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Nasze licea, czyli ranking w „krzywym zwierciadle”
Szanowni Czytelnicy!
W ostatnim czasie w lokalnej prasie ukazały się artykuły ukazujące w nieprawdziwym świetle wyniki uczniów lublinieckich liceów. Podstawą tych niesprawiedliwych ocen był coroczny ranking liceów ogólnokształcących publikowany w „Perspektywach”
i „Rzeczpospolitej”. Autorzy artykułów z „troską” pochylają się nad
e-mailem, który dotarł do ich redakcji i stał się źródłem inspiracji
do oceny pracy naszych szkół.
Liczby i miejsca rankingowe są ważne i z tym nikt nie zamierza polemizować, jednak rzetelność dziennikarska wymaga, aby
umieścić je w pełnym kontekście tworzącym ranking. Czytelnik
powinien wiedzieć, że w województwie śląskim jest ok. 200 szkół,
a na wynik ma wpływ zdawalność matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz indywidualne sukcesy uczniów w wybranych olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Jak widać kryteria są zawężone i nie powinny być podstawą do generalizowania
i dokonywania ogólnej oceny pracy szkół.
W szczególności krzywdzące i niesprawiedliwe są tak ostre określenia jak „najgorsze” a określenie „degrengolada” jest właściwe dla
tabloidów i brukowców. Ciekawym jest fakt, iż w obu artykułach używane są takie same stwierdzenia, mają ten sam układ treści i próbują udowodnić z góry przyjęta tezę na zasadzie „kopiuj – wklej”.
Całe środowisko szkolne zostało zbulwersowane poziomem artykułów i wyraziło ostry protest stawiając pod znakiem zapytania rzetelność, kompetencję i dobrą wolę autorów. Ranking pokazał także,
że nasze licea mieszczą się w 100 najlepszych liceach województwa
śląskiego (62 i 83 miejsce). Mimo, że w stosunku do ubiegłego roku
jesteśmy nieco niżej to jednak nadal jest to wynik powyżej średniej, biorąc pod uwagę liczbę 200 liceów w naszym województwie.
Także procent uczniów zdających maturę w naszych szkołach (93,3
i 100 %) jest wyższy od wojewódzkiego (98%) i krajowego (89%).

15 lat sukcesów
Nowe karetki
w nauczaniu języków obcych dla pogotowia
Uroczysta Gala Jubileuszowa

Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Z tej okazji, 4 lutego br., w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu odbyła się
uroczysta Gala Jubileuszowa.

Szpit a l Pow iatow y
w Lublińcu, a dokładnie Zespół Ratownictwa Medycznego wzbogacił się o dwie karetki
pogotowia.

więcej na str. 4

więcej na str. 3

nr 2/2017

Do Redakcji dotarły pisma ze środowiska szkolnego zwracające
uwagę na niektóre aspekty związane z oceną pracy na podstawie
rankingu. Zawierają one argumenty i wątpliwości dotyczące rzetelności artykułów, w szczególności;
• czy opinia jednej osoby może rzutować na ogólną opinię o szkołach?
• ranking „Perspektyw” wymaga rzeczowej i kompetentnej interpretacji
• należy szczegółowo omówić narzędzia, na podstawie których
powstał ranking
• na wyniki należy spojrzeć z perspektywy kilku lat
• w artykułach brak informacji o innych bardzo dobrych wynikach, np.: losy absolwentów, inne konkursy
• brak wiedzy na temat EWD (Edukacyjna Wartość Dodana)
• wyniki należy umieścić na tle 200 szkół w województwie śląskim
• szkoły przyjmują absolwentów gimnazjów bez względu na poziom zdanego egzaminu
• szkoły pracują nie tylko na rzecz uczniów najzdolniejszych
• należy pamiętać o innych konkursach, np. olimpiadach języków
obcych, czy olimpiadach wiedzy historycznej
• wyniki należy porównywać w skali województwa i kraju
• ranking porównuje bardzo różne szkoły według tych samych
kryteriów
• brak informacji o innych projektach i sukcesach szkół, np. „Srebrna Szkoła”, „Brązowa Szkoła”, współpraca międzynarodowa.
Szanowni Państwo!
W dalszej części prezentujemy także całe pisma, aby Czytelnicy
mieli szansę zapoznać się z argumentacją szkół.
Z poważaniem
Bogusław Hrycyk
Redaktor Naczelny
„Ziemi Lublinieckiej”

„SILESIUS”
w Kochanowicach

Zaproszenie na wernisaż przyjął redaktor
naczelny „Ziemi Lublinieckiej” Bogusław
Hrycyk, na zdjęciu z dr Łucją Staniczek –
kustoszem wystawy.

więcej na str. 8
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wierciadle”

odpowiedź
środowiska szkolnego

Zmarł Dariusz
Szymanek
Z wielkim żalem przyjęliśmy
wiadomość o przedwczesnej
śmierci śp. Dariusza Szymanka – Członka Zarządu i Sekretarza Podokręgu Piłki Nożnej
w Lublińcu, wybitnego działacza sportowego, powszechnie
szanowanego człowieka.

W imieniu Zarządu Powiatu składam wyrazy najgłębszego żalu
z powodu śmierci długoletniego działacza sportowego,
Członka Zarządu i Sekretarza Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu

śp. Dariusza Szymanka

Łączę się z Rodziną w nieutulonym smutku.
Jestem z Państwem w pamięci
i modlitwie w tych trudnych dniach.
Z najgłębszymi słowami współczucia i bólu
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Układ zbiorowy
pracy przedłużony
o 3 lata

W dniu 2 lutego 2017 r. wicestarosta Tadeusz Konina oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Częstochowie: Jacek
Strączyński – przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność
oraz jego zastępca – Stanisław Kołodziejczyk podpisali protokół do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy

społecznej prowadzonych przez powiat lubliniecki. Układ określający szczegółowo warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron
oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi przedłużony został na okres kolejnych 3 lat, tj. do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Nowe karetki dla pogotowia
Szpital Powiatowy w Lublińcu, a dokładnie
Zespół Ratownictwa Medycznego wzbogacił się o dwie karetki pogotowia. Mercedes
Sprinter został zakupiony za 130 tys. zł. ze
środków powiatu lublinieckiego oraz gmin:
Koszęcin, Ciasna, Herby, Woźniki i Pawonków,
natomiast druga karetka – Renault Master
została sfinansowana przez wojewodę śląskiego. Posiada ona pełne wyposażenie, tj.:
najnowszy defibrylator służący do monitorowania stanu pacjenta z możliwością teletransmisji danych EKG do Oddziału Kardiologii w Częstochowie, znajduje się tu również

Darka będę wspominać zawsze uśmiechniętego, pełnego życia,
radości i ciepła, zawsze życzliwego, zawsze pogodnego, potrafiącego się wsłuchać w problemy innych, żyjącego dla rodziny i licznych
przyjaciół. Współpracowałem z nim na wielu płaszczyznach aktywności sportowej, przede wszystkim w Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu. Był osobą nietuzinkową, miał dla każdego dobre słowo, był
energiczny, pomysłowy no i wytrwały dlatego nigdy nie poddawał
się, nie zakładał niepowodzenia i nie mówił, że nie podoła. Darek
był powszechnie znany z uwagi na jego zaangażowanie i poświęcenie w rozwój piłki nożnej w macierzystym Klubie Sparta Lubliniec,
gdzie był zawodnikiem, trenerem, prezesem i ostatnio członkiem
Zarządu. Niezwykłą radość i satysfakcję przynosiła mu działalność
w drużynie oldbojów Sparty. Darek był też członkiem Lublinieckiej
Rady Sportu, gdzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju sportu na terenie Lublińca. Od 2012 r. był członkiem
Zarządu i sekretarzem Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu. Można by jeszcze długo mówić o Jego dokonaniach i pasjach, nie to jest
jednak najważniejsze. Myślę, że miarą wartości człowieka jest rozmiar pustki jaką po sobie zostawia. W przypadku Darka nie zapełni jej nic. Może tylko wdzięczność za to, co nam ofiarował, za to jakim był człowiekiem.
Krzysztof Olczyk
Prezes
Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu

Darek pozostanie w naszej pamięci na zawsze jako człowiek wielkiego serca, ogromnej życzliwości i pogody ducha. Zawsze uśmiechnięty, chętny do pomocy, energiczny. Ze Spartą związany był już jako zawodnik od 1976 r., później pełnił funkcję wiceprezesa, prezesa,
członka Zarządu Klubu. Mieliśmy plany, wizję rozwoju Sparty, dotarcia do wymarzonej IV ligi. Pozostanie w mojej pamięci jako przyjaciel i dobry człowiek.
Marek Szwedziński
Prezes LKS Sparta

respirator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr
i wiele innych urządzeń, dzięki którym karetka spełnia wszystkie wymogi karetki specjalistycznej.
(KA)
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15 lat sukcesów
w nauczaniu języków obcych
Uroczysta Gala Jubileuszowa

Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY obchodzi w tym roku
15-lecie istnienia. Z tej okazji, 4 lutego br., w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu odbyła się uroczysta
Gala Jubileuszowa, na którą zaproszenie otrzymali obecni i byli
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, a także władze samorządowe powiatu i miasta w osobach: wicestarosty Tadeusza Koniny,
sekretarza powiatu Sylwii Fronczek, przewodniczącego Rady
Powiatu Jerzego Cyrulika, skarbnika powiatu Jacka Fokczyńskiego, burmistrza Edwarda Maniury, przewodniczącego Rady
Miasta Gabriela Podbioła oraz skarbnika miasta Gabrieli Czech.
– Każdy jubileusz jest czasem,
w którym sięgamy w przeszłość.
Przed oczami naszej wyobraźni pojawiają się obrazy z tych minionych
15 lat, kiedy musieliście Państwo
zaryzykować, podjąć decyzję odważną, że chcecie, poniekąd można powiedzieć, stać się twórcami,
czegoś, co wymaga ogromnej wyobraźni, która rodzi się z autentycznej inspiracji i wtedy wykracza
poza to, co spostrzegają zmysły,
staje się wyzwaniem i marzeniem
równocześnie. I tylko takie myślenie pozwala na przekraczanie granic i osiąganie wspaniałych rezultatów. Świadczy o tym chociażby
to, że Państwa szkoła jest jedną
z największych i najlepszych szkół
językowych w województwie śląskim i opolskim. 1600 osób w sześciu filiach, to imponujący wynik.
Mamy nadzieję, że przez następne
lata Państwa szkoła będzie w dalszym ciągu tak dynamicznie i kreatywnie się rozwijała, przynosząc
w ten sposób Państwu poczucie
zawodowego spełniania się – mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki.
Podczas uroczystości wręczone zostały Certyfikaty Cambridge dla uczestników egzaminów
międzynarodowych, do których
podchodzi co roku grupa blisko
60–70 uczniów – dzieci, młodzieży i dorosłych i – co ważne –
uzyskuje certyfikaty językowe
na różnych poziomach umiejętności. W tym roku dzieci w przedziale wiekowym 8–12 lat uzyskały certyfikaty Young Learners
Starters, Movers oraz Flyers natomiast młodzież i dorośli certyfikaty Key English, Preliminary
English, English First oraz English Advanced. Egzaminy te odzwierciedlają poziom biegłości
językowej przyjętej i zatwierdzonej przez Radę Europy na poziomach w skali od A1 do C1. Warto
podkreślić, iż wszyscy słuchacze
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zdali egzaminy i dzięki swemu
zaangażowaniu, ciężkiej pracy
i pomocy lektorów prowadzących osiągnęli imponujące wyniki. Podczas uroczystości wręczono również dyplomy pamiątkowe
i statuetki dla byłych i aktualnych pracowników szkoły – jubilatki. Otrzymali je: Anna Mateja,

Anna Gajda, Anna Giemza-Jurga,
Katarzyna Małek, Jagoda Podobińska, Katarzyna Bugno, Monika Ziaja, Katarzyna Skruszewicz,
Elżbieta Bilnik, Kinga Kuś, Renata Koza, Marta Bogawska, Anna Adamczyk, Angelika Kabus,
Olga Strużyk, Patrycja Czornik,
Aleksandra Konicka-Dylka, Anna Plonka, Oliwia Brodowicz, Julia Naczyńska, Małgorzata Skirucha, Aleksandra Janik, Marta
Dula, Katarzyna Zawada, Anastazja Mitiuk, Inna Morozko, Justyna Wróbel oraz amerykański
native speaker Andrew Gorevitz.

Szczególne wyróżnienie z rąk
państwa Naczyńskich otrzymały: Katarzyna Nowak – dyrektor
ds. metodyki nauczania i koordynacji kursów, Paulina Dachowicz-Waszut – wieloletni dydaktyk i lektor języka angielskiego
oraz Agata Kazek – manager ds.
obsługi klienta.
Oprawę artystyczną Gali zapewnili jej uczniowie przedstawiając program przygotowany
w formie skeczy i piosenek w języku angielskim i niemieckim.
Na scenie widzowie mogli zobaczyć między innymi: Nikolę

Wanot, Hanię Bienek, Igę Parzyńską, Emilię Januszka, Magdę Kansy, Lenkę Jurek, Nadię
Nowińską, Odo Bąk, Kubę Mikołajczyka, Wojtka Narewskiego, Kingę Lis, Franka Strzelczyka, Maćka Bogusa, Kubę Siwego, Sandrę Jureczko, Katarzynę
i Piotra Czudaj, Emilię Jaworską, Julię Zarębę oraz Mateusza
Bonka. Całość Gali natomiast

Oprawę artystyczną Gali zapewnili jej uczniowie przedstawiając program
przygotowany w formie skeczy i piosenek w języku angielskim i niemieckim

brawurowo poprowadzili konferansjerzy w osobach Oli Just, Juli
Jajszczyk i Daniela Wydmucha.
Jak na jubileusz przystało, nie
obyło się oczywiście bez tortu
i toastu. Podczas spotkania przy
kawie słychać było wspomnienia
z językowych potyczek uczniów,
opowieści o sukcesach edukacyjnych i planach na przyszłość.

15 lat nauczania języków obcych
Sieć Szkół Językowych NACZYŃSCY powstała w 2001 roku. Jest jedną z największych
i najlepszych szkół językowych
w województwie śląskim i opolskim. Aktualnie na kursach językowych naukę pobiera ponad
1600 osób w 6 filiach znajdujących się w Lublińcu, Częstochowie, Koszęcinie, Dobrodzieniu, Ciasnej oraz Zawadzkiem.
20 lektorów pracujących w placówce to fachowcy, starannie
wybrani na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności językowych a także predyspozycji
pedagogicznych oraz umiejętności interpersonalnych.
Tu zdjęcie – foto 8
– Uczymy wybranego języka
w najbardziej przystępny, ciekawy, ale przede wszystkim efektywny sposób. W procesie nauczania
pracujemy nad wszystkimi umiejętnościami, czyli prawidłową
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wypowiedzią pisemną, czytaniem
i słuchaniem ze zrozumieniem, gramatyką, lecz największy nacisk kładziemy na łatwość komunikowania
się w mowie i przełamywanie barier
językowych. Praca każdego ucznia
jest monitorowana i systematycznie oceniana przez nauczyciela. Robimy wszystko, aby sprostać coraz
wyższym wymaganiom naszych
klientów i osiągnąć jak najlepsze
wyniki w nauce. Naszym największym sukcesem są nasi uczniowie,
nauczyciele i wielkie grono przyjaciół, którzy w ciągu tych 15-tu lat
pojawili się w naszej działalności –
mówiła Anita Naczyńska, autorka nowatorskich metod nauczania i programów poznawczych
stosowanych w szkole.
W ciągu 15 lat działalności szkoła wyedukowała około 10.000 uczniów z czego blisko 400 uzyskało certyfikaty
międzynarodowe, była organizatorem wielu obozów językowych w kraju i poza jego granicami, spędziła niezapomniane
chwile z najmłodszymi uczniami w założonej przez siebie
świetlicy i na organizowanych

wielokrotnie półkoloniach językowych na różnym poziomie,
organizowała wiele gal, konkursów, testów językowych i akcji
promujących naukę języków obcych. Mikołaj Naczyński, odpowiedzialny za rozwój i innowacje w szkole podkreślał:

– Wiele udało się osiągnąć,
jednak nie poprzestajemy na dokonaniach i każdego roku „dźwigamy poprzeczkę”. Stawiamy
na nowoczesne metody nauczania i cyfryzację procesów poznawczych, każde zajęcia są rejestrowane cyfrowo i wraz z notatkami

W uznaniu licznych podejmowanych przez szkołę działań wolontaryjnych
właścicielka szkoły – Anita Naczyńska została uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Lublinieckiego 2015

Z bezpłatnych lekcji języka angielskiego korzystają m.in. pensjonariusze
DPS Dom Kombatanta

w formie elektronicznej udostępniane na Platformie e-learningowej naszej Szkoły, tak by klienci
mieli możliwość bezpłatnego korzystania z nich w domu. To autorskie rozwiązanie znacząco wpływa
na utrwalenie i osłuchanie słuchaczy, ułatwia zapamiętanie materiału, a co za tym idzie znacznie
wspomaga naukę. Zabezpiecza ono
również problem związany z ewentualną nieobecnością słuchaczy
na zajęciach.
Od 5 lat szkoła zaangażowana jest w działania wolontaryjne w placówkach opiekuńczych,
działa charytatywnie i wspiera
wiele instytucji oraz osób indywidualnych. Z bezpłatnych lekcji języka angielskiego korzystają m.in. pensjonariusze DPS
Dom Kombatanta oraz panie osadzone w lublinieckim Zakładzie
Karnym. W uznaniu licznych podejmowanych przez szkołę działań wolontaryjnych właścicielka

szkoły – Anita Naczyńska została
uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Lublinieckiego 2015.
W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów językowych
dla mieszkańców Powiatu Lublinieckiego, przybliżających tematykę Międzynarodowych Certyfikatów CAMBRIDGE 2017. Dzięki
uprzejmości władz i dyrektorów
placówek, uruchomiona zostanie
nowa edycja programu wolontaryjnego, skierowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej w Lublińcu w formie bezpłatnej nauki języków oraz klubu
karaoke. W szkole natomiast rozpoczynają się nabory na czwarty
z kolei Obóz Żeglarsko-Językowy nad Soliną, w którym w tym
roku weźmie udział rekordowa
liczba prawie 100 uczestników
z naszego powiatu.
Aneta Konieczny

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy
są państwową jednostką
organizacyjną zajmującą się
młodzieżą wymagającą opieki, zapewnienia kontynuacji
nauki oraz zdobycia zawodu.

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży realizują
centra edukacji i pracy młodzieży. Jednym z takich centrów jest
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, w ramach którego działają jednostki świadczące usługi z zakresu
orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży kilku powiatów regionu częstochowskiego
Młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i poszukująca pracy mieszkająca na terenie
powiatu lublinieckiego zainteresowana świadomym i efektywnym planowaniem swojej ścieżki

edukacyjno-zawodowej może
skorzystać z pomocy kilku jednostek CEiPM, do których należą:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu– jest to jednostka

stacjonarna oferująca:
• fachową pomoc i dostęp
do informacji o zawodach,
kierunkach kształcenia i rynku pracy
• warsztaty i porady indywidualne z zakresu określania zainteresowań i predyspozycji
zawodowych
• wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych
• zapoznanie z zagadnieniami
prawa pracy, przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
• pomoc w kreowaniu aktywnej
postawy przez przezwyciężanie bierności, uczeniu się
radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i stresowych
• pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy
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•
•

•
•
•

nieodpłatne i dobrowolne pośrednictwo pracy dla młodzieży
organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób
poszukujących pracy
gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej
ewidencjonowanie osób poszukujących pracy
kierowanie na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie

–jednostka mobilna, której zasada funkcjonowania opiera się
na docieraniu do młodzieży potrzebującej wsparcia w obszarze zawodowym. MCIZ dojeżdża
do szkół i innych instytucji związanych z rynkiem pracy. Oferuje:
• porady indywidualne i zajęcia grupowe

•
•

•

•

treningi i warsztaty umiejętności osobistych
aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów, filmów o zawodach,
multimedialnych programów
komputerowych
metody planowania kariery
zawodowej: testy preferencji zawodowych, indywidualny plan działania
dostęp do informacji o: zawodach (charakterystyk zawodów, wymagań psychologicznych), możliwościach
kształcenia (szkoły, uczelnie wyższe, kursy zawodowe),
rynku pracy (szanse na zatrudnienie, zawody przyszłości).

Dokładne dane adresowe placówek OHP dostępne są na stronie
internetowej www.ohp.pl

Zapraszamy do bezpłatnego
skorzystania z naszych usług
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Nauczyciele „Mickiewicza” na Malcie
Podczas tegorocznych ferii zimowych dziesięcioro nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza uczestniczyło
w kursach – językowym i metodycznym na Malcie w ramach
projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój POWER, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten dał im szansę
na doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz językowych. Nauczyciele „Mickiewicza” mieli możliwość kształcenia swoich umiejętności w dwu
rodzajach kursów – językowym
i metodycznym. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Alpha
School of English Language – jedną z wielu szkół językowych, jakie
oferuje Malta wszystkim, którzy
chcą się nauczyć j. angielskiego,
doskonalić swe umiejętności językowe lub poznać nowe metody nauczania.
Nauczyciele „Mickiewicza”
mieli więc okazję uczestniczyć

w zajęciach, podczas których wykorzystywano najnowsze technologie i specjalne programy, które
pozwalają na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów nauczania: matematyki,
języków obcych, historii czy języka polskiego. Zajęcia mające
na celu doskonalenie kompetencji językowych były prowadzone
przez native speakerów, co, jak
wiadomo, pozwala na osiągnięcie najwyższych wyników w nauczaniu języka obcego. Z kolei
na kursie metodycznym uczestnicy projektu mieli możliwość wypróbowania różnych programów
multimedialnych w nauczaniu

różnych przedmiotów i tym samym stworzenia zadań, które są ciekawe i atrakcyjne dla
uczniów, a jednocześnie spełniają swą funkcję dydaktyczną.
Wolne popołudnia nauczyciele wykorzystywali na zwiedzanie w yspy i poznawanie

najciekawszych zabytków. Odwiedzili stolicę Malty – Vallettę
oraz promem przepłynęli na wyspę Gozo – mekkę turystyczną
kraju – słynną ze swych regionalnych wyrobów i niezwykłych
krajobrazów.
(red.)

„Byłem w więzieniu,
a przyszliście do mnie”

(Ewangelia wg Św. Mateusza 25,40)

Wolontariusze Zespołu Szkół
Zawodowych po raz kolejny
zawitali do Zakładu Karnego
dla kobiet w Lublińcu, by zaprezentować program „Pasja
czytania”. Tym razem gościem
specjalnym organizowanego
od października projektu był
pochodzący z Częstochowy,
pisarz – Janusz Mielczarek.
„ Przebywając w zakładzie karnym nie oczekiwałam, że ktoś pomyśli o nas, a zwłaszcza, że poświęci swój czas, aby spędzić z nami kilka miłych chwil.”
Ola

Pan Janusz obchodził w tym
roku swoje 80-te urodziny.
W swoim dorobku ma pięć tomów
opowiadań. Debiutował w 1986
tomem „Zanim wyrzucą cię z samolotu”, którego nakład wynosił 10 000 egzemplarzy, a książka otrzymała od wydawnictwa
„Iskry” nagrodę za debiut. Potem
była dłuższa przerwa, w czasie
której autor poświęcił się fotografii artystycznej. Po roku dwutysięcznym Janusz Mielczarek
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powrócił do prozy tomami takimi jak „Hrabalowisko”, „Do widzenia, Panie Fellini” oraz najnowszą książką „Szczęściarz”.
Utwory z tych tomów były wielokrotnie nagradzane podczas
ogólnopolskich konkursów opowiadań, m.in. podczas konkursu im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie w 2014 r., gdzie tekst
„Karuzelowy” z tomu „Do widzenia, Panie Fellini”otrzymał
pierwszą nagrodę.
„Było ciekawie, przede wszystkim normalnie na nas patrzyli,
a nie jak na wrogów”

Janusz Mielczarek opowiadał
zebranym o swojej twórczości,
pasji pisania i pasji czytania.
Wiele mówił o inspiracjach swoich tekstów, a także o wpływie
tworzenia na swoje życie i szczęście osobiste – nieprzypadkowo jego ostatni tom nosi tytuł
„Szczęściarz”. Pisarz w kontakcie z zebranymi na sali był taki jak jego twórczość – ciepły,
otwarty i pełen energii. Prelekcję uzupełniło głośnie czytanie
fragmentów opowiadań w wykonaniu samego autora oraz młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Małgorzata

„Dziękujemy za wrażliwość, która skierowała Was w naszą stronę”
Eliza

Uczniowie wykonali pastorałki i kolędy, które wzbogaciły literackie spotkanie o świąteczny
klimat. Przygotowano też słodki
poczęstunek. Janusz Mielczarek
w imieniu fundacji „Pasja do życia”, którą prowadzi jego córka,
przekazał bibliotece więziennej
książki, płyty CD oraz DVD. Autor przekazał także własne dzieła wraz z dedykacją i teraz każda
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z osób, które przybyły na spotkanie, będzie mogła wspominać je przez pryzmat dzieł literackich Pana Janusza.
„Pragnę, aby takich spotkań było jak najwięcej”
Ewa

Po odwiedzinach w zakładzie karnym Janusz Mielczarek
spotkał się z młodzieżą Zespołu
Szkół Zawodowych w Lublińcu
i mówił o swojej młodości, o tym
jak bardzo różni się przeszłość
od teraźniejszości. Dla młodzieży
Zespołu Szkół Zawodowych było to nie tylko spotkanie z pisarzem ale także ze świadkiem historii. Autor pozostawił po sobie
swoje dzieła i wzbogacił księgozbiór szkolnej biblioteki.

EDUKACJA W POWIECIE

Jan Paweł II patronem
Zespołu Szkół w Koszęcinie
10 lutego odbyły się uroczystości związane z nadaniem
imienia i sztandaru Gimnazjum
w Koszęcinie. Jednym z punktów wydarzenia było otwarcie nowego skrzydła szkoły
o wartości ponad 1,6 mln zł.

Całość uroczystości zapoczątkowała msza św. pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Jana Kopca, po której dla zebranych w kościele gości wystąpili
uczniowie Zespołu Szkól w Koszęcinie. Program artystyczny przygotowany specjalnie

na tę okazję w całości dotyczył
życia i nauki nowego patrona
Gimnazjum w Koszęcinie, od lat
już patronującemu tamtejszej
Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II.
Skąd pomysł by obie placówki nosiły imię jednego patrona?
– Od momentu powstania gimnazjum w naszych głowach dojrzewała myśl o wybraniu patrona.
Rozważaliśmy kandydatury Wisławy Szymborskiej, Janusza Korczaka, Czesława Miłosza, a nawet
Roberta Korzeniowskiego. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła. W 2005 roku Szkoła Podstawowa znajdująca się w tym samym

budynku przyjęła imię Jana Pawła
II. Od tego momentu postać najdoskonalszego nauczyciela naszych czasów, zaczęła coraz bardziej przenikać naszą szkolną rzeczywistość. Od 2007 roku kiedy
to został powołany Zespół Szkół,
postać ta była obecna na prawie
każdej akademii czy uroczystości. Uświadomiliśmy sobie wtedy,
że św. Jan Paweł II kroczy z nami
na co dzień. Jesteśmy dumni, że jest
patronem naszej szkoły – wyjaśnia
dyrektor szkół Adam Małyska.
Oficjalna część wydarzenia
miała miejsce w budynku Zespołu Szkół w Koszęcinie. Wśród
atrakcji zaplanowano zwiedzanie
szkoły i historyczną podróż przez
dzieje placówki, która w tym roku kończy 82 lata. Na zakończenie wszyscy zebrani goście byli
świadkami symbolicznego przecięcia wstęgi w przejściu do dobudowanej części szkoły. Nim
jednak nastąpił ten historyczny
moment, wójt gminy Zbigniew
Seniów zwrócił się do uczniów
szkoły: Wszystko co robimy, robimy dla Was. Mam nadzieję,

że te pomieszczenia będą Wam
służyły jak najlepiej.
W rzeczy samej, nowa część
szkoły robi kolosalne wrażanie,
a uczniowie i nauczyciele z pewnością wykorzystają jej potencjał w całości.
Przypominamy, że dobudowa
i nadbudowa budynku o wartości
przekraczającej 1,6 mln zł. objęła budowę dwóch dodatkowych
sal lekcyjnych, służących jako
pomieszczenia do nauki i zabawy oraz nowych pomieszczeń
szatni i sanitariatów.
Dla n iep e ł nospraw nyc h
uczniów wybudowane zostały sanitariaty oraz winda umożliwiająca im poruszanie się po prawie
wszystkich kondygnacjach szkoły. Powstała też nowa świetlica, a istniejąca stołówka została
powiększona o dotychczasową.
Karolina Imiolska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największe na świecie wydarzenie
promujące przedsiębiorczość jako postawę i podejmowanie biznesowych
inicjatyw. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu włączył się w organizację tego przedsięwzięcia przystępując po raz trzeci do realizacji projektu Otwarta Firma – „Biznes przy tablicy” koordynowanego na poziomie
ogólnopolskim przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
W ramach tego projektu zorganizowano spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami: Pawłem
Kampą reprezentującym Piekarnię – Ciastkarnię „Kampa”,

Małgorzatą Wieczorek – właścicielką salonu fryzjerskiego
Koki Loki i Fantazje oraz przedstawicielką KIA Motors Polska AUTO-MONIKA Lubliniec.
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Zorganizowano także wizytę w Ethos Energy Poland S.A.
w Lublińcu.
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klasy 2 TGE, 2 mps
i 1 wzf. Tematem przewodnim
spotkań była „własna firma”.
Zaproszeni goście opowiedzieli
m.in. historię swoich firm, przedstawili strategie ich działania,
podkreślili jak ważna jest innowacyjność i pracowitość. Uczniowie
klasy mechanicznej mieli ponadto
możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi w ramach obsługi klienta w warsztacie samochodowym, a uczniowie
klasy elektrycznej zapoznani zostali z zakładem, jego strukturą
i ofertą w ramach wizyty w EthosEnergy Poland S.A.

Zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne wskazówki dotyczące prowadzenia własnej firmy,
a także za stworzenie uczniom
szansy na weryfikację ich wiedzy z doświadczeniami praktyków biznesu.
Ewa Swarlik
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„SILESIUS”
w Kochanowicach
W Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, w dniu 9 lutego br., odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „SILESIUS” prezentującej sylwetki wybitnych
Ślązaków, którzy przez wiele wieków tworzyli historię, naukę, kulturę i gospodarkę Ziemi Śląskiej.
Ekspozycja wcześniej prezentowana była w Brukseli, aby
przybliżyć Europie nasz region
przez pryzmat wybitnych postaci żyjących, działających, tworzących i pracujących na Śląsku.
Na wystawie mogliśmy więc zapoznać się z sylwetkami artystów, polityków, sportowców,
przemysłowców, a nawet świętych. Niestety nie sposób ukazać wszystkich zasłużonych, jednak w Kochanowicach wystawa

została wzbogacona o dodatkowe trzy postacie związane bezpośrednio z powiatem lublinieckim: św. Teresę Benedyktę (Edyta
Stein), Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i hrabię Franciszka von Ballestrema. Inicjatorem powstania ekspozycji był
europoseł Marek Plura. Merytorycznie wystawę przygotował
Związek Górnośląski (ZG). Kuratorem wystawy była dr Łucja
Staniczek wiceprezes ZG.  (KA)

Muzycznie
w Oblatach

1% dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Dlaczego warto przekazać 1% podatku
na rzecz naszego Szpitala?
Każda taka złotówka zostanie przeznaczona na: zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego, lub wyposażenia technicznego sal, gabinetów lekarskich
co wpłynie na podniesienie standardów leczenia w naszym szpitalu.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz

Na zaproszenie starosty Joachima Smyły i Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu, w kościele pw.
św. Stanisława Kostki zagrał „Zespół w Składzie” tworzony przez muzyków na co dzień grających w takich zespołach jak Arka Noego, Luxtorpeda, Deus Meus i innych wraz
z charyzmatyczną wokalistką Dikandy Kasią Bogusz.
Kasia, rozpoznawalna dzięki zeszłorocznym Światowym
Dniom Młodzieży w Krakowie,
gdzie wykonała hymn „Błogosławieni Miłosierni” wraz z gitarzystą Robertem Drężkiem w niezwykle ciepłych, wypływających
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z głębi serca słowach opowiadali
o tym, jak w ich życiu codziennie
rodzi się Jezus Chrystus i w jaki
sposób to wydarzenie wpływa
na relacje z najbliższymi i przypadkowo spotykanymi ludźmi.
(red.)
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Naszego Szpitala?
Wypełniając deklarację podatkową PIT37 należy wpisać w rubryce:
• 137. Numer KRS: 0000244994
• 138. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1%
kwoty podatku należnego
• 139. Cel szczegółowy: SPZOZ w Lublińcu
W związku z aktualizacją formularzy PIT37 numeracja rubryk może ulec zmianie.

