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pierwszym terminie obla³y, �wiadec-
two dojrza³o�ci teraz uzyska³oby
sze�æ. To oczywi�cie poprawia ogól-
ny wynik statystyk maturalnych, ale
muszê przyznaæ, ¿e mam mieszane
uczucia. Po pierwsze dlatego, ¿e ta
propozycja nie jest dopracowana.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od tej zmiany
poziom szko³y siê nie podwy¿szy.
Jestem jednak w stanie zrozumieæ
przes³anki koncepcji ministra Gier-
tycha, choæ regu³y nie s¹ sprecyzo-
wane do koñca. Prawnicy uwa¿aj¹,
¿e prawo nie powinno dzia³aæ
wstecz, a o tym na razie siê mówi.
Natomiast je�li mia³oby to staæ siê
regu³¹ w przysz³ych latach, ¿e jeden
oblany przdmiot nie bêdzie stanowi³
przeszkody do otrzymania �wiadec-
twa dojrza³o�ci, to niech¿e uznany
bêdzie wy¿szy próg procentowy
�redniej z ca³o�ci egzaminu: 35-40%,
a nie 30% jak jest w tej chwili. Nie
tyka³bym równie¿ egzaminu ustne-
go. Mo¿e skorzystaliby wówczas ci,
którzy wybrali wiêcej ni¿ trzy przed-
mioty do zdawania na maturze.
Nie podoba mi siê równie¿ uzasad-
nienie wprowadzenia z³agodzenia
kryteriów, a tu jako podstawowe
podaje siê, ¿e czyni siê tak przed
wprowadzeniem matematyki jako
przedmiotu obowi¹zkowego na ma-
turze. Przedmiotu, który - ocenia siê
- obleje 50% zdaj¹cych. A nie lepiej
wprowadziæ na  maturze wprowa-
dziæ ³atwiejsze zadania, by wiêcej
oasób zda³o?

Jestem zdecydowanym przeciw-
nikiem matematyki na maturze dla
wszystkich: po co uzdolnionemu hu-
mani�cie wkuwanie regu³, które ni-
gdy w doros³ym ¿yciu nie oka¿¹ siê
mu potrzebne i bez których dosko-

nale da sobie radê w karierze zawo-
dowej? Rozumiem obawy niektórych
rektorów, ale to oni mog¹ przecie¿
wprowadziæ dla osób chc¹cych stu-
diowaæ na technicznych uczelniach
obowi¹zkowy egzamin z matematy-
ki.
Eugeniusz Szymaniec, dyrektor
ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
mówi, ¿e propozycja Ministra Edu-
kacji Narodowej na pewno podniesie
wska�nik uczniów, któzy zaliczyli
egazmin maturalny w jego szkole, ale
czy to s³uszna decyzja... - zastana-
wia siê.
- Raczej niezrozumia³a i jako na-
uczyciel oceniam j¹ zdecydowanie ne-
gatywnie - dopowiada. - Wyj�ciem z
ca³ej tej sytuacji nienajlepszych wy-
ników matur w skali kraju by³oby
wprowadzenie poprawek w sesji zi-
mowej. Uczelnie mog³yby rozpoczy-
naæ wówczas na niektórych kierun-
kach rok akademicki w lutym, a tak
ju¿ bywa³o. Dla maturzystów ozna-
cza³oby to stratê pó³ roku, a nie roku,
jak przy obecnym terminie egzami-
nów poprawkowych. O wszystkich
zmianach powinni wiedzieæ ucznio-
wie ju¿ w chwili przygotowywania
siê do matury.

Nienajlepsze wyniki matur
�wiadcz¹ o tym, ¿e m³odzie¿ nie przy-
k³ada siê do nauki. Teraz wszyscy
narzekaj¹, ¿e ok. 50 tysiêcy obla³o
egzamin maturalny, a ja pytam, czy
te 50 tysiêcy osób rzeczywi�cie mu-
sia³o j¹ zdaæ? Kilka lat temu w na-
szym Zespole Szkó³ mieli�my 5 klas
w szkole �redniej i 12 w szkole za-
sadniczej. Dzi� mamy 12 klas w szko-
le �redniej i 5 klas w zasadniczej. Pora
odpowiedzieæ na pytanie, czy m³o-

Maturalna amnestia

- Powiat � mecenasem kultury?
- A dlaczego¿ by nie mo¿na by³o
tak okre�liæ wsparcia finansowego
Powiatu na remonty zabytków?
Tym bardziej, ¿e rok 2006 nie jest
pierwszym, w którym przeznacza-
my pieni¹dze na ten cel.
- Renowacje i remonty ko�cio-
³ów �w. Barbary, �w. Wawrzyñca,
wie¿ w ko�ciele w Uje�dzie, fre-
sków w Jemielnicy i cmentarza w
Kielczy � do�æ imponuj¹ca lista...
A przeznaczone �rodki te¿ s¹ du¿e,
czy symboliczne?
- W tym roku jest to kwota 80 ty-
siêcy z³otych, a wiêc raczej nie sym-
boliczna. Mo¿na siê oczywi�cie spie-
raæ, czy lepiej tych pieniêdzy nie
przeznaczyæ np. na remont chodni-
ka, bo efekt widaæ do�æ szybko, ale
czy nie jest nasz¹ powinno�ci¹ ochro-
na dziedzictwa kulturowego? W te
przedsiêwziêcia w³¹czaj¹ siê równie¿
samorz¹dy gmin, wpieraj¹c finanso-
wo swoje parafie; czêsto pomaga te¿
urz¹d marsza³kowski. Nic dziwnego
� one same nie s¹ w stanie ud�wign¹æ
takich kosztów. A remonty zabytko-
wych budowli poch³aniaj¹ naprawdê
du¿e kwoty. Wszyscy wiêc dok³a-
damy swoje cegie³ki do tego, by to,

co zosta³o z przesz³o�ci, zachowaæ
w jak najlepszym stanie. 450-letnie
freski w starym ko�ciele w Jemielni-
cy to prawdziwa pere³ka, ¿aden inny
ko�ció³ w powiecie nie mo¿e siê po-
chwaliæ podobnymi. Niepowtarzal-
nym obiektem, jedynym w swoim
rodzaju, jest równie¿ cmentarz para-
fialny w Kielczy. Wymienione przez
pani¹ zadania nie wyczerpuj¹ listy.
Od lat Powiat w ró¿nej formie wspie-
ra Fundacjê Sanktuarium �w. Anny,
przeznaczono je np. przy renowacji
kapliczek annogórskiej Drogi Krzy-
¿owej.
- W jaki sposób Zarz¹d Powiatu
typuje przedsiêwziêcia warte po-
mocy finansowej?
- W³a�ciwie przychylamy siê do
pró�b proboszczów � odmowy to
zupe³ne wyj¹tki; wiadomo przecie¿,
¿e zwracaj¹ siê do nas w sytuacjach,
gdy renowacji czy remontu nie mo¿-
na ju¿ d³u¿ej odk³adaæ. Jedynym ogra-
niczeniem s¹ pieni¹dze w bud¿ecie, a
wiêc pomagamy tyle, ile mo¿emy. A
¿e chcieliby�my wiêcej, ale na wiêcej
nas nie staæ, to zupe³nie inna kwestia.
W zasadzie mo¿na nawet powiedzieæ,
¿e odmowa w jednym roku oznacza
tylko przesuniêcie pomocy na przy-
sz³y okres. Powiat strzelecki ma naj-
wiêcej ko�cio³ów drewnianych na
Opolszczy�nie, ale ostatnio musieli-
�my odrzuciæ wniosek proboszcza o
dofinansowanie prac w ko�ciele w
Zimnej Wódce. Nie mamy ju¿ �rod-
ków, które mogliby�my przeznaczyæ
na ten cel. W przysz³ym roku w  na-
szym bud¿ecie powinny siê znale�æ.
Chcia³bym jednak dodaæ, ¿e oprócz
pomocy finansowej czêsto sugeruje-
my proboszczom dodatkowe �ród³a
znalezienia �rodków na remonty �wi¹-
tyñ.

mg.

Powiat - mecenasem
rozmowa ze starost¹ Józefem Swaczyn¹

W ostatnim numerze naszego
dwutygodnika opublikowali�my zdjê-cia z akcji zalesiania powiatu strze-leckiego sprzed 35 lat. Jednak pozazdjêciami dokumentuj¹cymi zadrze-wianie, nie wiedzieli�my nic. Popro-sili�my wobec tego naszych Czytel-
ników o podzielenie siê wspomnie-niami i... dopisanie historii.
Pierwsza odezwa³a siê Pani Maria
Plachetka (po mê¿u Ciecior) z Ol-
szowej.- By³am na urodzinach u bratowej
- opowiada � a ona pokazuje mi gaze-tê i mówi: to twoja klasa. Potem sio-stra wspomnia³a o tym. Obejrza³amzdjêcie dok³adnie: faktycznie, to mojaklasa, ale nie tylko! Na zdjêciu s¹ dzie-ci z trzech klas: rocznika 1949, 1950
i 1951 ze szko³y w Zimnej Wódce.Zaczê³am dok³adnie siê przygl¹daæ,przez trzy dni dopasowywa³am twa-rze do pamiêtanych nazwisk kole¿a-nek i kolegów, spisywa³am je i przy-pomina³am sobie ich losy: kilkoro ju¿
nie ¿yje, trochê osób wyjecha³o zagranicê, ale przecie¿ pamiêta siê  owszystkich.Zdjêcie zosta³o zrobione w cza-sie akcji sadzenia topól przy drodzez Zimnej Wódki na Jaryszów.

Pani Maria nie przypomina so-bie, by uczniowie uczestniczyli kil-kakrotnie w podobnych akcjach, awiêc najprawdopodobniej by³ to tyl-ko jeden zryw. Gdyby by³o inaczej �prosimy o informacje.
Mamy równie¿ nadziejê, ¿eodezw¹ siê dawni uczniowie szko³yw Jemielnicy, których zdjecie rów-nie¿ opublikowali�my w poprzednimnumerze naszego dwutygodnika.

dzie¿ jest taka dobra, czy te¿ przy
wyborze dalszego toku nauki kieruje
siê nieuzasadnionymi apisracjami,
swoimi lub rodziców. Jak to siê dzie-
je, ¿e ju¿ drugi rok nie mam w klasie
ani jednego piekarza i krawca? Odo-
powied� jest prosta: nie mam dlate-
go, ¿e uczniowie, którzy powinni tra-
fiæ do szko³y zasadniczej, id¹ do li-
ceum profilowanego, a ich zasób wie-
dzy jest zbyt ma³y, by zdaæ maturê
(co nie zmienia jednak faktu, ¿e ab-
solwenci naszego liceum profilowa-
nego studiuj¹).

Czy wobec tego nale¿y zlikwi-
dowaæ licea profilowane? Takich de-
cyzji nie mo¿na podejmowaæ na pod-
stawie wyniku matur jednego roku
czy dwóch. Mo¿e trzeba tylko zmie-
niæ nieco formu³ê i zostawiæ licea pro-
filowane jako szko³ê daj¹c¹ podbudo-
wê dla zawodów potrzebnych w obec-
nym �wiecie. Takim jest np. profil
socjalny. Mo¿e wprowadziæ szko³y
policealne daj¹ce tytu³ technika, a wiêc
przygotowuj¹ce do konkrentnego za-
wodu, ale te¿ przygotowuj¹ce do dal-
szej nauki dla chc¹cych studiowaæ.
Marian Pudo, dyrektor Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem:

Jest paradoksem rozdawnictwo
tak wa¿nego i istotnego dokumentu �
�wiadectwa dojrza³o�ci.

Najlepiej rozdawaæ tylnymi
drzwiami s³abeuszom i tylko czyta-
j¹cym streszczenia z kiosków �Ru-
chu�.

Jestem zdecydowanym przeciw-
nikiem tego postanowienia Ministra
Edukacji Narodowej.

¯al mi wielu uczniów, ale tylko
solidna praca mo¿e daæ pomy�lny
efekt koñcowy.

Dopisujemy historiê

Pierwsza od prawej w pierwszym rzêdzie: Maria Plachetka (rocznik 1951),
Monika Bodynek, Urszula Gajer, Irena i Urszula Koenighaus, Jerzy Cho-
lewa, Hubert Piela, Alojzy Muska³a, Jan Ruda, Jan Gajer, Maria i Urszula
Rebenstock, Anna Griner, Janina Smyka³a, Helena Matlok, Danuta i Zofia
Lechowicz, Barbara i Leon Labisz, Edward Kaliciak, Magdalena i Regina
Ogaza, Ryszard Pastu³a, Jerzy Smyka³a, Jadwiga Polak, Helena Jarosz,
Aniela Hajduk, Franciszek i Alfons D³ugosz, Joachim B³yszcz, Brygida
Ogaza, Maria Wolany, Benedykt Niestrój, Henryk Szygu³a, Stanis³aw
Pisto³a, Maria Lebok, Piotr Muska³a, Bronis³aw Adamski, Janina Body-
nek, Maria Matlok, Zenona Baron, Konrad Janota.
Nauczycielka � Joanna Sukiennik (panieñskie) Gorgosz (po mê¿u).

Trzy roczniki uczniów szko³y w Zimnej Wódce
Pod takim has³em odbywaja siê

akcje poboru krwi, której zapasy �
jak co roku w okresie wakacji � dra-
stycznie siê skurczy³y. Sytuacja w
bankach krwi jest bardzo trudna, st¹d
nieustaj¹ce apele o honorowe odda-
wania krwi.

W pi¹tek 21 lipca, jak co miesi¹c
zreszt¹,   specjalnie przystosowany
ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Opolu zawita³ na Plac ¯eromskiego
w Strzelcach Opolskich. Tym razem
krwiodawcy dopisali � a¿ 29 osób
zdecydowa³o siê oddaæ krew. Dla
porównania � w czerwcu takich osób
by³o zaledwie 11.
- Na miasto wielko�ci Strzelec 26

Krew darem ¿ycia

osób, bo ostatecznie trzy z zareje-
strowanych zosta³y zdyskwalifiko-
wane ze wzglêdów zdrowotnych, to
naprawdê sporo � ocenia wicedyrek-
tor opolskiej Stacji Krwiodawstwa
Marek Rapacz. � W efekcie tej akcji
uzyskali�my 11,7 l pe³nej krwi, prze-
rabianej nastêpnie na tzw. koncentrat
krwinek czerwonych � preparat naj-
czê�ciej u¿ywany w lecznictwie.
- Wszystkim mieszkañcom Zie-
mi Strzeleckiej, którzy zdecydo-
wali siê oddaæ krew w lipcu bardzo
serdecznie dziekujê, a tych, któ-
rzy wówczas siê na to nie zdecydo-
wali, zapraszam 18 sierpnia na Plac
¯eromskiego: nasz ambulans bêdzie
tam znowu � koñczy M. Rapacz.

Kto jest na zdjêciu?
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