka.

Organizatorem spotkania by³a pani Barbara Macygon, która ju¿ dzi� za-
prasza na ponowne spotkanie za rok.

Nadesz³a jesieñ, a wraz z ni¹
uczniowie wszystkich szkó³ zasiedli
w szkolnych ³awkach. D³ugo upra-
gnione lato i wakacje odesz³y w za-
pomnienie i przed nami koleje mie-
si¹ce nauki. Uczniowie z Zespo³u
Szkó³ specjalnych mieli okazjê po-
wspominaæ swoje wakacyjne prze-
¿ycia przy ognisku integracyjnym z
okazji �Po¿egnania lata� zorganizo-
wanym przez Radê Rodziców naszej
szko³y.  Mamy postanowi³y skorzy-
staæ z ostatnich wspania³ych, jesz-
cze ciep³ych i s³onecznych dni i za-
prosi³y wszystkich uczniów i na-
uczycieli ZSS do �Zielonej Klasy�,
gdzie przygotowa³y wspania³y po-
czêstunek, przywo³uj¹cy wspomnie-
nia letnich wieczorów i przyjaciel-
skich spotkañ . By³a to równie¿ ide-
alna sceneria dla nowych uczniów
szko³y, którzy w radosnej atmosfe-
rze mogli poznawaæ siê z rówie�ni-
kami. Uczniowie naszej szko³y s¹
osobami wyj¹tkowo otwartymi,
¿yczliwymi i z u�miechem na twa-
rzy nawi¹zywali kontakty z nowy-
mi kole¿ankami, wiêc nowe przyja�-
nie to kwestia bardzo krótkiego okre-
su czasu. Pyszne kie³baski z grilla,
pachn¹ce ziemniaki z ogniska oraz
sa³atka by³y doskona³ym uzupe³nie-
niem tego spotkania.

Po¿egnanie lata

Urocze panie z Rady Rodziców
maj¹ wspania³e pomys³y, które uzu-
pe³niaj¹ edukacjê uczniów naszej
szko³y. Dziêki bardzo dobrze uk³a-
daj¹cej siê wspó³pracy miêdzy nimi
potrafi¹ te pomys³y wcieliæ w ¿ycie,
daj¹c dzieciom kolejne powody do ra-
do�ci. Widaæ wakacje równie¿ przy-
czyni³y siê do nabrania si³ do realiza-
cji nowych inicjatyw. Rada Rodziców
znalaz³a sponsorów, dziêki którym
mo¿liwy by³ poczêstunek. S¹ to : Pani
Anna Dziuroñ, Pañstwo Gizela i Grze-
gorz Pyka z Jemielnicy oraz hurtow-
nia �Kobako� ze Strzelec Opolskich,

którym w imieniu uczniów i Rady
Rodziców Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych serdecznie dziêkujemy. Serdecz-
ne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
�wspania³ym mamom� z Rady Ro-
dziców. Dziêki ich aktywnej posta-
wie i zdolno�ciom organizacyjnym
mogli�my nie pierwszy raz uczestni-
czyæ w spotkaniu integracyjnym.
Takie akcje bardzo szybko wesz³y w
harmonogram ¿ycia naszej szko³y. S¹
doskona³¹ okazj¹ do wzajemnego
poznawania siê i uatrakcyjniania dzia-
³añ edukacyjno-terapeutycznych.
Bardzo za nie dziêkujemy!

Agnieszka Szampera

S³owa tej starej harcerskiej pio-
senki najlepiej oddaj¹ wydarzenie ja-
kim by³o polsko-niemiecko-belgijsko-
czeskie spotkanie uczestników pro-
gramu �Comenius� w Polsce.

W dniach 14-18. wrze�nia do na-
szego kraju przylecia³a 50-osobowa
grupa dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ spe-
cjalnych, wspó³pracuj¹ca ze Specjal-
nym O�rodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym w Le�nicy. By³o to trzecie
spotkanie pod has³em �Budujemy
nasz dom � Europê.� Baz¹ wypadow¹
grupy by³ o�rodek wypoczynkowy
�Banderoza� w G³ucho³azach. Pro-
gram spotkania, przygotowany przez
uczniów i nauczycieli SOSW w Le-
�nicy, by³ ró¿norodny i interesuj¹cy.
We wtorek przyjechali�my z wizyt¹
do Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich, w którym powita³
nas wicestarosta Waldemar Gaida i
gdzie obejrzeli�my prezentacjê mul-
timedialn¹ o Powiecie Strzeleckim.
Bardzo nam siê spodoba³a ze wzglê-
du na jej interesuj¹cy i humorystycz-
ny charakter. Na pyszny �l¹ski obiad
pojechali�my do naszej placówki w

Le�nicy, tu go�cie tak¿e zwiedzali
budynki szko³y i internatu. Wielkie
wra¿enie zrobi³y na nich warsztaty
stolarskie i sale komputerowe, któ-
rych, jak mówili, szczerze nam za-
zdroszcz¹. Tak¿e wystrój korytarzy
i klas bardzo im siê podoba³. Dyrek-
tor szko³y w niemieckim Schweich
powiedzia³, ¿e jeste�my �szko³¹ z
dusz¹�. Po obiedzie zwiedzali�my
Muzeum Czynu Powstañczego i pe-
re³kê naszego powiatu - Górê �w.
Anny. Wieczorem w �Banderozie�
rozpalili�my ognisko, piekli�my kie³-
baski i uczyli�my siê polskiej pio-
senki �Sz³a dzieweczka do laseczka�.
Zarówno dzieci jak i doro�li byli za-
chwyceni ogniskiem, bo jak nam po-
wiedzieli, czego� takiego nie prze¿y-
li do tej pory. Drugiego dnia pojecha-
li�my do obozu koncentracyjnego
Auschwitz. Grupa polska zwiedza³a
obóz z grup¹ niemieck¹, co by³o
wspóln¹ lekcj¹ tolerancji i porozumie-
nia ponad podzia³ami. By³o to dla nas
wstrz¹saj¹ce prze¿ycie, które zachê-
ci³o wszystkich do refleksji. Ostat-
niego dnia pobytu naszych go�ci w

G³ucho³azach, skorzystali�my z ofer-
ty �Banderozy�. Odpoczywali�my
na wyspie w grocie solnej, zwiedza-
li�my G³ucho³azy, bawili�my siê na
terenie o�rodka w �chowanego�.
Wielk¹ atrakcj¹ by³o �p³ukanie z³o-
ta� w strumieniu i spotkanie ze wspa-
nia³ym gawêdziarzem � panem Janu-
szem, który uczy³ jak rozró¿niaæ z³o-
ty piasek od zwyk³ego.

Prawdziw¹ furorê zrobi³y wspól-
ne tañce, gry, zabawy i pl¹sy, w cza-
sie których by³o widaæ, ¿e wszyscy,
pomimo bariery jêzykowej, jeste�my
wielk¹ zgran¹ ekip¹. Przewodzi³y
nam s³owa piosenki �I znów zwi¹¿e-
my kr¹g i znów pop³ynie pie�ñ, bo
w gronie przyjació³ weso³o przecie¿
jest�. Wieczorem odwiedzi³ nas dy-
rektor SOSW w Le�nicy, Ryszard
Baszuk, który podziêkowa³ uczest-
nikom za wspania³¹ zabawê. Uwieñ-
czeniem dnia by³a szalona dyskote-
ka, na której bawili siê zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele. Gdy
wracali�my do pokojów, uzmys³owi-
li�my sobie, ¿e wszystko co dobre
szybko siê koñczy, i ¿e nastêpnego

dnia trzeba bêdzie siê rozstaæ. Ta per-
spektywa trochê nas zasmuci³a, ale
po¿egnali�my siê z nadziej¹ na mar-
cowe spotkanie w niemieckim Schwe-
ich.

Nasz europejski dom ma ju¿ piê-

�I znów zwi¹zali�my kr¹g i znów pop³ynê³a pie�ñ��
tro i nied³ugo zakoñczymy jego bu-
dowê, jednak to, co wspólnie prze-
¿yli�my, zostanie w nas na zawsze.
Byæ mo¿e pozwoli nam to do³o¿yæ
cegie³kê do ¿ycia w �wiecie toleran-
cji, pokoju i wra¿liwo�ci.

Ewa Przyby³ek-Prus

legaj¹ca na przebiegniêciu przez za-
wodników siedmiu odcinków toru na
którym ustawione s¹ przeszkody do
pokonania oraz æwiczenie bojowe
zwane potocznie �bojówk¹� polega-
j¹ce na uruchomieniu motopompy
oraz pod³¹czeniu wê¿y tworz¹cych
liniê do podania wody. Zawodnicy
musz¹ przy pomocy strumienia wody
obróciæ metalow¹ tarczê oraz str¹ciæ
pacho³ki stoj¹ce na podestach. Oce-
niana jest szybko�æ oraz bezb³êdno�æ
wykonania æwiczenia. Dziêki piêk-
nej pogodzie zawody przebieg³y
sprawnie, nie zg³aszano kontuzji,
praca komisji sêdziowskiej przebie-
ga³a bezproblemowo.

W klasyfikacji miêdzypowiatowej
wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹-
co:
Gr.�A�
I miejsce OSP Raszowa
II miejsce OSP �wibie
Gr.�C�
I miejsce OSP Raszowa
II miejsce OSP �wibie

OSP Raszowa gór¹!

W klasyfikacji generalnej wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co
Gr. �A�
 1 miejsce OSP Raszowa z wynikiem 94,56 pkt .
2 miejsce OSP Kad³ub z wynikiem 103,38 pkt.
3 miejsce OSP �wibie z wynikiem 104,12 pkt.
4 miejsce OSP Borycz z wynikiem 107,02 pkt.
5 miejsce OSP Jemielnica z wynikiem 114,94 pkt.
6 miejsce OSP Wysoka z wynikiem 121,39 pkt.
Gr �C �
1 miejsce OSP Raszowa z wynikiem 123,84 pkt.
2 miejsce OSP �wibie, z wynikiem 123,93 pkt.
3 miejsce OSP Izbicko z wynikiem 130,33 pkt.
4 miejsce OSP Kad³ub z wynikiem 133,55 pkt.
5 miejsce OSP Wysoka z wynikiem 136,90 pkt.
6 miejsce OSP Jemielnica z wynikiem 159,20 pkt.
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