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Miniony rok
jest pierwszym rokiem nowej kadencji
Rady Powiatu.
Korzystając z okazji,
pragnę podziękować
przede wszystkim
radnym Rady Powiatu
za bardzo merytoryczną, pełną zaangażowania współpracę w realizacji tych
wszystkich zadań, które na powiat nałożył
ustawodawca.
Dziękując, mam na myśli zarówno radnych
Porozumienia Samorządowego, jak
i Wspólnoty Ziemi Lublinieckiej, ale
również radnych opozycji, którzy w sposób
życzliwy i merytoryczny, udzielają wsparcia naszym działaniom. Pragnę także podziękować gorąco burmistrzom i wójtom
Powiatu Lublinieckiego za bardzo dobrą
współpracę w realizacji zadań służących
zarówno gminom, jak i powiatowi.
Podsumowując mijający rok, myślę, że
największym osiągnięciem jest wybudowanie i oddanie do użytku nowego
budynku szpitala, w którym znajdują się
obecnie oddziały: ginekologicznopołożniczy z traktem porodowym i oddział
pediatryczny. Wybudowanie tego obiektu
pozwoliło na opuszczenie budynku przy
ul. Żwirki i Wigury, który nie spełniał
żadnych standardów. Nowe oddziały
szpitalne, o których obszernie pisaliśmy w
jednym z ostatnich numerów „Ziemi
Lublinieckiej”, są jednymi z najnowocześniejszych w województwie śląskim.
Można by dużo mówić o tym wydarzeniu,
ale nie chciałbym powtarzać tego
wszystkiego, co zaprezentowano już
we wspomnianym wydaniu gazety
powiatowej, do którego pozwolę sobie
odesłać czytelników (przyp. red.:
www.lubliniec.starostwo.gov.pl, zakładka
„Ziemia Lubliniecka” gazeta powiatowa).
W tym roku, w 60-tą rocznicę powstania
struktur zawodowej Straży Pożarnej
w Lublińcu, otwarty został również
nowoczesny obiekt Strażnicy Komendy
Powiatowej PSP. To wydarzenie zyskuje
też na miano znaczącego, lokuje nas
w europejskich standardach i na pewno jest
spełnieniem oczekiwań kilku pokoleń
lublinieckich strażaków.
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W szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia,
czasie radości, miłości, pachnącym piernikami, bakaliami i choinką,
życzymy, by spełniły się Państwa marzenia, te dziecięce i te całkiem dorosłe.
Życzymy dużo miłości i spełnienia w odkrywaniu siebie, swojej kreatywności,
swojej wewnętrznej mocy i sacrum każdej chwili dnia codziennego.
Niech Nowy 2012 Rok będzie dla nas wszystkich czasem radości, realizacji celów,
które wciąż w nas drzemią. Bądźmy bardziej otwarci na to,
co życie przynosi nam na każdym kroku, wdzięczni za wczoraj, spełnieni dzisiaj i ciekawi jutra.
Lidia Kucharczyk
Przewodnicząca Rady Powiatu

Nowe spojrzenie
na wydeptane ścieżki
Wydeptujesz ścieżki przyzwyczajeń. A spróbuj
pobłądzić w mieście, które znasz od urodzenia,
z którym od lat próbujesz się zaprzyjaźnić, które
stało się ziemią oswojoną. Tutaj żyjesz, tutaj jesteś.
Zejdź ze ścieżki, wyzwól się na chwilę od ścian
domu, mieszkania, oprzyj wzrok gdzieś indziej niż
na witrynie w galerii handlowej czy szkle
urządzenia, w którym zastępcza wyobraźnia
zawsze czuwa. Zakreśl swoje miejsca na mapie
Lublińca, dopisz do nich swoją opowieść...Tymi
słowami autorzy wystawy „Lubligrafia”,
którą można było oglądać przez miesiąc od
dnia 24 listopada w Muzeum Edyty Stein,
zachęcali do niezwykłego spaceru po dobrze
znanym nam mieście.
dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 2

Fragment wystawy „Lubligrafia” (foto. D. Dmitriew)
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Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Ze Śląskiem w świat
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny i Klub Podróżniczy „Laurazja” zapraszają na cykl ośmiu prelekcji o wybranych krajach
Azji i obu Ameryk, po których Zespół "Śląsk"
w przeszłości podróżował, a także w których
jeszcze nie miał okazji wystąpić. dokończenie na str. 3

Dla kultury i historii

Podczas jubileuszowego XV Spotkania
z Kulturą i Historią, które odbyło się
17 listopada 2011 r. w sali bankietowej Domu
Kultury w Koszęcinie Rada Gminy Koszęcin
nadała zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy
Koszęcin” człowiekowi, który swe życie
poświęcił krzewieniu kultury i upamiętnianiu
historii – panu Janowi Myrcikowi.
dokończenie na str. 2
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Dla kultury i historii
Zaangażowanie, poświęcenie, pasja – te trzy słowa są
uniwersalne w opisach ludzi zasłużonych w jakiejkolwiek
dziedzinie. Zaangażowanie, czyli wkład czasu, pracy i serca
w to, co się robi. Poświęcenie, czyli rezygnacja z tego, co dla
nas ważne, na rzecz spraw jeszcze ważniejszych. I na końcu
pasja – coś, co sprawia, że człowiek jest gotów zaangażować
się i poświęcić, swoisty rodzaj miłości. Tymi trzema słowami
można także najkrócej scharakteryzować postać Jana
Myrcika, człowieka zasłużonego nie tylko dla Koszęcina, ale
także dla całego powiatu lublinieckiego.
„Spotkania z Kulturą i Historią” odbywają się
cyklicznie, a ich inicjatorem jest właśnie pan Jan. Trudno
więc o lepszą okazję do nadania mu tego szczególnego
wyróżnienia „za wszystkie zasługi dla Gminy Koszęcin i jego
mieszkańców, w szczególności za osiągnięcia w dziedzinie
historii i kultury”. Także termin nie był przypadkowy,
bowiem 15 listopada pan Jan obchodził 80-tą rocznicę
urodzin. Tegoroczne „Spotkanie z Kulturą i Historią”
odbyło się zatem w formie benefisu ku czci Jubilata.
Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Angels Voices” oraz pana Brunona Czai, a także
występ radnej Rady Powiatu Renaty Pyrek - dyrektor Domu
Kultury, która sprawiła wszystkim niespodziankę, recytując
niepublikowane wiersze autorstwa pana Myrcika. Wśród
dokończenie ze str. 1

Niewątpliwym sukcesem – mijającego
roku - są również wyniki matur oraz
egzaminów zawodowych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Powiat
Lubliniecki. Mamy najwyższą zdawalność
w województwie śląskim. Wysoki poziom
nauczania w naszych szkołach miał
również przełożenie na wyniki rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu
nie było konieczności zwolnień nauczycieli mimo wciąż trwającego niżu
demograficznego.
Cieszy fakt, że szkoły podejmują trud
przystępowania i realizacji projektów
unijnych, co stwarza im możliwość
wyjazdów i praktyk zagranicznych. Przed
nami Nowy Rok i nowe zadania związane z
wprowadzaniem reformy szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.
Szanowni Państwo!
Kończący się rok jest tylko symbolicznym przejściem, żegnamy przeszłość
i tworzymy nową historię naszego życia.
Każdy mijający dzień w jakiś sposób nas
tworzy, a my kreujemy otaczającą nas
rzeczywistość.
Życzę Państwu wiele dobra w nadchodzącym Nowym 2012 Roku. Niech każdy
nadchodzący dzień będzie lepszy od
minionego i pozwoli Państwu na realizację
wszystkich zamierzeń i planów, ale także
pozwoli na spełnienie najskrytszych
marzeń.
Joachim Smyła
STAROSTA LUBLINIECKI
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Koncert kwartetu smyczkowego „Angels Voices”

zaproszonych gości, którzy przybyli specjalnie na tę
uroczystość byli m.in.: starosta Joachim Smyła, wicestarosta
Tadeusz Konina, wójt gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja,
Bogusław Hrycyk – były przewodniczący Komisji Edukacji
i Kultury Rady Powiatu, której członkiem był również Jan
Myrcik oraz przewodniczący i radni gminy Koszęcin.
Obecni byli również stali uczestnicy cyklicznych „Spotkań
z Kulturą i Historią” oraz przyjaciele i znajomi Jana
Myrcika, m.in.: ks. prałat Tadeusz Fryc, ks. dyrektor
Bogdan Blajer, prof. Jerzy Ciba z małżonką oraz prof. Jerzy
Kwapuliński wraz małżonką.
Dominika Mońka

Jan Myrcik urodził się 15 listopada 1931 r. w Koszęcinie. W 1938 roku
rozpoczął naukę w tamtejszej szkole podstawowej. Naukę w polskiej szkole
przerwała wojna. Od 1939 do 1945 roku uczęszczał do niemieckiej szkoły
podstawowej, a następnie do szkoły średniej zawodowej. Po odbyciu dwuletniej
służby wojskowej pracował w Spółdzielczości Pracy, ucząc się równocześnie
w Technikum Ekonomicznym w Katowicach. W systemie zaocznym skończył
Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie, a następnie studia
magisterskie na Wydziale Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra pedagogiki kultury.
Przez wiele lat był instruktorem artystycznym zespołu "Halka" w Lublińcu
i instruktorem kulturalno-oświatowym przy ówczesnej Powiatowej Radzie
Narodowej w Lublińcu. Dwadzieścia lat pracował na stanowisku dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Koszęcinie, czyniąc zeń Ośrodek uznany przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki za placówkę wzorcową w skali kraju. Zainicjował
m.in. "Dni Koszęcińskich Kuźników" - Juliusza Ligonia i Walentego
Roździeńskiego, doprowadził do budowy pomników ku ich czci. To z jego
inicjatywy w latach 1978-1990 odbywały się "Biesiady na Zamku w Koszęcinie",
podczas których omawiano postacie wielkich Ślązaków. W latach 1982 - 1990 był
członkiem Rady Programowej przy Ministrze Kultury i Sztuki. W latach 1994-1997
był radnym Gminy Koszęcin, a w latach 1998-2006 radnym Rady Powiatu
Lublinieckiego. W maju 2001 roku zorganizował na swej posesji prężnie działający
"Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej" z Śląską Izbą Regionalną, galerią stroju
ludowego, stałą ekspozycją starej śląskiej książki, kartografii, podręczników,
eksponatami starośląskiego kuźnictwa, a ostatnio także minilapidarium Krzyża.
Jan Myrcik napisał wiele książek oraz przetłumaczył kilka publikacji
z języka niemieckiego. Otrzymał także szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in. nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Animator Kultury Roku" (2000 r.),
statuetkę "Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego" (2006 r.), złotą honorową
odznakę "Za zasługi dla Województwa Śląskiego" oraz brązowy, srebrny i złoty
Krzyż Zasługi.
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Ze Śląskiem w świat
Przewodnikami cyklu pt. „Ze
Śląskiem w świat” będą członkowie Klubu
Podróżniczego „Laurazja”. Spotkania będą
się odbywać co miesiąc w siedzibie Zespołu
„Śląsk” w Koszęcinie.
Inauguracyjna prelekcja pt. „Oblicza
Krainy nad Gangesem”.
odbyła się
18 listopada br. w Domu Pracy Twórczej w
Koszęcinie. O Indiach opowiadał Jarosław
Poniewiera.
Podczas następnych prelekcji przewodnicy „Laurazji” będą opowiadać
o Stanach Zjednoczonych, Turcji, Chinach,
Meksyku, Tajlandii, Kambodży i Laos oraz
Izraelu. Bilety na poszczególne części cyklu są
do nabycia w Recepcji Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, tel.: +48 34 31 06 401, e-mail:
recepcja@zespolslask.pl Cena biletu 10 zł,
bilet szkolny - 5 zł. Ilość miejsc ograniczona.

Plan pozostałych spotkań cyklu „Ze Śląskiem w świat”
·
20 stycznia 2012 roku - "Parki Narodowe USA - Kalifornia, Arizona i Utah"
·
17 lutego 2012 roku - "Stambuł - Miasto dwóch kontynentów i wielu cywilizacji"
·
16 marca 2012 roku - "Chiny - Państwo Środka od środka"
·
20 kwietnia 2012 roku - "Ale Meksyk!"
·
18 maja 2012 roku - "Indochiny - Tajlandia, Kambodża i Laos"
·
15 czerwca 2012 r. - "Izrael - Nie tylko Ziemia Święta"

Klub Laurazja działa od 2000 roku. Prowadzi on działalność turystyczną, edukacyjną i kulturalną, pomaga poznawać świat w ciekawy
sposób, oferując unikalne programy wyjazdów trampingowych. Założyli go absolwenci geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy swą pasję do
podróży rozpoczynali jako uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Gotowi do obrony
Wchodzących do Starostwa Powiatowego w Lublińcu
w dniach 9 i 10 listopada br. zaintrygować mogły
wszechobecne „Obwieszczenia Wojewody Śląskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Rozporządzenia
Prezydenta Wislandii w sprawie wprowadzenia stanu
wyjątkowego na obszarze całego państwa na okres 90 dni”.
Nie był to żaden żart, lecz część ćwiczenia obronnego pod
kryptonimem „Leśnica 2011” przeprowadzonego w powiecie lublinieckim.
Zgodnie z przepisami takie ćwiczenia obronne powinny
odbywać się raz na dwa lata. Mają za zadanie symulację
działań podmiotów administracji publicznej szczebla
samorządowego oraz podległych, nadzorowanych i współdziałających z nimi jednostek organizacyjnych w sytuacjach
kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych.
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Scenariusz ćwiczeń zakładał włączenie w akcje
ratunkowe i proces decyzyjny jak najszerszej grupy
podmiotów, jednostek i komórek. Przebieg ćwiczenia
kontrolowali przedstawiciele Oddziału Spraw Obronnych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Katowicach.
Ćwiczenie przebiegło sprawnie, bez większych odchyleń
od planu. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym
zaangażowaniem w realizacji zadań, co daje przeświadczenie, że w wypadku rzeczywistych zagrożeń z zakresu
zarządzania kryzysowego oraz o charakterze militarnym,
administracja publiczna szczebla samorządowego oraz
współdziałające z nią jednostki będą zdolne do
natychmiastowego działania.
(red.)
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Nowe spojrzenie na wydeptane ścieżki
Z Danielem Dmitriewem, fotografikiem, twórcą wszystkich zdjęć wystawy, rozmawia Dominika Mońka.
D.M. Danielu, na wernisaż Twojej wystawy, który odbył się
24 listopada w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu, przybyło sporo
ludzi. Jak sądzisz, to kwestia dobrej reklamy, dowód
zapotrzebowania na wydarzenia kulturalne, czy może oznaka
rosnącego zainteresowania otoczeniem, takimi tematami „zza
rogu”?
D.D. Najtrudniej ocenić jest samego siebie. Rzeczywiście na
wernisaż przyszło 180 osób, co przerosło moje najśmielsze
oczekiwania. Bardzo cieszy mnie takie zainteresowanie tym, co
robię. Jeszcze bardziej ucieszy mnie, jeśli choć niewielki procent
moich odbiorców „zabierze” z tego coś dla siebie. Odpowiedź na
Twoje pytanie jest takim złotym środkiem pomiędzy dobrą
promocją, coraz większą świadomością kulturalną mieszkańców
naszego miasta i – miejmy nadzieję – dobrymi zdjęciami, ale to
pozostawiam do subiektywnej oceny naszego widza.
D.M. Komentując Twoje zdjęcia, Stanisław H. Kowalczyk –
członek Związku Polskich Artystów Plastyków – powiedział,
że dopatruje się w Tobie fotografa społecznie zaangażowanego.
Identyfikujesz się z tym określeniem?
D.D. Zdecydowanie bliżej mi do fotografa społecznie zaangażowanego niż do określania mnie mianem artysty, za którego się nie
uważam. Aparat fotograficzny, wydruk czy odbitka jest tylko
narzędziem, żeby coś zmienić. Nie chodzi już o stworzenie
ładnego obrazu, który ma cieszyć oko na ścianie w salonie.
Odkryłem to robiąc reportaż w Domu Kombatanta pt.
„Antyefemeryzm”, czyli mój sprzeciw przeciwko przemijaniu.
Chodziłem tam przez pół roku, a z każdym dniem zdjęcia
schodziły na dalszy plan na rzecz rozmów przy herbacie w szklance
z aluminiowym koszyczkiem. W dzisiejszym świecie tematy takie
jak starość, samotność i śmierć są pomijane i ja właśnie to chcę
zmienić. Myślę, że kwintesencją tego projektu było stwierdzenie,
że „samotność można dzielić z innymi”. W przypadku
„Lubligrafii” staram się dać kopa widzowi mówiąc mu ”Wyłącz
ten telewizor, wyjdź z domu, nie śpiesz się, porozglądaj się i nie
wracaj za wcześnie”.
D.M. Można więc powiedzieć, że uprawiasz coś w rodzaju
„socjologii wizualnej”. Obraz jest jednocześnie obiektem
i środkiem poznania życia społecznego, a jego tworzenie to
swoista metoda badawcza. Fotografia świetnie się do tego
nadaje, ale nie wyczerpuje wszystkich możliwości obrazowania.
Dlaczego więc akurat zdjęcia?
D.D. Odpowiedź jest bardzo prosta. Niestety nie potrafię rysować
ani malować. Od dziecka chciałem jakoś zapisywać to, co mnie
otacza, więc padło na aparat fotograficzny, który najtrudniejszą
pracę wykonuje za mnie. Dodatkowo w domu był Zenit 12XP,
który wtedy wydawał się być niesamowicie skomplikowaną
maszyną, a ja podobno byłem bardzo ciekawskim dzieckiem.
D.M. Na swoich fotografiach oprócz miejsc pokazałeś także
ludzi – siedem twarzy „Lubligrafii”. Zaproszenie tych osób na
zdjęcia, ukazanie ich obok miejsc i budynków nadało wystawie
zupełnie innego wymiaru: pokazało, że miasto to nie tylko
określona przestrzeń, to także czyjeś domy, a w nich ludzie.
Kim są dla Ciebie te osoby? Jak do nich dotarłeś?
D.D. Każda z tych osób jest dla mnie bohaterem. Każda z nich
zasłużyła na uhonorowanie. Wybór nie był łatwy, opierał się na
rozmowach z wieloma ludźmi i tak po miesiącu poszukiwań
wyklarowała się ostateczna grupa, którą postanowiłem odwiedzić
z aparatem. Szczególnie ważne było dla mnie sfotografowanie ich
w domach, w miejscach gdzie na co dzień żyją, jedzą i śpią.
Odwiedzając Pana Zygmunta Anczoka nie poznałem człowieka,
który 39 lat temu odbierał olimpijskie złoto, lecz mieszkańca
naszego miasta, osobę niezwykle rodzinną, śpieszącą się na
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Daniel Dmitriew (foto. B. Osiński)

Kazimierz Bromer – jedna z twarzy „Lubligrafii”

Fragment wystawy „Lubligrafia” (foto. D. Dmitriew)

niedzielną mszę. Do dziś pamiętamy z Weroniką zapach rosołu,
który dochodził z kuchni. To właśnie takie chwile towarzyszące
robieniu fotografii są najpiękniejsze. Sam produkt końcowy –
papierowa odbitka – służy mi do ich przywoływania. Rozmowy,
zapachy, nastrój to coś tak ulotnego, coś, czego na fotografiach nie
widać, co jest w stanie zapamiętać tylko nasza podświadomość.
Określenie „bohaterowie” nie zostało użyte na wyrost. Sporo
odwagi wymaga wpuszczenie do swojego świata obcego człowieka
z aparatem, opowiadającego historię wystawy. Zaufanie mu. Za to
wszystko i za wspaniałą przygodę chciałem powiedzieć: dziękuję.
Pozdrawiam Panie: Stefanię Szczepanik, Marię Doleżych oraz
Panów: Gerarda Burka, Kazimierza Bromera, Zygmunta Anczoka,
Wiesława Dryndę i Damiana Malczewskiego.
D.M. Wierzę, że to nie koniec Twoich pomysłów i życzę
Ci, aby wszystkie spotkały się z tak dużym poparciem
i zainteresowaniem.
D.D. Na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować
Romkowi Kubosiowi –pomysłodawcy projektu – za czas
i cierpliwość, Weronice Kurpińskiej za „przerobienie moich
fotografii na litery”, czyli za wszystkie teksty wystawy oraz
sponsorom za zaufanie i okazaną pomoc, bez której
zorganizowanie tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe.
D.M. Dziękuję za rozmowę.
Daniel Dmitriew, rocznik 84, chciałby pokazywać świat takim, jakim on sam go widzi,
uważa, że obraz służy wyszczególnianiu cech powierzchownie niewidocznych, wierzy,
że więź nawiązana z człowiekiem jest widoczna na każdej fotografii. Lubliniczanin od
urodzenia, fotograf, autor wszystkich obrazów wystawy.
Weronika Kurpińska, rocznik 84, wielbicielka " niezwieńczonego dialogu ", płynących
(nie)bytów składniowych i ironii. Lubliniczanka od urodzenia, autorka opisów i tekstów
wystawy.
Romek Kuboś, rocznik 83, architekt, urbanista, naukowiec związany z Politechniką Śląską,
designer, grafik i pasjonat śląskiego dziedzictwa, w szczególności przemysłowego.
Lubliniczanin od urodzenia, obecnie na emigracji, fotoedytor, grafik i pomysłodawca
wystawy.
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Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania
Powiat lubliniecki rozpoczął realizację projektu
„Indywidualizacja szansą rozwoju uczniów niepełnosprawnych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 2 w Lublińcu oraz w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublińcu.
Obejmuje on uczniów niepełnosprawnych, posiadających
orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach programu przeprowadzane są zajęcia
z arteterapii, muzykoterapii, plastyko terapii, zajęcia
logopedyczne oraz terapia metodą Tomatisa. Wartość
projektu to 60 tys. zł. Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(MSz)

Wyróżniony projekt
współpracy międzynarodowej
Uczniowie Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein realizują
obecnie dwustronny projekt partnerski - Comenius.
Tematyka projektu związana jest ściśle z patronką szkoły
i miasta Lublińca, świętą Edytą Stein.
Działania projektowe, podejmowane przez młodzież ze
szkoły partnerskiej z Paderborn i Lublińca, doprowadziły do
powstania musicalu pt. „Śladami Edyty Stein”.
Podczas wizyty uczniów w niemieckim Paderborn,
zaprezentowano po raz pierwszy efekty współpracy grupy
projektowej nad scenariuszem i muzyką do musicalu.
Grupa artystyczno-wokalna z obydwu szkół podczas
prób i zajęć warsztatowych przygotowywała produkt końcowy,
który zostanie zaprezentowany szerszej publiczności podczas
sierpniowych obchodów upamiętniających ofiary Holokaustu
w Auschwitz.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. św. Edyty
Stein KSW w Lublińcu, został doceniony przez przedstawicieli
Fundacji Rozwoju systemu Edukacji z Narodowej Agencji
Programu” Uczenie się przez całe życie”. Podczas konferencji
w WOM, w Częstochowie, koordynator projektu - pani Ewa
Lesik wraz z panią Oliwią Kulisz-Kozą prezentowały sposób
realizacji działań projektowych oraz powstałe produkty
końcowe.
Uniwersalność projektu i jego tematyka spotkała się
z tak dużym uznaniem ze strony koordynatorów akcji
Comenius, że w dniu 1 grudnia b.r. w Urzędzie Marszałkowskim, w Katowicach, po raz drugi panie z Liceum KSW
zaprezentowały realizowany przez szkołę projekt międzynarodowy, podczas konferencji nt. „Akcja Comenius Projekty
Partnerskie”.
Podkreślić należy fakt, że udział młodzieży w tego typu
projektach jest nie tylko doskonałą okazją do przełamania
barier kulturowych, pozwala także uczniom doskonalić
umiejętności komunikacji w językach obcych.
(red.)
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od lewej: Oliwia Kulisz-Koza, Joanna Sobotnik - przedstawiciel Kuriatorium Oświaty w Katowicach, Ewa Lesik

WYSTAWA FOTOGRAFII
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy fotografii
nadesłanych na Konkurs Fotograficzny „Gdzieś w Powiecie
Lublinieckim… Znane i mniej znane zakątki Ziemi
Lublinieckiej”. Prace uczestników konkursu można oglądać
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu do końca grudnia br.

5

Mikołaj w Rusinowicach
Jak tradycja nakazuje, w dniu 6 grudnia 2011 roku
wieczorem do Rusinowic zawitał Święty Mikołaj. Przyjechał
zaprzęgiem konnym z wozem wypełnionym prezentami.
Zatrzymał się w centrum Rusinowic na placu zabaw, gdzie został
gorąco powitany przez tłum oczekujących na niego dzieci wraz
z rodzicami i opiekunami. Po tak serdecznym przywitaniu Święty
Mikołaj przystąpił do obdarowania wszystkich zgromadzonych
dzieci prezentami. Obdarowano blisko 300 dzieci. W wydarzeniu
tym uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz
dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Po rozdaniu
prezentów, każdy (z dorosłymi włącznie) miał możliwość
zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem. Brak śniegu
zrekompensowała wspaniała atmosfera. Spotkanie uatrakcyjniło
ogromne ognisko pod profesjonalnym nadzorem Straży Pożarnej
w Rusinowicach, muzyka oraz degustacja pierników, ciastek
i owoców. Dzieci żegnały Świętego Mikołaja licząc na jego powrót
za rok.
(red.)
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tej przesympatycznej imprezy, której celem przewodnim była integracja
dzieci miejscowych z dziećmi przebywającymi w Ośrodku
Rehabilitacyjnym w Rusinowicach.
Szczególnie dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom tego
przedsięwzięcia – członkom Stowarzyszenia „SERCE RUSINOWIC”,

członkom OSP w Rusinowicach oraz wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie tak szczytnej imprezy. Dziękujemy wójtowi gminy
Koszęcin, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
wszystkim firmom sponsorującym.
Mieszkańcy Rusinowic

Olimpiada Wiedzy o Spółdzielczości Uczniowskiej
w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
W Zespole Szkół im. św. E. Stein w Lublińcu odbył się
okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości
Uczniowskiej. Zaproszono panią Pelagię Pradelok - dyrektor
Oddziału Lublinieckiego Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz
panią Marylę Jeziorowską - Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady
Spółdzielni Uczniowskich oraz Instruktor Spółdzielni Uczniowskich Rejonu Lublinieckiego. Olimpiadę zainaugurował pan
Dariusz Przyłas, dyrektor szkoły.
Udział wzięło 12 uczniów, którzy musieli popisać się
wiedzą o Spółdzielczości Uczniowskiej w Polsce. Pierwszy test nie
wyłonił zwycięzcy, dlatego musiała odbyć się dogrywka – należało
odpowiedzieć na pytania przygotowane przez panią Marylę
Jeziorowską. Po dogrywce:
I miejsce zdobyła Agata Karasiewicz,
II miejsce - Barbara Kachel
III miejsce - Jadwiga Kubińska.
Nagrody ufundował Bank Spółdzielczy oraz nasza
Spółdzielnia Uczniowska „Wyrwigrosz”.
Dziewczyny zmierzą się w etapie rejonowym w Katowicach ze spółdzielnią z Sosnowca, a zwycięzca tego etapu pojedzie
na Ogólnopolską Olimpiadę do Krakowa. Konkurs przygotowała
opiekunka spółdzielni „Wyrwigrosz” - Aleksandra Najgebauer.

W roku 2010 obchodziliśmy 110 rocznicę Spółdzielczości
Uczniowskiej, a rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości Uczniowskiej. Spółdzielnia w Zespole
Szkół im. św. E. Stein działa prężnie od grudnia 2005 r. Na terenie
powiatu lublinieckiego działa 12 spółdzielni, a w całym
województwie śląskim 222.
(red.)

Rozgrywki lublinieckiego „Skata”

Turniej Ska ta Sportowego
o Puchar Starosty Lublinieckiego
1. Maksymilian Biela
Klub Skata Sportowego w Lublińcu rozpoczął sezon
2. Henryk Morcinek
jesiennych rozgrywek. Turniej o Puchar Starosty Lubliniec3. Marian Koziorowski
kiego, w którym wzięło udział 52 zawodników, posłużył jako
4. Beata Burzyńska
rozgrzewka do Turnieju Skata Sportowego o Puchar Polski
Turniej z okazji Dnia
w Jastrzębiu Zdroju, w którym startowały 64 drużyny z całego
Niepodległości
kraju. Lubliniecki „Skat” zajął satysfakcjonującą 34 pozycję.
1.
Marian
Koziorowski
Jak co roku, Klub zorganizował również turniej
2.
Jerzy
Staś
z okazji Dnia Niepodległości. W rozgrywkach wzięło udział 20
3. Stanisław Kędzia
zawodników.
4. Jerzy Stachowski
Obok prezentujemy tabele zwycięzców poszczególnych zawodów --->
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Bądź szczęśliwy i pomagaj innym!
Żyjemy w czasach kryzysu wartości, wszystkich poza
pieniądzem, w epoce paranoidalnego wręcz kultu sukcesu, gdzie
zasady etyczne nie mają większego znaczenia. Zatracamy się
w codzienności, gnamy do przodu, czasami po cudzych głowach,
sercach i emocjach. W pogoni za mirażami pomyślności gubimy
to, co najważniejsze – samych siebie. Nie mamy czasu dla rodziny
i przyjaciół.
Co możemy z tym zrobić? Myślę, że przede wszystkim doskonalić siebie, nie pozostawać obojętnym na krzywdy i problemy
innych. Bo nawet jeżeli zło nas nie dotyczy, nie możemy udawać, że
go nie ma. Za przyszłość odpowiadamy wszyscy i nikt z nas nie
powinien chować się za murem obojętności. Miarą wielkości
człowieka jest przecież to, co robi dla innych. I nie chodzi tu
o zbawianie świata, ale o to, co mogę zrobić dla osób z najbiższego
otoczenia, chodzi o to, by zauważać problemy i starać się je w miarę
naszych możliwości rozwiązywać.
Wspaniałą inicjatywą w okresie przedświątecznym jest
akcja „Szlachetna Paczka”, w którą włączyli się uczniowie Zespołu
Szkół im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
- Dzięki tej inicjatywie możemy wesprzeć potrzebujące rodziny
i w tym szczególnym czasie sprawić im radość podarowując potrzebne
przedmioty. Młodzież organizuje również posiłki dla potrzebujących
uczniów i włącza się w akcję sponsorowania dla nich podręczników –
mówiła Małgorzata Radzioch, nauczyciel w Zespole Szkół
im. A. Mickiewicza.
Robiąc zakupy w lublinieckich sklepach przekazujemy
artykuły spożywcze dla ubogich rodzin. Gest ten nie tylko
wspomaga te osoby, ale jest również doskonałą lekcją dla naszych
dzieci jak trzeba żyć dostrzegając nie tylko swoje potrzeby, ale
również tych, dla których los nie okazał się zbyt łaskawy.
- W ramach działalności prowadzonego przez nas Centrum
Językowego "NACZYŃSCY" wielokrotnie wspieramy dzieci z najuboższych rodzin, organizując dla nich bezpłatne kursy językowe. Mam
nadzieję, że wyniesiona przez nie wiedza i dobra znajomość języków

obcych, w przyszłości okaże się dla nich przepustką do lepszego świata.
Bardzo często fundujemy też nagrody w konkursach organizowanych
przez lublinieckie szkoły i organizacje pozarządowe. W miarę naszych
możliwości staramy się aktywnie wspomagać lokalną społeczność. Myślę,
że jeżeli każdy dołożyłby swoją cząstkę w akcji niesienia pomocy innym,
lepiej by nam się żyło – mówił Mikołaj Naczyński, właściciel
Centrum Językowego „NACZYŃSCY".
- Nasze Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń organizuje
bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców. W ten sposób staramy się
wyjść naprzeciw osobom z naszego najbliższego otoczenia – wyjaśniała
Aleksandra Makles, jedna z założycielek Stowarzyszenia.
Z ciekawym pomysłem, mającym na celu integrację
i wspólną modlitwę mieszkańców Ziemi Lublinieckiej, wyszedł
ks. Sławomir Madajewski – proboszcz kościoła pw. NSPJ
w Koszęcinie. - Od stycznia w naszej parafii odprawiane będą msze św.
za mieszkańców Ziemi Lublinieckiej. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to
zbyt patetycznie. Moim zamiarem są spotkania z ludźmi, którym bliskie
są sprawy naszej Małej Ojczyzny. Ogromnie cieszę się, że mecenat nad tą
inicjatywą objął Starosta. Myślę, że nasze spotkania mogę nazwać
kontynuacją misji ks. Jerzego Popiełuszki, który w latach 80-tych
odprawiał msze św. za ojczyznę. W kazaniach nie zamierzam uprawiać
polityki, będę starał się formować sumienia ludzi tej Ziemi. Będziemy
modlić się za to, co stanowi naszą codzienność. W asyście Jana Pawła II,
ks. Popiełuszki i Ojca Rafała Kalinowskiego będę przekazywał naukę
społeczną kościoła. Msze będą się odbywały w każdy trzeci piątek miesiąca
o godz. 19.30. Na pierwsze spotkanie zapraszam więc 20 stycznia 2012 r.
Jeśli więc, drogi Czytelniku, mieszkańcu tej Ziemi, chcesz
spotkać się z ludźmi, którym, tak jak Tobie, leży na sercu dobro
naszej Małej Ojczyzny, przyjdź i daj uwieść się wiedzy płynącej ze
Świętej Księgi. A potem idź i działaj tak, abyś miał czas spojrzeć do
własnego wnętrza i dostrzec jego potrzeby, byś miał czas przyjrzeć
się światu i naszej Małej Ojczyźnie, w której mamy szczęście
mieszkać, odkrywać jej piękno i być szczęśliwym!
Aneta Konieczny

Dziecko przed telewizorem
- Często mówi się, że telewizja może mieć zły wpływ na dzieci. Z drugiej strony nie
mogę synowi zabronić jej oglądania, bo bardzo to lubi, a poza tym telewizję oglądają wszyscy jego koledzy. Co więc zrobić, aby nie przynosiła ona szkody dzieciom?
- Nie ulega wątpliwości, że oglądanie telewizji stanowi doskonałą
rozrywkę i to zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, trudno byłoby więc
pozbawiać dziecko tej przyjemności. Nie na darmo telewizję nazywa się
też ,,oknem na świat” – dostarcza nam ona informacji z różnych dziedzin,
a dla młodego człowieka, który dopiero wkracza w życie, może być
cennym źródłem wiedzy. Jednak nie wszystkie treści przekazywane przez
telewizję są pożyteczne, a wręcz przeciwnie – wiele z nich może mieć
negatywny wpływ na nasze dzieci. Odnosi się to przede wszystkim do scen
pełnych przemocy. Wydaje się, że nie uchronimy dziecka przed ich
oglądaniem – znajdują się one nawet w programach adresowanych
bezpośrednio do najmłodszych widzów. Często przedstawiają one
przemoc w sposób atrakcyjny, a agresywnie zachowujący się bohater nie
ponosi żadnej kary, a wręcz przeciwnie – odnosi sukcesy, wygrywa, osiąga
swoje cele. To wszystko może zachęcać dziecko do stosowania przemocy w
codziennym życiu. I czasem rzeczywiście się tak dzieje. Co można z tym
zrobić? Od najmłodszych lat kształtujmy w dziecku empatię, czyli
umiejętność utożsamiania się z uczuciami innych osób. Oglądając z
dzieckiem nasyconą przemocą kreskówkę zapytajmy: ,,Jak myślisz, co
czują bohaterowie tego filmu? Czy można się tak zachowywać? Co byś
zrobił na ich miejscu?”. Pomóżmy dziecku znajdować rozwiązania
konfliktów bez odwoływania się do przemocy. Istnieje też niebezpieczeństwo, że po obejrzeniu pełnego przemocy filmu dziecko może się po
prostu bać. Pamiętajmy, że dzieci przeżywają wszystko silniej niż dorośli i
scena, która w nas nie wywoła żadnych emocji, dziecko może poważnie
wystraszyć. Może się też zdarzyć tak, że oglądając wiele brutalnych scen
dziecko dojdzie do wniosku, że przemoc jest czymś normalnym,
codziennym i stanie się na nią obojętne. Zwróćmy więc baczniejszą uwagę
na programy oglądane przez nasze dzieci – czy zawierają one treści
odpowiednie do ich wieku i psychiki.
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- Czy zakazywać dzieciom oglądania reklam? Mój syn
wciąż prosi mnie o zabawki lub słodycze, które zobaczył w
telewizji.
- Trudno się temu dziwić. Przecież nawet my, dorośli
ulegamy reklamie. Reklamy adresowane do dzieci są
ciekawe, kolorowe, towarzyszą im łatwo wpadające w
ucho piosenki – całość sprawia, że reklamowany
produkt staje się wyjątkowo atrakcyjny i dziecko
czuje, że koniecznie musi go mieć. Oczywiście po
zakupie często się okazuje, że reklamowany produkt
posiada również wady, o których reklama nie
wspominała. Wtedy dziecko samo może dojść do wniosku, że reklamy nie
zawsze mówią prawdę i zacznie patrzeć na nie bardziej krytycznie.
Możemy również sami wyjaśnić dziecku, co tak naprawdę jest celem
reklamy, a także dawać dobry przykład kupując artykuły nie dlatego, że
zachwalano nam je w telewizji, ale dlatego, że posiadają rzeczywiste zalety.
Zamiast więc zabraniać oglądania reklam uczmy dziecko od
najmłodszych lat, jak być krytycznym i świadomym konsumentem.
- Ile czasu dziecko powinno spędzać przed telewizorem?
- Na pewno im młodsze dziecko, tym mniej – choćby dlatego, że lepiej jest,
aby obejrzało jeden konkretny program, ale świadomie, niż wiele różnych,
z których w rezultacie niewiele zapamięta. Wyznaczmy więc dziecku
maksymalny czas, jaki może poświęcić na oglądanie telewizji. Pamiętajmy
jednak, że zakazując mu oglądania telewizji, musimy umieć zaproponować coś w zamian. Jaki rodzaj aktywności będzie dla dziecka na tyle
atrakcyjny, aby mógł konkurować z telewizją? – znalezienie odpowiedzi
na to pytanie może być dla rodziców prawdziwym wyzwaniem. Na pewno
żaden film czy kreskówka nie zastąpi dziecku czasu spędzonego
z rodzicami, wspólnych rozmów i zabaw. Zadbajmy o to, aby dziecko
czuło się w rodzinie kochane i akceptowane, aby zawsze miało się do kogo
zwrócić z problemem – wtedy to nie telewizja, ale rodzice będą mieli
największy wpływ na jego wychowanie.
Renata Kotas
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BAL CHARYTATYWNY
W KOSZĘCIŃSKIM ZAMKU
To już trzynasty raz Caritas Parafii NSPJ w Koszęcinie organizuje
Karnawałowy Bal Charytatywny, aby pozyskać środki pieniężne na potrzeby
tych, którzy proszą o pomoc, a także rozpowszechniać piękno zabawy
bezalkoholowej.
Korzystając z życzliwości łam „ Ziemi Lublinieckiej”, Caritas Parafii
NSPJ zaprasza wszystkich, chcących włączyć się w dzieło niesienia pomocy, do
wspólnej zabawy. Jak co roku, tak i w tym karnawale, 28 stycznia 2012 roku od
godziny 19.00 do białego rana, w salach pałacowych Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, profesjonalnie poprowadzonym polonezem
rozpoczęty zostanie BAL .
Bilety w cenie 200 zł od pary będzie można kupić:
w Koszęcinie: - w sklepie gospodarstwa domowego (naprzeciw kościoła NSPJ),
- pod numerem
(34) 3576169
w Lublińcu: Zakład Fryzjerstwa Męskiego, Zdzisław Wojtal ul. Paderewskiego 6
Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny „Tristan” . W cenie biletu
zapewniamy pełną konsumpcję.
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