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Marcowa sesja Rady
Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny w dziedzinie sportu, współpraca Gminy
ze Szkołami Społecznymi - podsumowanie pracy
dydaktycznej i działalności - stan budynków, infrastruktury- to główne tematy sesji Rady, która odbyła
się 22 marca.
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Muzyka, poezja i wycinanki
W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Szczekocinach 17 marca odbył się Wieczór literacko
-muzyczny zatytułowany Kobiety oraz wernisaż wystawy wycinanek Grzegorza Dudały połączony z
prezentacją jego tomiku poezji pt. "Już jest strzała
wypuszczona".
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Marcowa sesja Rady
Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu, współpraca Gminy
ze Szkołami Społecznymi - podsumowanie pracy dydaktycznej i działalności - stan budynków, infrastruktury- to główne tematy sesji Rady, która odbyła się 22 marca.
Obrady rozpoczęły się od wręczenia Nagród Burmistrza Miasta i
Gminy Szczekociny w dziedzinie
sportu. Otrzymali je: Sławomir
Frejowski – jako trener i zawodnik
Miejsko Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego „Olimpijczyk”
Szczekociny; Łukasz Rolek – tre-

ner Miejskiego Ludowego Klubu
Sportowego Sparta Szczekociny,
Miejski Ludowy Klub Sportowy
Sparta Szczekociny – nagroda rzeczowa. W imieniu trenera Łukasza
Rolka i drużyny nagrodę odebrał
Robert Zawadzki – prezes Klubu.
Następnie słowa podziękowania za

dotychczasową pracę na rzecz
Szkół Społecznych złożył Jacek
Mazanek – Przewodniczący Rady
oraz Krzysztof Dobrzyniewicz –
Burmistrz Szczekocin. Przekazali,
iż działalność placówek jest powodem do dumy, ponieważ są one
bardzo dobrze prowadzone, zmie-
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nia się pozytywnie wizerunek
szkół, programy i zajęcia dla
uczniów są stale poszerzane. Ponadto szkołom udaje się pozyskać
dodatkowe źródła finansowania,
dzięki czemu praca dydaktyczna
jest bardziej owocna. Nagrody i
podziękowania otrzymali: Jolanta
Wójcik – prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Edukacji w
Szczekocinach "Nasza szkoła",
Alicja Koper dyrektor Społecznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Szczekocinach, Agnieszka Pasierbińska – Bijak – prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji „RAZEM DLA SZKOŁY” im.
Jana Pawła II w Rokitnie, Jolanta
Majkrzyk dyrektor Zespół Szkół
Społecznych w Rokitnie, Monika
Kręgiel – prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Edukacji w Goleniowach „Szkoła Marzeń” im.
Wespazjana Kochowskiego, Bożena Haras- Wontorska, Katarzyna
Ćwiklińska – dyrektorki Zespołu
Szkół w Goleniowach.
Korzystając z okazji panie
przekazały najważniejsze informacje dotyczące pracy dydaktycznej i
działalności. Jolanta Wójcik podsumowała 6 letni okres prowadzenia szkoły społecznej w Szczekocinach. Jak stwierdziła, zmiana jest
znaczna co widać już z zewnątrz –
zmiana elewacji budynku. Oprócz
tego dało się unowocześnić klasy,
cztery sale wyposażone są w tablice multimedialne. Dzięki wnioskom ministerialnym i grantom

nauczycieli. W szkole uczy się 103
uczniów, pracuje 15 nauczycieli, 2
pracowników obsługi. W tym roku
placówka planuje wybudowanie
łącznika pomiędzy budynkiem
głównym a salą gimnastyczną i
stołówką. Wybudowanie boiska i
ogrodzenia, zakup piłkochwytów
oraz podłączenie do kanalizacji
burzowej – to kolejne zadania do
realizacji. Podziękowała rodzicom,
którzy znacznie przyczynili się do
wszystkich zmian w szkole.
Przyznała, iż pierwszy rok działalności nie wspomina najlepiej Jak
stwierdziła, był to ciężki rok. Z
czasem współpraca z Gminą zaczęła układać się dobrze. „Jest
nam nieźle, gospodarujemy tym co
mamy. Staramy się wydawać pie-

niądze z korzyścią dla szkoły,
dzieci i rodziców” – powiedziała.
Agnieszka Pasierbińska –
Bijak poinformowała o stanie budynku szkoły w Rokitnie, który tuż
po przejęciu przez Stowarzyszenie
musiał przejść remonty zalecone
przez Sanepid i straż pożarną. W
dużej mierze dzięki wsparciu rodziców – pracy społecznej i finansowej udało się usunąć boazerię z
części dolnego korytarza w starej
części budynku i na klatce schodowej. W tym roku boazeria ma zostać usunięta z górnego korytarza.
Udało się także przeprowadzić
gruntowny remont świetlicy i
kuchni, wyposażyć je w nowoczesny sprzęt. Dzięki wsparciu z gminy udało się wymienić rynny i założyć fartuchy podrynnowe
udało się pozyskać środki m.in. na ochronne, dzięki czemu ściany buprowadzenie zajęć dodatkowych, dynku już nie przemakają. Z pietablice multimedialne, książki, do- niędzy pozyskanych z 1% zakuposażenie pracowni, doszkolenie piono laptopy i ksero. Placówka
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pozyskała fundusze z wszystkich
ogłoszonych programów rządowych. Dzięki grantom wyposażono m.in.. boisko szkolne w bramki.
Największym problem z którym
boryka się obecnie placówka jest
przeciekający już od kilku lat
dach. Przy okazji wyjaśniła, iż jest
wdzięczna za ofertę remontu dachu w czynie społecznym, niemniej szkoła nie może skorzystać
z takiej formy pomocy. Po pierwsze Stowarzyszenie jest jedynie
użytkownikiem budynku i na
wszelkie prace musi uzyskać pozwolenie właściciela, czyli Gminy.
Po drugie prezes tłumaczyła, iż
prace na dachu są pracami na wysokości i to szkoła będzie ponosiła
odpowiedzialność za tę pracę oraz
osoby wykonujące ten remont w
razie jakichkolwiek nieprawidłowości, ewentualnych wypadków.
„Doceniam, że są ludzie, którzy
chcą pomóc. Nie oznacza to, że nie
chcemy tej pomocy, jednak pomoc
ta musi być w granicach zdrowego
rozsądku” – mówiła. Poinformowała, że na wszelkie prace w szkole wymagane są faktury. „Jako
szkoła musimy brać odpowiedzialność za wszelkie prace w niej wykonywane. Gdy bierzemy firmę
remontową podpisujemy zlecenie,
a taka osoba podpisuje, iż bierze
odpowiedzialność za swoich pracowników, ponieważ są to prace
na wysokościach”- wyjaśniała
Agnieszka Pasierbińska – Bijak.
Burmistrz poinformował, że nie
wraził zgody na remont dachu w
formie wolontariatu, ponieważ
Gmina musi rozliczyć się z tej inwestycji oraz prace te muszą być
przeprowadzone według zasad
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bezpieczeństwa. Prezes Stowarzyszenia podkreśliła, że największym
sukcesem szkoły jest zaangażowanie społeczne rodziców, organizacji lokalnych. Jolanta Majkrzyk
omawiając działalność dydaktyczną podkreśliła, iż szkoła współpracuje ze szkołą społeczną ze Szczekocin – wspólny projekt na dofinansowanie zajęć dodatkowych.
Uczniowie co tydzień wyjeżdżają
na basen, szkoła w Rokitnie jako
pierwsza wprowadziła zajęcia szachowe dla dzieci, prowadzone są
zajęcia z tenisa stołowego. Nauczyciele stale się dokształcają. W
szkole udało się wzbogacić bazę
dydaktyczna w pomoce m.in. tablice interaktywne, powiększono
księgozbiór, wykonano gabinet
pielęgniarski. Szkoła współpracuje
z organizacjami pozarządowymi i
organizacjami lokalnymi. Placówka liczy 157 uczniów, 22 nauczycieli i 4 pracowników obsługi
Za dotychczasową pracę prezes
Stowarzyszenia i dyrektor szkoły,
podziękowała radna Anna Seweryn - przewodnicząca Rady Rodziców w Rokitnie, która podkreśliła
jednocześnie, że mieszkańcy są
dumni z tego jak szkoła jest zarządzana i prowadzona. „Szkoła
zmieniła się we wszystkich możliwych kierunkach. Mamy satysfakcję z tego, że możemy pomagać tej
szkole i tym osobom”- mówiła.
Bożena Haras- Wontorska ze szkoły w Goleniowach omówiła zajęcia
dydaktyczne i wychowawcze realizowane w placówce. Przekazała, iż
szkoła kontynuuje wysoki poziom
nauczania o czym świadczą bardzo
dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego i uzyskanie tytułu laureata z
języka polskiego przez jedną z
uczennic. Placówka dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
m.in. poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie
tradycji regionalnych najbliższego
środowiska i wybitnych postaci
pochodzących z Goleniów. Szkoła
współpracuje z instytucjami kultu-

rotwórczymi. Dyrektor poinformowała, iż coraz częściej docierają do
niej głosy o możliwych odejściach
z pracy nauczycieli i pracowników
w związku z bardzo niskimi wynagrodzeniami. Do szkoły uczęszcza
110 uczniów, zatrudnionych jest
23 nauczycieli i 3 pracowników
obsługi. Monika Kręgiel – prezes
Stowarzyszenia przekazała, iż w
szkole udało się wymienić okna na
piętrze szkoły, wyremontowano
chodnik przed szkołą, salę przedszkolną, gabinet pani dyrektor, instalację elektryczną, odnowiono
parkiet i sprzęty na placu zabaw.
Największym problem jest piec,
który zdaniem prezes nie wytrzyma kolejnego sezonu grzewczego.
Przyznała, iż wynagrodzenie dla
nauczycieli w Goleniowach jest
najniższe, ponieważ brak jest pieniędzy na to, by je zwiększyć.
Grzegorz Wyrwał podziękował za
pracę prezes Stowarzyszenia i dyrektorkom szkoły i prosił o wsparcie dla placówki.
Krzysztof Dobrzyniewicz deklarował, iż postara się wspomóc szkoły
w realizacji najważniejszych, zaplanowanych zadań.
W sprawozdaniu z działalności
międzysesyjnej Burmistrz poinformował o spotkaniu z Krzysztofem
Wroną – Starostą Powiatu Zawierciańskiego oraz Cezarym Barczykiem – Członkiem Zarządu Starostwa w sprawie ustalenia terminu
zorganizowania XX Regionalnego
Przeglądu Zespołów Ludowych,
Kapel i Śpiewaków oraz Jarmarku
Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa.
Mówił o podpisaniu umowy na
budowę ul. Ogrodowej oraz ul.
Wspólnej w Szczekocinach. Inwestycję realizować będzie Przedsiębiorstwo
Robót
DrogowoMostowych „MYSZKÓW” Sp. z
o. o. z Żarek. Pracę mają rozpocząć się na początku kwietnia.
Rozmawiał z Agnieszką Pasierbińską-Bijak - Prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Eduka-

cji „RAZEM DLA SZKOŁY” im.
Jana Pawła II w Rokitnie w celu
omówienia planowanej inwestycji
w budynku (piwnicach) Zespołu
Szkół Społecznych im. Jana Pawła
II w Rokitnie. „Piwnice mają 100m2, chcemy im pomóc, by można
było je zaadaptować na świetlicę
dostępną dla mieszkańców Rokitna. Myślę, że jest to dobry pomysł” – powiedział. Zadeklarował,
w miarę możliwości, pomoc materialną oraz to, że skieruje tam pracowników gospodarczych.
Burmistrz spotkał się z Nadleśniczym Janem Skrzyniarzem, by
omówić regulację drogi wzdłuż
targowiska przy ul. Spacerowej w
Szczekocinach, która należy do
nadleśnictwa oraz poprawę stanu
dróg po wywozie drzewa z lasu.
Przekazał, iż Prezes firmy
„TAMAX” z Sędziszowa zaproponował gminie podniesienie opłat
za świadczenie usług odbierania
odpadów komunalnych z terenu
naszej Gminy. „Nie wyraziłem na
to zgody, podobnie zresztą jak
reszta wójtów i burmistrzów” –
wyjaśnił.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Burmistrz
przeprowadził konsultacje odnośnie terminów ogłoszenia naboru
na realizację rewitalizacji rynku w
Szczekocinach. „Sądzę, że konkurs rozpocznie się na początku
maja. Jesteśmy przygotowani” na
złożenie wniosku – mówił.
Podczas spotkania z projektantem
zbiornika wodnego w Tęgoborzu
zatwierdzono koncepcję zagospodarowania zbiornika. Podczas budowy ma być wydobyte 37 tys. m2
ziemi, z tego zagospodarowane ma
być 32 tys. m2. „Tym samym nie
wzrosną koszty budowy” – powiedział.
Wraz ze Starostą Zawierciańskim,
w bazie PKS Lubliniec, Krzysztof
Dobrzyniewicz oglądał samochody
(busy do przewozu uczniów do
szkół) wystawione do sprzedaży z
uwagi na likwidację PKSu. Samo-
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chód ma dowozić uczniów m.in.
do Zespołu Szkół w Szczekocinach. Jednocześnie przyprowadzony został samochód PolonezTruck, zakupiony na potrzeby
Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do obsługi prac gospodarczych. Kosztował 1 800 zł.
Burmistrz poinformował, iż Gmina
przystępuje do procedury sprzedaży pałacu. W tym celu zlecono
sporządzenie operatu szacunkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Szczekocinach. Jego wykonanie
ma kosztować 12 tys. zł. Przy okazji przekazał, że nie wiadomo jeszcze na jaką kwotę będzie on opiewał. Następnie ma zostać ogłoszony przetarg. Do Gminy zgłosiło się
dwóch potencjalnych kupców.

Wybrane zapytania
radnych
Marian Orliński pytał w jaki sposób konserwator zabytków oceniła
renowację kandelabru. Radny pytał czy Burmistrz podjął już jakieś
kroki by pozyskać fundusze na
wyposażenie jednostek OSP, ponieważ na ten cel w województwie
śląskim przeznaczono 7,5 mln zł.
Zwrócił także uwagę na możliwość dofinansowania remontów
dróg lokalnych. Na to zadanie w
naszym województwie przeznaczono 34 mln zł.
Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał, iż Gmina złoży wniosek na
wyposażenie jednostek w defibrylatory i torby ratunkowe. Jak zaznaczył nie są to duże pieniądze,
niemniej taki sprzęt bardzo przyda
się naszym strażakom. Odnośnie
dofinansowania na remonty dróg,
Gmina planuje złożyć wniosek na
drogę lokalną w Siedliskach zniszczoną przez objazd.
Grzegorz Wyrwał pytał czy Burmistrz zna odpowiedź na interpelacje posłów RP i jaki odcinek chodnika planuje wybudować
GDDKIA w Goleniowach.
Burmistrz przekazał, iż chodnik

ma wynieść 300m. Planowana budowa ma rozpocząć się w 2019
roku.
Michał Drej pytał czy Gmina posiada odpowiednią dokumentację,
która umożliwi odbiór techniczny
remizy w Brzostku.
Burmistrz poinformował, iż tam,
gdzie będzie to możliwe remizy
zostaną odebrane.
Andrzej Szlęk prosił o cztery samochody kamienia do Ołudzy.
Kamień ma zostać dostarczony,
gdy pogoda na to pozwoli.
Sebastian Zasada także prosił o
kamień na drogę w Drużykowie i
na Bógdale.
Kamień ma być dowieziony.
Dariusz Czyż pytał kiedy planowana jest budowa chodników.
Radny zwrócił także uwagę na
piach pozostały po zimie na ulicach. Pytał czy na terenie Szczekocin będzie jeździła zamiatarka.
Burmistrz ma prowadzić rozmowy
z pracownikami odnośnie ustalenia
planowanych remontów chodników i uporządkowania miasta.
Jan Jędrychowski pytał na jakim
etapie jest sprawa wycięcia czterech drzew na Starym Cmentarzu.
Pytał jakie kroki zamierza podjąć
Burmistrz odnośnie tego, że w
Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Szczekociny nie był wykonany
miejscowy plan zagospodarowania
dla ulicy Żarnowieckiej.
Drzew na Starym Cmentarzu nie
można usunąć, niemniej firma dostała zlecenie na obcięcie gałęzi.
Burmistrz nie dał odpowiedzi radnemu na drugie pytanie.
Teresa Niechciał poruszyła kwestię estetyki miasta. Prosiła o interwencję u właścicieli sklepów i
mieszkańców Rynku oraz ustawienie ławek i koszy na ulicy Jana
Pawła II.
Krzysztof Dobrzyniewicz zadeklarował, iż będzie chciał zmienić
wizerunek w Rynku i mieście.
Ławki i kosze mają zostać zamontowane.
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Alfreda Franas prosiła o odbiór
remizy w Tęgoborzu i obcięcie
gałęzi w Małachowie w kierunku
Tęgoborza. Pytała o wniosek na
remont drogi w Siedliskach.
Gałęzie mają być wycięte. Wniosek na remont drogi w Siedliskach
ma zostać złożony.
Krzysztof Adamus interweniował
w sprawie zepsutego lustra na Kresach. Pytał także o możliwość pozyskania frezu z remontu drogi w
Ołudzy na drogę w Kresach od
krzyżówki do ośrodka Very. Radny prosił o kamień na łąki.
Wymiana lustra miała być zgłoszona. Burmistrz przekazał, iż remont drogi w Ołudzy ma ruszyć
wiosną. Zadeklarował, iż poprosi
starostę o zrywkę.
Anna Seweryn podobnie jak radny Krzysztof Adamus prosiła o
zrywkę z remontu drogi w Ołudzy.
Prosiła o poprawę drogi RokitnoPodlas i oczyszczenie pasa drogowego od Szczekocin do Rokitna i
od Rokitna do Ołudzy.
Odcinek Rokitno – Podlas ma zostać naprawiony. Gmina ma zgłosić prośbę o oczyszczenie pasów
drogowych do starostwa i leśnictwa.
Czesław Rutkowski prosił o uzupełnienie dokumentacji i odbiór
remizy w Bonowicach.
Burmistrz poinformował, iż w
przypadku tej remizy nie powinno
być większych problemów z jej
odbiorem.
Jacek Mazanek złożył wniosek o
złożenie przez Burmistrza uchwały
intencyjnej dotyczącej współfinansowania do wysokości 50% kosztów wykonania projektów przystanku kolejowego w Szczekocinach. Kolejny wniosek dotyczył
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tego, by Burmistrz zwrócił się do
dyrektora MGOKiS w celu złożenia przez niego wniosku do Fundacji Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości o dofinansowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szczekocinach.
Radni podjęli uchwały odnośnie
zmiany budżetu Miasta i Gminy
Szczekociny na 2018 rok; określenia wysokości opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny; wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę
Szczekociny projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podre-

gionie sosnowieckim – Irządze,
Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”; podziału Miasta i Gminy Szczekociny na okręgi
wyborcze ( okręgi bez zmian); wyrażenia opinii do projektu uchwały
Rady Powiatu Zawierciańskiego w
sprawie podziału Powiatu Zawierciańskiego na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Powiatu.
aw

6. rocznica katastrofy w Chałupkach. Pamięć
wciąż żywa
Uroczystości upamiętniające 16
ofiar śmiertelnych w katastrofie
kolejowej pod Szczekocinami rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Goleniowach, w której uczestniczyli
bliscy ofiar, maszyniści, kolejarze,
samorządowcy, strażacy, przedstawiciele służb ratowniczych oraz
mieszkańcy Chałupek i Goleniów,
którzy jako pierwsi nieśli pomoc
poszkodowanym. Szczególnym
momentem było powitanie przybyłych na mszę przez ks. Leszka
Sobczyka, który zapewnił o nieustannej modlitwie w intencji
ofiar, poszkodowanych oraz ich
rodzin. „Mówi się, że czas leczy
rany, nie jest to do końca prawdą.
Cierpienie po stracie najbliższych
trwa nadal i ciężko zatrzeć w pamięci to tragiczne wydarzenie”–
powiedział. Na zakończenie Mszy
wzruszający wiersz wyrecytował
Karol Węgorek – uczeń szkoły w
Goleniowach.
Następnie uczestnicy udali
się do Chałupek pod pomnik ofiar
katastrofy, który stoi kilkaset metrów od miejsca tragedii oraz pod
krzyż znajdujący się przy torach
kolejowych, gdzie w ciszy, bez
przemówień składali kwiaty i zapalili znicze.

Pamięć osób, które zginęły
3 marca 2012 roku uczczono też
minutą ciszy. Modlitwę przy tablicy upamiętniającej ofiary tego tragicznego zdarzenia w Chałupkach
zmówił ksiądz Leszek Sobczyk,
proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goleniowach.
Pamięć o wydarzeniach
pomnik i krzyż, często składają
sprzed sześciu lat wciąż jest żywa tam znicze i kwiaty.
wśród przybyłych na uroczystości.
Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy Chałupek zaprosili również zebranych na przygotowany z własnej inicjatywy i z
własnych pieniędzy poczęstunek:
ciasta, kawę i herbatę, żurek.
Choć, jak mówią przygotowujący
ten poczęstunek, jest to niewielki
gest, dla przybywających tu jest to
wyjątkowy moment wspólnego
spotkania i okazania im serca.
Mogłoby się wydawać, że z roku
Do katastrofy doszło w sona rok tych osób będzie mniej, jed- botę o 20:55 3 marca 2012 r. Czonak okazuje się, że jest ich więcej. łowo zderzyły się pociągi TLK
Czas, jak powiedział ks. Proboszcz "Brzechwa" z Przemyśla do Warnie dokończa leczy rany, ale wielu szawy i Interregio "Jan Matejko"
rodzinom i osobom poszkodowa- relacji Warszawa-Kraków. Pociąg
nym daje siłę i odwagę, by zmie- Warszawa-Kraków wjechał na tor,
rzyć się z tą tragedią i przybyć na którym z przeciwka jechał pociąg
miejsce śmierci swoich najbliżPrzemyśl-Warszawa. W katastroszych. I tu po raz kolejny z pomo- fie kolejowej zginęło 16 osób, a
cą tym osobom przychodzą miesz- 160 zostało rannych. Winnymi kakańcy Chałupek, którzy rozmawia- tastrofy uznano dyżurnych ruchu.
ją, wspominają te tragiczne moaw
menty i dodają otuchy. Dbają o
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„Świat według Dulskich, czyli skandal w Szczekocinach” – niesamowity sukces teatru amatorskiego 40+
MGOKiS
Rzecz się dzieje w salonie mieszczańskim. W centralnym miejscu
stół z krzesłami i barek z trunkami.
Poza tym: kominek, pianino i kilka
mebli. Portret państwa Dulskich i
lustro, które zagęściły niewielką
sceniczną przestrzeń, dają wyobrażenie o wnętrzu mieszkania Dulskich, w którym od lat się nic nie
zmienia. I tu niespodzianka – akcja
toczy się w mieszkaniu Dulskich
… w Szczekocinach.
Głównym problemem utworu jest
kryzys moralności mieszczańskiej
ukazany przez kompromitację kołtuństwa rodziny Dulskich, a
zwłaszcza przez demaskację postaci tytułowej, właścicielki czynszowej kamienicy. Porządek w domu
Marii Dulskiej ( aktorzy noszą
swoje prawdziwe imiona; postać
grana jest przez Marię Gierczycką)
podtrzymywany jest, dzięki jej
niesłabnącym staraniom. To przez
priorytetowe podejście do utrzymania dobrej opinii o rodzinie. Pani Dulska toleruje uwiedzenie służącej przez syna, dbając jedynie,
by cała rzecz nie została ujawniona. Intryga jest prosta: Grzegorz
Dulski ( w rolę wcielił się Grzegorz Dudała) uwodzi służącą
Klaudię ( postać tą zagrała Klaudia
Nowak), przy milczącej aprobacie
matki, potem przez chwilę udaje,
że chce dziewczynie zadośćuczynić, ale tak naprawdę chętnie się z

afery wycofuje i pozostawia matce
"załatwienie sprawy".
Pani Dulska co rano wszystkiego
dogląda, wszystkimi dyryguje: budzi męża Przemysława (w tej roli
Przemysław Baranowski), żeby się
nie spóźnił do biura, a kiedy jej
przeszkadza swoją obecnością,
wyrzuca go do sypialni, przestawia
jak mebel, zarządza nim i resztą
rodziny jak czynszami od lokatorów. Czasem czyni wyrzuty mężowi, że ten toleruje błazeństwa syna, który nie wrócił na noc. Z kolei
Przemysław biernie się temu poddaje, co najwyżej wzrusza ramionami, nie mówi nic. To konsekwentne milczenie Przemysława w
całej sztuce zostanie przerwane
tylko raz. Odezwie się, a właściwie podsumuje swoją rodzinę,
odetnie się od niej: "A niech was
wszyscy diabli!!!". Uczyni to
wówczas, gdy Grzegorz – w geście

bez pokrycia, zadeklaruje chęć
ożenienia się ze służącą Klaudią.
Pani Dulska jest święcie przekonana, że "na to mamy cztery ściany i
sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział".
Ma swoje zasady. Byt zabezpieczony – oto podstawa życiowa.
Synowi folgować, póki się nie wyszumi – lepiej, żeby w domu... Rodzina mieszczańska, kołtuńska,
szczekocińska to nic innego jak
umowa biznesowa, gwarantująca
niezmienność stanu posiadania.
Dlatego tak zaciekle trzeba wal-

czyć z mezaliansem, jaki przez
moment groził domowi Dulskich.
Lepiej dla utrzymania status quo
zapłacić Klaudii za jej krzywdę –
nawet 200 tys. zł i dać nową Toyotę, aby za chwilę "wszystko wróciło do normy".
Mogłoby się wydawać , iż tekst
napisany prawie 110 lat temu stracił swą aktualność. Nic bardziej
mylnego. „Moralność pani Dulskiej” na motywie której powstała
sztuka wystawiona w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczekocinach to fantastyczna komedia z rewelacyjnie napisanymi rolami, to utwór z niezwykłym, błyskotliwym poczuciem
humoru, to także swoiste zwierciadło , w którym możemy przeglądać się ze swoimi słabościami i
przywarami niezwykle trafnie piętnowanymi, wszędzie, w Szczekocinach również. Dzięki świetnemu
scenariuszowi Bernadetty Nowak i
Zdzisławy Chmielewskiej świat z
dramatu Zapolskiej został uwspółcześniony i doskonale wpisał się w
mentalność naszego miasteczka, o
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czym świadczyły salwy śmiechu.
Dla podgrzania atmosfery na widowni, zaproponowano garść dobrze umocowanych w kontekstach
sytuacyjnych wątków
„szczekockich”: Wezmę pożyczkę
w naszym banku spółdzielczym,
wynajmę kawalerkę w kombinacie
i jakoś to będzie… . Czy wśród nas
nie ma Dulskich? Śmiało
„tragifarsę kołtuńską” z początku
ubiegłego wieku można nazwać
sztuka współczesną. Czyż często
nie śmiejemy się z naszego małego
miasteczka, w którym znajdziemy
wyznawców teorii Dulskiej: „Na
to mamy cztery ściany i sufit, aby
brudy swoje prać w domu i aby
nikt o nich nie wiedział”, i najważniejsze - „by nie wytykano nas palcem na Rynku w Szczekocinach”.
Bernadetta Nowak postawiła na
szybkie tempo akcji w spektaklu,

– Maria Gierczycka – poprzez
swój dynamiczny charakter,
ton głosu i niesamowitą mimikę
doskonałe wcieliła się w rolę, nadając Dulskiej wrażenie ciągłego
powstrzymywania buchającej furii.
Pan Dulski - Przemysław Baranowski – który choć wypowiedział
tylko jedno zdanie, ukazał, że aktorstwo to - prócz pięknie podanego słowa - przede wszystkim ciało.
Swoimi dystyngowanymi ruchami
ujął całą publiczność. Widzów,
ucieszyła rola zniechęconego do
życia syna - Grzegorz Dudała, który potrafi uzyskać efekt komizmu
przy minimalnym wkładzie energii. Po premierze trudno też sobie
wyobrazić w roli Wacławy z Dulskich kogoś innego, niż Wacławę
Tyrchę, która fenomenalnie zagrała mediatorkę rodzinną, niestroniącą od nalewek. Szczególnie rozrywkowym elementem była kapitalna, energiczna scena rozmowy
Waci z Krysią ( Krystyna Zaw którym nie brakuje puent wychacz) – mamą Klaudii. Świetnie
prowadzonych z humorem prosto z wypadły także Karolina Kijas i
dramatu Zapolskiej. Muzyka mo- Irmina Pustół, które ogrywały rolę
mentami punktuje sceny, a precy- córek pani Dulskiej. Nie sposób
zyjna i dynamiczna gra jest atrak- nie docenić także roli Lokatorki w
cyjna zarówno dzięki skrupulatnej którą wcieliła się Teresa Niechciał
pracy aktorów, jak i pomysłom
oraz rolę matki Klaudii – Krystyna
inscenizacyjnym.
Zachacz. Obie panie oczarowały
Zdecydowanie najmocniejszą stro- widzów swoją grą aktorską.
ną wyreżyserowanej sztuki była
Widząc zaangażowanie
znakomita obsada aktorów oraz
w swe role na scenie aktorów,
ich niesamowita gra. Pani Dulska z pewnością można stwierdzić,

że spisali się wspaniale. Włożyli
dużo serca w odegranie swoich ról.
Widać było wykonaną przez nich
pracę, wiele prób i długich przygotowań żeby wszystko się udało. I
opłaciło się. Długo oklaskiwani na
stojąco aktorzy w pełni zasłużyli
na to, by ich docenić. Podziękowania należą się też publiczności,
która zapełniła salę widowiskową
Domu Strażaka. Frekwencja przewyższyła oczekiwania. Brawa za
pomysł i realizację. Tradycje teatralne w Szczekocinach nie zaginęły.

Sztuka miała swoją premierę 10 marca. O kostiumy w
większości zadbali sami aktorzy.
Scenografię stworzyli: Bernadetta
Nowak, Maria Gierczycka i Grzegorz Dudała. Oprawa muzyczna to
dzieło Sławomira Sędeli i Bernadetty Nowak. Grafika: Grzegorz
Dudała. Suflerzy: Anna Wójcik,
Ewa Walasek i Bernadetta Nowak.
Scenariusz: Bernadetta Nowak i
Zdzisława Chmielewska.
aw
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Muzyka, poezja i wycinanki
W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczekocinach 17 marca odbył się Wieczór literacko-muzyczny zatytułowany Kobiety oraz wernisaż wystawy wycinanek Grzegorza Dudały połączony z
prezentacją jego tomiku poezji pt. "Już jest strzała wypuszczona".
To już drugi tomik wydany przez
naszego lokalnego artystę. Tematyka wierszy była różnorodna –
przeważały, nie zawsze pogodne,
refleksje na temat ludzkiego życia,
kobiet, tęsknocie za miłością, utracie i pragnieniu. O odpowiednio
dobraną oprawę muzyczną zadbali
z kolei Jurek Piaszczyk i Agnieszka Skowrońska, którym towarzyszyli: Paweł Cieplewicz, Dawid
Kil, Bartłomiej Radwan i grająca
na pianinie Natalia Matuszczyk.
Gra świateł, świece, odpowiednio
dobrane utwory muzyczne, postaci
Pierrota i Arlekina ( w tej roli Jurek Piaszczyk i Agnieszka
Skowrońska), a do tego poezja
nie do utworów Grzegorza DudaGrzegorza Dudały – wszystko to
ły, które recytował utalentowany
stworzyło niezwykle nastrojowy
klimat. Charakter spotkania oddały
już kostiumy w których wystąpili
artyści - postaci Pierrota i Arlekina, które są postaciami smutnymi i
romantycznymi, charakteryzującymi się twarzami wymalowanymi
na biało, do tego biały i czerwony
strój oraz namalowane duże, czarne łzy . Obecni mogli usłyszeć
m.in. takie przeboje jak: Babę zesłał Bóg, Byłam różą, Czekanie me
to Ty, Niepewność, Moja miłość
największa, Kwiat, Wariatka tańczy. Niezapomnianych utworów
nie trzeba specjalnie reklamować,
interpretacja wokalistów nadała im
po raz kolejny nowego brzmienia i
blasku. Dopasowane zostały idealartysta pod sceną oświetlony jedynie światłem lampki.
Zawarte w tomiku utwory są bardzo osobiste. Zawiedzeni mogą
być czytelnicy, którzy w tomie będą szukać słodkich dla ucha sztampowych wierszy o miłości. Nie
brak w nim bowiem szczerych wy-

znań autora i śmiałych opisów erotycznych.
Obecni na wieczorze mieli także
możliwość zwiedzenia niezwykle
bogatej wystawy wycinanek. 103.
mistrzowsko wykonane wycinanki prezentowały przede wszystkim portrety kobiet, akty, sceny
miłosne, ale nie zabrakło i elementów religijnych oraz symboliki.
Grzegorz Dudała ukończył studia
na Uniwersytecie Wrocławskim
na wydziale historii - archiwistyka, dokumentalistyka konserwatorska. Mieszka w Szczekocinach,
gdzie pracuje w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i
Sportu. W wolnych chwilach maluje akwarele, wycina, pisze eseje
i wiersze. Prowadzi warsztaty genealogiczne oraz warsztaty z wycinanki ludowej i żydowskiej, jego
prace znalazły nabywców w wielu
miejscach Polski, Słowacji, a nawet Izraela. Poprzedni zbiór wierszy "Perłowa dziewczyna, anioł i
papieros" , wydany w zeszłym roku doczekał się dodruku.
aw
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Złoci Jubilaci
Pół wieku temu na ślubnym kobiercu przysięgali sobie miłość na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie,
w radości i smutku. Przysięgi dochowali do dziś i świętują jubileusze Złotych Godów. 24 lutego
w gminie Szczekociny aż 29 par z tej okazji odznaczonych zostało Medalami Prezydenta RP.

Fot. Adrian Dub

„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów,
ale również dla ich rodzin oraz
przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre
małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne
zrozumienie, tolerancję i szacunek.
To właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim
poważaniem, szacunkiem społecznym, podziwem i ogromnym uznaniem.
Uroczystość rozpoczęła sie
mszą Św. w Kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. w Szczekocinach,
odprawioną w intencji jubilatów,
celebrowaną przez proboszcza parafii ks. Prałata Jerzego Miernika.
Dalsze obchody świętowa-

nia Jubileuszu Złotych Godów odbyły się w restauracji April, gdzie
Jubilaci, 18 par, zostali zaproszeni
na uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek. Następnie Krzysztof
Dobrzyniewicz - Burmistrz Szczekocin, Artur Gąsior – Sekretarz
Gminy oraz Anita Adamus – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Szczekocinach wręczyli
przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wręczenie medali było
niezwykle miłą i wyjątkową uroczystością, podczas której, wyróżnieni zostali niezwykli ludzie. Niezwykli dlatego, że wspierali się
nawzajem przez 50 lat, które przepełnione były solidną pracą na
rzecz rodziny, gminy i swoich

miejscowości, z pewnością
z wieloma radosnymi chwilami,
ale także momentami trudnymi,
wymagającymi poświecenia, samozaparcia i wzajemnego zrozumienia.
W tym szczególnym, pięknym dniu Burmistrz złożył
„Złotym Parom” serdeczne gratulacje za przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia. Powiedział między innymi, że jubileusz 50-lecia małżeństwa to wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie, szczególnie
w dzisiejszych czasach. Życzył jak
najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat życia i doczekania w dostatku
i zdrowiu Diamentowych Godów.
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Jubilatom wręczono odznaczenia,
upominki, pamiątkowe dyplomy
oraz kwiaty. Małżeństwa otrzymały również dyplomy od ks. Prałata
Jerzego Miernika.
Jubileusz Pięćdziesięciolecia
Pożycia Małżeńskiego
(małżeństwa zawarte w latach
1966-1967) obchodziły następujące pary:
Janina i Roman Wojciechowscy
Elżbieta i Jan Galińscy
Henryka i Stefan Czaj
Danuta i Kazimierz Miśkiewicz
Marta i Zdzisław Gąsior
Halina i Marian Pośpiech
Wiesława i Stanisław Trojanowscy
Barbara i Alfred Dzienniak

Irena i Julian Adamus
Wanda i Antoni Borkowscy
Janina i Jerzy Jupowicz
Alina i Zygmunt Cieślik
Wiesława i Tadeusz Groja
Sabina i Paweł Szczepanik
Anna i Józef Kaczyńscy
Elżbieta i Bolesław Ostrowscy
Krystyna i Bolesław Ciulęba
Teresa i Władysław Jeruzalem
Władysława i Stanisław Hołdyk
Krystyna i Gabriel Lubaś
Natalia i Henryk Połcik
Jadwiga i Tadeusz Pałka
Gabriela i Aleksander Jakubscy
Janina i Leszek Jęczmyk
Zofia i Wacław Grajdek
Aleksandra i Eugeniusz Stolarscy
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Fot. Adrian Dub

Adolfina i Jan Zaława
Władysława i Jan Kubiak
Genowefa i Jan Miszczyk
Życzymy Jubilatom kolejnych lat
wspólnego życia. Niech każdy
dzień dostarcza radości, a uśmiech
niech zawsze gości na Waszych
twarzach.
aw

Turniej Szachowy w Nakle Śląskim
10 marca w Nakle Śląskim koło
Tarnowskich Gór odbył się I Turniej Szachowy Dla Dzieci o Puchar Wójta Gminy Świerklaniec.
W kategorii do lat 9. nasz młody
zdolny Szczekocinianin - Mateusz
Pawleta (lat 7) zakończył rywalizację na 2. miejscu spośród 21.
startujących szachistów. Mate-

uszek zdobył 6 punktów na 7 możliwych do uzyskania, wygrał pięć
partii i tylko dwie zremisował!
Gratulujemy młodemu szachiście i
życzymy kolejnych sukcesów!
Rafał Pawleta

Konkurs „Palmy i Pisanki” rozstrzygnięty
Barwnie, nastrojowo i przedświątecznie - 21 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Szczekocinach powitano wiosnę i rozstrzygnięto konkurs na palmę i pisankę wielkanocną.
Impreza pielęgnująca kulturę, obyczaje i tradycje wiosennoświąteczne wpisała się na trwałe w
kalendarz kulturalny gminy, a
obecna edycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem zarówno twórców, jak i zwiedzających. Za przebieg konkursu odpowiedzialna była Urszula Pytlarska- instruktorka
MGOKiS.
Przybyłych na rozstrzygnięcie Międzygminnego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną powitał Przemysław Baranowski - dyrektor MGOKiS. „Cieszę

się, iż tak licznie przybyliście Państwo
do
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. Cele
konkursu zostały osiągnięte: dzieci, młodzież i dorośli poświęcili
swój czas na wykonanie prac oraz
w dalszym ciągu kultywowane są
polskie tradycje związane ze świętami wielkanocnymi” - powiedział.
Spotkanie rozpoczęło się
od programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję przez uczestników zajęć muzycznych MGOKiS prowadzonych
przez Jerzego Piaszczyka – in-

struktora MGOKiS. Na scenie zaprezentowały się „Gadułki”. Po
nich w wielkanocnym przedstawieniu prezentowały się dzieci ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Szczekocinach
przygotowane
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przez Ewę Wójcik – nauczycielkę
SP Nr 1 oraz Marię Gierczycką –
instruktor MGOKiS. Barwnie i
wesoło zaprezentowały zagadki o
symbolach świątecznych, wierszyki, piosenki i zwyczaje m.in. chodzenie z kogucikiem.
Następnie przyszedł czas
na wręczenie nagród. Na konkurs
dostarczono 154 prace plastyczne
(23 palmy i 131 pisanek). Komisja
konkursowa: Teresa Niechciał,
Urszula Pytlarska, Maria Gierczycka, Jerzy Piaszczyk, Anna
Wójcik dokonała oceny prac
uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod
względem technicznym, kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej. Przepiękne, kilkumetrowe palmy wabiły kolorami i dokładnością wykonania. Na uwagę jednak
zasługiwały też małe palemki z
suszonych kwiatów, bibuły, z baziami i z trzciną zebraną już w lipcu poprzedniego roku.
Wszystkie, pięknie przybrane stoły sali widowiskowej Domu Strażaka, zastawione były pisankami, koszyczkami, palmami i
świątecznymi dekoracjami. Wśród
pisanek były takie wykonane z
taśm pasmanteryjnych, z cekinów,

były pracochłonne wyklejane metodą decoupage'u i tradycyjnie drapane. Były też te najprostsze, wykonane przez dzieci: malowane
farbami i wyklejane. Ozdobione w
najprostszy, ale chwytający za serce sposób.
Komisja oceniając pisanki i
palmy podkreśliła wysoki poziom
artystyczny wykonywanych prac.
Jak ustalili członkowie jury, za
tradycyjne pisanki i palmy wielkanocne, nagrody otrzymują w kategorii:
PISANKA
Kategoria: Przedszkole
I miejsce: Oliwia Lenart - Przedszkole w Szczekocinach, grupa
„Biedronki”
II miejsce: Julia Gradoń – Przedszkole w Szczekocinach
III miejsce: Weronika Andraczko Pracownia Plastyczna MGOKiS
w Szczekocinach
Za udział: Julia Micuła
Kategoria: przedszkole – palma
Wyróżnienie: Hania Gawrońska
Wyróżnienie: Przedszkole w Gole-

niowach za pracę zbiorową
Kategoria: kl. I-III – pisanka
I miejsce: Weronika Niepsuj –
SSP w Szczekocinach
II miejsce: Olgierd Kułaga – SSP
w Szczekocinach
III miejsce: Zuzanna Pytlarz – SSP
w Szczekocinach
Kategoria: kl. I-III – palma
I miejsce: Magdalena Szymczyk –
SSP w Szczekocinach
Wyróżnienie: Jan Wrona – SP Nr
1 w Szczekocinach
Wyróżnienie: Jakub Bratek – ZS w
Goleniowach
Wyróżnienie: kl. I SP Nr 1 w

Szczekocinach za wykonanie palmy na warsztatach przedświątecznych w MGOKiS w Szczekocinach.
Kategoria
: kl. IV-VII – pisanka
I miejsce: Klaudia Kręgiel - ZS w
Goleniowach
I miejsce: Alicja Juzon – SP nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Zawierciu
II miejsce: Paulina Cuber – SP Nr
1 w Szczekocinach
III miejsce: Natalia Wojciechowska – SP Nr 1 w Szczekocinach
III miejsce: Filip Kowalczyk – SP
Nr 1 w Szczekocinach
Wyróżnienie: Kasia Orlińska – SP
Nr 1 w Szczekocinach
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Wyróżnienie: Ania Krotecka – SP
Nr 1 w Szczekocinach
Za udział: Zosia Wyrzycka
Za udział: Julia Sorek
Kategoria: kl. IV-VII – palma
I miejsce: Patrycja Ślepecka – SSP
w Szczekocinach
I miejsce: Sylwia Ślepecka – SSP
w Szczekocinach
II miejsce: Natalia Migdal – SP w
Zawierciu
III miejsce: Ania Koper – SP w
Szczekocinach
III miejsce: Julia Zasada – ZS w
Rokitnie

nazjum w Szczekocinach
II miejsce: Natalia Matyszczyk –
Gimnazjum w Szczekocinach
Kategoria: gimnazjum – palma
I miejsce: Julia Czyż – Gimnazjum
w Rokitnie
Kategoria: dorośli – pisanka
I miejsce: Magdalena PolkowskaSacharz
I miejsce: Barbara Kusiak
II miejsce: Marta Polkowska
Kategoria: dorośli – palma
Wyróżnienie: Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Szczekocinach
Za udział: Anna Łapaj
Za udział: Anna Sikora
Gratulacje,
pamiątkowe
dyplomy i nagrody zwycięzcom
konkursu wręczyli: Jacek Mazanek
– Przewodniczący Rady MiG
Szczekociny, Teresa Niechciał –
przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej, PrzeWyróżnienie: Szymon Orliński – mysław Baranowski i Urszula PySP Nr 1 w Szczekocinach
tlarska. Na zakończenie wszyscy
Kategoria: gimnazjum – pisanka uczestnicy spotkania mieli okazję
I miejsce: Daria Dziambor – Gim- spróbować wielkanocnych smako-
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łyków. Przy gorącym żurku, pysznych jajkach przygotowanych
przez Koło Gospodyń Wiejskich z
Ołudzy rozmowom nie było końca.
Organizatorzy dziękują opieku-

nom, nauczycielom szkół, przedszkoli, ośrodków kultury za kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych związanych z okresem wielkanocnym i wiosennym.
aw

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników
Historii Szczekocin i Okolic
3 marca w siedzibie Miejskiej Biblioteki przy ulicy Spacerowej 12
odbyło się walne zebranie SMHSiO. Po przywitaniu przez Zarząd
Stowarzyszenia przybyłych członków SMHSiO oraz gości wybrano
jednogłośnie Przewodniczącego
Zebrania (Andrzej Orliński) oraz
Sekretarza (Małgorzata Dalewska).
Przy równie zgodnym poparciu
sali dokonano wyboru członków
Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków w osobach: Stanisław Wójcik, Artur Malus i Zbigniew Hermanowicz. W
dalszej kolejności Prezes SMHSiO
p. Marek Gradoń przedstawił
szczegółowo sprawozdanie z dzia-

łań dokonanych w ubiegłym roku,
a p. Jacek Mazanek zreferował
rozliczenie finansowe.
Wśród dokonań SMHSiO w roku
2017 na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja działalności wydawniczej, która zaowocowała wydaniem w roku 2017 książki
„Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Szczekocinach” autorstwa p. Jacka Mazanka. Prezes
SMHSiO podkreślił nieocenioną
pomoc ze strony dr. Lecha Frączka, który dostarcza ciekawych materiałów archiwalnych, pisze artykuły i sprawuje pieczę nad publikacjami SMHSiO.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi SMHSiO absolutorium za rok 2017.
Wszyscy zgromadzeni na sali
członkowie głosowali za.
W dalszej kolejności, głos zabrał
p. Andrzej Orliński. W formie prezentacji multimedialnej przedstawił wszystkie przedsięwzięcia ja-
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kie w ciągu 2017 roku miały miejsce w Szczekocińskiej Izbie Regionalnej. Jako opiekun Izby Regionalnej podziękował wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
zwiększenia ilości eksponatów.
Podkreślił również ogromną zasługę Pani Dyrektor i Pracowników
Biblioteki w przybliżaniu historii,
oraz podziękował za współpracę i
szczególny wkład w propagowanie

wiedzy i wartości historycznych
wśród dzieci i młodzieży.
Pani Joanna Bożek, wiceprezes
SMHSiO bardzo serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w pracę na rzecz Stowarzyszenia w 2017 roku, oraz przedstawiła plany pracy na rok 2018.
Wśród zaplanowanych imprez,
spotkań, szczególne miejsce zajmuje promocja książki o tematyce
regionalnej „Szczekociny. Społe-

czeństwo – przedmioty – wizerunki” pod redakcją dr. Lecha Frączka
z tekstami Grzegorza Dudały, Lecha Frączka, Pawła Grzesika, Janiny Skotnickiej, Andrzeja Żaka
oraz Andrzeja Orlińskiego. W plany działalności SMHSiO na rok
2018 wpisane zostały wykłady,

spotkania historyczne i prezentacje
multimedialne związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kontynuowana również będzie
dotychczasowa działalność, czyli
udział w obchodach państwowych
i lokalnych, udział w Narodowym
Czytaniu, oraz wystawy i wycieczki. W tym roku zostanie zainaugurowany cykl „Poznaj historię
szczekocińskich zabytków” w formie wycieczek.
W bieżącym roku SMHSiO planuje, zgodnie już z wieloletnią tradycją, współpracę ze szkołami, Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkoły Średniej, Kołem Emerytów i Rencistów. Również przewidziana jest dalsza zbiórka zdjęć
i eksponatów do Izby Regionalnej.
W dalszej części zebrania głos
zabrał Burmistrz Szczekocin, który
podziękował Zarządowi i członkom SMHSiO za prężną i efektywną działalność, która propaguje
wartości historyczne i pozytywnie
wpływa na życie miasta. Podkreślił również nieocenione znaczenie
współpracy SMHSiO z Miejską Gminną Biblioteką Publiczną. Pan
Burmistrz zaprosił członków
SMHSiO do współpracy przy organizacji Panelu KulturalnoHistorycznego, który odbędzie się
w tym roku w Szczekocinach.
Kolejnym punktem zebrania była
otwarta dyskusja, w której zebrani
odnosili się do planów Stowarzyszenia. Istotnym punktem dyskusji
było rozważanie możliwości
zwiększenia powierzchni dla ekspozycji przedmiotów zgromadzonych w Izbie Regionalnej. Potrzeba ta jest związana z ciągle zwiększającą się ilością eksponowanych
przedmiotów i towarzyszącemu
temu zainteresowaniu osób zwiedzających. Należy podkreślić, że
wśród zwiedzających są nie tylko
mieszkańcy Szczekocin, a miejsce
to pełni również rolę sali lekcyjnej

historii dla młodzieży na różnym
etapie edukacji.
Na zebraniu miało również miejsce miłe i wyjątkowe zdarzenie,
mianowicie najmłodszy członek
Stowarzyszenia, dziesięcioletni
Kuba Dudek przekazał na ręce pana Andrzeja Orlińskiego bluzę od
munduru swojego pradziadka Stefana Wrony, który był żołnierzem
II Korpusu i walczył między innymi pod Monte Cassino. Było to
bardzo emocjonalne wydarzenie
dla zgromadzonych i dla darczyńcy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Mandatowo –
Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków p. Stanisław Wójcik przedstawił wnioski o przyjęcie przedstawionych przez wiceprezes p.
Joannę Bożek propozycji przedsięwzięć SMHSiO na rok 2018.
Wszyscy obecni na walnym zebraniu członkowie SMHSiO przyjęli
jednogłośnie wnioski Komisji.
Małgorzata Dalewska
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Z dawnej prasy
W ramach cyklu „Z dawnej prasy” przypominamy artykuły z prasy krajowej, które ukazywały się w
czasach minionych, niekiedy bardzo odległych i dotyczyły Szczekocin i najbliższej okolicy. Archiwum
Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic zgromadziło pokaźną ilość materiału źródłowego. To wynik kwerendy prowadzonej przez członków Stowarzyszenia.
Tym razem cztery wiadomości, które ukazały się w
roku 1927. W krakowskim tygodniku „Rola” z lutego znajdujemy informację o odnalezionym w jednym
ze szczekocińskich domów skarbie. Natomiast Kurier Naukowo-Literacki w maju 1927 roku ogłaszał
konkursy na stanowiska drogomistrza i lekarza rejonowego w Szczekocinach. W czerwcu tego samego
roku ukazała się w Ilustrowanym Kurierze Codziennym informacja o możliwości objęcia stanowiska

dyrektora Gimnazjum Koedukacyjnego w naszym
mieście. Ilustrowany Kurier Codzienny, wielkonakładowy dziennik polityczno-informacyjny był wydawany w Krakowie, a Kurier Naukowo-Literacki
był jego cotygodniowym dodatkiem.
Andrzej Orliński

Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach „kuźnią” kadr
nauczycielskich
Nie sięgając w daleką przeszłość,
wspomnę, że w okresie międzywojennym działały w Polsce seminaria nauczycielskie, które kształciły
nauczycieli dla szkół powszechnych. Seminaria te w 1932 r. zostały przekształcone w 3-letnie licea pedagogiczne. Do organizacji
liceów pedagogicznych powrócono po zakończeniu II wojny światowej.
W Szczekocinach po przejściu frontu w pałacu Dembińskich,
a należącym w ostatnich latach do
Jana Ciechanowskiego, rozpoczęła

działalność szkoła średnia, której
pierwszym dyrektorem został Roman Czernecki – w czasie okupacji organizator tajnego nauczana,
dyrektor Konspiracyjnego Gimnazjum i Liceum Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą w Słupi Jędrzejowskiej. W kolejnych latach – w
okresie funkcjonowania Liceum
Pedagogicznego - dyrektorami
szkoły byli: Wiesław Zbroiński
(1950/51), Franciszek Pypeć
(1951/52), Jan Bąk (1952-1955),
Adam Kwiecień (1955/56), Zbigniew Czarnecki (1956-59), Józefa

Golec (1959-64; w latach 1949-59
była kierownikiem Szkoły Podstawowej, tzw. „ćwiczeniówki”).
Szkoła w połowie stycznia
1945 r. przyjęła nazwę: Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Natomiast w marcu tego
samego roku Ministerstwo Oświaty nadało szkole górnolotnie
brzmiącą nazwę, a mianowicie –
Szczekocińskie Zakłady Naukowe.
O różnorodności nazw szkoły pisał
Andrzej Orliński – niestrudzony
badacz historii szkoły - w artykule
pt. „Jubileusz 100-lecia szkolnic-
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twa średniego w Szczekocinach”,
zamieszczonym w „Echu Szczekocin” w 2017 r. w nrze wrześniowym (s.17-18).
Olbrzymi wysiłek musiały
włożyć władze szkolne, nauczyciele, młodzież i jej rodzice, aby przejęty pałac doprowadzić do stanu
używalności. Dziś już niewiele
osób pamięta, jak to było w pierwszych dniach: radość z zakończenia wojny, zapał, ofiarność i bezinteresowność w czynach. Nikt nie
cenił sobie czasu i trudu. Młodzież
znosiła w mury szkolne wszystko,
co mogło pomóc w nauczaniu. Powstał nawet Społeczny Komitet
Organizacyjny wspierający działalność szkoły.
Rok szkolny 1945, trwający
pół roku – od lutego do wakacji –
był rokiem „przyspieszonym”, a
właściwie wyrównawczym. W tym
półrocznym roku szkolnym młodzież wyrównywała dotychczasowe braki, przyzwyczajała się na
nowo do szkoły. Po wojnie do
szkoły trafiała bowiem młodzież o
różnym przygotowaniu, po tajnym
nauczaniu prowadzonym przez
kwalifikowanych i niekwalifikowanych nauczycieli, która uczyła
się wszystkich przedmiotów lub
tylko niektórych. Byli tacy uczniowie, którzy nie mieli możliwości
uczenia się przez długie lata wojny, a to, co kiedyś umieli, zdołali
być może zapomnieć. Wiedza i
wiek tych pierwszych uczniów były w zaskakującej rozpiętości. Iluż
było uczniów, którzy brali udział
w partyzantce, w konspiracji, a
może nawet w działaniach frontowych pod koniec wojny. Do poszczególnych klas nie zawsze trafiali ci, którzy systematycznie
przerobili poprzednie klasy. Nauczycieli i uczniów czekała więc
ciężka praca.
Najistotniejsze było to, że
szkoła umożliwiła młodzieży, po
okupacyjnej przerwie w nauce lub
po tajnej nauce, kontynuowanie
wykształcenia. Mimo wielu trud-

ności, już w 1945 r. 36 uczniów
otrzymało świadectwo dojrzałości,
a w roku następnym 35. Trzeba
chyba jednak przyjąć, że dopiero
po wakacjach rozpoczęła się normalna nauka roku szkolnego 1945/46.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że w zrujnowanym pod każdym względem kraju było wielkie
zapotrzebowanie na kadry nauczycielskie. Od września 1945 r. –
wspomina dyr. R. Czernecki (Z
Krzemieńca, Borysławia ..., Warszawa 1998, s. 227) – funkcjonowało nie tylko Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, ale również Liceum Pedagogiczne, a przy
nim 8-klasowa Szkoła Ćwiczeń.
Rozpoczęły się też zajęcia na
Wstępnym Kursie Pedagogicznym
i 2-letnim Kursie Przygotowawczym oraz w Szkole Dokształcającej dla Dorosłych. W 1947 r. Liceum Pedagogiczne kończy 12
uczniów, w roku następnym 19, w
1953 r. - 75, a najwięcej, bo aż 82,
w roku szkolnym 1953/54. Ostatnia matura odbyła się w roku
1961, którą zdało 49 uczniów.
Ogółem szczekocińskie LP może
poszczycić się 620 absolwentami.
Czyżby tylko tylu było nauczycieli
-absolwentów? Władze szkolne
przekształcały klasy ogólnokształcące w klasy pedagogiczne. Klasę
o tym profilu w roku szkolnym
1950/51 ukończyło 41 osób.
Kadry nauczycielskie rekrutowały się również spośród
osób zdających egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Rejonową przy Państwowym Liceum
Pedagogicznym (w systemie wieczorowym, zaocznym). W 1952 r.
w tej formie zdało egzamin 31
osób, w 1953 r. – 32 osoby. A ilu
w ogóle mamy nauczycieli - absolwentów szczekocińskiego
„pedagogium”?. Policzyłem – 724.
Na pewno zdecydowana większość spośród nich podjęła pracę w
zawodzie nauczycielskim, tym
bardziej że w pewnym okresie

Maturzyści i nauczyciele Liceum Pedagogiczneg
od lewej: Feliks Górski, Eugenia Płaska, Jan Ga
wizyt. KOS w Kielcach Bolesław Nosal, Adam K
czyk-Nowak, Edward Grajdek, Zenon Wolski, W
usz Stolarski z prawej

obowiązywały nakazy pracy. Młodzi nauczyciele wyjeżdżali najczęściej na Ziemie Zachodnie, zwane
też Odzyskanymi.
Do Liceum Pedagogicznego
uczęszczała młodzież przede
wszystkim ze Szczekocin i z okolicznych miejscowości. Dla niej
zdobycie wykształcenia i zawodu
nauczycielskiego w tamtych latach
było nie lada osiągnięciem, zaszczytem, awansem społecznym. Z
pewnością wielu nauczycieli ma
rodowód szczekociński. Z niewielkiej rodzinnej wioski piszącego te słowa Starzyny dyplom nauczyciela w latach 1945-1961
otrzymało przynajmniej 14 osób.
Stwierdzenie, że Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach było
„kuźnią” kadr nauczycielskich jest
w dużym stopniu uzasadnione.
Czy absolwenci liceum pedagogicznego byli przygotowani
do pracy zawodowej? Licea,
oprócz przygotowania zawodowego, zapewniały wykształcenie
średnie. Dlatego też przedmioty
ogólnokształcące w LP miały zawsze programy takie, jak licea ogól-
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go w Szczekocinach (8 maja 1958 r.). Nauczyciele
ajos, Zenobia Lewicka, dyr. Zbigniew Czarnecki,
Kwiecień, Eleonora Czarnecka, Helena UrbańWiesław Mazur (stoi obok); autor artykułu Tadej na pierwszym planie

nokształcące, a dochodziły tylko
przedmioty pedagogiczne
(pedagogika, psychologia, metodyka), artystyczne (śpiew – wychowanie muzyczne, gra na instrumencie [skrzypce], chór, plastyka
– wychowanie plastyczne) i techniczne (zajęcia praktycznotechniczne). Z biegiem lat ulegały
zmianie nazwy przedmiotów oraz
liczba godzin przeznaczona na te
przedmioty. Zmiany programów
powodowały braki podręczników
dostosowanych do tych programów albo podręczników przez
wiele lat nie było, np. do przedmiotów pedagogicznych. Bardzo
to utrudniało pracę nauczycieli i
uczniów.
Kto uczył przedmiotów pedagogicznych? W „moich” latach
pięćdziesiątych minionego stulecia
tychże przedmiotów nauczał prof.
Antoni Dąbkowski i prof. Józef
Szpak. Metodyką nauczania zajmowała się przez jakiś czas Józefa
Golec- kierowniczka
„ćwiczeniówki”. Zajęcia praktyczno-techniczne były w rękach
prof. Krystyny Wierzbowskiej,

rysunek prof. Tadeusza Bojarskiego, śpiew prof. Eleonory Czarneckiej, gra na skrzypcach prof. Jan
Gajosa. Wspomnę też polonistkę,
wychowawczynię Va, prof. Zenobię Majewską-Lewicką i nauczycielkę języka rosyjskiego – prof.
Eugenię Płaską. Zacni, szlachetni
nauczyciele.
Skoro mowa o nauczycielach, to w pierwszych latach w
szczekocińskiej szkole średniej
języka polskiego uczyli: Wiesław
Jażdżyński - znany później literat
– i Krystyna Skuszanka – zasłynęła po wojnie jako reżyser teatralny
i pedagog. Języka polskiego uczył
również dyr. Roman Czernecki, a
jego żona Janina Czernecka do
roku 1951 wykładała łacinę i język
niemiecki. Języka francuskiego
przez przeszło 25 lat uczył prof.
Stanisław Stradomski. Dyr. R.
Czernecki we wspomnieniowej
książce cytowanej już wyżej (s.
220) jako nauczycielkę języka
francuskiego wymienia również
Zofię Starowieyską (jeden z jej
synów –Franciszek - zasłynie w
przyszłości jako artysta plastyk). A
kto najdłużej uczył matematyki w
naszej szkole? Oczywiście świetny
nauczyciel – pasjonat tego przedmiotu - prof. Stefan Bajor – 37 lat
(1952-1989).
Trzeba jeszcze wspomnieć,
że uczniowie LP odbywali praktyki pedagogiczne w Szkole Ćwiczeń. Mieli okazje obserwować
lekcje prowadzone przez doświadczonych nauczycieli i samodzielnie je również prowadzić. W najstarszych klasach licealiści odbywali dwutygodniowe praktyki pedagogiczne w wyznaczonych
szkołach podstawowych.
W latach 1947-1957 nauka
w Liceum Pedagogicznym trwała
4 lata, od 1957 r. - 5 lat. Liceum
w tamtym okresie cieszyło się dobrą opinią. Również jego absolwenci jako nauczyciele rozsiani po
całym kraju. Byli przygotowani do
nauczania wszystkich przedmiotów w szkołach podstawowych.
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Wspomniałem już, że większość absolwentów podjęła pracę
w zawodzie nauczycielskim. Z
biegiem lat część z nich ukończyła
studia półwyższe (SN) czy wyższe
(WSP). Pewna grupa przeszła do
innej pracy - na przykład w placówkach kulturalnych, partiach i
stronnictwach politycznych, w redakcjach gazet, administracji samorządowej czy państwowej, milicji czy wojsku itp. Nie wnikam
szczegółowiej w powody tychże
przejść – w zmianę miejsca pracy.
Jedno jest pewne, że na nauczycieli zawsze można było liczyć – na
ich zaangażowanie, społecznikostwo, ideowość.
Od nauczycieli przez długie
lata oczekiwano właśnie takiej
społecznikowskiej, zaangażowanej
postawy. Władze oświatowe i polityczne oczekiwały oczywiście ideowego zaangażowania po stronie
oficjalnej polityki państwa
(nauczyciele organizowali chociażby uroczystości „z okazji” i
„ku czci” lub w nich uczestniczyli;
dziś tylko hasła się zmieniły!). I
nie tak mało było w przeszłości
tzw. Judymów i Siłaczek.
Z pewnością na kształtowanie charakterów i postaw licealistów miał wpływ cały system nauczania i wychowania, a więc i
programy nauczania, i podręczniki, zachowania nauczycieli (verba
docent, exempla trahunt), działalność organizacji młodzieżowych,
m.in. ZMP (działały też w pewnym okresie inne organizacje skupiające młodzież – ZWM, ZMW
„Wici”, OM TUR, ZHP). Wspomnę przy okazji opiekuna szkolnego koła ZMP Stanisława Cieślaka,
do którego należało się zwracać ...
„towarzyszu”. Przed październikiem 1956 r. do ZMP należała
większość licealistów (z pewnością nie wszyscy z własnej i nieprzymuszonej woli).
Czy ktoś dziś pamięta, że do
takiej zaangażowanej postawy zobowiązywały nauczyciela podstawowe dokumenty szkolne? W
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Ustawie z 27 kwietnia 1956 r. o
prawach i obowiązkach nauczycieli czytamy: „Zadaniem nauczycieli
jest wychowywać dzieci i młodzież na ideowych, wykształconych i kulturalnych obywateli, patriotów Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, oddanych sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju”.
W preambule do Ustawy z
dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju
systemu oświaty znalazły się m.in.
następujące słowa: „Oświata i wychowanie stanowią jedną z podstawowych dźwigni socjalistycznego
rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. System kształcenia i wychowania ma na celu przygotować
kwalifikowanych pracowników
gospodarki i kultury narodowej,
świadomych budowniczych socjalizmu”.
O kształceniu i wychowaniu
w duchu socjalistycznym była mowa również w kolejnych dokumentach oświatowych. W Karcie Nauczyciela - ustawie sejmowej z
dnia 26 stycznia 1982 r. i we
wcześniejszej z roku 1972 r. –
Karcie praw i obowiązków – zapisano, że nauczyciele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powinni
„wychowywać uczniów (...) w duchu socjalistycznej moralności i
socjalistycznych zasad współżycia
społecznego, umiłowania Ojczyzny, pokoju, sprawiedliwości społecznej i braterstwa z ludźmi pracy
wszystkich krajów”, a ponadto
„przestrzegać zarządzeń i wytycznych organów administracji szkolnej”.
Przypomnę także, że na-

uczyciele składali ślubowanie, którego tekst zmieniał się w zależności od dominujących trendów ideologicznych. Pod koniec lat 40. ub.
wieku rota ślubowania brzmiała
następująco: „Ślubuję uroczyście,
na powierzonym mi stanowisku
urzędowym szczególnie w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej,
której wierności zawsze dochowam; umacniać w młodzieży poszanowanie prawa i wierności dla
Ludowego Państwa Polskiego;
obowiązki mojego urzędu wypełniać gorliwie i sumiennie, ściśle
przestrzegać obowiązujących przepisów i stosować się do zarządzeń
władz szkolnych; dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu
kierować się zasadami godności,
uczciwości i sprawiedliwości społecznej”.
W latach 70.XX wieku nauczyciel ślubował „wychowywać
młodzież w duchu socjalistycznej
moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego”. W
czasach nam współczesnych nauczyciel przy nadaniu mu stopnia
nauczyciela mianowanego też
składa ślubowanie, potwierdzając
je podpisem: „Ślubuję rzetelnie
pełnić mą powinność nauczyciela
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i
wychowywać młode pokolenie w
duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecznej i
wolności sumienia”. Ślubowanie
może być złożone z dodaniem
słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Czy nauczyciel jest pracownikiem państwowym
(samorządowym), inaczej mówiąc
– funkcjonariuszem publicznym?
Odpowiedź jest oczywista.
Dziwić może tylko, że niektórzy politycy z ugrupowań prawicowych czy historycy z IPN zarzucają nauczycielom starszego
pokolenia, że wspierali miniony
system polityczny, że upowszechniali ideologię partii robotniczej
itp., nie zauważając przy tym, że z
Polską Ludową utożsamiała się
większość społeczeństwa, nawet
krytyczna wobec ustroju i polityki.
Ktoś realnie myślący odpowie, że
przecież ci nauczyciele żyli i pracowali w takiej a nie innej rzeczywistości, realizowali obowiązujący
ich program szkolny, czując się
pracownikami państwa o określonym systemie politycznym i ekonomicznym. Byli z pewnością i
tacy nauczyciele, którzy pozornie
dostosowywali się do propagowanej wówczas ideologii światopoglądowej. Dobrze byłoby też pamiętać słowa Jerzego Andrzejewskiego: „Nie można czynów ludzkich mierzyć czasem, który mógłby być, mierzy je się czasem, który
jest”.
Tadeusz Stolarski
(absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach z 1958 r.)

Wielkanocne zabawy
Nawet najbardziej twardo śpiących
mieszkańców naszego miasteczka
obudziły po Wielkanocnej Mszy
Rezurekcyjnej potężne wybuchy.
Kto i z czego strzelał?
Zapewne strażacy detonowali pe-

tardy.
Wybuchów było kilka i zapadła
cisza.
Nie tak to ongiś bywało.
Do Świąt Wielkanocnych przygotowywali się wszyscy chłopcy.

Gromadziło się karbid, którego
jedynym źródłem było wysypisko
karbidu Pana Bagińskiego, posiadacza jedynego w Szczekocinach
zakładu spawalniczego. Tylko on
dysponował karbidem, służącym
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do wytwarzania gazu spawalniczego – acetylenu. Resztki karbidu
wysypywał z wytwornicy acetylenu na pryzmę, a my wszyscy tylko
na to czekaliśmy.
Taką świeżą pryzmę zużytego karbidu polewało się wodą z płynącej
obok Pilicy / zakład naprawy rowerów i spawalnictwa p. Bagińskiego znajdował się przy ul. Nadrzecznej w szopie na posesji P.
Carów/ i czekało na efekty. Jeśli
w pryźmie znajdowały się kawałki
niezużytego karbidu zaczynały
syczeć i pokazywały się na nich
bąbelki gazu. Wybierało się je,
szybko osuszało i skrzętnie gromadziło.
W jakim celu?
Ano właśnie. W wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek z karbidu się
strzelało.
W jaki sposób?
Przede wszystkim – jak już wiemy
potrzebny był karbid, który wrzucało się do blaszanej puszki, takiej
dość dużej, zamykanej metalowym
wieczkiem. Na karbid się po prostu pluło. Zamykało szczelnie
wieczko . Puszkę kładło się na
ziemię. Przytrzymywało jej boczną
ściankę nogą. Chwilę czekało, a
następnie, do zrobionego wcześniej w tylnej ścianie puszki małego otworu, przytykało zapaloną
zapałkę. Nagromadzony w puszce
acetylen wybuchał i z wielkim hukiem wyrzucał wieczko puszki.
W opisie brzmi to trochę skomplikowanie, ale w rzeczywistości było bardzo proste i każdy chłopak
ze Szczekocin to potrafił. Oczywiście jeżeli miał karbid, a wszyscy
chłopcy mieszkający w pobliżu
Nadrzecznej mieli go pod dostatkiem. Toteż przez całą wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek w okolicach Nadrzecznej rozbrzmiewała
nieustająca kanonada.
Zajmowali się tym starsi chłopcy.
Młodszych do karbidu nie dopuszczano. Był to jednak środek wybu-

chowy i maluchy nie mogły się
tym zajmować, bo mogły sobie
zrobić krzywdę – to raz, a poza
tym chyba jednak trochę się bali
sporego huku i ognia wydobywającego się z puszki po wybuchu.
Młodszym do strzelania musiały
wystarczyć klucze.
Ktoś spyta – jak to klucze? To z
tego da się strzelać?
Owszem, tylko muszą to być odpowiednie klucze. A jakie? No,
jest jeden warunek, musi być w
środku otwór.
Najbardziej nadawały się klucze
od kłódek. Toteż przed Świętami
Wielkanocnymi w całych Szczekocinach nagle zaczynały ginąć
klucze od kłódek. I co dziwne
znaczna ich część jakoś dziwnym
trafem po Świętach się
„znajdowała”. Niestety nie wszystkie. Jednocześnie z dziwnym
„znikaniem” kluczy niezwykle
wzrastało zapotrzebowanie na zapałki., bo jakoś dziwnie dużo się
ich zużywało. A dlaczego wyjaśnię.
Otóż chodziło o strzelanie. A na
czym polegało strzelanie z klucza?
Taki klucz uwiązywało się i za
ucho do sznurka, a na drugim końcu sznurka dowiązywało się
gwóźdź. Następnie do otworu klucza wsypywało się siarkę zdartą
z” łebków” od zapałek. Im większy był klucz, tym więcej.
Problem był w tym, że należało
wrzucić tyle siarki ile było potrzeba, gdyż jak się przesadziło,
klucz , po jednorazowym użyciu,
po prostu się rozrywał. To było
trochę niebezpieczne nie tylko dla
klucza, ale także dla niefortunnego
strzelca.
No ale jak ten klucz strzelał? Stawało się koło muru i uderzało w
ten mur kluczem od strony, gdzie
był gwóźdź. Dość mocno. Gwóźdź
trafiał w siarkę, a ta wybuchała.
Może w opisie wygląda to dość
skomplikowanie, ,ale w rzeczywi-
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stości było dość proste.
Dziś trudno już o takie klucze, ale
za moich dziecięcych lat „z klucza” strzelali wszyscy chłopcy i ta
strzelanina, niespecjalnie ganiona
przez dorosłych rozbrzmiewała
przez całe Święta Wielkanocne.
Starsi z przymrużeniem oka patrzyli na nasze zabawy, bo sami za
młodu robili podobnie, albo i jeszcze lepiej. Już tylko z ich opowiadań wiem o „wielkanocnym”
strzelaniu z „kalichlorku” – czyli
chloranu potasu , który kupowało
się w aptece, mieszało z inną jeszcze substancją, ostrożnie wsypywało do płóciennego woreczka,
kładło na kamieniu, a następnie
uderzało drugim kamieniem. To
dopiero był huk.
Z „kalichlorku” strzelano w całej
Polsce, a tam gdzie jeździły tramwaje podkładano woreczki z tą
wybuchową substancją na tramwajowych szynach i co chwila rozlegały się wybuchy. W „baciarskim”
Lwowie powstała nawet piosenka
„Kalichlorek”, której refren
brzmiał:
Kalichlorek, kalichlorek proszę
dać,
Bo na wiwat strzela lwowska brać.
Aptekarze ni łazarze wiedzą to
Że baciarskie to zwyczaje są.
Kalichlorek, kalichlorek Święta
grunt
Pani aptekarzu daj pan funt
Kalichlorek, kalichlorek cały dzień
Strzylał i Lwów głuchy był jak
pień.
Przyznam, że trochę mi tego brakuje. W dzisiejszych czasach
strzela się ze wszystkiego, zwłaszcza z petard przy różnych okazjach. Kiedyś tego nie było. Jedyną odpowiednią porą do strzelania
były Wielkanocne Święta.
Szkoda, że ta tradycja zamiera.
ak
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Marcowa kąpiel
Jeszcze podczas pierwszych dni marca Stachu
Czerstwy i Czesiek Baliński – najstarsi z
Chłopców z nad Rzeki
odrywali od brzegów
Rzeki ostatnie kawały
lodu . najwięcej lodu –
jak zawsze – było przed
Mostem.
Tam rozlana
szeroko Rzeka płynęła
wolnym nurtem, a gdy
„ruszała”, to tam właśnie robiły się największe zatory. Gdy środkiem tworzył się zator,
Grzegorz Dudała
to przy brzegach,
zwłaszcza tym koło posesji Frążka, gdzie nurt był najLedwie ochłonęli , a już zaczęli się
słabszy, spore kawały lodu ,
kłócić.
„uczepione” szuwarów i do nich - A mówiłem Ci, że lód kruchy! –
przymarzłe - pozostawały.
krzyczał Stachu do Cześka, co
Nie było łatwo je oderwać, ale
prawdą nie było, bo wszyscy
Chłopcy mieli jednak swoje meto- Chłopcy słyszeli, że nic nie mówił.
dy. Toteż po kilku minutach Sta- - Trzeba było nie włazić, mnie by
chu i Czesiek już stali na krze, a
utrzymała – odkrzyknął Czesiek.
dwóch Tenorów i Jędrek Kowal
- Nie włazić, nie włazić. Odrąbać
obserwowali ich z zazdrością z
kre to jo, a do jazdy to Ty.
brzegu.
Szybko im jednak przeszło bo z
Ale była jazda!
dolnych belek wcale łatwo nie byKilkoma ruchami Stachu i Czeło się wydostać na górę, a gdy się
siek, przy pomocy długich tyczek, już wydostali , zapomnieli o co się
wypchnęli krę ładnych kilka me- pokłócili.
trów od brzegu, prawie na środek Jeszcze tylko Stachu krzyknął Rzeki i wolno spływali pod Most. Ostatni roz z Tobą jade i rozeszli
I to ich uratowało, bo po chwili z się do domów, bo i sam Stachu i
jednej dużej kry zrobiły się dwie
Czesiek i wszyscy Chłopcy wiemałe. Ta na której stali zaczęła się dzieli, że ten „ostatni raz” dotyczył
powoli zanurzać, co widząc Sta- tylko tej zimy.
chu przeskoczył na drugą. Nic to Rzeczywiście. Zima skończyła się
jednak nie pomogło, bo za chwilę szybko i równie szybko nastała
już obydwie kry zalewane były
wiosna. Żeby to wiosna. W końcu
wodą.
marca zrobiło się prawdziwe lato.
Na szczęście Most był już blisko. Było tak gorąco, że Chłopcy w
Gdy tylko pod niego podpłynęli
samych tylko majtkach i „na bosanajpierw Stachu a potem Czesiek ka” ganiali po całych dniach . W
uczepili się filarów, wspięli się na ruch poszły proce, łuki i kusze.
niskie poprzeczne belki.
Grali w palanta na pustym placu
Byli uratowani, choć trochę umo- Kuchcińskiego i w „klucha”. Baczeni.
wili się w chowanego i coraz czę-

ściej zaglądali nad Rzekę.
Aż pewnego dnia zrobiło się tak
gorąco, że zapuścili się nad Tomali
Dołek, miejsce ich letnich kąpieli.
Byli wszyscy. I młodsi i starsi.
Jo się kąpie – powiedział Stachu.
- Coś Ty - zaprotestowali . Przecie Świnty Jan nie ochrzcił wody ,
to się kąpać w Rzece nie wolno.
Tak im mówili starsi i Chłopcy o
tym wiedzieli „od zawsze”.
Stachu jednak wcale się tym nie
przejął. Stanął nad brzegiem i dał
„nura”. Po chwili ukazał się na
powierzchni i krzknął – Ciepło!
Nie wytrzymali i jak jeden wskakiwali za nim.
Jednak woda wcale tak ciepła nie
była, jak mówił Stachu, toteż równie szybko jak wskoczyli, tak samo szybko wydostawali się na
brzeg i biegli w „wikle”, by wykręcić zamoczone majtki.
Była to, choć bardzo krótka, to
jednak ich najwcześniejsza kąpiel
w Rzece, bo ani wcześniej, ani
później nie zdarzyło im się kąpać
28 marca.
J. Czarny
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O Maryi…(6)

Domaganie się znaku
ks. Grzegorz Stachura
Zamyślenia nad Słowem
„A

gdzie jest ta twoja wielka moc,
Proroku?” – wypytywali Jezusa
faryzeusze żądając znaku. (por.
Mk 8,10-13). Odpowiedź była zaskakująco twarda: Oczy mając nie
patrzycie i uszy mając nie słuchacie? (Mk 8,18). Podobnie dzieję
się w każdym następnym pokoleniu. Wielu domaga się znaku, grożąc porzuceniem wiary. Niejeden
ze stojących w Fatimie w czasie
ostatniego objawienia czekał, aby
góry przeskakiwały z miejsca na
miejsce, kalekom odrastały kończyny a słońce dla ich wiary zatańczyło na niebie. I w tej sytuacji
odpowiedź jest taka sama: Oczy
mając nie patrzycie i uszy mając
nie słuchacie? (Mk 8,18).

zgadzającym się z głosem Ojca,
który podczas teofanii na górze
Tabor wyrzekł: Jego słuchajcie (Mt 17,5).” (bł. Paweł VI, Marialis Cultus 57.)
Niewiasta pokornie ufa Bogu, dlatego innym wskazuje Jezusa tak,
jak oczy panny młodej zwracają
się w stronę pana młodego – oblubienicy w stronę oblubieńca. I taki
jest też sens wydarzenia na weselu
w Kanie. Tam Chrystus dał początek znaków nieba dla ziemi, czyli
sakramentów. W nich najbardziej
czytelnie możemy zobaczyć i
otrzymać moc Boga. W nich przenikają się świat ludzki i Boży. Tak
jak dla czytelnika tej Ewangelii
nakładają się na siebie postacie
pana młodego z Jezusem i pani
1. Pierwszy znak od Jezusa dla nas młodej z Niewiastą. Niewiasta to
– cud w Kanie Galilejskiej. Opisał pierwsza ze wspólnoty wierzągo w swej Ewangelii św. Jan. Nie- cych, którzy proszą Pana o łaskę.
którzy czytając ten fragment mogliby powiedzieć, że Mistrz czyni 2.Woda tak codzienna jak szarość
cud jakby niechętnie: Czyż to moja dni nie jest dobrym napojem dla
lub Twoja sprawa, Niewiasto?
pragnących szczęścia weselników.
Jeszcze nie nadeszła godzina mo- Na słowo Syna Bożego staje się
ja (J 2,4). Matka Jezusa jednak na winem. Chrystus dokonując przeowe słowa „zwróciła się do sług na miany zaspokaja wszystkie potrzegodach w Kanie: Wykonajcie
by weselników. Maryja prosiła o
wszystko, cokolwiek wam powie (J wino materialne i została wysłu2,5). Te słowa, pozornie tylko wy- chana. Oblubieniec Kościoła mórażające samą chęć oddalenia
wiąc: Jeszcze nie nadeszła godzina
przykrości od uczty weselnej, w
moja (J 2,4) „proponuje w obfitorzeczywistości, w perspektywie
ści wino słowa Bożego, które objaczwartej Ewangelii, są jakby gło- wi w pełni w godzinie męki i
sem, w którym zdaje się rozchwały”. Dając je uczestnikom
brzmiewać formuła użyta przez
uczty obdarza ich nie tylko znalud izraelski do zawarcia przymie- kiem mocy, lecz przede wszystkim
rza na górze Synaj lub do odnonową godnością. Taką godność
wienia wierności dla niego. Są tak- mają wierzący, którzy Jego słuchaże głosem w przedziwny sposób
ją (zob. Mt 17,5) i czynią, cokol-

wiek powie (zob. J2,5). Oto godność dzieci Bożych, otrzymali do
spożycia naturę Syna Bożego i
dzięki Niemu są tak szlachetni jak
wino. Kto przyjmuje sakramenty –
znaki Chrystusa – i postępuje w
ich rozumieniu nigdy nie utraci
radości jaką zapowiada wino dla
świętujących miłość w Kanie Galilejskiej.
3. Wspólnota Kościoła nieustannie
sprawuje sakrament Eucharystii
jako największy znak Boga dla
nas. W niej składamy Ojcu wodę i
wino zmieszane w kielichu. Kapłan wlewając je w kielichu odmawia modlitwę: „Przez to misterium
wody i wina daj nam, Boże, udział
w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”. Ojciec
w niebie wraz ze szlachetnym winem, którym jest Bóstwo Syna
przyjmuje również nasze człowieczeństwo, które oznacza woda.
Jakże wiele otrzymujemy, gdy w
komunii świętej możemy spożyć
ten dar?
Niewiasta – Maryja „w czasie
uczty weselnej, głębiej rozumiejąc
słowa Syna (por. J 2,4), pojęła
ukryte znaczenie „znaku Kany”,
poleciła spełnić rozkazy Pana (por.
J2,5) i przyczyniła się do umocnienia wiary uczniów.”
Uczestniczący we mszy św. mają
szansę otworzyć oczy, aby widzieć
wielkość znaku i uszy, aby rozumieć jak wiele otrzymują.
Czy daje się szansę Panu, aby zachował od głupoty bezczelnego
domagania się znaku tam, gdzie
nie może być on dany?
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Chrystus Zmartwychwstał
Morza wzburzone dotknął
Rozjaśnił mrok
Znalazł klęczących szukających Boga
Dźwignął upadłych
Zmartwychwstał
I z nimi stał.
Siłę tchnął tym co po ziarenku kamień przenoszą
Zmartwychwstał dla tych co uciemiężenie znoszą.
Na ramiona wziął miłość
na Krzyż Drewniany

duszom oszpeconym wyleczył rany
Zmartwychwstał dla tych
co po lewej i prawej stronie.
Płaczącym ukazał się kobietom I posłał do nich
Anioła.
Widziały Pana
Siedział na wyniosłym tronie.
Okazał miłość wielką
Otworzył oczy byśmy Go ujrzeli.
Nie straszna żadna trwoga
Chrystus Zmartwychwstał
Wierzę w Jednego Boga.
Ewa Wrona

Biblioteka poleca - „Szkoła żon”
Miłość bywa najpiękniejszym
uczuciem na świecie. Ma jednak
jedną wadę. Czasem się kończy
szybciej u jednego z partnerów,
gdy u drugiego jest w pełni rozkwitu. Zdrada pojawia się, gdy
gorące uczucie stygnie, gdy jedna
ze stron jest znudzona. Rodzą się
pytania „co ona ma czego nie mam
ja?”. Zdrada sprawia, że nawet
najpiękniejszy związek staje się
toksyczny. Wiele kobiet kończy go
i wpada w kosmiczną uczuciową
pustkę, inne trwają w nieudanym
związku udając, że nic się nie stało. Są i takie kobiety, dla których
zdrada równa się końcowi świata.
W każdym z tych przypadków potrzebne jest miejsce, które zadziała
na zranioną duszę niczym inkubator na wcześniaka. Miejsce, gdzie
można wylizać rany, dojść do siebie po przejściach, uwierzyć w siebie, we własne siły, urok osobisty.
Miejsce, gdzie można się uczuciowo narodzić na nowo i ponownie
być zdolnym do rozwinięcia skrzydeł. Czy takie miejsce istnieje? W
realnym świecie nie wiem, ale w
świecie literackim stworzyła je
Magdalena Witkiewicz w swojej
najnowszej powieści.
„Zmysłowa szkoła żon” to luksusowy pensjonat ukryty w mazurskiej głuszy, pięknie usytuowany
wśród lasów i jezior. Tu w ciągu
trzytygodniowego pobytu mają
regenerować się w uroczym spa

kobiety, które chcą zmienić swoje
życie na lepsze. Na jeden z wielu
turnusów trafiają Julia, Jadwiga,
Michalina i Marta. W życiu każdej
z nich istnieje jakaś bariera w drodze do szczęścia i samozadowolenia. Julia trafia na Mazury czystym
przypadkiem. Wygrywa los na loterii w trakcie imprezy z okazji
jej... rozwodu. Jadwiga dowiaduje
się o kolejnej kochance męża. Ma
dość udawania, że wszystko w ich
długoletnim związku gra. Nie ma
odwagi odejść od męża i mimo
jego wyskoków nadal go kocha.
Michalina, najmłodsza z pań trafia
do szkoły za aprobatą swego kochanka. Marta mama trójki dzieci
wyrywa się z rodzinnego życia, by
na chwilę odsapnąć od codzienności. Jej problemem jest tusza.
Zbędne kilogramy, które są wynikiem traktowania smakołyków jako nagrody. Czy owo spa jest w
ulotce przereklamowane? Czy słono opłacony pobyt w szkole zmieni życie tych kobiet? Uleczy ich
kompleksy i zmieni samoocenę?
Kolejna w dorobku powieść Magdaleny Witkiewicz to książka z
mocnym i mądrym przesłaniem a
nie lekkie babskie czytadełko z
erotycznym zabarwieniem. Autorka odważnie uświadamia każdej
czytelniczce, że my kobiety mamy
nie tylko obowiązki, ale i prawa.
Nie jesteśmy robotami stworzonymi wyłącznie do prania, prasowa-

nia, gotowania i rodzenia. W każdej z nas istnieje delikatna i krucha
kobieta, której od życia należy się
coś tylko dla siebie. Odrobina egoizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Szara rzeczywistość często
przerasta. Wtedy trzeba odszukać
takie miejsce jak mazurska szkoła
(oczywiście niekoniecznie musi to
być spa), by złapać w nim oddech.
Spędzając czas ze „Szkołą żon” w
ręku można się dobrze bawić,
wzruszyć, ale i zrobić kobiecy rachunek sumienia. Bohaterki to
przecież zwyczajne panie podobne
nam, które potrzebują tego, co
każda kobieta – ciepła, miłości,
bezpieczeństwa i stabilizacji. W
ich sylwetkach można przyjrzeć
się niczym w zwierciadle i zobaczyć własne słabości czy komplek-
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sy. Autorka daje gotową receptę
jak zmienić siebie. Przepis jest
prosty. Najpierw trzeba podnieść
głowę do góry!
Powieść Magdaleny Witkiewicz to
książka napisana lekko, odważnie i
ze smakiem. To książka dla współ-

czesnych kobiet, które gdzieś w
duchu marzą, by być jak sławne
piękności z tabloidów. A prawda
jest taka, że w każdej z nas drzemie gwiazda. Trzeba tylko najpierw samemu ją dostrzec i nie dać
się utopić w morzu kompleksów.
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„Szkoła żon” to idealna lektura nie
tylko dla żon. Drogie Panie czas
na zmiany. Niech ta powieść służy
za przewodnik i przepustkę do lepszego świata. Świata bez kompleksów i zdrad. Polecam :)
Dorota Zachacz

Wiosna w ogrodzie
W marcu zawitała do nas upragniona wiosna ( pewna jest ta kalendarzowa). Czas zatem zabrać
się do pracy i porządkowania
ogrodów i działek.
W ogrodzie prace rozpoczynamy od usunięcia z roślin zimowych zabezpieczeń. Gdy temperatura ustabilizuje się powyżej
zera możemy zdejmować osłony.
Robimy to w dzień pochmurny i
stopniowo aby rośliny mogły się
przyzwyczaić do warunków zewnętrznych. Kwiecień to dobry
czas do zasilania bylin, krzewów,
trawników nawozami. W tym
okresie możliwe jest wymieszanie
nawozów z glebą.
Czym kierować się przy wyborze nawozów?

Co roku w sklepach ogrodniczych
pojawia się wiele nowych propozycji. Tylko nieliczne nowości posiadają unikatowy i innowacyjny
skład. Większość opiera się na
sprawdzonych proporcjach i kompozycjach składników pokarmowych, zmianie ulega jedynie nazwa i opakowanie.
Jakie nawozy zastosować wiosną?

Jeśli na działce systematycznie
wprowadzamy do gleby składniki
pokarmowe w nawozach mineralnych i dodatkowo stosujemy kompost lub nawozy organiczne, to
wiosną przede wszystkim uzupełniamy niedobory azotu. Składnik
ten najlepiej zastosować wczesną
wiosną a rośliny powinny mieć
dobrze rozwinięty system korzeniowy, ponieważ azot jest łatwo
wypłukiwany do głębszych warstw
gleby przez wody opadowe. Pozostałe makroskładniki i mikroskładniki wygodnie zastosować w po-

staci nawozów wieloskładnikowych, zwanych często uniwersalnymi (np. Azofoska, Florovit,
Fruktus, Biopon).
Wynika to stąd , że można
je stosować dla większości grup
roślin, gdyż zawierają odpowiednio zbilansowane makro i mikroskładniki. Dobrym rozwiązaniem
jest również stosowanie nawozów
wolno działających. Pomimo że
zawartość składników pokarmowych niewiele różni się od składu
nawozów wieloskładnikowych
szybko działających , często ich
cena jest wyższa. Ma to swoje uzasadnienie w sposobie uwalniania
składników pokarmowych. Każda
granulka nawozu jest otoczona naturalną żywicą dzięki czemu składniki pokarmowe są uwalniane wolniej, od dwóch miesięcy do nawet
roku.. Szybkość tego procesu zależy od wilgotność i temperatury.
Większa wilgotność i wyższa temperatura gleby powodują przyspieszenie tego procesu. W takich warunkach rośliny również rosną
szybciej i pobierają więcej składników. Nawozy o spowolnionym
działaniu można stosować pod
wszystkie rośliny, w większości
przypadków wystarczy jednorazowy wysiew nawozu w czasie sezonu wegetacyjnego. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie ryzyka
wystąpienia zbyt dużego stężenia
składników pokarmowych w roztworze glebowym, czyli przenawożenia gleby i roślin.
Niektóre gatunki roślin wymagają nietypowych warunków
wzrostu i specjalnego nawożenia.
Do tej grupy zalicza się rośliny

kwasolubne( np. różaneczniki, borówki, rośliny wrzosowate). Przy
uprawie tych roślin konieczne jest
utrzymywanie stale niskiego pH.
Wiele nawozów zakwaszających
zawierawięcej siarki ( np. nawozy
na bazie siarczanu amonu lub siarczanu potasu). Drzewa i krzewy w
sadzie, truskawki, poziomki dla
prawidłowego owocowania wymagają większej zawartości azotu i
potasu.
Rośliny ozdobne oprócz
azotu w początkowej fazie wzrostu, potrzebują zwiększonej ilości
potasu i fosforu dla prawidłowego
tworzenia kwiatostanów oraz obfitego i długotrwałego kwitnienia.
Nawozy, które odpowiadają tym
wymaganiom, to: Florovit dla roślin kwitnących, Agrecol nawóz
dla kwiatów, Fructus dla pelargonii i roślin kwitnących. Aby trawnik był dekoracyjny przez cały sezon, już od połowy lub końca marca ( w zależności od pogody) należy zacząć nawożenie w celu uzupełnienia zawartości składników
pokarmowych w glebie. W okresie
wiosennym gdy trawa zaczyna rosnąć, najintensywniej pobierany
jest azot. Można uzupełnić go, stosując saletrę amonową (0,3 kg/10m2) lub nawozy o składzie dobranym do trawników. W nawozach tych poza azotem, który
wpływa na silny wzrost, znajdują
się również inne składniki: fosfor,
potas, i często zwiększona ilość
żelaza, która decyduje m.in. o intensywności zazielenienia.
Opracowano na podstawie
"Działkowca"
Agnieszka Pasierbińska
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