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III Teatr Konesera

Teraz
Merylin Mongoł
W sobotę w tyskim teatrze
zainaugurowany został sezon kulturalny 2012/2013.

W

materiały prasowe teatr mały

idzowie mogli obejrzeć
pierwszy spektakl z 3.
edycji przeglądu przedstawień
mistrzowskich „Teatr Konesera”. Wystawiona została „Kotka
na rozpalonym blaszanym dachu” w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
– Sztuka jest przejmującym stadium zakłamania, osamotnienia,
rozpaczy, nieumiejętności wy-

rażania i przyjmowania uczuć –
uważają recenzenci.
W sobotę, 27 października, miłośnicy sztuki scenicznej
na deskach tyskiego teatru będą
mogli obejrzeć kolejny mistrzowski spektakl. Będzie to przedstawienie „Merylin Mongoł” w reżyserii znakomitego Bogusława
Lindy. W teatralnej kasie można już teraz można kupować
i rezerwować bilety na wszystkie
kolejne przedstawienia III „Teatru Konesera”. Więcej na www.
teatrmaly.tychy.pl 
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Świat przedstawiony w sztuce Merylin Mongoł jest zarówno
pesymistyczny jak i optymistyczny.

Szkoła ma teraz nie tylko nowatorski wystrój, ale też nowoczesne pomoce dydaktyczne i dostęp do internetu w każdej sali.

III LO PO REMONCIE

Parapetówka w liceum
III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zaprosiło w sobotę
swoich byłych i... przyszłych
uczniów, aby pokazać im
nowe oblicze szkoły, niedawno gruntownie wyremontowanej.

Na

„parapetówkę” przyjść
mógł każdy – szkoła
była tego dnia otwarta dla wszystkich. Ale wśród odwiedzających
byli głównie absolwenci i gimnazjaliści z rodzicami. – Zaproszenia rozesłaliśmy do wszystkich
tyskich gimnazjów – mówiła
Anita Iskierka, dyrektor III
LO. – Chcemy dać się poznać
jako szkoła efektywna, przyjazna
i nowatorska. Mamy teraz nie
tylko nowatorski wystrój, ale też
nowoczesne pomoce dydaktycz-

ne i dostęp do internetu w każdej sali.
W III LO im. Stanisława Wyspiańskiego 15 sierpnia zakończył
się generalny remont wraz z termomodernizacją. Szkołą zyskała nowy blask na zewnątrz i wewnątrz. 22 września szkoła była
otwarta dla odwiedzających przez
ponad trzy godziny. Nauczyciele
i uczniowie oprowadzali gości
po salach i korytarzach, pomalowanych teraz w fantazyjne kolory. Na dziedzińcu odbył się piknik, były konkursy śpiewu, tańca
i konkurs plastyczny – zgodnie
z tradycją szkoły.
Nowy design z pewnością
zadziwił absolwentów, których
wielu odwiedziło tego dnia swoje dawne liceum. Ale mogli oni
też sięgnąć do przeszłości, przejrzeć kroniki szkolne, odszukać

w nich swoje klasowe zdjęcia,
a także spotkać się z nauczycielami. W holu przygotowano ponadto wystawę karykatur kadry
pedagogicznej „Wyspiańskiego”,

autorstwa Marka Greli, absolwenta klasy plastycznej.
Remont III LO trwał ponad
rok i kosztował ponad 4 mln zł.

SW

Goście mogli m.in. przejrzeć kroniki szkolne i odszukać klasowe
zdjęcia.
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W Tychach realizowany jest projekt: Dać szansę Tyszanom
Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Kolejne szkolenia dla uczestników projektu
Właśnie kończą się kolejne szkolenia dla uczestników projektu „Dać szansę tyszanom”.
Odpowiadając na potrzeby uczestników Projektu - wyrażone w ankietach, uzyskano zgodę
Władzy Wdrażającej Fundusze Europejskie w Warszawie– Instytucji sprawującej nadzór nad
Projektem na dodatkowe szkolenia w ramach Projektu. Przewidziano 24 godziny szkoleniowe
w trzech tematykach dla 50 zainteresowanych osób.
W lipcu w Szkole Podstawowej nr 35 szkoliły się pierwsze osoby w następujących zakresach
tematycznych:
1) Poszukiwanie pracy przez Internet – które cieszyło się największym zainteresowaniem,
2) Zaawansowany Internet oraz szkolenie z zakresu Pakietu Open Office.
We wrześniu w Szkole Podstawowej nr 10 kolejna grupa uczestników zdobywała wiedzę z
zakresu Open Office, a do 26 września trwają zajęcia z tematyki: Zaawansowany Internet.
To już ostanie szkolenia realizowane w ramach Projektu.

Dodatkowy sprzęt
Ponadto w lipcu osoby niepełnosprawne otrzymały dodatkowy sprzęt – klawiatury
z powiększonymi literami, oraz dwa zestawy specjalnych programów dla osób niewidzących
- „JAWS for Windows Professional”, który pozwoli tym osobom w pełni wykorzystać przekazany
sprzęt. Ponadto najbardziej potrzebujący uczestnicy otrzymali specjalne klawiatury
z powiększonymi opisami.

Szczegóły projektu znajdą państwo na stronie: www.dacszanse.umtychy.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

