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Radni Skoczowa wysłali list do Starosty Cieszyńskiego, Czesława Gluzy, w którym wyrażają zaniepokojenie
pomysłem przeniesienia Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie do Zespołu Szkół Zawodowych na
Bajerkach. Radni domagają się również równego traktowania wszystkich szkół.
Od miesiąca młodzież i nauczyciele skoczowskiego liceum żyją w niepewności. Kiedy 31 stycznia br. Rada Powiatu
Cieszyńskiego podjęła decyzję o konieczności szukania oszczędności kosztem m.in. właśnie liceum skoczowskiego,
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zawrzało.
Radni Skoczowa postanowili wyrazić swoje oﬁcjalne, pisemne stanowisko w tej sprawie. W liście do Starosty
czytamy m.in.:
- Wyrażamy zaniepokojenie dalszymi losami Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie. Znając specyﬁkę zarówno
w/w szkoły, jak i Zespołu Szkół Zawodowych na Bajerkach w Skoczowie, do którego Liceum miałoby zostać
przeniesione (o czym wprost mówiła pierwsza wersja przywołanej uchwały) jesteśmy przekonani, że takie działanie
nie przyniosłoby korzyści żadnej ze szkół, a wręcz doprowadziłoby do likwidacji „Ogólniaka”.
Radni zebrali również argumenty przemawiające za odstąpieniem od pomysłu przeniesienia LO, podkreślając
przede wszystkim ranking szkoły, dobrą zdawalność matury, środki, które w szkołę zainwestował również samorząd
Skoczowa, względność oszczędności oraz brak konsultacji społecznych:

1. Liceum cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Wielu jego uczniów to laureaci konkursów
przedmiotowych, którzy korzystając z przywileju wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na preferencyjnych zasadach
wybierają właśnie Skoczów. Absolwenci tegoż Liceum to osoby dobrze funkcjonujące na rynku pracy, a często i
osobowości związane z naszym regionem, które czują z nim silną więź, co przejawia się w dokładaniu przez nich
starań do rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
2. Kadra nauczycielska wykazuje się dobrym podejściem do uczniów i dużym doświadczeniem. Jej sumienną pracę
weryﬁkują wyniki edukacyjne młodzieży, a ostatecznie zdawalność egzaminu maturalnego, co stanowi
niepodważalny fakt często nie znajdujący pokrycia w obiegowej opinii na temat szkoły. Zwracamy uwagę, że nigdy
w szkole nikt nie badał poziomu wiedzy uczniów „na wejściu” i przyrostu wiedzy „na wyjściu”.
3. Fakt powołania Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie wiązał się także z wyasygnowaniem znacznych środków
materialnych na organizację, remont i adaptację budynku byłego OHP i przeznaczenie go na siedzibę SP nr 3 w
Skoczowie. Jednocześnie przypominamy, że samorząd skoczowski partycypował (50 tys.) w budowie boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy ZSO w Skoczowie. Ponadto Gmina Skoczów w ubiegłym roku „wyszła naprzeciw
oczekiwaniom” Rady Powiatu i wydając z budżetu ponad 300 tys. zł. umożliwiła realizację zadania będącego w gestii
powiatu, tj. budowy boiska Orlik przy ZSZ na Bajerkach w Skoczowie.
4. Uczniom dojeżdżającym m.in.z takich miejscowości, jak Zaborze, Strumień, czy Chybie znacznie łatwiej pokonać
trudności komunikacyjne docierając do Skoczowa niż do Cieszyna, gdzie w przypadku likwidacji skoczowskiego LO
musieliby się udać. W tym punkcie warto również podkreślić wymiar ﬁnansowy, który bezpośrednio się wiąże z
„konsultowaną transformacją”.
5. Obecność LO w Skoczowie znacznie zwiększa atrakcyjność samego miasta. Przyjeżdżająca do niego młodzież
uczestniczy w lokalnych przedsięwzięciach, a także sama aktywizuje jego mieszkańców np. podczas corocznych
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6. Domagamy się traktowania skoczowskiego liceum na równi z pozostałymi ponadgimnazjalnymi szkołami
powiatu, a w szczególności Cieszyna, gdzie w liceach otwiera się nawet po siedem oddziałów (przy czterech

skoczowskich). Uważamy, że argumenty stojące za zasadnością istnienia LO w Skoczowie są wystarczająco
racjonalne i niepodważalne, by poprzez umiejętne rozdysponowanie ilości oddziałów do istniejących już szkół
licealnych pozwolić na edukację uczniów w optymalnych warunkach i jednoczesne utrzymanie skoczowskiej szkoły
z 20-letnią tradycją.
Radni są również "zbulwersowani" terminem, w którym podjęto uchwałę. Zdaniem Radnych wpłynęło to na
obniżenie zainteresowania skoczowskim liceum przyszłych jej uczniów. W słowach kończących list Radni
podkreślają, że ich zdaniem liceum powinno pozostać przy ulicy Bielskiej 34.
Podobna jest opinia większości Czytelników, którzy zagłosowali w naszej sondzie. 72 procent osób (152 głosy)
opowiedziało się przeciw przenoszeniu liceum na Bajerki.
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