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Autentyczna scenka z 1 wrze-
�nia w jednej z aptek w Opolu.
Przy okienku stoi dziewczyna,
przychodz¹ca tu � widaæ po stro-
ju � prosto z uroczysto�ci rozpo-
czêcia roku szkolnego.
- Jest syrop na pamiêæ? Muszê za-
cz¹æ braæ go od dzi�. W tym roku
zdajê maturê i mam strasznie du¿o
nauki.

Wszyscy maturzy�ci z takimi
obawami wkraczali w ten ostatni
rok szkolny dziel¹cy ich od matu-
ry, czy to tylko symbol tej NOWEJ
matury? Wiedz¹, co ich czeka, czy
na razie to wielka niewiadoma?
Boj¹ siê, czy te¿ ciesz¹ z nowej
formy egzaminu. Oto kilka wypo-
wiedzi. Mamy nadziejê, ¿e zachêc¹
do kolejnych g³osów na naszych
³amach. Serdecznie zapraszamy
do dyskusji. Zarówno uczniów, jak
i nauczycieli.

Anna Dziemba
(uczennica V klasy liceum ekonomicz-
nego Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich):

Zaczynam siê ju¿ trochê baæ, ale
mo¿e nie bêdzie tak �le. Nasz rocz-
nik koñczy³ jeszcze o�mioklasow¹
szko³ê podstawow¹ i dlatego mo¿e-
my zdawaæ tzw. star¹ maturê. Naj-
bardziej obawiam siê egzaminów ust-
nych, ale ogólnie jestem dobrej my-
�li.

Ma³gorzata Wieczorek, V klas
liceum Ekonomicznego ZSZ nr 1:

Na razie nie czujê siê jak matu-
rzystka, ale wiem, ¿e trzeba siê do-
brze przygotowaæ do egzaminu. Bêdê
zdawaæ jêzyk polski i geografiê. Oso-
bi�cie cieszê siê, ¿e ominie nas egza-

min z jêzyka obcego. Najbardziej bojê
siê zdenerwowania na egzaminach
ustnych.

Gosia i Aldona (kl.3b, LO w Za-
wadzkiem):

Matura 2005 ? Nie ma chyba ta-
kiej osoby w�ród nas, która my�l¹c o
tym egzaminie nie czu³aby lêku i
obaw. Wiêkszo�æ zasad nowej matu-
ry zosta³a nam ju¿ przedstawiona,
jednak wci¹¿ pozostaj¹ pewne w¹t-
pliwo�ci. Mamy jeszcze du¿y pro-
blem z doborem przedmiotów matu-
ralnych, gdy¿ wybieraj¹c je, musimy
ju¿ my�leæ o kierunku studiów oraz
o naszym przysz³ym zawodzie, wiec
bardzo obawiamy siê konsekwencji
b³êdnego wyboru. Poza tym jest jesz-
cze wiele niejasno�ci w sposobie re-
krutacji na wy¿sze uczelnie. Jeste-
�my tak¿e pe³ni obaw co do naszego
przygotowania do matury. Wydaje
nam siê, ¿e okres trzech lat jest zbyt
krótki, aby móc opanowaæ wszyst-
kie potrzebne wiadomo�ci, szczegól-
nie z jêzyka polskiego. Po przero-
bieniu ca³ego programu nie starczy
nam ju¿ czasu na powtórki. Tak wiêc
lekcje s¹ bardzo stresuj¹ce, jednak my
- jako rocznik �do�wiadczalny�-
przywykli�my ju¿ do tego stresu.

Joanna Rak (kl. III-c, LO w Za-
wadzkiem):

Je�li o mnie chodzi, to wola³a-
bym pisaæ jeszcze star¹ maturê, po-
niewa¿ ta nowa wprowadzi³a do
szkó³ wiele zamieszania. Zdajê sobie
sprawê, ¿e ta reforma zosta³a wpro-
wadzona dla naszego dobra, ale moim
zdaniem sta³o siê to zbyt szybko.
Nowy system nauczania sprawi³, ¿e
mamy niewiele czasu, a materia³ do

opanowania, którego siê od nas wy-
maga, jest bardzo obszerny. Najgor-
sze jest to, ¿e bardzo d³ugo tak do
koñca nie by³o wiadomo, jak ten
nowy egzamin maturalny bêdzie wy-
gl¹da³, bowiem ci¹gle przeprowadza-
no w nim jakie� zmiany. Teraz, kiedy
ju¿ ustalono zasady przebiegu nowej
matury, wielu z nas nadal nie wie, o
co w tym wszystkim chodzi. Stresu-
j¹cy jest równie¿ fakt, ¿e to, jakie
przedmioty dodatkowe mamy wy-
braæ na maturze, zale¿y od wymo-
gów uczelni i od kierunku jaki obrali-
�my, natomiast wiele uczelni nie przy-
gotowa³o jeszcze planu rekrutacji,
wiêc do koñca owych wymogów nie
znamy, a czas mamy tylko do koñca
wrze�nia. Mo¿emy siê jedynie domy-
�laæ, czego mniej wiêcej spodziewaæ
siê na danym kierunku.

Jako g³ówny atut  nowej matury
podano, i¿ bêdzie  ona jedyn¹ prze-
pustk¹ na wybrane przez nas studia.
Tymczasem okazuje siê, ¿e niektóre
uczelnie mimo to bêd¹ organizowa³y
dodatkowe testy.

Tak wiêc nowy egzamin dojrza-
³o�ci rodzi we mnie wiele pytañ i
obaw. Mam nadziejê jednak, ¿e nie
bêdzie on taki straszny, jak go sobie
wyobra¿amy i ¿e oka¿e siê w rze-
czywisto�ci dobr¹ i trafn¹ zmian¹ w
systemie szkolnictwa. A my bêdzie-
my mogli byæ dumni z faktu, ¿e jako
pierwsi przebrnêli�my przez t¹ pró-
bê i utorowali�my drogê  nastêpuj¹-
cym po nas rocznikom.

Kamil Buczek (kl. III-d, LO w
Zawadzkiem):

Wraz z rozpoczêciem nowego
roku szkolnego, ka¿dy z nas mia³ inne
odczucia. Obecnie opinie s¹ podzie-
lone w�ród uczniów. Wokó³ wszyst-
kiego panuje chaos i ogólny zamêt.
Razem z kolegami stwierdzili�my, ¿e
jeste�my nie w pe³ni poinformowani.
Chocia¿ mo¿e to wynikaæ z ogólnej
niewiedzy wszystkich, ³¹cznie z na-
uczycielami. Nie zosta³y nam poda-
ne kryteria w zwi¹zku z przyjêciami
na uczelnie wy¿sze.

W pewnym sensie czujemy siê
jak �króliki do�wiadczalne�. Stwier-
dzili�my jednak, ¿e forma ustna ma-
tury jest zdecydowanie lepsza i mniej
stresuj¹ca.

Ewa Puchowska,
 nauczyciel biologii w ZSZ nr 1 w
Strzelcach Op.:
- Nie ukrywam, ¿e nowa matura mo¿e
byæ nowo�ci¹ dla uczniów, jednak nie
dramatyzowa³abym. Ma ona nieco
inn¹ formê, jednak uczniowie j¹ zda-
j¹cy byli w odpowiedni sposób przy-
gotowywani. Najwa¿niejsze, aby ten
rok szkolny maturzy�ci po�wiêcili na
solidn¹ pracê, nie opuszczali zajêæ, a
nie bêdzie mia³o znaczenia czy zdaj¹
now¹ czy star¹ maturê. Po prostu
trzeba siê uczyæ. To najlepsza meto-
da na ka¿dy egzamin.

Nauczyciel jêzyka polskiego E.L.:
Nowa matura coraz bli¿ej. Pozosta³o
niespe³na 8 miesiêcy. Stanowi ona
prze³om w nauczaniu, sprawdzaniu,

ocenianiu a przede wszystkim w
my�leniu. Dotyczy to w równym
stopniu uczniów i nauczycieli.
Przygotowanie maturalne licealistów
trwa od 2 lat.

W klasach maturalnych rozpo-
czê³y siê konsultacje, które pomog¹
uczniom uporaæ siê z przygotowa-
niem zadañ nowego typu � np. egza-
min ustny z jêzyka polskiego bêdzie
mia³ now¹ formê � prezentacji.
Czeka nas � uczniów i nauczycieli -
ogrom pracy.

Z nauczycielskiego punktu wi-
dzenia idea nowej matury, w zmie-
niaj¹cej siê rzeczywisto�ci, jest ko-
nieczno�ci¹. Jednak z pewn¹ doz¹
niepokoju i sceptycyzmu patrzymy
w przysz³o�æ. Uczestnicz¹c w kur-
sach, seminariach, warsztatach, kon-
wersatoriach, uzyskuj¹c tytu³y egza-
minatora, nie pozbywamy siê do koñ-
ca obaw.

Rodz¹ siê one st¹d, ¿e na nowy
sposób nauczania dostali�my czas o
rok krótszy. W naszym przekonaniu
program tak naprawdê nie zosta³ �od-
chudzony�. Mamy obawy czy wy-
starczy czasu, skoro tegoroczny ma-
turzysta koñczy rok szkolny 2 tygo-
dnie wcze�niej ni¿ by³o to w 4 � let-
nim liceum.

Jedno jest pewne: nowa matura
daje maturzy�cie o wiele wiêksze
mo¿liwo�ci wp³ywu na swoje losy.

bardzo, ¿e zostanie zaakceptowany
projekt dotycz¹cy ma³ej szko³y, w
dodatku funkcjonuj¹cej w ma³ym �ro-
dowisku. Klub ma przecie¿ nie ogra-
niczaæ swojej dzia³alno�ci do uczniów
danej szko³y i kontaktów z partnera-
mi zagranicznymi, ale staæ siê miej-
scem aktywizuj¹cym ca³e �rodowi-
sko m³odzie¿y. S¹dzi³em, ¿e istotne
bêdzie kryterium jego oddzia³ywania
na wiêksz¹ grupê spo³eczn¹.  O tym,
¿e mia³em trochê racji, wskazuj¹ wy-
niki konkursu. Na piêæ organizacji wy-
ró¿nionych w nim, a¿ trzy to stowa-
rzyszenia dzia³aj¹ce w du¿ych aglo-
meracjach: Szczecinie, Lublinie i Lu-
binie. Czwarte, podobnie jak my, re-
prezentuje ma³e �rodowisko: Klucze
w powiecie olkuskim.
- To wyró¿nienie wi¹¿e siê z przy-
znaniem funduszy; du¿ych?
- Oko³o 20 tysiêcy z³otych i ma byæ
przeznaczona na przygotowanie po-
mieszczenia, którym bêdzie dzia³a³
klub. Wk³ad w³asny szko³y przewi-

dziano na 25 %.
- Mówi³ Pan o roli aktywizacyjnej
przysz³ego klubu. M³odzie¿ jesz-
cze siê anga¿uje w ró¿nego rodza-
ju przedsiêwziêcia? I potrafi przy-
ci¹gn¹æ innych?
- Prawdê mówi¹c, w naszej szkole
m³odzie¿ ju¿ siê spotyka po lekcjach.
Popo³udniami i wieczorami jest tu
wcale du¿y ruch. S¹ zaanga¿owani w
ró¿ne dzia³ania i ró¿ne rzeczy robi¹,
choæ nie ma wydzielonego pomiesz-
czenia na takie spotkania. To, które
stanie siê siedzib¹ klubu, usytuowa-
ne jest w pobli¿u wej�cia do budyn-
ku, a wiêc nie dotarcie do niego nie
bêdzie wi¹za³o siê z �buszowaniem�
po wszystkich korytarzach, a tego
mo¿na by siê obawiaæ, gdy zaczn¹
siê pojawiaæ go�cie spoza szko³y.
Opiekunem klubu jest nasza germa-
nistka, Danuta Schmidt-Winnicka. Co
do inicjatyw m³odzie¿y � jestem spo-
kojny. Ju¿ jest u nas w szkole grupka
zapaleñców, a o tym, ¿e m³odzi po-

trafi¹ siê zaktywizowaæ, �wiadczy
choæby dzia³alno�æ ks. wikarego Sta-
niszewskiego z s¹siaduj¹cej z nami
parafii.
- Jest Pan cz³onkiem Stowarzysze-
nia na Rzecz Edukacji i Kultury w
Powiecie Strzeleckim � od dawna?
- Od chwili za³o¿enia. Ta organizacja,
poprzez ró¿nego rodzaju konkursy
dla uczniów szkó³ z naszego powia-
tu, nie tylko wspiera te placówki ró¿-
nymi nagrodami, ale i w³a�nie akty-
wizuje m³odzie¿. Uczestnictwo w
nich mobilizuje ich do rywalizacji, do
pog³êbiania wiedzy. Ponadto w nie-
których projektów szko³a nie mo¿e
braæ udzia³u jako samodzielna placów-
ka; mo¿liwe jest to tylko za po�red-
nictwem organizacji pozarz¹dowej. W
ci¹gu tych trzech lat, od kiedy dzia³a
nasze Stowarzyszenie, rozszerzone
zosta³y niektóre cele jego dzia³alno-
�ci, choæby o cele zwi¹zane z objê-
ciem opiek¹ rodzin. Takie mo¿liwo-
�ci istniej¹ i my je realizujemy.

Nasz klub zosta³ w czerwcu
br. zg³oszony do udzia³u w polsko-
niemiecko-czeskim programie
klub-net przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.

W sierpniu dowiedzieli�my siê,
¿e zakwalifikowano nas do tego pro-
gramu i ju¿ 19 wrze�nia jedziemy na
pierwsze seminarium dla uczniów
reprezentuj¹cych kluby. Na dwu-
dniowym spotkaniu omówiona zo-
stanie dzia³alno�æ klubów i poznamy
wszystkie szczegó³y.

G³ównym za³o¿eniem dzia³alno-
�ci naszego klubu jest aktywne
uczestnictwo w zyciu spo³eczno�ci
szkolnej i lokalnej i budowanie reno-
my naszej szko³y. Chcemy wspieraæ
wszelkie inicjatywy uczniowskie s³u-
¿¹ce rozwojowi umiejêtno�ci samo-
dzielnego dzia³ania oraz nawi¹zaæ
wspó³pracê z innymi szko³ami w ra-
mach programu wspó³pracy trójstron-
nej. A taka wspó³praca z klubami za-
granicznymi jest dla nas szczególnie
wa¿na, poniewa¿ wtedy bêdziemy
mogli z powodzeniem promowaæ
dobr¹ znajomo�æ jêzyków obcych i
przez to � wzajemne poznanie, po-

szerzenie horyzontów i obalanie ste-
reotypów.

Klub uczniowski bêdzie wiêc
miejscem, gdzie uczniowie bêd¹ mieli
mo¿liwo�æ zdobywania umiejêtno�ci
potrzebnych im w doros³ym ¿yciu,
spo³ecznym i zawodowym. Najwa¿-
niejsze z nich to: umiejêtno�æ pracy
w grupie, komunikacja, zarz¹dzanie
projektem. Bêd¹ to robili w grupach
tematycznych zgodnych z ich zain-
teresowaniami.

Wa¿ne jest równie¿ otwarcie siê
klubu w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Mieszka I w Zawadzkiem na
uczniów z innych szkó³ w powiecie.
Bêdzie to realizowane przez impre-
zy miêdzyszkolne, powiatowe, two-
rzenie stron WWW, sta³y kontakt i
publikacje w prasie lokalnej.

M³odzie¿ zaanga¿owana w pro-
jekt Klubu M³odzie¿owego NET to:
Szymon Kubal, Wojciech Jagoda,
Andrzej Pruski, Joanna Czupa³a,
Katarzyna Brzeziñska, czyli grupa,
która we�mie udzia³ we wrze�nio-
wym seminarium. Ale to nie wszy-
scy. Kolejni uczniowie uczestnicz¹-
cy w projekcie to: Tomasz Lepiorz,
Tomasz Puzik, Zuzanna Grabiñska,
Mateusz Matuszyk i Weronika Lu-
dwig.

Postêpowanie konkursowe na stanowisko kierownika Szkolnego Schroni-
ska M³odzie¿owego w Górze �w. Anny zosta³o przerwane. ¯aden z kandyda-
tów nie spe³nia³ wymogów formalnych � pod wzglêdem wymaganego profilu
studiów podyplomowych.

W tej sytuacji Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego skorzysta³ z przys³uguj¹cego
mu prawa i powierzy³ to stanowisko p. Bo¿enie Wilk, dotychczas pe³ni¹cej tê
funkcjê, na okres 4 miesiêcy, czyli do koñca bie¿¹cego roku.
Po up³ywie tego okresu planuje siê ponowne og³oszenie konkursu.

Matura 2005 Coraz bli¿ej ...

Klub-net w Zawadzkiem

Klub uczniowski
w miêdzynarodowym programie

Konkurs na kierownika
Szkolnego Schroniska � przerwany

Ma³gorzata Wieczorek
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