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Tradycyjnie ju¿, tu¿ przed �wiê-
tami Bo¿ego Narodzenia, w Specjal-
nym O�rodku Szkolno � Wycho-
wawczym w Le�nicy ma miejsce
spotkanie op³atkowe. Przygotowa-
nia do tegorocznego spotkania trwa-
³y ju¿ od pocz¹tku grudnia. Ucznio-
wie æwiczyli swoje role w przedsta-
wieniu bo¿onarodzeniowym, przy-
gotowywali prezenty dla zaproszo-
nych go�ci, trwa³y wielkie zakupy
produktów, z których ugotowane
zosta³y potrawy na wigilijny stó³.
Pozosta³o jeszcze od�wiêtne udeko-
rowanie szkolnej sto³ówki i piêkne
nakrycie sto³ów. I ju¿ mo¿na �wiêto-
waæ.

19 grudnia przed godzin¹ 9.30.
sto³ówka zaczê³a siê wype³niaæ
uczniami, nauczycielami, wycho-
wawcami, pracownikami administra-
cji i obs³ugi SOSW w Le�nicy oraz
go�æmi, w�ród których byli: ksi¹dz
proboszcz le�nickiej parafii, dyrek-
torzy zaprzyja�nionych placówek
kulturalnych i o�wiatowych, stra¿a-
cy, przedstawiciele okolicznych za-
k³adów pracy oraz sponsorzy, bez
których niemo¿liwe by³oby spotka-
nie siê przy wspólnym stole, obej-

rzenie jase³ek pt. �Pójd�my wszy-
scy do stajenki��, prze³amanie siê
op³atkiem i z³o¿enie sobie ¿yczeñ,
spróbowanie pysznej zupy grzybo-
wej i wy�mienitych makówek,
wspólne �piewanie kolêd.

Uczniowie SOSW w Le�nicy po-
chodz¹ z ró¿nych �rodowisk, czasem
w ich domach brakuje �wi¹tecznej

SPOTKANIE  OP£ATKOWE
W  SOSW  W  LE�NICY

atmosfery. Dla nich szkolna wigilia
jest bardzo wa¿na. Chocia¿ przez
chwilê mog¹ poczuæ magiê �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia i ogrzaæ siê ich cie-
p³em. Podczas tego spotkania wszy-
scy czuj¹ siê jedn¹ wielka rodzin¹, a
w dzisiejszych czasach ta blisko�æ
jest szczególnie potrzebna.

Danuta Kolender

W dniach od 18 � 21 grudnia 2008
m³odzie¿ klas II, III, IV Technikum
Organizacji Us³ug Gastronomicznych
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich bra³a udzia³ w
ogólnopolskim konkursie gastrono-

Pasztet rybny zwyciê¿y³ w Poznaniu

micznym �GWIAZDKA 2008� w
Wy¿szej Szkole Hotelarstwa i Ga-
stronomii w Poznaniu. Uczniowie
przygotowywali wystrój Izby �l¹-
skiej w okresie Bo¿ego Narodzenia
oraz potrawy wigilijne charaktery-

styczne dla naszego regionu tj. ma-
kówki �l¹skie, pasztet rybny, rol-
mopsy, k¹ski ³ososiowe, karp w zio-
³ach, tartinki rybne, a tak¿e pierniki
�wi¹teczne. W konkursie bra³o udzia³
10 osób: Ewa Loch (III TG), Arnold
Migas (II TG), oraz 8 uczniów klasy
IV TG: Sandra Dzieciuchowicz, Iwo-
na Dziemba, Agnieszka Kapica, Mag-
dalena Liszka, Wojciech Piekacz,
Marzena Urban, Sandra Willim,
Agnieszka Wo�nica, pod opiek¹ na-
uczyciela obs³ugi konsumenta Ma³-
gorzaty Tacicy.

Nasze wysi³ki nie posz³y na mar-
ne � zajêli�my PIERWSZE miejsce w
kategorii aran¿acja stoiska i jako�æ
prezentowanych potraw. Najlepsz¹
potraw¹ okaza³ siê pasztet rybny w
cie�cie dro¿d¿owym wykonanym
przez Agnieszkê Wo�nicê z klasy IV
TG. Potrawy te oraz wystrój izby
�l¹skiej ocenia³o miêdzynarodowe
jury, na czele którego sta³ rektor uczel-
ni dr h.c.  Roman Dawid Tauber.

Nasz wyjazd by³ mo¿liwy dziê-
ki sponsoringowi zak³adów pracy w
powiecie strzeleckim.

Sztab WO�P utworzony przy Strzeleckim O�rodku Kultury,Plac Stefana
¯eromskiego 7  informuje  o imprezach organizowanych w czasie XVII Fina³u:

Uzyskane �rodki pieniê¿ne zostan¹ przeznaczone na : Wczesne wykry-
wanie nowotworów u dzieci oraz prowadzenie programów medycznych i
programu edukacyjnego fundacji.
Na ulice powiatu strzeleckiego wyjdzie 130 wolontariuszy ze szkó³:
- Publiczne Gimnazjum nr 1; 20 wolontariuszy pod opiek¹ Ma³gorzaty

W³oszczynskiej.
- Publiczne Gimnazjum nr 2; 25 wolontariuszy pod opiek¹ Katarzyny Ci-

choñ.
- Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie ; 10  wolontariuszy pod opiek¹

Jerzego Malczyka.
- ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich � 40 wolontariuszy pod opiek¹ Agniesz-

ki Koz³owskiej
- ZSO w Strzelcach Opolskich -  34 wolontariuszy pod opiek¹ Jadwigi

Wdowik oraz Marcina Kosa.
Koncerty odbêd¹ siê w sali widowiskowej SOK.
XVII Fina³ WO�P zakoñczy siê o godz. 2000  ��wiate³kiem do nieba� na Placu
¯eromskiego
Wyst¹pi¹ zespo³y :
Godz.11.00
Teatr �Faska� � Piotrówka; Zespó³ taneczny � �Klik� (SOK); Zespó³ muzycz-
ny - ZSZ Nr 1
Godz. 15.30 Koncert
�Angels of Armageddon� (SOK); Piotr Hajduk; The �Freaks� (SOK); �G³os� �
Osiek; Blask� � Gimnazjum Szymiszów; A.P.OH. � (SOK); �Lost Hope� �
Le�nica
W holu SOK odbêdzie siê: loteria, licytacja, malowanie twarzy.
Jak co roku sztab XVII Fina³u WO�P liczy na hojno�æ mieszkañców naszego
powiatu.

27 listopada 2008 r. w Zespole
Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem
odby³ siê II Miêdzyszkolny Konkurs
�W zdrowym ciele zdrowy duch�. W
murach szko³y go�cili niepe³nospraw-
ni uczniowie z Le�nicy, Praszki i
¯êdowic.

Konkurs mia³ na celu podsumo-
wanie wiedzy, umiejêtno�ci z zakresu
higieny, zdrowia, racjonalnego od¿y-
wiania. Promowa³ i wdra¿a³ do aktyw-
nego, rozs¹dnego gospodarowania
wolnym czasem.

Wspólna praca i zabawa sprzyja-
³a nawi¹zaniu nowych kole¿eñskich
relacji, stworzy³a warunki do uczest-
niczenia w opartej na zdrowych zasa-
dach rywalizacji oraz dostarcza³a na-
szym wychowankom radosnych, sa-
tysfakcjonuj¹cych do�wiadczeñ.
Organizacja powy¿szego przedsiê-
wziêcia nie by³aby mo¿liwa bez po-
mocy finansowej wypróbowanych od
dawna przyjació³: Energii Pro z Opo-
la, firmie Kler oraz Izostalu. Dziêki
hojno�ci sponsorów realizowane od

dawna dzia³ania maj¹ odpowiedni
wymiar i jako�æ, a to z kolei pozwala
oderwaæ naszych podopiecznych

choæ na chwilê od trudnej prozy ¿ycia
niepe³nosprawnego dziecka.

J. Pietrzela

 

 
9.01.2009 (pi¹tek) godz. 17:00
�Cztery pory roku� - wernisa¿ wystawy
Galeria SOK
 
11 .01.2009 (niedziela)
XVII Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy
W programie m. in.: Teatr �Faska� � Piotrówka, Zespó³ taneczny � �Klik�
(SOK), Zespó³ muzyczny - ZSZ Nr 1, �Angels of Armageddon� (SOK), Piotr
Hajduk, The �Freaks� (SOK), �G³os� � Osiek, A.P.OH. � (SOK), �Lost Hope�
- Le�nica.
sala widowiskowa SOK
 
13.01.2009 (�roda) godz. 10:50
�Melodyczna perkusja� - audycja umuzykalniaj¹ca dla szkó³
sala widowiskowa SOK
 
16.01.2009 (pi¹tek) godz. 10:00
XVI Gminny Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych �Kolêdnicy 2009�
sala widowiskowa SOK
 
20.01.2009 (wtorek) godz. 11:30
�Baw siê razem z nami� - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru �Ma³-
go�
sala widowiskowa SOK
 
23.01.2009 (pi¹tek) godz. 20.00
Ireneusz Krosny � w ramach cyklu Oderka
sala widowiskowa SOK
 
28.01.2009 (�roda) godz. 11:30
�Bajkowy przek³adaniec� - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru
�Ma³go�
sala widowiskowa SOK
 
29 lub 30.01.2009 (pi¹tek)
�Madagaskar 2� - wyjazd na seans filmowy do Opola
Kinoplex Opole
 

WYSTAWY:
 
9.12.2008-04.01.2009
Wystawa Cezarego Marka
�Sytuacje �nie wszystkim obojêtne� - malarstwo i grafika
Galeria SOK
 
9-30.01.2009
�Cztery pory roku� - wystawa interdyscyplinarna placówek o�wiatowych z
Gminy Strzelce Opolskie
Galeria SOK

Agnieszka �lusarczyk - dyrektor Strzeleckiego O�rodka Kultury
Plac Stefana ̄ eromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48.77.463-00-50 | fax: +48.77.463-00-52
e-mail: dyrektor@sok.art.pl   oraz   agnieszka@slusarczyk.eu

http://www.sok.art.pl

W zdrowym ciele zdrowy duch

WO�P gra w Strzelcach

SOK zaprasza
w styczniu


