5

POWIAT STR Z E LE C K I

Regiopedia ruszy³a w Otmicach!!

26 listopada 2008 roku na d³ugo
pozostanie w pamiêci uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach. W tym dniu
bowiem odby³a siê tu ogólnopolska
inauguracja portalu internetowego 
www.regiopedia.pl. Patronat nad programem objê³a Nowa Trybuna Opolska, dziêki której na uroczystoæ w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Otmicach przyby³a Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
To ogromne wyró¿nienie zarówno dla szko³y jak i dla naszej Gminy.
W trakcie spotkania redaktor naczelny NTO Krzysztof Zyzik zaprezentowa³ zebranym stronê i opowiedzia³
o za³o¿eniach Regiopedii. To internetowa encyklopedia regionów, któr¹
tworzyæ mog¹ wszyscy internauci.
Portal prezentuje kulturê, przyrodê,
atrakcje turystyczne, ciekawych ludzi, a tak¿e historiê szesnastu polskich regionów, w tym oczywicie
Opolszczyzny. Strona ta ma równie¿
odkrywaæ uroki miejsc znanych dot¹d jedynie lokalnie.
Uczniowie szko³y oraz jej dyrektor Jolanta Lamm wraz z redaktorem
naczelnym NTO przywitali goci  a
swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³o nas
wielu, wród nich prof. Dorota Simonides, wicewojewoda opolski Antoni
Jastrzembski, wicemarsza³ek Teresa
Karol, opolski kurator owiaty Halina Bilik, Brygida Pytel wójt gminy

Izbicko - po staropolsku, chlebem i
sol¹. A w sali gimnastycznej oprócz
prezentacji Regiopedii obejrzano program artystyczny przygotowany
przez przedszkolaków i uczniów.
Wszystkich zachwyci³a piêkna i dowcipna scena rodzajowa ukazuj¹ca relacje miêdzy hanysami i chaziajami,
któr¹ napisa³a mieszkanka Otmic
Monika Raczek.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do
rozmowy na temat edukacji regionalnej. Piêknie na ten temat wypowiedzia³a siê prof. Dorota Smoliñska,
która zauwa¿y³a potrzebê mówienia

i pielêgnowania tego, co najbli¿sze
ka¿demu cz³owiekowi - jego korzeni,
zwyczajów, tradycji, a minister Hall
podkreli³a rolê regionalizmu w wychowaniu i edukacji m³odych ludzi.
Bardzo wysoko oceni³a pomys³ internetowej regionalnej encyklopedii,
i ciep³o mówi³a o otmickiej szkole.
G³os zabrali te¿ inni gocie, a wszyscy podkrelili potrzebê edukacji regionalnej i pomocnej roli portalu
www.regiopedia.pl.
Na zakoñczenie spotkania wszyscy stanêli do pami¹tkowego zdjêcia,
a w pracowni internetowej uczniowie gimnazjum - absolwenci otmickiej szko³y - redagowali ju¿ pierwsze
has³a do regiopedii. W szkolnej izbie
regionalnej, która zachwyci³a wszystkich, minister Katarzyna Hall oraz
prof. Dorota Simonides dokona³y
pami¹tkowego wpisu do Kroniki.
Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym obiadem w Kamieniu l¹skim.
Miejsce urodzenia w. Jacka zaprezentowa³ gociom jego kustosz, ks.
prof. Zygfryd Glaeser.
Wydarzenie to zapamiêtamy na
d³ugo!!! To ogromny zaszczyt i wyró¿nienie dla otmickiej spo³ecznoci!
Na pewno bêdziemy czêstymi redaktorami hase³ regiopedii, bo przecie¿ o
swoim regionie mamy wiele do powiedzenia.
Jolanta Lamm
Dyrektor ZSP w Otmicach

wiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoci

w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op.

W dniach 17  23 listopada 2008
roku, po raz pierwszy w Polsce, zorganizowany zosta³ wiatowy Tydzieñ
Przedsiêbiorczoci, obchodzony jednoczenie w 56 krajach. Pomys³odawcami wiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoci s¹ premier Wielkiej Brytanii,
Gordon Brown, brytyjska rz¹dowo-biznesowa organizacja Make Your Mark
oraz amerykañska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie rodowiska
spo³ecznego, które aktywnie wspiera
przedsiêbiorcze postawy i inicjatywy
m³odych
ludzi.
Przewodnicz¹cym Komitetu Honorowego wiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoci w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier Rz¹du RP i Minister
Gospodarki.
Zaproszenie do udzia³u w pracach
Komitetu Honorowego przyjê³a Pani
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, a tak¿e znani politycy, przedsiêbiorcy, przedstawiciele organizacji
propaguj¹cych wiedzê ekonomiczn¹, redaktorzy
naczelni
mediów.
W ramach TP Fundacja M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczoci zaprasza uczniów,
nauczycieli i przedsiêbiorców do udzia³u
w projekcie Otwarta firma. Dla przedsiêbiorstwa to wspania³a okazja do promocji oraz nawi¹zania nowych kontaktów w rodowisku lokalnym. Szko³a
otrzymuje za mo¿liwoæ wzbogacenia
swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajêcia przygotowuj¹ce uczniów do wejcia na rynek pracy.
Realizuj¹c misjê szko³y, Szkolny
Program Wychowawczy, 320 uczniów
ZSZ nr 1 w Strzelcach Op. uczestniczy-

³o w spotkaniach z przedstawicielami
biznesu i instytucji finansowych w ramach wiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoci.
18. listopada odby³o siê spotkanie
z przedsiêbiorcami i przedstawicielami
grupy FORBIS, a 21. listopada mia³y
miejsce trzy spotkania z przedstawicielami: Stowarzyszenia Promocji
Przedsiêbiorczoci z Opola, Opolskiego Regionalnego Funduszu Porêczeñ
Kredytowych Sp.z o.o oraz BZW BK I
Oddzia³ w Strzelcach Opolskich.
W czasie spotkañ konsultanci z zaproszonych firm i instytucji omawiali
dokumenty finansowe, jakie powinna
prowadziæ firma, wyjaniali w¹tpliwoci zwi¹zane z ich analiz¹ (bilans, rachunek wyników, przep³ywy gotówkowe). Odpowiadali uczniom na pytania i
w¹tpliwoci zwi¹zane z procedur¹ poszukiwania wsparcia finansowego i merytorycznego dla ma³ych i rednich
firm rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnoæ.
Spotkanie z praktykami ¿ycia gospodarczego jest doskona³¹ szans¹
wspierania przedsiêbiorczoci m³odych
ludzi. Stwarza uczniom mo¿liwoæ uzyskania wiedzy, umiejêtnoci i kszta³towania postaw przedsiêbiorczych, warunkuj¹cych aktywne uczestnictwo w ¿yciu
gospodarczym i poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tworzy sprzyjaj¹c¹ atmosferê dla wspó³pracy szko³y z
przedstawicielami ¿ycia gospodarczego w regionie oraz wspomaga uczniów
w wyborze kierunku dalszego kszta³cenia.
Miros³awa Stañczak

Koniec ,,wojny pomnikowej?

Rola upamiêtnieñ I i II wojny
wiatowej  pole konfrontacji czy
p³aszczyzna porozumienia? - to
temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego
,,Gdy zmienia siê w³adza  pomniki padaj¹ jako pierwsze- roz-

pocz¹³ spotkanie w Auli B³êkitnej
moderator konferencji  prof. dr hab.
S. Nicieja. Konferencja, która mia³a
miejsce 20 listopada, zosta³a przez
dawnego rektora UO okrelona ju¿
na wstêpie jako ,,debata nad przemijaniem, zmianami w historii i jej
wiadkach.
Wród prelegentów konferencji,
nad któr¹ patronat honorowy obj¹³
wojewoda opolski wraz z pe³nomoc-

nikiem opolskiego komendanta policji ds. ochrony praw cz³owieka,
znaleli siê Rafa³ Bartek  dyrektor
generalny Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, prof. dr hab. Grzegorz Janusz  dziekan Wydzia³u Politologii Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie, Bernard
Gaida  wiceprzewodnicz¹cy Towarzystwa Spo³eczno  Kulturalnego
Niemców na l¹sku Opolskim. Stanowisko Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa w sprawie upamiêtnieñ mieszkañców l¹ska Opolskiego omówi³
wojewoda opolski  Ryszard Wilczyñski, za sytuacjê mniejszoci
polskiej na Ukrainie oraz kwestiê
sporów i konfliktów wokó³ polskich
pomników powojennych we Lwowie poruszone zosta³y w wyst¹pieniu Danuty Kuziw, reprezentuj¹cej
Polskie Towarzystwo Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Temat konferencji  pomniki jako element pamiêci - nie nale¿y do ³atwych,
podobnie jak ca³a historia l¹ska wielokulturowego regionu, w któ-

rym od dawna wspó³egzystowa³y
ró¿ne nacje i modele ¿ycia. I co prawda l¹zacy w wiecie symboli i wartoci zostali przez B. Gaidê okreleni jako ,,podzieleni na pokolenia, to
uspokajaj¹ce sta³y siê s³owa zarówno wojewody, który ju¿ na wstêpie
zadeklarowa³, ¿e nie czuje siê stron¹
w ,,wojnie pomnikowej, jak i pozosta³ych prelegentów. Obok emocjonalnych stwierdzeñ o temperaturze
¿yciorysowej licytacji pad³y te¿ s³owa uspokojenia, wyra¿aj¹ce chêæ dialogu, jak na przyk³ad zdanie wypowiedziane przez Wiceprzewodnicz¹cego Towarzystwa Spo³eczno  Kulturalnego Niemców na l¹sku Opolskim: ,,Najpierw jestemy ludmi 
dopiero potem Polakami, Niemcami
czy l¹zakami. W kontekcie takiego stwierdzenia l¹skie pomniki jako
pami¹tki I lub II wojny wiatowej
powinny byæ, wed³ug Bernarda Gaidy, ,,wspólnym wo³aniem o pokój.
Wypowiedzi goci zaproszonych na
konferencjê bliskie by³y stwierdzeniu zajmuj¹cych siê ,,retoryk¹ pomników E. Pogonowskiej i M. Bednar-

czuk, ¿e pomniki to ,,wyk³adnik wyobrani zbiorowej, obfituj¹cy w znaczenia, one za, konfrontuj¹c wa¿ne i
jednoznaczne dla grupy ,,swoich treci, prowokowaæ mog¹ cudzoziemców, czyli ,,obcych do interpretacji
nieoczekiwanych, zgo³a sprzecznych
z za³o¿eniami fundatorów i twórców
pomnika.
Zagadnienia prawne, kwestie genezy i przebiegu sporów o polskie
czy niemieckie pomniki powojenne
oraz zagadnienie w³aciwego upamiêtniania czasów wojen wiatowych
nie przys³oni³y uczestnikom konferencji myli o teraniejszoci i przysz³oci.
S³owa: ,,Historia to nie tylko przesz³oæ, to tak¿e dziedzictwo. To, co z
nim zrobimy, stanie siê znakiem naszej kulturowej wiadomoci skierowane zosta³y do najm³odszej czêci
audytorium zgromadzonego w auli
Collegium Maius Uniwersytetu
Opolskiego. Wród adresatów tego
przes³ania znaleli siê tak¿e uczniowie strzeleckiego liceum.
Dorota Maækula

