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Taka sytu-
acja, kiedy
do mojej
s z k o ³ y
t r a f i a j ¹
dzieci w
wieku 17 �
18 lat zda-
rza siê
rzadko, ale
wynika z
faktu, ¿e

dzi� za dzieckiem niepe³nosprawnym
id¹ jakie� pieni¹dze: zasi³ek pielêgna-
cyjny czy renta rodzinna � twierdzi
Anna Bujmi³a, dyrektor Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Za-
wadzkiem. - A w rodzinach ¿yj¹cych
w skrajnej biedzie �ka¿dy grosz siê
liczy�. Mimo to dla ka¿dej �wiado-
mej konsekwencji takich decyzji mat-
ki jest to na pewno niezwykle dra-
matyczny wybór. Jednak ¿ycie po-
trafi pisaæ bardzo skomplikowane
scenariusze. Oby jak najrzadziej.

Jeste�my jakby us³ugodawc¹ edu
kacyjnym dla Domu Pomocy Spo-

³ecznej, bo nasi uczniowie to g³ównie
pensjonariusze usytuowanego po s¹-
siedzku DPS. Jest ich 41, a piêcioro
dowo¿onych jest co dzieñ na zajêcia
przez rodziców: z Zawadzkiego, Je-
mielnicy i Kolonowskiego � dopowia-
da pani dyrektor.

Zespó³ Szkó³  Specjalnych w Za-
wadzkiem istnieje od 1974 roku. By³y
lata, kiedy uczniów by³o znacznie
wiêcej, choæby w roku szkolnym
1999/2000  szko³a liczy³a 62 wycho-
wanków. Jednak bez wzglêdu na licz-
bê uczniów w ca³ej szkole, zgodnie z

obowi¹zuj¹cymi przepisami klasy u
nas licz¹ 6-8 uczniów.

Dla dzieci  z upo�ledzeniem umy
s³owym w stopniu  umiarkowa-

nym i znacznym zespó³ szkó³ oferu-
je naukê w sze�cioletniej szkole pod-
stawowej, gimnazjum i specjalnej za-
sadniczej szkole zawodowej. Za� dla
dzieci i m³odzie¿y upo�ledzonej g³ê-
boko funkcjonuj¹ zespo³y rewalida-
cyjno-wychowawcze.

Uczniowie w zale¿no�ci od stop-
nia upo�ledzenia umys³owego i kate-
gorii wiekowej w pierwszym rzêdzie
musz¹ siê nauczyæ dbania o siebie,
opanowania podstawowych czynno-
�ci zwi¹zanych z higien¹ osobist¹ i
utrzymaniem porz¹dku w swoim
otoczeniu oraz przestrzegania pod-
stawowych zasad kultury i bycia
w�ród ludzi. Opanowuj¹ te¿ czyn-
no�ci praktyczne w codziennym
¿yciu: ucz¹ siê przygotowaæ posi³ki,
sprawnego pos³ugiwania siê urz¹dze-
niami i sprzêtem gospodarstwa do-
mowego. Oczywi�cie s¹ te¿ tacy, któ-
rzy potrafi¹ nauczyæ siê znacznie
wiêcej.

DZIECI GORSZEGO BOGA
Nie mo¿na wrzucaæ wszystkich

do jednego worka, bo ci m³odzi
ludzie poza swoim upo�ledzeniem to
ogromne indywidualno�ci, które wy-
magaj¹  w³a�nie  takiego bardzo od-
rêbnego traktowania, tak¿e w sferze
nauczania. Do realizacji tego celu na-
szkicowane s¹ jedynie pewne pod-
stawy programowe, pewne punkty
do zrealizowania. W oparciu o nie nasi
nauczyciele pisz¹ swoje autorskie
plany pracy, stosownie dla odpo-
wiednich grup uczniów z uwzglêd-
nieniem ich stopnia upo�ledzenia
umys³owego i wieku.

Dyrektor Bujmi³a podkre�la wie-
lokroæ fakt, ¿e w³a�nie dziêki odda-
nej wysoko wykwalifikowanej ka-
drze pedagogicznej w zakresie peda-
gogiki specjalnej i ró¿nych specjal-
no�ci terapeutycznych  szko³a za-

pewnia wszechstronn¹ pomoc rewa-
lidacyjn¹, indywidualne programy
nauczania, wysok¹ jako�æ edukacji i
terapii. Ale to nie wszystko - tak¿e
zajêcia pozalekcyjne, muzyczne i
sportowe, ciekawe zajêcia w pracow-
ni komputerowej, kszta³tuj¹ce umie-
jêtno�ci z zakresu elementarnej ob-
s³ugi komputera i korzystania z in-
ternetu. Szko³a oferuje swoim wy-
chowankom bliski kontakt z natur¹.
Nie do�æ, ¿e po³o¿ona w �rodku lasu,
to jest przy niej ogródek, ale te¿ staj-
nia i wybieg dla koni, co pozwala nie
tylko na leczenie metod¹ hipoterapii,
ale i na anga¿owanie siê m³odych lu-
dzi w pracê i opiekê przy koniach.

Uczniowie spêdzaj¹ te¿ wiele cza
su w pracowni gospodarstwa do-

mowego. Zw³aszcza zim¹, kiedy ru-
chu jest mniej, gotuj¹ chêtnie i robi¹
w³asne wypieki. W tym czasie du-
¿ym powodzeniem cieszy siê  sala
gimnastyczna i si³ownia, latem za�
najbardziej usportowiona m³odzie¿
przenosi siê na przyszkolne boisko.

Wyj¹tkowa otwarto�æ  tych m³o-
dych ludzi to jeden ze sposobów ich

walki o akceptacjê i przyja�ñ w pe³ni
sprawnych  rówie�ników. To spra-
wia, ¿e bardzo chêtnie uczestnicz¹ w
ró¿nych imprezach i uroczysto�ciach
szkolnych czy miêdzyszkolnych, ale
te¿ aktywnie w³¹czaj¹ siê we wszel-
kie formy dzia³alno�ci integracyjnej
ze �rodowiskiem lokalnym oraz in-
nymi placówkami o�wiatowymi w
mie�cie.

M³odzie¿ �zwyk³ego� gimnazjum
i liceum ogólnokszta³c¹cego, co

trzeba przyznaæ z satysfakcj¹, wspa-
niale potrafi siê zachowaæ i anga¿uje
siê równie chêtnie. Liczy siê tu g³ów-

nie mo¿liwo�æ wspólnego prze¿ywa-
nia emocji, bo dla uczniów szko³y
specjalnej nie jest najistotniejsza ry-
walizacja o miejsce na podium, istot-
ny jest ju¿ sam udzia³  czy tylko
ukoñczenie okre�lonej konkurencji.
Tylko dlaczego � pyta pani dyrektor
� naszych uczniów nagradza siê za-
wsze ma³ymi pucharkami?

Rzeczywi�cie � ich kolekcja jest
imponuj¹ca, ale czy choæby raz nie
mog³yby to byæ �prawdziwe�, du¿e
puchary? Wprawdzie ju¿ ten naj-
mniejszy stanowi nie lada satysfak-
cjê za uczestnictwo w zawodach,
konkursach i turniejach, ale mo¿e ta-
kie wiêksze te¿ stan¹ w tej kolekcji?

Symboliczne � ma³e czy du¿e-
wyró¿nienie jest elementem kszta³-
towania cech charakteru i osobowo-
�ci, elementem usprawniania funkcji
psychofizycznych, kompensowania
braków oraz umo¿liwiania najpe³niej-
szego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecz-
nym.

Kszta³towaniu psychiki i postaw
uczniów ma te¿ s³u¿yæ program

przysposobienia do pracy dla upo-
�ledzonych umys³owo w stopniu
umiarkowanym i znacznym w zakre-
sie ogrodnictwa i pielêgnacji ro�lin.
W tym roku przebojem ma byæ ho-
dowla kwiatów wczesnowiosennych.
Bardzo bym chcia³a - mówi dyrektor
Bujmi³a - aby ten pomys³ okaza³ siê
trafiony, bo to jest istotnym elemen-
tem terapii zajêciowej, ale co dla nas
równie istotne - mo¿e staæ siê �ró-
d³em dodatkowych �rodków finanso-
wych. Nie ukrywam, ¿e motorem
wszelkich dzia³añ  zmierzaj¹cych do
ich pozyskiwania jest prowadzone
przez naszych nauczycieli szkolne
ko³o PTTK,  które proponuj¹c atrak-
cyjne wycieczki i wyjazdy mobili-
zuje ca³¹ spo³eczno�æ uczniowsk¹ do
dodatkowego wysi³ku. A zarobione
w³asnymi si³ami pieni¹dze pozwol¹
im zrealizowaæ marzenia o wspól-
nych wyjazdach, zwiedzaniu cieka-
wych miejsc. To na pewno dzia³a na
wyobra�niê tych m³odych ludzi. Daje
im poczucie w³asnej warto�ci. Byæ
mo¿e tym dzieciom, którym los za-
bra³ tak wiele, chocia¿ na te krótkie
chwile daje namiastkê szczê�cia, któ-
re czasem musi wystarczyæ za ca³¹
mi³o�æ, jakiej nie doznali w swoim
¿yciu.

Piotr Koszyk

Wycieczka na opolskie lodowisko

Dzi� - ju¿ po lekcjach

ce siê i grzeczne dzieci lub wnuki.
Wszyscy chc¹ ¿yæ w kraju m¹drze
rz¹dzonym i bogatym. Wszyscy chc¹
mieæ  po prostu ��wiêty spokój� w
¿yciu.

Tytu³owe pytanie zada³am te¿
moim znajomym gimnazjalistom, w
tym w³asnej córce. Wiêkszo�æ z nich
uzna³a, ¿e tego czego chc¹ doro�li s¹
grzeczne dzieci czyli takie, które okre-
�liæ mo¿na jako ciche, kulturalne, pil-
ne, nie z³oszcz¹ce siê, nie absorbuj¹-
ce sob¹ i swoimi sprawami, spe³nia-
j¹ce oczekiwania i pok³adane w nich
nadzieje. Grzeczne dzieci s¹ bardzo
lubiane przez doros³ych, bo s¹ nie-
k³opotliwe, niczego nie wymagaj¹, nie
s¹ partnerem, ³atwo siê podporz¹d-
kowuj¹ � nie zawracaj¹ g³owy, zajê-
tym trudami ¿ycia, doros³ym. Nie
zadaj¹ niepotrzebnych, g³upich lub
podchwytliwych pytañ, nie buntuj¹
siê, nie maj¹ w³asnego zdania, wierz¹
doros³ym na s³owo � nawet wtedy,
gdy bzdura przez nich g³oszona jest
oczywista, nie dyskutuj¹, nie py-
skuj¹. Wed³ug moich rozmówców
chc¹ tego wszyscy doro�li � rodzice,
dziadkowie, nauczyciele, s¹siedzi,
pani w sklepie i politycy. Doro�li po
prostu chc¹  mieæ ��wiêty spokój�.

CZEGO CHC¥ DZIECI?

Moi  doro�li rozmówcy prawie
jednomy�lnie twierdzili, ¿e dzieci chc¹
zadowolonych, nie czepiaj¹cych siê
rodziców i dostatniego ¿ycia. Chc¹
zapewnienia im odpowiedniego star-
tu � du¿ego kieszonkowego, kompu-
tera z ³¹czem internetowym, komór-
ki na abonament, modnych ciuchów i
��wiêtego spokoju�, rozumianego
jako nie wtr¹canie siê w ich prywat-
ne ¿ycie uczuciowe, towarzyskie,
szkolne. Jednym s³owem dzieci chc¹
pe³nej samodzielno�ci.

Nieliczni wskazywali, i¿ dzieci �
ich zdaniem � chc¹ po prostu mi³o-
�ci, zainteresowania, akceptacji,
wsparcia i zrozumienia.

CZEGO NAPRAWDÊ CHCEMY?

Podpytywani przeze mnie gim-
nazjali�ci wskazywali na dwa obsza-
ry swoich potrzeb. Pierwszy doty-
czy³ domu rodzinnego: �Dzieci chc¹
czuæ siê kochane, chc¹ mieæ poczu-
cie, ¿e s¹ dla doros³ych wa¿nymi, po-
trzebuj¹ rozmów z rodzicami, a nie
tylko wytycznych i krytyki, chc¹ zro-
zumienia i czu³o�ci, uwagi i wys³u-
chania, a tak¿e odrobiny zaufania gdy
samodzielnie podejmuj¹ w³asne de-
cyzje�.

Drugi dotyczy³ szko³y: �Ucznio-
wie chc¹ poczucia bezpieczeñstwa ro-
zumianego jako prawo do pomy³ek i
b³êdów, chc¹ poszanowania dla wcze-
�niej ustalonych zasad ¿ycia szkolne-
go, chc¹ zaufania dla swych pomy-
s³ów, w³asnych s¹dów i opinii, chc¹
dyskusji o ¿yciu i ciekawych lekcji,
chc¹ u�miechniêtych i przyjaznych im
nauczycieli�.

Ten prywatnie przeprowadzony
sonda¿ u�wiadomi³ mi, ¿e tak napraw-
dê to zarówno doro�li, jak i dzieci chc¹
przede wszystkim szacunku. Sza-
cunku dla  siebie, w³asnego ¿ycia,
swoich potrzeb i mo¿liwo�ci. Sza-
cunku, który jest przyznaniem  cz³o-
wiekowi prawa i mo¿liwo�ci wyra-
¿ania siebie, by móg³ mówiæ o tym co
czuje, krzykn¹æ lub p³akaæ z bólu, z
rado�ci. By móg³ zaprotestowaæ, gdy
czuje siê zraniony i skrzywdzony,
przepracowany, zmêczony, niekocha-
ny lub ignorowany. Doros³y i dziec-
ko tak¿e chce szacunku we w³asnym
kraju, w domu, w pracy, w szkole i
na ulicy. Chce szacunku od mê¿a,
¿ony oraz dzieci, brygadzisty, na-
uczyciela i  dyrektora, radnego oraz
pos³a, od s¹siada i nieznajomego na
ulicy.

Szacunek dla cz³owieka. Czy to
zbyt wiele? Wszak wszyscy tego
chcemy i potrzebujemy.

Ma³gorzata £oskot
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Doroczne zebranie sprawoz-
dawcze z dzia³alno�ci Zarz¹du To-
warzystwa Spo³eczno � Kultural-
nego Niemców na �l¹sku Opol-
skim Gminy Strzelce Opolskie
odby³o siê 5 marca br. w sali staro-
stwa strzeleckiego.

Obrady poprzedzi³ wystêp za-
proszonego m³odzie¿owego zespo³u
tanecznego �Silesia� z Rozmierki.
Tañczyli bardzo ³adnie i efektownie,
a ponadto piêknie �piewali. Na ko-
niec solistka Karina Mróz �piewaj¹c
wrêczy³a wszystkim zaproszonym
czerwon¹ ró¿ê.

Oficjalnego rozpoczêcia zebrania
dokona³ przewodnicz¹cy Zarz¹du

Strzelecki zarz¹d gminny TSKN podsumowa³ ubieg³y rok. 16 kó³ DFK
zrzesza blisko 2.200 osób.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Gminy TSKN Karol Mutz. Po
wspólnym od�piewaniu hymnu gór-
no�l¹skiego oraz uczczeniu modlitw¹
zmar³ych cz³onków Mniejszo�ci Nie-
mieckiej, nast¹pi³o powitanie zapro-
szonych go�ci, którzy sw¹ obecno-
�ci¹ zaszczycili zebranie roczne, a
w�ród nich: pose³ na Sejm RP � Hel-
mut Paisdzior, starosta powiatu
strzeleckiego � Józef Swaczyna, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Strzel-
cach Op. � prof. dr Gerhard Barto-
dziej, prezes Fundacji Rozwoju �l¹-
ska i Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych � Henryk Juretko oraz wicesta-
rosta strzelecki � Waldemar Gaida.

c.d. ze str 1

c.d. ze str 4

c.d. na str 6


