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Kwietniowa sesja Rady
Sprzedaż pałacu, przywrócenie przystanku i bieżące problemy mieszkańców – to najważniejsze
tematy sesji Rady, która odbyła się 19 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
W sprawozdaniu z działalności
międzysesyjnej Krzysztof Dobrzyniewicz – Burmistrz Szczekocin
poinformował o spotkaniu z Grzegorzem Łukasikiem Dyrektorem
Zakładu PKP PLK w celu omówienia dalszych działań związanych z przywróceniem przystanku
kolejowego w Szczekocinach.
Przekazał, iż dyrektor Zakładu
PKP PLK aktywnie włączył się w
działania gminy zmierzające do
reaktywacji przystanku i jest przychylny tej inwestycji. Burmistrz
zapowiedział, iż planuje spotkać
się jeszcze z prezesem PKP PLK
w Warszawie. W tej samej sprawie
spotkał sie także z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Stanisławem Dąbrową, który jest odpowiedzialny za Śląskie Koleje
Państwowe. Wicemarszałek również wyraził zgodę na poparcie
starań Gminy. „Mamy naprawdę
silne argumenty. Będziemy musieli rozmawiać jeszcze z marszałkami województwa małopolskiego i
świętokrzyskiego” - powiedział.
Mówił o spotkaniu z Dyrektorami
placówek oświatowych z terenu
naszej Gminy. Tematem spotkań
było omówienie bieżących spraw
oraz przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.
Burmistrz spotkał sie z Zarządem

Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi
Szyszki. Wraz z przedstawicielami
Zarządu omówił bieżące oraz planowane inwestycje na terenie
kompleksu
letniskowego.
„Rozmowy z letnikami nie należą
do najłatwiejszych. Zyskaliśmy
trochę pieniędzy za działki letniskowe, w związku z tym ich
mieszkańcy oczekują, że część z
nich zostanie przeznaczona na inwestycje na Szyszkach” – mówił.
„Na pewno coś zrobimy. Część już
przeznaczyliśmy na drogę w
Szyszkach i myślę, że pod koniec
maja lub na początku czerwca rozpoczną się tam prace” – dodał. Kolejną poruszoną kwestią było
udrożnienie drogi do rzeki, które
prawdopodobnie uda się wykonać.
Nie uda się jednak, jak poinformował Burmistrz uregulować sprawę
sadzawki, ponieważ jest to wspólnota wsi i każdy z mieszkańców
musi wyrazić zgodę. Tym bardziej,
że w kilku przypadkach należy
przeprowadzić postępowania spadkowe. „Sukcesywnie w miarę posiadanych środków będziemy poprawiać wizerunek Szyszek” – powiedział.
Przekazał, iż odbył rozmowę z
Małgorzatą i Zenonem Lasotami w
sprawie omówienia bieżącej sytuacji formalno-prawnej sprzedaży
zespołu pałacowo-parkowego w

Szczekocinach. Przy okazji poinformował, iż wycena pałacu wykonana przez rzeczoznawcę sądowego nie jest jeszcze ukończona. Zaznaczył, iż najważniejszą kwestią
dla Gminy jest teraz podpisanie
aktu zwrotnego pałacu z Getin
Bankiem. „Nie ruszymy dalej z
procedurą, póki nie będę miał spisanego aktu notarialnego z GetinBankiem, że spłaciliśmy wszystkie
koszty” – wyjaśniał. „Państwo Lasota w dalszym ciągu podtrzymują
chęć zakupu pałacu. Wiedzą, że
musi się to odbyć w drodze przetargu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek
odważył się i sprzedał ten pałac
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bez przetargu. Niepokoi mnie jedynie kwestia terminu, ponieważ
procedura będzie trwała co najmniej pół roku. Wiem bowiem, że
w przypadku pana Lasoty zależy
mu na jak najszybszym rozpoczęciu prac w przypadku zakupu pałacu. Zastrzegam jednak, ponieważ
mówimy, że na pewno go kupią,
ale może się tak zdarzyć, że warunki im się nie spodobają” – mówił. Odnośnie przeprowadzanej
wyceny przekazał, iż została ona
zlecona osobie kompetentnej z
uprawnieniami do wyceny obiektów zabytkowych.
Burmistrz omówił także ze Stanisławem Jadczykiem Dyrektorem
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach wykonanie
sieci wodociągowej na ul. Krakowskiej w Szczekocinach oraz
kanalizacji deszczowej na ul. Spółdzielców w Szczekocinach.

Wybrane zapytania
i interpelacje radnych
Andrzej Szlęk ponowił swoją
prośbę o kamień na drogę w Ołudzy przy moście.
Burmistrz przekazał, iż w najbliższym czasie kamień ma trafić we
wskazane przez radnych miejscach.
Andrzej Drej prosił o poprawę
dróg po zimie. Radny pytał czy
Burmistrz podjął decyzję o zmianie kryterium dochodowego dla
mieszkańców budynku socjalnego.
Krzysztof Dobrzyniewicz poinformował, iż nie zmieniono kryterium
dochodowego dla mieszkańców
budynku socjalnego, stawka zosta-

ła na tym samym poziomie. Jacek
Mazanek przekazał, iż sprawą
ewentualnych zmian kryterium ma
się zająć Komisja Zdrowia.
Jerzy Orliński poinformował, że
wraz z radnymi: Marianem Orlińskim i Grzegorzem Wyrwałem powołali Komitet społeczny „Peron
Szczekociny”. „Sprawa peronu w
Szczekocinach jest sprawą priorytetową. Wiemy jaki jest problem z
transportem w kierunku Krakowa i
innych miejscowości. Zbieramy
podpisy wśród społeczeństwa całej
gminy w celu reaktywacji tego
przystanku. Jeżeli są osoby chętne,
by pomóc w tej sprawie niech się
zgłoszą do członków komitetu” –
wyjaśniał. „Chcemy konkretnych
działań, ponieważ jest to wielka
szansa dla Szczekocin” – dodał. W
związku z uchwałą w sprawie
udzielenia PKP PLK S.A. pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej
dla zadania „ Budowa przystanku
kolejowego w Szczekocinach”
radny złożył interpelację w której
pytał: z kim Burmistrz ustalił kwotę 75 tys. zł tytułem dotacji celowej na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej
dla zadania „Budowa przystanku
kolejowego w Szczekocinach; na
podstawie jakich dokumentów
ustalono wysokość zobowiązania
Gminy w projekcie uchwały; czy
powyższe ustalenie kwoty dotacji
poprzedziło wykonanie przez
Gminę lub PKP PLK studium wykonalności dla w/w zadania; prosił
o przedłożenie dokumentów poświadczających zainteresowanie
merytoryczne osób umocowanych
prawnie w Zarządzie PKP PLK w/
w/ dotacją; prosił o przedłożenie
stanowiska przewoźników realizujących usługi transportu pasażerów
z zakresie zainteresowania postojem na planowanym do objęcia w/
w dotacją przystanku kolejowego
w Szczekocinach; jakie działania
podjął Burmistrz z zakresie uzy-
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skania wsparcia tej inwestycji ze
strony Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i jakie jest aktualne stanowisko Zarządu Województwa
Śląskiego; jakie będą łączne koszty Gminy przy realizacji tego zadania, chodzi i budowę dojścia do
przystanku, dróg dojazdowych i
parkingów dla samochodów i całej
niezbędnej infrastruktury.
Burmistrz przekazał, iż udzieli
radnemu odpowiedzi na zadane
pytania na piśmie.
Grzegorz Wyrwał zaproponował,
by zaprosić wicemarszałka Stanisława Dąbrowę na posiedzenie Rady, aby ten przedstawił swoje stanowisko.
Burmistrz poinformował, iż wystosuje zaproszenie do wicemarszałka.
Marian Orliński zwrócił uwagę
na to, że w dalszym ciągu brakuje
kandelabru oddanego do renowacji. Pytał czy Burmistrz posiada
informacje dotyczące planowanego remontu mostu przy kościele w
Szczekocinach. Radny złożył trzy
interpelacje. W pierwszej prosił o
udzielenie odpowiedzi na pytania:
czy Gmina skutecznie złożyła w
terminie wniosek w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa; ile i jakie jednostki z
terenu Gminy zostały zgłoszone do
wyposażenia w sprzęt; kto w Urzędzie MiG odpowiadał za realizację
w/w zadania i merytorycznie nadzorował jej właściwą promocję
wśród jednostek OSP z terenu
Gminy; jaki sprzęt został uwzględniony we wniosku z przypisaniem
do danej jednostki. Druga interpelacja zawierała następujące pytania: czy gmina złożyła wniosek do
Wojewody Śląskiego w ramach
„Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
ewentualnie na jakie zadanie; kto
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podejmował decyzję i w oparciu o
jaką argumentację o przeznaczeniu
środków na w/w zadanie; jaki jest
ogólny koszt robót budowlanych
przewidzianych do realizacji; z
jakich środków będzie pochodził
wkład własny; prosił o opisanie
zadania wraz z uzasadnieniem realizacji zadania.
Ostania interpelacja odnosiła się
do wywiadu udzielonego przez
Burmistrza dla jednego z portali.
Radny pytał czy Gmina w 2016r.
wydatkowała na asfalt w Siedliskach 2,8 mln zł; czy Gmina pozyskała na to zadanie środki zewnętrzne; z jakich środków zewnętrznych skorzystała Gmina w
2016 na asfalt.
Radny prosił także o kontrolę odnośnie spalania śmieci przez jednego z mieszkańców ulicy Żeromskiego.
Odnośnie kandelabru Artur Gąsior
wyjaśnił, iż zanim zostanie on
zwrócony Gminie, jego renowacja
musi zostać zatwierdzona przez
konserwator zabytków. W sprawie
przebudowy mostu Burmistrz
przekazał, iż owszem wiadomo mu
o planowanej inwestycji, jednak
nie został jeszcze oficjalnie o tym
poinformowany. Odpowiedzi na
interpelacje mają zostać udzielone
radnemu na piśmie.
Michał Drej w związku z tym, iż
1 kwietnia weszła w życie ustawa
zmieniająca Prawo Łowieckie,
która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez
niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, pytał czy
pracownicy Urzędu są przygotowani na przyjmowanie wniosków
o szacowanie szkód w uprawach i
płodach rolnych, ponieważ należy
je teraz składać do Gmin. W imieniu mieszkańców pytał czy w ramach dofinansowania rządowego
dróg lokalnych ujęta została droga
w Przyłęku i Starzynach.
Artur Gąsior wyjaśnił, iż po zmianach szacowania szkód dokonuje
zespół złożony z przedstawicieli
organu wykonawczego gminy lub

jednostki pomocniczej gminy,
dzierżawcy lub zarządcy obwodu
łowieckiego oraz poszkodowanego
właściciela lub posiadacza upraw.
Do tej pory nikt jednak nie został
przeszkolony w tym zakresie i
brak jest przepisów wykonawczych.
Odnośnie dofinansowania dróg
lokalnych Burmistrz przekazał, iż
potrzeb jest bardzo dużo. Niemiej
dotychczas złożono wiosek o dofinansowanie drogi w Siedliskach.
Artur Gąsior wyjaśnił, iż Gmina
mogła złożyć tylko jeden wniosek.
Alfreda Franas prosiła o kamień
na drogę w Siedliskach Kolonii.
Kamień ma zostać dowieziony.

Jan Jędrychowski prosił o interwencję odnośnie likwidacji jednego z przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła z
ulicą Senatorską. Zwrócił uwagę,
iż dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg obiecał wymianę krawężników na ulicy Krakowskiej. Radny
pytał czy Gmina nie mogłaby
przejąć ulicy Żarnowieckiej od
powiatu. Zwrócił uwagę na źle położoną kostkę przy stacji trafo przy
ulicy Żarnowieckiej i źle obcięte
gałęzie przy starym cmentarzu.
Podziękował za lampy uliczne założone wzdłuż targowiska. Radny
pytał o dalsze działania Burmistrza
odnośnie zwołania konsultacji spo-
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łecznych w sprawie zmian w statutu sołeckiego (zlikwidowane osiedla), by zwołać zebrania umożliwiające wybór rady sołeckiej i sołtysów.
Burmistrz ma wystosować pismo
do Powiatu odnośnie przywrócenia
przejścia dla pieszych i wymiany
krawężników na ulicy Krakowskiej. Przekazał, iż Powiat nie zgodził się na przekazanie Gminie ulicy Żarnowieckiej. W razie źle ułożonej kostki Burmistrz ma interweniować u wykonawcy zadania.
W sprawie konsultacji społecznych odnośnie zmian statutu sołeckiego poinformował, iż ma jeszcze
czas na ich zwołanie.
Anna Seweryn pytała czy uda się
uzyskać dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego na poprawę
dróg dojazdowych do pól Rokitno
– Kresy. Prosiła o poprawę drogi
na kolonii Rokitno-Podlas i Rokit-

no – Kresy do ośrodka Vera.
Stanisław Dąbrowa – wicemarszałek przekazał, iż postara się znaleźć środki na poprawę dróg dojazdowych. W miarę możliwości drogi na koloniach mają być poprawiane.
Teresa Niechciał prosiła o wycięcie gałęzi zasłaniających lampy na
ulicy Jana Pawła II i wycięcie
dwóch drzew na tej samej ulicy.
Radna prosiła o skierowanie lampy
by oświetlić przejście dla pieszych
przy MGOKiS. Zwróciła uwagę, iż
należy dokonać kontroli placów
zabaw i poprosić zarząd dróg powiatowych o odnowienie barierek
przy drogach powiatowych.
Gałęzie mają zostać usunięte. Place zabaw zostały skontrolowane,
część elementów musi zostać wymieniona. Place zabaw mają być
czynne.
Jacek Mazanek pytał czy uregu-
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lowano już kwestię ustawienia reklamy na Placu Marii Konopnickiej.
Burmistrz przekazał, iż czekał na
uchwałę podjętą na zeszłej sesji
Rady odnośnie regulacji ustawiania reklam. Poinformował, iż reklama może zostać usunięta, jeśli
radni o tym zadecydują.
Radni przegłosowali uchwały odnośnie udzielenia PKP PLK S.A.
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie
wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „ Budowa przystanku kolejowego w Szczekocinach”; podziału Gminy Szczekociny na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i
siedzib odwodowych komisji wyborczych
aw

Świętowaliśmy rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy pomniku Tadeusza Kościuszki na Rynku uczczono 224.
rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
24 marca 1794 roku, na Rynku
Głównym w Krakowie Naczelnik
Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym
samym akt powstania narodowego,
znanego w historii jako Insurekcja
Kościuszkowska. Powstanie narodowe, które wówczas wybuchło
skierowane było przeciw Rosji i
Prusom, a spowodowane zostało II
rozbiorem Polski i rządami Targowicy.
23 marca przybyłych na
Rynek powitał Przemysław Baranowski – dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Szczekocinach oraz Czesław Orliński – prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki. „Tu przy tym pomniku Tadeusza Kościuszki od 1917 roku spo-

tykali się mieszkańcy Szczekocin,
by uczcić powstanie kościuszkowskie” – powiedział Czesław Orliński. Przypomniał pokrótce historię

powstania pomnika i jego ocalenie
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej
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mi władzy na niczyj prywatny
ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla
obrony całości granic, odzyskania
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego” – zabrzmiały ponownie słowa
przysięgi na Rynku w Szczekocinach, przytoczone przez Grzegorza
Dudałę.
Wiersze recytowali też
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w
Szczekocinach.
W uroczystości udział wzięli

przedstawcie władz samorządowych gminy Szczekociny, delegacje szkół ze Szczekocin i Moskorzewa, organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy.
Nie zabrakło także salwy
armatniej i kosynierów ubranych
w czerwone rogatywki oraz białe
sukmany. W tym roku dołączyły
do nich mieszczanki krakowskie.
W tej roli debiutowały panie z
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.
Organizatorami spotkania
byli: Towarzystwo Kulturalne im.
Tadeusza Kościuszki w Szczekoci-

nach, Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Szczekocinach
oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Szczekocinach.
aw

Ksiądz Biskup z wizytą w szkołach naszej gminy
17 kwietnia gościliśmy w naszych szkołach i przedszkolu Księdza Biskupa Mariana Florczyka.
Ksiądz Biskup odwiedził szkoły
społeczne w Goleniowach, Szczekocinach i w Rokitnie oraz Szkołę
Podstawową i Gimnazjum w
Szczekocinach, a także Zespół
Szkół w Szczekocinach.
Dostojny Gość na spotkania przybył w towarzystwie Ks.
Prałata Jerzego Miernika. Dzieci i
młodzież witały Jego Ekscelencję
krótkimi programami artystycznymi, piosenkami o wierze i nadziei.
Nie zabrakło także krótkiej informacji o historii szkół i patronach.
Uśmiechnięty Ksiądz Biskup nawiązał z uczniami znakomity kontakt, gestem, słowem, uściskami
dłoni. Za dar spotkania, skierowane słowo podziękowali nie tylko
uczniowie, ale także przedstawiciele Grona Pedagogicznego.
Uczniowie ofiarowali Księdzu Bi-

skupowi także drobne upominki –
maskotki, przybory szkolne, gry,
które mają trafić do domów dziecka i dzieci niepełnosprawnych.
Dyrektorzy oraz uczniowie złożyli
Jego Ekscelencji także życzenia w
związku ze zbliżającą się 20 rocznicą przyjęcia sakry biskupiej,
przypadającej 18 kwietnia.
Na zakończenie spotkania
Ksiądz Biskup modlił się wraz
uczestnikami w intencji lokalnej
społeczności szkolnej i udzielał

pasterskiego błogosławieństwa.
Kolejnym punktem spotkania było kameralne spotkanie z
pracownikami szkół, podczas których Ksiądz Biskup szczególnie
podkreślał wkład nauczycieli i wychowawców oraz rolę Kościoła w
kształtowanie młodego pokolenia.
Ksiądz Biskup dziękował nauczycielom za trudną, bardzo odpowiedzialną pracę, życząc im sukcesów
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
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Każde ze spotkań było niezwykłym i wzruszającym wydarzeniem. Pozwoliło dostrzec, że
wśród wartości, które wprowadza
w życie dziecka szkoła, są też
wartości chrześcijańskie.
To już trzecia wizyta Księdza Biskupa Mariana Florczyka.
Wcześniej Jego Ekscelencja odwiedzała szkoły w 2001 oraz 2010
roku. Jak stwierdził Ksiądz Biskup
wizyta w szkołach odbywa się
przy okazji wizytacji parafii. „Tak
też jest na Zachodzie w poszczególnych krajach, że biskupi idą do

były mile widziane. Ponieważ w
szkołach jest katecheza, więc w
tym życiu religijnym uczestniczą
uczniowie, dlatego idę z wizytą do
dzieci i nauczycieli oraz by podziękować nauczycielom za ich
trudną pracą. Nauczyciele to nie
sprawa tylko dydaktyki, ale także
oddziaływania, czyli wychowywania uczniów. Jestem też w szkole,
by podkreślić, że sprawa dzieci
wychowania dzieci, młodzieży nie
jest sprawą jakiejś ideologii, ale
jest to sprawa całego społeczeństwa. Wszystkim nam zależy, by
dzieci dobrze wychować, bo to jest
przyszłość narodu, państwa, rodzin. Możemy wychowywać jedynie w symbiozie, wspólnocie. I
taki przykład chcemy dać - przykład jedności społecznej, że społeczeństwo nie jest jakieś rozbite,
szkoła swoje, Kościół swoje, państwo swoje. Wszyscy jesteśmy
jednością, której zależy na dobru
szkół. U nas było podobnie, jednak dzieci i młodzieży” – powiedział.
okres komunistyczny przerwał ten Ksiądz Biskup zaznaczył także
zwyczaj; nie było katechez w
konieczność współpracy szkół z
szkołach i osoby duchowne nie
parafią. „Bez tej współpracy
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wszystko pozostawia negatywny
wkład w duszach, sercach dzieci i
młodzieży. Celem szkoły i Kościoła jest dobro człowieka, bycia przy
człowieku. Taka jest też rola duchownych, by byli przy człowieku.
Niektórym zależy na izolacji i rozdzieleniu. Szkoła natomiast jest
miejscem obecności nauczyciela,
bycia nauczyciela z młodym człowiekiem, dzieckiem. Teraz nikogo
nie dziwi wizyta biskupa, jednak
początki, po transformacji , były
trudne, niektórzy byli za rozdziałem społecznym, rozdziałem serc i
duszy, Kościół i państwo, nie rozumiejąc na czym polega życie
społeczne” – dodał.
aw

Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
6 kwietnia 2018 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się
Gala Laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych w
roku szk. 2017/18
Naszą gminę reprezentowali uczniowie Gimnazjum Im. Ks.
Tadeusza Jarmundowicza w
Szczekocinach: Tymoteusz Lisowski –laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Geografii oraz Daniel Świerczyński -

laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.
Na gali tej gościli
również dyrektor
gimnazjum Andrzej
Zaborski oraz nauczyciele przedmiotów
Urszula Mazanek i
Anna Bała. Społeczną
szkołę im. Wespazjana Kochowskiego w
Goleniowach reprezentowała uczennica kl.7 Laura
Grabarska- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego, która przybyła
w obecności p. dyrektor Katarzyny Ćwiklińskiej.
Uczniowie, nauczyciele,
dyrektorzy otrzymali listy gratula-

cyjne z rąk Wicekuratora.
Aby zostać laureatem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,
uczestnik danego konkursu musi
uzyskać co najmniej 90% punktów
możliwych do zdobycia.
Wszystkim laureatom gratulujemy.
mn
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„Muzyczne nutki”
Pod takim hasłem 23 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczekocinach już po
raz piąty odbył się Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej i Szkolnej.
Na konkurs wpłynęło 41 zgłoszeń.
Były występy grupowe, śpiewali
również soliści i duety, a niektórym występom dodatkowo towarzyszył akompaniament. Na scenie
nie zabrakło również odpowiednio
dobranych do repertuaru strojów i
rekwizytów. Mali artyści przygotowali się starannie pod pilnym
okiem swoich opiekunek i rodziców. Wszystkich uczestników
przywitał Przemysław Baranowski
– dyrektor Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Przegląd Piosenki poprowadził Jurek Piaszczyk – instruktor MGOKiS.
Komisja: Wanda Michalczyk była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moskorzewie; Jacek Mazanek – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny; Jerzy
Piaszczyk – założyciel i opiekun
zespołów wokalnych „Arytmia” i
„Gadułki”, po wysłuchaniu i za-

II miejsce: Alicja Micuła – MGOKiS Szczekociny.
III miejsce: Kaja Pytlarz – Przedszkole przy Zespole Szkół w Goleniowach.
Wyróżnienie: Filip Dudek – Przedszkole przy Zespole Szkól w Goleniowach.
Grupy przedszkolne:
I miejsce: „Wesołe żabki” w składzie: Aleksandra Woźniak, Lena
Boryń, Mateusz Pawleta, Szymon
Kasza – Przedszkole w Szczekocinach.
II miejsce: Iga Adamus, Anna
Gradoń, Wiktoria Wicik, Maja
Wojciechowska, Albert Walasek –
Przedszkole w Szczekocinach.
III miejsce: Michalina Wrona,
Kinga Wicik, Amelia Micuła, Lena Moryń – Przedszkole w Szczekocinach.
Wyróżnienie:
Karol Andraczko, Kamil
Grzyb, Jakub
Srokosz – Przedszkole przy Zespole Szkół w
Goleniowach.
Kategoria kl. IIII :
I miejsce: Karolina Baran – Zespól Szkół w
Rokitnie.
II miejsce:
Amelka Domaprezentowaniu się uczestników
galska – Spoprzyznała miejsca w następujących łeczna Szkoła
kategoriach:
Podstawowa w
Szczekocinach.
Dzieci w wieku 3-4 lata
I miejsce: Julia Micuła – MGOKiS III miejsce: JuSzczekociny.
lia Pisarska –
MGOKiS SzczeDzieci 5-6 lat
I miejsce: Weronika Andraczko – kociny.
Przedszkole przy Zespole Szkół w Wyróżnienie:
Goleniowach.
Lena Wcisło –

Społeczna Szkoła Podstawowa w
Szczekocinach.
Natalia Polkowska – Szkoła Podstawowa nr1 w Szczekocinach.
Grupy szkolne:
I miejsce: Małgorzata Kaśkosz,
Mateusz Oracz – Zespół Szkół w
Rokitnie.
II miejsce: „Rokicanki” – Zespół
Szkół w Rokitnie.
III miejsce: Julia Liberska, Wiktoria Borowiecka – Zespół Szkół w
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Goleniowach.
Wyróżnienie: „Pierwszaki” – Zespół Szkół w Goleniowach.
Nominację do udziału w konkursie na 45. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2018, otrzymała Karolina Bartosz.
Komisja w swojej ocenie brała pod
uwagę dobór repertuaru, walory
głosowe, muzykalność, interpretację i osobowość sceniczną dziecka.
Przegląd umożliwił odkrycie w
dziecku zdolności, dostarczył zarówno rodzicom, jak i nauczycielom wielu nowych doświadczeń.
Jak to zwykle na tego typu przeglądach laureatami były jednak
wszystkie dzieci, które za swój
wspaniały występ otrzymały nagrody – dyplomy i zabawki, zwłaszcza, że maluchy są
spontaniczne, pełne zapału i po

prostu lubią prezentować się na
scenie. Nie zabrakło również słodkich smakołyków.
Celem Przeglądu była aktywizacja
kulturalna środowisk dziecięcych,
przedszkolnych i szkolnych; promowanie wartości wychowania
przedszkolnego w środowisku;
promowanie dziecięcej działalności estradowej, przełamywanie
własnych obaw i lęków związanych z występami przed publicz-
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nością.
Małym wokalistom, dyrektorom placówek, nauczycielom i
rodzicom dziękujemy, za to że
byli z nami i tak solidnie przygotowali dzieci do występów, które jak
zawsze u miłośników piosenek w
wykonaniu dzieci, wywołują wiele
radości i uśmiechu.
aw

„Wrażliwi na słowa" w MGOKiS
W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczekocinach 6 kwietnia odbyły się eliminacje
gminne XXX Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”.
Popularyzowanie amatorskiego ruchu recytatorskiego oraz
zwiększenie zainteresowania sztuką żywego słowa wśród dzieci i
młodzieży to podstawowe cele
konkursu recytatorskiego, który
organizuje Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie.
Do konkursu na etapie
gminnym w Miejsko Gminnym
Ośrodku
Kultury
i
Sportu
w Szczekocinach zgłosiło się 21
uczestników z miejscowych szkół
podstawowych i gimnazjów pod
opieką nauczycieli. Recytatorzy

zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych.
Prezentacjom przysłuchiwała się powołana przez MGOKiS
komisja: Grzegorz Dudała - plastyk, miłośnik literatury, instruktor
MGOKiS w Szczekocinach, Anna
Adamus-Lisek – bibliotekarz
MGBP, pedagog; Bernadetta Nowak - instruktor MGOKiS w
Szczekocinach.
Recytacja
obejmowała
utwór poetycki i fragment prozy.
Członkowie Jury najchętniej przyznaliby nagrody wszystkim, bo
przecież każdy występ był efektem
długich przygotowań i ciężkiej
pracy, jednak – jak w każdym konkursie – wybór najlepszych uczestników był wymogiem regulaminowym.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji człon-

kowie komisji konkursowej dokonali podsumowania i udzielili
wskazówek do dalszej pracy ze
słowem uczestnikom i ich opiekunom.
Kategoria I (kl. I - III):
I miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Franciszek
Moś oraz Aleksandra Klecz
II miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Maria Prokopowicz
III miejsce – Julia Matyja
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Kategoria II (kl. IV - VI):
I miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Agata Sikora
II miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Jakub Dudek
III miejsce – Wiktor Chabierski
oraz Adam Gawroński
Kategoria III (klasy 7 i gimnazjum):
I miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Wojciech
Kapłon
II miejsce (nominacja do powiatowych eliminacji) – Karolina
Moś
III miejsce – Wanesa Wyrwisz
Wszyscy młodzi wykonawcy otrzymali podziękowania za
udział w spotkaniu konkursowym

w formie pamiątkowych dyplomów i książek.
Promocję do udziału w
spotkaniach na szczeblu powiatowym organizowanym w Miejskim
Ośrodku Kultury im. A. Mickiewicza w Zawierciu uzyskali zdo-

bywcy pierwszego i drugiego
miejsca z każdej kategorii wiekowej. W eliminacjach powiatowych
wyróżnienie otrzymali: Franciszek
Moś i Wojciech Kapłon.
aw

XVIII Turniej Jednego Wiersza
21 kwietnia w Zespole Szkół w Szczekocinach rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu o Laur

Wespazjana Kochowskiego.
Przybyłych na rozstrzygnięcie Konkursu przywitała Ewa
Ludynia – dyrektor ZS w Szczekocinach. „Widzę znajome twarze,
które od lat uczestniczą w Konkursie, ale też młodych twórców. Co
roku Antoni Moś – pomysłodawca
i organizator turnieju pyta mnie
czy organizować kolejną edycję.
Jak widzicie państwo warto organizować, widać to po przybyłych
gościach i liczbie uczestników
Konkursu” – powiedziała.

podnóża Gór Świętokrzyskich do
Goleniów oraz krótką historię Turnieju przypomniał Antoni Moś.
Podziękował także wszystkim,
którzy okazali pomoc w przeprowadzeniu Konkursu.
W wydawnictwie wydanym w związku z podsumowaniem
Konkursu możemy przeczytać:
„Nasz Turniej od osiemnastu już
lat popularyzuje postać Wespazjana Kochowskiego oraz integruje
tych, którzy próbują swoich sił w
twórczości poetyckiej. Jego popularność nie maleje. Poszerza się
krąg osób zaangażowanych bezinteresownie w organizację naszego
przedsięwzięcia, a są nimi nauczyciele szczekocińskich szkół
oraz pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy. Także jurorzy oceniają
wiersze gratisowo, niejednokrotnie
Wespazjana Kochowskiego są fundatorami nagród. Jako orga- poetę baroku, który w 1663 r. nizatorzy, jesteśmy przekonani, że
przeniósł się z rodzinnego Gaju u ten turniej ma sens. Na uznanie

zasługują wszyscy uczestnicy oraz
dyrektorzy szkół i nauczyciele,
którzy zachęcają swoich uczniów
do pisania wierszy, służą radą, pomocą w wyborze utworów i wysłaniu ich na konkurs. Często także
towarzyszą wychowankom w uroczystości wręczania nagród i cieszą się ich sukcesami.
W tegorocznej edycji Turnieju Jednego Wiersza wzięło
udział 94 uczestników głównie z
powiatu zawierciańskiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego. Są
również wiersze nadesłane np. z
Nowej Huty, Kielc, Kazimierzy
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Wielkiej. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom, jurorom, fundatorom nagród, sympatykom i miłośnikom poezji i naszego Turnieju”.
Podsumowania tegorocznej edycji dokonał Tadeusz Stolarski, który jurorem był już po
raz 16. „Dzisiejsze spotkanie jest
świętem poezji. To sztuka słowa.
Ma siłę oczyszczającą” – mówił.
„Nad wieloma wierszami się pochyliłem, przeczytałem po raz kolejny i zastanawiałem się nad ich
przesłaniem. Jak co roku nie zabrakło wierszy których tematem

Natalia Berdyn Goleniowy
Wiktoria Szyszkowska Małogoszcz
Wyróżnienia
Miłosz Ciupka
Słupia Jędrzejowska
Anna Chyży
Małogoszcz
Kategoria: GIMNAZJUM
Jakub Koszyka Secemin
Klaudia Świerczyna Zawiercie
Angelika Pedryc Bukowa
Julia Klimek Szczekociny
Patrycja Kuczera Włoszczowa
Wyróżnienia:
Zofia Nowak Zawiercie
Kategoria: SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Karolina Kłoczko Włoszczowa
Izabela Błeszyńska Włoszczowa
Karina Standerska Włoszczowa
Wyróżnienia:
Mateusz Bajon Włoszczowa
były: pory roku, uczucie, przemija- Aleksandra Zasobniak
Włosznie, czy sens życia” – dodał juror.
Zauważył, iż w tym roku niewiele
wierszy było poświęconych rodzinie i szkole.
Członkowie jury w tym roku
zwrócili uwagę na coraz większą
dojrzałość emocjonalną twórców,
tematykę nawiązującą do szeroko
rozumianego ludzkiego egzystencjalizmu i zainteresowania się drugim człowiekiem, ale także ojczy- czowa
zną i 100-leciem odzyskania przez Kategoria: OSOBY DOROSŁE
Polskę niepodległości.
Zdzisław Purchała Kossów
Nagrody główne XVIII Turnieju
Elżbieta Skutnik Zawiercie
Jednego Wiersza:
Czesław Syrek
Kwilina
Kategoria: SZKOŁA PODSTAWyróżnienia:
WOWA – klasy I-III
Ewa Macherska Włoszczowa
Emilia Klich Zawiercie
Teresa Ostrowska
BrześcieKategoria: SZKOŁA PODSTAZdzisław Kuliś Donosy / KaziWOWA – klasy IV-VII
mierza Wlk.
Anna Koper
Szczekociny
Sabina Bąk
Secemin
Krzysztof Matyśkiewicz
Wa- Ponadto przyznano nagrody: Pawleńczów
ła Sokoła - radnego Powiatu Za-
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wierciańskiego; Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w
Szczekocinach;
Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół w
Szczekocinach; Dyrektora Zespołu
Szkół w Szczekocinach – Ewy Ludyni; Biblioteki Miejskiej w
Szczekocinach; Jurora Tadeusza
Stolarskiego; Jurorki Ewy Napory; ks. Witolda Wojsy; Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Szkoły Średniej w Szczekocinach;
Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic.
W jury konkursu udział
wzięli: Elżbieta Gąsior, Andrzej

Kopeć, Ewa Napora, Maciej Równicki, Paweł Sokół, Zofia Stachura, Tadeusz Stolarski, ks. Witold
Wojsa, Bożena Całka.
Fundatorami nagród byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Dyrektor Zespołu Szkół w
Szczekocinach, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach, Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół w Szczekocinach,
Biblioteka Miejska w Szczekocinach, ks. Witold Wojsa, Tadeusz
Stolarski, Ewa Napora, Paweł Sokół – radny Powiatu Zawierciańskiego, Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic.
Organizatorzy XVIII Turnieju:
Antoni Moś, Anna Moś, Franciszek Moś, Izabela Piętak, Małgorzata Haras, Ewa Jędrychowska,
Mariusz Grzelka, Andrzej Sroka ,
Magdalena Kucera, Jadwiga Górska
aw
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Szkoła otwarta i nowoczesna – rozmowa z Ewą Ludynią –
dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach
Zbliża się jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół w Szczekocinach. Ta doniosła uroczystość, która odbędzie się już w czerwcu połączona będzie ze zjazdem absolwentów i nadaniem imienia placówce. O
szkole i zbliżającym się jubileuszu rozmawiamy z dyrektor Zespołu Szkół – Ewą Ludynią.
Liceum Ogólnokształcące w
Szczekocinach to szkoła z
ogromnymi tradycjami. Czy organizacja jubileuszowej uroczystości jest dużym wyzwaniem?
Niewątpliwie to duże wyzwanie
tym bardziej, że oprócz jubileuszu
100-lecia szkoły i VI Zjazdu Absolwentów odbędzie się uroczystość nadania imienia Romana
Czarneckiego dwóm szkołom: Liceum Ogólnokształcącemu i Branżowej Szkole I Stopnia. Przygotowania do nadania imienia rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku
szkolnym, kiedy to wspólnie z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami Edukacyjnej Fundacji prof. Romana Czerneckiego (EFC) zdecydowaliśmy się podjąć działania
zmierzające do obrania patrona.
Od początku tego roku szkolnego
rozpoczęliśmy prace mające na
celu zaprezentowanie uczniom i
ich rodzicom sylwetki przyszłego
patrona oraz przeprowadzenie procedur niezbędnych do podjęcia
przez Radę Powiatu Zawierciańskiego uchwały w sprawie nadania
szkole imienia.
Ciągle trwają prace nad przygotowaniem sztandaru i kącika patrona. Ponadto przygotowywana jest
do druku książka autorstwa pana
Mirosława Skrzypczyka o Romanie Czerneckim. Przed nami jeszcze dopracowanie szczegółów uroczystości. W tych wszystkich działaniach otrzymujemy ogromne
wsparcie, również finansowe, od
Edukacyjnej Fundacji Czarneckiego.
Równolegle toczą się prace związane z przygotowaniem Jubileuszu
100-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów. Zajmują się tym nauczy-

ciele Zespołu Szkół i członkowie
Stowarzyszenia Absolwentów i
Przyjaciół Szkoły Średniej w
Szczekocinach.
Z okazji jubileuszu Rada Redakcyjna przygotowuje album „100 lat
Szkoły Średniej”, który będzie
upominkiem zjazdowym dla każdego uczestnika. Pani Anna Wieczorek i Elżbieta Wieczorek zajmują się przygotowaniem programu artystycznego. Należało zadbać o przekazanie absolwentom
informacji o zjeździe - zawiadomienia, ogłoszenia w mediach,
plakaty. Nie sposób wymienić
wszystkich działań niezbędnych
do przygotowania tej uroczystości.
Wymagają one ogromnego zaangażowania organizatorów, ponieważ obok nich toczy się normalne
życie szkolne.
Pani dyrektor, jaki przebieg bę-

dą miały obchody 100-lecia istnienia szkoły i nadanie imienia
szkole?
Program uroczystości jest już gotowy. Zaczynamy mszą świętą w
kościele św. Bartłomieja w Szczekocinach, gdzie między innymi
poświęcony zostanie sztandar
szkoły. Po mszy uczestnicy przemaszerują w towarzystwie orkiestry do Zespołu Szkół w Szczekocinach. Tam nastąpi rejestracja
uczestników i rozdanie upominków zjazdowych – dwóch wcześniej wspomnianych publikacji.
O godzinie 1200 rozpocznie się
część oficjalna: nadanie imienia,
przekazanie sztandaru, prezentacja
sylwetki patrona, odsłonięcie tablic pamiątkowych i popiersia Romana Czerneckiego, przemówienia
i część artystyczna. Około godziny
1515 – uroczysty obiad, po czym
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uczestnicy zjazdu będą mogli spotkać się w klasach, zrobić pamiątkowe zdjęcia, udać się do kompleksu pałacowego – dawnej siedziby szkoły. Następnie o godzinie
1800 odbędzie się wręczenie złotych i diamentowych świadectw
dojrzałości absolwentom, którzy
ukończyli szkołę co najmniej 50
lat temu. Ostatnią częścią zjazdu
będzie bal absolwentów, który rozpocznie się o godzinie 1900 tradycyjnym polonezem.
Czy wiadomo ilu absolwentów
pojawi się na uroczystościach?
Liczymy, że podobnie jak na poprzednich zjazdach, będziemy gościć około 300 absolwentów, chociaż przy takim ważnym jubileuszu może być ich więcej.Na dzień
dzisiejszy nie mamy jeszcze wiele
zgłoszeń, ale podobnie było o tej
porze przed pięcioma laty. Najwięcej zgłoszeń pojawi się w maju. W
czasie poprzednich zjazdów pojawiały się też wpłaty w dniu uroczystości, chociaż takich sytuacji
chcielibyśmy uniknąć.
Wielu jest absolwentów, którzy
utrzymują stały kontakt ze szkołą?
Myślę, że jest ich stosunkowo wielu, zwłaszcza wśród najmłodszych
absolwentów. Stało się już zwyczajem, ze w przerwie międzysemestralnej licznie odwiedzają nas
studiujący jeszcze absolwenci.
Przychodzą aby porozmawiać, podzielić się wrażeniami ze studiów,
a także powspominać szkolne czasy. Na stałe w kalendarz szkolny
wpisał się „ Dzień Absolwenta”,
odbywający się corocznie w dniu
rozpoczęcia roku szkolnego. Absolwenci spotykają się z uczniami
klas maturalnych, aby podzielić się
uwagami na temat egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. Zdarza się również, że szkołę odwiedzają absolwenci w czasie spotkań rocznikowych. Mamy też
kontakt z nieco starszymi absolwentami, których zapraszamy na
spotkania z młodzieżą, aby podzie-

lili się własnymi doświadczeniami
z pracy zawodowej. W tym roku w
związku z jubileuszem odbyło się
kilka takich spotkań. Wszystkie
one świadczą o tym, że potrafimy
stworzyć dobry klimat oraz dobre
relacje.
Jakimi najważniejszymi osiągnięciami szkoła może się pochwalić?
Osiągnięcia szkoły, to przede
wszystkim osiągnięcia uczniów i
nauczyciel. Są nimi dobra zdawalność matury, egzaminu zawodowego, a także sukcesy uczniów w
olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. Są nimi również udziały w
projektach edukacyjnych, nagrody
dla nauczycieli przyznawane przez
władze oświatowe i inne instytucje
zajmujące się nauką i kulturą, np.
„Nagroda POLIN”czy „Nagroda
ks. Stanisława Musiała”. Osiągnięciem naszej szkoły jest działalność
na rzecz tolerancji i dialogu, tak
ważna we współczesnym świecie.
Na uwagę zasługują również działania na rzecz środowiska takie jak
np. organizacja kolejnych Finałów
WOŚP, Akcja Krwiodawstwa, Festiwal Kultury Żydowskiej, Turniej Jednego Wiersza ”O Laur Wespazjana Kochowskiego”, turnieje
sportowe, otwarte spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury i
życia społecznego. Szkoła poszczycić się może publikacjami
będącymi pokłosiem realizowanych projektów upamiętniających
ludzi i wydarzenia związane ze
środowiskiem lokalnym, a także
historią szkoły. Osiągnięciem jest
również stworzenie dobrej atmosfery służącej efektywnej nauce i
pracy.
Trochę już o tym Pani dyrektor
wspomniała, ale co jeszcze według Pani wyróżnia tę szkołę
wśród innych?
Szkoła w małych miejscowościach
oprócz nauczania i wychowywania
młodzieży powinna pełnić kulturotwórczą rolę w środowisku, po-
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winna być otwarta na jego potrzeby, jak również wnosić nowe wartości ważne dla współczesnego
świata. Wydaje mi się, że taką
szkołą jesteśmy a zobowiązanie
wobec patrona i współpraca z EFC
pomogą nam jeszcze lepiej wywiązywać się z tej roli.
W jakim kierunku szkoła powinna się rozwijać?
Nie ukrywam, że marzy mi się
szkoła nowoczesna, wyposażona w
specjalistyczne pracownie, ucząca
innowacyjnymi metodami. Na to
potrzebne są fundusze, o które niestety trudno, ale wierzę, że przy
dużym zaangażowaniu nauczycieli
we współpracy z EFC uda nam się
wiele zmienić. Liczę również na
wsparcie ze strony środowiska.
Chciałabym aby mieszkańcy
Szczekocin i okolicznych miejscowości mówili o Zespole Szkół, że
to nasza szkoła, bo tak przecież
jest.
Przed szkołą kolejne wyzwania.
Może zdradzi nam Pani najbliższe plany szkoły?
Wspomniałam już, że planujemy
zmienić sposób nauczania na bardziej nowoczesny, planujemy lepiej zagospodarować przestrzeń
szkoły i jej otoczenia, tak aby stała
się bardziej przyjazna dla uczniów
i nauczycieli. W dalszym ciągu
będziemy realizować projekty edukacyjne, które służą wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby włączyć w planowanie pracy
szkoły uczniów i ich rodziców.
Wierzę w to, że w małym miasteczku uda nam się stworzyć nowoczesną szkołę, eksperymentalną
– „szkołę laboratorium”
W takim razie życzę powodzenia
w realizowaniu kolejnych planów. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam
wszystkich na jubileusz i zjazd
absolwentów.
aw
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"Młodzież Zapobiega Pożarom"
27 marca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny odbyły się eliminacje
Miejsko- Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
W eliminacjach udział wzięło 15
uczestników ze szkół podstawowych , gimnazjum i Zespołu
Szkół w Szczekocinach .
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji Miejsko Gminnych w Szczekocinach w
składzie: Teresa Orlińska – przewodniczący, Maria Kręcioch, Mariusz Grzelka, Grzegorz Piętak,
Janusz Malus, Władysław Orłowski, Ireneusz Pałka, Jakub Otczyk
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału
niżej wymienionych uczestników
eliminacji Miejsko - Gminnych w
Szczekocinach:
I GRUPA WIEKOWA
1. Konrad Nowak
2. Bartłomiej Miśkiewicz

3. Adam Gawroński
II GRUPA WIEKOWA
1. Kamil Koper
2. Sebastian Nowak
3. Kamila Waluśkiewicz
III GRUPA WIEKOWA
1. Agnieszka Mróz
2. Krystyna Wierzbowski
W wyniku rozgrywek finałowych
kolejność zajętych miejsc grupach
I i III pozostała bez zmian a w grupie II kolejność była następująca :
1. Sebastian Nowak
2. Kamil Koper
3. Kamila Waluśkiewicz
Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wiekowych reprezentowali
Gminę Szczekociny na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem "Młodzież Zapobiega
Pożarom", który odbył się w Sta-

rostwie Powiatowym w Zawierciu
11 kwietnia. (Od red. 2 miejsce w
grupie kl. I-VI zajął Konrad Nowak, zaś w kategorii VII – VIII
oraz gimnazjum klasy II i III 3
miejsce Sebastian Nowak).
Wszystkim uczestnikom zostały
wręczone nagrody ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy
w Szczekocinach Krzysztofa Dobrzyniewicza.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.
Dziękujemy dyrekcjom, opiekunom placówek oświatowych za
przygotowanie młodzieży do
Turnieju.
KOM. J.O.

Nowa publikacja SMHSiO
7 kwietnia w Sali Wystawowej Miejskiej Biblioteki odbyła się prezentacja książki „Szczekociny.
Społeczeństwo/Przedmioty/Wizerunki”.
Licznie przybyłych na spotkanie
przywitali Joanna Bożek – dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Marek Gradoń –
prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic.
Dyrektor przypomniała dotychczasowe publikacje, które zostały wydane przez Stowarzyszenie:
„Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Szczekocinach”,
„Rzemieślnicy szczekocińscy od
XVIII do połowy XX w.”, dwa
numery „Szczekocińskiego Rocznika Historycznego”,
„Szczekociny na starej fotografii”,
„Urszula Dembińska. Wystawa
biograficzna”. „Książki te powstały dzięki zaangażowaniu historyków, badaczy, jak i również pasjonatów dawnej historii lokalnej” –

powiedziała Joanna Bożek. Podziękowała również za dotychczasową współpracę, popularyzację
naszego regionu dziedzictwa narodowego Czesławowi Orlińskiemu
– prezesowi Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki
w Szczekocinach oraz Mirosławowi Skrzypczykowi i Andrzejowi
Bryle – prezesowi i wiceprezesowi
Lelowskiego Towarzystwa Kulturalno-Historycznego.
W dalszej części głos zabrali autorzy nowej publikacji. Jako pierwszy wystąpił dr Lech Frączek, który omówił pokrótce zbiór artykułów dotyczących historii Szczekocin i okolic zawarty w nowej
książce. Publikacja stanowi podsumowanie sesji naukowej, która
odbyła się podczas obchodów pię-

ciolecia działalności SMHSiO.
„Postanowiliśmy odejść od formuły czasopisma na rzecz publikacji
książkowej, która będzie wydawana niejako zwieńczenie corocznej
tematycznej konferencji naukowej,
którą chcielibyśmy organizować”
– wyjaśniał. „Starałem się, by tematyka nowej publikacji była stosunkowo szeroka i koncentruje się
ona wokół trzech głównych sfer:
społeczeństwo, przedmioty oraz
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różne wizerunki związane z miastem. Zaznaczył, iż ilość tematów
związana z historią miasta jest
przeogromna i nie zostanie ona
wyczerpana przez następne kilkadziesiąt lat. „Każdy znajdzie coś
dla siebie zarówno ktoś, kto interesuje się genealogią, rzemiosłem,
historią Żydów, historią sztuki” –
dodał.
Andrzej Orliński podczas swojego
wystąpienia przyznał, że
„zarażony” został genealogią przez
Grzegorza Dudałę i Lecha Frączka. Nie ukrywał, że napisany przez
niego artykuł jest jedynie fragmentem mającej się wkrótce ukazać
książki :„Zarys genealogii Orliń- dziny Orlińskich m.in. o Rychlikach, Ciapach, Lancmanach, Koziełkach, Pryciokach, Blankierach,
Wojciach.
Grzegorz Dudała przybliżył pokrótce zawartość swojego artykułu
poświęconego kapliczkom szczekocińskim. Wyjaśnił pochodzenie
słowa kaplica - z łacińskiego capella, nawiązującego do legendy o
św. Marcinie. Pierwsza odnotowaskich ze Szczekocin”. Autor prze- na kaplica w Szczekocinach sięga
kazał, iż udokumentowana obecność Orlińskich w Szczekocinach
liczy już 400 lat i jest to jedna z
najdawniejszych rodzin szczekocińskich. Zachęcił wszystkich do
poszukiwania śladów swoich
przodków, który znajduje się jak
stwierdził wszędzie. Przede
wszystkim w księgach metrykalnych i archiwach. Wspomniał tak- XIV wieku i była to kaplica dworże o przezwiskach, które były uży- ska. Autor omówił min. kaplice
wane na określenie członków ro- przy kościele parafialnym oraz
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kaplice na Zarzeczu – Kościół św.
Sebastiana, kościół św. Antoniego
oraz kaplicę św. Antoniego. Niezwykle ciekawy wątek w wystąpieniu autora dotyczył nieistniejącej kaplicy św. Jana Niepomucena
usytuowanej na początku mostu
nad Pilicą.
Janina Lachowska tłumaczka
streszczeń podziękowała za możliwość współpracy ze Stowarzyszeniem.
Tradycyjnie podczas spotkania nie zabrakło także prezentacji muzycznej i owocnej dyskusji
po wystąpieniach prelegentów.
Organizatorami spotkania byli:
Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Szczekocinach.
aw

„Szczekociny. Społeczeństwo/Przedmioty/Wizerunki”
W roku 2017 Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i
Okolic obchodziło pięciolecie, zorganizowana w tym czasie sesja
naukowa stała się siłą rzeczy okazją do podsumowań dotychczasowych jego działań. Ukazała ona
imponującą – zwłaszcza w tak
krótkim okresie – ilość i różnorod-

ność dokonań Stowarzyszenia.
W ciągu zaledwie kilku lat, dzięki
pracy połączonej z zaangażowaniem wielu ludzi, udało się w sposób bezprecedensowy poszerzyć
stan wiedzy o jakże ciekawej przeszłości miasta.
Naturalną konsekwencją istnienia
Stowarzyszenia stały się prowa-

dzone nieustannie: wykłady, sesje
naukowe, warsztaty oraz wyjazdy.
Zostawiły one swój materialny
ślad w postaci wydawnictw książkowych, a także artykułów na łamach czasopisma, którym był do
tej pory „Szczekociński Rocznik
Historyczny”. Współpraca, jaką
skutecznie rozwija Stowarzyszenie
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z ośrodkami naukowymi, wymusiła zmianę jego dotychczasowej
formuły na książkową.
Oddana do rąk Państwa
publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Znajdują się w niej
teksty dotyczące: biografistyki,
edytorstwa źródeł, historii sztuki,
sfragistyki, etnografii oraz muzealnictwa. Wszystkie one są wynikiem odrębnych studiów, prowadzonych przez różnych badaczy
przy użyciu metod właściwych dla
danej dyscypliny naukowej.
W rezultacie każdy z Czytelników z pewnością odnajdzie
tam coś dla siebie. Tematyka
książki koncentruje się wokół
trzech głównych sfer, mianowicie:
społeczeństwa, przedmiotów oraz
wizerunków.
W pierwszej z nich znajdują się dwa artykuły. Pierwszy, autorstwa Andrzeja Orlińskiego, opisuje postać Grzegorza Orlińskiego,
burmistrza Szczekocin z końca
XVIII wieku.

Drugi, napisany przez Andrzeja
Żaka, zawiera popularnonaukowy
zarys dziejów wsi Bonowice i Grabiec, a także edycję źródłową spisu
mieszkańców tych wsi z roku 1791. Kolejna sfera zainteresowania
badaczy dotyczy przedmiotów
wiążących się z dziejami miasta.
Grzegorz Dudała podjął w niej tematykę kapliczek szczekocińskich.
Lech Frączek omówił pieczęcie
władz miejskich z okresu rozbiorowego, natomiast Janina Skotnicka
poświęciła swój tekst ośrodkowi
garncarskiemu w Szczekocinach.
Trzecia część publikacji obejmuje
obszar, który zawsze budzi u regionalistów szczególne zainteresowanie.
Są nim wizerunki powstałe
w przeszłości, a konkretniej stare
zdjęcia. Ich analizy podjął się Paweł Grzesik opisujący jakże ważny
dla szczekocinian album fotograficzny wykonany przez
Bronisława Wilkoszewskiego. Autorzy mają nadzieję, że książka

zostanie życzliwie przyjęta, a jej
różnorodna tematyka skłoni Czytelników do konstruktywnej dyskusji, współpracy, bądź też do
podjęcia własnych badań nad dziejami Szczekocin i okolic.
Dr Lech Frączek

Spotkanie z Karoliną Wilczyńską
21 kwietnia w Miejsko Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Szczekocinach odbyło się spotkanie ze znaną i lubianą pisarką
Katarzyną Wilczyńską. Jest ona
nie tylko pisarką, ale też trenerką,
terapeutką i wykładowcą uniwersyteckim. Jak sama o sobie mówi,
posiada dar nieograniczonego rozciągania czasu i dzięki temu w
wolnych chwilach haftuje lub tworzy biżuterię, rozmyślając przy
tym o rzeczach ważnych i błahych,
a z tych rozmyślań powstają historie, które potem opisuje. Pisze o
tym, co jej zdaniem ma największe
znaczenie w życiu, czyli o uczuciach. Uwielbia słoneczniki i
bursztyny, nie znosi chamstwa,
bezmyślności i braku tolerancji (za
www.karolinawilczynska.eu). Jest
autorką takich powieści jak "Ta
druga", "Anielski kokon", "Jeszcze

raz, Nataszo", cykl "Stacja Jagodno", "Zaplątana miłość", czy "Dasz
radę, Nataszo".
Spotkanie było tym milsze,
że autorka mieszka w Kielcach,
a rodzinne miasto pojawia się
w cyklu książek Stacja Jagodno.
Opowiedziała o swoim zauroczeniu kielecką wsią, Górami Świętokrzyskimi i okolicami Zagnańska,
czyli książkowego Jagodna. Autorka opowiedziała czytelniczkom
skąd czerpie tematy do swoich powieści i czy bohaterowie Jej prozy
to postacie rzeczywiste czy fikcyjne.
W dalszej części spotkania
autorka nakreśliła kulisy powstania powieści: Performens i Ta druga, wprowadziła uczestników w
klimat powieści: Jeszcze raz Nataszo, Dasz radę Nataszo, Ja kochanka i serii Rok na Kwiatowej,

zapoznała z bohaterami z cyklu
Stacja Jagodno.
Katarzyna Wilczyńska okazała się osobą niezwykle sympatyczną, bardzo pogodną i otwartą
co sprawiło, że spotkanie było
ożywione a dyskusja o emocjach i
sile kobiecości była nie tylko możliwa, ale też ciekawa i interesująca. Podczas spotkania pisarka ujęła
czytelników swoją bezpośredniością, poczuciem humoru i barwnymi opowieściami. Nie obyło się
bez autografów i wspólnych zdjęć
aw.
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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.
W maju, po raz kolejny historycy i
dziennikarze wspominać będą wydarzenia z roku 1926 – zbrojny zamach stanu dokonany w
dniach
12-15
maja
w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. Przewrót w czasie którego
zabitych zostało 379 osób, a około
1000 osób zostało rannych doprowadził do obalenia rządu Witosa i
umożliwił przejęcie władzy przez
grupę zwolenników Piłsudskiego,
nazywaną sanacją.
Wydarzenia warszawskie miały
ogromny wpływ na radykalizację
postaw społecznych na prowincji.
Również w Szczekocinach, choć w
czasie samego zamachu było spokojnie to w końcu maja, pochodzący z Irządz, lewicowy poseł Jan
Ledwoch zorganizował groźne
wiece ściągając z okolicy tysiące
chłopów. Wydarzenia szczekocińskie opisał obszernie Miesięcznik
Diecezjalny Łucki jeszcze w 1926
roku, w październikowym wydaniu miesięcznika.
Przypominając tamte wydarzenia,
chciałbym pokazać, że Szczekociny choć z dala od wielkiej polityki
miały w niej swój udział, a nasi
przodkowie w tym trudnym okresie zmuszani byli do dokonywania
wcale niełatwych wyborów.
Andrzej Orliński
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Szczekockie bractwo św. Floriana
Na internetowej stronie- strażacki.pl możemy przeczytać, że:
Święty Florian urodził się ok. 250
roku (według niektórych źródeł
ok. 190 roku) w Zeiselmauer w
Austrii. Jego życie przypadło na
okres prześladowań chrześcijan. W
młodym wieku został powołany do
armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium
rzymskiego. W roku 304 stawił się
za prześladowanymi legionistami
chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r.
poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy).
Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z
ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.
Według jednej z legend Św. Florian już jako dziecko miał dokonywać cudów, podobno miał ugasić
pożar domu jednym wiadrem wody.
Florian oficjalnie świętym chroniącym od ognia stał się dopiero w
XVI wieku. W 1528 roku w Krakowie wybuchł pożar, który strawił znaczną część miasta, a w
szczególności północną część Starego Miasta. Ocalał tam jedynie
kościół pod wezwaniem Świętego
Floriana. Odczytano to jako znak
uznając, że patron uchronił kościół
przed ogniem. Od tego też czasu
Florian stał się patronem osób walczących z pożarem, opiekunem
chroniącym przed ogniem.
Święty Florian przedstawiany jest
jako młody żołnierz ubrany w strój
legionisty rzymskiego. Przeważnie
postać wylewa wodę z skopka
(naczynie, wiadro z wodą) na płonący dom lub kościół. Często Florian jest przedstawiany nie jak
zwykły legionista, ale jak oficer
rzymski czy książę w hełmie i
wspaniałej zbroi trzymający w dło-

ni lancę i proporzec.
Do jego atrybutów należą: kamień
młyński u szyi, kolczuga, krzyż
(czerwony i biały), miecz, palma
męczeńska, płonący dom, orzeł,
tarcza, zbroja.
Nasza Ochotnicza Straż pożarna
oficjalnie powstała w roku 1901.
Od początku i przez wiele lat swojego istnienia grupowała przede
wszystkim szczekockich rzemieślników
Z okazji przypadającego 4 maja
święta jej patrona warto przypomnieć, że jej korzenie sięgają o
wiele dalej .
http://www.polskaniezwykla.pl/
Pomnik św. Floriana na
szczekockim Rynku liczy już sobie
ponad 350 lat. Czy wówczas istniała już jakaś grupa ludzi zajmujących się na stałe gaszeniem pożarów tego nie wiemy.
Wiemy natomiast, że w XVI w.
wojewoda rawski Anzelm Gostomski, właściciel wielu wsi, napisał pierwszą polską książkę rolniczą „Gospodarstwo", wydaną po
jego śmierci w 1588 r. Jeden z rozdziałów poświęcił organizacji akcji gaśniczej. Gostomski zalecał
radom miejskim uchwalanie porządków ogniowych, tworzenie
oddziałów gaśniczych, czynną
obronę miast i wsi.
Porządki ogniowe wprowadzane w
polskich miastach określały różne
formy zabezpieczenia przed pożarami: przebieg akcji gaśniczej,
sposoby alarmowania, zaopatrzenie miast w wodę, wyposażenie w
sprzęt, budownictwo ogniotrwałe
itp.
Wiele miast utrzymywało specjalnych stróżów nocnych, których
zadaniem było czuwanie, by pospólstwo nie wznieciło ognia w
nocy i by pożar nie zaskoczył
mieszkańców podczas snu.
Pod koniec XVII w. zarządca wielkich dóbr ziemskich w Małopol-

sce, sekretarz królewski Jakub Kazimierz Haur, w wydanym w 1689
r. poradniku encyklopedycznym
„Skład albo skarbiec znakomitych
sekretów o ekonomyey ziemiańskiej" zawarł wiele uwag i wskazówek dotyczących walki z pożarami. Proponował stosowanie
ostrych sankcji w stosunku do
podpalaczy, podawał sposoby organizacji walki z pożarami, która
według niego powinna opierać się
na cechach rzemieślniczych.
Franciszek Dembiński, był człowiekiem światłym, dwukrotnym
posłem na Sejm, a w jego Szczekocinach było wielu rzemieślników zrzeszonych w kilku cechach.
Istniały więc wszystkie warunki do
tego by taką straż pożarną opartą o
rzemieślnicze cechy powołać.
A jeśli tak to wypada nam trochę
inaczej niż dotąd spojrzeć na figurę św. Floriana i traktować ją nie
jako kaprys możnowładcy, który
postanowił uhonorować św. Floriana i wystawił mu pomnik, lecz
raczej jako dowód tego, że ten pomnik i na nim św. Florian patronowali grupie ludzi złożonej z
rzemieślników, których zadaniem
było gaszenie pożarów.
Zresztą w połowie XVIII wieku w
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wielu miastach znajdowały się
sikawki parokonne i czterokonne
wraz ze stałą obsługą. Na odgłos
dzwonu mieszkańcy biegli do po-

19

żaru ze sprzętem. Najszybsi otrzyNie mamy powodów, by
mywali nagrody, a opieszałych lub sądzić, że w Szczekocinach było
tych, którzy nie dotarli do ognia
inaczej,
surowo karano.
ak

Biblioteka poleca - ,,Właśnie dziś ,właśnie teraz”
Karolina Wilczyńska – autorka
najpiękniejszej literatury obyczajowej. Pisze o uczuciach, codziennych problemach i rozterkach, ale
także o szczęściu i o tym, jak je
znaleźć.
W sobotę tj. 21 kwietnia mieliśmy ogromną przyjemność gościć panią Karolinę w naszych
skromnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Na spotkaniu z czytelnikami
sympatyczna pani Karolina opowiedziała o swojej drodze do stania się pisarką. Jak powiedziała
czytelnikom, książki zaczęła pisać
na złość mężowi ;) Początki pracy
pisarskiej były trudne, ale z czasem pisanie książek stało się jej
pracą zarobkową. Najpopularniejsza powieść pani Karoliny to
"Stacja Jagodno". Po spotkaniu na
pewno niejedna osoba, obecna na
nim, sięgnie po książki tej pisarki.
Ja dziś zachęcam Was do przeczytania książki pod tytułem ,,Właśnie
dziś ,właśnie teraz” która opowiada o trzech kobietach, trzech historiach, jednej tęsknocie - za życiem, w którym jest się dla kogoś
naprawdę ważnym.
Zgorzkniała Sabina od lat sa-

motnie opiekuje się zniedołężniałym ojcem, z którym łączy ją toksyczna relacja. Siedemdziesięcioletnia Bronisława ledwo wiąże koniec z końcem, utrzymując siebie i
dorosłego syna, alkoholika. Elegancka Sonia prowadzi idealne
życie w pięknym domu, z kochającym mężem i córką. Idealne do
czasu pierwszego kryzysu…
Nieszczęśliwy wypadek skruszy dotychczasowy porządek i
splecie ich losy... Każdej z kobiet
przyjdzie zmierzyć się z innymi
problemami i każda będzie musiała stawić czoło prawdzie, nie zawsze przyjemnej. Prawdzie o sobie
samej i o najbliższych. Bo czasami
życie musi nami mocno potrząsnąć, żebyśmy odnaleźli jego
sens.,,Właśnie dziś, właśnie teraz”
przekornie pokazuje, że czekanie
może okazać się zgubne, a tragedia
nie zawsze zapowiada koniec, lecz
początek czegoś naprawdę wyjątkowego.
Nie spodziewałam się, że wybiorę tak dobrą, dojrzałą powieść,
która nie tylko dotyka najgłębszych zakamarków duszy, ale
przede wszystkim otwiera oczy na
wiele ważnych spraw, często po-

mijanych i stawianych na dalszy
plan. Pokazuje między innymi, co
powinno być najważniejsze w życiu człowieka, co ma autentyczną
wartość. Zarazem uświadamia, że
wszystko, co nas spotyka, ma jakiś
cel i ukryty sens. Trzeba tylko
umieć go znaleźć.
Trzy kobiety, które łączy jedno: wewnętrzne pragnienie miłości, bliskości, bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Czy kiedyś znajdą szczęście
i spełnienie? Tego musicie dowiedzieć się sami.
To mądra, wzruszająca powieść o cieniach i blaskach zwykłej codzienności, poświęceniu i
przyjaźni, która pomaga uwierzyć
w lepsze jutro. Subtelnie i z wyczuciem przypomina, że los często
lubi płatać figle i rządzić się własnymi prawami – nie da się go
oszukać czy też ugłaskać. Toteż
niekiedy trzeba bezwolnie przyjąć
to, co nam przynosi i znajdować
pozytywy w tym, co się ma. Lektura na zbliżającą się majówkę.
Polecam. Naprawdę warto!
Dorota Zachacz

Wiosną na łące
Niech tak będzie
Na trawie krople rosy
Pieszcą nogi bose
Bocian z żabą w dziobie
Stoi na jednej nodze.
Myślę sobie
niech tak będzie.
Na dywanie z bławatków

Położyć zmęczone ciało
I marzyć, by tak pięknie
Na zawsze zostało.
Niech wiosna będzie
Na tej łące… i wszędzie.
Ewa Wrona
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„Człowiek z pasją” - rozmowa z instruktorem szachowym
Rafałem Pawletą
Zajęcia szachowe w MGOKiS w
Szczekocinach, lekcje szachowe
w okolicznych szkołach i spore
sukcesy syna w tej dyscyplinie
sportu. A jak to się wszystko zaczęło?
Moja przygoda z szachami rozpoczęła się w szkole podstawowej.
Nie pamiętam już dokładnie w
której klasie, ale na pewno były to
klasy młodsze. Grać w szachy nauczył mnie mój tata, ale głębiej
tajniki tej gry poznawałem już
sam.
Co takiego interesującego jest w
grze w szachy?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Według stereotypów to gra przeznaczona dla osób
starszych, które nie mają co zrobić
ze swoim wolnym czasem... To
oczywiście nieprawda, która nie
ma nic wspólnego z faktami. Szachy to gra uniwersalna. Przeznaczona zarówno dla młodszych jak i
starszych miłośników tej gry... Nie
ma w niej znaczenia wiek gracza
lecz posiadane umiejętności. Zasady tej gry są dosyć proste ale elementy strategii i taktyki już takie
nie są. Żeby dobrze grać w szachy
trzeba posiadać do tego predyspozycje oraz bardzo dużo ćwiczyć.
Sama gra w szachy to nie wszystko. Istnieje mnóstwo rozwiązań
taktycznych i strategicznych, które
po prostu trzeba zgłębić. Szachy
posiadają mnóstwo walorów edukacyjnych i społecznych. Uczą
logicznego myślenia, poprawiają
koncentrację, uczą cierpliwości,
szacunku do przeciwnika i wiele
innych. Trudno mi wymienić jakąkolwiek ujemną cechę tej gry.
Dlaczego zajął się Pan nauczaniem gry w szachy?
Szczerze powiedziawszy nigdy
wcześniej nie myślałem, aby zostać instruktorem szachowym.
Zawsze lubiłem grać w szachy,

zgłębiłem dosyć dobrze tajniki tej gry, ale
zawsze traktowałem je jako
taką odskocznię od codzienności,
gimnastykę dla
szarych komórek. Decyzję o
zostaniu
instruktorem
szachowym
podjąłem dzięki mojemu... synowi! To jego sukcesy zmobilizowały mnie do działania w tej materii.
Mojego Mateusza nauczyłem grać
w szachy w wieku czterech lat. W
wieku lat pięciu brał udział w swoim pierwszym turnieju szachowym
przeznaczonym dla dzieci, gdzie
zajął 2. miejsce! Ten jego pierwszy sukces dał mi impuls do działania. Stwierdziłem, że fajnie by
było skłonić jeszcze inne dzieciaki
do tej gry. Pomyślałem wówczas,
że warto spróbować. Jeżeli choćby
jedną osobę uda się zarazić tą grą,
zaszczepić w niej tzw. „bakcyla”
szachowego to już będzie wielki
sukces. Po dojściu do tych wniosków postanowiłem działać. W
2017 roku ukończyłem kurs instruktora szachowego w Szczyrku.
Po otrzymaniu stosownego zaświadczenia Polskiego Związku
Szachowego udałem się do okolicznych placówek oświatowych i
kulturalnych w naszej gminie.
Aprobatę do swoich działań uzyskałem u pana Przemysława Baranowskiego – dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Szczekocinach. Pozytywnie zaopiniowała również moją
prośbę pani dyrektor Zespołu
Szkół Społecznych im. Jana Pawła
II w Rokitnie – Jolanta Majkrzyk.
Po jakimś czasie zgłosiła się rów-

nież pani dyrektor Bożena Wontorska-Haras z Zespołu Szkół Społecznych w Goleniowach. Dzięki
ich życzliwości mój każdy praktycznie dzień wypełniony jest w
jakimś stopniu szachami! Poza zajęciami na terenie naszej gminy
mam również zajęcia szachowe w
Społecznej Szkole Podstawowej w
Siamoszycach koło Pradeł.
Jakie ma pan plany związane z
szachami na najbliższą przyszłość?
Jak to mówią „apetyt rośnie w
miarę jedzenia”. Nie inaczej jest w
tym przypadku. Same zajęcia, które oczywiście sprawiają mi mnóstwo satysfakcji to dla mnie za mało. W styczniu dzięki uprzejmości
pani Elżbiety Drej - dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach oraz panu Przemysławowi
Baranowskiemu - dyrektorowi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach
udało mi się zorganizować I ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
TERENU NASZEJ GMINY. Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem, wzięło w nim udział
26. szachistów i szachistek z czterech placówek oświatowych naszej
gminy. Dzieci już w trakcie turnieju pytały, kiedy będzie kolejny taki
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turniej. W najbliższym czasie planuję zorganizować
podobne zawody w Zespole Szkół Społecznych im.
Jana Pawła II w Rokitnie. Dzięki uprzejmości pani
dyrektor tej placówki – Jolancie Majkrzyk oraz Radzie Rodziców działającej przy szkole turniej odbędzie się 17 maja. Na początku czerwca wspólnie z
MGOKiS w Szczekocinach zamierzamy zorganizować I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHÓW
SZYBKICH P'15 Z OKAZJI DNI SZCZEKOCIN.
W planie mam również zorganizowanie symultany
szachowej z mistrzem międzynarodowym –
Maćkiem Klekowskim. To niezwykle widowiskowa i
atrakcyjna forma szachów. Symultana polega na tym,
że jeden szachista gra z wieloma innymi w tym samym czasie. To doskonała forma promocji tej gry w
środowisku lokalnym. Jeśli wszystko wyjdzie dobrze
to wspomniana symultana zostanie rozegrana podczas festynu rodzinnego w Rokitnie w czerwcu tego
roku.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych
pomysłów związanych z szachami w najbliższym
czasie.
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