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nimum na w³asne ¿ycie. Przebieg
szkolnej edukacji dziewczyny by³
do�æ burzliwy. Rodzice mieszkaj¹ w
ró¿nych miastach: w Gogolinie i
Krapkowicach, jej rodzeñstwo rów-
nie¿ jest podzielone miêdzy matkê i
ojca. Ona sama pierwsze 4 klasy
szko³y podstawowej zaliczy³a w
szkole podstawowej w Gogolinie.
Trzy nastêpne lata chodzi³a, a dok³ad-
niej: raczej nie chodzi³a, do podsta-
wówki w Krapkowicach. Dlatego te¿
na mocy s¹dowej decyzji trafi³a do
O�rodka. Dzi� jest przekonana, ¿e to
nie by³ wyrok, ale najlepsza rzecz,
jaka jej siê mog³a przytrafiæ. Od kie-
dy panna Wioletta jest w o�rodku w
Le�nicy, z przekonaniem mówi, ¿e
to jest jej dom. Tutaj jest jej dobrze.
Tu mo¿e � i chce! - kontynuowaæ
naukê i zdobyæ zawód. Postanowi³a
zostaæ krawcow¹. Teraz, kiedy ju¿
szyje swoje pierwsze fartuszki i spód-
niczki, jest przekonana, ¿e to by³ traf-
ny wybór. Robi to, co lubi i czuje siê
doceniana. Wierzy, ¿e warto dosko-
naliæ swoje umiejêtno�ci tylko dla sie-
bie. Jak bêdzie dobr¹ krawcow¹, ma
szanse, aby siê szybciej w przysz³o-
�ci usamodzielniæ. A mo¿e, jak siê uda,
to i otworzyæ w³asny zak³ad krawiec-
ki.

Dwudziestolatek Tomasz ze Sko
roszyc przez siedem lat uczêsz-

cza³ do tamtejszej podstawówki, ale
poniewa¿ mia³ spore trudno�ci, za-
koñczy³ edukacjê w szkole specjal-
nej w Nysie. Wci¹¿ pog³êbiaj¹ce siê
problemy szkolne sprawi³y, ¿e z w³a-
snej inicjatywy trafi³ do Le�nicy. To-
mek potwierdza ca³kowicie opiniê
Wioli: O�rodek mo¿na nazwaæ swo-
im drugim domem.

Akurat Tomasz ma dobry kon-
takt z rodzicami, odwiedzaj¹ go regu-
larnie, a weekendy czêsto spêdzaj¹
wspólnie. Mimo to uwa¿a, ¿e jego
pobyt tutaj ma g³êboki sens, bo ma
szansê na zdobycie zawodu murarza,
co wtedy w Nysie nie by³o mo¿liwe.
Tu jest pod opiek¹ fachowców, radzi
sobie z nauk¹, a i murarski fach æwi-
czy ju¿ na praktykach przy remon-
tach i budowach ró¿nych obiektów
w Le�nicy. - To jest wa¿ne dla ka¿de-
go, aby ludzie dostrzegli jego umie-
jêtno�ci i potrafili dostrzegaæ dobr¹
pracê � mówi.

Mi³o s³yszeæ takie wypowiedzi.
Gdy je przytaczam, dyrektor O�rod-
ka Ryszard Baszuk, dostrzega w
nich satysfakcjonuj¹c¹ realizacjê okre-
�lonych celów wychowawczo-peda-
gogicznych, jakie stawia przed sob¹
ta placówka.
- Mamy obecnie 229 dziewcz¹t i
ch³opców, z czego 117 dzieci korzy-
sta zarówno z  internatu, jak i mo¿li-
wo�ci uczêszczania do szko³y.  Po-
zostali doje¿d¿aj¹ jedynie na zajêcia
szkolne. Nasi najm³odsi wychowan-
kowie maj¹  10-11 lat, najstarsi - 21-
24 lat. W wiêkszo�ci, ok. 90% po-
chodz¹ z terenu naszego wojewódz-
twa, choæ zdarzaj¹ siê te¿ dzieci z
województw o�ciennych: �l¹skiego i
by³ego czêstochowskiego. Na ogó³
rekrutuj¹ siê one z  bardzo ubogich
rodzin, wsi i ma³ych miejscowo�ci,
choæ oczywi�cie nie obowi¹zuj¹ pod
tym wzglêdem ¿adne regu³y.

Zasada jest taka, ¿e O�rodek jest
otwarty dla ka¿dego dziecka, któ-

re ma trudno�ci w nauce i orzeczenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej. Wszystkie, które do nas trafiaj¹
� mówi R. Baszuk - chcemy trakto-
waæ jednakowo. Dostrzegamy jego
zainteresowania, umiejêtno�ci i roz-
wijamy je. Wymagania edukacyjne s¹
dostosowane do mo¿liwo�ci ka¿de-
go ucznia, co dla naszych wychowan-
ków jest niezwykle wa¿ne, bo trzeba
pamiêtaæ, ¿e nasza placówka zajmu-
je siê nauczaniem i wychowaniem
dzieci niepe³nosprawnych intelektu-
alnie lub upo�ledzonych  umys³owo
w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Zapewniamy im nie tylko nie tylko
program nauczania dostosowany do
ich mo¿liwo�ci intelektualnych oraz

szansê nauki wybranego zawodu, ale
jeszcze - w zale¿no�ci od stopnia nie-
sprawno�ci � fachow¹ opiekê i zajê-
cia rewalidacyjne. O�rodek oferuje
edukacjê na poziomach szko³y pod-
stawowej, gimnazjum i szko³y zawo-
dowej o szerokim profilu zawodów
w bran¿y budowlanej gastronomicz-
nej i w³ókienniczej handlowej. Pla-
cówka  oprócz wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej, dysponuje do-
brze wyposa¿onymi pracowniami do
zajêæ ogólnokszta³c¹cych i zawodo-
wych, a tak¿e odpowiednio przygo-
towanym zapleczem do praktycznej
nauki zawodu. Najwa¿niejszym na-
szym zadaniem zawsze by³o wypo-
sa¿enie naszych wychowanków w
umiejêtno�ci i wiedzê, która pozwoli
im na samodzielno�æ i niezale¿no�æ.
Umo¿liwi im ¿ycie na w³asny rachu-
nek, tak jak zdrowym ludziom.

Je�li tak bêd¹ postrzegani nasi
wychowankowie wchodz¹cy w do-
ros³e ¿ycie przez �rodowisko, w któ-
rym mieszkaj¹, ¿yj¹ i pracuj¹, to zna-
czy, ¿e nasz wysi³ek nie poszed³ na
marne, a �rodki wyasygnowane na ten
O�rodek przez  nasz organ prowa-
dz¹cy, czyli Powiat Strzelecki, zo-
sta³y dobrze zainwestowane.

¯ycie w O�rodku jest uporz¹dko
wane. Dzieci wstaj¹ wcze�nie

rano bo o 6.30 jest pobudka po po-
rannej toalecie i sprz¹taniu swoich
pokoi jedz¹ �niadanie i udaj¹ siê na
lekcje lub zajêcia praktyczne, które
rozpoczynaj¹ siê za piêtna�cie ósma.
Po zajêciach szkolnych powrót na
obiad, po którym do godziny 17.00
wychowankowie maj¹ tzw. czas wol-
ny kontrolowany. Mog¹ wyj�æ poza
O�rodek, ale musz¹ zd¹¿yæ na  �na-
ukê w³asn¹�, która organizowana jest
przez wychowawców. Po kolacji
dzieci spotykaj¹ siê na obowi¹zko-
wych zajêciach �wietlicowych  kul-
turalno-o�wiatowych lub sporto-
wych organizowanych w ró¿nych
grupach w zale¿no�ci od poziomu za-
awansowania i wieku.

O tym jak siê pracuje z m³odzie¿¹
mówi¹: Ewa Przyby³ek-Prus, peda-
gog i wychowawca oraz Tadeusz
Le�ko, kierownik internatu.

Generalnie  praca pedagogiczna nie
ró¿ni siê  niczym szczególnym

od  pracy w normalnych placówkach
o�wiatowych. Poza jednym drobia-
zgiem: aby u nas uzyskaæ efekty na-
uczania porównywalne do osi¹ga-
nych w �zwyk³ych� szko³ach, trze-
ba w swoj¹ pracê w³o¿yæ wielokrot-
nie (czasem nieproporcjonalny do
wyników) wysi³ek. Zawsze jednak
warto staraæ siê. Kiedy siê uda na-
uczyæ ich �piewaæ lub tañczyæ � to
sama rado�æ. Bo choæ przychodzi im
to z trudem, niektórzy robi¹ to po-
tem z ogromn¹ pasj¹, a rozwijanie
zainteresowañ i takich pasji jest dla
tych dzieci szczególnie wa¿ne Nale-
¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e te dzieci tra-
fi³y do nas nie z powodu kryminalnej
przesz³o�ci, tylko na mocy orzecze-
nia lekarskiego poradni  psychologi-
czo-pedagogicznej o niepe³nej spraw-
no�ci umys³owej i opó�nieniach roz-
woju intelektualnego. Ta opinia czê-
sto nie wynika nawet z choroby czy
upo�ledzenia, ale z faktu wieloletnie-
go nierealizowania obowi¹zku szkol-
nego. W rezultacie doprowadza to do
sytuacji, ¿e nastolatki trafiaj¹c do nas
musz¹ rozpoczynaæ  naukê na po-
ziomie szko³y podstawowej, aby
zniwelowaæ ró¿nice w poziomie wie-
dzy. Nie jest to ³atwe - potrzeba wie-
lu lat, du¿ej pracy, cierpliwo�ci i nie-
ma³ej determinacji. I to zarówno ze
strony ucznia, jak i nauczyciela.  Prze-
cie¿ nie wolno nam skre�laæ tych m³o-
dych ludzi, przyklejaæ etykietki nie-
pe³nowarto�ciowych, tylko dlatego,
kto� (czêsto rodzice) w odpowied-
nim czasie nie dopilnowali ich eduka-
cji szkolnej. Taki O�rodek to dla nich
druga i byæ mo¿e ju¿ ostatnia szansa.
Wielu na pewno na ni¹ zas³u¿y³o i
bardzo dobrze, ¿e j¹ otrzymali.

Piotr Koszyk

O�RODEK - DOMEM?!

- Odwrócili�my wszystko do
góry nogami: to, co powinno byæ
norm¹ w interesach � nie jest; to,
co jest do�æ powszechn¹ praktyk¹
� przynosi ujmê. No, a ze wszyst-
kich konkursów ten w³a�nie jest
najbardziej absurdalny, bo nagra-
dza rzetelno�æ � mówi  Karol Ce-
bula, szef strzeleckiej Intersilesii,
któr¹ � jako jedn¹ z piêtnastu firm
w Polsce - wyró¿niono na pocz¹t-
ku grudnia tytu³em i statuetk¹
Przedsiêbiorstwo Fair Play.
- Uczciwe postêpowanie wobec
kontrahentów, fiskusa i w³asnych
pracowników to obowi¹zek ka¿dego
przedsiêbiorcy. Tymi wyznacznika-
mi powinni kierowaæ siê wszyscy i
na co dzieñ. Z polskiej praktyki wy-
nika jednak, ¿e jest inaczej. W dodat-
ku zak³ada siê, ¿e wszyscy graj¹ nie
fair! Gdyby takie prze�wiadczenie nie
by³o powszechne � nikt nie organi-
zowa³by podobnego wspó³zawodnic-
twa � dodaje. - Z drugiej jednak stro-
ny, skoro w Polsce jest jak jest, tego
typu konkurs jest bardzo dobr¹ ini-
cjatyw¹ - propaguje po¿¹dane w biz-
nesie postawy. Jego uczestnicy, a ju¿
na pewno laureaci, zyskuj¹ jeszcze
jeden, za to niebagatelny atut � uwia-
rygodnienie w oczach kontrahentów
� kontynuuje K. Cebula.

A wiarygodno�æ to podstawa w
biznesie. Je�li wiêc informacja o wy-
ró¿nieniu firmy tytu³em Fair Play
umieszczona zostanie w jej materia-
³ach informacyjnych i reklamowych,
a zw³aszcza na papierze firmowym
� stanowi dla klienta bardzo istotny
przekaz. Powiedzieæ nawet mo¿na �
fundamentalny. Oznacza gwarancjê,
¿e firma dotrzymuje wszystkich
przyjêtych zobowi¹zañ

Rzetelno�æ w interesach to obowi¹zek
Podobne znaczenie maj¹ � g³ów-

nie w przemy�le - certyfikaty ISO.
Odbiorców produktu finalnego inte-
resuje, czy ka¿dy ich kontrahent,
wraz z ca³ym zespo³em poddostaw-
ców, zapewnia te same standardy ja-
ko�ci co oni. A tego mo¿na wymagaæ
tylko wówczas, gdy w ka¿dej z tych
firm - na ka¿dym etapie procesu tech-
nologicznego - wdro¿ony jest system
zarz¹dzania jako�ci¹. Nawiasem mó-
wi¹c: Intersilesia ma komplet certy-
fikatów: ISO 9000 (system jako�ci),
ISO 14000 (ochrona �rodowiska) i
ISO 18000 (bhp).

Natomiast certyfikatem standar-
dów rzetelno�ci i uczciwo�ci kupiec-
kiej jest wyró¿nienie i nadanie przed-
siêbiorstwu tytu³u Fair Play. Osta-
teczny werdykt w tej sprawie podej-
muje kapitu³a konkursu. Poprzedza
go jednak szczegó³owa weryfikacja.
Zg³oszenie firmy do konkursu jest
równoznaczne z wyra¿eniem zgody
na jej �prze�wietlenie� i poddanie ba-
daniu audytorów. A ci analizuj¹ i oce-
niaj¹ sytuacjê finansow¹ firmy, funk-
cjonowanie jej w �rodowisku lokal-
nym i opinie o niej. Istotne jest, by
firma potrafi³a w³¹czaæ siê w ¿ycie
lokalnej spo³eczno�ci, by w niej li-
czy³ siê nie tylko zysk, ale i warunki
rozwoju pracownika, a tak¿e spon-
soring lokalnych imprez czy insty-
tucji, np. domów dziecka.  Jednym z
najwa¿niejszych kryteriów stanowi¹-
cych podstawê do przyznania certy-
fikatu Przedsiêbiorstwo Fair Play jest
sposób regulowania p³atno�ci (okre-
sy p³atno�ci faktur, ilo�æ i wielko�æ
ewentualnych odsetek karnych za
niedotrzymanie terminu zap³aty).

Przyjêtym zwyczajem w obro-
cie gospodarczym w Polsce jest, ¿e

przy pierwszej transakcji nale¿y do-
konaæ przedp³aty za towar lub us³u-
gê. Dopiero przy kolejnych wspól-
nych interesach odchodzi siê od tego.
W przypadkach przedsiêbiorstw,
które mog¹ pochwaliæ siê tytu³em Fair
Play, nawet nie ¿¹da siê czê�ciowych
zaliczek. Wiadomo bowiem, ¿e fir-
my te s¹ wyp³acalne i reguluj¹
wszystkie rozliczenia terminowo.
Tacy partnerzy s¹ po¿¹dani.
- Tytu³y, statuetki i dyplomy do-
daj¹ firmie splendoru. Wzmacniaj¹ jej
pozytywny obraz, ale decyzje o
uczestniczeniu w wielu konkursach
nie zawsze s¹ moj¹ inicjatyw¹; cza-
sem s¹ wynikiem mojej ponad 50-let-
niej dzia³alno�ci gospodarczej � od-
powiada Karol Cebula, zapytany
przeze mnie, czy kolekcjonuje po-
dobne trofea.
� Czasem wyró¿nienie dostaje siê
niejako �przy okazji�, za to, co robi
siê dla pieniêdzy. Tak w³a�nie jest z
nagrod¹ dla Intersilesii jako firmy,
której jakim przyznano nagrodê za
najwiêkszy przyrost eksportu Tych
statuetek przyznaje siê tylko kilka
rocznie. To fajna sprawa znale�æ siê
w takim gronie prawdziwych poten-
tatów, obok np. Polfy. Podobnie bê-
dzie z nagrod¹ nastêpn¹ - w lutym
przysz³ego roku. Wtedy Intersilezja
otrzyma tytu³ Lidera Polskiego Biz-
nesu. To bardzo presti¿owe wyró¿-
nienie. A gdy o tym przeczytaj¹ po-
tencjalni kontrahenci � czy nie zechc¹
wspó³pracowaæ z nami, zamiast z
innym przedsiêbiorstwem, o którym
niewiele wiadomo? � pyta, dodaj¹c,
¿e w pewnym momencie nagrody za
dzia³alno�æ biznesow¹ zaczynaj¹ na-
pêdzaæ koniunkturê i przynosz¹ na-
stêpne profity.
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Idea Przedsiêbiorstwa Fair Play zrodzi³a siê z programu Unii Europejskiej ukierunkowanego na promowanie
kultury przedsiêbiorczo�ci. Przy pierwszych edycjach w konkursowe szranki stawa³o kilkadziesi¹t przedsiêbiorstw.
Dzi� zg³asza siê ich kilkaset. W IV edycji, tegorocznej, uczestniczy³o ich ponad 600.

W tym roku pisali�my ju¿ o dwójce laureatów rywalizacji Fair Play w powiecie strzeleckim. Tytu³y takie otrzyma-
³y: Przedsiêbiorstwo Przemys³u Obuwniczego i strzelecki PKS. Do nich do³¹czy³a Intersilesia.

W II Powiatowym Konkursie
Ekologicznym, który odby³ siê 1 grud-
nia wziê³y udzia³ trzyosobowe dru-
¿yny ze szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu strzeleckiego. Imprezê zor-
ganizowa³o Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim.

Atrakcyjna forma i ró¿norodno�æ
konkurencji zrobi³a spore wra¿enie na
uczestnikach. Na pocz¹tku wszyscy
uczestnicy odpowiadali na 25 pytañ
testowych, dotycz¹cych ekologii i
ochrony �rodowiska. Nastêpnie mo-
gli wykazaæ siê znajomo�ci¹ parków
narodowych w Polsce, rozpoznaj¹c
ich lokalizacjê i  charakterystyczne dla
nich cechy, przedstawione na slajdach.

II Powiatowy Konkurs Ekologiczny
Kolejne konkuren-
cje dotyczy³y
rozpoznania i na-
zwania chronio-
nych w Polsce ga-
tunków zwierz¹t
i ro�lin, g³osów
ptaków, wspó³za-
le¿no�ci gatunków
¿yj¹cych w danym
ekosystemie oraz
interpretacji wy-
kresów z danymi.
Na koniec zosta³o
przygotowanych

30 pytañ fina³owych z szeroko ro-
zumianej ekologii. W przerwach po-
miêdzy poszcze-
gólnymi konku-
rencjami ucznio-
wie mieli okazjê
ogl¹daæ krótkie fil-
my przyrodnicze,
a tak¿e poczêsto-
waæ siê �ma³ym co
nieco�.
Po podliczeniu
punktacji jury
sk³adaj¹ce siê z na-
uczycieli � opie-
kunów og³osi³o
wyniki konkursu:
I miejsce dru¿y-

na Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Strzelcach Op.,
II miejsce dru¿yna Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Zawadzkiem,
III miejsce dru¿yna Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem.

Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali uhonorowani nagrodami rze-
czowymi, natomiast opiekunowie w
imieniu swoich szkó³ odebrali dyplo-
my i upominki w postaci ksi¹¿ek.

Miejmy nadziejê, i¿ najlepsi za-
wodnicy bêd¹ godnie reprezentowaæ
barwy powiatu na kolejnych impre-
zach o tematyce przyrodniczo � eko-
logicznej.

Ilona Piontek
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