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P O W I A T

Tradycje i zwyczaje
regionalne na l¹sku
Pi¹te spotkanie nauczycieli wo-

tym, w jaki sposób

tradycje m³odemu pokoleniu .

zna odby³o siê 22 wrzenia. Projekt

warsztatowej -

ramach projektu ,, Nasza ma³a Ojczy-

ten odbywa siê pod patronatem Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich i Domu Wspó³pracy Pol-

sko- Niemieckiej. Temat ostatniej
konferencji to ,,Tradycje i zwyczaje
regionalne na l¹sku.

Pierwsza jej czêæ nale¿a³a do za-

proszonych goci. Pani profesor Te-

resa Smoliñska z Uniwersytetu Opolskiego przedstawi³a referat ,, Folklor

w procesie zmian to¿samoci narodowej ( a przyk³adzie Górnego l¹ska).

w³¹czy³ siê równie¿ Powiat Strzelecki. Jednym z wielu dzia³añ, zaplanowanych na najbli¿sze trzy miesi¹ce,

jest publikacja cyklu artyku³ów powiêconych tej problematyce, adresowanych do mieszkañców naszego
powiatu. Oto pierwszy z nich.

W drugiej czêci spotkania 

nauczyciele dzielili

siê swoimi dowiadczeniami przy

realizacji tej tematyki w czasie swojej pracy, zw³aszcza ¿e powiêciæ
tym zagadnieniom mo¿na nie tylko
lekcje, ale równie¿ zajêcia pozalekcyjne, np. w ramach kó³ek zainteresowañ mo¿na

w szkole zorganizowycieczki do mu-

zeum etnograficznego. W trakcie pracy warsztatowej nauczyciela pracowali nad konspektami lekcji, na któ-

rych mo¿na wykorzystaæ tê tematy-

kê.

da³ ,, Rok obrzêdowy na Górnym l¹-

mach którego odby³a siê ta konferen-

sku

Dwie panie, El¿bieta Grymel i

Zofia Przeliorz, z Towarzystwa Mi-

³oników Miasta ¯ory i ¯orskiego

Centrum Regionalnego, opowiedzia-

³y o zwyczajach w swoim regionie i o

G³ównym celem projektu, w ra-

cja, jest stworzenie podrêcznika, któ-

ry bêdzie pomocny nauczycielom

bior¹cym udzia³ w tych spotkaniach

myli na I miejscu

Wraz z powrotem demokracji na

³ono Ojczyzny, w roku 1989, idea sa-

morz¹dnoci wród M³odzie¿y za-

brzmia³a nowym, wyzwolonym to-

nem. Oto wówczas m³odzi ludzie

losu.
Lekarze twierdz¹, ¿e

w du¿ej

mierze lêk ten wynika z naszej niewiedzy, a tym samym podatnoci na
kr¹¿¹ce ró¿norakie mity.
Najwiêkszym mitem zwi¹zanym
z AIDS jest przekonanie ludzi o
³atwoci zaka¿enia. W przeciwieñstwie do innych wirusów, HIV nie
mo¿e prze¿yæ w powietrzu, ¿ywnoci lub w wodzie. Nie mo¿na zaraziæ
siê p³ywaj¹c, w jednym basenie z za-

korzystaj¹c z tej samej ³azienki czy

czy na przyk³ad Stru pêdziwiatr.

Sama nie mogê siê doczekaæ og³oszenia wyników tegorocznej edycji.

Przy Samorz¹dzie dzia³a równie¿

pij¹c. Nie mo¿na równie¿ zaraziæ siê

sztuæców, a bez obaw mo¿na rozmawiaæ z osob¹ HIV dodatni¹, ca³owaæ
j¹, dotykaæ.
Jednak ludzie s¹ niedowiarkami,
bywaj¹ przezorni i boj¹ siê osób chorych. Czêsto traktuj¹ je jak dzikie
zwierzêta, które trzeba omijaæ z bezpiecznej odleg³oci.
Znane s¹ przypadki, kiedy ludzie
próbowali pozbawiæ zaka¿one dzieci prawa chodzenia do powszechnej

M³odzie¿owy Wolontariat. Z dum¹

szko³y publicznej, lub swoje dzieci

laz³a siê OGROMNA grupa m³odych

uczêszczaæ zaka¿one dziecko. Ci lu-

mogê napisaæ, ¿e wród uczniów zna-

ludzi chêtnych do niesienia pomoc-

i m³odzieñcz¹ kreatywnoæ.

w domach rodowiskowych, w Bar-

Nowe idee nie ominê³y równie¿

najsurowszy, najokrutniejszy wyrok

/w/

szko³ach cie¿ki regionalnej.

nej d³oni innym. W ten sposób jeste-

strzeleckiego ogólniaka. Ju¿ na po-

to s³owa brzmi¹ce dla wielu z nas jak

i nie tylko, do realizacji w swoich

mogli bez najmniejszych przeszkód
wnieæ w szare ¿ycie szkolne radoæ

oraz mierci. Rak, AIDS -

ra¿onym lub wspólnie z nim jedz¹c i

Minisprawdzian, czyli co jest najbardziej
zadziwiaj¹cego w Samorz¹dzie
Uczniowskim strzeleckiego Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych?
Po pierwsze wolnoæ

Niemal ka¿dy cz³owiek boi siê
choroby

waæ izbê regionaln¹. Innym sposo-

bem s¹ równie¿

Etnograf z Muzeum Gliwickiego, pani

Bo¿ena Kubit, omówi³a, jak wygl¹-

AIDS - zwany d¿um¹ prze³omu
wieków i nasze lêki

przekazuj¹ te

jewództwo opolskiego i l¹skiego w

my sta³ymi bywalcami na przyk³ad
ce czy Domach Dziecka.

W listopadzie ma miejsce ulubio-

zabierali ze szko³y, do której zaczê³o

dzie po prostu nie mieli ¿adnej wiedzy o AIDS i reagowali strachem.
Chodzenie do szko³y jest w³aciwie
bardziej niebezpieczne dla nosiciela
HIV, ni¿ dla pozosta³ych uczniów.

cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, pod

na impreza licealistów i gimnazjali-

Nosiciel ³atwiej bowiem mo¿e z³a-

zaczê³a pracowaæ grupa uczniów chêt-

wielu goci z poza szko³y) Wieczór

czy nauczyciela z uwagi na os³abion¹

chêtna do podjêcia dialogu i wspó³-

nieni w ró¿nych dziedzinach ucznio-

pory, gronem pedagogicznym. Wszy-

konkursu, w którym jury wybiera

ducha szko³y to zadanie nie tylko

siê szczerze drogi Czytelniku przy-

to równie¿ jej uczniowie, którzy a¿

niczy³am po raz pierwszy w Wie-

czujnym okiem pani Barbary Kolarz
nych do tworzenia czego nowego,
pracy z nieosi¹galnym, jak do tej

stów (jak równie¿ od pewnego czasu

paæ jak¹ chorobê od innego ucznia

Talentów. Wystêpuj¹ wtedy uzdol-

odpornoæ

wie naszej szko³y. Ca³oæ ma formê

scy doszli do wniosku, ¿e tworzenie

najbardziej udane wystêpy. Mogê Ci

dla w³adz placówki. ¯ycie szkolne

znaæ, ¿e kiedy dwa lata temu uczest-

kipi¹ od pomys³ów aby sprawiæ, by

z podziwu, ¿e m³odzie¿ mo¿e zorga-

nym prze¿yciem. Ta dewiza nic nie

zabawê, w której uczestniczyliby z

tak wielkim zaanga¿owaniem. Tego-

Po drugie zaanga¿owanie

ru Talentów przed nami, co oznacza

Równie¿ w dniu dzisiejszym Sa-

morz¹d Uczniowski dzia³a prê¿nie,

organizuj¹c imprezy szkolne i zabie-

raj¹c g³os w najistotniejszych dla
uczniów sprawach. ¯ycie samorz¹dowe zaczyna siê ju¿ we wrzeniu,

kiedy pe³na par¹ ruszaj¹ prace nad
corocznymi wyborami do Rady Samorz¹du. Wybory? Nie bêdê o nich
pisaæ za du¿o, po prostu zapraszam
do odwiedzenia mojej szko³y w cza-

sie trwaj¹cej obecnie kampanii wy-

roczna, czwarta ju¿ edycja Wieczo-

nowe emocje i ponownie wietn¹ zabawê. Zapraszam!

Po trzecie wiecznoæ,
nieustêpliwoæ

szko³y i wykonuje postawione sobie

zadanie: szerzenia wiadomoci oby-

watelskiej w sposób perfekcyjny. Tego

przekonywaniu o s³usznej wizji pra-

wie: Pani Beata Mehlich i Pan Da-

waæ, gdyby nie wspaniali opiekuno-

cy samorz¹du nie ma koñca.

riusz Szczypura. Dla szkolnych sa-

scy uczniowie wraz z nauczycielami

mistrzami, a wspó³praca z nimi to

morz¹dowców s¹ oni mentorami i

i pracownikami szko³y wiêtuj¹

czysta przyjemnoæ. Spogl¹daj¹c w

Od zesz³ego roku dzieñ ten nabra³ dla

jedno wiem na pewno - w tutejszej pla-

Dzieñ Komisji Edukacji Narodowej.

przysz³oæ samorz¹dnoci szkolnej,

nas innego wymiaru. Mianowicie

cówce zawsze znajdzie siê grupa m³o-

Oskary - Belfry. Ka¿dy z nas od-

pracy i tworzenia sprzyjaj¹cej atmos-

uczniowie przyznaj¹ nauczycielskie

daje g³os na swojego faworyta w wy-

branych kategoriach, takich jak: Cy-

ceron XXI Wieku, Sokoli wzrok,

wród uczniów klas I-III realizowany by³ Program Przesiewowych Badañ Mowy MÓWIÊ

. Twórc¹

tego komputerowego narzêdzia diagnozuj¹cego stan mowy najm³odszych dzieci by³ Instytut Fizjologii i

mowali siê pracownicy Poradni Psy-

wszystkiego nie uda³oby siê zrealizo-

W dniu 14 padziernika wszy-

W okresie 17-27.09.2004 na terenie PSP nr 7 w Strzelcach Op.

spajaj¹cy i zachêcaj¹cy do dzia³ania

uczniów i nauczycieli. SU istnieje w

dych ludzi, która bêdzie chêtna do

wdra¿aniem na naszym terenie zaj-

chologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Op. Badania mia³y charakter pilota¿owy i by³y realizowane tylko
przez wybrane Poradnie w Polsce.
Test MÓWIÊ

 w atrakcyjny i jed-

noczenie prosty dla dziecka sposób
ocenia³ nastêpuj¹ce aspekty mowy:
*
*

percepcjê mowy
motorykê narz¹dów artykulacyjnych

*

artykulacjê

*

s³ownictwo i gramatykê

*

p³ynnoæ mówienia

*

pamiêæ s³uchow¹.
Testowani uczniowie swobod-

fery dla rozwoju czynnej, i wiadomej

nie radzili sobie z zadaniem, w wiêk-

Dominika Kawalerowicz

now¹ gr¹ komputerow¹, tak napraw-

demokracji.

dzi chorych za konieczne (a tak nie
jest!), to nie moglibymy odizolowaæ
wszystkich, poniewa¿ nie mo¿emy
ich wskazaæ. Ci, o których wiemy, ¿e
s¹ zaka¿eni, to nie wszyscy nosiciele
HIV.
Dyskryminacja poprzez odosobnienie chorych jest ograniczeniem
wolnoci cz³owieka i naruszeniem
jego praw. Ludzie czêsto mówi¹, ¿e
osoba chora na AIDS jest sama sobie winna i jest to kolejny dowód na
dyskryminacjê chorych.
Dla wielu ludzi to sposób niedostrzegania cierpieñ innych. Uciekaj¹
oni od w³asnych lêków, nie chc¹ niczego odczuwaæ, bo to jest bolesne, a
kto chce odczuwaæ ból? Strach, smutek, z³oæ - to prawdziwe, g³êbokie
uczucia i doznania, a ludzie nie chc¹,
aby ich dotyczy³y. Naj³atwiej jest nazwaæ AIDS kar¹ bosk¹ i pozwoliæ
wszystkim z AIDS umrzeæ. Ci ludzie
nie chc¹ zobaczyæ innych z ca³ym ich
cierpieniem. Mylê, ¿e taka postawa
utrudnia zrozumienie innych i sprzyja nietolerancji, inn¹ orientacjê seksualn¹ ka¿e uznaæ za zboczenie, potêpi
narkomaniê i prostytucjê - bez zastanowienia nad przyczynami, które
tych ludzi pchnê³y do dokonania takich ¿yciowych wyborów. Zamiast
s¹dziæ - starajmy siê zrozumieæ i pomóc.
Dyskryminacja to równie¿ mówienie ludziom z AIDS, ¿e nic im siê
nie nale¿y, a przecie¿ ograniczenie
praw ludzi, w tym równie¿ ludzi z
AIDS, jest dzia³aniem bezprawnym.
Ludzie ¿yj¹cy z HIV i osoby z ich
najbli¿szej rodziny s¹ czêsto dyskry-

ogranicza siê ich prawo do pracy, nauki, zamieszkania, opieki medycznej,
pomocy prawnej itp. Osoby zara¿one HIV s¹ cz³onkami spo³eczeñstwa
i maj¹ takie same prawa jak wszyscy
inni.
Czêsto równie¿ ludzi z AIDS
okrela jako ludzi z³ych, myl¹c, ¿e
tê chorobê maj¹ tylko narkomani, osoby prowadz¹ce intensywne ¿ycie seksualne lub wszyscy inni, których
kwalifikuj¹ jako z³ych. Uwa¿aj¹ siê
za lepszych od tych, którzy zachowuj¹ siê w sposób ryzykowny.
Ludzie z AIDS nie s¹ z³ymi ludmi, ani te¿ nie zostali ukarani za
co, co zrobili. S¹ ludmi, którzy zachorowali. AIDS nie wybiera ludzi
wed³ug tego, kim s¹. Zaka¿eniu mog¹
ulec wszyscy: kapitanowie dru¿yn
sportowych, farmerzy, ministrowie,
lekarze, modelki oraz ka¿dy bez
wzglêdu na wykonywany zawód czy
profesjê. Nie musisz byæ narkomanem, by zachorowaæ na AIDS - czasami wystarczy u¿ycie zaka¿onej ig³y
lub ampu³ka zaka¿onej krwi, co zdarzy³o siê na szerok¹ skalê we Francji.
Nie musisz mieæ stosunków p³ciowych z wieloma partnerami czy partnerkami, by zachorowaæ, wystarczy
tylko raz wybraæ niew³aciw¹ osobê.
Na zakoñczenie pragnê zaapelowaæ
do wszystkich, którzy nic nie wiedz¹
o tej

chorobie, aby pog³êbiali swoj¹

wiedzê i obalali mity, które kr¹¿¹
wokó³ AIDS.

Czytajcie ulotki wy-

k³adane w przychodniach zdrowia i
artyku³y w prasie, ogl¹dajcie programy telewizyjne powiêcone tej tematyce, pytajcie, pytajcie, pytajcie.....
Ma³gorzata £oskot

minowani, przeladowani, inni okazuj¹ im niechêæ i pogardê. Bywa, ¿e

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

Problemy dzieci z mow¹

Patologii S³uchu w Warszawie, jego

¿yciu kulturalnym i politycznym

Gdybymy uznali odosobnienie lu-

Przesiewowe Badania Mowy

Rzadko siê zdarza, aby w placów-

ce szkolnej istnia³ organ tek wietnie

borczej. Wyroby s¹ zaplanowane na

20 padziernika. Plakatom, ulotkom,

organizmu.

sposobem uchowania siê przed AIDS.

nizowaæ tak elektryzuj¹c¹ ich samych

straci³a na wartoci od ponad 10 lat.

a¿ do utraty tchuuu

swego

Izolacja chorych nie jest skutecznym

czorze Talentów, nie mog³am wyjæ

wspólnie spêdzony czas nauki i pra-

cy, by³ dla wszystkich niezapomnia-

S T R Z E L E C K I

W Polsce ruszy³a KAMPANIA SPO£ECZNA W WALCE Z EPIDEMI¥ HIV/AIDS  2004, do której

szoci traktuj¹c je jako przygodê z

dê

oceniaj¹c¹

ich sprawnoæ jêzy-

mow¹ dziecka, trudnociami jêzykowymi, a trudnociami w pisaniu, za-

kow¹.
Wyniki sprawdzianu okaza³y siê
za to alarmuj¹ce.
Wród 294 ³¹cznie zdiagnozowa-

ni¿on¹ samoocen¹ i wreszcie z wyborem zawodu.
Wszystkie dzieci (uczestnicy

nych uczniów wy³ania siê liczba 87

programu MÓWIÊ

dzieci defektywnie mówi¹cych, z

j¹cymi wynikami otrzyma³y informa-

czego a¿ 42 - to liczba pierwszokla-

) z niepoko-

cjê dla rodziców o koniecznoci od-

sistów, wymagaj¹cych opieki logope-

bycia konsultacji logopedycznej,

dycznej. Najbardziej problematycz-

przez co nale¿y rozumieæ zaplano-

na okaza³a siê artykulacja (nieprze-

wane oddzia³ywania terapeutyczne.

zwyciê¿one wady wymowy z okre-

Niektóre æwiczenia, np. dotycz¹ce

su przedszkolnego typu: zwyk³e se-

pamiêci s³uchowej, automatyzacji

plenienie, tzw.

parasygmatyzm, czy

trudnych g³osek sz, ¿, cz, d¿ w mo-

te¿ sygmatyzm interdentalny), spo-

wie spontanicznej,

ro trudnoci mia³y te¿ dzieci z bez-

wadzone (po konsultacji ze specja-

porednim, s³uchowym zapamiêtywaniem 4-5 wyrazów.
30 % populacji najm³odszych

mog¹ byæ pro-

list¹) w ramach zajêæ korekcyjnokompensacyjnych lub w domu, przez
samych rodziców.

zaburzon¹ wymow¹ tyl-

Dziêkujemy dyrekcji szko³y za

ko w jednej szkole to du¿a liczba.

wspó³pracê przy realizacji Programu,

uczniów

z

Wskazuje ona jak wielka jest skala

¿ycz¹c wielu sukcesów pedagogicz-

tego zjawiska, przy wci¹¿ niewystar-

nych, min. w zminimalizowaniu zja-

czaj¹cej pomocy ze strony przed-

wiska uczniów wadliwie mówi¹cych.

szkola, szko³y (ma³a iloæ godzin logopedycznych) lub bagatelizowaniu

Klaudia Pato³a-Haber

problemu ze strony rodziców. A prze-

Logopeda Poradni

cie¿ nale¿y uwiadomiæ sobie zwi¹-

Psychologiczno-Pedagogicznej

zek pomiêdzy problematyczn¹ wy-

