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S T R Z E L E C K I

Przed Bo¿ym Cia³em

Regionalizm w edukacji

Piêkna ujazdowska tradycja
Na promocyjnych rycinach czy

fotografiach bardzo czêsto mozna zo-

baczyæ trwa³¹ ruinê, jak siê j¹ okre-

la, czyli pozosta³oci murów zam-

ku biskupów wroc³awskich z gniaz-

ogrodów z modnymi krzewami eg-

mo¿e po tym dywanie przejæ. Po-

ska Opolskiego zawsze godnie wiê-

ci swoje wyznanie wiary w wiêto
Bo¿ego Cia³a. Nie wiadomo czy bar-

dziej siê cieszyæ dzieæmi komunijnymi, czy piêknym, szczególnie w
mniejszych miejscowociach przy-

strajaniem domów, ba, ca³ych ulic.

Ujazd w³¹czy³ siê wszak¿e w spo-

sób niecodzienny. Jeden z czterech
o³tarzy (drugi z kolei, ko³o poczty)
buduj¹ i przystrajaj¹ rodzice dzieci

pierwszokomunijnych. By³o ich w

zesz³ym roku 12, w tym - 33. Rodzi-

ce na kilka

dni przed wiêtem zbie-

raj¹ ca³e kosze kwiatów, by przed

o³tarzem u³o¿yæ dywan kwietny. W

tym czasie kwitn¹ zwykle ju¿ czer-

wone, bordowe piwonie. W zesz³ym

roku by³o ich bardzo ma³o. Wtedy

jedna z mam wpad³a na pomys³ ufar-

bowania na czerwono wiórów stolar-

skich. W czêci centralnej w czerwo-

nym sercu - z wiórów zamiast kwiatów - by³ na bia³ym tle symbol Chry-

stusa - IHS. Równie¿ bia³e pole, na

którym u³o¿ono serce, mia³o czerwo-

ne obramowanie. Prostopad³a po obu

stronach droga mieni³a siê zielonym

pod³o¿em, na którym wzorzycie

chwaliæ siê jak¹ wyj¹tkow¹, a cha-

nam od dzieciñstwa: nudelzupy, ein-

laufu, bia³ych klusek, rolad, modrej

kapusty, ko³aczy czy szplitrów.

To oczywicie tylko przyk³ady,

bo przecie¿ l¹ska kuchnia kryje w

sobie prawdziwe bogactwo. A jeli

tak, to mo¿e warto zastanowiæ siê,
co mo¿na by zg³osiæ na konkurs Tra-

dycyjny Produkt Opolszczyzny -

mys³ wzbudzi³ powszechn¹ sympatiê.

Podobne dywany kwietne przy-

gotowuj¹ te¿ w Dziewkowicach, w

Olszowej i Zimnej Wódce, a na
Opolszczynie poza naszym powia-

tem - równie¿ w G³ubczycach, pod

Opolem za w Naroku pod³o¿e us³ane jest z sitowia i okolone m³odymi
brzóskami.

Dobrze, ¿e chocia¿ fotografie tro-

chê dokumentuj¹ i utrwalaj¹ ten piêkny, w³aciwie od niepamiêtnych cza-

sów w Ujedzie kultywowany zwy-

czaj. Jeli w przysz³oci przyjdzie

kto prosiæ o kwiaty, nie ¿a³ujcie tego

cudu przyrody i w ten sposób i my

wszyscy mo¿emy do³¹czyæ siê do

tradycji.

Korneliusz P. Pszczyñski

dukt rolny, rodek spo¿ywczy lub
napój spirytusowy.

stosowania tradycyjnych metod pro-

dukcji, za które uwa¿a siê metody

wykorzystywane od co najmniej 25
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sery i inne produkty mleczne

miêso wie¿e oraz inne produkty

mleczne

Byæ mo¿e ten sam produkt bê-

s³awi³ nie tylko województwo

przecie¿ wiadomo, ¿e w Unii Euro-

pejskiej tradycyjne produkty to

wspania³y sposób na promocjê nie

tylko wytwórców, ale równie¿ regionu i pañstwa.

U nas jednak jako ta idea prze-

bija siê z trudem. Na razie na licie
tradycyjnych produktów regional-

nych zg³oszonych z powiatu strzeleckiego figuruje tylko ser sma¿ony
produkowany przez firmê Fan Agri
z Kad³uba.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej wytwarzaj¹ce dany pro-

25 maja 2006 w sali narad Staro-

stwa Strzeleckiego odby³a siê konfe-

rencja dla nauczycieli i uczniów szkó³

ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego

i

l¹skiego

pt. Regionalizm w edukacji. Jej ce-

lem by³o wskazanie na bogactwo kul-

turowe i regionalne l¹ska, rozwijanie

wiadomoci regionalnej uczniów i

nauczycieli. Promowano tak¿e ksi¹¿-

oleje i t³uszcze (mas³o, margary-

na itp.)

gotowe dania i potrawy

napoje (alkoholowe i bezalkoho-

lowe)

inne produkty

ma 10 produktów, które zostan¹ ocenione zgodnie z

przyjêtymi kryteriami i otrzymaj¹
najwy¿sz¹ punktacjê.

Komisja Konkursowa rozpatrzy
wnioski zg³oszone do konkursu do
dnia 24 listopada 2006 r.

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ
na adres:

Urz¹d Marsza³kowski

Województwa Opolskiego

Wiêcej informacji o konkursie
oraz jego regulamin dostêpny
na stronie internetowej:
www.umwo.opole.pl

kowski by³o nastêpnym elementem

edukacji regionalnej.

Uczniowie w

czasie realizacji projektu zebrali informacje o ponad 460 kapliczkach przy-

dro¿nych z terenu powiatu strzelec-

kiego, które zosta³y zaopatrzone w

dokumentacjê fotograficzn¹ i opis historii powstania. Imponuj¹ce efekty

tej pracy by³y eksponowane w for-

Konferencjê zakoñczy³y warsztaty

mie wystawy w czasie konferencji.

przygotowywali: Miros³awa Stañ-

dla nauczycieli prowadzone przez

Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Eli-

sza Stañczaka nauczycieli Zespo³u

wodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-

cach Opolskich, którzy s¹ równie¿

Szkó³ w Strzelcach Opolskich i Ar-

wódzkiego Orodka Metodycznego w

kszta³c¹cego w Zawadzkiem. Efek-

li propozycje projektów uczniow-

nariusze lekcji, imprez, apeli, dni re-

liwoæ zdobycia wieloaspektowej

czak z Zespo³u Szkó³ Zawodowych

skich, Jadwiga Wdowik z Zespo³u

kadiusz Baron z Liceum Ogólnotem pracy warsztatowej s¹ 22 scegionalnych, rajdów, tras wycieczek,

projektów uczniowskich, które zna-

laz³y siê obszernej publikacji l¹sk

pani¹ Beatê Kasielsk¹ i pana EligiuSzkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-

doradcami metodycznymi z Woje-

Opolu. Nauczyciele przygotowywa-

skich, które dawa³yby uczniom mo¿wiedzy o regionie.

Zwi¹zek cz³owieka z dziedzictwem

w³asnego regionu jest wartoci¹, któr¹

Konferencja Regionalizm w edu-

cieli szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
wielu zaproszonych goci: Waldemara Zadkê z Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu, Adama Leszka Zaj¹ca

Opolskiego Kuratora Owiaty, Bar-

barê Walu z Domu Wspó³pracy Pol-

sko-Niemieckiej oraz Józefa Swaczy-

nê Starostê Strzeleckiego, Waldemara

Gaidê Wicestarostê Strzeleckiego,

przedstawicieli w³adz gminnych i
owiatowych, dyrektorów szkó³ po-

wiatu strzeleckiego. Po powitaniu i

przemówieniach zaproszonych goci
g³os zabra³a prof. Dorota Simonides,

która w swoim wyk³adzie odnios³a siê
do trzech wymiarów ma³ej Ojczyzny:

najbli¿szej okolicy, kraju i Unii Euro-

pejskiej. Barwnie przedstawi³a powi¹-

zania najbli¿szej okolicy z nasz¹ to¿samoci¹ kulturow¹, obyczajow¹ i tra-

Na chwila z Kad³uba by³ doskonaNastêpnie podsumowania projektu

Moja ma³a Ojczyzna dokona³a Miros³awa Stañczak. Projekt, którego po-

starosta Strzelecki pan Waldemar Ga-

ida by³ wspó³finansowany przez Dom

Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Starostwo Powiatowe w Strzelcach

Opolskich.

w edukacji regionalnej. Sk³ada³a siê

nale¿y uwiadamiaæ m³odemu cz³o-

dów i propozycji konspektów zajêæ

nim poczucie w³asnej to¿samoci i

konferencji publikacja zyska³a po-

³ecznoci i kultur. Szczególn¹ rolê w

ona z zapisu wyg³oszonych wyk³aedukacyjnych. Prezentowana na

zytywne opinie uczestników. Wielokrotnie odwo³ywa³a siê do niej tak-

¿e prof. Simonides w czasie swoje-

go wyst¹pienia chwal¹c wieloaspektowoæ prezentowanych treci.

Kolejnym elementem pog³êbiania

wiêzi ze rodowiskiem by³a prezen-

tacja potraw regionalnych przygo-

wiekowi, po to by ukszta³towaæ w

postawê tolerancji wobec innych spoprzekazywaniu m³odemu pokoleniu

tradycji, pielêgnowaniu zwyczajów,
pog³êbianiu znajomoci historii najbli¿szego regionu spe³nia szko³a, któ-

ra w samorz¹dzie lokalnym znajduje

dobrego i wypróbowanego partnera.
Dziêki niezwyk³ej ¿yczliwoci i

wsparciu Zarz¹du Powiatu Strzelec-

towanych przez uczniów z klasy II

kiego, a szczególnie panu Wicestaro-

organizacji us³ug gastronomicznych

Moja ma³a Ojczyzna zosta³ ukoñ-

i III technikum w zawodzie technik

Zespo³u Szkól Zawodowych Nr 1

cie Waldemarowi Gaidzie projekt

czony wydaniem publikacji, która ma

w Strzelcach Opolskich pod kierun-

szansê staæ siê podrêcznikiem regio-

Uczniowie gwar¹ opowiadali o przy-

tyce szkolnej.

kiem

pani

Ma³gorzaty

Ta c i c y.

nalizmu wykorzystywanym w prak-

Miros³awa Stañczak

By³ on realizowany od

lutego do wrzenia 2004 w Strzelcach

Opolskich. Jego uczestnikami byli na-

Nagrody w wysokoci 1000 z³ otrzy-

który zaprezentowa³ Wojciech Maj-

kacji zgromadzi³a m³odzie¿ i nauczy-

spo³eczeñstwie szkól ponadgimna-

Tytu³ i nagrody

przydro¿ne powiatu strzeleckiego,

jektu Moja ma³a Ojczyzna.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, wnio-

ka br.

go, który realizowany jest w Zespole

Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-

cach Opolskich. Kapliczki i krzy¿e

tatami dla nauczycieli w ramach pro-

dycyjnych do Marsza³ka Wojewódz-

twa nale¿y z³o¿yæ do 31 padzierni-

Przedstawienie projektu uczniowskie-

klu wyk³adów po³¹czonych z warsz-

mys³odawc¹ i inicjatorem by³ Wice-

miody

Ka¿dy z uczestników konferencji

tych smako³yków.

ra powsta³a jako podsumowanie cy-

³ym uzupe³nieniem wyk³adu.

orzechy, nasiona, zbo¿a, warzy-

skim, szplitrach i torcie weselnym.

móg³ w czasie przerwy spróbowaæ

kê l¹sk w edukacji regionalnej, któ-

wa i owoce (przetworzone i nie)

wyroby piekarnicze i cukiernicze

nika, l¹skim raju, czy ko³oczu l¹-

stuj¹ce treci wyk³adów. Warsztaty

giusz Stañczak z Zespo³u Szkó³ Za-

dycjami. Wystêp zespo³u dzieciêcego

45-082 Opole ul. Piastowska 14
Kto mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem?

wyk³ad prof. Doroty Simonides

gotowanych przez siebie potrawach:

schabie po sztygarsku, garnuszku gór-

cieli, w czasie których przygotowywali oni scenariusze zajêæ wykorzy-

produkty rybo³ówstwa,

sek o wpis na Listê Produktów Tra-

opolskie, ale i ca³y kraj. Nie od dzi

czy³o siê warsztatami dla nauczy-

wiono wykorzystaæ ufarbowane wiór-

ki stolarskie, bo ubieg³oroczny po-

przez Zarz¹d Województwa Opol-

dzie

Gliwicach. Ka¿de ze spotkañ koñ-

nii wcale niema³o, równie¿ postano-

Do kiedy zg³oszenie?

nych przysmaków, organizowany

nego i Bo¿ena Kubit z Muzeum w

wiêto. W tym roku, mimo ¿e piwo-

konkurs sztuki kulinarnej i regional-

skiego?

liorz z ¯orskiego Centrum Regional-

roku, kiedy to papie¿ wprowadzi³ to

Co mo¿na zg³osiæ?

wy¿szy smakiem potraw znanych

ków Miasta ¯ory oraz Zofia Prze-

pod postaci¹ chleba. I tak ju¿ od 1264

cie?

ne nowinki, to przecie¿ nic nie prze-

ta Grymel z Towarzystwa Mi³oni-

stusa w Najwiêtszym Sakramencie

lat.

choæ chêtnie w kuchni stosujemy ró¿-

z Uniwersytetu Opolskiego i Elzbie-

ale i swoiste wyznanie wiary w Chry-

robi³y to nasze babcie i ich babZapewne wiêkszoæ z nas odpo-

by³o Tradycjom i zwyczajom re-

gionalnym na l¹sku, o których

opowiada³y prof. Teresa Smoliñska

czego ¿a³owaæ, to przecie¿ dar serca,

Wa¿ne jest, by jego wyj¹tkowe ce-

wiedzia³aby tak na te pytania, bo

nie z cyklu spotkanie powiêcone

zostawi³ z tych wspania³oci. Nie ma

chy lub w³aciwoci wynika³y ze

niektóre dania dok³adnie tak, jak

dowisko geograficzne l¹ska. Ostat-

si³¹ rzeczy po przejciu niewiele po-

nu potraw¹? Czy przywi¹zujemy
wagê do tradycji? Czy w naszych

³y uczestników na konferencji ro-

tem spory, piewaj¹cy radonie t³um

rakterystyczn¹ dla naszego regio-

domach przygotowuje siê jeszcze

tutu l¹skiego w Opolu zgromadzi-

jakby na moment zawaha³ siê czy

Czym zas³yniemy?
Czy przed wiatem mo¿emy po-

skiego i dr Bernarda Linka z Insty-

tylko dywan kwietny podziwiaæ.

Nawet ksi¹dz z Przenajwiêtszym

¿e wspania³e! Wiele wsi i miast l¹-

Piotra Greinera z Uniwersytetu l¹-

rano, ale efekt by³ wspania³y. W³aci-

upiêkszanie i promocjê Ujazdu.

woci. S¹ te¿ ulotne zdarzenia, a jak-

z Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr

- jak opowiada³a jedna z mam, Sabina

wie to potem nie chcia³o siê chodziæ,

zotycznymi rozs³awia imiê miejsco-

lu. Wyk³ady prof. Joachima Szulca

W samo wiêto, by zd¹¿yæ na czas

czy wspó³czesnemu rozwojowi i za-

Wiele domów wypiêknia³o, wiele

Linek z Instytutu l¹skiego w Opo-

w ró¿nych odcieniach.

Mi - panie pracowa³y ju¿ od piatej

Ta sentymentalna ilustracja nie prze-

Uniwersytetu l¹skiego i dr Bernard

nych, bia³ych, ¿ó³te kwiaty, czêsto

dem bocianim, uwitym na szczycie.

anga¿owaniu lokalnej spo³ecznoci w

mieli prof. Ryszard Kaczmarek z

u³o¿one by³y kwiaty piwoni czerwo-

To tylko pierwszy etap

uczyciele historii, geografii, wiedzy o

zjalnych województw opolskiego i

l¹skiego. W piêciu spotkaniach, które sk³ada³y siê z wyk³adów specjalistów po³¹czonych z warsztatami metodycznymi dla nauczycieli uczestni-

czy³o ³¹cznie 59 osób. Spotkali siê oni

20 lutego na spotkaniu Regionalizm
w dydaktyce Prelegentami by³y dr

Barbara Kubis z Uniwersytetu Opol-

skiego, Ma³gorzata Wysdak z Na-

uczycielskiego Kolegium Jêzyków

Obcych w Opolu), 23 marca tematem

by³y Wielkie procesy historyczne i
ich regionalne odniesienia na l¹sku-

wyk³ady wyg³osili dr Piotr Greiner i

prof. Idzi Panic z Uniwersytetu l¹skiego, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz

z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr

Dariusz Adamczyk z Uniwersytetu
w Hannoverze. Tragedie XX wieku

na l¹sku to temat spotkania 29
kwietnia, gdzie swoje wyst¹pienia

-

Konferencja siê odby³a, publikacja zosta³a wyda-

na i ...koniec? Regionalizm mo¿emy odfajkowaæ? 
pytam wicestarostê Waldemara Gaidê.

-

Nie ma mowy o ¿adnym odfajkowaniu  odpowiada.

 To tylko koniec pewnego etapu poznawania zagadnie-

nia przez nas, zwi¹zanych z edukacj¹. W czasie tych

zajêæ i warsztatów dla nauczycieli próbowalimy sobie
odpowiedzieæ na pytanie, jak uczyæ o w³asnym regionie,

by te zajêcia nie sta³y siê ani nudn¹ pi³¹, ani zbêdnym

dodatkiem na innych przedmiotach. I próbowalimy odpowiedzieæ, jak zainteresowaæ tym wszystkim m³odzie¿ oraz czy w ogóle da siê to zrobiæ.

-

-

A da siê?

Akurat na l¹sku przywi¹zanie do swojej Ma³ej Ojczyzny jest wyra-

nie widoczne. Mo¿e nieco mniej w m³odym pokoleniu ni¿ w pokoleniu ich

rodziców, ale te wiêzy s¹. Warto je umacniaæ. W³anie choæby poprzez umo¿liwienie m³odym ludziom poznawania historii, tradycji i kultury regionu, z

którego siê wywodz¹. Przecie¿ tak naprawdê Europejczycy, o czym mówi³a

prof. Simonides, dumni s¹ ze swych regionów. A czy m³odzi ludzie ró¿ni¹ siê

od siebie w ró¿nych krajach? Oczywicie nie. Dlatego o regionalizmie w edukacji mówiæ bêdziemy jeszcze nie raz, bo to temat, którego ³atwo nie da siê
zamkn¹æ. Dodam te¿, ¿e wcale nie chcemy tego robiæ.

