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Niska samoocena to bardzo czê-
sty problem uczniów szkó³ specjal-
nych. S¹  to wielokrotnie osoby, któ-
re zd¹¿y³y ju¿ do�wiadczyæ pora¿ek
w szko³ach, do których chodzi³y
wcze�niej. Niepowodzenia szkolne
wi¹¿¹ siê czêsto z odrzuceniem ró-
wie�ników, dezaprobat¹ nauczycieli
oraz rozczarowaniem rodziców. Wie-
lu uczniów szkó³ specjalnych pocho-
dzi ze �rodowisk, które nie zapew-
niaj¹ odpowiedniego wsparcia, przez
co pog³êbiaj¹ u dziecka poczucie sa-
motno�ci, odrêbno�ci i odrzucenia.
Dodatkowo, �wiat poza murami
szko³y na ka¿dym kroku konfrontu-
je ich z w³asnymi trudno�ciami, defi-
cytami, powoduj¹c lêk i rodz¹c prze-
konanie o ni¿szej warto�ci.

Przeciêtny uczeñ szko³y specjal-
nej to dziecko czy m³ody cz³owiek u
progu swojego ¿ycia, który musi do-
piero zacz¹æ budowaæ pozytywny
wizerunek w³asnej osoby. Szko³a jest
czêsto jedynym miejscem, gdzie
dziecko niepe³nosprawne intelektu-
alnie mo¿e odnosiæ sukcesy i do-
�wiadczyæ akceptacji otoczenia.

W miesi¹cu marcu w szkole za-
wodowej przy Specjalnym O�rodku
Szkolno � Wychowawczym w Le�ni-
cy odby³y siê spotkania z uczniami

pod has³em �Dlaczego warto lubiæ sie-
bie?�. Spotkania okaza³y siê bardzo
atrakcyjnym urozmaiceniem szkol-
nych zajêæ. Uczniowie mieli okazjê
obejrzeæ scenkê obrazuj¹c¹ problem
braku samoakceptacji  i uwidacznia-
j¹c¹ konsekwencje niewiary we w³a-
sne mo¿liwo�ci. Kolejnym punktem
programu by³a prelekcja psychologa
szkolnego, z której uczniowie mogli
dowiedzieæ siê, jak¹ rolê w naszym
¿yciu pe³ni samoakceptacja. Przyjem-
nym (dla ucha) akcentem okaza³ siê
wokalny wystêp uczennic szko³y za-
wodowej. Pomys³odawc¹ i g³ównym
organizatorem spotkania by³a Ewa
Hajduk � nauczycielka w Zasadniczej
Szkole Zawodowej Specjalnej w Le-
�nicy.

Spotkanie z uczniami, jakie zor-
ganizowano w Specjalnym O�rodku
Szkolno � Wychowawczym w Le�ni-
cy by³o prób¹ stworzenia uczniom
odpowiednich warunków do tego, by
zyskali wiarê w siebie potrzebn¹ w
doros³ym ¿yciu.

W maju uczniowie bêd¹ mogli
wzi¹æ udzia³ w warsztatach dotycz¹-
cych samooceny, które poprowadzi
psycholog szkolny.

Karolina Wizner � Smo³ka
psycholog w SOSW  w Le�nicy

Lekcja  samoakceptacji

17-19 marca w Ciechanowie od-
by³y siê XI Mistrzostwa Polski w
p³ywaniu �Sprawni-Razem�. Celem
tej imprezy by³o rozwijanie aktyw-
no�ci sportowej osób niepe³nospraw-
nych, upowszechnienie p³ywania
jako formy rekreacji ruchowej oraz
wy³onienie reprezentacji Polski na rok
2006.

Mistrzostwa zgromadzi³y ponad
100 zawodników, którzy na ró¿nych
dystansach rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: do i powy-
¿ej 16 lat.

Po raz pierwszy w historii tej
dyscypliny wziêli w niej udzia³ re-
prezentanci a¿ 15 województw.
W�ród nich reprezentacja naszego
województwa w sk³adzie: Iza Joniec,
Mariola Kramosz, Darek Cwienk,
Damian Michalski z Kêdzierzyna-
Ko�la, Katarzyna Gaczek, £ukasz
Libigocki, Piotr Serafin z Le�nicy oraz
Karolina Luksa i S³awomir Rybak z
Kluczborka oraz 2 opiekunów: To-
masz Siciak i Marek Walichowski.
Nasza ekipa osi¹gnê³a bardzo dobry
wynik zdobywaj¹c w tych zawodach
7 medali, w tym 1 z³oty, 2 srebrne i 4
br¹zowe.

Liderk¹ p³ywaków by³a Iza Jo-
niec, zdobywczyni 2 medali: z³otego
na dystansie 100 m stylem dowol-
nym oraz br¹zowego na dystansie 50
m stylem grzbietowym.
Pozosta³e medale zdobyli: Mariola
Kramosz - srebrny na 100 m stylem
dowolnym, Karolina Luksa - br¹zo-
wy na 50 m st. dowolnym (kat.
dziewcz¹t m³odszych), Piotr Serafin
- srebrny na 50 m stylem motylko-
wym, £ukasz Libigocki - br¹zowy
na 100 m stylem zmiennym oraz Da-
riusz Cwienk br¹zowy na 50 m sty-

23- 24 marca w Gimnazjum nr 14
we Wroc³awiu odby³o siê II  REGIO-
NALNE FORUM EDUKACYJNE.
Jako cz³onkowie Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego dzia³aj¹cego w LO im.
Mieszka I w Zawadzkiem, wraz z
Krzysztofem Kaczmarzykiem ucze-
stniczyli�my w Forum, by zaprezen-
towaæ dotychczasowe osi¹gniêcia klu-
bu. G³ównym tematem spotkania
by³o zagadnienie: �Jaki uczeñ - jaka
szko³a - jaka edukacja�. Od roku 2001
Polsko-Amerykañska Fundacja Wol-
no�ci oraz Polska Fundacja Dzieci i
M³odzie¿y realizuj¹ program pod
nazw¹ �Równaæ Szanse�.

Podczas tegorocznej konferencji
omawiane by³y problemy edukacji,
rozwoju szkó³ z ma³ych miejscowo-
�ciach, oraz projekty które umo¿li-
wiaj¹ zrealizowanie pomys³ów m³o-
dzie¿y. Celem programu �Równaæ
Szanse� jest wsparcie inicjatyw spo-
³ecznych s³u¿¹cych wyrównywaniu
szans edukacyjnych, a tym samym
startu ¿yciowego m³odzie¿y.

Dziêki uczestnictwu w projektach
dotowanych w programie �Równaæ
Szanse� m³odzie¿ z ma³ych miejsco-
wo�ci ma mo¿liwo�æ uczestniczenia
w zajêciach rozwijaj¹cych zaintereso-
wania, podnosz¹cych skuteczno�æ
uczenia siê i pomagaj¹cych w naby-
ciu umiejêtno�ci przydatnych w szko-
le i doros³ym ¿yciu.
Pierwszego dnia Forum odby³ siê pa-
nel dyskusyjny z udzia³em m.in. dr
Stanis³awa S³awiñskiego, wiceministra

MEiN, Kamila Koz³owskiego, pre-
zesa Parlamentu M³odzie¿y Wroc³a-
wia, Rados³awa Jasiñskiego - z Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji Wolno-
�ci, Jaros³awa Obremskiego - wice-
prezydenta Wroc³awia.

Na pocz¹tku przedstawiciele po-
szczególnych organizacji przedstawili
swoje projekty - analizy efektów, ja-
kie przynios³a ostatnia reforma
o�wiaty. Nastêpnie przez kilka go-
dzin odbywa³y siê dyskusje dotycz¹-
ce opinii przedstawicieli o�wiaty i
samorz¹dów na temat poziomu na-
uczania, reformy edukacji- jej trafno-
�ci oraz efektów. Przedstawiciele ró¿-
nych fundacji przedstawili wiele spo-
sobów, za pomoc¹ których mo¿na
zdobyæ fundusze na realizacjê swo-
ich pomys³ów.
Drugi dzieñ zosta³ zatytu³owany
�Prezentacja Projektów��.

Uczestnicy Forum Edukacyjne-
go zostali podzieleni na kilka grup -
w klasach odbywa³y siê prezentacje
zrealizowanych ju¿ projektów i tych
które s¹ realizowane obecnie.

W naszej grupie prezentowa-

li�my Dyskusyjny Klub Filmowy,

który zosta³ uznany jako najlep-

szy. Jeste�my z tego bardzo zado-

woleni.

Podczas tegorocznego Forum za-
poznali�my siê z wieloma wypowie-
dziami prezentuj¹cymi zmiany, jakie
zasz³y w czasie od 1999 r. do roku
obecnego po reformie edukacji.

Agnieszka Kuliñska

lem motylkowym.
Inni nasi reprezentanci zajmowali

miejsca punktowane, co pozwoli³o
naszej ekipie uplasowaæ siê wysoko
w klasyfikacji ogólnej.

Do sukcesu naszej dru¿yny przy-
czynili siê tak¿e nauczyciele opieku-
j¹cy siê na co dzieñ zawodnikami a
mianowicie: Ewa Ha³ambiec z Kê-
dzierzyna, Tomasz Siciak i Marek Wa-
lichowski z Le�nicy oraz Marek Na-
konieczny z Kluczborka.

Gratulujemy zwyciêzcom, jak i
tym, którzy ukoñczyli swój dystans
licz¹c, ¿e ponownie spotkamy siê na
nastêpnych zawodach, a wyniki bêd¹
jeszcze lepsze.

Zawodnicy i trenerzy dziêkuj¹
równie¿ p. Piotrowi Dañkowskiemu,
prezesowi oddzia³u PTSS �Sprawni-
Razem� w Opolu za pomoc w uzy-
skaniu �rodków finansowych na wy-
jazd do Ciechanowa.

Opr. MW

Najlepszy DKF

�...I ZNÓW ZWI¥¯EMY
KR¥G i znów pop³ynie pie�ñ, bo w
gronie przyjació³ weso³o przecie¿
jest�. Te s³owa, wy�piewane przez
chórek �anio³ów� i �diab³ów�- wy-
chowanków Internatu SOSW w Le-
�nicy, by³y my�l¹ przewodni¹ VI
Przegl¹du Twórczo�ci Artystycznej,
który odby³ siê 29 marca w O�rodku
Szkolno � Wychowawczym w Le�ni-
cy. Na go�cinnych deskach auli Pu-
blicznego Gimnazjum w Le�nicy za-
wita³y zespo³y z o�rodków szkolno-
wychowawczych  oraz  szkó³ spe-
cjalnych województwa opolskiego.
Organizacj¹ imprezy zajêli siê wy-
chowawcy wraz z pani¹ kierownik
internatu Ann¹ Kremser, a honoro-
wy patronat nad Przegl¹dem obj¹³
Józef Swaczyna Starosta Powiatu
Strzeleckiego. Scenariusz Przegl¹du
opracowa³y panie: Ewa Przyby³ek�
Prus i Barbara Lej¿ak. One te¿, tak
jak w ubieg³ym roku, poprowadzi³y
imprezê, �wi¹¿¹c kr¹g� przyjació³ 
Przegl¹du Twórczo�ci Artystycznej.
Tym razem wszyscy zgromadzeni w
auli stali siê uczniami szko³y, w któ-
rej lekcje prowadzili wychowanko-
wie O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Le�nicy, a w³a�ciwie �anio-
³y� i �diab³y�.

W przerwach pomiêdzy wystê-
pami poszczególnych zespo³ów od-
bywa³y siê zajêcia lekcyjne, pod-
czas których diabe³ki i anio³ki uczy-
³y nas: gimnastyki, szybkiego licze-
nia do czterech na matmie, na historii
- opowie�ci o czterech pancernych i
psie, samog³osek na  jêzyku polskim
oraz tañca �Makarena� na muzyce.
Oczywi�cie, tak jak w prawdziwej
szkole by³a lekcja wychowawcza, na
któr¹ musia³ wkroczyæ dyrektor (pani
Ewa) z czerwonym dywanikiem, by
diabe³-Piotru� móg³ siê wyt³umaczyæ.
Zrobi³ to w taki sposób, ¿e ca³a sala
jednog³o�nie go usprawiedliwi³a. Na
ostatniej lekcji � gastronomii - kucha-

reczka zaprosi³a wszystkich  na
pyszny obiad. Ta wspólna zabawa
w szko³ê dostarczy³a wielu przyjem-
nych wra¿eñ, a przede wszystkim
okaza³a siê dobrym sposobem inte-
gruj¹cym wszystkich uczestników
imprezy. 

Wspania³ej zabawy dostarczy³y
tak¿e wystêpy ró¿nych zespo³ów.

Mimo braku punktacji, wszyscy
wykonawcy bardzo prze¿ywali swój
wystêp i starali siê wypa�æ jak najle-
piej, wiêc poziom Przegl¹du by³ wy-
soki.

Do pani Iwony Polewskiej - dy-
rektor Publicznego Gimnazjum im.
�w. Franciszka z Asy¿u - kierujemy
s³owa podziêkowania za udostêpnie-
nie auli i umo¿liwienie przeprowa-
dzenia Przegl¹du. Dziêkujemy rów-
nie¿ sponsorom, którzy ufundowali
nagrody: Starostwu Powiatowemu w
Strzelcach Opolskich, Bankowi Spó³-
dzielczemu w Strzelcach Opolskich ,
pañstwu Hurek i firmie �Gabart�, pani

Rz¹dy Anio³ów i Diab³ów

W bie¿¹cym roku szkolnym
uczniowie Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Strzelcach Opol-
skich po raz pierwszy wziêli udzia³
w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów
zorganizowanym przez Polskie Sto-
warzyszenie Nauczycieli Jêzyka
Niemieckiego (PSNJN). Z 18 osób
startuj¹cych w eliminacjach szkol-
nych a¿ 12 zakwalifikowa³o siê do
etapu okrêgowego w Gliwicach:
Marta Figura, Szymon Fija³, Sandra
Hurek, Anna Kauza, Szymon Kmie-
cik, Benjamin Kosmider, Martyna
Misz, Pascal Ochmann, Andrea Sus,
Aleksandra Urban, Katarzyna Wol-
nik oraz Rafa³ Wolnik. Z testem na
etapie okrêgowym najlepiej poradzi-
³a sobie Ania zajmuj¹c 1. miejsce,
Andrea za� uplasowa³a siê na 6. miej-
scu, dziêki czemu obie uczennice za-
kwalifikowa³y siê do etapu central-
nego, który odby³ siê 5. marca w
warszawskim Instytucie Goethego.

Do 20. marca dziewczyny cier-
pliwie czeka³y na og³oszenie wyni-
ków konkursu. Ostatecznie Anna
Kauza zajê³a 22. miejsce i uzyska³a
tytu³ laureata, a Andrea Sus znalaz³a
siê na 56. miejscu. Jest to wynik bar-
dzo dobry bior¹c pod uwagê fakt, i¿
w konkursie wziê³o udzia³ ³¹cznie
oko³o 10 000 gimnazjalistów z ca³ej
Polski. Ani oraz Andrei gratulujemy i
¿yczymy jeszcze wielu sukcesów.

Robert Stelmach

El¿biecie Szczepañskiej, panu Arka-
diuszowi Bissowi i firmie �Atom-
System�,  pañstwu Gizeli i Grzego-
rzowi Pyka, pani Krystynie Gucz i
firmie  �Kriss-Roll�.

Za s³odki poczêstunek i napoje
dziêkujemy pani Weronice Domeredz-
kiej oraz panom Adamowi Terpi³ow-
skiemu i Janowi Kuprewiczowi.

Wszyscy uczestnicy Przegl¹du
otrzymali takie same nagrody, gdy¿
za³o¿eniem tej imprezy jest zapre-
zentowanie swojego artystycznego
dorobku, a nie walka o zdobycie miej-
sca na podium. Za udzia³ w Przegl¹-
dzie, ka¿da placówka otrzyma³a od-
twarzacz CD, a wykonawcy � s³o-
dycze.

Z g³owami rozgrzanymi od emo-
cji  i pe³nymi pomys³ów, m³odzi ar-
ty�ci wyje¿d¿ali z Le�nicy z na-
dziej¹, ¿e �kr¹g przyja�ni� zwi¹zany
na VI Przegl¹dzie Twórczo�ci Arty-
stycznej bêdzie trwa³ d³ugie lata.

Barbara Lej¿ak

VI  PRZEGL¥D  TWÓRCZO�CI  ARTYSTYCZNEJ

Zadowolone
z  wyników

Ogólnopolski Konkurs Jêzyka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów
rozstrzygniêty.

Jak rybki w wodzie


