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P O W I A T

Jak uczyæ o naszej ma³ej ojczynie?
- konferencja druga

Wielkie procesy historyczne
i ich regionalne odniesienia na
Górnym l¹sku to drugi temat
cyklu 4 konferencji przeprowadzaj¹cych nas przez nasz¹ ma³¹ ojczyznê, przeanalizowany i zaprezentowany przed gronem nauczycieli historii, geografii, wiedzy o
spo³eczeñstwie  z woj. opolskiego i powiatu gliwickiego - podczas
spotkania 23 marca br. w sali narad starostwa.
Ukazanie dziejów regionu w cis³ych zwi¹zkach z analogicznymi
procesami w Europie, ze wskazaniem
ró¿nic w chronologii wydarzeñ, przyk³adów odmiennoci regionalnych,
róde³ procesów ekonomicznych, politycznych i kulturalnych na Górnym
l¹sku to jeden z celów tej konferencji. Kolejny stanowi przygotowanie
materia³ów warsztatowych s³u¿¹cych
opracowaniu scenariuszy lekcji, popularyzacjê nurtu tzw. historii wiatowej i osi¹gniêæ naukowców l¹skich.
Spotkanie zosta³o uwietnione przybyciem znanych nie tylko w rodowisku naukowym osobistoci, a wyg³oszone przez nie wyk³ady wzbudzi³y spore zainteresowanie.
* redniowiecznej modernizacji spo³eczno-ekonomicznej na przyk³adzie
procesów osadniczych na Górnym
l¹sku w XIII i XIV w.  prof. dr
hab. Idzi Panic z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach
* Cywilizacyjnej roli klasztoru w
redniowieczu na przyk³adzie fundacji klasztornych Górnego l¹ska 
prof. dr hab. Anna Pobóg  Lenartowicz, Uniwersytet Opolski
* Noblistów górnol¹skich  wk³ad
wybitnych postaci regionu w rozwój
nauki i kultury europejskiej w XX
w.  dr Piotr Greiner z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach
* Czym jest tzw. historia wiatowa
i jakie korzyci przynosi, jako metoda badawcza  dr Dariusz Adamczyk
z Uniwersytetu w Hanowerze.
Po wys³uchaniu wyk³adach uczestnicy konferencji, podobnie jak poprzednio, udali siê na zajêcia warsztatowe, na których pod okiem fachowych moderatorów i przy zastosowaniu uprzednio zebranych materia³ów opracowywali scenariusze lekcyjne, które w konsekwencji maj¹ byæ
zgromadzone w jednej publikacji stanowi¹cej podrêcznik do nauki o regionalizmie u³atwiaj¹cy prowadzenie
zajêæ szkolnych zarówno nauczycielom jak i uczniom.
O przydatnoci projektu, którego jedn¹ z czêci sk³adowych jest cykl
4 konferencji, a tak¿e o szeroko pojêtym regionalizmie wychodz¹cym
poza enklawê lokalnej spo³ecznoci
rozmawia³am z Arkadiuszem Baronem nauczycielem historii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Mieszka I w Zawadzkiem.
IS: Odby³a siê ju¿ jedna konferencja z tego cyklu, dzi uczestniczy
Pan w kolejnej. Jak ocenia Pan
przydatnoæ projektu Moja Ma³a
Ojczyzna i czy uwa¿a Pan, ¿e z

publikacji podsumowuj¹cej projekt faktycznie bêd¹ korzystaæ nauczyciele z naszego regionu?
AB: Co o tym s¹dzê?  mylê, ¿e
ka¿dy projekt jest przydatny, jeli
ludzie, którzy s¹ w niego zaanga¿owani powiêcaj¹ swój czas i jeli trafia on do chocia¿by najmniejszej grupy docelowej, która w sposób pozytywny go konsumuje.
A czy ten projekt zakoñczy siê
powodzeniem, trudno w tej chwili o
tym mówiæ, przed nami jeszcze dwie
konferencje. Aczkolwiek wydaje mi
siê, ¿e frekwencja jest nieco mniejsza
ni¿ poprzednim razem.
IS: Czy podczas lekcji historii prowadzonych pod Pana kierunkiem
przedstawia Pan m³odzie¿y tematy naznaczone równie¿ tematyk¹
regionalizmu? Wedle moich informacji przygotowywa³ Pan tak¿e
uczniów do konkursów o wymiarze regionalnym i o w¹tkach z
pó³ki regionalizmu?
AB: Owszem, podczas lekcji bardzo
czêsto poruszam wydarzenia historyczne w kontekcie regionalnym czy
nawet lokalnym i robiê to z w³asnej
inicjatywy, bowiem uwa¿am, ¿e nic
tak dobrze nie przemawia do m³odego pokolenia jak historia zobrazowana na przyk³adzie wydarzeñ ze rodowiska, w którym ¿yj¹ i funkcjonuj¹. St¹d pomys³y przeprowadzenia lekcji pod tytu³em: Moja miejscowoæ w redniowieczu, Moja
miejscowoæ w czasie II wojny wiatowej itp. A co do konkursów, to
prawda, przygotowujê uczniów do
wielu konkursów historycznych, tak¿e tych zwi¹zanych z regionalizmem.
Ostatnio by³y to konkursy: Historia lokalna zorganizowany przez
wydawnictwo Historia i ¿ycie oraz
Historia bliska  przez Fundacjê im.
Stefana Batorego i Orodek KARTA.
Mam sta³¹ grupê licealistów, których
pasjonuj¹ zagadnienia historyczne i
takie osoby, pasjonatów najlepiej
przygotowuje siê pod wzglêdem merytorycznym do zagadnieñ historycznych, bo faktycznie chc¹ wch³on¹æ
t¹ wiedzê. A na co dzieñ wraz z
uczniami zajmujemy siê zebranym
dorobkiem historycznym zawartym
w zbiorach Izby Regionalnej mieszcz¹cej siê w naszym liceum.

IS: Czy bêdzie Pan autorem jakiego scenariuszu lekcji, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w publikacji czy te¿ podrêczniku, który ma powstaæ?
AB: Tak, mam zamiar przygotowaæ
dwa scenariusze, jaka bêdzie ich forma?, tego jeszcze dzisiaj nie mogê
sprecyzowaæ, gdy¿ sami na warsztatach po konferencjach dopiero opracowujemy te zagadnienia i uczymy
siê jak uczyæ o regionalizmie. Na
pewno do takiej lekcji bêdê siê stara³
wykorzystywaæ najprostsze elementy edukacyjne, m.in. z uwagi na ich
dostêpnoæ tzn. podrêczniki, mapy,
dzienniki historyczne itp. Nie wykluczam równie¿ mo¿liwoæ przeprowadzenia niekonwencjonalnej lekcji historii, mylê tutaj o wycieczce
plenerowej po³¹czonej ze zwiedzaniem lokalnych zbytków i zapoznaniem siê z histori¹ u ród³a. Takie
po³¹czenie zdrowego umys³u w zdrowym ciele, bo z pewnoci¹ na t¹
wyprawê wybralibymy siê na rowerach.
IS: Czy prawd¹ jest, ¿e Panu zawdziêczamy przybycie na konferencje znanej nie tylko w hanowerskim rodowisku naukowym
osoby, pana dr Dariusza Adamczyka z Uniwersytetu w Hanowerze,
który zaprezentowa³ nam swój
wyk³ad nt.: Czym jest tzw. historia wiatowa i jakie korzyci przynosi jako metoda badawcza.
AB: Faktycznie, mam tutaj swój
skromny udzia³. Z panem Adamczykiem utrzymujê kontakty prywatne
i cieszê siê, ¿e przyj¹³ moje zaproszenie i ¿e pozyskalimy jego osobê
jako prelegenta na potrzeby przeprowadzenia drugiej konferencji. Doktor
Adamczyk pracuje naukowo w Niemczech. Konferencjê organizuje za
Dom Wspó³pracy Polsko  Niemieckiej i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.
Wyszed³em wiêc z za³o¿enia, ¿e powinno siê w Polsce propagowaæ osi¹gniêcia wspó³czesnych nauk historycznych w Niemczech. Pan Adamczyk zajmuje siê tzw. histori¹ wiatow¹. Co ciekawe historia wiatowa
mia³a w Polsce swoich prekursorów,
ale rozwija siê generalnie w USA.
Nasz goæ wraz ze swoimi wspó³pracownikami redaguje czasopismo
Zeitschrift für Weltgeschichte. Celem tego periodyku jest ukazanie historii regionów i spo³eczeñstw we
wzajemnych zwi¹zkach i zale¿nociach. W efekcie powstaje spójny
model interpretacji dziejów, czêsto
bardzo odmienny od tradycyjnie panuj¹cych pogl¹dów. Temat wyg³oszony przez doktora Adamczyka korespondowa³ z ogólnym tematem ca³ej
konferencji.
IS: Na zakoñczenie, chcia³abym
jeszcze Pana o co zapytaæ. Jeli
mia³by Pan w kilku s³owach okreliæ przes³anie jakie niesie ze sob¹
historia regionalna czy te¿ podaæ
jej definicjê, jakie by³yby to s³owa?
AB: Przychodzi mi tu na myl jedno
stwierdzenie, mówienie o historii regionalnej ma sens tylko wtedy, jeli
jest ona szeroko pojêta, w odniesieniu do p³aszczyzn ogólnokrajowych,
europejskich czy te¿ nawet wiatowych, w przeciwnym razie przytaczanie zagadnienia regionalizmu staje
siê tylko historyczn¹ statystyk¹.
IS: ¯yczê powodzenia w kontynuacji projektu i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Izabela Spa³ek

S T R Z E L E C K I

Policja przyjazna dla petenta.
Inwestycja 2004.
Zdjêcia, które przedstawiamy poni¿ej, obrazuj¹ce wejcie g³ówne i

pomieszczenie obs³ugi petenta w
budynku Komendy Powiatowej
Policji jak na razie s¹ tylko czêci¹
wizualizacyjn¹ projektu, który ma
byæ zrealizowany w 2004r. Projekt
obejmuje budowê holu wejciowego
w formie atrium wraz z platform¹ podjazdow¹ dla osób
niepe³nosprawnych oraz
przebudowê punktu recepcyjnego, stanowiska dy¿urnego i monitoringu miasta,
pomieszczenia szyfrogramu,
zaplecza sanitarnego oraz
stworzenia poczekalni. Jednym z wa¿nych zamierzeñ
projektu jest z jednej strony
poprawa warunków pracy
naszych funkcjonariuszy, z
drugiej za podwy¿szenie
komfortu obs³ugi samych petentów. Koszt pe³nej dokumentacji projektowej wyniós³ 12
tys. z³ i zosta³ w ca³oci pokryty z
bud¿etu powiatu strzeleckiego w
2003r, a Komenda Wojewódzka Policji w Opolu stara siê obecnie o uzyskanie pozwolenia na budowê. Natomiast koszt finansowy przedsiêwziêcia kszta³tuje siê na poziomie

250 tys. z³, z czego 20 tys. z³ przewidziano i zabezpieczono w bud¿ecie powiatu na rok 2004. Co
prawda Komenda G³ówna
Policji w Warszawie zadeklarowa³a ju¿ w tej sprawie pomoc finansow¹, ale
kwota, która zostanie
przekazana na ten cel, nie
pokryje w ca³oci oszacowanych kosztów inwestycji, dlatego te¿ sprawa pozyskania dodatkowy funduszy z ró¿nych róde³
pozostaje nadal otwarta
Jeli chcecie Pañstwo
przy³¹czyæ siê do akcji
zbiórkowej, prosimy o
wp³aty na poni¿ej podane konto (w³acicielem rachunku jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich).
Oprócz pieniêdzy mile widziane bêd¹
równie¿ wszelkie elementy wykoñczeniowe typu: okna, drzwi, materia-

³y elewacyjne lub posadzkowe. Wol¹
wielu chêtnych bêdzie mo¿na urzeczywistniæ po¿yteczne zamierzenie przy
nieznacznym udziale finansowym darczyñców. Dziêkujemy za wsparcie
wszystkim, którzy zechc¹ wnieæ w³asny wk³ad w realizacjê tego przedsiêwziêcia.
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W co siê bawiæ?

Dzieñ Kobiet w Ro¿ni¹towie

Mieszkañcy Ro¿ni¹towa, so³tys, rada so³ecka i Ko³o DFK, chc¹c
o¿ywiæ nowootwarty Dom Spotkañ
postanowili zorganizowaæ Dzieñ Kobiet  w niedzielê 14 marca.
Najaktywniejsze panie przesz³y
siê po s¹siadkach z zaproszeniami i
by³y mile zdziwione tym, ¿e chêæ
przybycia zg³osi³o ich a¿ 87. Trzeba by³o znaleæ fundusze, sponsorów no i wszystkich rozmieciæ. I tê
trudnoæ pokonano. So³tys zasponsorowa³ rodzinny zespó³ muzyczny AVANTI z Grodziska, który
doskonale zabawia³ muzyk¹ i dowcipami wszystkie zaproszone panie.
Wspólnym piewom nie by³o koñca. Smaczn¹ kie³basê, tak¹, ¿e palce

lizaæ, otrzymano od sponsora pana
Aleksandra Szulca, w³aciciela hurtowni Alruno w Strzelcach Op. Wszystkie prace kuchenne wraz z szarmanckim podawaniem do sto³ów potraw i napojów wykonywali oczywicie mê¿czyni, którzy stanêli na wysokoci zadania, zadziwiaj¹c tym swoje panie. Najlepsze ¿yczenia przekazali i wznieli toasty wiceburmistrz
Jerzy Garus i so³tys Karol Bischoff.
Impreza uda³a siê nadspodziewanie i ju¿ postanowiono zorganizowaæ
kolejne: w maju tego roku Dzieñ Matki, po³¹czony z Dniem Ojca - przyjd¹
te¿ na pewno i dzieci - wiêc bêdzie to
Piknik Rodzinny.
Jerzy Garus

