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nictwem Pedagogicznym OPERON.
Partnerem programu jest �Gazeta
Wyborcza�.

Program skierowany jest do
uczniów i nauczycieli na wszystkich
poziomach edukacyjnych. W �Szko-
le My�lenia� po³o¿ono nacisk na
umiejêtno�æ rozumowania, zadawa-
nia pytañ badawczych, rozwi¹zywa-
nia problemów oraz wykorzystania
wiedzy w praktyce.

Udzia³ w programie polega na re-
alizowaniu projektu edukacyjnego
rozwijaj¹cego umiejêtno�æ logiczne-
go my�lenia, rozwi¹zywania proble-
mów w naukach humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i jê-
zykach obcych. Nauczyciele � opie-
kunowie projektów na platformie in-
ternetowej programu prezentuj¹ swoje
pomys³y na zajêcia dydaktyczne,
wymieniaj¹ siê opiniami na ich temat,
przedstawiaj¹ efekty pracy.

W Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich realizo-
wano 10 projektów edukacyjnych:
- Czyste technologie w transporcie

� opiekun Magdalena Biernat
- ¯ycie codzienne, kultura i obycza-

je �redniowiecza � Andrzej Ja-
dowski

- Uk³ad s³oneczny � Kazimiera
Malisz

- Przywróæmy pamiêæ o wielokul-
turowej tradycji naszego miasta -
Miros³awa Stañczak

- Iluzje w optyce � Eligiusz Stañ-
czak

- W krainie trapezów � Adriana
Kraik

- Moje urodziny � Gabriela Szmi-
gielska

- �wiêty Pawe³ od A do Z � Ewa
Nocoñ

- Kto czyta- nie b³¹dzi Monika Wil-
de � Zdobylak

- Dzielmy siê mi³o�ci¹ � Edyta
Bem.

Wyniki prac
wszystkie zespo³y
zaprezentowa³y na
Szkolnym Festiwa-
lu Nauki, który zo-
sta³ po³¹czony z
Drzwiami Otwarty-
mi Szko³y � 31 mar-
ca br.
Wiêcej o realizowa-
nych projektach
mo¿na przeczytaæ
na platformie inter-
netowej programu
pod adresem: http://
szkolamysleniami-
n i . n q . p l / i n -
dex.php?sec=wizy-
t o w k a _ s z k o -
ly&id=30853

Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej
wybra³o 3 projekty:
Uk³ad s³oneczny,
Iluzje w optyce  i W
krainie trapezów. W
Warszawie repre-
zentowa³y ZSZ nr 1
uczennice klasy III technikum w za-
wodzie technik ekonomista: Iwona
Klich i Ilona Winiarczyk wraz z 
opiekunem Kazimier¹ Malisz.

Organizatorem Pikniku Nauko-
wego by³o Polskie Radio i Centrum
Nauki Kopernik. Has³em tegorocz-
nego trzynastego pikniku by³a �Na-
uka w�ród gwiazd�. Wziê³o w nim
udzia³ 250 instytucji z 22 krajów, w
tym cztery wyró¿nione przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej szko-
³y. Ekspozycje podzielone zosta³y
na sektory tematyczne takie, jak
Aleja Kosmiczna, Uliczka Atomowa,
Wioska Archeologiczna oraz Aleja
Maszyn i Eksperymentów. Mo¿na
by³o dowiedzieæ siê, jak wytwarza
siê pr¹d z ziemniaka, wywo³aæ trzê-
sienie ziemi, spróbowaæ ciasteczek
sch³odzonych ciek³ym azotem. Or-
ganizatorzy przygotowali mnóstwo

Znowu w Warszawie

konkursów dla odwiedzaj¹cych pik-
nik.

Iwona i Ilona przedstawi³y pre-
zentacjê multimedialn¹ o realizowa-
nych projektach. Przygotowa³y tak-
¿e konkursy dla zwiedzaj¹cych �
krzy¿ówki fizyczne, ³amig³ówki oraz
instrukcjê do samodzielnego wyzna-
czenia �rednicy ksiê¿yca za pomoc¹
dziesiêciogroszówki. Pomimo nie-
sprzyjaj¹cej aury zainteresowanie
zwiedzaj¹cych by³o ogromne.
Udzia³ w pikniku i mo¿liwo�æ zapre-
zentowania efektów pracy uczniów na
tak wielkiej imprezie jest dla nas za-
szczytem. Tym bardziej, ¿e zostali-
�my wyró¿nieni spo�ród prawie 400
szkó³ realizuj¹cych program �Szko³a
My�lenia�.

Koordynator programu w ZSZ nr 1
Adriana Kraik
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Trzydniowa konferencja po³¹-
czona by³a z warsztatami tematycz-
nymi z zakresu problematyki m³o-
dzie¿y w warunkach Unii Europej-
skiej. Oprócz m³odzie¿y szkó³ tech-
nicznych z Polski, Austrii i Finlandii
na spotkaniu obecni byli przedsta-
wiciele instytucji i organizacji zajmu-
j¹cych siê problematyk¹ m³odzie¿y,
przedstawiciele szkó³ zawodowych,
kuratorium, centrów kszta³cenia prak-
tycznego, organizacji pracodawców i
regionalnych w³adz.

Z województwa opolskiego
uczestniczy³o 15 osób, w tym 5
uczniów z ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.
(Sandra Buchta, Bo¿ena D³ugosz,
Monika Kolibaba, Marianna Brew-
ka, Lucyna Ka³a) pod opiek¹ nauczy-
ciela jêzyka niemieckiego p.Sabiny
Mi�.

W programie by³a moderowana
dyskusja z udzia³em m³odzie¿y,
przedstawicieli polityki i gospodarki
w celu opracowania memorandum
�Moja Europa 2030�, spotkanie �Par-
lamentu M³odzie¿y� wspólnie z
przedstawicielami instytucji otocze-
nia biznesu, regionalnymi partnerami
socjalnymi, szko³ami oraz polityka-
mi. Uczniowie zwiedzali równie¿ fir-
my SCA LAAKIRCHEN � firma pro-
dukuj¹ca papier, ENERGIE AG
(energetyka), zapoznali siê z syste-
mem  kszta³cenia,  z ró¿nymi �rodo-
wiskami pracy oraz mogli dokonaæ
porównañ z tym zwi¹zanych pomiê-
dzy Austri¹, Polsk¹ i Finlandi¹. Spo-
tkania mia³y charakter dyskusyjny z
udzia³em m³odzie¿y, pracodawców i
pracowników.

Daæ m³odym g³os

W ramach programu odby³o siê
równie¿ spotkanie w kinie Ebensee,
gdzie m³odzie¿ obejrza³a film na te-
mat równo�ci szans. Projekcja zakoñ-
czy³a siê dyskusj¹ na ten w³a�nie te-
mat.

W ramach pobytu uczniowie po-
znali bli¿ej region Salzkammergut w
kontek�cie kultury, historii oraz po-
³o¿enia geograficznego. Zwiedzili�my
miasto powiatowe Gmunden, odby-
li�my wycieczkê statkiem po jezio-
rze Traunsee oraz na Górê Dachste-
in. Zwiedzili�my tak¿e Muzeum Hi-
storii Wspó³czesnej i Obóz Koncen-
tracyjny i Miejsce Pamiêci. Spotkali-
�my siê tak¿e  z Polakiem, który

prze¿y³ obóz koncentracyjny w  Eben-
see, panem ¯uk na sta³e mieszkaj¹-
cym w Austrii.

Program zakoñczy³ austriacki wie-
czór kulinarny w Mostschenke Eben-
see pod tytu³em �Get together�. Na-
st¹pi³o podsumowanie pobytu oraz
ustalenie planów kolejnych kontak-
tów.

Mam nadziejê, ¿e spotkanie te
stanie siê inspiracj¹ do wypracowania
pomys³ów zarówno przez m³odzie¿
jak i opiekunów  na kontynuowanie w
przysz³o�ci projektu, bêdzie rozwi-
jaæ wzajemne kontakty i partnerstwo
oraz rozwijaæ nowe.

Sabina Mi�

O tym, ¿e w Polsce jest co zwie-
dzaæ i mo¿na zorganizowaæ ciekawy
wyjazd jednodniowy, niekoniecznie
daleko przekonali siê po raz kolejny
cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w
Strzelcach Opolskich. Zwi¹zek jest
bardzo aktywny i czêsto organizuje
wyjazdy turystyczne i kulturalno-
o�wiatowe dla swoich cz³onków.
Czternastego maja br. zorganizowa-
no wycieczkê do Pszczyny oraz
Tych. Pszczyna jest niezwykle uro-
kliwym �l¹skim miastem. Uczestni-
cy wycieczki zwiedzili pszczyñski
zamek wraz ze zbrojowni¹. o dawna
ksi¹¿¹t Hochberg von Pless � klasy-
cystyczny pa³ac magnacki,  okolony
przez 48 ha park.  W zamku mie�ci
siê najzasobniejsze w eksponaty mu-
zeum wnêtrz pa³acowych w Polsce.
Szczê�liwym zrz¹dzeniem losu oca-
la³o ponad 80% wystroju. Na pod-
stawie przekazanej przez rodzinê
ksi¹¿¹t Hochberg von Pless dokumen-
tacji fotograficznej odtworzono wnê-
trza ksi¹¿êcej rezydencji z prze³omu
XIX i XX wieku, w tym apartamen-
ty cesarza Niemiec Wilhelma II, któ-
ry wraz ze swoim sztabem przeby-
wa³ tu w czasie I wojny �wiatowej w
latach 1914�1917. Pañstwowe Mu-
zeum Zamkowe w Pszczynie nagro-
dzone zosta³o honorowym dyplo-
mem Europa Nostra. Warto zatem

zwiedziæ to miejsce. Ca³e miasto jest
interesuj¹ce pod wzglêdem tury-
stycznym. Zaledwie kilkaset metrów
od pszczyñskiej starówki mo¿na spo-
tkaæ... ¿ubra. Tak¹ mo¿liwo�æ daje
odwiedzenie Pokazowej Zagrody
¯ubrów, która powsta³a na terenie
zabytkowego parku, w czê�ci zwa-
nej �Zwierzyniec�. Na blisko 10 hek-
tarach wybudowano dwie zagrody
wraz z infrastruktur¹, m.in. pa�nika-
mi, zagrod¹ kwarantannow¹ oraz ma-
gazynami karmy. Zwierzêta mo¿na
ogl¹daæ z pomostu widokowego, na
który osoby niepe³nosprawne mog¹
wyjechaæ wind¹. W zagrodzie, obok
¿ubrów, mo¿na jeszcze zobaczyæ
muflony, jelenie, daniele i sarny, a
zwiedzaj¹c ekspozycjê w budynku
edukacyjnym zapoznaæ siê z faun¹ i
flor¹ ziemi pszczyñskiej. Niezapo-
mnianych wra¿eñ dostarczy tak¿e
przygotowany w konwencji trójwy-
miarowej film o ¿ubrach. Po zwiedze-
niu Pszczyny emeryci udali siê do
Tych. Tam celem zwiedzania by³o
Muzeum Piwowarstwa i Browaru,
gdzie zobaczyæ mo¿na   trójwymia-
rowy, zrobiony z humorem, film do-
kumentalny o historii browaru i oko-

lic. Najstarsze �lady piwa odkryto w
dorzeczu Tygrysu i Eufratu - dziêki
wysi³kom archeologów dowiedziono,
¿e napój ten warzony by³ ju¿ 6 ty-
siêcy lat temu! Piwo pili równie¿ sta-
ro¿ytni Grecy i Rzymianie, choæ nad
z³oty napój przedk³adali wino, piwo
natomiast - jako trunek po�ledniej-
szego sortu - pite by³o przez biedotê
i prostaczków o niewybrednych pod-
niebieniach. Wielkimi mi³o�nikami
piwa byli oczywi�cie staro¿ytni Ger-
manowie, mi³o�æ ta zreszt¹ przetrwa-
³a do dzi� - Niemcy i Austriacy maj¹
w swoim katalogu tysi¹ce gatunków
tego napoju. Z³oty trunek spo¿ywaj¹
i produkuj¹ równie¿ ich s¹siedzi -
Belgowie, Holendrzy, Czesi i oczy-
wi�cie - Polacy. Powszechnie uwa¿a
siê, ¿e piwo powstaje na skutek fer-
mentacji chmielu. Nie odpowiada to
prawdzie - napój powstaje na skutek
odpowiednio przeprowadzonej fer-
mentacji zacieru zbo¿owego, g³ównie
jêczmienia. Natomiast szyszki chmie-
lowe to tylko przyprawa, która na-
daje charakterystycznego gorzkawe-
go smaku.

W Tyskim Muzeum Piwowar-
stwa, które mie�ci siê w dawnym
ko�ciele ewangelickim z pocz¹tku
ubieg³ego stulecia na terenie browa-
rów ksi¹¿êcych, mo¿na zapoznaæ siê
nie tylko z tymi ciekawostkami, ale i
obejrzeæ ponad 300 butelek z pocz¹t-

ku XIX w., narzêdzia bednarskie, ory-
ginalne dêbowe beczki, kufle, pod-
stawki, etykiety, kapsle, dokumen-
ty, zdjêcia zwi¹zane z piwem oraz
poznaæ historiê tyskiego browaru.
Go�ci w muzeum wita portret ksiê-
cia Jana Henryka XI w poz³acanych
ramach, który w rzeczywisto�ci...
okazuje siê ekranem plazmowym, na
którym pojawia siê postaæ ksiêcia, za-
praszaj¹c do zwiedzania muzeum.

W dobrych humorach uczestni-
cy wycieczki wrócili w godzinach
wieczornych do domu. Takie wyjaz-
dy to mo¿liwo�æ spotkania, integra-
cji oraz zobaczenia ciekawych miejsc.
Wycieczka by³a te¿ alternatyw¹ do
organizowanych przez firmy tanich
wyjazdów, podczas których konsu-
menci, a zw³aszcza osoby starsze
namawiane s¹ do zakupy drogich pro-
duktów  i czêsto ¿a³uj¹ swoich decy-
zji. W organizacji wycieczki pomóg³
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
który w trakcie jej trwania przepro-
wadzi³ akcjê nt. praw konsumentów
w�ród osób starszych po³¹czona z
minikonkursem z upominkami. Ak-
cje takie podnosz¹ �wiadomo�æ kon-
sumenck¹ w�ród osób starszych.

Zamek, ¿ubry i z³ocisty p³yn


