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Spotkania odbywaj¹ siê 2 razy w
miesi¹cu po 2 godziny. Ka¿dy mie-
si¹c jest przeznaczony na poznawa-
nie jednego regionu lub kraju europej-
skiego.

Cele projektu:
- rozwijanie zainteresowañ i pasji

m³odzie¿y niepe³nosprawnej
zwi¹zanych z zawodami: kucha-
rza, piekarza, cukiernika;

- przygotowanie m³odzie¿y do
wykonywania zadañ ¿yciowych
zwi¹zanych z prowadzeniem go-
spodarstwa domowego;

- zdobywanie i poszerzanie  wie-
dzy o regionach Polski oraz wy-
branych pañstwach europejskich;

- kszta³towanie aktywnych po-
staw, poprzez samodzielne wy-
szukiwanie podanych zagadnieñ
w internecie;

- podnoszenie umiejêtno�ci spo-
³ecznych m³odzie¿y upo�ledzo-
nej umys³owo poprzez pracê w
grupach;

- popularyzowanie zdrowego spo-
sobu od¿ywiania siê;

- zdobywanie podstawowych
umiejêtno�ci z zakresu: prawid³o-
wego nakrywania do sto³u, deko-
rowania potraw i sto³u, sk³adania
serwetek, nazywania, rozpozna-

Podró¿e
ze

smakiem

wania i u¿ywania poszczegól-
nych sztuæców,

- zapoznanie siê z metodami
utrwalania i  przechowywania
¿ywno�ci,

- integracja m³odzie¿y upo�ledzo-
nej umys³owo z rówie�nikami
zdrowymi oraz z ca³ym �rodo-
wiskiem lokalnym.

Uczestnicy projektu poznaj¹
wiêc kuchnie wielu regionów Polski -
Kresów, �l¹ska,Wielkopolski, Podha-
la, ale równie¿ innych krajów Euro-
py. Szczególowy program zosta³ roz-
pisany zgodnie z harmonogramem na
21 spotkañ. A na zakoñczenie odbê-
dzie siê impreza podsumowuj¹ca pro-
jekt, po³¹czona z pokazem zdoby-
tych przez m³odzie¿ niepe³no-
sprawn¹ umiejêtno�ci przy wspó³-
pracy z wolontariuszami. A ¿e poka-
zy na pewno powi¹zane bêd¹ z de-
gustacj¹ � ju¿ cieszymy siê na te de-
licje.

Projekt realizowany jest z
Grantu przyznanego przez Funda-
cjê im. Stefana Batorego w ramach
Programu Równe Szanse � Kolo-
rowa Akademia finansowany ze
�rodków Commercial Union Pol-
ska S.A. i Fundacji Agory.

Od pocz¹tku wrzesnia br. Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. A. Kamiñskiego
w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pt. Gastronomiczno-kulinar-
ne �Podró¿e ze smakiem�. Koniec projektu przewidziany jest na ostatni
dzieñ czerwca 2008. Opiekunka projektu jest p. Katarzyna W¹sik.

O samorz¹dzie
               wiedz¹ wszystko

Ju¿ po raz czwarty uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
strzeleckiego wziêli udzia³ w finale
powiatowym konkursu wiedzy o sa-
morz¹dzie terytorialnym, który zo-
sta³ przeprowadzony w auli Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzel-
cach Opolskich 24 pa�dziernika. Wy-
³onieni drog¹ eliminacji szkolnych
uczniowie zmagania fina³owe rozpo-
czêli powiatowym od testu pisemne-
go. W przerwie miêdzy czê�ci¹ pi-
semn¹ a praktyczn¹ uczniowie mieli
mo¿liwo�æ uczestniczenia w mini de-
bacie z udzia³em Pana Bart³omieja
Bia³onia � Naczelnika Wydzia³u Pro-
mocji Powiatu Strzeleckiego. Tema-
tem debaty by³y teoretyczne i prak-
tyczne aspekty wykorzystywania
przez samorz¹dy lokalne funduszy

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym

pochodz¹cych z Unii Europejskiej.
Po przerwie dru¿yny zmierzy³y siê
z zadaniami praktycznymi. Uczest-
nicy musieli udaæ siê do Starostwa
Powiatowego i wykonaæ okre�lone
zadania wyznaczone im przez pra-
cowników. Nastêpnie udali siê do
strzeleckiego parku, gdzie czeka³y na
nich inne zadania.

Ostatecznie zwyciêzc¹ indywi-
dualnym konkursu zosta³ £ukasz
Zmora z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Zawadzkiem. Dru¿ynowo najlep-
szymi okazali siê uczniowie z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem,
wyprzedzaj¹c uczestników z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach
Opolskich, Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Zawadzkiem oraz Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Dariusz Szczypura

Dnia 19.10.2007r. we Wroc³a-
wiu na Targach Tur Gastro
Hotel odby³ siê Ogólnopol-
ski Konkurs Gastronomicz-
ny � Prezentacja Jednego Ta-
lerza pod nazw¹ �Wariacje na
temat deseru�. Brali w nim
udzia³ Brygida Pie-
chota z deserem
�£ódeczka� oraz
Robert Korzeniec z
potraw¹ o tajemni-
czej nazwie �Black
and White�. W tym
samym dniu dwa
zespo³y  prezento-
wa³y sto³y �Stó³ Ja-
poñski�- Ewelina
Paprotna i Maciej
Polis, �Wspomnie-
nia Przesz³o�ci�-
Agnieszka Pan-
cherz i Iwona Pin-
kawa w konkursie

�Aran¿acja Sto³u Okoliczno�ciowego�. M³odzie¿ ta uczêszcza do trze-
ciej i czwartej klasy technikum organizacji us³ug gastronomicznych w
Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Dla niej
jest nie tylko wa¿ne przygotowanie potraw ale odpowiednia prezen-
tacja oraz wystrój sto³u aby przyci¹gn¹æ konsumenta, wzbudziæ jego
apetyt. W czasie przygotowañ do konkursu wszelkich rad udziela³a
im i s³u¿y³a fachow¹ pomoc¹ nauczycielka obs³ugi konsumenta Ma³-
gorzata Tacica. Uczniowie mieli te¿ okazjê braæ udzia³ w warsztatach
�Nakrywania do sto³u prowadzonych przez specjalistów w tej dzie-

Deserowe wariacje
dzinie z Hotelu Orbis we Wroc³awiu
oraz zwiedziæ Targi Tur Gastro Ho-
tel i zapoznaæ siê z nowoczesnym
sprzêtem i technologi¹ produkcji ga-
stronomicznej.

Ma³gorzata Tacica

Agnieszka Pancherz i Iwona Pinkawa - stó³
wspomnienie przeszlosci

Ewelina Paprotna i Maciej Polis
- stó³ japoñski

Dnia 15 pa�dziernika 2007 roku odby³a siê uroczy-
sta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poprze-
dza³y j¹ dwutygodniowe, pracoch³onne przygotowania,
w czasie których uczniowie klasy II TE (przy wsparciu
klas I TE, II TI i IV TM) wykonywali rekwizyty, sceno-
grafiê, przedstawienie oraz podziêkowania i ¿yczenia dla
nauczycieli, które zabrzmia³y nietypowo, gdy¿ po staro-
polsku: �Dzi� zaiste jest okazyja, i¿by wyraziæ nasze po-
dziêkowania za uprawê tego¿ ugoru, jakim s¹ nasze cze-
repy. Niech Waæpañstwu snuje siê ¿ywot w pomy�lno�ci, a
fortuna niech nie omja Waszego domostwa. Ty za�, szla-
chetne zdrowie, ulubuj sobie naszych Nauczycieli i wspie-
raj ich nadw¹tlone przez nasze si³y. ¯acy z akademii�.

W zwi¹zku z tym, i¿ w przedstawieniu nie brakowa-
³o humorystycznych akcentów naszym szkolnym �ak-
torom� towarzyszy³y u�miechy na twarzach. Tak¿e wi-
dzowie dobrze siê bawili w trakcie ogl¹danego widowi-
ska.

Ogólny entuzjazm wzbudzi³ Czesiek, nasz polski hy-
draulik. Wszyscy pl¹sali w rytmach piosenek znanych
zespo³ów, których teksty zosta³y zmienione na potrze-
by przedstawienia (�Ba�ka� Wilków, �Powiedz� Ich Troje,
�Ch³opaki nie p³acz¹� T. Love, �Co ja robiê tu� Elek-
trycznych Gitar). Warto tak¿e wspomnieæ o sza³owym
pokazie mody szkolnej. Wyst¹pili w nim uczniowie wcie-
laj¹c siê w ró¿ne role: nauczycielki chemii, sprz¹taczki
szkolnej, wzorowej uczennicy, pana wo�nego i ksiêgo-
wej. Wielkim atutem pokazu by³y �wietnie dobrane, barw-
ne stroje charakteryzuj¹ce poszczególne modelki i mode-
la.

Po atrakcjach przygotowanych na ten dzieñ nast¹pi-
³o rozstrzygniêcie konkursu �Best Belfr�, który zosta³
przeprowadzony w�ród uczniów ZSZ w Zawadzkiem w
dniach 5. i 8. pa�dziernika br. G³osowano w o�miu kate-
goriach:
1. Nauczyciel �S³oneczko� (czyli taki, który jest za-

wsze u�miechniêty, weso³y);
2. Nauczyciel wyrozumia³y (czyli taki, który pomo¿e,

gdy ju¿ nikt tego nie chce zrobiæ);
3. Nauczyciel �Góra lodowa� (czyli stanowczy, nieugiê-

ty);
4. Nauczyciel - przyjaciel (czyli kole¿eñski, przyjazny);
5. Nauczyciel �Wulkan� (czyli taki, który jest wybu-

chowy, ¿ywio³owy);
6. Nauczyciel �Kosa� (czyli najbardziej wymagaj¹cy);
7. Nauczyciel �B³yskawica� (czyli szybki, zrêczny);
8. Nauczyciel serdeczny (czyli mi³y, pomocny, uprzej-

my).
Zwyciêzcami okazali siê odpowiednio:

1. Pan mgr Zygmunt Kalinowski,
2. Pan Dyrektor mgr in¿. Piotr Lepiorz,
3. Pan mgr Joachim Szostok,
4. Pani mgr Jolanta Imie³owska,
5. Pani mgr Agnieszka Miksa,
6. Pan mgr Joachim Szostok,
7. Pan mgr Marek Binkowski,
8. Pani mgr Jolanta Imie³owska.

Tak �wiêtowali�my
Dzieñ Edukacji Narodowej

w ZSZ w  Zawadzkiem
Akademia spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem.

Spo�ród zaproszonych na tê okazjê go�ci zaszczycili nas
swoj¹ obecno�ci¹ m.in. Pan Starosta Józef Swaczyna, Na-
czelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Turystyki Pan Andrzej Piontek, którzy w imieniu w³adz
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z³o¿yli
na rêce Dyrektora ZSZ w Zawadzkiem, Piotra Lepiorza,
¿yczenia pomy�lno�ci i satysfakcji z wykonywanego za-
wodu wszystkim nauczycielom i pracownikom o�wiaty.

W�ród przemawiaj¹cych tego dnia znalaz³ siê równie¿
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Pan Józef Romberg, któ-
ry podziêkowa³ za wieloletni¹ wspó³pracê z Dyrekcj¹ i
Rad¹ Pedagogiczn¹ ZSZ a nastêpnie przekaza³ w³adzê nowo
wybranej przewodnicz¹cej RR Pani Danucie Budny.

Wrêczenie nagrody dla Pana Dyrektora w konkursie
�BEST BELFR�w kategorii �nauczyciel wyrozumia³y�

Uczniowie przygotowuj¹cy czê�æ artystyczn¹ akademii


