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Jak co roku we wrze�niu grupa
uczniów ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.
bawi³a w go�cinie u swoich niemiec-
kich kolegów z EKG w Eislingen. W
tym samym czasie go�ci³y tam rów-
nie¿ grupy z Czech i Wêgier.

W niedzielê, wczesnym rankiem
grupa 22 uczniów i 2 nauczycieli ze
strzeleckiego ZSZ nr 1 wyruszy³a w
drogê.  Program wymiany  obejmo-
wa³ dwie wycieczki fakultatywnie do
Stuttgartu i Ulm, jedn¹ krajoznawcz¹
na szczyt Hochenstaufen, wizytê u
burmistrza miasta Eislingen oraz zwie-
dzanie samego miasteczka Eislingen
oraz Göppingen.

Oczywi�cie sta³ym elementem
wymiany jest poniedzia³kowa wizy-
ta w szkole niemieckich kolegów i ko-
le¿anek, udzia³ w zajêciach lekcyjnych
oraz popo³udnie sportowe. Tu nasza
m³odzie¿ mog³a wykazaæ siê swoimi
bardzo dobrymi umiejêtno�ciami

Wymiana szkolna

sportowymi podczas gry w siatków-
kê, koszykówkê oraz pi³kê no¿n¹.
W zabawie brali udzia³ nie tylko
uczniowie, ale i ich opiekunowie z
Polski, Czech, Wêgier i Niemiec.

Nauczyciele mieli mo¿liwo�æ za-
poznaæ siê z funkcjonowaniem tam-
tejszej placówki, poznaæ metody pra-
cy z m³odzie¿¹ na lekcjach oraz wy-
magania edukacyjne dla gimnazjum.
Uczniowie natomiast oprócz walorów
turystycznych i jêzykowych poznali
równie¿  codzienne ¿ycie swoich nie-
mieckich rówie�ników: ich zadania i
wymagania szkolne, zwyczaje rodzin-
ne oraz rozrywki i mo¿liwo�ci spê-
dzania czasu wolnego. Na nudê nie
mo¿na by³o narzekaæ. Czas p³yn¹³
bardzo szybko, a chêci powrotu do
domu nie by³o. Z ¿alem ale jednak nad-
szed³ moment rozstania i w sobotni
wieczór po czu³ych, przeci¹gaj¹cych
siê po¿egnaniach autokar ruszy³ w
drogê powrotn¹ do Polski.

Wyjazd wszystkim uczestnikom
bardzo siê podoba³. Z zadowoleniem i
sentymentem wspominaj¹ ten wyjazd
jak i swoich niemieckich kolegów. Na
pewno przyja�nie zawarte w trakcie
pobytu przetrwaj¹ jeszcze d³ugi czas.

Sabina Mi�

- Przy okazji tej sprawy na fo-
rach internetowych po raz  kolej-
ny pojawi³y siê opinie o zatrudnia-
niu w starostwie pracowników z
czerwonymi paszportami � poczy-
naj¹c od stanowiska sprz¹taczki.
- Wolno�æ wypowiedzi to oczywi-
�cie niepodwa¿alna zdobycz demo-
kracji, ale ju¿ najwy¿sza pora, by
przeciwstawiæ fakty obiegowym i
nieprawdziwym opiniom. Po pierw-
sze: pytania o narodowo�æ nie ma w
dokumentach osobowych, jest wy-
³¹cznie rubryka �obywatelstwo�.
Wszyscy pracownicy starostwa
wpisali w tym miejscu �polskie�.
Oczywi�cie, niektórzy mog¹ mieæ
obywatelstwo podwójne i dwa pasz-
porty, ale nawet bym nie �mia³ py-
taæ, kto jakim paszportem siê legity-
muje. Wiem oczywi�cie � z racji mo-
jej funkcji w strukturach TSKN - kto
op³aca sk³adki jako cz³onek Mniej-
szo�ci Niemieckiej: na ponad 90 pra-
cowników starostwa oko³o 10 pro-
cent, w tym � dwóch naczelników
wydzia³ów.

Decyzji jeszcze nie ma
- Pojawi³y siê te¿ informacje o
zatrudnianiu cz³onków rodzin w
starostwie.
- Nigdy nie ukrywa³em, ¿e sekre-
tarzem starostwa jest córka mojego
brata, która zosta³a tu przyjêta w
roku 1999 przez mojego poprzedni-
ka. Faktem jest te¿, ¿e w starostwie
pracuje jedno ma³¿eñstwo, ale trzeba
podkre�liæ, ¿e osoby te pracowa³y
jeszcze w Urzêdzie Rejonowym,
czyli przed utworzeniem powiatów,
a miêdzy ich stanowiskami nie ma
¿adnych powi¹zañ ani zale¿no�ci
s³u¿bowych.

Od dwóch lat zgodnie z przepi-
sami na wszystkie wakaty w staro-
stwie powiatowym og³aszane s¹ kon-
kursy � by³o ich w sumie 18. By³y
takie, na które zg³osi³o siê du¿o osób,
ale i takie, które musieli�my powta-
rzaæ, bo nie by³o kandydatów. I ci¹-
gle s¹ stanowiska nieobsadzone: bra-
kuje nam fachowców z kierunkowym
wykszta³ceniem w zakresie budow-
nictwa czy drogownictwa.
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Akademia PARP � Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci - to
bezp³atny portal edukacyjny skiero-
wany do pracowników i w³a�cicieli
firm z sektora mikro-, ma³ych i �red-
nich firm (MM�P). Dzia³alno�æ Aka-
demii PARP zainaugurowa³ warsztat
w Warszawie 20 listopada 2006.
W kolejnych, które odbywa³y siê w
wielu miastach ca³ej Polski w sumie
wziê³o udzia³ prawie czterystu przed-
siêbiorców i pracowników firm.

Celem warsztatów jest przygo-
towanie uczestników do korzystania
ze szkoleñ internetowych. Mo¿na
równie¿ osobi�cie poznaæ opiekunów
oraz innych uczestników Akademii.

Ostatnio uruchomionymi szkole-
niami Akademii PARP s¹ np.
* Negocjacje handlowe w M�P
* Praktyczne zarz¹dzanie persone-

lem w M�P
* Praktyczne zagadnienia public re-

lations i marketingu w M�P
Serdecznie zapraszamy do udzia-

³u w bezp³atnym warsztacie regional-
nym Akademii PARP, który odbêdzie
siê 10 pa�dziernika w Strzelcach
Opolskich w Urzêdzie Miejskim,
pl. My�liwca 1, godz. 10.00.

Szczegó³owe informacje i formu-
larz zg³oszeniowy na warsztat do-
stêpne s¹ na portalu www.akademia-
parp.gov.pl oraz w referacie Inicja-
tyw Gospodarczych i Promocji Urzê-
du Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich, ratusz pokój nr 4, tel. 077 404
93 58.

Warsztaty w strzeleckim ratuszu
to jedyne takie spotkanie w woje-
wództwie Opolskim.

Ilo�æ miejsc jest ograniczona � de-
cyduje kolejno�æ zg³oszeñ.

Akademia PARP
w Strzelcach Opolskich

O �l¹sku jako terenie styku ró¿-
nych kultur mo¿na by³o sporo do-
wiedziec sie w trakcie seminarium
zorganizowanego 30 wrze�nia w Sta-
rej Chacie w Kielczy. W atmosferê
spotkania wprowadza³a muzyka.
Przy kawie i herbacie licznie zgro-
madzeni mieszkañcy Kielczy (tak-
¿e innych miejscowo�ci) wys³uchali
wsyt¹pieñ zaproszonych go�ci.

Marek Szo³tysek jako reprezen-
tant spo³eczno�ci �l¹skiej wyg³osi³
wyk³ad nt. historycznego rozwoju
ziem �l¹skich, przedstawi³ wp³yw
okre�lonych krajów i kultur na roz-
wój kultury �l¹ska.

�Morawioki�. Morawianie, kul-
tura morawska � to pierwsza war-
stwa kulturowa, która oddzia³ywa³a
na kulturê �l¹sk¹; od. VI w. Mora-
wianie �rozprzestrzeniali siê� na te-
rytorium �l¹ska. Warto dodaæ, ¿e
�l¹sk w odró¿nieniu od pozosta³ych
ziem polskich zosta³ ochrzczony ju¿
przed 907 r.! Na kszta³towanie siê
jêzyka �l¹skiego ogromny wp³yw
mia³ jêzyk czeski, a liczne na �l¹sku
figurki i kaplice �w. Jana Nepomu-
cena, czczonego w ca³ych Czechach
� obroñcy przed powodziami saow-
nie¿ dowodem przenikania siê kul-
tur. Austria, której tak scis³e zwi¹z-
ki ze �l¹skiem datuj¹ siê od 1526 roku
równiez znacz¹co wp³ynê³a na
�l¹sk.

O dziwo � tak¿e kultura turec-
ka, aczkolwiek w stopniu mniej-
szym ni¿ pozosta³e kultury. Mia³o
to wyraz np. noszonych przez ko-
biety w dni �wi¹teczne chustach o
specyficznym wzornictwie - tzw.
Spiegeltuch, inne chusty zwane by³y
np. tybetki.

Z kolei wp³yw Niemiec widocz-
ny by³ g³ównie w kulturze technicz-
nej (rozwniêty przemys³ i technika)
i architekturze. Tego wyrazem jest
specyficzna niemiecka czerwona ce-
g³a, z której wznoszone by³y liczne
budynki).

WIELE  KULTUR
�L¥SKA

Z kolei o innych wp³ywach �
wschodnich - mówili p. Jan Semerczañ-
ski oraz p. Stefania Kulczycka (miesz-
kanka Kielczy).

P. Semerczañski od ponad 60 lat
zamieszkuje on tereny �l¹ska - dzi�
ju¿ nie wyobra¿a sobie ¿ycia gdzie in-
dziej. my�l¹ przewodni¹ jego wypo-
wiedzi by³o stwierdzenie, i¿ pomiê-
dzy ludno�ci¹ kultury �l¹skiej a lud-
no�ci¹ pozosta³ych kultur zamieszka-
³ych na ziemiach �l¹ska istnieje jed-
no�æ; z perspektywy up³ywu czasu
oraz obserwacji losów jego w³asnej
rodziny p. Semerczañski wskazuje na
istnienie zjawiska asymilacji kulturo-
wej;

P. Kulczycka natomiast przedsta-
wi³a historiê swojej rodziny - w czasie
II wojny jej rodzina przetransporto-
wana zosta³a ze Wschodu do Kato-
wic, nastêpnie do Strzelec Op. i na tych
ziemiach osiad³a. Jej do�wiadczeniem
jest pocz¹tkowa niechêæ wobec lud-
no�ci przetransportowanej ze Wscho-
du - potrzeba by³o du¿o czasu, aby te
granice zosta³y zatarte. Dodatkowo P.
Kulczycka opowiedzia³a o tradycjach
i posi³kach wigilijnych praktykowa-
nych w jej rodzinie.

Niestety na spotkanie nie móg³
przybyæ p. J. Korzeniowski, który re-
prezentowaæ mia³ kulturê Romów. Byæ
mo¿e jednak i to spotkanie zostanie
zorganizowane.

Poczêstunek w Chacie przygoto-
wany zosta³ przez grupê m³odzie¿ow¹,
która zawi¹za³a siê w obrêbie Stowa-
rzyszenia Wincentego z Kielczy.

Wszelkie relacje zaproszonych
go�ci cieszy³y siê wielkim zaintereso-
waniem osób bior¹cych udzia³ w spo-
tkaniu, a nawet ich udzia³em w dysku-
sji. Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e
w spotkaniu udzia³ brali tak seniorzy,
jaki m³odzie¿ a nawet dzieci. Oby wiêc
bogactwo kulturowe istniej¹ce na zie-
miach �l¹ska by³o doceniane i kulty-
wowane przez kolejne pokolenia.

- jaki by nie by³ � mówi wicestarosta Waldemar Gaida. �  Tylko w czê�ci
poczuwam siê do winy, choæ wszyscy i tak ju¿ mnie os¹dzili i ods¹dzili od czci
i wiary. Po dziewiêciu latach ciê¿kiej pracy czujê siê osamotniony.

 * * *
Z dyrektorem PCPR Bernardem Klyt¹, mimo wielokrotnych prób, nie

uda³o mi siê skontaktowaæ.
Marta Górka

Czekam na wyrok

D O T A C J E !!!
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje

do 26 pa�dziernika 2007 r.
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê
o przyznanie jednorazowych �rodków

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego Urzêdu Pracy

w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817, 077 4621800

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Op. ubiegaj¹ce siê o dotacjê na podjêcie dzia³alno�ci go-
spodarczej zobowi¹zane s¹ do ukoñczenia warsztatów grupowych w
zakresie prowadzenia dzia³alno�ci.
Warsztaty odbêd¹ siê  dnia 22 i 23 pa�dziernika 2007 r. godz. 1000

Zapisy przyjmuje Pani Dorota Koz³up w pok. nr 3.

na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej.

Wszyscy wiedz¹ jednak, ¿e za jako�æ
trzeba p³aciæ, a jako�æ w tym przy-
padku to przede wszystkim natural-
no�æ produktów i ich smak.

A tym zachwycaj¹ siê nie tylko
stali klienci, ale na równi z nimi � ci,
którzy tylko okazjonalnie maj¹ oka-
zjê ich skosztowaæ. Tak¿e przyby-
waj¹cy tu zza granicy, bo przecie¿
delegacja belgijska nie by³a ani pierw-
sza ani ostatni¹ zapewne, która firmê
Plochów zwiedzi³a i spróbowa³a jej
wyrobów.
- Moim zdaniem � mówi Piotr
Ploch kilka dni po wizycie � belgij-
scy go�cie byli zaskoczeni wysokim
poziomem technologii produkcji, nie
odbiegaj¹cym od standardów zachod-
nich. Sprawiali wra¿enie, jakby spo-
dziewali siê u nas zobaczyæ co� inne-
go, mo¿e bardziej zacofanego. Naj-
wa¿niejsze jednak, ¿e smakowa³y im

nasze wyroby. Gdyby tak powo³aæ
jakie� lokalne zrzeszenie rze�ników i
masarzy, które doprowadzi³oby do
utworzenia hurtowni na naszym te-
renie � mogliby�my przedstawiæ
atrakcyjn¹ i bardzo smakowit¹ - ofertê
potencjalnym belgijskim partnerom.

Gdy pytam, czy lokalni masarze
byliby z kolei zainteresowani np. ku-
powaniem belgijskich pó³produktów
do przerobu na kie³basy, szynki, ba-
lerony itp., Piotr Ploch odpowiada,
¿e jak zwykle przy okazjach takich
spotkañ w sk³adzie delegacji s¹ tacy,
którzy chc¹ sprzedaæ, i tacy, którzy
chc¹ kupowaæ, ale�
- Miêso kupowane od miejsco-
wych rolników jest doskona³ej jako-
�ci, sprawdzone przez lata. Odpo-
wiada naszym gustom � �mieje siê -
choæ zapewne i od belgijskich produ-
centów jest bardzo dobre.
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