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1 czerwca pogoda sp³ata³a nam figla.
Ale w O�rodku Szkolno � Wycho-
wawczym w Le�nicy nie by³ to po-
wód do zmartwieñ. Mimo deszczu
uczniowie �wietnie siê bawili.

Dzieñ Dziecka rozpocz¹³ siê od
poranku po�wiêconego patronce
O�rodka Marii Konopnickiej. Zasko-
czeniem dla wszystkich by³o pojawie-
nie siê w szkole samej poetki, która
wiele swoich utworów zadedykowa-
³a dzieciom. Udzieli³a ona uczniom
wywiadu na temat swojego ¿ycia i
twórczo�ci. Rolê patronki sugestyw-
nie odegra³a jedna z uczennic, a wy-
wiadu szczególnie uwa¿nie s³uchali
przedstawiciele poszczególnych klas,
którzy nastêpnie wziêli udzia³ w qu-
izie dotycz¹cym znajomo�ci biografii
i utworów Marii Konopnickiej. Insce-
nizacja ba�ni �O krasnoludkach i sie-
rotce Marysi�, z najwy¿szymi chy-
ba na �wiecie krasnoludkami (jeden
mia³ ponad dwa metry wzrostu), po-
doba³a siê nie tylko najm³odszym.
Zmagania konkursowe przerywane
by³y piosenkami ze s³owami Marii
Konopnickiej, a na zakoñczenie po-
ranku wszyscy chêtni mogli wyka-
zaæ siê zdolno�ciami plastycznymi i
narysowaæ portret poetki. Zwyciêz-
cy quizu oraz konkursu plastyczne-
go otrzymali s³odkie nagrody.

Dzieñ Dziecka z Konopnick¹,
sportem i karaoke

Jeszcze wiêkszych emocji dostar-
czy³y sportowe zmagania uczniów:
si³owanie siê
na rêkê oraz  ulubiona gra z m³odo�ci
obecnych dziadków - �cymbergaj�.
Si³y mierzyli uczniowie w poszcze-
gólnych kategoriach wagowych, a za-
tem na pocz¹tku ka¿dy chêtny (a
tych nie brakowa³o) musia³ stan¹æ na
wadze lekarskiej, czemu towarzyszy-

³o mnóstwo �miechu, zw³aszcza pod-
czas wa¿enia dziewcz¹t, gdy¿ niektó-
re z nich próbowa³y zani¿yæ swoj¹
prawdziw¹ wagê. Nie mniejsze emo-
cje towarzyszy³y �cymbergajowi�.
Po wielu rundach na kilku stanowi-
skach, wy³oniono wreszcie zwyciêz-
ców. Okaza³o siê, ¿e dziewczyny s¹
w tej grze równie dobre, jak ch³opcy.
W m³odzieñczych czasach ich babæ
by³o to nie do pomy�lenia. No có¿,
równouprawnienie zaczyna siê dzi-
siaj ju¿ w kolebce. Zwyciêzcy kon-
kurencji sportowych równie¿ otrzy-
mali s³odkie nagrody oraz pami¹tko-
we dyplomy.

Na zakoñczenie pe³nego wra¿eñ
Dnia Dziecka uczniowie licznie zgro-
madzili siê wokó³ ekranu komputera,
aby oddaæ siê ulubionej ostatnio for-
mie rozrywki pochodz¹cej z Japonii
� karaoke. Uczniowie nie tylko �pie-
wali znane utwory, ale te¿ znale�li
siê i tacy, którym nogi same rwa³y siê
do tañca i trudno by³o siedzieæ. �pie-
wom i popisom tanecznym nie by³o
koñca. Jeszcze d³ugo po wyj�ciu ze
szko³y s³ychaæ by³o rozbawion¹ m³o-
dzie¿, która taki Dzieñ Dziecka chcia-
³aby powtórzyæ.

D. K.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadz-
kiem jest placówk¹ dla uczniów nie-
pe³nosprawnych intelektualnie w
stopniu umiarkowanym, znacznym i
g³êbokim. Potrzeby i mo¿liwo�ci na-
szych uczniów s¹ inne ni¿ w szko-
³ach masowych, dlatego idea Progra-
mu Sokrates - Comenius jest dla nas
szczególnym wyzwaniem. Daje on
szansê odnalezienia miejsca osoby
niepe³nosprawnej nie tylko w szero-
ko rozumianej spo³eczno�ci, ale we
wspó³czesnej Europie.

Szko³a realizuje program Sokra-
tes � Comenius od 1 maja ub.r. wspól-
nie z podobnymi placówkami z An-
glii i Hiszpanii. W styczniu 2005 r.
podczas wizyty przygotowawczej w
Banbury (niedaleko Londynu) po-
wsta³ projekt pt. �Ja i moje �rodowi-
sko�, który realizowaæ bêdziemy
przez 3 lata. Podstawowym za³o¿e-
niem projektu jest podniesienie jako-
�ci edukacji w naszej szkole poprzez
wzbogacenie i uzupe³nienie progra-
mów nauczania, wymiana do�wiad-
czeñ zawodowych nauczycieli oraz
kszta³towanie w�ród uczniów i na-
uczycieli poczucia przynale¿no�ci do
spo³eczno�ci europejskiej. Ponadto
projekt zak³ada przeprowadzenie
dzia³añ zwi¹zanych z poznaniem �ro-
dowiska, w którym przebywamy
(dom, szko³a, itp.) oraz �rodowiska
naturalnego wszystkich szkó³ part-
nerskich.

W okresie od 20 do 26 maja go�ci-
li�my w Zawadzkiem naszych part-

nerów (4 osoby z Hiszpanii i 13 osób
z Anglii). W tym czasie zrealizowali-
�my zadania wynikaj¹ce z projektu
�Ja i moje �rodowisko�. Podczas dzia-
³añ podjêtych wspólnie przez
uczniów Frank Wise School z Ban-
bury i Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem pracowali�my nad te-
matami �Recykling w szkole� oraz
�¯ycie ro�lin�. W ich ramach odby³y
siê lekcje otwarte: �Drzewka przy-
ja�ni� � prowadz¹cy Joanna Pietrze-
la i Ewa John; �Portret mamy� � pro-
wadz¹ca El¿bieta Raczkowska; �Wy-

korzystanie papieru w muzyce. Za-
bawy muzyczno-ruchowe wg meto-
dy C. Delacruze�a � prowadz¹ca Ju-
styna Gireñ; oraz �Kompozycje z
ro�lin naturalnych i papierowych� �
prowadz¹cy Gra¿yna Soroka i Jolanta
Ruhnke. Efekty wspólnych i indy-
widualnych dzia³añ dzieci nie tylko
przesz³y nasze oczekiwania, ale do-
starczy³y wszystkim wiele rado�ci i
spotka³y siê z du¿ym uznaniem ze
strony angielskich i hiszpañskich na-
uczycieli.

Oprócz zajêæ szkolnych przygo-
towali�my dla naszych go�ci wiele

atrakcji, m.in.: wizytê w Nadle�nic-
twie Zawadzkie po³¹czon¹ z prelekcj¹
na temat okolicznych ekosystemów.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿
przedstawiciele Starostwa Strzelec-
kiego, rodzice i m³odzie¿ z klubu
�Activa� dzia³aj¹cego przy LO w
Zawadzkiem. Zakoñczy³o siê ono
pieczeniem kie³basek przy ognisku i
wspólnym �piewem.

24 maja go�cie zwiedzili Kraków
i Wieliczkê. W przedostatni dzieñ po-
bytu spotkali�my siê na wspólnej
dyskotece, która odby³a siê dziêki
uprzejmo�ci Pana Arkadiusza Korpo-
ka � w³a�ciciela Dyskoteki �Kosmos�
w Zawadzkiem.

Nasi zagraniczni partnerzy zada-
wali pytania nie tylko dotycz¹ce pra-
cy dydaktycznej, ale pytali równie¿
o formy i sposoby finansowania
szkolnictwa w tym specjalnego. Aby
przybli¿yæ im tê tematykê Wydzia-
³y Promocji i EKT Starostwa Strze-
leckiego przygotowa³y prezentacjê
multimedialn¹ w jêzyku angielskim.
W czasie tego pracowitego tygodnia
podsumowali�my tak¿e dotychcza-
sow¹ pracê w projekcie i zaplanowa-
li�my dalsze dzia³ania.

Spotkanie to d³ugo pozostanie w
naszych sercach i pamiêci. Szczegól-
nie ciep³o wspominaæ bêdziemy an-
gielskich uczniów, którzy ujêli nas
serdeczno�ci¹ i bezpo�rednio�ci¹, a
tak¿e zarazili nas wielkim optymi-
zmem i rado�ci¹ ¿ycia. Szczególne
wyrazy uznania kierujemy tak¿e do
kadry pedagogicznej z Anglii, która z

Uczniowie gimnazjów specjal-
nych z ca³ego województwa 25 ma-
ja 2006r. uczestniczyli w I Woje-
wódzkim Rajdzie Ekologiczno -
Sprawno�ciowym na terenie Parku
Krajobrazowego �Góra �w. Anny�.
Organizatorami imprezy byli nauczy-
ciele szko³y zawodowej przy Spe-
cjalnym O�rodku Szkolno- Wycho-
wawczym w Le�nicy, których celem
by³o przede wszystkim rozwijanie
w�ród uczniów o obni¿onej spraw-
no�ci intelektualnie zainteresowania
przyrod¹ i propagowanie form ak-
tywnego spêdzania czasu wolnego.
Celem imprezy by³a równie¿ promo-
cja regionu, gminy oraz O�rodka w
województwie.

W�ród uczestników rajdu znale�li
siê uczniowie z gimnazjum w Krap-
kowicach, Strzelcach Opolskich, Kê-
dzierzynie-Ko�lu, G³ubczycach,
a tak¿e gospodarze � uczniowie gim-
nazjum z Le�nicy. Do udzia³u w raj-
dzie zaproszeni zostali ponadto
uczniowie Szko³y Przysposabiaj¹cej
Do Pracy, która funkcjonuje przy
SOSW w Le�nicy.

Korzystaj¹c z go�cinno�ci Zarz¹-
du P.K. �Góra �w. Anny� i Le�nic-
kiego O�rodka Kultury i Rekreacji
uczestnicy rajdu przeszli trasê wio-
d¹c¹ z Porêby przez malownicz¹ Kal-

wariê obok najpiêkniejszych i najcie-
kawszych zabytków kultury, minêli
Pomnik Czynu Powstañczego i do-
tarli do amfiteatru skalnego. Wzd³u¿
wytyczonej trasy organizatorzy wy-
znaczyli uczestnikom do rozwi¹za-
nia ró¿nego typu zadania, zwi¹zane
z ekologi¹, mijanymi zabytkami. Na
terenie amfiteatru uczestnicy zmaga-
li siê z zadaniami o charakterze spor-
towo-sprawno�ciowym. W imprezie
nie by³o przegranych. Wszyscy
uczestniczy otrzymali dyplomy, pa-
mi¹tkowe plakietki, ponadto ka¿da
szko³a obdarowana zosta³a przez pra-
cowników Parku Krajobrazowego
�Góra �w. Anny� jeszcze �ciep³ymi�
przewodnikami po parku krajobrazo-
wym.

W imieniu zadowolonych uczest-
ników organizatorzy sk³adaj¹ podziê-
kowania wszystkim instytucjom
sponsoruj¹cym, dziêki którym im-
preza ta mog³a siê odbyæ: Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Le�nica,
Kuratorium O�wiaty w Opolu, Le-
�nickiemu O�rodkowi Kultury
i Rekreacji, Zarz¹dowi Parku Kra-
jobrazowego �Góra �w. Anny�.

Impreza objêta by³a patronatem
Starosty Powiatowego w Strzelcach
Opolskich.

Ewa Hajduk - ZSZS w Le�nicy

�cie¿kami Parku Krajobrazowego
�Góra �w. Anny�

EUROPA  DLA  WSZYSTKICH
wielkim zapa³em uczy³a naszych
uczniów nowych dyscyplin sporto-
wych tj. krykietu i rugby.
26 maja po¿egnali�my z ¿alem na-
szych europejskich przyjació³. Towa-
rzyszy³y temu ³zy i nadzieja na ry-
ch³e spotkanie. Czas ten by³ nie tyl-
ko okresem ciê¿kiej pracy, ale i okazj¹
do nawi¹zania licznych przyja�ni.
Nied³ugo zobaczymy siê znowu w
Zawadzkiem na nastêpnej wizycie.
Koñcz¹c chcia³yby�my nadmieniæ, i¿
wszystkie informacje o projekcie za-
mieszczone s¹ na stronie interneto-
wej: www.weblogs4schools.com.uk/
Comenius/, do której odsy³amy zain-
teresowanych czytelników.

Korzystaj¹c z okazji pragniemy
serdecznie podziêkowaæ wszystkim
osobom i instytucjom, które pomo-
g³y nam zorganizowaæ wizytê:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich, Trumstol � Pañstwo
Ibrom, Sklep Warzywniczy � Pañ-
stwo Piotrkowscy, Sklep Hermes,
Drogeria �Eva� � Pañstwo Bojarscy,
Sklep Pañstwa Staszów, Sklep Spo-
¿ywczy � Pañstwo Bronder, Sklep
Spo¿ywczy �Tip� ,Sklep Spo¿yw-
czy � Pañstwo Kotuchowie, Restau-
racja �U Tomanów�, Kawiarnia Spor-
towa, Ksiêgarnia � Pañstwo Zientek.

Koordynatorzy projektu
� nauczyciele Zespo³u Szkó³

Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem:

Ewa Markowska � Neldner
Teresa Truch


