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ladami historii

poszczyciæ siê mo¿e Liceum im.
Mieszka I.
- Mamy tysi¹ce eksponatów, najwiêcej uda³o siê nam zebraæ w latach
1997-2000  mówi Arkadiusz Baron,
nauczyciel historii w LO i równoczenie opiekun l¹skiej izby regionalnej, która wprawdzie ma siedzibê w
szkole, ale daleko wykracza poza
szkolne ramy.
 Izbê mo¿na zwiedzaæ, ale trzeba
siê wczeniej ze mn¹ umówiæ  dodaje.  Zbiory powiêkszaj¹ siê o kilkakilkanacie sztuk rocznie. Pocz¹tkowo, kiedy zrodzi³ siê pomys³ - przy
okazji sesji popularnonaukowej Stulecie gminy Zawadzkie  tempo by³o
znacznie szybsze. W wiêkszoci trafiaj¹ do nas przedmioty codziennego
u¿ytku w l¹skim domu i warsztacie
rzemielniczym, pochodz¹ce z po³owy i koñca XIX wieku  oraz lat póniejszych  ale... Mamy te¿ kilka rarytasów znacznie starszych i innego
rodzaju, które najkrócej mo¿na by
scharakteryzowaæ tak: przesz³oæ
powiatu strzeleckiego w kamieniach.
Podobne, ale skromniejsze zbiory
mieszkañcy Kielczy gromadz¹ w
swojej Starej Chacie. Natomiast zupe³nie innego rodzaju okazy zbiera
pan Micha³ Ibrom z ¯êdowic: na jego
podwórku powstaje pewnego rodzaju skansen gospodarczy. Prezentowane s¹ tu g³ównie maszyny i urz¹dzenia. To zupe³nie prywatna inicjatywa, nie zwi¹zana z ¿adnym stowarzyszeniem kulturalnym ani instytucj¹.
W Kalinowicach historia to hobby pana Jelito. W Rozmierzy pomys³
stworzenia w³asnej izby regionalnej
zrodzi³ siê przy okazji przygotowañ
do jubileuszu 750-lecia wsi, czyli dwa
lata temu. Reakcja mieszkañców
wzbudzaæ mo¿e podziw: ponad 160
fotografii dokumentuj¹cych przesz³oæ wsi zosta³o ju¿ zaprezentowanych na wystawie. W domu so³tysa Stefana Witonia (mo¿na powiedzieæ, ¿e ten dom uwa¿any jest za
tymczasowy magazyn przysz³ej izby
tradycji) przechowywanych jest ok.
130 eksponatów. A to daleko nie

wszystko, na co mo¿na bêdzie liczyæ
w przysz³oci, bo wielu rozmierzan
zadeklarowa³o przekazanie swoich
skarbów w momencie, kiedy miejscowa izba pamiêci ju¿ powstanie.
W ¿adnej z miejscowoci naszego
powiatu pasjonatów historii nie brakuje. Trudno wymieniæ wszystkich,
ale jeden z nich  Pawe³ Twardoñ,
mieszkaniec Strzelec Opolskich 
wyst¹pi³ z bardzo interesuj¹c¹ propozycj¹: doprowadmy do powstania muzeum w Strzelcach Opolskich!
W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³o w Strzelcach Heimatmuseum.
 By³o oczkiem w g³owie kolejnych
burmistrzów  opowiada pan Pawe³
Twardoñ.  I wszyscy gocie odwiedzaj¹cy Strzelce (¿elazny punkt ka¿dej wizyty: zwiedzenie muzealnych
zbiorów) czym je wzbogacali. W

w ma³ej skali  w zaprzyjanionym
Soest. I z tego, co wiem  tamtejsze
zbiory wci¹¿ siê powiêkszaj¹, choæ i
tak nie wszystkie s¹ eksponowane.
A nie lepiej takie pami¹tki pokazywaæ tam, sk¹d pochodz¹, czyli w
Strzelcach?
Coraz wiêcej wiadków dawnych
czasów odchodzi. Wraz z nimi wspomnienia i, niestety, pami¹tki. Ale
jeszcze s¹ tacy, którzy wspominaj¹
cygara z miejscowej wytwórni (mieci³a siê naprzeciw dzisiejszej fabryki mebli), czy kafle Bonka (teren dzisiejszego dworca PKS).
- Ocalmy kawa³ek naszej historii 
tej materialnej i tej niematerialnej dla
przysz³ych pokoleñ - apeluje p. Twardoñ.
-

Tak zachêcano do oszczêdzania w powiatowej i miejskiej kasie oszczêdnoci
Strzelcach Opolskich w tej chwili podobnego obiektu nie ma. Jest za to 

Muzeum powiatowe?  zastanawia siê Arkadiusz Baron, historyk.  Pomys³ bardzo
dobry, ale To ju¿ nie ¿arty.
To musi byæ niezwykle przemylana koncepcja, i to nie
jednej osoby. Przyda³yby siê
równie¿ konsultacje jakiej
uczelni wy¿szej. Mia³oby to
g³êboki sens jedynie w po³¹czeniu pe³nym warsztatem
naukowym, bo przecie¿ taka
jest rola placówek muzealnych. A wiêc nie móg³by to
byæ jedynie zbiór, choæby
najwiêkszy, przypadkowo
dobranych eksponatów.
Muzeum musia³oby byæ nastawione na organizowanie
konferencji czy sympozjów
naukowych. Ze swojego zawodowego punktu widzenia
mogê powiedzieæ tak: idea
jest doskona³a. Z punktu widzenia logistycznego  bardzo trudna. Finansowo  raczej nieosi¹galna.
Ale czy zupe³nie nierealna?
Podobny przyk³ad mamy na
Opolszczynie  to Muzeum
Ziemi Prudnickiej.
M. Górka

Jak wyrównywano szanse
edukacyjne w SOSW w Lenicy

W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
m³odzie¿y w roku 2007 w naszym
Orodku organizowane by³y zajêcia
Sprawne rêce mam prowadzone
przez Joannê Reczek oraz Nowoczesne technologie stolarskie cykl
wycieczek prowadzone przez S³awomira Kossakowskiego. Programem
by³o objêtych 40 uczniów SOSW w
Lenicy, uczestnicy w wiêkszoci
pochodz¹ ze wsi lub ma³ych miasteczek woj. opolskiego.
Celem zajêæ by³o zwiêkszenie
oferty zajêæ pozalekcyjnych dla
uczniów z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, podnoszenie zdolnoci i
kompetencji umo¿liwiaj¹cych w
przysz³oci podjêcie samodzielnej
pracy.
Uczniowie SOSW dziêki udzia³owi w zajêciach Sprawne rêce mam
mogli poznaæ warsztat pracy artystów, rzemielników, gdzie najwa¿niejszym narzêdziem s¹ sprawne rêce.
W ramach zajêæ odby³y siê wycieczki do galerii, muzeum. Uczniowie
mieli mo¿liwoæ spotkania siê z florystyk¹, hafciark¹, rzebiarzem.
Grupa stolarska bra³a udzia³ w
cyklu 7 wycieczek. Uczniowie po-

znali procesy technologiczne i produkcyjne wyrobów stolarskich takich
zak³adów jak: KLER w Dobrodzieniu, MEBELRUST w Pludrach
GEBAUER w Tarnowie Opolskim, FAMEG w Radomsku,
IKEA w G³ucho³azach. Odwiedzili tak¿e TARGI BUDOWNICTWA
w Kêdzierzynie-Kolu. Udzia³ w
wycieczkach by³ dla uczniów du¿ym
prze¿yciem i atrakcj¹. Mieli mo¿liwoæ zobaczyæ obrabiarki sterowane
numerycznie, proces technologiczny
mebli giêtych i foliowania p³yt MDF,
poznali procesy produkcji mebli tapicerowanych. Ciekawoæ uczniów
by³a bardzo du¿a, z wielkim zainteresowaniem s³uchali przewodników,
którzy oprowadzali nas po zak³adach.
W ramach tych wycieczek zosta³ zrealizowany jeden z celów programu
rozwijanie zainteresowania zawodem
stolarskim.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy w³acicielom zak³adów, które
odwiedzilimy  za ¿yczliwoæ i powiêcony nam czas.
nauczyciele SOSW w Lenicy
Joanna Reczek
i S³awomir Kossakowski

To mo¿e daæ znakomity efekt

O idei muzeum powiatowego
rozmawia³am równie¿ z radn¹ powiatu Joann¹ Mróz, która na pocz¹tku
tego roku w Strzelcu Opolskim pisa³a o zbiorach strzeleckiego Heimatmuseum.
- Dlaczego nie mia³oby powstaæ?
W G³ubczycach istnieje placówka o
podobnej skali. Powsta³a w 2001 roku
na bazie zbiorów Izby Pamiêci Narodowej Zespo³u Szkó³ Rolniczych oraz
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej miesz-

cz¹cego siê od 2000 roku w tej samej
szkole. Dzia³a na podstawie statutu
zatwierdzonego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie dla zwiedzaj¹cych dostêpne
s¹ dwie ekspozycje: historyczna i etnograficzna.
W ramach ekspozycji historycznej prezentowane s¹ zabytki zwi¹zane z dziejami ziemi g³ubczyckiej od
czasów prehistorycznych do 1945
roku zwi¹zane z ludnoci¹ polsk¹,

Najstarsza, XVII-wieczna, panorama Strzelec

niemieck¹, morawsk¹ i ¿ydowsk¹ zamieszkuj¹c¹ tamtejsze tereny. Godne uwagi s¹ eksponaty zwi¹zane z
g³ubczyckim browarnictwem, okresem plebiscytowym na Górnym l¹sku oraz I i II wojn¹ wiatow¹ a w
szczególnoci: broñ, he³my, elementy wyposa¿enia ¿o³nierzy ró¿nych
armii, dokumenty i fotografie. Czêæ
pami¹tek pochodzi z wykopów na
terenie powiatu g³ubczyckiego, gdzie
w marcu i kwietniu 1945 roku toczy³y siê krwawe walki niemiecko - radzieckie.
W ramach ekspozycji etnograficznej prezentowane s¹ przedmioty u¿ytku domowego, odzie¿, narzêdzia pracy w zagrodzie i na roli. Czêæ
z nich s³u¿y³a niemieckim gospodarzom, czêæ po zakoñczeniu II wojny wiatowej przywieli ze sob¹
nowi polscy gospodarze z Kresów
Wschodnich.
Inny przyk³ad znajdziemy w
Choszcznie. W 1995 roku otwarte
tam zosta³o Muzeum Powiatowe,
nawi¹zuj¹ce do istniej¹cego w tamtejszym gimnazjum ju¿ 1926 roku.
Dobry pomys³ plus rzetelnie
przemylana koncepcja powo³ania
muzeum i jego finansowania mo¿e daæ
znakomity efekt.
A co Pañstwo s¹dz¹ o podobnym
pomyle? Czekamy na opinie
pod adresem: Starostwo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Jordanowska 2
lub e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

Kroszonki Opolskie 2008

Muzeum Wsi Opolskiej przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Twórców
Ludowych, Oddzia³ Opole organizuje kolejna edycjê konkursu plastyki
obrzêdowej Kroszonki Opolskie 2008.
Zachêcamy do wziêcia udzia³u w najliczniej reprezentowanej dziedzinie twórczoci ludowej na terenie Województwa Opolskiego
Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie tradycji regionalnej zwi¹zanej z okresem wi¹t Wielkanocnych
Terminy konkursu:
27 lutego  dla doros³ych
28 lutego  dla m³odzie¿y szkolnej

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje,
¿e w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich,
na tablicy og³oszeñ wywieszono wykaz nieruchomoci
Skarbu Pañstwa przeznaczonych do oddania w dzier¿awê.

