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Przez kilka lat w powiecie Dzieñ Edukacji Narodowej obchodzony by³ jakouroczysto�æ centralna. W zesz³ym roku zmieniono formu³ê, a jako kameralne�wiêto w ka¿dej szkole. Okaza³o siê, ¿e wywo³a³o to pozytywny odd�wiêk.- To przede wszystkim dzieñ wa¿ny dla ka¿dej spo³eczno�ci z osobna �mówi wicestarosta Waldemar Gaida � dlatego wyró¿nienia i nagrody nauczy-ciele otrzymuj¹ w obecno�ci w³asnych uczniów i przedstawicieli rad rodziców.To codzienni baczni obserwatorzy ich pracy � i z tego w³a�nie powodu -najwa¿niejsi �wiadkowie sukcesów i docenienia osi¹gniêæ.
W tym roku nagrodami starosty wyró¿nieni zostali:

Nauczyciele nagrodzeni

ZSZ nr 1 Strzelce Op.: Ma³gorzata Tacica - nauczyciel mianowany i dyrektorEugeniusz Szymaniec -  nauczyciel dyplomowany;ZSO Strzelce Op.: Wanda Trela - nauczyciel mianowany i Artur Go³dyn -nauczyciel dyplomowany;ZSZ Zawadzkie: dyrektor Marian Pudo - nauczyciel dyplomowany;ZSS Strzelce: Gra¿yna Marusiak - nauczyciel dyplomowany;ZSS przy DPS  Zawadzkie: dyrektor Anna Bujmi³a - nauczyciel dypl.;ZSS przy DPS Kad³ub: Barbara Macygon - nauczyciel dyplomowany;SOSW Le�nica: dyrektor Ryszard Baszuk - nauczyciel dyplomowany;PPP Strzelce Op.: Joanna Ochlust - nauczyciel dyplomowany i dyrektor Bar-bara Kemska-Guga - nauczyciel dyplomowany.

24 pa�dziernika w szkolnej auliZespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cychw Strzelcach Opolskich mia³a miej-sce uroczysto�æ z okazji 50-tej rocz-nicy �Polskiego Pa�dziernika�. Na za-proszenie Dyrektora szko³y przyby-li go�cie w osobach: Opolskiego Ku-ratora O�wiaty Pana Leszka AdamaZaj¹ca oraz Dyrektora Wydzia³u Dia-gnoz, Analiz i Strategii EdukacyjnejPani Ewy Medoliñskiej.W ramach uroczysto�ci obokwyk³adu wprowadzaj¹cego m³odzie¿szko³y przygotowa³a inscenizacjês³owno � muzyczn¹. Po zakoñcze-niu apelu go�cie mieli mo¿liwo�æobejrzenia multimedialnej wystawypo�wiêconej wydarzeniom pa�dzier-nikowym w Polsce i na Wêgrzech.Wydarzenia �Polskiego Pa�dzier-nika� sprzed piêædziesiêciu laty mia-³y niebagatelne znaczenie nie tylkodla wyst¹pieñ na Wêgrzech, krwawost³umionych 4 listopada 1956 roku,ale przede wszystkim by³y w Polsce

Polski Pa�dziernik
symbolicznym koñcemmrocznych lat stalinizmu.Po 1956 roku zast¹pi³a goz³agodzona forma re¿imuautorytarnego. By³ nadal re-presyjny, ale �pa�dziernik`56� przyniós³ d³ugo ocze-kiwan¹ odwil¿ niemal wka¿dej dziedzinie. Po 1958roku w³adza reprezentowa-na przez W³adys³awa Go-mu³kê zerwa³a swoist¹ umo-wê spo³eczn¹, wedle którejspo³eczeñstwo mia³o po-zwoliæ w³adzy rz¹dziæ, wzamian za co mia³o uzyskaæprawo do bardziej swobod-nego, czyli liberalnego trak-towania przez w³adzê. Do-konania �pa�dziernika `56�mia³y jednak istotne znacze-nie dla przemian w Polsce wkolejnych okresach prze³o-mów lat: 1970, 1976, 1980-1981. Sta³o siê tak by ostatecznie do-prowadziæ w roku 1989 do symbo-

licznego upadku systemu PRL-uoraz rozpocz¹æ europejsk¹ Jesieñ Na-rodów. Podczas ka¿dego z wymie-nionych prze³omów nastêpowa³ ko-lejny etap liberalizacji systemu, cocoraz bardziej rozk³ada³o go od we-wn¹trz i musia³o doprowadziæ doostatecznego upadku.Zwyciêstwo �Polskiego Pa�-dziernika� polega³o przede wszyst-kim na dokonaniu centralnie sterowa-nych przemian bez militarnej inter-wencji Moskwy, do czego niechyb-nie by dosz³o gdyby nie W³adys³awGomu³ka, który potrafi³ przekonaædelegacjê radzieck¹ na czele z Chrusz-czowem, ¿e potrafi zapanowaæ nadsytuacj¹. Ponadto nie by³oby �Pol-skiego Pa�dziernika� bez �poznañ-skiego czerwca `56�, okupionegokrwi¹ wielu robotników. Wydarzeniapoznañskie otwar³y drogê do prze-mian i przyspieszy³y proces pa�-dziernikowej odwil¿y.
Dariusz Szczypura

          Minister Giertych chce wyj�æ
naprzeciw problemom  szko³y  po-
przez kierowanie m³odzie¿y spra-
wiaj¹cej k³opoty wychowawcze do
dwuletnich o�rodków z internatem. 
Pomys³ wydaje siê godny uwagi.

Kryzys autorytetu nauczyciela i
wychowawcy, nieskuteczno�æ egze-
kwowania od uczniów obowi¹zków,
agresja i inne problemowe zachowa-
nia stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla
wspó³czesnej o�wiaty. Czy jednak
najnowszy pomys³ ministra oka¿e
siê skuteczny w radzeniu sobie z tymi
zjawiskami w szkole?
          Przecie¿ w naszym kraju ist-
niej¹ ju¿ placówki wychowawcze dla
m³odzie¿y przejawiaj¹cej niedosto-
sowane spo³ecznie zachowania.
Wci¹¿ mierz¹ siê z problemem sku-
tecznych programów resocjalizacji i
�rodków na ich realizacjê. Jednocze-
�nie zwraca siê coraz wiêksz¹ uwagê
na konieczno�æ integrowania (w miej-
sce izolowania) �trudnej� m³odzie¿y
z m³odzie¿¹ innych szkó³ i spo³eczeñ-
stwem w ogóle. Minister Giertych
chce jednak na przekór. Chce oddzie-
liæ �z³e� dzieci od tych �dobrych�.
          Pojawia siê pytanie o to, kto i
jak zdecyduje, czy dziecko jest: �do-
bre� czy �z³e� i czy zas³uguje na po-

dzi³o ze �rodków bud¿etu pañstwa.
Z pomocy stypendialnej w wysoko-
�ci 140,45 z³ miesiêcznie skorzysta-
³y 132 osoby.

Realizacja projektu przebiega³a
sprawnie dziêki finansowej formie
wyp³aty i braku dodatkowych wa-
runków. Wystarczy³o spe³niæ kryte-
ria wynikaj¹ce z programu, z³o¿yæ
prawid³owo wype³niony wniosek o
przyznanie stypendium, wskazaæ nu-
mer rachunku bankowego i po pierw-
szym semestrze przedstawiæ za-
�wiadczenie o kontynuacji nauki, a
pieni¹dze wp³ywa³y na konto. Bez
faktur, rachunków, czy rozliczania z
obecno�ci na zajêciach � tak jak mia³o
to miejsce w przypadku uczniów.
Niestety w bie¿¹cym roku studenci
bêd¹ zmuszeni poradziæ sobie bez
pomocy finansowej z Unii Europej-
skiej � pula �rodków przeznaczona
na lata 2004-2006 zosta³a rozdyspo-
nowana w dwóch poprzednich edy-
cjach � nie pozostaje wiêc nic innego,
jak czekaæ cierpliwie na nowe pro-
gramy i konkursy.

Unijne
stypendia nie
dla studentów

Idealna szko³a
ministra Giertycha

byt w nowo utworzonej szkole. Jak
ustanowiæ kryteria, by nikogo nie
skrzywdziæ i nie zamkn¹æ drogi roz-
woju?
          Poza tym � czy rzeczywi�cie
osi¹gniemy zamierzony efekt wycho-
wawczy? �rodowisko �karnej� pla-
cówki bêdzie sprzyja³o miêdzyucz-
niowskiej wymianie do�wiadczeñ. Z
takim problemem zmagaj¹ siê prze-
cie¿ istniej¹ce ju¿ placówki  wycho-
wawcze. Poczucie �odbywania kary�
i odizolowanie podtrzyma i spotêgu-
je patologiczne zachowania.
          Utworzenie o�rodków wed³ug
pomys³u ministra mia³oby sens tylko
wtedy, gdy oznacza³oby wprowadze-
nie systemowych rozwi¹zañ w
o�wiacie takich jak rozwijanie profi-
laktyki, zapewnienie pomocy psy-
chologicznej, szkolenie nauczycieli.
          Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e
nie takie rozwi¹zania ma na my�li
minister Giertych. Czy idealna szko-
³a to na pewno przymusowa reedu-
kacja �trudnych� uczniów i ja³owe
dyskusje nad teori¹ Darwina?..

Karolina Wizner � Smo³ka
psycholog w Specjalnym O�rodku

Szkolno � Wychowawczym
w Le�nicy
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