
Pracownia cyfrowych procesów graficznych od Arcelor Mittal na 35-
lecie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowic ach  

 

Zdzieszowice, 9 kwietnia 2014 r.  – Wyjątkowym punktem tegorocznych obchodów 35. rocznicy 

powstania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach była uroczysta inauguracja pracowni 

cyfrowej procesów graficznych ufundowanej przez firmę ArcelorMittal Poland. Wzięli w niej udział m.in. 

przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, byli dyrektorzy szkoły oraz 

przedstawiciele firmy a także uczniowie zespołu szkół. Maciej Sonik, starosta krapkowicki oraz 

Genowefa Kozubek-Kopecka, członek zarządu powiatu, wspólnie z Karoliną Muzą oraz Magdaleną 

Kuśmierz reprezentującymi Zespół Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland uroczyście 

przecięli wstęgę. Młodzież przygotowała specjalne  podziękowanie – zdjęcie przedstawiające 

społeczność szkolną wydrukowane na szkle akrylowym. 

Darowizna, która wyniosła 40 tysięcy złotych umożliwiła zakup specjalistycznego sprzętu, w tym 

komputerów, aparatów cyfrowych, lampy oświetleniowej, zestawu do nagrywania dźwięku, 

stabilizatora ruchu i innych  akcesoriów. Zasoby pracowni wykorzystywane są zarówno przez uczniów 

technikum podczas zajęć modułowych, jak i pozostałych uczniów szkoły oraz lokalną młodzież, która 

uczęszcza na nieodpłatne zajęcia w ramach Akademii Fotografii. Prężnie działająca Akademia była 

organizatorem wojewódzkiego konkursu „Zatrzymać geometrię”, którego podsumowaniem będzie 

plener oraz warsztaty fotograficzne poświęcone fotografowaniu mody.     

- Cieszymy się, że wspólnie z firmą ArcelorMittal Poland możemy rozwijać zainteresowania i talenty 

młodzieży i zarazem oferować im ciekawy sposób na spędzenie czasu wolnego. W przyszłości 

planujemy wykorzystać nową pracownię do prowadzenia kwalifikacyjnych  kursów zawodowych, 

wychodząc naprzeciw osobom dorosłym, zainteresowanym uzyskaniem nowych kwalifikacji lub 

zmianą zawodu – podkreśla dyrektor szkoły Małgorzata Nogalska. 

Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych to kolejne działanie firmy ArcelorMittal Poland 

na rzecz społeczności lokalnej w Zdzieszowicach. Tylko w minionym roku zrealizowaliśmy kilka 

inwestycji o łącznej wartości prawie 200  tysięcy  złotych.  Oprócz wymienionej pracowni, były to m.in. 

remont żłobka w Zdzieszowicach czy wyposażenie parku miejskiego w urządzenia do ćwiczeń na 

wolnym powietrzu. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w poprawę warunków w szkołach, a dzięki 
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współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II, także w rozwój talentów młodzieży” – zaznacza 

Karolina Muza z ArcelorMittal Poland.  

 

******************************** 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, Rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 
Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym 
producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na 
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 5 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich. 
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą 
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy 
się o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, 
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki 
którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza 
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz 
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty 
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), 
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 


