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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

sk³adamy Wszystkim Pracownikom Powiatu Strzelec-
kiego serdeczne ¿yczenia i wyrazy uznania za wysi³ek
oraz zaanga¿owanie w wype³nianiu wa¿nej roli spo³ecz-
nej.
Dziêkujemy za pomoc, jak¹ okazujecie ludziom jej po-
trzebuj¹cym, przejawiaj¹c przy tym ¿yczliwo�æ, a przede
wszystkim sumienno�æ.
¯yczymy du¿o szczê�cia, rado�ci, wiary i wytrwa³o�ci
zarówno w pracy zawodowej, jak i w ¿yciu osobistym.

Zamys³ tego miêdzyszkolnego
projektu powsta³ w Dre�nie w kwiet-
niu 2007 na spotkaniu roboczym na-
uczycieli i uczniów z Zespo³u Szkó³
im. Aleksandra Kamiñskiego w Strzel-
cach Opolskich, Bodelschwingh Schu-
le w Soest oraz Morascha School w
Netanya z Izraela. Szko³ê z naszego
Powiatu reprezentowa³ uczeñ Ma-
riusz Piecha i nauczyciel Pan Leszek
Kosydor. Na tym spotkaniu opraco-
wano zadania dla poszczególnych
partnerów, a tak¿e wyznaczono za-
dania wspólne dla wszystkich uczest-
ników projektu �Pracujemy, tañczy-
my i �piewamy dla pokoju�. Omó-
wiono wstêpnie zadania na spotkanie
m³odzie¿y. Ustalono te¿, ¿e pierw-
sze spotkanie bêdzie mia³o miejsce w
Niemczech. Nie bez znaczenia dla
zamys³u projektu by³ fakt, ¿e ju¿ w
zesz³ym roku projekt zosta³ zapre-
zentowany w konkursie miêdzynaro-
dowym i zosta³ wybrany do realiza-
cji przez wstêpn¹ weryfikacjê oraz
znalaz³ siê w grupie projektów, które
mog³y byæ finansowane z Fundacji
�Pokój dla Europy� z Berlina

W pa�dzierniku uczniowie z Ze-
spo³u Szkó³ im. Aleksandra Kamiñ-
skiego w Strzelcach Opolskich spê-
dzili dwa tygodnie w Niemczech z
grupa m³odzie¿y z Niemiec i Izraela.
Zabrali ze sob¹ kilkadziesi¹t prac pla-
stycznych, na których zaprezentowa-
no tematy � �Tolerancja�, �Odwaga� i
�Pomoc drugiemu cz³owiekowi�. Pra-
ce te by³y przygotowane na wysta-
wê, która mia³a miejsce w Soest. Przy-
gotowali te¿ prezentacjê sceniczn¹ pt
�Brama do ¿ycia� � w tym uk³ady
taneczne i piosenki pod okiem in-
struktora Pana Marka Wi�niewskie-
go oraz koordynatora ds. wspó³pra-
cy z zagranic¹ Pani Haliny Buczny.
Wcze�niej spêdzono wiele godzin na
zajêciach, które przybli¿a³y uczniom
problemy pokojowego wspó³istnienia
narodów w Europie, poszanowania
praw cz³owieka, a tak¿e to¿samo�ci
kulturowej narodów europejskiej
wspólnoty. Spotkali siê z lud�mi, któ-
rzy chcieli i przekazali pamiêæ histo-
rii okresu II wojny �wiatowej � ze

Brama do ¿ycia

�wiadkami Czasu. Bohaterem tego
projektu jest Pani Irena Sendlerowa -
która w czasie okupacji hitlerowskiej
uratowa³a od zag³ady ok. 2,5 tysi¹ca
¿ydowskich dzieci z getta warszaw-
skiego. Zosta³a nominowana do Po-
kojowej Nagrody Nobla przez ame-
rykañskiego nauczyciela Norma Con-
rada, w porozumieniu z prezyden-
tem Panem Lechem Kaczyñskim i
premierem Izraela Panem Ehudem Ol-
mertem.

Czas spêdzony w Niemczech w
ca³o�ci przeznaczono na realizacje
projektu. Wspólna praca i zabawa
pozwoli³y na wzajemne poznanie i
rozbudzi³y zainteresowanie histori¹
i kultur¹ uczestnicz¹cych w projek-
cie grup. Odby³a siê wycieczka do
Kolonii nad Renem. Szlak ̄ ydowski
w tym mie�cie to d³ugie chodniki,
przy bramach których domów wmu-
rowano tabliczki z nazwiskami
mieszkañców i datami deportacji do
obozów zag³ady. Dwa dni spêdzili-
�my w Berlinie. Najwiêksze wra¿e-
nie zrobi³ kamienny labirynt �Monu-
ment Voor de Vermoorde Joden in
Europa� � to 2711 bloków kamien-
nych, ró¿nych wielko�ci, ustawio-
nych pod ró¿nym k¹tem, jak w wy-
mar³ym mie�cie. Obejrzeli�my wy-
stawy oraz zachowane fragmenty

muru berliñskiego. Zwiedzili�my Par-
lament, muzea, a tak¿e najwiêksze
ZOO w Berlinie. Obejrzeli�my naj-
s³ynniejszego nied�wiadka Europy �
Knout.

Brali�my udzia³ w Kolacji Sza-
batowej na zaproszenie go�ci z Izra-
ela. Byli�my w Synagogach i innych
miejscach kultu religijnego. Uczest-
niczyli�my we mszy do¿ynkowej w
Ko�ciele parafialnym w Soest. Pro-
boszcz tamtejszej Parafii przekaza³
serdeczne pozdrowienia dla wszyst-
kich mieszkañców naszego miasta.

Byli�my gospodarzami spotka-
nia z w³adzami Miasta i Powiatu So-
est, w³adzami o�wiatowymi landu
NRW, dyrektorami szkó³, nauczycie-
lami i uczniami Bodelschwingh Schu-
le w Soest. Go�ciem tego spotkania
by³a Pani Dorota Kroll � z Fundacji
Roberta Bosch, która przez wiele lat
wspiera³a nasz¹ wspó³pracê. Wa¿-
nym zadaniem tego spotkania by³a
wystawa miêdzynarodowa prac dzie-
ciêcych, a tak¿e przedstawienie sztu-
ki �Brama do ¿ycia� z udzia³em
wszystkich grup partnerskich.

To by³ bardzo twórczy projekt,
który spotka³ siê ze znakomita ocen¹
uczestników i odbiorców.  Dziêkuje-
my wszystkim, którzy przyczynili
siê do realizacji jego zadañ � Gronu
Pedagogicznemu i pracownikom na-
szej szko³y, Rodzicom, Staro�cie
Strzeleckiemu, Wydzia³owi Promocji
w Starostwie Strzeleckim, Pani Oli
Niekratowicz z Biura Podró¿y �Sen-
tyment�, Organizacji PNWM z War-
szawy.

21 pa�dziernika jedenastu
uczniów szko³y � Klaudia, Amanda,
Teresa, Agata, Irek, Mateusz, Ma-
riusz, Marcin, Aleksander, Jakub,
Krzysztof z opiekunami � Pania Gra-
¿yn¹ Marusiak, Panem Leszkiem
Kosydor i Panem Markiem Wi�niew-
skim wrócili samolotem do kraju. Na
apelu szkolnym zapoznano ca³¹
uczniowsk¹, szkoln¹ spo³eczno�æ z
zadaniami, które by³y realizowane w
Niemczech, podzielono siê wra¿enia-
mi z tego pobytu.

Mamy ju¿ pomys³ na kontynu-
acjê.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym �Sie-
dlisko� proponuje wizytê �wiêtego Miko³aja i jego �wity u Pañstwa dziec-
ka. Odwiedziny odbêd¹ siê na terenie Zawadzkiego i Strzelec Opolskich  w
dniu 6 grudnia 2007 roku.

Zg³oszenia telefoniczne prosimy sk³adaæ do dnia 3 grudnia 2007 roku:
- Zawadzkie: tel. 692 399 739 w godz. 15.00 � 20.00
- Strzelce Opolskie: tel. 602 610 030 w godz. 15.00-20.00

Minimalna cena us³ugi 10 z³. Zgromadzone t¹ drog¹ �rodki przeznaczymy
na cele statutowe organizacji.
Zapewniaj¹c przyjemno�æ swojemu dziecku wspierasz osoby niepe³-
nosprawne. Dziêkujemy

Z powa¿aniem
Zarz¹d �Siedliska�

Je�li pomys³ siê spodoba i je�li zechcecie Pañstwo podzieliæ
siê z nami (i innymi Czytelnikami) swoimi rodzinnymi starymi
przepisami - powstanie pami¹tka po dawnych czasach, a tak¿e
swoisty przewodnik po �wi¹tecznej kuchni w powiecie strzelec-
kim. Bo choæ powiat nie obejmuje rozleg³ego terytorium, to
przecie¿ ró¿nice w kuchni w ró¿nych miejscowo�ciach s¹ wi-
doczne.

Serdecznie zapraszamy wiêc do stworzenia naszej wspólnej
pami¹tki. Podzielmy siê tymi sekretami. Zróbmy sobie taki
smaczny prezent pod choinkê.

Prosimy o nadsy³anie przepisów pod adresem:
Starostwo Powiatowe

Wydzia³ Promocji
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

Zróbmy sobie prezent
Szanowny Rodzicu!

Zapro� �w. Miko³aja

W sobotê 10 listopada br. w ramach warsztatów misyjnych prowadzonych
przez  s. Mariê Bobrowsk¹ odby³o siê spotkanie z misjonark¹ ze Sri Lanki � s.
Joann¹ ¯ebrowsk¹. Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê z krótk¹ histori¹ i
kultur¹ tego egzotycznego kraju. Pal¹ce siê kadzide³ka, misjonarka ubrana w
salwari � strój tamtejszych kobiet, flaga Sri Lanki i wiele innych dodatków
wytworzy³o specyficzny klimat, który pomaga³ uczestnikom przyswoiæ wie-
le nowych tre�ci. Przygotowana prezentacja multimedialna pomog³a uczniom
naszej szko³y �zobaczyæ� jak wygl¹da pole ry¿owe, jak plantacja i zbiór herba-
ty, jakie religie s¹ obecne w tamtym kraju. Ukoronowaniem spotkania by³
poczêstunek przygotowany przez misjonarkê � mieli�my okazjê skosztowaæ
potrawy, jak¹ na co dzieñ jedz¹ ludzie ze Sri Lanki � ry¿ z dodatkiem uduszo-
nej cebuli przyprawionej chili. By³o to bardzo smaczne, aczkolwiek wszyscy
mieli trudno�ci z prze³ykaniem, poniewa¿ jest to potrawa bardzo ostra. Na
koniec by³a herbata, któr¹ siostra przywioz³a ze sob¹.

W dniu 8 listopada 2007 roku Hala Sportowa w Zawadz-
kiem go�ci³a uczestników Wojewódzkiej Olimpiady Spe-
cjalnej w pi³ce no¿nej. Organizatorami zwodów by³y  sek-
cje �Delfinek� z Kad³uba   i �Le�ne Skrzaty� z Zawadzkie-
go. Jedn¹ z dru¿yn uczestnicz¹cych w zawodach by³ zespó³
sekcji OS �Filip� dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ Specjal-
nych w Zawadzkiem. Jedena�cie zespo³ów uczestnicz¹cych
w zawodach zosta³o podzielonych na trzy grupy zró¿nico-
wane pod wzglêdem sprawno�ci fizycznej, w których me-
cze rozgrywano systemem �ka¿dy z ka¿dym�. Dziêki so-
lidnemu przygotowaniu organizatorów oraz dopingowi
publiczno�ci rozgrywki przebieg³y bardzo sprawnie w at-
mosferze czystej walki sportowej. Zawody zakoñczy³y siê
uroczyst¹ dekoracj¹ zwyciêskich ekip i wrêczeniem upo-
minków.

Piotr Nawrot, nauczyciel ZSS w Zawadzkiem

Misyjna wyprawa
na Sri Lankê
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