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Z DZIECIÑSTWA
KU DOROS£OCI

Druga faza dorastania, rozpoczynaj¹ca siê zazwyczaj po 16 roku ¿ycia,
charakteryzuje siê poszukiwaniem wyjcia z chaosu prze¿yæ i dzia³añ, stopniowym uporz¹dkowaniem, stawianiem
sobie celów i dostosowaniem do nich
do nich swojego postêpowania. W tej
fazie rozwoju dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ procesy intelektualne, a procesy
biologiczne organizmu s¹ ju¿ z regu³y
ustabilizowane. Poszukiwanie w³asnej
to¿samoci staje siê coraz bardziej wiadome, poparte refleksj¹ i werbalizowane.
Mówi¹c o tej fazie dorastania czêsto u¿ywa siê okrelenia burza hormonalna. Bywa, ¿e jedni przechodz¹
j¹ bardzo ³agodnie, a inni bardzo burzliwie, wrêcz dramatycznie. Prze¿ycia
emocjonalne m³odego cz³owieka w
okresie dojrzewania mo¿na uj¹æ w trzy
grupy:
* stany agresywne  z³oæ, zazdroæ,
nienawiæ, wrogoæ
* stany obronne  strach, niepokój,
smutek, ¿al, gniew
* uczucia pozytywne  mi³oæ, wzruszenie, podniecenie, przyjemnoæ
Charakteryzuj¹c krótko niektóre z
wymienionych uczuæ mo¿na powiedzieæ, ¿e:
* bojaliwoæ m³odocianych osi¹ga
swój szczyt w wieku 13-14 lat. Wzrost
bojaliwoci zwi¹zany jest bardzo cile z rozwojem wiadomoci spo³ecznej i oczekiwaniem - ze strony doros³ych - pozytywnej oceny w³asnego
postêpowania,
* niepokój dorastaj¹cych jest reakcj¹
trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ strach. Bywa, ¿e dotyczy ich wygl¹du zewnêtrznego w
zwi¹zku z dojrzewaniem p³ciowym i
wysi³kami zmierzaj¹cymi do zwrócenia na siebie uwagi osób p³ci przeciwnej,
* czêsto prze¿ywanym stanem jest
z³oæ. Pod wp³ywem tego uczucia m³odzi reaguj¹ agresj¹, wykazuj¹c tendencjê do krytykowania, ponurego milczenia, sarkazmu, a nawet wulgarnego przeklinania.
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* prze¿ycia przyjemne wi¹¿¹ siê z
zaspokojeniem potrzeby oparcia, mi³oci i czu³oci. dorastaj¹cy potrzebuje
poczucia bezpieczeñstwa, wiadomoci,
¿e jest potrzebny i kochany. Pozytywnych prze¿yæ w tym zakresie dostarcza przede wszystkim rodzina, jeli panuje w niej odpowiednia atmosfera wychowawcza. ród³em przyjemnych doznañ, wzruszeñ s¹ tak¿e rówienicy,
pocz¹tkowo tej samej p³ci / przyjañ /
, a potem p³ci odmiennej /mi³oæ /.
W okresie dorastania, jak w ¿adnym innym, nastolatek targany jest
wieloma sprzecznociami i w¹tpliwociami. Musi dokonywaæ bardzo trudnych wyborów pomiêdzy nauk¹, wkuwaniem a pójciem do kina, na boisko,
przesiadywaniem u kole¿anki czy te¿
podrywaniem. W tym, jak¿e trudnym
dla niego, rodziców i nauczycieli okresie, zostaje poddany wielu próbom:
* powoli musi uniezale¿niæ siê od
rodziców,
* nauczyæ porozumiewaæ siê z kolegami i w bezpieczny sposób rozwi¹zywaæ konflikty,
* musi zdobyæ poczucie odpowiedzialnoci za siebie i wobec innych,
* umieæ dokonywaæ wyboru, przeciwstawiæ siê presji grupy rówieniczej,
* nauczyæ siê panowaæ na emocjami, czêsto niezrozumia³ymi dla niego,
* odró¿niaæ z³udne pragnienia od
prawdziwej mi³oci
a nade wszystko zrozumieæ i zaakceptowaæ zmiany, które zachodz¹ w jego
ciele, pragnieniach, pogl¹dach, rozmylaniach i potrzebach.
Jak trudno przeobra¿aæ siê z dziecka w doros³ego wiemy wszyscy, ale czy
naprawdê potrafimy ten proces zrozumieæ? Czy chcemy i czy umiemy wspieraæ nasze dzieci, naszych uczniów w
trudnej drodze ku doros³oci? Odpowied pozostawiam Pañstwu.
Ma³gorzata £oskot
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Kulig w Starym Ujedzie

Chocia¿ zima w tym roku dla
dzieci nie jest za bardzo ³askawa, to na
pocz¹tku ferii zimowych da³a znak,
¿e - przynajmniej na krótko - chce
dzieciom daæ trochê radoci. Tê
sprzyjaj¹c¹ okolicznoæ postanowiono skrzêtnie od razu wykorzystaæ w
Starym Ujedzie. Wiadomo, ¿e ta
bardzo malowniczo po³o¿ona miejscowoæ posiada wiele takich miejsc,
które nie tylko wygl¹daj¹ piêknie, ale
i stwarzaj¹ wiele mo¿liwoci zabaw
zimowych.
W tym roku, podobnie jak od kilku ju¿ lat, inicjatorem zorganizowania kuligu dla dzieci by³ ksi¹dz wikary. Przy pomocy kilkorga rodziców i
chêtnych gospodarzy, którzy ci¹gni-

Muzeum pisane sercem Polski

kami zechcieli zast¹piæ tradycyjne
zaprzêgi konne, zapewniono dzieciom wspania³¹ kilkugodzinn¹ zabawê. Jeden z licznych w¹wozów prowadz¹cy w kierunku przysió³ka Ferdynand by³ miejscem odpoczynku,
gdzie mo¿na by³o zebraæ si³y przy
ciep³ej herbacie i gor¹cych kie³baskach, a przede wszystkim siê dobrze
ogrzaæ (no i podsuszyæ... !) przy rozpalonym ognisku.
Uda³o siê wiêc wyrwaæ zimie
choæ trochê przyjemnoci, dzieciom
daæ radoæ i wspania³¹ zabawê na
wie¿ym powietrzu, co dzi z wielu
wzglêdów bywa coraz mniej popularne.
Piotr Ko³odziej

Rekonstrukcja kana³u
warzystwie przewodników, którzy
zapowiedzieli ju¿ na wstêpie: ,,Nie
chcemy tutaj tradycyjnej ekspozycji z
gablotami, które zaraz pokryj¹ siê kurzem. Muzeum powinno przyci¹gaæ
m³odzie¿ i pokazywaæ powstanie z wielu stron w nowoczesny sposób. Powinno t³umaczyæ, czym by³ tak naprawdê ten zryw ludnoci i jak wówczas wygl¹da³o ¿ycie w miecie...
I rzeczywicie, ka¿de kolejne pomieszczenie Muzeum przeczy³o stereotypowym wyobra¿eniom uczniów o miejscu, gdzie dokumentuje
siê i prezentuje pami¹tki historyczne. Otoczeni sabooferowym dwiêkiem bij¹cego serca, strzeleccy gimnazjalici i licealici ws³uchiwali siê
w opowieci kilku ¿yj¹cych obecnie
powstañców, korzystaj¹c z fotopklastikonów, ogl¹dali podzielone tematycznie zdjêcia z czasów okupacji
niemieckiej i sowieckiej, ze szczegól-

nym uwzglêdnieniem ¿ycia i powstania w getcie warszawskim.
W Sali Ma³ego Powstañca ju¿ od
progu uderzy³y uczniów dzieciêce
g³osy, wypiewuj¹ce ,,Warszawskie
dzieci pójdziemy w bój i z t¹ melodi¹
w g³owach mo¿na by³o zobaczyæ
kolejne ekspozycje dotycz¹ce walki,
¿ycia codziennego, okupacji. W muzealnym Kinie Palladium, podobnie
jak w kinie dzia³aj¹cym podczas powstania, uczestnicy niezwyk³ej podró¿y w czasie obejrzeli fragmenty autentycznych kronik filmowych przygotowanych przez Biuro Informacji i
Propagandy AK.
Wielkim zaskoczeniem i niezwyk³ym prze¿yciem okaza³o siê dla
uczniów przejcie 25-metrowym tunelem imituj¹cym kana³, jakim pod
p³on¹cym miastem wêdrowali powstañcy z roku 1944. W¹skie przejcia, odg³os chlupocz¹cej wody, gasn¹ce wiat³o uzmys³owi³y wszystkim wra¿enia ¿o³nierzy i ewakuowanych cywilów. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹,
zw³aszcza dla ch³opców, okaza³y siê
tak¿e: zrekonstruowana radiostacja
,,B³yskawica, karabiny oraz imponuj¹cy rozmiarami bombowiec Libe-

rator.
Po zwiedzeniu kilkukondygnacyjnej ekspozycji uczniowie uczestniczyli w dwóch lekcjach muzealnych: Licealici zapoznali siê z powstañcz¹
twórczoci¹ artystyczn¹: pracami literackimi, plastycznymi, fotograficznymi, co wiêcej, sami tworzyli collage
z powierzonych materia³ów ikonograficznych. Gimnazjalici natomiast
mieli okazjê prze¿yæ powstañczy
,,dzieñ powszedni w walcz¹cej Warszawie, czyli warunki bytowe, utrwalone w pamiêtnikach i listach troski
powstañców o ¿ycie swoje i najbli¿szych, uroczystoci religijne i wydarzenia kulturalne stolicy.
Wra¿enia uczniów i opiekunów
z niezwyk³ej wyprawy w czasy wielkich wydarzeñ i niepospolitych ludzi najlepiej chyba ujm¹ s³owa sanitariuszki AK Wis³awy Sk³odowskiej:
,,Nie ma takiego muzeum na ca³ym
ogromnym wiecie, które napisane
zosta³o samym sercem...Sercem Polski...I nie tylko Polski tej, która by³a,
ale i tej, która jest w sercach dzisiejszej, najlepszej m³odzie¿y.
Dorota Maækula

Fotoplastikony ze zdjêciami powstañczej Warszawy

Na parkiecie jak na boisku
21 stycznia. Stary Ujazd siê bawi. A
w³aciwie bawi¹ siê same panie. Tradycyjnie ju¿ w lokalu Pañstwa Klimas. To tam, tradycyjnie ju¿, spotka³y siê Panie chêtne do zabawy w ten
jedyny karnawa³owy wieczór we w³asnym gronie.
Tym razem obowi¹zkowe by³y stroje sportowe, wiêc nie brakowa³o pi³karek, biegaczek, p³ywaczek i przedstawicieli (a raczej przedstawicielek..)
innych dyscyplin sportowych.
Zabawa by³a przednia, przeplatana
wieloma konkursami i wspania³¹ muzyk¹.
Zadowolone uczestniczki zabawy
by³y zgodne w opiniach: takie spotkanie przynajmniej raz w roku powinno siê odbywaæ, ale te¿ uzna³y (w
s³owach poezji w³asnej)... ¿e bez p³ci

brzydszej te¿ by³oby trudno. Nic
dziwnego, ¿e po udanej zabawie z ta-

O op³acie skarbowej
raz jeszcze
W nawi¹zaniu do informacji, która pojawi³a siê w numerze 1(75) z 2007r.
Powiatu Strzeleckiego wyjaniamy, ¿e op³atê skarbow¹ za czynnoci
dokonywane w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich mo¿na
uiciæ w kasie Starostwa na pierwszym piêtrze lub przelewem na konto
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich prowadzone w BS Lenica
O/Strzelce Opolskie o numerze 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.
Natomiast op³ata skarbowa za czynnoci dokonane w Urzêdzie Miejskim w Strzelcach Opolskich powinna zostaæ uiszczona w kasie UM lub
przelewem na w/w konto bankowe.

kim zadowolenie wróci³y do tych,
którzy czekali na nie w domach.
PK
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wyznaczana dla ka¿dego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w
procedurze realizacji programu, dla dofinansowania do zakupu wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym wynosi 21.578,40 z³otych.
Druki wniosków oraz szczegó³owe informacje na temat programu dostêpne
s¹ na stronie internetowej PFRON:
www.pfron.org.pl (zak³adka programy
PFRON).
Wnioski kompletne mo¿na sk³adaæ w
Opolskim Oddziale PFRON, ul. Koraszewskiego 8 - 16, 45 - 011 Opole, w
terminie od dnia 15 stycznia 2007
roku do dnia 28 lutego 2007 roku.
Wnioski przyjmowane s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz czwartków w godzinach od 8.00. do 14.00.

