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Historia O�rodka siêga 30 pa�dziernika 1871 roku, gdy w Le�nicy otwarto
Prowincjonalny Zak³ad Opiekuñczo-Wychowawczy. W 1875 roku Zak³ad mia³
ju¿ 30 wychowanków.

O�rodek jest otwarty dla ka¿dego dziecka, które maj¹c trudno�ci w nauce,
ma orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W sk³ad ZESPO£U SZKÓ£ wchodzi Szko³a Podstawowa, Gimnazjum
oraz Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy, oferuj¹ca zajêcia edukacyjno- warszta-
towe.

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA oferuje dla uczniów i m³odocia-
nych pracowników odbywaj¹cych praktykê zawodow¹ w zak³adach rzemie�l-
niczych 2 lub 3 letni¹ naukê na kierunkach:

Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej w Le�nicy

BUDOWLANYM
� murarz
� stolarz
� betoniarz-zbrojarz
� malarz-tapeciarz
� monter instalacji i urz¹dzeñ

sanitarnych

GASTRONOMICZNYM
� kucharz ma³ej gastronomii
� piekarz
� cukiernik
� rze�nik-wêdliniarz

Adres:
O�rodek Szkolno - Wychowawczy

47-150 Le�nica, ul. Kozielska 20, tel./fax 77/461 52 16
e-mail: sosw_les@poczta.onet.pl

www.wodip.opole.pl/~sosw_lesnica

Szko³a nasza dysponuje przygotowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹ oraz dobrze wy-
posa¿onymi pracowniami do zajêæ ogólnokszta³c¹cych i zawodowych.

Posiadamy w³a�ciwy do potrzeb szko³y park maszynowy i pe³ne zaplecze.
 Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne zapewniaj¹ uczniom zdobycie umiejêt-
no�ci praktycznych w nauczanych zawodach.
Ucz¹c wykonujemy us³ugi z zakresu:

*  stolarstwa *  murarstwa  *  krawiectwa  *  ogrodnictwa

Ka¿dy uczeñ objêty jest rewalidacj¹ indywidualn¹ oraz opiek¹ psycholo-
giczn¹ i logopedyczn¹.

W£ÓKIENNICZYM
� krawiec
� tapicer

HANDLOWYM
� sprzedawca

US£UGOWYM
� fryzjer

OGRODNICZYM

Dla dzieci i m³odzie¿y pochodz¹cej z miejscowo�ci odleg³ych od O�rod-
ka zapewniamy miejsca w internacie.
W internacie mieszka oko³o 120 uczniów tworz¹cych 8 grup wychowaw-
czych.

Ka¿da grupa ma swoj¹ �wietlicê i kilka 3- 4 osobowych sypialñ. Internat
zapewnia opiekê medyczn¹.

Stwarzamy naszym uczniom mo¿liwo�ci do wszechstronnego rozwo-
ju ich zdolno�ci i zainteresowañ. Realizowane s¹ one poprzez udzia³ w
zajêciach sportowych plastycznych, kulturalno - o�wiatowych, kulinar-
nych, turystyczno - krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych.

Pracownia obróbki rêcznej

Sala gimnastyczna

Sypialnia w internacie

Uczennice na praktyce

Tak jest u nas...

Zapraszamy!

Do tych rozwa¿añ sk³oni³y mnie
wydarzenia towarzysz¹ce �mierci
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.

My doro�li � rodzice i nauczycie-
le � czêsto wyra¿amy têsknotê za au-
torytetem. Nie dla siebie, ale dla na-
szych dzieci. Szczególnie wtedy, gdy
nie radzimy sobie w kontakcie z m³o-
dym cz³owiekiem, czuj¹c siê pozba-
wionym wp³ywu na jego styl ¿ycia,
g³oszone pogl¹dy, samodzielnie podej-
mowane decyzje. Odwo³anie siê do
autorytetu, w³asnego lub cudzego, ma
nam pomóc, gdy odczuwamy niepo-
kój i bezradno�æ, gdy brak nam argu-
mentów na osobiste racje. Zwykle
mamy wtedy na my�li autorytet wy-
nikaj¹cy z roli, któr¹ pe³nimy lub zaj-
mowanej pozycji, czyli ten rodzaj
autorytetu, który jest nam niejako
dany a priori i na kredyt.

S³owo autorytet pochodzi od
³aciñskiego auctoritas � powaga mo-
ralna, co wyra�nie wskazuje, ¿e kie-
dy� wi¹za³o siê ono ze sfer¹ etyki.
Wspó³czesne encyklopedie i s³owni-
ki podaj¹, ¿e autorytet, to uznana czy-
ja� powaga, znaczenie, wp³yw.
Wszak mówimy: �on /ona jest dla mnie
autorytetem� i zazwyczaj mamy na
my�li sferê intelektualn¹, zakres po-
siadanej przez tego kogo� wiedzy.
Rzadko za� jego sposób postêpowa-
nia, ¿ycia.
Wokó³ nas i naszych dzieci pe³no jest
takich �jednowymiarowych autoryte-
tów�: Kowalski od gry w pi³kê no¿n¹,
Malinowska w dziedzinie historii,
jaka� Zo�ka w zakresie mody...
Historia ludzko�ci to po czê�ci dzieje
na�ladowania, odwo³ywania siê, czer-
pania z autorytetów. Ale historia ludz-
ko�ci to równie¿ dzieje przeciwsta-
wiania siê autorytetom.
Nam, doros³ym, marzy siê autorytet
prawdziwy, wielowymiarowy, nie-
kwestionowany. Taki kto�, kto ma
du¿¹ wiedzê, do�wiadczenie i jest w
porz¹dku w ¿yciu wobec innych. Ma
cywiln¹ odwagê, by trwaæ przy swo-
im. Mo¿na mu zaufaæ, zwróciæ siê z
pro�b¹ o radê. W oparciu o jego wska-
zówki mo¿na co� rozstrzygn¹æ, o
czym� zadecydowaæ, budowaæ swój
w³asny sposób na ¿ycie. Autorytet,
którego nie muszê s³uchaæ, lecz chcê
s³uchaæ. Kto�, kogo podziwiam, z kogo
zdaniem siê liczê, sugerujê przy po-
dejmowaniu wa¿nych dla mnie decy-
zji.

Pytaj¹c w³asne i cudze dzieci o
to, kto jest dla nich autorytetem,
otrzymaæ mo¿emy ró¿ne, czasem
krañcowo odmienne odpowiedzi. Jed-
ni wymieni¹ ulubionych bohaterów
filmowych czy literackich, inni swoj¹
mamê, nauczyciela. Bêd¹ te¿ tacy,
którzy wska¿¹ osoby powszechnie
uznane za autorytet. Ale znajd¹ siê
równie¿ m³odzi, którzy tylko
wzrusz¹ ramionami i uznaj¹ nasze
pytanie za g³upie.
Autorytet to pojêcie, które dla ka¿de-
go z nas mo¿e oznaczaæ co innego.
Wynika to z faktu, i¿ ró¿norodny jest
system warto�ci ludzi, a co za tym
idzie, inne cechy i zachowania s¹ in-
dywidualnie przez nas cenione i uzna-
wane za godne na�ladowania.
Powszechnie obserwowany na �wie-
cie, a tak¿e w Polsce, kryzys autory-
tetu jest udzia³em wszystkich doro-
s³ych, przede wszystkim jednak nas -
rodziców i nauczycieli. Przyt³oczeni
sprawami dnia codziennego zapo-
mnieli�my, na czym polega budowa-
nie autorytetu, s¹dz¹c naiwnie, ¿e jest
on po prostu przynale¿ny naszej do-
ros³o�ci na zawsze. ¯ycie pokazuje,
¿e to nieprawda.

TRUDNA
SPRAWA

AUTORYTET
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