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scenizacja wesela ¿ydowskiego po-
³¹czona z pokazem tañców ¿ydow-
skich i prezentacj¹ potraw kuchni
¿ydowskiej (do ka¿dej potrawy do-
³¹czony zosta³ przepis). Prezentacja
projektu �Przywróæmy pamiêæ� cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowaniem
gimnazjalistów, którzy go�cili w tym
dniu na Drzwiach Otwartych naszej
szko³y.

Uczniowie poznawali na nowo
historiê ko�cio³a �w. Wawrzyñca,
strzeleckiego zamku i parku. W dniu
8.04.2009 zawêdrowali na wie¿ê ra-
tusza, a 11.03.2009 podziwiali wy-
stawê fotograficzn¹ w Strzeleckim
O�rodku Kultury �Pamiêtamy o

Przywracanie pamiêci
o wielokulturowo�ci Strzelec Opolskich

przesz³o�ci- my�limy o przysz³o�ci.
Historia wsi Rozmierz�.

W czasie poszukiwañ badaw-
czych nawi¹zano wspó³pracê z
¯ydowsk¹ Gmin¹ Wyznaniow¹ we
Wroc³awiu, badaczami historii lokal-
nej panem Karolem Mutzem, panem
Januszem Burdzikiem i panem Pio-
trem Smyka³¹ oraz panem Januszem
Oszytko z opolskiego oddzia³u In-
stytutu Pamiêci Narodowej.

Dziêki wspó³pracy z burmi-
strzem Strzelec Opolskich pojawi³a
siê mo¿liwo�æ upamiêtnienia strze-
leckich ¯ydów specjaln¹ tablic¹.
Sprawdzenie danych dotycz¹cych
cmentarza ¿ydowskiego w Strzel-

cach Opolskich umo¿liwi³o korektê in-
formacji w bazie cmentarzy Fundacji
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego.
W dalszych planach jest zorganizowa-
nie kolejnego spotkania z przedstawi-
cielem opolskiego oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej na temat obozów
Schmelta na terenie powiatu strzelec-
kiego, dalsze poszukiwanie �ladów
spo³eczno�ci ¿ydowskiej (wywiady z
mieszkañcami, badanie archiwalnej do-
kumentacji miejskiej, starych fotogra-
fii), wycieczki edukacyjne do Krako-
wa, O�wiêcimia, realizacja projektów
uczniowskich �¯ydzi na �l¹sku�,
warsztaty dla nauczycieli �Jak uczyæ
o Holokau�cie�. Uczennice przygoto-
wuj¹ tak¿e zak³adkê do strony inter-
netowej szko³y na temat historii Strze-
lec Opolskich.

Poszukiwania wielokulturowo�ci
Strzelec Opolskich, w tym �ladów
kultury ¿ydowskiej w Strzelcach
Opolskich zosta³o docenione przez
Fundacjê Ochrony Dziedzictwa
¯ydowskiego z Warszawy, która wy-
ró¿ni³a projekt uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich w�ród 162 projektów uczniow-
skich ze szkó³ z ca³ej Polski tytu³em
projektu miesi¹ca (www.fodz.pl).

Okazuje siê, ¿e historia wcale nie
musi byæ nudna, a ju¿ na pewno ta
bliska, regionalna. Zaanga¿owanie
uczennic i ich udzia³ w projektach re-
gionalnych s¹ tego najlepszym po-
twierdzeniem.

Miros³awa Stañczak

Aktywny wypoczynek na �wie-
¿ym powietrzu, integracja w gro-
nie rówie�ników z ró¿nych szkó³
w miejscu szczególnym na mapie
nie tylko powiatu strzeleckiego,
ale i ca³ej Opolszczyzny, to powo-
dy, dla których oko³o 230 osób ze-
bra³o siê w ostatni¹ sobotê kwiet-
nia w annogórskim amfiteatrze.

Impreza o charakterze turystycz-
no-krajoznawczym organizowana
przez opiekunki Szkolnych Klubów
Regionalno-Turystycznych w Zespo-
le Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych oraz Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 oraz Od-
dzia³ PTTK w Strzelcach Opolskich
obchodzi w tym roku swój pierwszy
ma³y jubileusz, bowiem ma ju¿ piêæ
lat.

O tym, ¿e ta niewielka pocz¹tko-
wo impreza coraz bardziej wpisuje
siê w kalendarz imprez w naszym
mie�cie i zyskuje zainteresowanie na-
wet poza granicami województwa
(jedna grupa z województwa �l¹skie-
go) mo¿na siê by³o przekonaæ, wi-
dz¹c rajdowe zmagania 13 grup re-
prezentuj¹cych podstawówki, gimna-
zja i szko³y �rednie.

Rajd ,,Strzelecka wiosna�, wpi-
sany do Wojewódzkiego Informatora
PTTK, po³¹czy³ w tym roku i sta-
³ych bywalców, a wiec Publiczne
Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimna-
zjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi,
Szko³ê Podstawow¹ nr 7, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. W. Broniew-
skiego oraz zupe³nie nowe grupy z
SKKT przy Zespole Szkó³ Zawodo-
wych, Publicznego Gimnazjum nr 2
oraz Publicznej Szko³y Podstawowej
w Kotulinie.

Uczestnicy rajdu przez kilka go-
dzin walczyli o punkty dla swoich
dru¿yn, uczestnicz¹c w konkursie
piosenki turystycznej, wiedzy eko-
logiczno-przyrodniczej, sprawno-
�ciowym oraz quizie ,,Zgadnij, jakie
to miejsce�, dotycz¹cym znanych
miejsc i obiektów Polski. Dru¿yny

Za rok bêdê na 100%!
V Rajd ,,Strzelecka wiosna� za nami

przygotowywa³y równie¿ logo rajdu
,,Strzelecka wiosna�. To wa¿na kon-
kurencja, bowiem od pierwszej edy-
cji rajdu logo jest przygotowywane
wy³¹cznie na podstawie projektów
uczniowskich.

Imprez¹ towarzysz¹c¹ rajdowi
by³a prezentacja happeningu grupy
,,Patrz i zmieniaj� dzia³aj¹cej w Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.
Uczniowie przygotowali bezs³owny
happening na temat mechanizmów
handlu we wspó³czesnym �wiecie.
Ustawieni w szereg, uzmys³owili ró-
wie�nikom, ile osób musi byæ zaan-
ga¿owanych w to, aby mo¿na by³o
wzi¹æ do rêki na przyk³ad pomarañ-
czê. Dziêki tej prezentacji lokalny rajd
,,Strzelecka wiosna� zyska³ wymiar
ponadregionalny i zasygnalizowa³
uczestnikom problemy globalne, na
których rozwi¹zanie wp³yw mo¿e
mieæ ka¿dy.

V Rajd ,,Strzelecka wiosna� to
okazja do rywalizacji, promocji szkó³
i konfrontacji rówie�ników w ró¿-
nych konkurencjach, jednak to nie
wyniki w rajdowych zmaganiach sta-
³y byæ nadrzêdnym celem imprezy.
Przedsiêwziêcia takie jak ostatni rajd
pokazuj¹, ¿e dobra zabawa, atmosfe-
ra przyjaznego spotkania i aktywne
spêdzanie czasu mog¹ byæ skojarzo-
ne z najbli¿szym �rodowiskiem i lo-
kalnymi ,,miejscami magicznymi�.
By³o �wietnie - bêdziemy tu za rok na
100% � te s³owa wpisane jako opinia
o rajdzie przez jedn¹ z rajdowych
grup najlepiej rekomenduj¹ ,,Strze-
leck¹ wiosnê�.

Impreza, co warto podkre�liæ, nie
mog³aby odbyæ siê bez sponsorów i
instytucji wspomagaj¹cych. W tym
roku szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê Urzêdowi Miasta i Gminy
Strzelce Opolskie (fundusze z bud¿e-
tu przeznaczonego na profilaktykê i
przeciwdzia³anie alkoholizmowi), fir-
mie Vobis oraz Piekarni £ubowski.

Dorota Maækula

Na co z³o�ci siê ma³e dziecko? Po
co ono to robi? Dlaczego? Jak rozu-
miemy to, co dzieje siê z dzieckiem
wtedy, gdy p³acze, g³o�no protestuje
lub cicho siê d¹sa?

Doznajemy wielu wzruszeñ, kie-
dy obserwujemy �miej¹ce siê, rado-
sne dziecko. Sami te¿ lubimy prze-
¿ywaæ podobne emocje - rado�ci,
szczê�cia, zadowolenia. Lubimy byæ
mile zaskoczeni, zdziwieni. Ale to
tylko czê�æ uczuæ, których do�wiad-
czamy. Pozosta³a reszta, to emocje
powszechnie nazywane negatywny-
mi. I chyba to okre�lenie jest jedn¹ z
przyczyn k³opotów, jakie mamy z
wyra¿aniem z³o�ci, gniewu, niezado-
wolenia, ¿alu, strachu itp. Je�li bo-
wiem co� jest negatywne, to czêsto
nie mamy spo³ecznego przyzwolenia
na wyra¿anie tych prawdziwie i naj-
czê�ciej bardzo mocno prze¿ywanych
uczuæ. Ograniczamy tak¿e dzieci,
podczas gdy one emocje prze¿ywaj¹
zwykle intensywniej, gdy¿ mniej je
kontroluj¹ i nie maj¹ jeszcze wypra-
cowanych sposobów radzenia sobie
z nimi. Kto z nas, osób doros³ych,
�mieje siê lub p³acze tak czêsto i g³o-
�no jak dziecko? Kto tak zdecydowa-
nie okazuje protest i niezadowolenie?

Czy ma³e dziecko mo¿e byæ z³e,
czy mo¿e wyra¿aæ niezadowolenie?
Powinno móc, ale nie zawsze mu po-

Z£O�Æ  MA£EGO  DZIECKA
zwalamy. Dlaczego? Na to pytanie
nie ma jednej odpowiedzi. Mo¿e tak
jest, bo sami, jako doro�li, mamy pro-
blem z wyra¿aniem z³o�ci, bo na-
uczono nas t³umiæ to uczucie. Mo¿e
dlatego, ¿e boimy siê opinii innych
osób, które s¹ �wiadkami z³oszcze-
nia siê naszego dziecka? Niejeden
rodzic ma ochotê uciec ze sklepu,
kiedy jego syn, czy córka stanow-
czo domaga siê kupienia rzeczy, na
któr¹ mama lub tato nie chc¹ siê zgo-
dziæ. A dzieci z³oszcz¹ siê wtedy, gdy
nie dostaj¹ tego, na co maj¹ ochotê,
gdy musz¹ zrobiæ co�, czego zrobiæ
nie chc¹, gdy stawia im siê zbyt du¿e
wymagania lub zbyt czêsto frustru-
je ich potrzeby. Wybuchy z³o�ci s¹
tym bardziej ekspresyjne, im bar-
dziej ¿ywio³owe jest dziecko, im
czê�ciej go nie s³uchamy, im mniej-
sze s¹ jego zdolno�ci werbalne i ogra-
niczenie wynika                      z faktu,
¿e nie potrafi nam wyt³umaczyæ tego
wszystkiego, co odczuwa. Byæ mo¿e
te¿ dziecko ma w swoim do�wiad-
czeniu tak¹ wiedzê, ¿e im d³u¿ej i
g³o�niej krzyczy, tym szybciej do-
stanie to, czego oczekuje.

Dlatego zachêcam do powa¿ne-
go traktowania ma³ych dzieci, do
uznania, ¿e maj¹ prawo do protesto-
wania i nie zgadzania siê. Pokazuj-
my w domu dobre wzorce radzenia
sobie z nieprzyjemnymi uczuciami.

A wracaj¹c do tematu sklepu � nie ko-
mentujmy zachowania krzycz¹cego
dziecka, bo to niepotrzebnie wzmaga
napiêcie u rodzica, babci, dziadka i nie
s³u¿y racjonalnej postawie doros³ego,
a obraca siê przeciwko dziecku. Za-
wstydzony rodzic swoj¹ z³o�æ, czê-
sto tak naprawdê na innego klienta
sklepu, wy³aduje na malcu, bo bêdzie
siê czu³ niejako w obowi¹zku �odpo-
wiednio zareagowaæ� - bo takie jest
oczekiwanie obserwatorów tej nie-
zrêcznej sytuacji. Z³o�æ ma³ego dziec-
ka nie jest przejawem dzieciêcej agre-
sji, jak j¹ siê czasami rozumie. Kiedy
dziecko siê zorientuje, ¿e rzucanie siê
na pod³ogê, tupanie nogami i krzyk nie
dzia³aj¹ i nie powoduj¹ zaspokojenia
jego ¿¹dañ � byæ mo¿e szybko z nich
zrezygnuje.

Rozmawiajmy w domu na temat
uczuæ, adekwatnych sposobów ich
wyra¿ania i ich wp³ywu na zachowa-
nia nasze i innych osób. Zdarza siê, ¿e
jêzyk osób doros³ych jest tak ubogi,
¿e na pytanie �Jak siê czujesz�, odpo-
wiadaj¹ nic tak naprawdê nie znacz¹-
cym �Fajnie� lub �Normalnie�.
Uczmy dzieci rozpoznawania i nazy-
wania emocji, bo - jak siê czêsto oka-
zuje - nie jest to wcale ³atwe.

Adriana Hajdas
psycholog Poradni Psychologiczno �

Pedagogicznej w Strzelcach Op.

To jeden z najwiêkszych konkur-
sów na stanowisko urzêdnicze w na-
szym starostwie - ocenia Ewelina Je-
lito, Sekretarz Powiatu. - Rzadko siê
zdarza, by o zatrudnienie ubiega³o siê
tak wielu kandydatów.

Jakie to stanowisko? M³odszy
referent w Wydziale Organizacyjnym.

20 kandydatów na 1 miejsce!
Docelowe miejsce pracy - Biuro Rady
Powiatu.

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹-
pi ju¿ po druku naszej gazety, 14
maja. Kandydatów najpierw czeka
test pisemny z wiedzy ogólnej na te-
mat funkcjonowania samorz¹du po-
wiatowego, ale te¿ znajomo�ci nie-

których ustaw, m.in. o repatriacji, o
ochronie danych osobowych, ustawy
o ZOZ.

To pierwszy etap. W drugim ko-
misja konkursowa planuje rozmowy
z piatk¹ tych, którzy test napisz¹ naj-
lepiej.

dok. ze str. 4


