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To naprawdê warte opowiedze-
nia zdarzenie mia³o miejsce 14 pa�-
dziernika w gmachu Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych przy ulicy Kra-
kowskiej 38. Tym razem to ucznio-
wie stanêli za nauczycielskim biur-
kiem. Postanowili oceniæ swoich bel-
frów. Wiadome jest, ¿e ka¿dy na-
uczyciel, je¿eli jest obdarzony jaki-
mi� niepowtarzalnymi cechami oso-
bowo�ci, wyró¿nia siê, to na zawsze
pozostaje w pamiêci uczniów. Samo-
rz¹d Uczniowski postanowi³ ju¿ drugi
raz uhonorowaæ szczególne osobo-
wo�ci nauczycielskie, przyznaj¹c im
statuetki �nauczycielskich oskarów�
-Belfry.

Gimnazjali�ci jak i liceali�ci, ju¿
we wrze�niu otrzymali do wype³nie-
nia ankiety maj¹ce na celu wy³onie-
nie laureatów do otrzymania nagro-
dy. Zaciêty bój toczy³ siê o siedem
statuetek, które przyznawano w na-
stêpuj¹cych kategoriach:
1- �anielska cierpliwo�æ� � nauczy-

ciel o stalowych nerwach i nad-
ludzkiej cierpliwo�ci wobec
uczniów opornych na wiedzê i
dyscyplinê podczas lekcji

2- �sokoli wzrok� � nauczyciel o
wzroku pozwalaj¹cym dostrzec
najmniejsz¹ �ci¹gê

3- �kreator mody� � nauczyciel o
oryginalnym sposobie ubierania
siê

4- �gawêdziarz� � nauczyciel maj¹-
cy na ka¿dy temat tysi¹ce wyja-
�nieñ

5- �stru� pêdziwiatr� - nauczyciel
najszybciej realizuj¹cy materia³,
za którym nawet kreda nie nad¹-
¿a

6- �Cyceron wspó³czesno�ci� � na-
uczyciel nie maj¹cy skrupu³ów w
powiedzeniu prawdy uczniowi

7- �De be�ciak� � najlepszy nauczy-
ciel roku 2004.
Nadmieniê, ¿e to uczniowie s¹

pomys³odawcami imprezy i to oni do-
�wiadczeni ¿yciem szko³y, ustalili w

jakich kategoriach ich oceny bêd¹ roz-
dawane. Statuetki s¹ nagrodami prze-
chodnimi i ka¿dy laureat jest zobo-
wi¹zany, pod gro�b¹ utracenia tytu-
³u, do wrze�nia nastêpnego roku od-
daæ statuetkê na rêce opiekuna samo-
rz¹du.

Wybór nie by³ prosty. W ka¿dej
z kategorii o wyró¿nienie walczy³o
55 nauczycieli. Komisja licz¹ca g³o-
sy mia³a pe³ne rêce roboty. 14 pa�-
dziernika kurtyna w koñcu zosta³a
podniesiona. Zgromadzony w auli
t³um z zapartym tchem czeka³ na og³o-
szenie wyników, pot sp³ywa³ ka¿de-
mu po plecach. Ostatecznie piêtna-
�cie minut po dziesi¹tej wszystko zo-
sta³o rozwi¹zane.

Nauczycielem o nadludzkiej
cierpliwo�ci, wed³ug uczniów, zo-
sta³a Pani mgr Wanda Trela. S³usz-
nie zosta³a ponadto nagrodzona grom-
kimi brawami. Pani profesor, nale¿a-
³o siê! Ka¿dy uczeñ zna kolejki do
gabinetu pani profesor, a ona ka¿de-
go z nas zawsze wys³ucha i stara siê
pomóc. Pani mgr Jadwiga Wdowik
to belfer, który zawsze dojrzy naj-
mniejsz¹ �ci¹gê. �To prawda� -
wzdychaj¹ niektórzy leniwi ucznio-
wie, którzy maj¹ nadziejê na zalicze-
nie sprawdzianu z �pomoc¹�. Dowo-
dem na s³uszno�æ przyznania statu-
etki pani Wdowik jest poka�na ko-
lekcja �ci¹g, która wisi w gablotce w
gabinecie historycznym. Laureat
�kreatora mody� siê nie zmieni³.
Ponownie wyró¿nienie otrzyma³a
Pani mgr Danuta Balikowska � na-
uczyciel fizyki. Nie ukrywam, ¿e ta
kategoria wzbudza w uczniach wiele
emocji. Wynika to z faktu, ¿e zwy-
ciê¿czyni jest co roku niemal pew-
niakiem wygranej.  Pan mgr Dariusz
Szczypura nauczyciel historii i wos-
u to szkolny �gawêdziarz�. Jego po-
jawienie siê przy odbiorze nagrody
zaowocowa³o g³o�nymi i d³ugimi bra-
wami. Istotnie ma on na ka¿dy temat
tysi¹ce wyja�nieñ. Je¿eli masz pro-

BELFRY 2004
Dopiero co min¹³ wrzesieñ, w³a-

�nie up³ywa drugi miesi¹c roku szkol-
nego. Jednak w wielu szko³ach
uczniowie i nauczyciele ju¿ odliczaj¹
czas do wakacji 2005 roku. Rodzice,
w zdecydowanej wiêkszo�ci, licz¹ dni
i miesi¹ce razem ze swymi pociecha-
mi. Wszystko za przyczyn¹ niepi-
sanego konfliktu interesów.

W szkole spotyka siê kilka grup
ludzi i ka¿da z nich ma ogromne ocze-
kiwania, marzenia i nadzieje.

Rodzice posy³aj¹cy swe dzieci do
szko³y z jednej strony pragn¹, aby
szko³a by³a przyjaznym i bezpiecz-
nym miejscem, gdzie najwa¿niejsze
jest pielêgnowanie indywidualno�ci i
niepowtarzalno�ci ich dziecka, gdzie
dzieci maj¹ce ró¿norodne problemy
zostan¹ zaakceptowane. Z drugiej
strony bardzo czêste jest oczekiwa-
nie rodziców, ¿e szko³a posiada zbiór
gotowych recept na wszelakiego ro-
dzaju problemy dydaktyczne i wy-
chowawcze, ¿e we�mie ca³kowit¹
odpowiedzialno�æ za wychowanie i
wykszta³cenie m³odego cz³owieka.

Mo¿e tak ju¿ byæ musi, ¿e w re-
lacje szko³a-rodzic wpisany jest, w
najlepszym wypadku, cichy konflikt.
Byæ mo¿e utrwali³ siê rodzaj swo-
istej gry, który polega na przerzuca-
niu odpowiedzialno�ci za to, co siê
dzieje z dzieæmi i udowadnianiu, kto
jest wa¿niejszy i kto ma racjê. Nie-
które szko³y w ogóle nie licz¹ siê z
opini¹ rodziców. W innych ma ona
tak du¿e znaczenie, ¿e szko³a jest -
raz po raz � wstrz¹sana zmianami i
w zwi¹zku z tym ma nik³e szanse na
wypracowanie jednolitego modelu i
konsekwentne realizowanie pierwot-
nie za³o¿onego programu, tak wycho-
wawczego, jak i zdrowej wspó³pra-
cy z rodzicami.

Rodzice maj¹ najczê�ciej pozy-
tywne zdanie na temat swojej pocie-
chy. Dysonans powstaje wówczas,
gdy z ust nauczyciela padaj¹ o dziec-
ku stwierdzenia, z którymi rodzice
nie chc¹ czy nie mog¹ siê zgodziæ.
Przyjmuj¹ wówczas ró¿ne postawy.
Najczê�ciej potulnie wys³uchuj¹
uwag nauczyciela, mimo ¿e siê z nimi
nie zgadzaj¹. Milcz¹co potakuj¹,
�wiadomie nie dyskutuj¹, boj¹c siê,
¿e to mo¿e zaszkodziæ ich dziecku.
Znacznie mniejsza jest grupa  �od-
wa¿nych�, którzy maj¹c inne zdanie

ni¿ nauczyciel, bez ogródek potrafi¹
negowaæ to, co on mówi.  W obu przy-
padkach mamy do czynienia z kon-
fliktem miêdzy rodzicem a szko³¹. W
pierwszym przypadku mówimy o
konflikcie utajonym, w drugim o jaw-
nym.

Wielokrotnie mia³am okazjê roz-
mawiaæ z rodzicami, którzy byli za-
niepokojeni dzia³aniem nauczyciela/
szko³y.

Wielokrotnie rozmawia³am z na-
uczycielami zaniepokojonymi dzia-
³aniem rodzica/rodziców. Wszyscy
mówili o swych niepokojach z my�l¹
o dobru dziecka. Tylko nikt nie wy-
ja�ni³ co dla niego to pojêcie oznacza.
Ani matka, która patrz¹c prosto w
oczy wychowawcy usprawiedliwia
wagary syna, ani nauczyciel, który
wywiadówkê sprowadza do ci¹g³ych
narzekañ na swoich uczniów.

A dzieci jak to dzieci � i te w pod-
stawówce i te w gimnazjum i te ju¿
prawie doros³e � korzystaj¹ z tego
cichego konfliktu interesów rodziców
i szko³y. Jak sami mówi¹ �daj¹ popa-
liæ jednym i drugim�.

Wszyscy jeste�my bohaterami
czasów, w jakich przysz³o nam ¿yæ:
rosn¹cej nietolerancji, nasilaj¹cej siê
przemocy, zwiêkszonej agresji. Wzo-
rów negatywnych a¿ nadto.  Co-
dziennie widaæ je  na ulicy i w telewi-
zji. Niestety w naszych domach i
naszych szko³ach równie¿.

Mam propozycjê. Zapomnijmy
o w³asnych, czêsto tak ró¿nych inte-
resach, zburzmy tê barykadê, która
wyros³a miêdzy nami - rodzicami i
nauczycielami.

Spróbujmy ze sob¹ rozmawiaæ,
niech to bêdzie dialog rodzica i na-
uczyciela, a nie monolog ka¿dego
z osobna. Spróbujmy wys³uchaæ
siebie nawzajem i bez lêku. Otwar-
cie porozmawiajmy o swoich za-
strze¿eniach i uwagach. W domu
nie krytykujmy kompetencji na-
uczyciela, a w szkole nie krytykuj-
my rodziców naszych uczniów.
Razem szukajmy pomys³ów - co
robiæ, by zaradziæ trudno�ciom,
jakie maj¹ dzieci i problemom,
jakie nam sprawiaj¹.

Wtedy z czystym sumieniem bê-
dziemy mogli �wiêtowaæ pierwszy
dzieñ wakacji 2005 roku.

Ma³gorzata £oskot

RODZICE  I  SZKO£A �
czyli po obu stronach barykady

�Mam nadziejê, ¿e zadbacie o to,
¿eby ten budynek nie by³ pusty i
udowodnicie nam, tj. burmistrzo-
wi i radnym, ¿e wydaj¹c pieni¹-
dze na jego remont i moderniza-
cjê podjêli�my najlepsz¹ z mo¿li-
wych decyzji.�
Takie s³owa pad³y z ust Józefa Ko-
tysia, burmistrza miasta i gminy Ko-
lonowskie podczas uroczystego
przekazania do u¿ytku w Stanisz-
czach Wielkich Gminnego O�rodka
Wspó³pracy Polsko � Niemieckiej.
Uroczysto�æ (20 pa�dziernika) roz-
poczê³a siê dziêkczynn¹ msz¹ �w. w
ko�ciele parafialnym w Staniszczach
Wielkich. Nastêpnie wszyscy zgro-
madzeni go�cie udali siê przy d�wiê-
kach orkiestr z Kolonowskiego i So-
est do znajduj¹cego siê nieopodal ko-
�cio³a odremontowanego budynku,
którego podwoje otwarto dopiero po

po�wiêceniu go
przez ks. probosz-
cza Norberta No-
wainskiego.
Jak zwykle przy
takiej okazji � naj-
pierw wyst¹pili
zaproszeni go�cie,
a zespó³ dzieciêcy
i wspólny koncert
orkiestr dêtych za-
pewni³y stosown¹
oprawê arty-
styczn¹.
Oddany do u¿ytku
obiekt to jednak

nie tylko Gminny O�rodek Wspó³-
pracy Polsko-Niemieckiej. Budynek
ten ³¹czy w sobie funkcje wiejskiego
domu kultury i przedszkola. Mie�ci
siê tam równie¿ �wietlica Mniejszo-
�ci Niemieckiej i zespo³ów tanecz-
nych �Figiel� i �Figielek�. Od 4 pa�-
dziernika s¹ tutaj
prowadzone zajêcia
z tenisa sto³owego, a
je¿eli pozwoli na to
sytuacja finansowa,
to jeszcze w tym
roku sala widowi-
skowo-spor towa
zostanie wyposa¿o-
na w sprzêt do pro-
wadzenia niektórych
zajêæ sportowych.
Obiekt taki nie po-
wsta³ jednak w ci¹gu
kilku tygodni.

blem, czego� nie wiesz, cos ciê trapi
przyjd�, do Pana Szczypury, on ci
pomo¿e. Laureatk¹ statuetki
�stru� pêdziwiatr� zosta³a Pani
mgr Ilona Hajduk. Nie oznacza to
jednak, ¿e lekcje pani profesor s¹
szybkie i nie na temat. Niech siê
strze¿e ka¿dy kto uda siê na kurs
matematyki na zajêcia u pani Hajduk,
bo ona siê postara o to, by uczeñ ju¿
na zawsze zapamiêta³, ¿e 2 razy 2
jest 4 a nie 10!

Najbardziej presti¿owa i szano-
wana statuetka �Cycerona�� rów-
nie¿ nie zmieni³a w³a�ciciela. Ponow-
nie za nauczyciela mówi¹cego jasno
do uczniów, co my�li, uznano Pani¹
mgr Mariê Fabianowsk¹. Ka¿dy
wie, ¿e s¹dy wyg³aszane przez pani¹
Fabianowsk¹, choæ czasem przykre,
tak naprawdê pomagaj¹ w kszta³to-
waniu naszej m³odej osobowo�ci. Za
to jeste�my Jej bardzo wdziêczni.
Odbieraj¹c statuetkê pani profesor,
by³a wyra�nie zadowolona i my rów-
nie¿ gratulujemy jej jeszcze raz po-
nownej wygranej. Najwiêcej powo-
dów do zadowolenia mia³ �wie¿o
upieczony nauczyciel polonista, Pan
mgr Marcin Kos, poniewa¿ to on
zosta³ wed³ug uczniów najlepszym
nauczycielem 2004 roku � �Debe�cia-
kiem�. To ¿ywy dowód na to, ¿e
aby zyskaæ uwielbienie uczniów, nie
trzeba mieæ d³ugiego sta¿u, a jedynie
zawsze, tak jak to czyni pan Kos,
chodziæ z u�miechem na twarzy. Lau-
reat nie kry³ zaskoczenia i wzrusze-
nia z otrzymania wyró¿nienia.

Tak wygl¹da³y Belfry 2004. Sta-
tuetki znalaz³y siê zas³u¿enie w rê-
kach zwyciêzców. Kurtyna opad³a,
pot wytarto a serce uspokojono. Nie
pozostaje nam nic innego jak pocze-
kaæ do przysz³ego roku, kiedy
uczniowie ponownie wydadz¹ wer-
dykt na swych mentorów.

Dominika Kawalerowicz
Sekretarz Rady Samorz¹du

Uczniowskiego

Wiele w jednym
Wprawdzie budynek mieszcz¹cy
przedszkole istnia³ ju¿ od dawna, to
jednak jego przebudowa trwa³a ³ad-
nych parê lat.
£¹czny koszt inwestycji w latach
1997-2004 wyniós³ 1.109.847,70 z³.
Inwestycja zosta³a przeprowadzona
przy niewielkim udziale pomocy ze-
wnêtrznej � w 2004 roku gmina
otrzyma³a po¿yczkê z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w wy-
soko�ci 131,5 tys. z³, która mo¿e byæ
umorzona do wysoko�ci 40% jej war-
to�ci (52,6 tys. z³), a obecnie zabiega
tak¿e o dotacjê w wysoko�ci 50 tys.
z³ w Fundacji Rozwoju �l¹ska w
Opolu.
W powstanie tego budynku w³o¿ono
du¿o pracy. Teraz  drzwi  O�rodka
stoj¹ otworem dla wszystkich, któ-
rzy chc¹ zrobiæ co� dobrego na rzecz
wsi, parafii i ca³ej gminy.

Jesienne dni, choæ nie zawsze pogod-
ne, równie¿ mog¹ byæ mile wspomi-
nane. Przekonali siê o tym uczniowie
III klasy Publicznego Gimnazjum z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi w
Strzelcach Opolskich, którzy uczest-
niczyli w III Rajdzie Rowerowym
zorganizowanym w ramach projektu
,,Zwiedzamy rezerwaty ziemi strzelec-
kiej�. Za³o¿eniem autorskiego progra-
mu zajêæ opracowanego przez opie-
kunki szkolnych klubów regionalno-
turystycznych w Publicznym Gim-
nazjum z Oddzia³ami Dwujêzyczny-
mi oraz Publicznym Gimnazjum nr 1
w Strzelcach Opolskich sta³a siê,
oprócz dzia³añ na rzecz edukacji eko-
logicznej, popularyzacja turystyki ro-
werowej, aktywnego wypoczynku
oraz zaanga¿owanie uczniów do po-
znawania uroków najbli¿szej okoli-
cy, w³asnej ,,ma³ej ojczyzny�.
Projekt, którego czê�æ dotycz¹ca re-
zerwatu ,,Têczynów� zosta³a wyró¿-
niona w konkursie ,,Zielony week-
end� organizowanym przez Depar-
tament Turystyki i Sportu Urzêdu

Z NATUR¥ NA TY,
CZYLI ROWEREM

PO ZIEMI STRZELECKIEJ
Marsza³kowskiego, Radio Opole
oraz Agencjê Loyal, ju¿ trzeci z kolei
rok po³¹czy³ na wspólnych impre-
zach uczniów i nauczycieli obu strze-
leckich gimnazjów. Po zesz³orocznej
eksploracji terenów rezerwatów ,,Tê-
czynów� i ,,Hubert� oraz przyrodni-
czej bazy terenowej          i wykopa-
lisk paleontologicznych w Krasiejo-
wie, gimnazjali�ci zago�cili w rezer-
wacie ,,Bo¿e oko� oraz rezerwacie geo-
logicznym i w parku krajobrazowym
na Górze �wiêtej Anny.         W jego
siedzibie odby³ siê interesuj¹cy wy-
k³ad na temat zasobów przyrodni-
czych najbli¿szej okolicy, natomiast
najbardziej oczekiwan¹ atrakcj¹ raj-
du sta³o siê ognisko oraz konkurs
wiedzy na temat miejsc zwiedzanych
w czasie wyprawy.
Mimo ¿e droga powrotna odbywa³a
siê ju¿ w deszczu, na wszystkich
zdjêciach dokumentuj¹cych przebieg
rajdu widniej¹ tylko pogodne twarze.

Dorota Maækula
Ewa Raczyñska


