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JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ 
ŚWIAT ZA 50 LAT?
„Jak będzie wyglądał świat za 50 lat?” to tytuł konkursu literackiego, którego podsumowanie 
nastąpiło 17 maja w Katolickim Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie 
w obecności nauczycieli, opiekunów i uczniów. 

Chyba nikt nie spodziewał się aż ta-
kiego poziomu literackiego w kon-
kursie, którego organizatorem była 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cie-
szynie. Łącznie napłynęło kilkadziesiąt 
prac w następujących kategoriach: szkół 
podstawowych, gimnazjów i trzecich klas 
gimnazjalnych. Oceny dokonała Marta 
Nieroda, nauczycielka języka polskiego 
w katolickich placówkach.

- W trakcie sprawdzania okazało się, że 
stanęłam przed ogromnym wyzwaniem. 
Nie spodziewałam się, że młodzież gim-
nazjalna i uczniowie szkoły podstawowej 
potrafią tak pięknie pisać. Moja uwaga zo-
stała zwrócona na jak najcelniejsze ujęcie 
tematu, na język wypowiedzi, stosowane 
dialogi... Wybrałam prace, które ujęły mnie 
pod wieloma względami. Jestem jednak 
pełna podziwu dla wszystkich piszących, 
bo zaprezentowali lekkość pióra i bogac-
two językowe, co dowodzi temu, że czytają 
książki. Pełna podziwu jestem również dla 
bogatej wyobraźni młodych ludzi – pod-
kreślała Marta Nieroda. 

Jaki zamysł towarzyszył konkursowi? 
Przede wszystkim był zachętą, by marzyć, 
stawiać sobie cele i realizować je. Dziś rzad-

ko marzymy, dlatego inicjatywa powstała 
by pobudzać młodych ludzi do takiej formy 
aktywności i pokazywać, co jest naprawdę 
ważne dla każdego z nas. 

Prace uczniów zostaną umieszczone pod 
kamieniem, który znajduje się w ogrodzie 
szkoły. Mówi się tu o nim „kamień pamięci”, 
ponieważ przy nim spotyka się młodzież 
wymiany polsko-niemieckiej. - Prace będą 

umieszczone w wersji elektronicznej i pa-
pierowej. Chcielibyśmy, aby za 50 lat zostały 
wydobyte z ziemi. Wtedy zobaczycie, czy 
ten świat wyglądał tak, jak opisywaliście, 
czy jednak inaczej – podkreślał dyrektor.

Organizatorzy konkursu kierują podzię-
kowania dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
za wsparcie wydarzenia. 
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W SKRÓCIE
Poznajemy pomniki 
przyrody

115 maja w Ratuszu odbyło się uroczy-
ste wręczenie dyplomów i nagród laure-
atom konkursu plastycznego „Poznajemy 
Pomniki Przyrody”. W konkursie wzięły 
udział cieszyńskie szkoły podstawowe. 
Konkurs organizowany był po raz dziewią-
ty przez Komisję Ochrony Przyrody PTTK 
Beskid Śląski w Cieszynie wraz z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 
Cieszyn. Odznaki „Tropiciel Przyrody PTTK” 
odebrały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Cieszynie, które pod opieką Kariny 
Pasterny uczestniczą w organizowanych 
wycieczkach przyrodniczych przez Jana 
Machałę. Ponadto wszyscy laureaci otrzy-
mali dyplomy Zarządu Oddziału PTTK.  

PTTK BesKid ŚląsKi w Cieszynie

Sprzątanie Bobrówki
23 kwietnia z okazji Dnia Ziemi zorgani-

zowano akcję „Posprzątajmy Bobrówkę”, 
która była prowadzona była na odcinku 
od wiaduktu (w rejonie skrzyżowania przy  
ul. Bobreckiej) do mostu nad rzeką Bo-
brówką przy ul. Brodzińskiego oraz na od-
cinku od ul. Heczki, wzdłuż rzeki Bobrówki  
do dawnego młyna (budynek przy ul. Frysz-
tackiej 51). Podobnie jak w zeszłorocznej 
akcji, również w tym roku o oczyszczenie 
fragmentu naszego Miasta zadbali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1. Ponad 80 uczniów 
wyposażonych w dobre chęci oraz worki 
i rękawice ochronne zbierało śmieci. Akcję 
zorganizował Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
przy współpracy z MZD w Cieszynie.  

wydział OŚR

Konferencja naukowa
16 maja w Szkole Podstawowej nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszy-
nie odbyła się konferencja naukowa pt. 
Czas okupacji w Cieszynie. Było to drugie 
spotkanie z cyklu „Moja mała ojczyzna 
w edukacji”. Przedsięwzięcie kierowane 
jest do nauczycieli powiatu cieszyńskiego 
i ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu 
regionalizmu. Prelekcje, prowadzone przy 
użyciu licznych zdjęć oraz archiwaliów, 
wzbudziły bardzo duże zainteresowanie 
i entuzjazm słuchaczy. Organizatorzy 
cieszą się, że zainteresowani przybyli do 
„Dwójki” z różnych miejsc powiatu i mają 
nadzieję na kolejne wspólne spotkania. 
Konferencję objął swoim patronatem Bur-
mistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura.
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W konkursie wzięła udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.
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