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grudnia w naszej szkole uroczyście podsumowano projekt edukacyjny realizowany przez zespół katechetów - „Edmund Bojanowski – przykład
ofiarnej pracy dla Boga, człowieka i Ojczyzny”. Wśród przybyłych
gości wymienić tutaj trzeba ks. biskupa Pawła Stobrawę, Wikarię Generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, Przełożoną Generalną Prowincji Opolskiej, Ks. Dyrektora Wydziału Katechetycznego.
Spotkanie uwieńczył koncert kolęd w wykonaniu zespołu dziecięcomłodzieżowego „Promyki Maryi”
z Zębowic.
Wędrówkę po ścieżkach życia
Edmunda Bojanowskiego uczniowie rozpoczęli już na początku maja 2009. Wkrótce potem w progach
naszej szkoły zagościła s. Dąbrówka
– historyk Zgromadzenia. Jej prelekcja ukazała czasy życia bł. Edmunda
w kontekście historycznym - Polski
pod zaborami, targanej różnorodnymi zawieruchami i wewnętrznymi
walkami, tak na płaszczyźnie religijnej jak i narodowościowej.
Uczniowie kl. II Tg uczestniczyli w wycieczce szlakiem Edmunda
Bojanowskiego: Poręba – Zdzieszowice - Leśnica. Pierwszym etapem
wędrówki była Poręba, w której
przebywał Błogosławiony. Uczniowie mieli możliwość zatrzymania
się w Izbie Pamięci podkreślającej
wielkość bł. Edmunda oraz przyjrzeć się z bliska trudnej pracy sióstr
opiekujących się osobami w podeszłym wieku. Największym zaskoczeniem dla uczestników wycieczki, był fakt, iż siostra przełożona jest
absolwentką naszej szkoły, a konkretnie Technikum Mechanicznego.
Kolejnym miejscem na trasie wyjazdu były Zdzieszowice, dla uczestników to czas powrotu do lat dzieciństwa – przedszkole a raczej ochronka prowadzona przez Siostry Służebniczki. Czas pobytu w ochronce
szybko minął, i powitał nas - Dom
Prowincjalny Sióstr Służebniczek
NMP. Na początek wspólny śpiew,

„Nie wystarczy wiele mówić o miłości
nie wystarczy wiele mówić o dobroci
nie wystarczy wiele czynić bez miłości
trzeba życiem swoim
świadczyć o dobroci, miłości,
trzeba świadczyć ...”
wyciszenie i modlitwa, co pomaga nam troszeczkę „odsapnąć” od
gwaru naszej szkoły, naszego środowiska. Kończąc pobyt w Leśnicy
uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez S.M. Faustynę.
Realizując projekt edukacyjny
o bł. Edmundzie Bojanowskim wysłuchaliśmy kolejno wykładów, których celem było przede wszystkim
ukazanie wielkiego dzieła tego Syna
Ziemi Wielkopolskiej. Podczas nabożeństwa różańcowego w kościele św. Wawrzyńca parafianie zostali
zapoznani z wycinkami życia błogosławionego, rozważania stanowiły
cytaty z jego dziennika, a przedstawiona prezentacja multimedialna
przybliżyła Jego dokonania do dziś
aktualne.
Szukając śladów Edmunda Bojanowskiego dotarliśmy wraz z s. Wirgilią, do Wrocławia, by wraz z przewodnikiem zwiedzić i poznać miejsca bardzo mocno związane z jego
życiem i działalnością. Kończąc naszą wędrówkę po wrocławskim szlaku Edmunda Bojanowskiego dotarliśmy aż do domu generalnego Sióstr
Służbniczek.
Pogłębiając doświadczenie życia
Edmunda Bojanowskiego uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie o życiu i dziele bł. Edmunda Bojanowskiego organizowanym przez Siostry Służebniczki. Osiągnięte w nim wyniki potwierdzają, że człowiek ten nie jest
nam obcy, a Jego przesłanie jest bardzo bliskie wszystkich, którzy zachłysnęli się wielkością tego człowieka.
Dziękujemy Wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób pomogli nam,
którzy wspierali nas w realizacji zadań wyznaczonych, dziękujemy za
każdy gest dobroci niech to spotkanie z bł. Edmundem uświadomi nam
dobro które każdy z nas może dokonać dla bliźniego i odnaleźć prawdziwe szczęście, które nie sprawia,
że życie staje się łatwe, ale sprawia
że życie staje się spełnione.

grudnia br. w Zespole Szkół
Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał „Konkursu
Kartek Świątecznych – Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2009” ”, którego celem
jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
W konkursie wzięły udział placówki oświatowe z województwa
opolskiego: Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach,
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Zespołu Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich, Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Podczas finału konkursu panowała świąteczna atmosfera, którą stworzyły „Jasełka” przygotowane przez
uczniów ZSS przy DPS w Kadłubie
pod kierunkiem s. Barbary Stachiewicz i s. Beaty Hajnos. W tejże atmosferze zostały wręczone nagrody
i wyróżnienia.
Wśród nadesłanych 156 prac wyłoniono dziewięć nagród głównych

i 10 wyróżnień, które przyznano
w poszczególnych etapach edukacyjnych:
Szkoła podstawowa
I miejsce – Denis Hordes ZSS przy
DPS w Zawadzkiem; II miejsce –
Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłubie; III miejsce – Katarzyna Jarosz
ZS przy SOSW w Kluczborku
Wyróżnienie
1. Mateusz Piszczałka ZSS przy DPS
w Kadłubie; 2. Mateusz Wróblewski
ZPS w Praszce; 3. Natalia Piecha
ZSS w Strzelcach Opolskich; 4. Jan
Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie
Gimnazjum
I miejsce –Ewelina Tkaczuk SOSW
w Kluczborku; II miejsce – Joanna
Bińczycka SOSW w Kluczborku; III
miejsce – Piotr Bosy ZSS przy DPS
w Kadłubie
Wyróżnienie
1. Agnieszka Kulig SOSW w Kluczborku; 2. Sandra Zdzymira SOSW
w Kluczborku

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Monika Chanos SOSW
w Kluczborku; II miejsce – Marcin
Cichy ZSS przy DPS w Zawadzkiem
III miejsce – Beata Krupa SOSW
w Kluczborku
Wyróżnienie:
1. Ewa Poloczek SOSW w Leśnicy
2. Edyta Mirga SOSW w Leśnicy
3. Mariola Pietruszka SOSW w Leśnicy; 4. Piotr Kłosek ZSS w Opolu
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział.
Nagrody główne i dyplomy dla
wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane przez Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Upośledzeniem Umysłowym TPD
w Zespole Szkół Specjalnych przy
DPS w Kadłubie. Wykonane przez
uczniów prace można podziwiać na
wystawie w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
koordynator konkursu
Iwona Mielcarz

wadzkiem, kiedy zaproponowali,
by na scenę przenieść historię dziesięcioletniego Oskara, który choruje na białaczkę. 19 grudnia chłopiec
dowiaduje się, że niedługo umrze.
Opiekująca się nim tajemnicza Pani

Róża opowiada mu legendę, według
której z ostatnich 12 dni roku można
przepowiedzieć pogodę na 12 miesięcy nadchodzącego roku. Dwanaście dni, jakie zostają Oskarowi potraktowane zostają przez chłopca jak
zwiastuny kolejnych lat życia, których nie ma szans doczekać. Oskar
więc, żyjąc bardzo intensywnie, doświadcza przyjaźni, pierwszej miłości i pierwszego pocałunku…
- Decydując się na przedstawienie o takiej tematyce tuż przed świętami, chciałyśmy zwrócić uwagę na
to, że święta nie mogą być wyłącznie bezsensowną pogonią za prezentami i przyjemnościami – mówią aktorki. – Trzeba się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co tak naprawdę
jest ważne.
Aleksandra Morawiec

Co jest ważne?
yśląc o świętach najczęściej
wyobrażamy sobie suto zastawiony stół, przy którym gromadzi się najbliższa rodzina. Malujemy w wyobraźni lśniący od lampek profil choinki, pod którą każdy znajdzie upominek dla siebie.
W uszach brzmią delikatne dźwięki ulubionych kolęd. W oku kręci się
łza wzruszenia, bo Boże Narodzenie
to taki wyjątkowy czas… Jednak nie
dla wszystkich święta znaczą to samo. Ilu bowiem z ludzi, spotykanych
przez nas na ulicach, spędzi ten czas
samotnie? Dla ilu będą to ostatnie
święta? To właśnie pytanie skłoniło do refleksji aktorów Koła Teatralnego działającego przy ZSZ w Za-
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Wystawa stroików
światecznych
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Edyta Bem

Wigilia w „Arce”
W grudniu młodzież klasy I, III
i IV technikum organizacji usług gastronomicznych Zespołu Szkół Zawodowych nr1 pod opieką Pani M.
Tacicy zorganizowała poczęstunek wigilijny dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej „Arka”. Uczniowie serwowali tradycyjne potrawy
wigilijne: makówkę, rybę smażoną,
barszcz z uszkami, sałatkę jarzynową, babeczki na słono oraz pierniczki. Przygotowując stół, udekorowali go świątecznymi stroikami wykonanymi własnoręcznie, co stworzyło
cudowny nastrój Świąt Bożego Na-

rodzenia. Dzieci ze świetlicy natomiast przedstawiły jasełka oraz zaśpiewały kilka kolęd. Spotkanie
mogło odbyć się kolejny raz dzięki współpracy ZSZ nr 1 z Gminą
Strzelce Op., która wspomaga szkołę w różnych przedsięwzięciach.
W Wigilii wzięło udział 30 dzieci
wraz z opiekunami oraz przedstawiciele gminy.
Myślę, że ta namiastka Świąt
Bożego Narodzenia wniesie spokój
i radość w sercach naszych dzieci.
Małgorzata Tacica

zesnastego grudnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich uczniowie
klas gastronomicznych zorganizowali dla swoich rówieśników wystawę stroików Bożonarodzeniowych.
Głównym elementem większości
z nich były kolorowe bombki choinkowe ze świątecznymi motywami,
wykonanymi z zastosowaniem takich produktów jak kasze, makarony, przyprawy, bakalia, kawa, kakao
i wiele innych.
Pomysłowość uczniów zaskakiwała odwiedzających wystawę gości. Wszystkie prace były bardzo
efektowne, a trzy najładniejsze, wybrane przez nauczycieli, wykonały
uczennice klasy drugiej Joanna Swoboda, Anna Mika, Michaela Piontek,
Manuela Kozioł, Monika Bieniek
oraz uczennice klasy pierwszej Żaneta Ciastoń i Roksana Stach.
Warto jednak podkreślić, że słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie oraz włożoną pracę
należą się wszystkim uczestnikom
wystawy.
Krystian Grondes

