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Jubileusz 60 � lecia O�rodka zo-
sta³ po³¹czony z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej. Z tej okazji wy-
ró¿niaj¹cym siê w pracy nauczycie-
lom, wychowawcom oraz pracowni-
kom administracji i obs³ugi  zosta³y
przyznane Nagrody Dyrektora
SOSW.

Jak na urodziny przysta³o, w dal-
szej czê�ci uroczysto�ci zaproszeni
go�cie z³o¿yli ¿yczenia i wyg³osili
krótkie przemówienia.
Po nich przysz³a kolej na czê�æ arty-
styczn¹ w wykonaniu uczniów Ze-
spo³u Szkó³ i Zasadniczej Szko³y Za-
wodowej, wchodz¹cych w sk³ad
SOSW w Le�nicy. W programie za-
tytu³owanym �Z piosenk¹ przez
dziesiêciolecia� pokazane zosta³y
scenki z ¿ycia szko³y i internatu oraz
inscenizacja wiersza patronki O�rod-

�60 lat minê³o��

ka Marii Konopnickiej �Stefek Bur-
czymucha�. Nie zabrak³o oczywi�cie
tytu³owych piosenek, które przez
dziesiêciolecia towarzyszy³y dniu co-
dziennemu oraz ró¿nym o�rodko-
wym imprezom: �Ale to ju¿ by³o�,
�Nie zadzieraj nosa�, �Ca³a sala �pie-
wa z nami�, �Orkiestry dête�, które
zosta³y równie¿ brawurowo zatañ-
czone. Program bardzo siê podoba³
zaproszonym go�ciom, wiêc owa-
cjom nie by³o koñca.

Uroczysto�æ by³a równie¿ okazj¹
do przyjacielskich spotkañ, które
mia³y miejsce
w sto³ówce O�rodka, gdzie na
wszystkich czeka³y suto zastawione
sto³y.

A my zastanawiamy siê ju¿ nad
tym, jak bêdzie wygl¹da³ nastêpny
jubileusz.

Danuta Kolender

dok. ze  str. 6

16 pa�dziernika
� Szkolne �wiêto Ziemniaka

Rok 2008 to Miêdzynarodowy Rok
Ziemniaka. W naszej szkole 16 pa�-
dziernika zorganizowali�my Szkolne
�wiêto Ziemniaka, na które zaprosi-
li�my tak¿e Mamy uczniów do-
je¿d¿aj¹cych do szko³y. Wszyscy
uczestnicy zapoznali siê najpierw z
ciekaw¹ histori¹ ziemniaka. Nastêp-
nie mieli mo¿liwo�æ uczestnictwa w
wielu ciekawych konkurencjach � w
których oczywi�cie podstawowym
rekwizytem by³ ziemniak. W miêdzy-
czasie nauczyciele � z przygotowa-
nych wcze�niej sk³adników � sma-
¿yli placki ziemniaczane. Zu¿yto do
tego worek kartofli obranych przez
uczniów klas starszych. Ka¿dy
uczestnik naszego Szkolnego �wiêta
Ziemniaka otrzyma³ do degustacji
wspaniale pachn¹ce i pyszne placki
ziemniaczane.

Jak jesieñ, to tylko
w Zespole Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie

20 pa�dziernika
� Jesieñ wokó³ nas

W Zespole Szkó³ Specjalnych w Ka-
d³ubie jesieñ jest zawsze kolorowa,
piêkna, pachn¹ca a przede wszyst-
kim twórcza. Dzieje siê tak g³ównie
za spraw¹ spotkañ integracyjnych z
uczniami zaprzyja�nionych szkó³
specjalnych, które ju¿ od czterech lat
s¹ sta³ym elementem jesiennego kra-
jobrazu szko³y. W tym roku by³o
podobnie. Uczniowie wraz z nauczy-
cielami pani¹ Barbar¹ Macygon i
pani¹ Iwon¹ Mielcarz �wietnie siê
bawili, tworz¹c przy okazji niezwy-
k³e dzie³a. Nie brakowa³o smacznych
pieczonych kie³basek i pachn¹cego je-
siennymi jab³kami ciasta.

23 pa�dziernika
� Jesienna dyskoteka

Jak co roku nie mog³o zabrakn¹æ w
naszej szkole dyskoteki jesiennej.
Tym razem na nasze zaproszenie
odpowiedzia³y uczennice z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego ze Strzelec Opol-
skich, które wspaniale bawi³y siê z
naszymi uczniami. Oprócz muzyki
jesienn¹ atmosferê tworzy³a specjal-
nie przygotowana dekoracja.

17 pa�dziernika we Wroc³awiu na
Targach Tur-Gastro-Hotel odby³ siê
Ogólnopolski Konkurs Gastrono-
miczny � Prezentacja Jednego Tale-
rza pod nazw¹ �Wariacje na temat
deseru�. Brali w nim udzia³ Agniesz-
ka Wo�nica z deserem �Panna Cotta�
oraz Wojciech Piekacz z potraw¹
�Gruszki w czekoladzie�. W tym sa-
mym dniu trzy zespo³y prezentowa-
³y sto³y wigilijne w konkursie �Aran-
¿acja Sto³u Okoliczno�ciowego�.
By³y to uczennice: Katarzyna Kuboñ,
Ilona Lipok; Sandra Dzieciuchowicz,
Sandra Pato³a; Agnieszka Pancherz,
Patrycja Pilarska, Sandra Willim. M³o-
dzie¿ ta uczêszcza do trzeciej i czwar-
tej klasy technikum w zawodzie tech-
nik organizacji us³ug gastronomicz-
nych w Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich. Stó³ San-
dry Dzieciuchowicz i Sandry Pato³y
zaj¹³ III miejsce, a stó³ �Wigilia po �l¹-
sku� Agnieszki Pancherz, Patrycji Pi-
larskiej i Sandry Willim otrzyma³ na-
grodê specjaln¹ za pomys³owo�æ i kul-
tywowanie tradycji regionalnych.
W czasie przygotowañ do konkursu

Targi Tur Gastro Hotel we Wroc³awiu

wszelkich rad udziela³a im i s³u¿y³a
fachow¹ pomoc¹ nauczycielka obs³u-
gi konsumenta Ma³gorzata Tacica.
Uczniowie mieli te¿ okazjê braæ
udzia³ w warsztatach �Nakrywania
do sto³u� i kursie �Wina w gastrono-
mii� prowadzonych przez specjali-

stów w tej dziedzinie z Hotelu Orbis
we Wroc³awiu oraz zwiedziæ Targi
Tur Gastro Hotel i zapoznaæ siê z
nowoczesnym sprzêtem i technolo-
gi¹ produkcji gastronomicznej.

Ma³gorzata Tacica

francuskiej (1870-1871) dla jeñców
francuskich. Pierwsza wojna �wiato-
wa to czas, kiedy pierwotny pruski
poligon jeniecki przekszta³ci³ siê w
jeniecki obóz dla ¿o³nierzy pañstw
ententy. Potem Lamsdorf to miejsce
przetrzymywania niemieckich imi-
grantów przyby³ych z ziem w³¹czo-
nych do  Polski, a w okresie II wojny
�wiatowej jeden z najwiêkszych nie-
mieckich kompleksów obozowych, w
którym przetrzymywano ¿o³nierzy
koalicji antyhitlerowskiej.

Przera¿aj¹ce s¹ cyfry, w jakich
zamkniêta zosta³a historia Lamsdorf:
3,5-4 tysi¹ce jeñców francuskich, 90
tysiêcy ¿o³nierzy pañstw ententy,
kilkadziesi¹t tysiêcy niemieckich imi-
grantów, oko³o 300 tysiêcy ¿o³nie-
rzy koalicji antyniemieckiej. Na na-
grobnych inskrypcjach  nazwiska

Mówi¹ groby

francuskie, niemieckie, polskie, rosyj-
skie, rumuñskie, serbskie, w³oskie,
belgijskie, brytyjskie, greckie. Krzy-
¿e i ¿ydowskie macewy. Tysi¹ce ró¿-
nych dat urodzenia i zdumiewaj¹co
podobne lata �mierci tych, którzy gi-
nêli ,,Za ojczyznê, naród i króla�.

W s³oneczny, pa�dziernikowy
dzieñ zwiedzaj¹cy ³ambinowick¹
�cie¿kê historyczno-przyrodnicz¹
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych i Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
mieli okazjê przekonaæ siê, ¿e s³owa
o historii, która ,,zaokr¹gla szkielety
do zera�, bo ,,tysi¹c i jeden to wci¹¿
jeszcze tysi¹c� to tylko cyniczne
k³amstwo, a pamiêæ o zmar³ych mo¿e
staæ siê ¿ywa wbrew up³ywaj¹cym
latom.

Dorota Maækula
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