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15 pa�dziernika 2008 r. minê³a 60
rocznica utworzenia w Le�nicy pla-
cówki dla dzieci i m³odzie¿y z upo-
�ledzeniem umys³owym. W 1948
roku nosi³a ona nazwê Pañstwowy
Zak³ad Wychowawczy. W 1962 r.
Zak³ad zmieni³ nazwê na Specjalny
O�rodek Szkolno � Wychowawczy i
pod t¹ nazw¹ funkcjonuje do dzisiaj.

Historia O�rodka zaczyna siê jed-
nak o wiele wcze�niej, bo ju¿ 137 lat
temu
(9 pa�dziernika 1871 r.) powsta³a w
Le�nicy placówka dla dzieci i m³o-
dzie¿y specjalnej troski, nazwana
pó�niej Prowincjonalnym Zak³adem
Opiekuñczo � Wychowawczym, na
bazie którego utworzono istniej¹c¹ do
tej pory placówkê.

Z okazji jubileuszu 17 pa�dzier-
nika b.r. w Specjalnym O�rodku

�60 lat minê³o��

Szkolno � Wychowawczym w Le�ni-
cy mia³a miejsce wielka gala. �wiêto-
wanie rozpoczêto uroczystym prze-
marszem  uczniów, absolwentów,
obecnych oraz emerytowanych pra-
cowników O�rodka oraz zaproszo-
nych go�ci do ko�cio³a. Mszê �w. ce-
lebrowali: ksi¹dz biskup Jan Kopiec
oraz proboszcz tutejszej parafii �
ksi¹dz Henryk Pasieka.

Dalsza czê�æ uroczysto�ci odby³a
siê na od�wiêtnie udekorowanej, wy-
pe³nionej po brzegi sali gimnastycz-
nej SOSW. W�ród zaproszonych go-
�ci byli m.in.: Halina Bilik � Opolski
Kurator O�wiaty, Józef Swaczyna �
Starosta Strzelecki, Waldemar Gaida
� Wicestarosta Strzelecki,  Andrzej
Iwanowski � Wiceburmistrz Le�ni-
cy, Helmut Paisdzior � by³y pose³ na
Sejm RP, prezesi banków oraz przed-

stawiciele okolicznych zak³adów pra-
cy i sponsorów, byli dyrektorzy i wi-
zytatorzy Kuratorium O�wiaty w
Opolu, Radni Powiatu Strzeleckiego,
dyrektorzy szkó³ i placówek, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Po-
wiat Strzelecki i Gmina Le�nica, dy-
rektorzy szkó³ i placówek specjal-
nych, rehabilitacyjnych, resocjaliza-
cyjnych, naczelnicy i kierownicy po-
wiatowych i gminnych wydzia³ów
edukacji i o�wiaty, nauczyciele me-
todycy, przedstawiciele Le�nickiego
O�rodka Kultury i Rekreacji, Zarz¹-
du Parku Krajobrazowego Góra �w.
Anny, policji, stra¿y po¿arnej, eme-
rytowani dyrektorzy O�rodka, eme-
rytowani pracownicy, absolwenci,
przedstawiciele lokalnej prasy i ra-
dia.

Po przywitaniu zaproszonych
go�ci, dyrektor O�rodka Ryszard Ba-
szuk zapozna³ zebranych z histori¹
SOSW w Le�nicy. Trudno zawrzeæ
w kilku zdaniach ca³e 60 lat, wiêc dy-
rektor przypomnia³ tylko najwa¿niej-
sze karty z przesz³o�ci i dnia dzisiej-
szego O�rodka.

Dyrektor zaznaczy³, ¿e oprócz
organu prowadz¹cego du¿¹ pomoc¹
materialn¹ i finansow¹ s³u¿¹ równie¿
sponsorzy. Z okazji jubileuszu zo-
stali oni odznaczeni honorowym ty-
tu³em �Przyjaciel O�rodka�. Tytu³ ten
otrzymali: Zak³ady Koksownicze
�Zdzieszowice�, Elektrownia �Bla-
chownia�, firma �Zarmen�, Piekarnia
Osiedlowa Weroniki Domeredzkiej
oraz Skup, Przetwórstwo i Sprzeda¿
Artyku³ów Miêsnych Grzegorza
Pyki.
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Tegoroczne �wiêto Edukacji Na-
rodowej zawadczañskiego Zespo³u
Szkó³ rozpoczê³o siê uroczyst¹ msz¹
�w. w ko�ciele p.w. Naj�wiêtszego
Serca Jezusowego w intencji wszyst-
kich nauczycieli.

Uroczysta akademia z udzia³em
m³odzie¿y i grona pedagogicznego od-
by³a siê w auli szkolnej, gdzie ucznio-
wie zaprezentowali program arty-
styczny. W przedstawieniu nie bra-
kowa³o zabawnych akcentów, jakim
by³a chocia¿by próba przedstawienia
szkolnej rzeczywisto�ci w krzywym
zwierciadle kamery. Humorystyczne
kabarety spotka³y siê z ogólnym en-
tuzjazmem widzów, zw³aszcza dziê-
ki niemal¿e profesjonalnej grze aktor-
skiej m³odzie¿y ZSZ.

Po zakoñczeniu czê�ci artystycz-
nej rozstrzygniêto konkurs na najlep-
szego zdaniem uczniów nauczyciela,
którego wybierali oni w ankietach w

Dzieñ Nauczyciela w ZSZ
w Zawadzkiem

dniach od 1 do 3 pa�dziernika. Pierw-
sze miejsce zajê³a pani mgr Jolanta
Imie³owska, drugie � pani mgr Alek-
sandra Morawiec, a trzecie  - pani
mgr Barbara Dylong.

W�ród go�ci przyby³ych na aka-
demiê w ZSZ znale�li siê przedsta-
wiciele Rady Rodziców, a tak¿e eme-
rytowani nauczyciele, którzy mieli
okazjê do spotkania z gronem peda-
gogicznym i dyrekcj¹ w szkole, z
któr¹ ³¹czy ich tak wiele wspomnieñ.

Ciekawym elementem obchodów
Dnia Nauczyciela by³y równie¿
�otrzêsiny� zorganizowane przez
klasê IV TE dla swoich m³odszych
kolegów. Uczniowie klas pierwszych
musieli siê zmierzyæ z czterema za-
daniami, aby spo³eczno�æ uczniow-
ska przyjê³a ich do swojego grona.
Zarówno uczestnikom �egzaminu� jak
i widzom towarzyszy³a wspania³a
zabawa.

Jana Paw³a II cechowa³a zawsze
spontaniczna mi³o�æ do ludzi m³odych,
to w³a�nie z nimi dzieli³ siê wizj¹ m³o-
dego pokolenia. Pokaza³, ¿e ka¿dy ma
prawo do godno�ci, ma prawo cieszyæ
siê tym wszystkim co proponuje wspó³-
czesny �wiat, ale wyra�nie mówi³ o za-
chowaniu warto�ci chrze�cijañskich. Jak
co roku dzieñ 16 pa�dziernika to chwi-
la, kiedy mo¿emy przystan¹æ i zatrzy-
maæ siê nad s³owem, które pozostawi³
dla nas S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. W tym
roku by³a to rocznica szczególna. 30
lat temu �wiat dowiedzia³ siê, ¿e no-
wym nastêpc¹ �w. Piotra zosta³ Polak,
krakowski kardyna³ Karol Wojty³a. W
naszej szkole ju¿ o godz. 11.00 sala gim-
nastyczna by³a wype³niona po brzegi,
m³odzie¿ chcia³a po raz kolejny us³y-
szeæ s³owa Tego, który by³ i pozosta³
ich autorytetem nie tylko w kwestiach
moralnych.
Uczennice: Sandra Hasterok (kl. I
Tek�b�), Nicola Flajszer (kl. I Tek �b�),
Anieszka Koik (kl. III Tek �a�), Vio-
letta Koik (kl. I Tek �b�), Nicola Ti-
szbierek (kl. I Tek �b�), Jolanta Wa-
rzecha (kl. III Tek �a�) oraz Ilona Wi-
niarczyk (kl. III Tek �a�) pod kierun-
kiem katechetki dr Edyty Bem przy-
gotowa³y i przedstawi³y zebranym
monta¿ s³owny, w którym podkre�li³y
przes³anie, jakie przekazywa³ w czasie

swoich podró¿y do Ojczyzny ludziom
m³odym. Fragmenty s³ów Papie¿a prze-
plata³y piosenki w wykonaniu szkol-
nego zespo³u muzycznego pracuj¹cego
pod kierunkiem Moniki Wilde-Zdoby-
lak. Druga czê�æ spotkania to koncert
ewangelizacyjny zespo³u �Testimo-
nium�. Sam zespó³ tak przedstawi³ istotê
swojej pracy: �Chcemy mieæ swój
udzia³ w g³oszeniu Jego S³owa
rozwijaj¹c otrzymane talenty i
wykorzystuj¹c najnowocze�niej-
sze �rodki artystyczne i technicz-
ne. Dzia³alno�æ w zespole mobili-
zuje nas do osobistej przemiany
¿ycia w �wietle Ewangelii. To jest
nasz cel i s³u¿ba w Ko�ciele.�
Uczestnicz¹cy w uroczysto�ci mieli
mo¿liwo�æ do�wiadczenia prawdziwie
wielkiej chrze�cijañskiej rado�ci. Us³y-
szeli tak¿e �wiadectwa wiary, jakimi
podzielili siê z zebranymi cz³onkowie
zespo³u. Dzieñ Papieski w naszej szko-
le nie zakoñczy³ siê jednak koncertem,
wieczorem m³odzie¿ przybli¿y³a s³owa
Jana Paw³a II zebranym na nabo¿eñ-
stwie ró¿añcowym w ko�ciele �w. Waw-
rzyñca. Pomimo wzruszenia, jakie wy-
wo³a³y wspomnienia o Janie Pawle II,
w okno nieba pop³ynê³a przepe³niona
wdziêczno�ci¹ za pontyfikat �Barka�
za�piewana przy akompaniamencie
tr¹bki.

dr Edyta Bem

�Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada - lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma - lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.�

Dzieñ Papieski niezupe³nie typowy
Pa�dziernik to tradycyjnie ju¿ termin jesiennej wystawy. Tym razem zapre-
zentowa³o siê na niej ponad 40 wystawców. Nagroda Burmistrza za Najlepsz¹
Ofertê powêdrowa³a do EnergiiPro Odzia³ Opole.

Wyró¿nienia otrzymali:
- KA Firma Handlowo-Us³ugowa ze Strzelec Opolskich - monta¿  i sprze-

da¿ kominków
- KRONOPLUS Dobroszyce - dystrybucja paneli pod³ogowych, paneli

�ciennych
- OIKOS z Gogolina - us³ugi le�ne, tereny zieleni, handel sprzêtem ogrodni-

czym
Nagrodê publiczno�ci za Najefektowniejsze Stoisko otrzyma³a Piekarnia Gra-
bowski z Otmic.
Ponadto zwiedzaj¹cy wyró¿nili ekspozycje firm:
- INTERPLAST Burczek ze Strzelec Opolskich - produkcja stolarki bu-

dowlanej okien, drzwi i rolet
- Ciastkarnia PAWE£ z Jemielnicy - produkcja ciast
- TRAK DREW z Boryczy - produkcja i monta¿ domków ogrodowych,

narzêdziowych, placów zabaw, mebli ogrodowych
Dziêki sponsorom mogli�my rozlosowaæ w�ród zwiedzaj¹cych kilkana�cie
cennych nagród, m.in. skórzany komplet wypoczynkowy, który wygra³ Jo-
achim Sobota z Olszowej oraz telewizor LCD wylosowany przez Józefa
Cichonia ze Szczepanka
Sponsorzy Strzeleckiej Wystawy Gospodarczej:
ADAMIETZ Sp zo.o., Kaufland Polska Markety, Energetyka Cieplna Opolsz-
czyzny, Firma MEBLE PYKA, RAGA Biuro Rachunkowo-Podatkowe, BEL-
MAR Firma Kamieniarska, PAHER sp. jawna, TrakDrew, Pizzeria BELLA
ITALIA, Piekarnia GRABOWSKI, Ciastkarnia PAWE£, Cukiernia IZYDOR-
CZYK, Piekarnia EWA WINNIK

Strzelecka Wystawa Gospodarcza

Stary Cmentarz Jeniecki, Stalag
VIII B Lamsdorf,  aleja brzozowa,
obóz pracy , Stalag 3 I 8/VIII F (344)
Lamsdorf, Cmentarz Jeñców Radziec-
kich -  to kolejne przystanki �cie¿ki
historyczno � przyrodniczej wymy-
�lonej przez pracowników Centralne-
go Muzeum Jeñców Wojennych w
£ambinowicach - Opolu: Macieja
Aleksandrowicza, Grzegorza Hebdê,
Violettê Rezler-Wasielewsk¹.

Miejsce Pamiêci Narodowej w
£ambinowicach to niezwyk³y punkt
na historycznej mapie Opolszczyzny
� dzi� otoczone cisz¹, spokojem bu-
dz¹cym refleksje, niegdy� teren tra-
gicznych do�wiadczeñ kilkusetty-
siêcznej rzeszy ludzi ró¿nych naro-
dowo�ci. £ambinowice s¹ równie¿
miejscem niezwyk³ym, bo ujmuj¹cym
we wspólny, �miertelny mianownik
losy mieszkañców tych ziem- Pola-
ków i Niemców.

,,Zwiedzanie �cie¿ki, oprócz po-
znania, powinno byæ impulsem do re-
fleksji nad istot¹ wojny, sensem ¿ycia
i miejscem uniwersalnych warto�ci we
wspó³czesnym �wiecie. Je¿eli jedno-
cze�nie zwiedzanie to uzmys³owi
zdumiewaj¹c¹ harmoniê przyrody z
materialnymi �ladami historii oraz si³ê
i potêgê czasu, który owe �lady za-
ciera, a tak¿e uzasadni konieczno�æ
zachowania pamiêci historycznej, bê-
dziemy w pe³ni usatysfakcjonowani�-
deklaruj¹ pomys³odawcy �cie¿ki mu-
zealnej oraz autorzy przewodnika po
³ambinowickim Miejscu Pamiêci.

Dzieje £ambinowic (do koñca II
wojny �wiatowej Lamsdorf) to histo-
ria tragiczna, bo wi¹¿¹ca siê istniej¹-
cymi na tym terenie obozami odosob-
nienia, jenieckimi i pracy. Pierwszy z
nich powsta³ podczas wojny prusko-

Mówi¹
groby
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