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Smutna lekcja patriotyzmu

Przejmujący marsz milczenia
Ciągle trudno oderwać się myślami
od tragicznej katastrofy w smoleńskim lesie.
W czasie żałoby narodowej wszyscy odczuwaliśmy, że jesteśmy razem, zniknął
niespokojny język oskarżeń, pomówień,
ludzkiej nieżyczliwości. Były łzy, słowa przebaczenia i wszechobecna refleksja o naszym
ziemskim przemijaniu.
Zobaczyłem też, w tych dniach, piękne
oblicze naszej młodzieży. Sami od siebie
wystąpili z inicjatywą, aby zorganizować
powiatową uroczystość, podczas której będzie
można oddać hołd wszystkim ofiarom tego
tragicznego lotu. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, wraz ze swoimi nauczycielami,
księżmi, przedstawicielami władz powiatu
i miasta, delegacjami instytucji powiatowych
i miejskich, przeszła ulicami Lublińca
w przejmującym marszu milczenia z kościoła
pw. św. Stanisława Kostki na cmentarz
wojskowy, aby tam – przed Grobem
Nieznanego Żołnierza – złożyć wieńce
i wiązanki kwiatów. Wcześniej jednak była
modlitwa podczas Mszy św. odprawionej w
intencji ofiar katastrofy. Podczas tego marszu
milczenia patrzyłem na naszą młodzież
i widziałem ich autentyczne przejęcie i zaangażowanie. Piękną mamy młodzież. Nie
możemy zmarnować w wymiarze społecznym
ich bogactwa.
Dzisiaj, niestety, znowu zaczyna powracać
hałas, pada zbyt wiele słów, spekulacji, a to
stwarza zagrożenie, że ponownie jako
społeczeństwo nie wykorzystamy tego znaku,
jaki został nam dany. A przecież wystarczy
tylko dołączyć do tego marszu milczenia
i modlitwy. Wystarczy popatrzeć na naszą
młodzież i zachwycić się Jej piękną postawą,
z której wyłoniło się przesłanie w symbolice
trzech liter: MMM – modlitwa, milczenie,
miłość.
Joachim Smyła

Wszyscy czuliśmy ogrom
tragedii, która w jednej chwili
spadła na Polskę. Piątek,
16 kwietnia był kolejnym dniem
wspólnie przeżywanej przez
Polaków żałoby narodowej,
po tym, jak 10 kwietnia zginął
w katastrofie lotniczej prezydent RP Lech Kaczyński i jego
małżonka Maria Kaczyńska
oraz wybitni polscy politycy,
dowódcy wojsk, przedstawiciele duchowieństwa i rodzin
katyńskich.
dokończenie na str. 2

PREZENTACJE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU LUBLINIECKIEGO

ZAPRASZAMY NA

TARGI PRACY
28
maja

2010 r.
Wybór zawodu jest bardzo ważną decyzją
w życiu człowieka. Czas ukończenia
gimnazjum, to właśnie pierwszy ważny
moment
decydowania o przyszłości
zawodowej. Dla wielu uczniów wybierających technika lub szkoły zawodowe moment decydujący o wyborze konkretnego
zawodu. Dla uczniów wybierających licea,
wizja przyszłego zawodu, pomaga wybrać
właściwy profil szkoły średniej.

dokończenie na str. 2

W hołdzie ofiarom

Starosta Lubliniecki
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Jadwiga Kandora - dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
zaprasza do udziału w „Targach Pracy”,
które odbędą się 28 maja 2010 roku
w Hali Sportowej przy Zespole Szkół
nr 1 w Lublińcu, przy ul Sobieskiego 22,
w godzinach od 10.00 do 14.00.
dokończenie na str. 3

W kościele pw. św. Stanisława Kostki
w Lublińcu dn. 13 kwietnia odbyła się msza
święta dla upamiętnienia 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej oraz dla uczczenia ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem. Mszę celebrowali
wszyscy oblaci pod przewodnictwem Ojca
Superiora Aleksandra Dońca, który wygłosił
okolicznościowe kazanie. Biało-czerwone kwiaty
w hołdzie poległym złożył Zarząd Powiatu
Lublinieckiego.
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dokończenie ze str. 1

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
zainicjowała zorganizowanie uroczystości upamiętniającej
ofiary katastrofy w Smoleńsku. Do tej inicjatywy dołączyły się
społeczności szkolne Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych
w Lublińcu.
Uroczystość rozpoczął uroczysty przemarsz od budynku
szkoły ulicami Sobieskiego i Grunwaldzką do kościoła
św. St. Kostki. W przemarszu i uroczystościach uczestniczyły
władze powiatu i miasta, poczty sztandarowe, harcerze,
delegacje lublinieckich szkół, zakładów pracy i organizacji
pozarządowych.
Młodzież z „Mickiewicza” przygotowała apel żałobny
podkreślając dramat poległych pod Smoleńskiem, który
poprzedził mszę świętą. Modlitwę w intencji wszystkich,
którzy zginęli poprowadził o. Paweł Sadowski, a kazanie
wygłosił o. Rafał Bytner. Po mszy św. zebrani w kościele
przemaszerowali na Cmentarz Wojskowy, gdzie Starosta

w krótkim przemówieniu prosił o godne przeżycie czasu żałoby
i danie wyrazu patriotyzmu.
(red.)

PREZENTACJE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU LUBLINIECKIEGO
Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych, to impreza mająca
wieloletnią tradycję. Jej pomysł zrodził się w 1996 r. w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, która co roku jest współorganizatorem tej imprezy. Co roku Starostwo wydaje także
informator z aktualną ofertą edukacyjną szkół z terenu powiatu
na nadchodzący rok szkolny. Informatory te są bezpłatne
i dostępne dla każdego ucznia. Gospodarzem i współorganizatorem tegorocznych prezentacji był Zespół Szkół Ogólnokształcąco
– Technicznych w Lublińcu.
W imprezie wzięło udział 7 szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Lublinieckiego: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespół Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych,
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Katolickich im. św.
Edyty Stein, Liceum Ogólnokształcące w Psarach, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących
i Niedosłyszących w Lublińcu oraz Młodzieżowe Centrum
Kariery i Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lublińcu.
W tym roku imprezą towarzyszącą była projekcja filmu
“Poznaj swoją przyszłą szkołę” złożonego z reklamówek
wszystkich szkół biorących udział w targach. Ujęte w filmowym
skrócie informacje o szkołach uzupełniały to, co młodzież mogła
zobaczyć na stanowiskach poszczególnych placówek. Pojawiły się
nowe kierunki – między innymi: technik architektury krajobrazu,
technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności oraz
profile – politechniczny czy informatyczny.
Na stanowisku Poradni uczniowie mogli rozwiązać konkurs
z nagrodami “Zawody w polskich przysłowiach”, otrzymać ulotki
na temat interesujących ich zawodów oraz uzyskać informacje na
temat dróg dochodzenia do wybranego zawodu.
- Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody gastronomiczne, mechanik samochodowy, technik budownictwa, technik
informatyk, architekt wnętrz i krajobrazu oraz technik hotelarstwa
i organizacji usług turystycznych. Wiele dziewcząt pytało także o zawód

Konsultacje z pracownikami Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu

fryzjera, kosmetyczki i sprzedawcy - wyjaśniała Liliana Białas,
psycholog Poradni w Lublińcu - Zdarzały sie także bardziej
oryginalne zainteresowania – hodowca koni, inżynieria genetyczna.
Wielu chłopców zainteresowanych jest zawodami mundurowymi –
policjant, strażak wojskowy. Osoby wybierające liceum w perspektywie
myślą najczęściej o zawodzie lekarza, prawnika, tłumacza lub inżyniera.
Dla każdego gimnazjum został opracowany pakiet informacyjny, wręczany dyrektorom szkół gimnazjalnych na spotkaniu
z władzami powiatu i organizatorami imprezy.
- Prezentacje Szkół Ponadgimnazjanych od lat cieszą się dużą
popularnością i są cenione zarówno przez uczniów stojących w obliczu
podjęcia decyzji zawodowej, jak i ich
rodziców, wychowawców
i nauczycieli. Przynoszą one wiele nowych informacji - a jak wiemy
z badań naukowych – trafnie podjęta decyzja to dobrze przetworzona
informacja – komentowała Alicja Kamińska, dyrektor Publicznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu.
(red.)
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Aktywizacja bezrobotnych
w powiecie lublinieckim

dokończenie ze str. 1

- Chcemy umożliwić wszystkim osobom poszukującym pracy
zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy, a
pracodawcom bezpośredniego z nimi kontaktu. Organizowane przez nas
targi nie ograniczają się jedynie do prezentacji ofert pracy, stażu czy
praktyki zawodowej, ale przede wszystkim ukazują nowe perspektywy i
trendy na obecnym rynku zatrudnienia – wyjaśniła Jadwiga Kandora,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu.
Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Na targach swoją
ofertę mogą prezentować pracodawcy z każdej branży niezależnie
czy reprezentują małe czy duże przedsiębiorstwa, firmy o lokalnej
działalności czy pracodawcy spoza naszego powiatu.
Organizatorzy służą pomocą doradczą w bezpośrednich
rozmowach rekrutacyjnych z uczestnikami targów. Ponadto
podczas trwania targów odwiedzający będą mieli okazję zapoznać
się z usługami Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucji
działających na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców.
(red.)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu w 2010 r. realizuje
projekt systemowy „Idziemy naprzód – aktywizacja
bezrobotnych w powiecie lublinieckim” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W ramach projektu wsparcie otrzyma 294 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Będą to
przede wszystkim osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
m.in. osoby w wieku do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby zamieszkujące
tereny wiejskie.
Formami wsparcia realizowanymi w ramach projektu będą:
· staże dla 72 osób
· środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej
dla 71 osób
· szkolenie dla 151 osób:
spawanie metodami TIG-MAG dla 15 osób
obsługa hurtowni i magazynu dla 15 osób
prawo jazdy kat C lub C+E dla 40 osób
(dla 2 grup)
sprzedawca-handlowiec dla 30 osób (dla 2 grup)
opiekun osób starszych, niepełnosprawnych
i dzieci dla 12 osób
podstawy obsługi komputera dla 15 osób
decupage – rozwój osobisty i kreatywne
myślenie dla 12 osób
bukieciarstwo dla 12 osób
W ramach projektu prowadzone będzie także poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy. Wartość projektu opiewa na
kwotę 2.234.100,00 zł.
Zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 9,
tel. 34 356 23 52 lub 34 356 52 91

Magda Kamińska
- lublińczanka z pasją

MSZA W INTENCJI OFIAR
Starosta Lubliniecki Joachim Smyła i proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie ks. Sławomir Madajewski zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu na uroczystą mszę świętą
w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 30 dni po
tym tragicznym wydarzeniu, która odbędzie się 10 maja o godzinie
18:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.

Magda Kamińska, rodowita lublińczanka, jest studentką III roku wychowania
fizycznego na Politechnice Opolskiej. Magda jest instruktorem rekreacji ruchowej
w 4 dyscyplinach: jeździectwo, narciarstwo zjazdowe, koszykówka i lekkoatletyka.
Jedną z jej wielu pasji, niezmienną od 12 lat, jest jeździectwo konne, a przede
wszystkim skoki przez przeszkody. Występując w barwach Klubu Jeździeckiego
Zbrosławice zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. III miejsce w Halowych
Akademickich Mistrzostwach Polski Leszno 2009, III miejsce w klasyfikacji łącznej
koni pięcioletnich na Zawodach Ogólnopolskich Oficjalnych Kraków 2009, III miejsce
w konkursie Małej Rundy na Zawodach Ogólnopolskich Oficjalnych Kraków 2009
oraz I miejsce w Finale Ligi Śląska Seniorów Zbrosławice 2009. Niewątpliwie
największym sukcesem Magdy był występ na kończących sezon Międzynarodowych Halowych Zawodach Konnych CSI** Parada Horse Show w Katowicach,
gdzie w Finale Rundy Młodych Jeźdźców - jako jedyna Polka -zakwalifikowała się do
rozgrywki tego typu i zajęła w niej
II miejsce.
Magda odnosi sukcesy nie tylko
skacząc konno przez przeszkody.
Jest również zwyciężczynią
Akademickich Mistrzostw Opolszczyzny w slalomie gigancie,
bowiem narciarstwo to kolejne
hobby tej utalentowanej mieszkanki Lublińca.
(red.)
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Uniwersytet w Lublińcu
Na początku działalności Uniwersytet nie posiadał siedziby, środków
finansowych i rzeczowych. Posiadał za to pasję i wolę działania coraz
liczniejszego grona członków i sympatyków. Posiadał też akceptację
i życzliwość wielu instytucji oraz władz samorządowych Miasta Lublińca
i Powiatu Lublinieckiego. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
i osobiście panowie: Marek Kucharski, Włodzimierz Ślimak i Marek
Knabel użyczyli nam na początku działalności szyldu i siedziby, by
można było ubiegać się o środki na sfinansowanie pierwszych wykładów
i ćwiczeń dla naszych studentów. Dyrekcja Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza udostępniła nam aulę, gdzie odbywają się wykłady. W Zespole Szkół
Ogólnokształcąco - Technicznych korzystamy z pracowni komputerowej,
a w Gimnazjum nr 1 z sal do nauki języków angielskiego i niemieckiego.
W tym miejscu słowa podziękowania dla dyrektorów: p. Marka Żyłki,
Joanny Walczak i Jana Brzezińskiego za pomoc i owocną współpracę.
Prawdziwych przyjaciół Uniwersytet nasz znalazł również we władzach
miasta i powiatu. Burmistrz Edward Maniura nie tylko wspiera nas
organizacyjnie i finansowo, ale również wygłosił dla naszych studentów
odczyt o swych podróżach po Ameryce Południowej. Starosta Joachim
Smyła objął patronatem cykl wykładów w terenie nt. Zabytków Techniki
Ziemi Śląskiej, a także życzliwie traktuje nasze postulaty i potrzeby,
wspierając szereg naszych przedsięwzięć. Dziękujemy też za życzliwość
i wsparcie pani Danucie Lampce - sekretarzowi Powiatu.
Na naszym Uniwersytecie gościliśmy niedawno znanego i lubianego
powszechnie, prof. Jana Miodka, który wygłosił wykład inauguracyjny
o współczesnej polszczyźnie i zmianach, jakim poddaje się pod wpływem
przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Aula Zespołu Szkół
im. A. Mickiewicza była pełna.
W semestrze letnim 2010r. kontynuować będziemy wykłady
stacjonarne i wyjazdowe, lekcje nauki języków angielskiego i niemieckiego, oraz obsługi komputera. Terminarz zajęć , tematykę wykładów
oraz nazwiska wykładowców można znaleźć na naszej stronie
www.utwlubliniec.free.ngo.pl W dniach 24-27 maja 2010 r. wyjedziemy
na wycieczkę naukowo - krajoznawczą do Kotliny Kłodzkiej.
Zapraszamy również do uczestnictwa w wyjazdach rowerowych
„Szlakami Ziemi Lublinieckiej”. W dotychczasowych kilku wycieczkach
uczestniczyło łącznie ok.150 osób. Piękno tras rowerowych, a także
wspólnie pieczone kiełbaski pozostają do dziś w pamięci uczestników.
W ramach Uniwersytetu funkcjonuje też grupa brydżystów
i zawiązuje się sekcja chodzenia z kijkami „nordic walking”. Trwa też
nabór do dyskusyjnego klubu filmowego i grupy fotograficznej.
We wtorki i czwartki o godz. 18.00 odbywa się w hali sportowej SP nr 1
gimnastyka przy muzyce. Uniwersytet nasz jest stowarzyszeniem
otwartym dla wszystkich bez względu na wiek. Nie robimy żadnej granicy
wiekowej dla naszych studentów i członków. Chętnie witamy każdego,
kto chce skorzystać z naszej oferty lub wnieść własny pomysły i pracę.
Pragnę wspomnieć też, że od tego semestru wprowadziliśmy indeksy
studenckie, gdzie będzie można dokonywać wpisów i zaliczeń wszelkich
form wykładów, ćwiczeń, warsztatów edukacyjnych itp. Indeksy można
odebrać w biurze uczelni.
Od 15 lutego 2010 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu posiada
patronat naukowy.
W dniu tym podpisaliśmy umowę patronacką
z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. W ramach tego patronatu
uzyskaliśmy dostęp do wydawnictwa, biblioteki, a również kadrę
profesorską tej uczelni. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu to
uczelnia niepaństwowa utworzona w 1998 roku. Studiuje na niej od 5 do 7
tysięcy studentów na licznych kierunkach głównie humanistycznych, na
studiach magisterskich i licencjackich.
Cieszy się opinią najlepszej uczelni niepaństwowej w Województwie
Śląskim. Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu spełniło
potrzebę instytucjonalnego rozwiązania problemów ludzi starszych,
głównie w wieku emerytalnym. W różnych formach zajęć uczestniczyło
ponad 1,5 tysiąca osób. Pełne grupy językowe i informatyczne, słuchacze
z różnych dziedzin nauki wypełniający aulę liceum lublinieckiego, liczni
uczestnicy wycieczek
rowerowych. Pełne autokary uczestników
wykładów wyjazdowych w ramach cyklu „Szlakiem Orlich Gniazd”.
Pełny autokar czterodniowej wycieczki naukowo - turystycznej do
Pienińskiego Parku Narodowego. Liczni uczestnicy pozostałych sekcji
i grup zainteresowań dowodzą, że idea powołania Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Lublińcu była słuszna i bardzo potrzebna.
Marek Jeremicz

Wszelkie informacje w naszej siedzibie w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 9, II p.
Serdecznie zapraszamy w poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 11.00 do 13.00.
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Niech nam żyje Polskie Radio!

85. urodziny pierwszej polskiej stacji radionadawczej
„Tu Próbna Stacja Radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, fala 385 metrów” – tym komunikatem, nadanym
1 lutego 1925 roku o godz. 18, rozpoczęła się historia radiofonii w Polsce. Pierwsza, eksperymentalna audycja trwała godzinę i poprzedziła
powstanie 18 sierpnia tego samego roku „Polskiego Radia” Sp. z o.o.
Wywiad z Panem Eugeniuszem Silukiem, lublińczaninem,
pasjonatem techniki radiowej.
Dominika Mońka: Ma Pan tu pokaźną kolekcję radioodbiorników. Skąd
u Pana ta pasja?
Eugeniusz Siluk: Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem radio, miałem sześć lat. Był to
odbiornik ludowy typu DKE, stał na parapecie w domu mojego kolegi, a z jego
wnętrza wydobywała się muzyka. Zasady jego funkcjonowania objaśnił mi później
ojciec.
Na dobre moja pasja rozwinęła się w szkole podstawowej. Mój ówczesny nauczyciel
fizyki, Pan Marian Ożarowski, założył koło radiowe, w którym prężnie działałem.
Pierwszy własny radioodbiornik skonstruowałem przy pomocy drutu w emalii,
który otrzymałem od właściciela warsztatu, w którym naprawiano silniki, w zamian
za sprzątanie tam przez tydzień. Później poskładałem jeszcze wiele odbiorników.
Za działalność w szkolnym kole zostałem uhonorowany odznaką SKRK
(Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju).
Także w wojsku miałem duży kontakt z radiem, dostałem się bowiem do jednostki
łączności. Oczywiście, na tym nie kończy się moja przygoda z radiem. Razem z
kolegą Karolem powołałem klub krótkofalarski dla młodzieży w Lublińcu, który
następnie został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Sadowie. Działalnością
klubu zainteresowała się telewizja z Katowic. Reportaż miał zostać wyświetlony 13
grudnia 1981 roku. Nie było nam jednak dane go obejrzeć – w zamian zobaczyliśmy
generała Jaruzelskiego, ogłaszającego stan wojenny…
Po zniesieniu staniu wojennego w Miejskim Domu Kultury utworzono sekcję
krótkofalarską, którą prowadziłem. Dostałem do dyspozycji pomieszczenia po
dawnych toaletach i wyremontowałem je nie do poznania. W 1998 roku na stulecie
radia urządziłem w MDK wystawę sprzętu. Było to naprawdę duże przedsięwzięcie.
Dziś już nie to zdrowie, nie ten wiek i kręci się łza w oku, kiedy wspominam tamte
czasy. Nie ma tych, którzy tworzyli na moim terenie krótkofalarstwo. Nie ma mody
na to hobby. Jest inna rzeczywistość. Jednak w moim sercu zawsze pozostaną
wspomnienia z lat, kiedy byłem w szkolnym kole radiofonizacji wsi i kiedy
tworzyłem pierwsze urządzenia nadawczo-odbiorcze. Mimo, że działalność
w klubie zakończyłem w 2001 r., to w dalszym ciągu jestem krótkofalowcem,
a w Klubie Seniora OTC znajduję się pod numerem 140.
DM: Jakie były początki radia? Czy możemy mówić o jakimś szczególnym
odkryciu, które okazało się być kamieniem milowym w rozwoju radiofonii?
ES: Wynalazcą radia był Marconi. Przeprowadzał on doświadczenia z rozchodzeniem się fal elektromagnetycznych. Był też drugi pasjonat tego rodzaju
doświadczeń - Popow. Różnie to przedstawiali uczeni, który z nich był pierwszy.
Pierwsze łączności były przeprowadzone w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Potężne maszty ustawiono na brzegach Kanału La Manche. Zainstalowano
nadajnik iskrowy i dzięki temu poprzez alfabet Morse'a została potwierdzona
odpowiedź z USA. Dalsze doświadczenia nabrały rozmachu zarówno w Europie
jak też na innych kontynentach. Powstały firmy w Holandii (Philips), Niemczech
(Telefunken) oraz inne. Powstały zakłady, które produkowały podzespoły.
DM: Na kiedy datuje się początek radiofonii w Polsce i kiedy nastąpił jej
największy rozwój?
ES: Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 nie było w Polsce żadnego
przemysłu, a właścicielem jakiegokolwiek sprzętu było wojsko. W roku 1919
powstała pierwsza firma pod nazwą Radiopol w Warszawie. Wkrótce powstały inne
spółki, np. PTR, czyli Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które współpracowało z firmami zagranicznymi, m.in. z firmą Marconi. W roku 1932 w Wilnie
powstała fabryka radioodbiorników. Początkowa produkcja opierała się na
nieskomplikowanym odbiorniku detektorowym, niewymagającym zasilania
źródłem prądu. Ważnym elementem był tu kryształek galeny. Następnie produkcja
nabrała rozmachu. Zaczęto wytwarzać odbiorniki lampowe w wielu postaciach,
różniących się od siebie zarówno w kwestiach technicznych, jak i estetycznych.
Produkcja trwała do 1939 roku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej natychmiast
przeniesiono potężną fabrykę z Wilna do Mińska na Białorusi. Tam zabrano też
polskich inżynierów – cały zespół techniczny. Na początku odbiorniki
produkowano z polskimi napisami, ale już pod nazwą „Minsk”. Z biegiem lat
zastąpiono polskie części rosyjskimi.
Należy wspomnieć także o inż. Wilhelmie Rotkiewiczu, który w roku 1932
skonstruował odbiornik detektorowy pod nazwa DETEFON. Był on bardzo
popularny w całej Polsce przedwojennej i dostępny także dla ludności mniej
zamożnej. Po wojnie, w roku 1947, wznowiono jego produkcję o oznakowaniu T7.
Inż. Rotkiewicz był również twórcą popularnego odbiornika PIONIER oraz
stworzył fabrykę radioodbiorników w Dzierżoniowie.
DM: 30 września 1939 r. władze niemieckie przejęły ostatnią rozgłośnię
(Warszawa II), nakazały konfiskatę odbiorników i zakazały Polakom (pod
groźbą kary śmierci!) słuchać radia.

ES: Narodowi polskiemu nie wolno było posiadać radioodbiornika. Odniosę się
do dziejów Lublińca oraz Katowic. Osobiście w roku 1949 widziałem skład
skonfiskowanych odbiorników, znajdujący się w dzisiejszej Złotej Podkowie. Było
ich około 80 sztuk. Co ówczesne władze z nimi zrobiły, tego nie wiem.
Podejrzewam, że - jak to zwykle bywało – zostały komisyjnie zniszczone.
Natomiast w Katowicach byłem z dwoma kolegami. Zostaliśmy oddelegowani ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu po sprzęt radiowy, jako iż pod okiem
nieżyjącego już Mariana Ożarowskiego prowadziliśmy koło radiowe. W nagrodę
od Polskiego Radia Katowice otrzymaliśmy trzy worki sprzętu, pochodzącego
właśnie z depozytu, gdzie Niemcy składowali radioodbiorniki odebrane Polakom.
Było tam kilka garaży zapełnionych wyłącznie radiami, liczę, że tysiące sztuk.
DM: A jednak Polskie Radio nie „umarło”, tylko zeszło do podziemi. Ilu
odbiorców miało konspiracyjne Polskie Radio?
ES: Jeśli chodzi o konspiracyjne radio, to tego określić się nie da. Zdarzało się tak, że
ludność polska była prześladowana przez władze okupacyjne, ale na pewno nie
każdy oddał odbiornik. Czasem oddawano tylko obudowę z paroma detalami
wewnątrz, a radio z lampami pozostawało w domach. Poza tym sporo było w Polsce
radioamatorów, którzy tworzyli radioodbiorniki detektorowe, nie wymagające
źródła zasilania.
DM: Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. wszystkie obiekty Polskiego
Radia obsadziły oddziały wojska. Czy to znaczy, że w tym czasie nie nadawało
żadne wolne radio?
ES: W stanie wojennym odbiór był i to w języku polskim. Nadawało wówczas radio
Wolna Europa, pracowało radio w Warszawie oraz innych miastach na falach UKF.
Nadawane audycje konspiracyjne były nielegalne. Oczywiście taka audycja trwała
zaledwie parę minut…
DM: W 1974 roku w Konstantynowie koło Gąbina postawiono – wówczas
najwyższy na świecie – 646-metrowy maszt z nadajnikiem o mocy 2000 kW. Jak
duży zasięg zyskało dzięki temu Polskie Radio? A jak sytuacja przedstawia się
obecnie? Czy istnieje miejsce, gdzie nie dociera Polskie Radio?
ES: Maszt rzeczywiście był najwyższy na świecie. Zasięg odbioru Pierwszego
Programu Polskiego Radia pokrywał całą Europę i nie tylko. Przekonałem się o tym
osobiście, gdy miałem łączność krótkofalową z Hiszpanią. Korespondent,
z którym miałem łączność podał mi raport, że odbiera mnie na falach zbliżonych
do Polskiego Radia, włączył Program 1 i odtwarza go przez krótkie fale. Myślałem,
że żartuje, ale to była prawda. Ogromny zasięg potwierdzali też marynarze, którzy
pływali po oceanach. Dziś zarówno taka moc jak również wysokość masztów jest
niepotrzebna – sprawę załatwia łączność satelitarna.
DM: Dzięki pracy licznych naukowców przekształcono pierwsze prymitywne
urządzenia w skomplikowane systemy używane obecnie. Czy rozwój radia
(techniki radiowej) osiągnął już wyżyny? Czy możemy spodziewać się jeszcze
jakiś rewolucyjnych osiągnięć w tej dziedzinie?
ES: To pytanie nie jest łatwe, ale uważam, że technika radiowa jeszcze ostatniego
słowa nie wypowiedziała.
DM: A jak ocenia Pan przyszłość Polskiego Radia? Czy w naszej komercyjnej
rzeczywistości, gdzie możemy wybierać spośród setek różnych stacji radiowych,
Polskie Radio ma jeszcze rację bytu?
ES: Polskie Radio istniało i będzie istnieć do końca świata i jeden dzień dłużej.
Niemniej jednaj wiele zależy od polityków i finansów, a to są bardzo trudne sprawy.
DM: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Mońka
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To nuty torują drogę do przyjaźni
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej była gościem Miejskiej Orkiestry w Zell w Niemczech
- Od dziesięciu lat relacje między powiatem Lörrach i powiatem
lublinieckim są bardzo dobre. Już w 1999 roku - jak mówi Wolfgang
Nestle, właściwy koordynator w urzędzie powiatowym w Lörrach zainicjowano pierwsze kontakty, co zaowocowało podpisaniem oficjalnej
umowy o partnerstwie w 2002 roku. Następstwem tego jest rozwój
wymiany uczniów i młodzieży, co jest szczególną zasługą Heinza
Thomanna ze szkoły „Rheinfelder Gewerbeschule”.
Także w Zell nastroje po pierwszej wizycie są bardzo
optymistyczne jeśli chodzi o dalszą współpracę. Zarówno
burmistrz Zell, Rudolf Ruemmle, jak wójt Zdzisław Kulej, są
pewni, że nastąpią kolejne spotkania. Duży wpływ na zbliżenie
gospodarzy i gości miał wspólny występ Orkiestry Miejskiej Zell
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej.
- To nuty torują drogę do przyjaźni - stwierdził burmistrz
Ruemmle, gdy przekazywał swojemu polskiemu odpowiednikowi
prezent – tarczę z herbem. Zdzisław Kulej zrewanżował się dwoma
tomami albumu o Polsce i gminie Ciasna. Podarunki, mające być
wspomnieniem o tej przyjacielskiej wizycie, zostały wymienione
także pomiędzy Thomasem Kaiserem, przewodniczącym
Orkiestry Miejskiej Zell i gośćmi z Polski.
Jak bardzo muzyka łączy ludzi, pokazał fantastyczny koncert,
który odbył się w hali gminnej w Atzenbach. Na rozpoczęcie
koncertu rozbrzmiało współczesne „Anecedium” Ed'a
Huckeby'ego, celebrowane przez dyrygenta kapeli miejskiej Edgara Kaisera, a następnie słuchacze skupili się na pełnej energii
uwerturze „A Huntington Celebration”. Zasłużone brawa
dyrygent Kaiser i jego orkiestra zebrali także za zabawny utwór
„Loeffel-Polka” w wykonaniu trzech młodych muzyków – Ralfa
Klausera, Davida Welfe i Stefana Gutmanna. Orkiestra Miejska
Zell pożegnała się brzmieniem „Marszu Florentyńskiego” Juliusa
Fucik, robiąc miejsce pod występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej

z Ciasnej. Wtedy nastąpił imponujący „fajerwerk” znanych, międzynarodowych melodii i dźwięków.
Oprócz muzyki, widzów zachwycił także występ grupy
tanecznej „Copa Cabana” pod przewodnictwem Małgorzaty
Prowdy. Czarujące młode tancerki stworzyły wspaniały spektakl,
szczególnie perfekcyjnym wykonaniem „Cha Cha Cha” przy
znanym utworze „YMCA” zespołu Village People.
Do sukcesu na płaszczyźnie porozumienia między Zell
i gminą Ciasna przyczyniła się też w znacznej mierze tłumaczka
Evelyn Duerschlag, mająca duży wkład w zrozumienie między
gospodarzami, a gośćmi z Polski. Wielu obecnych na koncercie
przychyliło się do jej sugestii „tanzen Sie alle mit” („tańczcie
wszyscy”), czego skutkiem był zatańczony wspólny polonez. Na
zakończenie koncertu obie orkiestry wykonały wspólnie utwór
„Big Four March”.
(red.)

Zmagania cukierników
W Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, 21 kwietnia
2010r., odbyła się II Edycja Międzyszkolnego Konkursu
Cukierniczego, którego motywem przewodnim stały się „Torty
weselne” . Konkurs zorganizowano, by podnieść rangę zawodu
cukiernika. Organizatorzy chcieli również stworzyć uczniom
możliwości wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich
umiejętności w zakresie cukiernictwa.
Część praktyczna konkursu odbyła się w Piekarni – Ciastkarni
Państwa Jana i Hildegardy Kampa w Lublińcu. Polegała na
sprawdzeniu umiejętności praktycznych uczniów. Młodzi adepci
branży cukierniczej za zadanie mieli wykonanie ciastek
bankietowych, złożenie tortu okolicznościowego oraz wykonanie
ekspozycji wykonanych wyrobów,
Najlepiej z tymi wymaganiami poradzili sobie: Agnieszka
Łuczak z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, Paulina Huras
z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie
w Częstochowie i Iwona Florek z Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu.
- II Edycję Międzyszkolnego Konkursu Cukierniczego należy zaliczyć
do bardzo udanych. Tego rodzaju rywalizacja pozwala młodym ludziom
uczącym się zawodu na ocenę i prezentację własnych umiejętności, a także
docenienie samych siebie. Wszyscy uczniowie wykazali się olbrzymią
pomysłowością. W przedstawionych pracach widać było trud, zaangażowanie i serce włożone w wykonanie ciastek i tortów – komentowała
konkurs Renata Pruska, kierownik szkolenia praktycznego
w ZSZ w Lublińcu.

6

- Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom, nauczycielom
i rzemieślnikom szkolącym. Dużo ciepłych słów kierujemy pod adresem
gospodarzy, Państwa Hildegardy i Jana Kampa, którzy już po raz
drugi świetnie zorganizowali część praktyczną konkursu i przygotowali
cukiernię do zawodów – dodała Jolanta Mazur-Pogoda, nauczycielka w ZSZ w Lublińcu i współorganizatorka konkursu.
(red.)

I miejsce
Agnieszka Łuczak

II miejsce

III miejsce

Paulina Huras

Iwona Florek
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Trąba Powietrzna
i Architekci Krajobrazu
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu i firma Alternatywny Krajobraz organizują warsztaty
poświęcone tematyce występowania trąb powietrznych na terenie
Ziemi Lublinieckiej. Oficjalny temat szkoły leniej dla architektów
krajobrazu brzmi: „Opracowanie nowatorskiej metody odbudowy
zniszczonych połaci leśnych na terenach narażonych na występowanie
trąb powietrznych w powiecie lublinieckim.” Projekt będzie realizowany
na terenie Nadleśnictwa Koszęcin oraz w Lublińcu w dniach od 22 – 29
sierpnia 2010 r.
Zaplanowano zajęcia dla 20 studentów (4 grupy po 5 osób). Studenci
po zapoznaniu się z tematem w trakcie wykładów, przejdą do zajęć
praktycznych w małych grupach. Efektem ich pracy będzie opracowanie
mające na celu taką aranżację przestrzeni, aby była zgodna z wytycznymi
leśnymi, ale również ciekawa krajobrazowo. Potencjalnie przestrzeń ta
będzie w stanie zminimalizować w przyszłości straty powstałe w wyniku
działania trąby powietrznej.
W ostatni dzień warsztatów odbędzie się prezentacja prac
wykonanych przez grupy projektowe przed zaproszonymi gośćmi –
przedstawicielami władz lokalnych, uczelni, nadleśnictwa oraz
mieszkańcami.
W trakcie trwania warsztatów będą również prezentowane filmy
laureatów konkursu „Ziemia Lubliniecka w kadrze”. Z regulaminem
konkursu mogą Państwo zapoznać się na stronach internetowych
Starostwa:
www.lubliniec.starostwo.gov.pl
oraz Alternatywnego Krajobrazu: www.a-krajobraz.pl.
O terminie pokazu będziemy
Państwa informować.
(A.G.)

Początek sezonu
w Muzeum Paleontologicznym
Wiosna to początek nowego sezonu turystycznego.
Również Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach przygotowało dla swoich gości nowe ciekawe propozycje.
W lisowickim Muzeum można w tym sezonie zobaczyć
min. kości Tyranozaura odkryte w Mongolii przez polskich
naukowców, a także jeden z dwóch ciosów mamuta
znalezionych w cegielni Lipie Śląskie w połowie lat 90-tych
w trakcie prac wydobywczych surowca do produkcji cegły.
Cios eksponowany jest dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu
Szkół im. Św. E. Stein.
Marek Błyszcz
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601
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