RELALCJA

RELACJA

Wyjątkowe Dni Szczekocin
Mnóstwo atrakcji czekało w pierwszy weekend
czerwca na mieszkańców Szczekocin i przyjezdnych gości.

Uroczystości 100-lecia
szkoły średniej w Szczekocinach i nadania jej
imienia Romana Czerneckiego oraz VI Zjazd
Absolwentów

Czytaj s. 6

Czytaj s. 14

ECHO
SZCZEKOCIN
Miesięcznik społeczno-kulturalny
Cena 2 zł

lipiec - sierpień 2018

SESJA

Czerwcowa sesja Rady
Gazyfikacja miasta, planowane remonty dróg i absolutorium dla Burmistrza – to najważniejsze
tematy sesji Rady, która odbyła się 26 czerwca. s. 2

nr 7-8/(83)/2018

ISNN 2084-6894

RAJD

Szlakiem Kosynierów
W tym roku przypadła 224. rocznica bitwy pod
Szczekocinami. 6 czerwca, dokładnie w rocznicę
bitwy między wojskami T. Kościuszki a wojskami
GMINA
rosyjskimi i pruskimi w 1794 roku, blisko 750
I Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich P'15 z uczniów wzięło udział w XVII Pieszym Rajdzie na
okazji Dni Szczekocin
s. 9 Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin.
s. 12
Szczekociny zasługują na rozwój – spotkanie
EDUKACJA
z europoseł Jadwigą Wiśniewską
Gminny Konkurs Recytatorski - „Poezja Karola
2 czerwca w Zespole Szkół w Szczekocinach odbyło Wojtyły- Jana Pawła II”
s. 18
się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego MGOKiS
s. 19
Jadwigą Wiśniewską, która rozmawiała o ich proble- Wieczór sobótkowy w Tęgoborzu
PROJEKT
mach oraz odniosła się również do spraw bieżących
s. 21
związanych z polityką. Wizyta odbyła się w ramach Zwierzęta to nasi bliscy
SPORT
ogólnopolskiego objazdu kraju przez polityków z
Koniec „spartańskiej” przygody
PiS - "Polska Jest Jedna".
s. 10
z „Okręgówką” ?
s. 28

2

lipiec - sierpień 2018

Droczy Czytelnicy,
W związku z okresem wakacyjnym przekazujemy Wam powiększony numer naszej gazety. Wracamy już we
wrześniu. Czekamy na głosy, listy i opinie oraz zachęcamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam. Życzymy
przyjemnej lektury,
Redakcja

Czerwcowa sesja Rady
Gazyfikacja miasta, planowane remonty dróg i absolutorium dla Burmistrza – to najważniejsze
tematy sesji Rady, która odbyła się 26 czerwca.
Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Tomasza Gwidana - przedstawiciela z firmy BLUE GAZ/
NOVATEK, który przedstawił informacje dotyczące możliwości
gazyfikacji w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego.
Działalność Blue Gaz związana
jest z gazyfikacją miejscowości
pozbawionych dostępu
do tradycyjnej sieci gazu ziemnego. Alternatywą jest w tym przypadku skroplony gaz ziemny, który specjalnymi cysternami transportowany jest do stacji regazyfikacji, gdzie następuje zmiana jego
stanu skupienia i rozprowadzenie
rurociągami do potencjalnych odbiorców.
W związku z tym, iż w maju ubiegłego roku pojawiła się możliwość
dostaw gazu LNG – skroplonego
gazu ziemnego, dzięki budowie
gazoportu w Świnoujściu, możliwa
jest gazyfikacja miast i gmin, które
dotychczas nie miały wcześniej

takiej możliwości. „Państwa gmina
znalazła się na liście tych gmin,
którymi jesteśmy zainteresowani”
– wyjaśniał. Przedstawiona koncepcja gazyfikacji zakłada, że dostawca LNG buduje stację regazyfikacji LNG oraz sieć gazową, do
której podłączone są budynki użyteczności publicznej, przedsiębior-

stwa oraz mieszkańcy.
Przedstawiciel Blue Gaz – dostawcy LNG – wyjaśnił, iż firma jest
drugim na świecie wydobywcą
gazu, dlatego może zapewnić źródło finansowania tej inwestycji.
„Nie musimy szukać zewnętrznych źródeł finansowania w postaci środków unijnych czy innych
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funduszy ekologicznych, ponieważ
jeżeli po przeprowadzeniu szczegółowej analizy gminy dojdziemy
do wniosku, że chcemy tą stację
wybudować to z własnych środków tą inwestycję realizujemy” mówił. Na stronie firmy możemy
przeczytać, że Blue Gaz zajmuje
się kompleksową realizacją inwestycji, od przeprowadzenia zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez
uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, realizację budowy i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego. Opracowania obejmują rozwiązania techniczne, ekonomiczne i finansowe.
Tomasz Gwidan tłumaczył, iż firma przeprowadzi analizę potencjalnych odbiorców: obiekty gminne, lokalne przedsiębiorstwa i
klienci indywidualni. Te dane nanoszone będą na mapę i w miejscu, gdzie jest największe zagęszczenie odbiorców dział techniczny
wytycza działki, którymi firma
byłaby zainteresowana, by je w
drodze przetargu wykupić. Tym
samym nie wiadomo jeszcze,
gdzie stacja byłaby usytuowana.
Wyjaśnił także relację cenową
między gazem ziemnym a innymi
mediami. „Gaz propan i LNG jest
obecnie najtańszym nośnikiem
energii” – powiedział. Zapewniał,
że średniej wielkości dom mniej
więcej o powierzchni 160 mkw.
powinien generować roczny koszt
4000-4500 złotych.
Na razie firma planowałaby gazyfikację miasta, a w dalszej kolejności, w zależności od zapotrzebowania, sołectw. Cały proces inwestycyjny trwa około 2-3 lat.
Burmistrz wyjaśnił, iż jest to początek drogi i nie jest przesądzone,
że powstanie w Szczekocinach stacja regazyfikacji LNG. „Może się
okazać, że firma po analizie nie
będzie zainteresowana inwestycją

u nas” – mówił.
Radni wyrazili zgodę Burmistrzowi na podpisanie listu intencyjnego w sprawie gazyfikacji miasta
Szczekociny przez firmę Blue Gaz
Sp. z o.o. w Krakowie. List ma
być podpisany w najbliższym czasie.
W sprawozdaniu z działalności
międzysesyjnej Burmistrz poinformował o konsultacjach w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Śląskiego w Katowicach wraz z
przedstawicielami Zarządu Koła
Myśliwskiego
„Hubertus”
w
Szczekocinach zapisów ustawy
„Prawo Łowieckie”, odnośnie
zmiany granic obwodów łowieckich w danym województwie. Nowe prawo zakłada powrót obwodów do granic województw.
Burmistrz pozytywnie ocenił organizację Dni Szczekocin. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się
w ich przygotowanie.
Poinformował o rozmowach z
Aleksandrą Janikowską-Perczak
Kierownikiem
Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Częstochowie oraz Mecenasem Aleksandrem Marekwią
w sprawie omówienia sprzedaży
Zespołu Pałacowo-Parkowego w
Szczekocinach. Przekazał, iż potencjalni nabywcy nadal są zainteresowani zakupem
pałacu.
„Rozpoczęliśmy całą procedurę
związaną ze sprzedażą” – tłumaczył.
Burmistrz dokonał objazdu południowej części Gminy Szczekociny, w celu ocenienia stanu dróg.
„Pewnie państwo widzą, że część
dróg została już wyremontowana.
m.in. Ściegiennego, Spółdzielców.
Systematycznie będziemy naprawiać kolejne” – powiedział.
Poinformował o możliwości otrzymania grantów z środków Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.
„Wiele stowarzyszeń będzie mogło pozyskać dodatkowe pieniądze” – mówił.
Mówił o odwlekającym się termi-
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nie rozpoczęcia prac przy zbiorniku wodnym w Tęgoborzu.
„Musieliśmy wykonać analizę robót wykonywanych pod liniami
wysokiego napięcia” – powiedział.
„Nie kopiemy tego stawu pod liniami, lustro wody kończy się pięć
metrów od skrajnego przewodu
liniowego” - wyjaśniał. „Jestem
jednak zaniepokojony tym, żeby
Wody Polskie zdążyły nam uzgodnić dokumentację. Wówczas natychmiast składamy dokumenty do
Powiatu i czekamy na pozwolenie
na budowę, ogłaszamy przetarg i
ruszamy z budową” – dodał.

Wybrane zapytania
i interpelacje
radnych
Marian Orliński – złożył interpelację odnośnie negatywnej oceny
merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci wodociągowej
wraz z obiektami i infrastrukturą
towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego,
Wodzickiego,
Grochowskiego,
Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej,
Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej,
Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”. Radny wnosi o wskazanie powodów nieotrzymania dofinansowania i upublicznienie treści pisma z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego oceny w/w
wniosku; prosi o wskazanie osób
odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku; pyta czy gmina korzystała z profesjonalnego doradztwa w zakresie przygotowania
wniosku, podanie kosztów tegoż
doradztwa; kiedy wygasa ważność
pozwolenia na budowę; jakie warunki zostały uzgodnione z zarządcami dróg i do kiedy są ważne;
która jest to z kolei dokumentacja
techniczna; ile kosztowała dokumentacja; ile dokumentacji już zo-
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stało wykonanych na zaprojektowanie sieci wodociągowej w ciągu
w/w dróg; jaki był ich koszt; kiedy
mieszkańcy objęci wnioskiem,
który nie uzyskał dofinansowania
mogą się spodziewać wybudowania sieci wodociągowej? Radny
zaznaczył także, iż takie dofinansowanie uzyskały gmina Kroczyce
i Łazy.
Burmistrz poinformował, iż odpowie radnemu wyczerpująco na zadane pytania w określonym czasie.
Niemniej wyjaśnił, iż gmina Kroczyce i Łazy otrzymały dofinansowanie na kanalizację. Gmina
Szczekociny składała wniosek na
wodociągi. Przekazał, iż wniosek
był dobrze wykonany. Małgorzata
Derda – inspektor Urzędu MiG
Szczekociny tłumaczyła, iż ocena
merytoryczna jest oceną punktową
i wagi dla sieci kanalizacji sanitarnej albo oczyszczalni ścieków
otrzymały punktację razy 2, zaś
sieci wodociągowej razy 1. Tym
samym nasz wodociąg nie dostał
wymaganej liczby punktów. Artur
Gąsior – Sekretarz Gminy przekazał, iż gdyby przeanalizować
wszystkie nabory ZIT- ów, to do
tej pory, żaden projekt wodociągowy nie przeszedł. „Były to
większe gminy i mniejsze, sami
doszli do wniosku, że kryteria do
tego konkursu są tak ułożone, że

projekt sieci wodociągowej jest
praktycznie bez szans” – mówił.
Wyjaśniał, że nawet gdyby dokumentację przygotowała profesjonalna firma, nie uzyskała by więcej punktów.
Część radnych nie kryła oburzenia
tą informacją. Stwierdzili, że pula
pieniędzy na to zadanie została już
rozdysponowana i nie mamy co
liczyć na nowy nabór, tym bardziej, że nie jesteśmy nawet na
liście rezerwowej. Zdaniem radnych, byli oni wprowadzani w
błąd, ponieważ uważali, że według
zapewnień Burmistrza otrzymanie
dofinansowania jest niemal pewne.
Tymczasem, jak stwierdzili, kluczowa inwestycja dla miasta nie
zostanie zrealizowana, ponieważ
gminę nie będzie stać na jej całkowite sfinansowanie. Krzysztof
Dobrzyniewicz starał się uspokoić
radnych twierdząc, że nie jest jeszcze przesądzone, że tych pieniędzy
nie otrzymamy.
Marian Orliński pytał także o
zwrot kandelabrów.
Artur Gąsior poinformował, iż
kandelabry będą odebrane po zatwierdzeniu ich renowacji przez
konserwator zabytków.
Alfreda Franas pytała kiedy będzie remontowana droga w Gustawowie z funduszu sołeckiego.
Burmistrz przekazał, iż gmina

przymierza się wkrótce do tego
remontu.
Grzegorz Wyrwał pytał kiedy
zamontowane zostaną lampy w
Goleniowach.
Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał, iż nie może dokładnie podać
kiedy zamontowane będą lampy,
niemniej będzie się kontaktował w
tej sprawie z odpowiednimi służbami.
Andrzej Szlęk ponownie prosił o
kamień na drogę w Ołudzy w kierunku Młynka. Radny pytał też
kiedy będzie zrealizowany remont
nakładki w Ołudzy zapisany w budżecie .
Kamień ma zostać dowieziony, a
droga zapisana w budżecie ma być
też remontowana.
Jan Jędrychowski pytał kiedy
dokończony zostanie chodnik na
ulicy Leśnej. Radny zwrócił uwagę, że należałoby dokończyć remont ulicy Ogrodowej. Podziękował za poprawę drogi przy skrzyżowaniu ulicy Centralnej i Nowej
na której zalegała woda.
Burmistrz przekazał, iż remont
chodnika na ulicy Leśnej ma być
wykonany po wykonaniu chodnika
na Jana Pawła II. Odnośnie dokończenia remontu na ulicy Ogrodowej Burmistrz poinformował, że
jest to duża inwestycja, tym bardziej, że jest to trudny teren zwiększający koszty.
Teresa Niechciał prosiła o odnowienie znaków poziomych na drogach powiatowych i gminnych,
wymianę barierek i wymalowanie
przejścia na skrzyżowaniu ulicy
Senatorskiej i Jana Pawła II.
W imieniu mieszkańców ulicy
Ściegiennego podziękowała za remont ulicy i chodnika na ulicy Jana Pawła II.
Burmistrz przekazał, iż przejścia i
barierki mają być malowane w
najbliższym czasie. Odnośnie
skrzyżowania ulicy Jana Pawła i
Senatorskiej wyjaśnił, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zlokalizowanie tam ronda, które powin-
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no się tam zmieścić.
Michał Drej prosił o poprawę
dwóch dróg w Przyłęku i dokończenie nakładki. Radny pytał też o
drogę na Szyszki i możliwość zamontowania lustra od Brzostku w
stronę Starzyn.
Na drogi w Przyłęku ma zostać
dowieziony kamień. Droga na
Szyszki ma być remontowana –
290 metrów. W sprawie lustra ma
być skierowane pismo do powiatu.
Anna Seweryn podziękowała za
remont nakładki na Kresach i Kulzowie. Radna prosiła o odnowienie
znaków poziomych na drodze powiatowej i poprawę drogi od krzyżówki do ośrodka Vera i na końcu
Zachojnia Prawego.
Burmistrz przekazał, iż wystosuje
pismo do powiatu odnośnie odnowienia znaków. Drogi mają być w
miarę możliwości poprawione.
Jerzy Orliński pytał o wykorzystanie przez Burmistrza zaległego i
bieżącego urlopu. Radny pytał także o pieniądze pochodzące ze
zwrotu podatku VAT. Radny
zwrócił uwagę, iż remont ulicy
Ściegiennego należało wykonać
dopiero po założeniu wodociągu.
Zdaniem radnego równie pilnego
remontu wymaga też ulica Głowackiego. Prosił także o progi
zwalniające na Jana Pawła II.
Krzysztof Dobrzyniewicz poinformował, iż postara się wykorzystać
swój urlop – pozostało mu 16 dni
zaległego i bieżący. Przeznaczenie
zwrotu podatku VAT w wysokości
345 tys. zł ma być analizowane
m.in. przez radnych. Burmistrz
przekazał, iż ewentualny wodociąg
na ulicy Ściegiennego może być
przeprowadzony w chodniku.
Krzysztof Adamus prosił o interwencję do powiatu odnośnie wycięcia gałęzi przy drodze na Kaszczor i załatanie tam dziur na poboczach.
Pismo ma zostać skierowane do
powiatu.
Dariusz Czyż pytał o budowę
chodnika na ulicy Cmentarnej i

Przemysłowej oraz kto wykona te
prace.
Chodnik prawdopodobnie wykonany zostanie przez Komunalny
Zakład Budowlany.
Andrzej Drej prosił o wyczyszczenie studzienek na ulicy Zielonej
oraz przywiezienie frezu na drogę
koło młyna na łąkach.
Studzienki mają zostać wyczyszczone.
Podczas sesji przekazano, iż
dożynki gminne w tym roku mają
odbyć się na amfiteatrze w Szczekocinach 9 września. Dzień
wcześniej ma się odbyć Jurajski
Festiwal Kultury Ludowej – przegląd kapel.
W części merytorycznej radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy
Szczekociny absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
Za głosowało 12 radnych, 3 było
przeciwnych. Wcześniej radni w
takich samych proporcjach (3 głosy wstrzymujące) zatwierdzili
sprawozdanie finansowe Gminy za
ubiegły rok. Co ciekawe przed głosowaniem o udzielenie absolutorium okazało się, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej
dwóch członków wstrzymało się
od głosu, jeden był za i dwóch było przeciwnych. RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię
gminie. Przed przegłosowaniem
absolutorium nie zabrakło zastrze-
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żeń radnego Jerzego Orlińskiego
do wykonanego budżetu m.in.
przenoszenie zobowiązań na następny rok, przeznaczanie środków
własnych na oświatę czy brak wykorzystania środków unijnych.
Po głosowaniu Burmistrz podziękował za zaufanie i udzielenie absolutorium. Podkreślił, iż zależy
mu na dalszym rozwoju gminy.
Przypomniał, że sytuacja finansowa gminy nie była dobra, na
szczęście widać już znaczną poprawę . „Gmina wychodzi na prostą” – mówił. „Spróbuje udowodnić jeszcze w ciągu pół roku, że te
finanse poprawią się jeszcze bardziej, a inwestycji przybędzie. Nawet, gdybym po wyborach nie został burmistrzem, przekażę gminę
z podniesioną głową, ponieważ
nikt nie zarzuci, że zostawiam ją
zadłużoną” – powiedział.
Radni przegłosowali także uchwałę odnośnie zmiany budżetu na
2018 rok, która zakłada m.in. dofinansowanie remontu dachu na
szkole w Rokitnie, zakup pieca
dla szkoły w Goleniowach, opracowanie dokumentacji projektowej
sieci wodociągowej na osiedlu wypoczynko-mieszkaniowym w kierunku Bógdału, remont drogi w
Siedliskach.
aw
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Wyjątkowe Dni Szczekocin
Mnóstwo atrakcji czekało w pierwszy weekend czerwca na mieszkańców Szczekocin i przyjezdnych
gości. Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Szczekocin nie zabrakło koncertów znanych
polskich gwiazd, festynu rodzinnego „Jurajska Ryba”, Festiwalu Orkiestr Dętych.
Wspaniały – trzydniowy maraton
imprez rozpoczął się w piątek 1
czerwca. Na scenie amfiteatru w
Szczekocinach zaprezentował się
wielokrotnie nagrodzony zespół
„Arytmia” działający przy MGOKiS, a po nim gwiazda wieczoru –
pop – rockowy zespół VIDEO,
gromadząc w parku sporą liczbę
widzów, nie tylko nastolatków.
Muzycy zespołu w którego skład
wchodzą Wojciech Łuszczykiewicz, Marek Kisieliński, Daniel
Tyszkiewicz, Bartek Szymański,
Piotr Kowalewski, Paweł Stępień,
zagrali dla szczekocinian swoje
największe przeboje oraz szlagiery
innych kapel rockowych. Publiczność śpiewała, piszczała, tańczyła przez mistrza kuchni Damiana
Marchlewicza – zwycięzcę czwari skakała razem z artystami. VItej edycji „Hellʹs kitchen”.
Wszystko w ramach Festynu Rodzinnego „Jurajska Ryba” na zdrowie przygotowanego przez pracowników Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w
Szczekocinach. Kolejka po rybę
zdawała się nie mieć końca, a
Fot. Jarek Gąsiorek
pstrągi wciąż dowożono, by każdy
DEO dało na amfiteatrze niezły
show. Na to składała się muzyka i
efekty świetlne. Młodzież bawiła
się znakomicie, a artystów przywoływano na scenę.
Drugiego dnia na mieszkańców
czekało m. in. ponad półtora tysiąca porcji pstrąga w migdałach
przyrządzonego na mega patelni

spławikowych zawodów wędkarskich na zbiorniku wodnym przy

ulicy Tartacznej, który zgromadził
ponad 40 zawodników dorosłych i
9 dzieci. Podczas całych zawodów
wszystkim dopisywał doskonały
humor. Zawody zakończone zostały wspólnym posiłkiem wszystkich uczestników, podczas którego
nie brakowało dzielenia się wrażeniami z przeprowadzonych zawochętny mógł ich skosztować. Ale dów. Zawody przeprowadził Polbyło warto - prosta receptura, ale ski Związek Wędkarski – Okręg
zdaniem kosztujących smak wyCzęstochowa w Szczekocinach.
jątkowy. W sumie wydano ponad Dzieci i młodzież mogły wziąć
200 kg pstrąga.
udział również w rozgrywkach
Festyn rozpoczął się już wczesnym szachowych przy amfiteatrze. Dla
rankiem od Międzypowiatowych najlepszych czekały nagrody. Nie
indywidualnych i drużynowych
zabrakło także emocji sportowych
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ficzny „Taaka ryba – rzeka Pilica
– szlak wielu możliwości dla wędkarzy i turystów”. Wszyscy
uczestnicy konkursów, a było ich
blisko 100 zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz medalami. Pucharami i statuetkami nagrodzono także najlepszych wędkarzy.
i zabaw rekreacyjnych. Na boisku
Tego dnia nie zabrakło takw parku swoje umiejętności pre- że programów artystycznych przyzentowali m.in. chłopcy z grupy
gotowanych przez pracowników
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Na
amfiteatrze przed licznie zgromadzoną publicznością teatrzyk
„Pleciuga” wystąpił z przedstawieniem „Mała Syrenka”. Duża scena
nie stremowała małych aktorów,
wręcz przeciwnie, oklaskom nie
Orlika ze Szczekocin.
W południe przy moście obok pałacu chętni mogli skorzystać z darmowego spływu kajakowego Pilicą. Pogoda sprzyjała, więc osób
do przygody z kajakiem nie brakowało.
Po południu na amfiteatrze roz-

było końca. Dużą niespodzianką
był występ naszych samorządowców: Krzysztofa Dobrzyniewicza
– Burmistrza Szczekocin, Jacka
Mazanka – Przewodniczącego Rady MiG, Dariusza Czyża – radnego MiG oraz Mirosława Nowaka –
członka Zarządu RLGD „Jurajska
Ryba”, którzy zagrali na gitarach i
zaśpiewali na morską nutę. Na scestrzygnięto konkursy: wiedzy ich- nie nie mogło zabraknąć także
tiologiczno-ekologicznej dla dzie- „Arabesek”: Barbary SmackiejZięba - lekarza pediatry z NZOZ
ci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów oraz fotogra- CUM „Alfa” s.c. ze Szczekocin,
Urszuli Pytlarskiej, Marii Gierczyckiej, Bernadetty Nowak, Anny
Wójcik - instruktorek z MGOKiS
ze Szczekocin, Agnieszki Pasierbińskiej – pracownika ŚODR w
Częstochowie, Doroty Koźbiał –
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach, Teresy Niechciał – radnej MiG Szczekocin.
Panie w kolorowych pelerynach i
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parasolkach zatańczyły i zaśpiewały, po czym szybko zamieniły się
w łabędzie, by baletem zakończyć
swój występ. Po zadowolonych
twarzach publiczności i gromkich
brawach można śmiało stwierdzić,
że zespół zawładnął sceną i spodobał się zebranym. Część artystyczną wzbogaciły wilki morskie – piraci z zespołu Arytmia z instruktorami, wyśpiewując szanty. Do żeglarskich przyśpiewek dołączyła
także publiczność. Na scenie nie
mogło też zabraknąć „Gadułek” –

najliczniejszej grupy wokalnej Domu Kultury. Dzień zakończył się
koncertowo. Zagrali MIKAYLA i
ETNA. Potem przyszedł czas na
After Party, czyli dyskotekę – prowadzoną przez Damiana Banasia-
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licznych miast i miasteczek.
Trzeci dzień zakończył
Koncert Damiana Banasiaka.
Trudno byłoby wyobrazić
sobie Dni Szczekocin bez wesołego miasteczka. Karuzele, młot,
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, autodrom, trampoliny, baseny z rollerami wodnymi dostarczyły
mieszkańcom wiele radości oraz
niemałych emocji. Jako atrakcja
dodatkowa, lunapark urozmaicił
świętowanie i stał się nie lada frajdą dla dzieci. Z chęcią zaglądała

ka – wokalistę disco-polo.
Trzeci dzień to Festiwal
Orkiestr Dętych – „Zagrajmy pod
pałacem”. Festiwal poprzedziła
uroczysta parada, która przeszła
ulicami miasta z Rynku do Parku
Miejskiego. Tam swoje umiejętności zaprezentowało pięć orkiestr: z
Dzwono – Sierbowic, Lelowa,
Włoszczowy, Nakła i Szczekocin.
Najpierw zagrali wspólnie, a następnie każdy zespół zaprezentował swoje nieprzeciętne umiejętności. Repertuar prezentowany
przez orkiestry był bardzo różnorodny od marszów po muzykę roz-

zali się muzycy w różnym wieku,
od młodzieży ze szkół podstawowych po seniorów. Festiwal był
prawdziwą ucztą dla koneserów
dobrej muzyki orkiestrowej. Na

tam także młodzież, a nawet osoby
dorosłe. Nie zabrakło także stoisk
gastronomicznych i ogródka piwnego.
Tradycyjnie obchody Święta Gminy zakończył 6 czerwca
XVII już Rajd Szlakiem Kosynierów Okolic Szczekocin.
Tegoroczne Dni Szczekocin to wydarzenie wielowymiarozakończenie każda z orkiestr
we. Podczas licznych wydarzeń i
otrzymała podziękowanie za
udział z rąk Krzysztofa Dobrzynie- imprez odbywających się w nawicza.
Festiwalowi towarzyszyły
także stoiska promujące stowarzyszenia i organizacje z terenu miasta i gminy Szczekociny m.in. Stowarzyszenie Akwarela działające
przy MGOKiS , Uczniowski Klub
Sportowy Talent czy Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztorywkową. Poziom występów był
bardzo wysoki. W zespołach poka- wych Szczekociny.
szym mieście każdy znalazł coś
Tego dnia także w Zespole dla siebie.
Szkół w Szczekocinach został roOrganizatorami wydarzeń
zegrany I Ogólnopolski Turniej
byli: Urząd Miasta i Gminy SzczeSzachów Szybkich P'15 z okazji
kociny, Miejsko Gminny Ośrodek
Dni Szczekocin. Na starcie turnie- Kultury i Sportu w Szczekocinach,
ju stanęło 48. szachistów i szachi- Towarzystwo Kulturalne im. Tadestek z Krakowa, Częstochowy,
usza Kościuszki w Szczekocinach.
Kielc, Dąbrowy Górniczej i okoaw
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Rozgrywki Szachowe w Parku Miejskim w Szczekocinach
2 czerwca w Parku Miejskim w
Szczekocinach odbyły się Rozgrywki Szachowe dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Na
starcie stanęło 8. zawodników i
zawodniczek z pobliskich placówek oświatowych. Po raz pierwszy
mieliśmy okazję i przyjemność
zagrania takiej imprezy na świeżym powietrzu co było niewątpliwie dodatkową atrakcją zawodów.
Pomimo upalnej pogody udało się
rozegrać aż 14. rund systemem
"każdy z każdym". Po zakończeniu
rozgrywek podium zawodów wyglądało następująco.
1. miejsce - Mateusz Pawleta - 13,5 pkt (Przedszkole w Szczekocinach)
2. miejsce - Julia Halaba - 12 pkt
(Zespół Szkół Społecznych im.
Jana Pawła II w Rokitnie)
3. miejsce - Adam Gawroński 10,5 pkt (Szkoła Podstawowa nr 1

Fot. Rafał Pawleta

im. Tadeusza Kościuszki w Szcze- wodów i sfinansowanie nagród
kocinach).
rzeczowych dla najlepszej trójki
Gratuluję serdecznie zwycięzcom i rozgrywek.
dziękuję MGOKiS w Szczekocinach za pomoc w organizacji zaRafał Pawleta

I Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich P'15 z okazji
Dni Szczekocin
3 czerwca w Zespole Szkół w
Szczekocinach został rozegrany I
Ogólnopolski Turniej Szachów

Szybkich P'15 z okazji Dni Szcze- tradycją. Patronat nad zawodami
kocin. Po 7. latach przerwy wróci- objął Burmistrz Miasta i Gminy
ła impreza, która kiedyś była u nas Szczekociny - Krzysztof Dobrzyniewicz oraz MGOKiS w Szczekocinach. Na starcie turnieju stanęło
48. szachistów i szachistek z Krakowa, Częstochowy, Kielc, Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast i
miasteczek. Nie zabrakło uznanych w kraju zawodników takich
jak Rafał Tymrakiewicz i Krzysztof Szczurek (obaj mistrzowie FIDE - trzeci najwyższy tytuł szachowy na świecie). W zawodach
grało również 14. graczy z naszej
gminy. Turniej został przeprowadzony na dystansie 9. rund systemem szwajcarskim (kojarzenie
komputerowe) tempem 15 minut
na zawodnika.
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3. Zdzisław Piech (Częstochowa) 7 pkt
KLASYFIKACJA GENERALNA
- JUNIOR / JUNIORKA DO LAT
18
1. Krzysztof Szczurek (KKSz Kraków) - 7,5 pkt
2. Mateusz Lis (SzSON Zagłębie
Postanowiono przyznać
Dąbrowa Górnicza) - 6 pkt
ZAWODNIK Z GMINY SZCZEnagrody w czterech odrębnych kla- 3. Kamil Kaliszuk (UKS Hetman KOCINY
syfikacjach. Po zakończeniu zawo- Częstochowa) - 6 pkt
1. Tomasz Jędrychowski - 5 pkt
dów podium w poszczególnych
2. Zbigniew Derek - 4,5 pkt
grupach rozgrywkowych kształto3. Marek Gradoń - 4 pkt
wało się następująco.
JUNIOR / JUNIORKA DO LAT
KLASYFIKACJA GENERALNA
18 Z GMINY SZCZEKOCINY
1. Rafał Tymrakiewicz (SzSON
1. Mateusz Pawleta - 4 pkt
Zagłębie Dąbrowa Górnicza) - 7,5
2. Adam Gawroński - 2,5 pkt
pkt
3. Julia Halaba - 2,5 pkt
2. Krzysztof Szczurek (KKSz Kraków) - 7,5 pkt
Rafał Pawleta

Szczekociny zasługują na rozwój – spotkanie
z europoseł Jadwigą Wiśniewską
2 czerwca w Zespole Szkół w Szczekocinach odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigą Wiśniewską, która rozmawiała o ich problemach oraz odniosła się również do spraw
bieżących związanych z polityką. Wizyta odbyła się w ramach ogólnopolskiego objazdu kraju przez
polityków z PiS - "Polska Jest Jedna".
W spotkaniu wzięli udział m.in.
Ewa Malik poseł na Sejm, kandydatka na prezydenta Zawiercia Beata Chawula, kandydat na burmistrza Szczekocin Jacek Lipa, Jacek
Mazanek – Przewodniczący Rady,
Krzysztof Dobrzyniewicz – Burmistrz Szczekocin, Paweł Sokółradny powiatowy, radni MiG,
mieszkańcy Szczekocin, Zawiercia
i i powiatu zawierciańskiego.
W przemówieniu europoseł
Jadwiga Wiśniewska podsumowała dotychczasową działalność rządu, podkreślając jego osiągnięcia
w polityce prorodzinnej. Wspomniała o skutecznym uszczelnieniu systemu podatkowego, w wy- stała się liderem Unii Europejskiej dości z faktu, że obecny poziom
niku czego realizowany jest prow wyprowadzaniu dzieci z biedy. bezrobocia w Polsce jest najniższy
gram „500+”. Dzięki niemu Polska Jadwiga Wiśniewska nie kryła ra- od 26 lat. Mówiła o możliwościach
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rozwoju dla małych przedsiębiorstw oraz o obniżeniu podatku
CIT dla przedsiębiorców i wprowadzeniu składki ZUS proporcjonalnej do dochodów firmy.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniała również
o istocie programu „Mieszkanie+”,
o konieczności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, Via
Carpatia i Via Baltica. W przemówieniu Jadwigi Wiśniewskiej znalazł się wątek bezpieczeństwa
energetycznego Polski i poprawy
jakości powietrza. Europoseł
wspomniała też o temacie obecnych relacji Polski z Unią Europejską oraz o działaniach prowadzonych przez polską opozycję. Najgłośniej w sprawie budżetu europejskiego krzyczą ci, którzy domagali się uruchomienia przeciwko
Polsce art. 7., czyli przedstawiciele totalnej opozycji w Parlamencie
Europejskim. Dzisiaj wyrażają oni
niezadowolenie z kwot, jakie mają
przypaść w udziale Polsce, zrzucając odpowiedzialność na rząd. Jesteśmy na początku drogi, jeśli
chodzi o kształt budżetu europejskiego. Będziemy zabiegali o to,
aby był on jak najlepszy dla Polski. Polska jest krajem coraz bogatszym, a co za tym idzie, zmieniają się kryteria dostępności do

budżetu. Ma tutaj znaczenie m.in.
wskaźnik bezrobocia wśród ludzi
młodych, który w Polsce jest na
bardzo niski. Ważnym czynnikiem
kształtującym nowy budżet jest
również polityka migracyjna, z
którą zmagają się państwa Europy południowej i to właśnie tam
proponuje się przesunąć akcenty
budżetowe. Budżet musi być przyjęty jednogłośnie, a już dzisiaj siedem państw zapowiedziało swój
sprzeciw wobec kształtu, w jakim
obecnie proponuje się podział
środków unijnych. Przed nami długa i wyboista droga, ale jesteśmy
zdeterminowani, żeby wywalczyć
jak najlepsze rozwiązania dla Polski.
Europoseł Wiśniewska
podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski: – Robimy wszystko, żeby dywersyfikować źródła energii. Zależy nam,
żeby Polska była krajem bezpiecznym. Bezpieczeństwo energetyczne, biorąc pod uwagę nasze położenie geopolityczne, to bezpieczeństwo narodowe! Jadwiga Wiśniewska poruszyła także kwestie
związane z ekologią. – Jesteśmy
pierwszym polskim rządem, który
podejmuje temat smogu. Czas
skończyć z tym, że śmieci dzielą się
na te, które się palą i te, których

nie da się spalić. Chcemy budować
świadomość ekologiczną!
Znaczną część swojego wystąpienia poświęciła także reformie edukacji.
W wystąpieniu europoseł
nie zabrakło również odniesień do
reformy sądownictwa, wzrostu gospodarczego, zmian dla osób niepełnosprawnych.
Po wystąpieniu tradycyjnie
był czas na zadawanie pytań, które
należało zapisać na kartkach.
Uczestnicy spotkania poruszyli
m.in. takie tematy jak: rozliczenie
osób współpracujących z komunistami, polityka senioralna i pozyskiwanie funduszy unijnych. Padały również prośby o interwencję:
w sprawie zatrzymaniu mieszkania
socjalnego, reaktywacji przystanku
kolejowego w Szczekocinach, budowy chodnika przy DK 78 w Goleniowach.

XXIV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Insurekcji
i Tadeuszu Kościuszce
4 czerwca w Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach blisko 30 uczniów
z okolicznych szkół wzięło udział w konkursie historycznym upamiętniającym 224. rocznicę
powstania kościuszkowskiego.
Pierwszy etap konkursu odbył się
w szkołach, a następnie najlepsi
przystąpili do zmagań na etapie
rejonowym. W Gimnazjum w
Szczekocinach o laur pierwszeństwa rywalizowało ze sobą prawie
30 najlepszych znawców biografii
Kościuszki i insurekcji kościusz-

kowskiej ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Na
podstawie testu, który nie
należał do najłatwiejszych,
wyłoniono najlepszych. Rywalizacja była duża, uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą obejmującą ka-
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lendarium życia Tadeusza Kościuszki oraz walk toczonych
przez Naczelnika Narodu podczas
insurekcji kościuszkowskiej. Wyniki konkursu:
Szkoła podstawowa
I miejsce Agata Błaszczyk Szkoła
Podstawowa w Słupi oraz Mateusz
Baran Szkoła Podstawowa w Słupi
II miejsce Wojciech Kapłon Zespół Szkół Społecznych w Goleniowach
III miejsce Patrycja Adamus Zespół Szkół Społecznych w Rokitnie
Gimnazjum
I miejsce Konrad Konarski Gimnazjum w Słupi
II miejsce Sylwia Banaś Gimnazjum w Moskorzewie oraz Kamila
Waluśkiewicz Gimnazjum w Rokitnie
III miejsce Karolina Moś Gimnazjum w Goleniowach oraz Mariola
Koper z Gimnazjum w Rokitnie
Wręczenia atrakcyjnych nagród

książkowych oraz pięknych dyplomów dokonał Stanisław Głodkowski – organizator Konkursu za-ca
prezesa Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w
Szczekocinach oraz Andrzej Zaborski – dyrektor Gimnazjum w
Szczekocinach.
Konkurs ma już 24 letnią tradycję.
W założeniach ma on propagować

tradycje patriotyczne zmagań Polaków o wolność i niepodległość
Ojczyzny oraz postać Tadeusza
Kościuszki – wielkiego żołnierza,
demokraty, patrioty i wodza powstania narodowego.

Szlakiem Kosynierów
W tym roku przypadła 224. rocznica bitwy pod Szczekocinami. 6 czerwca, dokładnie w rocznicę
bitwy między wojskami T. Kościuszki a wojskami rosyjskimi i pruskimi w 1794 roku, blisko 750
uczniów wzięło udział w XVII Pieszym Rajdzie na Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin.
Rajd rozpoczął się na rynku w
Szczekocinach, gdzie pod pomnikiem Naczelnika delegacje władz
samorządowych i szkół oddały
cześć pamięci Naczelnikowi, składając biało- czerwone wiązanki i
wieńce. „W tym roku obchodzimy
rocznice 100-lecia państwa polskiego, 100 – lecia powstania

szkoły średnej w Szczekocinach i
224 rocznicę bitwy pod Szczekocinami” – mówił Czesław Orliński – prezes Towarzystwa Kulturalnego w Szczekocinach. Jak co
roku rozpoczęcie XVII Pieszego
Rajdu symbolizowały wystrzały
armatnie. Głos zabrali także zaproszeni goście m.in. Krzysztof
Dobrzyniewicz – Burmistrz
Szczekocin i Krzysztof Wrona –
Starosta Zawierciański.
„Uroczystość ta idealnie wpisuje
się w rocznicę odzyskania niepodległości. To także 200 setna
rocznica sprowadzenia zwłok Tadeusza Kościuszki do Polski.
Myślę, że dzisiejszy Rajd i postać
Tadeusza Kościuszki łączy gmi-
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ny, powiaty, województwa, ale
przede wszystkim społeczność i
pokolenia. Niech to co dobre będzie udziałem młodzieży, a dzisiejszy patron niech będzie dla niej
wzorcem postępowania i wiedzy
historycznej na przyszłość”- powiedział Starosta.
Rajd z roku na rok cieszy
się dużą popularnością o czym
świadczy liczba uczestników. W
tym roku na trasy rajdu wyruszyło
ponad 750 uczestników. Wśród
nich dzieci i młodzież z 17 szkół
m.in. z Irządz, Żarnowca, Bebelna,
Włoszczowy, Obiechowa, Sędziszowa, nauczyciele, miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej.
nie była trudna i dobrze nam się
szło, pogoda nam sprzyjała, za rok
pójdziemy na pewno” – mówili
uczniowie ze Słupi.
Wszyscy uczestnicy spotkali się na boisku szkolnym przed
Zespołem Placówek Oświatowych
w Moskorzewie, gdzie czekały
kolejne atrakcje. Przybyłych powitał Maciej Młynarczyk – dyrektor
ZPO w Moskorzewie. „29 marca
Rajd przebiegał na trzech
2004 roku Gimnazjum w Moskotrasach. Wędrówka rozpoczęła się rzewie otrzymało imię Bohaterów
ze Szczekocin, Moskorzewa i Słupi. Trasę wyznaczały trzy kopce
upamiętniające walkę kosynierów
pod Szczekocinami: Kopiec Prusaków za Chałupkami, kopiec kosynierów w Wywle oraz kopiec Tadeusza Kościuszki w Chebdziu.
Grupy były prowadzone
przez przewodników PTTK z Zawiercia. Po kilkugodzinnych zmaganiach turystycznych, którym to- Insurekcji Kościuszkowskiej, wpiwarzyszyła piękna pogoda uczest- sując się tym samym w poczet
nicy rajdu dotarli na metę. Jak szkół, które z dumą noszą imiona
zwykle optymizmu nie brakowało związane z powstaniem kościuszzwłaszcza najmłodszym. „Trasa kowskim. Na polach naszej gminy
nasi przodkowie próbowali odmienić losy kraju wskazując drogę
wolności i godności polskiego narodu” – powiedział dyrektor.
Na przybyłych czekały pamiątkowe znaczki opracowane
przez Grzegorza Dudałę, a każda
szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniem za udział w rajdzie i
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wydaną na tą okazję jedniodniówkę zawierającą lekcję historii
m.in. sylwetki Romana Czernec-

kiego i Jana Gaździckiego. Nie
zabrakło też poczęstunku. Występy artystyczne zaprezentowali
uczniowie Zespołu Placówek
Oświatowych w Moskorzewie
oraz uczniowie Zespołu Placówek
Oświatowych w Słupi, za co przybyli nagrodzili ich gromkimi brawami.
Tradycyjnie odbył się także
Konkurs Piosenki Turystycznej.

Pierwsze miejsce przypadło Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, Zespo-
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łowi Szkół Społecznym w Goleniowach oraz Zespołowi Szkół
Oświatowych w Słupi. Na drugim
miejscu znalazły się: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach
oraz Zespół Placówek Oświato-

wych w Moskorzewie. Trzecie
miejsce zajęli uczniowie z Zespołu
Szkół Społecznych w Rokitnie.
Wyróżnienia otrzymali: Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Armii
Krajowej w Obiechowie, Szkoła
Podstawowa w Sędziszowie.
Podziękowania wszystkim
uczestnikom, a szczególnie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom
złożyli: Czesław Orliński - Prezes
Towarzystwa Kulturalnego im.
Tadeusza Kościuszki oraz gospodarze zaprzyjaźnionych gmin z
Moskorzewa, Słupi i Szczekocin.

Głównym organizatorem
rajdu było Towarzystwo Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki w
Szczekocinach we współpracy z
PTTK oddział w Zawierciu, Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny, Wójtem Gminy Moskorzew, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Szczekocinach oraz starostami powiatu
zawierciańskiego, jędrzejowskiego
i włoszczowskiego.
aw

Uroczystości 100-lecia szkoły średniej w Szczekocinach
Jubileuszowa uroczystość 100-lecia powstania szkoły, nadania jej imienia Romana Czerneckiego oraz
VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów Szkoły Średniej w Szczekocinach to jeden z najbardziej
znaczących i doniosłych momentów, który łączy całą wspólnotę szkolną: nauczycieli, absolwentów,
uczniów, ich rodziców, mieszkańców Szczekocin i okolicznych gmin oraz zaproszonych gości.
W uroczystości uczestniczyli m. in. Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałka woj. Śląskiego, Krzysztof
Wrona – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Igor Czernecki i Andrzej Czernecki – wnukowie Romana Czerneckiego, Marek Michalewski – siostrzeniec Romana Czerneckiego, Emilia Gromadowska
– prezes Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego oraz władze samorządowe.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły
się Mszą Św. w kościele p.w. św.
Bartłomieja w Szczekocinach
koncelebrowaną przez ks. proboszcza Jerzego Miernika. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Hubert Równicki, który dokonał także poświęcenia sztandaru.
Po Mszy orszak składający
się z młodzieżowej orkiestry dętej
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, pocztów
sztandarowych i uczestników obchodów ulicami Senatorską i Spacerową udał się do budynku Zespołu Szkół. Tam odbyła się rejestracja uczestników VI Ogólnoszkolnego Zjazdu Absolwentów oraz
gości
Uroczystości w hali sportowej rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów Zespołu Szkół i
hymnu państwowego. Przybyłych
gości przywitali: Ewa Ludynia,
dyrektor Zespołu Szkół w Szcze-

kocinach oraz Tadeusz Stolarskiego, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach. „Witam
wszystkich na VI Ogólnoszkolnym
Zjeździe Absolwentów Szkoły
Średniej w Szczekocinach, szósty
zjazd odbywa się w roku jubile-

uszowym – 100 – lecie Szkoły
Średniej w Szczekocinach, w pięknie położonym miasteczku nad Pilicą. W szkole, która trwale zapisała się i nadal zapisuje się na mapie
oświatowej naszego miasta i okolicznych miejscowości. Iluż to
uczniów ukończyło tą szkołę, iluż
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to nauczycieli w niej pracowało.
Jednych i drugich łączą mury tej
szkoły i wspomnienia przeżytych w
niej lat. Dziś przybyliśmy na kolej-

ny zjazd absolwentów z różnych
zakątków kraju. Jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia – nadania
imienia szkole – od dziś będzie
miała swojego patrona” – mówił
Tadeusz Stolarski. Ewa Ludynia
uzasadniła wybór patrona. „Na
konto dyrektora Romana Czerneckiego niewątpliwie możemy zapisać m.in. powołanie liceum, odbudowę części zniszczonego pałacu,
skompletowanie grona pedagogicznego i wysoką pozycję jaką
miało w powojennych latach. Roman Czernecki to niezwykły człowiek, dla którego nauczanie było
pasją i misją” – powiedziała.
Następnie Krzysztof Wrona
- Starosta Zawierciański odczytał
akt nadania imienia Romana Czerneckiego Liceum Ogólnokształcącemu w Szczekocinach oraz Bran-

żowej Szkole I stopnia w Szczekocinach i wręczył go dyrektorowi
szkoły. Po tym akcie nastąpiło
przekazanie przez fundatorów –
Starostę Zawierciańskiego oraz
Edukacyjnej Fundacji im. prof.
Romana Czerneckiego - sztandaru
Ewie Ludyni, który następnie został przekazany uczniom.
Sztandar szkoły ma kształt
kwadratu o wymiarach 100 cm na
100 cm. Jest umieszczony na
drzewcu wykonanym z jasnego
toczonego drewna. Drzewiec jest
dwudzielny, łączony metalową
tuleją i zakończony okuciem z orłem w koronie. Boki sztandaru, z
wyjątkiem boku od strony drzewca, są obszyte srebrnymi frędzlami.
Awers sztandaru jest wykonany z tkaniny w kolorze białym.
Pośrodku znajduje się haft w
kształcie kwadratu. Na granatowym tle przedstawiona jest głowa
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jest herb Szczekocin.

Rewers sztandaru jest wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym. Na tym tle umieszczone
jest godło państwowe.
Na wniosek Krzysztofa
Wrony, Starosty Zawierciańskiego, Sejmik Województwa Śląskiego przyznał szkole „Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego”. Również na wniosek Starosty, odznaczenie takie
otrzymała także Zofia Fabjańska,
absolwentka szkoły w Szczekocinach. Odznaczenia dokonał Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek
woj. śląskiego.
Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie rzeźby patrona szkoły przez Igora Czerneckiego i Andrzeja Czerneckiego –
wnuków Romana Czerneckiego,
Marka Michalewskiego – siostrzeńca Romana Czerneckiego,
Emilię Gromadowską – prezesa
Edukacyjnej Fundacji im. prof.
Romana Czerneckiego, Stanisława
Dąbrowę – Marszałka woj. śląskiego, Krzysztofa Wronę – Starostę Zawierciańskiego Krzysztofa
Dobrzyniewicza – Burmistrza
Miasta i Gminy Szczekociny, Ewę
Ludynię – dyrektora Zespołu
Szkół w Szczekocinach, przedstawicieli najstarszych absolwentów:
patrona szkoły – Romana Czernec- Danutę Szyndler-Musioł, pułkowkiego. Pod postacią patrona znajduje się nazwa szkoły – Zespół
Szkół w Szczekocinach. Poniżej, z
lewej strony znajduje się napis Liceum Ogólnokształcące im. Romana Czerneckiego, z prawej natomiast – Branżowa Szkoła I stopnia
im. Romana Czerneckiego. W prawym górnym rogu umieszczony
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nika Eugeniusza Gradonia i Karola Kozińskiego oraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Pawła Cieplewicza.
Miejsce pamięci poświęcone patronowi szkoły, Romanowi
Czerneckiemu zaprojektował dr
Krzysztof Franaszek, polski rzeźbiarz, wykładowca na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. W
centrum tego miejsca znajduje się
popiersie Romana Czeneckiego
wykonane w brązie przez tego ar-

tystę. Nad rzeźbą został umieszczony napis: Roman Czernecki
1904 – 1986. Po lewej stronie
rzeźby znajdują się dwie tablice:
jedna z biogramem patrona, a druga z historią szkoły średniej w
Szczekocinach.
Odsłonięto także tablicę
upamiętniającą 100-lecie Szkoły
Średniej w Szczekocinach oraz VI
Zjazd Absolwentów. Jej odsłonięcia dokonali Tadeusz Stolarski –
prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w
Szczekocinach, dyrektor Krystyna
Wieczorek, dyrektor Krystyna
Ciulęba, dyrektor Stanisław Wójcik, Jacek Mazanek – przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Szczekociny, Mirosław Skrzypczyk – wiceprezes Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Szkoły

Średniej w Szczekocinach i Paweł
Basoń – tegoroczny maturzysta.
Osoby te złożyły również kwiaty
przy tablicy upamiętniającej nauczycieli i uczniów zamordowanych w czasie II wojny światowej.
W oryginalny sposób dokonano prezentacji sylwetki patrona
– Romana Czerneckiego. Zebranym zaprezentowano bowiem
dwa krótkie filmy. Pierwszy z nich
przedstawił najważniejsze informację z życia, drugi film zawierał
archiwalne wypowiedzi m.in. byłych uczniów dyrektora Czerneckiego. Materiały pochodziły z
trwającego od ponad 10 lat projektu „Szczekocińska historia mówiona”, realizowanego przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół.
Następnie przyszedł czas
na okolicznościowe przemówienia.
Głos zabrali m.in. Igor Czernecki
– przewodniczący Rady Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana
Czerneckiego, Emilia Gromadowska, prezes Edukacyjnej Fundacji
im. prof. Romana Czerneckiego,
Marek Michalewski, Stanisław
Dąbrowa - Marszałek woj. śląskiego, Krzysztof Wrona—Starosta
Zawierciańskiego, Krzysztof Dobrzyniewicz - Burmistrz Miasta i
Gminy Szczekociny, Jacek Mazanek, - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Nie zabrakło także podziękowań i listów
gratulacyjnych dla obecnej dyrek-

cji szkoły, byłych dyrektorów, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów
i nauczycieli.

Istotnym elementem jubileuszu było wspólne odśpiewanie
hymnu Jak górskie orły. Hymn ten
został skomponowany przez profesora Ignacego Rączkę do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Prof.
Ignacy Rączka zaraz po wojnie był
nauczycielem języka polskiego i
muzyki w Zakładach Naukowych
w Szczekocinach, a hymn za czasów Romana Czerneckiego był
śpiewany podczas wszystkich
ważnych uroczystości.

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert „Muzyczna
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podróż”. Zebrani mieli możliwość
wysłuchania utworów, które były
przebojami i towarzyszyły
uczniom w kolejnych dekadach.
Zabrzmiały m.in. Już nie zapomnisz mnie, Serduszko puka w rytmie cza-cza, Kwiat jednej nocy,
Droga, którą idę, Pokolenie, Autobiografia. Wybrane piosenki zaśpiewali absolwenci i uczniowie
szkoły: Janusz Fabjański – absolwent z roku 1991, Agnieszka
Skowrońska – absolwentka z roku
2009, Anna Wieczorek – absolwentka z roku 1987, Małgorzata
Fabjańska (Witek) – absolwentka z
roku 1989, Elżbieta Wieczorek –
absolwentka z roku 1991, Dominika Adamus – absolwentka z roku
2015, Karolina Dusza – absolwentka z roku 2016, Julia Skrzypiciel – absolwentka z roku 2017,
Agnieszka Gradzińska – absol-

Absolwenci mieli także
możliwość spotkania w klasach,
zrobienia wspólnych zdjęć, spaceru do pałacu.
Zwieńczeniem uroczystości
był Bal Absolwentów. Zanim jednak się rozpoczął niewątpliwe
wzruszającym momentem było
wręczenie „złotych” i
„diamentowych” świadectw dojrzałości. Diamentowe świadectwa
otrzymali absolwentki i absolwenci, którzy ukończyli szkołę 60 i
więcej lat temu i uczestniczyli w
VI Zjeździe Absolwentów. Takich
wentka z roku 2017, Natalia Ciosób było 21. „Złote” świadectwa
checka – uczennica klasy 1, Jacek dojrzałości otrzymało 50 osób. Bal
Mazanek – absolwent z roku 1978, Absolwentów rozpoczął się poloJerzy Piaszczyk – absolwent z ro- nezem. W pierwszej parze zatańku 1989 i Michał Radwan – absol- czyli dyrektor Ewa Ludynia oraz
went z roku 2015.
Tadeusz Stolarski, prezes StowaPo części artystycznej
rzyszenia absolwentów i Przyjaprzyszedł czas na zwiedzanie wystaw przygotowanych z okazji jubileuszu w tym wystawy 100 lat
szkoły średniej w Szczekocinach,
wystawy prac biorących udział w
konkursie plastycznym czy wystawy podsumowującą projekt
„Ludzie i zwierzęta – szczekocińskie doświadczenie wspólnoty”
realizowany w ramach programu
Edukacja Inspiracja, który był or- ciół Szkoły Średniej w Szczekociganizowany i finansowany przez
nach.
Edukacyjną Fundację im. prof. RoZ okazji jubileuszu 100mana Czerneckiego oraz współor- lecia szkoły, nadania szkole imieganizowany przez Fundację Szko- nia oraz VI Zjazdu Absolwentów
ła z Klasą.
wydane zostały dwie publikacje
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książkowe. Jedną z nich jest album
Obrazy i słowa. 100 lat Szkoły
Średniej w Szczekocinach, który
poprzez zdjęcia przedstawia historię szkoły. Autorami tekstów i jednocześnie redaktorami tej publikacji są: Zbigniew Bryła, Andrzej
Orliński, Mirosław Skrzypczyk,
Tadeusz Stolarski i Anna Wieczorek. Druga publikacja to książka
Uczymy dalej. Roman Czernecki i
jego szkoły w Słupi oraz Szczekocinach pod redakcją Mirosława
Skrzypczyka. Książka ta ma charakter wielogłosowy i jej autorami
są m.in.: Roman Czernecki, Janina
Czernecka, nauczyciele i uczniowie tajnego Gimnazjum i Liceum
Ziemi Włoszczowskiej, a także
uczniowie powojennej szkoły
średniej w Szczekocinach. Książka
została wydana i w całości sfinansowana przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego i była darem dla wszystkich
uczestników uroczystości.
aw
W artykule pt. Przychodzimy po "wczorajszą młodość" zamieszczonym w czerwcowym numerze "Echa Szczekocin" podano
błędnie informację o autorze zdjęć.
Fotografie pochodzą ze zbiorów
Zespołu Szkół w Szczekocinach, a
ich autorem jest Ryszard Fatyga.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Gminny Konkurs Recytatorski - „Poezja Karola WojtyłyJana Pawła II”
29 maja w Zespole Szkół Społecznych w Rokitnie odbył się XI Gminny Konkurs Recytatorski
poświęcony twórczości i pamięci Karola Wojtyły- Jana Pawła II.
Wzięli w nim udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Szczekociny.
Uczestników konkursu powitały
Joanna Bożek – dyrektor MGBP w
Szczekocinach oraz Jolanta Majkrzyk – dyrektor Zespołu Szkół
Społecznych w Rokitnie, współorganizator konkursu.
Recytatorów oceniało jury:
ks. Maciej Guździoł, Joanna Bożek, Anna Wtorek zwracające wagę przede wszystkim na dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
właściwą interpretację tekstu i kulturę słowa. „Poezja papieża Jana
Pawła II ukazuje nam miłość do
tego wszystkiego co on pisał, dedykując szczególnie nam swoje
kolejne dokumenty, konstytucje,
encykliki ” – powiedział ks. Maciej Guździoł, podsumowując konkurs. „Wszyscy poradziliście sobie
z trudnymi tekstami. Efekt waszej
pracy w wielu przypadkach był
bardzo dobry” – dodał.
Do rywalizacji przystąpiło
21 uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych. Wszyscy uczestnicy
uhonorowani zostali dyplomami i
nagrodami książkowymi. Laureatami zostali:

nesa Wyrwisz
3 miejsce Maksymilian Wcisło
Kategoria gimnazjum:
1 miejsce Mariola Koper i Mateusz Oracz
2 miejsce Kamila Waluśkiewicz i
Karolina Moś
3 miejsce Emila Chabierska
Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Dudek, Eliza Glinka, Małgorzata Pałka, Tymoteusz Srokosz, Karolina Piętak, Karol Węgorek.
Fundatorami nagród byli:
Ks. Hubert Równicki, Ks. Józef
Szymański, Dyrektor Zespołu
Szkół Społecznych im. Jana Pawła
II w Rokitnie, Dyrektor MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w
Szczekocinach.
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży wartości moralnych, etycznych dzieł
Karola Wojtyły, uwrażliwienie
Kategoria szkoła podstawo- młodego człowieka na najważniejwa:
sze wartości życiowe poruszane
1 miejsce Weronika Zynek
przez twórczość Papieża Jana
2 miejsce Adam Gawroński i Wa- Pawła II oraz doskonalenie warsz-

tatu artystycznego recytatorów.
Komisja konkursowa i organizatorzy dziękują wszystkim

uczestnikom za udział w konkursie, a także nauczycielom, rodzicom, którzy przygotowali swoich
uczniów do recytacji tak trudnej a
zarazem ważnej poezji, jaką jest
poezja Świętego Jana Pawła II.
Organizatorami konkursu
byli: Miejsko Gminna Biblioteka
Publiczna w Szczekocinach, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie.
aw
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Rodzinnie w przedszkolu w Szczekocinach
Przedszkolaki zaprosiły do siebie swoich rodziców. Przygotowały im występy artystyczne, życzenia
i prezenty z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty.
„Dzień

rodzinny“ – pod takim
hasłem odbyły sie spotkania
wszystkich grup przedszkolnych z
rodzicami. Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Dziecka,
Mamy i Taty.
Przez trzy kolejne dni
wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność
za matczyną dobroć i cierpliwość,
za serce, które tak wiele rozumie i
tak wspaniałomyślnie wybacza, a
także za mądrość i ojcowski autorytet.
Po wspaniałych występach
w których dzieci zaprezentowały
swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze
swoich pociech. Były życzenia,
całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy
przedszkolaki zostały nagrodzone
burzą braw.

Po zakończeniu oficjalnej
części wszyscy zostali zaproszeni
do wspólnej zabawy oraz na poczęstunek.
Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, sza-

cunku, przywiązania, a dzieciom
pozwalają zaprezentować zdobyte
wcześniej umiejętności
i wiadomości.
aw

Wieczór sobótkowy w Tęgoborzu
Noc Świętojańska, obchodzona jest 23/24 czerwca. Jest to bowiem zaczarowana noc, kultywowana
dawniej wśród Słowian jako święto ognia i wody. Sobótka, zwana też nocą świętojańską, była również
świętem miłości oraz płodności. To właśnie Noc Świętojańska, kiedy to dzień jest najdłuższy w roku,
stała się inspiracją i motywem przewodnim do zorganizowania 24 czerwca w Tęgoborzu spotkania
aktywizującego „Noc Świętojańska”, podczas którego zaprezentowano staropolskie obrzędy puszczania wianków i związanych z tym zwyczajów.
Choć dziś noc świętojańska to
tylko zabawa, mało kto wierzy w
Kupałę i zależność ludzkiego losu
od zapalenia ognia czy też pusz-

czenia na wodę wianka, to chętnych do celebrowania tradycji nie
brakowało. Przybyli m.in. Ewa
Malik – poseł RP, Krzysztof Wrona – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Krzysztof Dobrzyniewicz
– Burmistrz Szczekocin, Cezary
Barczyk – Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD Perła Jury,
Urszula Rusek – Przewodnicząca sołtysi oraz przedstawiciele KGW
Rady Wojewódzkiej KGW, radni, i OSP.
Świętojańską uroczystość
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rozpoczął spektakl choreograficzno-muzyczny przygotowany przez
„Arabeskę” i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Szczekocinach. Panie,
występujące tym razem jako cyganki, przybyły z taborem, by zaśpiewać, zatańczyć i powróżyć
najodważniejszym. Nie zabrakło
też przyśpiewek w wykonaniu pań
z Kół Gospodyń Wiejskich z Tęgoborza i występu dzieci.
Nie zawiedli się także fani
piłki nożnej, którzy mogli obejrzeć
mecz Polska - Kolumbia, wyświetlany z projektora.
Tuż przed zmrokiem, jak
sem okazał się konkurs wianków, lecia odzyskania niepodległości.
czyli nieodzownych elementów
Wszystkie wianki zdobyły równocelebrowania tradycji. W konkursie startowały zaproszone Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Zespół
„Arabeska”. Powołane jury miało
duży problem z wybraniem najładniejszego. A było w czym wybierać - przepięknie uplecione z kwiatów i ziół - duże i małe, bajecznie
na sobótkowy wieczór przystało,
zapłonęły ogniska do których
wszystkie panie zgodnie z tradycją
mogły wrzucać zioła zarówno te
zdrowotne, jak i te mające chronić
przed czarami, urokami i klątwami.
Spotkanie było okazją do
zorganizowania konkursów związanych z obrzędami ludowymi.
Bardzo widowiskowym konkurkolorowe, nawiązujące do 100 -

rzędne miejsce.
Przed wieczorem przyszedł
czas na puszczanie wianków. Przy
śpiewie świętojańskich piosenek,
na rzece Krztyni kładziono zdobne
wianki ze świecami.
Organizatorzy zadbali nie
tylko o ducha. Na zastawionych
stołach znalazło się też i coś dla
ciała. Były ciasta i kiełbasa. Zaproszone na spotkanie Koło Łowieckie Szarak z Myszkowa przybyło z pieczonym dzikiem oraz
gulaszem. Była również okazja do
tańców. Na kolejną Noc Świętojańską przyjdzie nam czekać cały
rok, jednak tegoroczne wspomnienia wystarczą z pewnością na długi czas.
Organizatorami byli:
L.G.D. „Perła Jury”, Burmistrz
MiG Szczekociny, mieszkańcy
Tęgoborza i Siedlisk, MGOKiS
w Szczekocinach, Koło Gospodyń
Wiejskich Tęgobórz, OSP Tęgobórz.
aw
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Zwierzęta to nasi bliscy
Większość osób robiących zakupy
na szczekocińskim placu targowym 16 maja tego roku zatrzymywało się na chwilę, aby przeczytać
te słowa. Zaintrygował je widok
uczniów stojących w rzędzie i
trzymających litery, które tworzyły
takie właśnie hasło. Dlaczego młodzież stworzyła taką żywą instalację na targowisku? Było to finałowe działanie projektu, w którym
uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Szczekocinach, zatytułowanego „Ludzie i
zwierzęta − szczekocińskie doświadczenie wspólnoty”. Był on
realizowany w ramach programu
grantowego Edukacja Inspiracja,
finansowanego
i organizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana
Czerneckiego
i współorganizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą.
Cele projektu były następujące:
- poznanie tekstów kultury badających relacje między człowiekiem a
środowiskiem
naturalnym (szczególnie zwierzętami),
- zrozumienie podstawowych założeń posthumanistyki i ekokrytyki,
- zbadanie sytuacji zwierząt w
Szczekocinach oraz okolicy,
- zwrócenie uwagi na relacje między ludźmi i zwierzętami, rozwijanie wrażliwości na los zwierząt
oraz poczucia odpowiedzialności
za nie.
Aktywnie w projekcie brało udział
12 uczennic i czworo nauczycieli,
a do niektórych działań zaangażo-

Fot. Anna Wieczorek

wali się także inni uczniowie Zespołu Szkół.
Cele projektowe były realizowane dzięki różnego rodzaju działaniom
−
teoretycznym
i praktycznym, mającym miejsce
w szkole, poza szkołą, a także
poza Szczekocinami.
Pierwszymi były zajęcia teoretyczne. Uczniowie uczestniczyli w
warsztatach, które przybliżyły ich
do tematyki projektu. Podczas
trzech spotkań rozmawiali o rela-

Fot. Kinga Górska

wzięli również udział w warsztatach
związanych
z wystawą, które prowadziła pani
Agnieszka Wojciechowska-Sej, a
uczestniczyli w niej także członko-

Fot. Paula Kowalik

cjach ludzi ze zwierzętami w oparciu o współczesną filozofię, humanistykę i nauki społeczne. Czytali
i omawiali teksty podejmujące to
zagadnienie, a następnie oglądali
film Pokot w reżyserii Agnieszki
Holland. Pracowali również z tekstem literackim − było to opowiadanie Andrzeja Stasiuka pt. Suka.
18 kwietnia 2018 roku uczestnicy
projektu odwiedzili Muzeum Sztuki w Łodzi, w którym, oprócz
zwiedzania ekspozycji stałych,
obejrzeli wystawę czasową Jimmiego Durhama, urodzonego w
Stanach Zjednoczonych rzeźbiarza
i performera, zatytułowaną „Boże
dzieci, poematy”. Składały się na
nią prace artysty, do stworzenia
których wykorzystał czaszki 14
europejskich zwierząt. Uczniowie

wie młodzieżowego klubu ms17
działającego przy Muzeum Sztuki
w Łodzi. Była to znakomita okazja
do podzielenia się z łódzkimi rówieśnikami informacjami o szczekocińskim projekcie, a także poznania ich działań, dzięki czemu to
edukacyjne spotkanie było inspirujące dla obu stron i służyło wymianie doświadczeń.
Edukacyjny charakter miały także
warsztaty z edukatorem Klubu Gaja, panem Jarosławem Kasprzykiem. Nosiły one tytuł „Zwierzęta
a klimat − działania Klubu Gaja” i
umożliwiły uczniom zapoznanie
się z działalnością tej organizacji,
zajmującej się m.in. opieką nad
zwierzętami.
Podczas realizacji projektu jego
uczestnicy prowadzili również ob-
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serwacje, rozmawiali ze swoimi
kolegami, znajomymi, członkami
rodzin. Opracowali też ankietę,
którą wypełnili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, a także
wybrani mieszkańcy Szczekocin i
okolicy. Dzięki temu uczniowie
biorący udział w projekcie mogli
zorientować się, jak wygląda sytuacja zwierząt w naszej okolicy,
jak właściciele dbają o własne
zwierzęta.
Ważnym elementem były rozmowy z mieszkańcami Szczekocin,
którzy opiekują się zwierzętami
oraz spotkanie z panem Łukaszem
Wojciechowskim w Urzędzie Miasta
i Gminy Szczekociny, które pozwoliło uczniom zdobyć informacje na temat gminnej polityki
związanej z opieką nad zwierzętami.
Działaniem w projekcie, które odbyło się poza Szczekocinami, była
wizyta w schronisku dla zwierząt
w Zawierciu. Pozwoliła ona jego
uczestnikom dowiedzieć się więcej
o pracy w tym miejscu, o jego
funkcjonowaniu, o działaniach
schroniska podejmowanych w
celu pomagania bezdomnym
zwierzętom i poszukiwania dla
nich nowych domów. Uczestnicy
wyjazdu zabrali ze sobą zakupioną karmę, przeznaczoną dla jednego z podopiecznych schroniska, psa Marleya, wracającego
dzięki wysiłkom opiekunów do
zdrowia. Wzięli również udział
w organizowanej w zawierciańskim schronisku cotygodniowej
akcji
„Woloniedziela”.
Wraz
z innymi wolontariuszami zabrali
psiaki na spacer, dzięki czemu mogły spędzić choć krótki czas poza
schroniskową klatką.
Największym działaniem w projekcie była wspomniana na początku akcja artystyczna na szczekocińskim targowisku. Poprzedziły ją
przygotowania. Najpierw uczestnicy projektu opracowali treść i formę plakatów oraz ulotek, nawołu-

Fot. Kinga Górska

jących do wrażliwości na los zwierząt, odpowiedzialności za nie oraz
niepozostawania obojętnym na ich
krzywdę. Następnie wymyślono
formę działania artystycznego na
targowisku i przygotowano materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji. Do trzymania liter hasła
w żywej instalacji uczniowie zapraszali także inne osoby, np. swoich rodziców, opowiadali też
wszystkim
zainteresowanym
o swoim projekcie. Rozwieszone

Fot. Mariusz Grzelka

zostały również przygotowane plakaty, a uczennice rozdawały ulotki
osobom robiącym zakupy. Celem
tego działania performatywnego
było przypomnienie ludziom o odpowiedzialności za własne zwierzęta, zaapelowanie o troskę
o nie, a także zwrócenie uwagi
mieszkańców Szczekocin i okolicy
na bycie wrażliwym na cierpienia
oraz potrzeby zwierząt. Akcja artystyczna na targowisku trwała
około
godziny
i była dla jej uczestników bardzo

ważnym działaniem.
W ramach podsumowania w szkole została przygotowana wystawa
prezentująca wszystkie działania
projektowe oraz zdjęcia zwierząt i
inne materiały powstałe w projekcie (plakaty, ulotki, zakupione
książki, czasopisma), którą mogli
obejrzeć wszyscy zainteresowani.
Opracowano także prezentację
multimedialną,
która
została
przedstawiona społeczności szkolnej podczas spotkania wszystkich
uczniów i nauczycieli w dniu
otwarcia wystawy.
Udział w projekcie „Ludzie i zwierzęta − szczekocińskie doświadczenie wspólnoty” był dla wszystkich jego uczestników bardzo cennym i pełnym emocji doświadczeniem. Pozwolił im wziąć udział w
działaniach podejmujących ważny
problem, jakim jest zwrócenie
uwagi na zwierzęta − żywe istoty,
które odczuwają ból, głód, pragnienie, cierpienie, które nie są
zabawką, więc nie można ich odstawić na półkę, gdy się znudzą, za
które powinniśmy się czuć odpowiedzialni. Uczniowie poczuli, że
mogą wykazać się aktywnością
poza murami szkoły, że mogą pracować i współpracować z innymi
w swoim miejscu zamieszkania.
Zrozumieli, że warto zaangażować
się i razem zrobić coś dobrego dla
innych.
Anna Wieczorek
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Wspomnienia z V – Jubileuszowej Kieleckiej Pielgrzymki
Rowerowej na Jasną Górę
W ubiegłym roku odbyła się już V
– Jubileuszowa Kielecka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Dla niektórych z naszej Parafii,
to już piąta pielgrzymka rowerowa. Jesteśmy Grupą Szarą. Najstarszym uczestnikiem pielgrzymki od 5 lat jest niestrudzony pielgrzym z naszej Parafii – brat Stanisław / w tym roku skończy 79 lat /.
Jak widać wiek nie ma znaczenia,
żeby wybrać się na szlak pielgrzy-

W pierwszej pielgrzymce brało
udział ok.250 osób / z naszej parafii było 8 osób /.
W ubiegłym roku było nas 520
osób / z naszej parafii 17 osób /.
Pielgrzymka to czas dawania
świadectwa. Już sam udział w trudzie pielgrzymim jest potężnym
świadectwem. Bo po co dzisiaj się
tak wysilać, skoro można by dojechać samochodem na Jasna Górę,
a nie forsować się w upale czy
deszczu. Jednak to pielgrzymowanie ma sens. Pielgrzymka to czas
dzielenia się wiarą. Czas przypatrywania się swojej wierze oraz
wierze innych ludzi.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim pielgrzymom za to ich świadectwo, za to, że mogliśmy się
wzajemnie ubogacić. Tyle ludzkiej
mi.
życzliwości, entuzjazmu i radości
Pielgrzymka to czas łączności życia, które mają ogromną moc,
z Bogiem, Jego Matką i Kościozdolną wszystko przemienić. Myłem.
ślimy, że warto choć raz w życiu,
Każdy uczestnik wyrusza na piel- przejechać pielgrzymim szlakiem
grzymi szlak z własną intencją. Na choćby dlatego, aby przekonać się,
pielgrzymce panuje niepowtarzal- czy jest się w stanie ofiarować Bona atmosfera. Ludzie w różnym
gu swoje cierpienie, a przez to
wieku, z różnymi doświadczenia- przekonać się, że jeszcze wiele jest
mi, problemami, radościami. Jed- w życiu do zrobienia.
nak tak wiele nas łączy.
Mimo różnych dolegliwości i

trudności z radością już czekamy
na kolejną pielgrzymkę
- już VI w tym roku. Życzymy
wszystkim, aby czas trudu pielgrzymkowego był umocnieniem
na długo.
Wszystkich, którzy kochają
Maryję i jazdę na rowerze, już dziś
zapraszamy na
VI Kielecką Pielgrzymkę Rowerową.
W tym roku pielgrzymka odbędzie się w dniach od 2023.08.2018r.
Zainteresowanych zapraszamy na
stronę internetową
www.pielgrzykarowerowa.pl
Pielgrzymi rowerowi
ze Szczekocin

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.
Jeśli ktoś jest ciekawy jak postrzegano Szczekociny
w drugiej połowie XIX wieku, powinien sięgnąć do
archiwalnego egzemplarza „Gazety Kieleckiej”, z
września 1875 roku. Znajduje się tam opis Szczekocin sporządzony przez podróżującego po okolicy autora, kryjącego się za inicjałami A.W.
Minęło 143 lata, wiele się zmieniło, jednak niektóre przedstawione w korespondencji szczegóły,
głównie te dotyczące historii, należy dołączyć do re-

gionalnej wiedzy
o przeszłości naszego miasteczka.
Przede
wszystkim mam
na myśli nieznaną
dotychczas wiadomość o tym, że po klęsce Insurekcji
Kościuszkowskiej w Szczekocinach osiedlił się Wojciech Baliński, osobisty kuchmistrz Naczelnika. Z
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baśni „Powieści ludu spisane z podań”, wydanej w
1842 roku, nieświadomi jeszcze wtedy jego powiązań z Tadeuszem Kościuszką i zięciem Urszuli Dembińskiej – Tadeuszem Czackim.
Po przybyciu do Szczekocin Wojciech Baliński
ożenił się ok. 1798 roku z Eufemią Ziętarską, córką
majstra kunsztu stelmachowskiego. Zamieszkał na
Przedmieściu Szczekocin i jako kuchmistrz pracował
w okolicznych dworach. Eufemia i Wojciech mieli
dziesięcioro dzieci, wszystkie urodzone i ochrzczone
w parafii Szczekociny. Najstarsza córka Scholastyka
w roku 1818 wyszła za mąż za mieszkającego na Zarzeczu artystę malarza Antoniego Pyzowskiego. Jej
młodsza siostra Balbina, w roku 1838 została żoną
postacią Wojciecha Balińskiego zetknęliśmy się już nauczyciela szkoły elementarnej Franciszka Winczawcześniej, gdy na łamach Echa Szczekocin prezento- kiewicza. Wspomniany wcześniej Karol, wykształcowaliśmy twórczość jego syna Karola, autora zbioru ny prawdopodobnie dzięki wsparciu rodziny Czac-
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kich, zamieszkał w Warszawie i zajął się twórczością
literacką.
Po rodzinie Balińskich pozostały w Szczekocinach już tylko zapisy w księgach metrykalnych.
Szkoda, że zaginęła wspomniana w artykule fajka,
którą Kościuszko darował Balińskiemu przy ich rozstaniu.
Zastanawia też informacja dotycząca pięknego
zabytku, jaki znajduje się w szczekocińskim kościele. Zajmujący całą ścianę jednej z kaplic, wystawiony przez Urszulę Dembińską, rodzinny pomnik nagrobny, był w tamtym czasie już tak zniszczony, że
dozór kościelny zamierzał go z kaplicy usunąć. Wielkie szczęście, że pomnik jednak ocalał i cieszy nasze
oczy po dziś dzień.
Tę wiadomość, ku zastanowieniu, polecam tym
wszystkim, którzy uważają, że stan techniczny naszej
starej plebanii kwalifikuje ją do rozbiórki. O tym
ostatnio często się wspomina. W moim przekonaniu,
nie jest to pomysł dobry. Budynek plebani i wrósł w
przestrzeń szczekocińską i jest jedną z piękniejszych
budowli naszego miasta. Przykłady, odrestaurowanych i na nowo zagospodarowanych tego typu obiektów w innych miastach, pokazują, że działania ratujące są możliwe i często dofinansowywane ze środ- nadzieję, że znajdzie się sposób i środki, aby plebaków unijnych.
nię uratować. Również pomysł jak ją zagospodaroWierzę, że zanim zostanie podjęta jakakol- wać z pożytkiem dla parafian.
wiek decyzja, przeprowadzone zostaną społeczne
konsultacje z członkami szczekocińskiej wspólnoty
Andrzej Orliński
parafialnej. Czas najwyższy, aby je rozpocząć. Mam

Uratujmy Starą Plebanię
Zamieszczony przed miesiącem
mój artykuł dotyczący Starej Plebanii wywołał spore zainteresowanie naszych Czytelników.
Wielu z nich w rozmowach ze mną
podkreślało znaczenie tego obiektu
dla naszego miasteczka . Wywołał
on także wiele sentymentalnych
wspomnień. Przywoływano wspomnienia „pokomunijnych” poczęstunków w tym budynku, gromadzących wszystkie przystępujące
do Pierwszej Komunii dzieci przy
białej kawie i drożdżowym cieście.
W sumie, z rozmów z Czytelnikami, wynikało, że obiekt ten
to – ich zdaniem – nie tylko zabytkowy budynek i nie na tym tylko
polega jego wartość. To także
świadek naszej wspólnej historii,

pamiętający czasy zaborów i odzyskania Niepodległości. Jak prawie całe nasze miasteczko Stara
Plebania została zniszczona przez
Niemców we wrześniu 1939 roku.
A jednak przetrwała. Siłami i

środkami naszych poprzedników
została po wojnie odbudowana. Bo
taka była potrzeba i taka była ich
wola.
Czy pozwolimy, by przestała istnieć ?
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mitetu powstała Kaplica Bożego
Mieszkańcy Szczekocin wielokrot- Miłosierdzia na Nowym Cmentanie dawali dowód dbałości o spra- rzu.
wy społeczne. Wysiłkiem całego Uratowanie Starej Plebanii jest
wyzwaniem dla nas.
społeczeństwa wybudowano Dom
Powstaje pytanie. Czy nie czas na
Strażaka , dziś służący także jako powołanie Społecznego Komitetu,
Dom Kultury i Szkołę Tysiąclatkę. który wsparty przez Księdza Prałata J. Miernika podejmie się trudu
Dzięki społecznym inicjatywom wyremontowania Starej Plebanii,
wspartym przez księży proboszktóra służyła by Parafianom?
czów powstał Dom Parafialny
Czy nie powinny dołączyć do tej
dziś służący za Plebanię, a także
inicjatywy władze Miasta i Gmiużytkowany przez Siostry Zmarny ?
twychwstanki.
Czy nie powinna być to wspólna
Dzięki wysiłkom społecznego ko- inicjatywa społeczności parafial-

nej, władz kościelnych i świeckich,
wsparta przez działające w naszym
miasteczku stowarzyszenia ?
Sądząc z – zamieszczonego w niniejszym numerze- artykułu Andrzeja Orlińskiego, wydaje się ,że
tak, choć oczywiście wszystko zależy od tego czy ta i inicjatywa
zostanie ostatecznie podjęta.
Po wakacyjnej przerwie z
pewnością powrócimy do tego tematu,
Andrzej Kopeć

Biblioteka poleca Dlaczego ona?
Trzymam w ręku książkę Barbary
Sęk „Dlaczego ona?”. Książkę
wcale nienową, bo ukazała się jakiś czas temu. Powieść, która przeszła bez większego echa. Mam
wrażenie, że schowała się gdzieś
pomiędzy półkami bibliotecznymi
a szkoda, ponieważ rzecz to mądra, zgrabnie napisana i bardzo
wciągająca od pierwszych stron.
Na pozór wydawałoby się,
że ,,Dlaczego ona?” to historia,
jakich dzisiaj wiele… Małżeństwo,
romans, rozwód. Można rzec:
oklepany schemat. Czy jednak na
pewno?
Czasem wystarczyłoby wykreślić z
kalendarza jeden dzień, jedną godzinę, jedno spotkanie, a życie potoczyłoby się zupełnie inaczej… W życiu niejednego z nas
na pewno pojawili się ludzie, którzy przewrócili cały świat do góry
nogami, którzy sprawili, że uporządkowane życie stało się pasmem porażek, rozczarowań i bólu. Ofiarowane przez nich pozorne
szczęście szybko stało się przekleństwem…
Wszystko zaczyna się zupełnie
zwyczajnie. Na pozór szczęśliwa,
kochająca się rodzina, małżeństwo
z ponad dwudziestoletnim stażem.

Krzysztof to zacięty prawnik, ale
nie do końca z zamiłowania,
współwłaściciel wysoko postawionej kancelarii, wzorowy mąż i kochający ojciec. Gośka to prawie
typowa kura domowa, dbająca o
dom i dzieci. Dlaczego "prawie"?
Bo jest niezwykle piękną i zadbaną kobietą, co dość rzadko odpowiada naszemu wyobrażeniu o gospodyni domowej. Wspaniały
dom, brak poważniejszych kłopotów, mogłoby się wydawać: idealne życie. Wszystko mogłoby toczyć się właściwym torem, gdyby
pewnego dnia w kancelarii
Krzysztofa nie pojawiła się Monika. Długonoga kobieta, pewna siebie, pełna seksapilu i niezwykłej
determinacji, by stać się żoną adwokata. Burzliwy romans i wielkie
rozdarcie Krzysztofa między dwoma kobietami sprawia, że bohater
marzy o tym, by sprawa jakoś sama się rozwiązała… I, co zaskakujące, tak też się dzieje. Rozwiązanie to nie jest jednak finałem, lecz
jedynie początkiem niezwykłej
historii.. Dzięki rozbudowanemu
opisowi uczuć, jakie miotają Moniką, Krzysztofem, Gośką i ich
rodzinami, czytelnik wcielić się
może w rolę psychologa książko-

wych bohaterów. Poznajemy dokładnie ich świat wewnętrzny, pragnienia, rozczarowania…
Zaskoczyło mnie zakończenie historii, ale oczywiście go tutaj nie
zdradzę. A całą powieść szczerze
polecę, zarówno paniom, jak i panom. Tym bardziej, że zbliża się
pora urlopowa, a to kawałek nieźle
napisanej literatury. Takiej, którą
chce się zapakować w walizkę.
Dorota Zachacz
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O Maryi…(8)

Maryja Małżonka
ks. Grzegorz Stachura
Zamyślenia nad Słowem

Różnymi drogami chodzą ludzkie
myśli, różnymi drogami prowadzą
to, co w życiu najważniejsze. Chodzi o miłość. W sumie powiemy:
banał. Tak często używa się tego
słowa, że ono już chyba nic nie
znaczy. Mimo to wszyscy jawnie,
czy potajemnie dążymy do spełnienia miłości, która rodzi się w
naszych wnętrzach. Wydeptujemy
własną drogę miłości przez całe
życie. I nic w tym złego, przeciwnie – to jest odpowiedź na powołanie, którym Bóg obdarzył każdego
z nas. Powołani do życia mamy
dążyć do szczęścia i spełnienia się.
W tym wszystkim także Bóg chce
być obecny i widoczny. Ilu ludzi,
tyle dróg.
1.Jeśli wierzyć swoim namiętnościom, najważniejsze w miłości
jest to, co ja odczuję, i co zyskam.
Dokąd doszła duża dziewczynka,
od której uciekł mąż? Kariera była
ważniejsza niż dziecko. Zostawił
kartkę na komodzie: „Przytul pensję do piersi”.

my się.
Nie na darmo Pan powiedział: Bo
każdy ogniem będzie posolony.
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak
utraci, czymże ją przyprawicie?
Miejcie sól w sobie i zachowujcie
pokój między sobą. (Mk 9,49-50)
Tu wiara postawi cię przed twardym wyborem: „Bóg czy pieniądze?”. Rozważ w sercu: co jest
korzystniejsze.
„Mamy prawo do próby. Nie kupimy kota w worku – śmieje się mój
kolega – poza tym, rozumiesz,
zawsze można coś na boku...”.
Szczerze podziwiam, że stać go na
podwójne życie. Mogę mu tylko w
kółko czytać słowa psychologa:
„Mężczyźni, którzy są w trwałych
związkach opartych na wewnętrznym i publicznym zobowiązaniu
do wierności i lojalności bycia razem na dobre i na złe, żyją dłużej i
lepiej prawdopodobnie dlatego, że
podjęli wyzwanie i zdecydowali
się na trud i ból transformacji.
Dzięki temu z pewnością lepiej
wiedzą, o co w życiu chodzi.” [W.
Eichelberger, Elementarz dla kobiety i mężczyzny, Kraków 2003,
s.76.]

Małżeństwie. Sakrament to nie
tylko publiczne pokazanie, że się
kocha. Sakramentalna przysięga to
moment, w którym Bóg mocniej i
widoczniej może zamieszkać w
małżonkach. I jak w wolnym
związku będą we dwoje stawiać
czoła życiu o własnych siłach; w
sakramencie działają we dwoje
mając swoje siły i moc Boga. A
ich dziecko widząc tę miłość ma
prawo krzyknąć: „Wow! Widziałem Pana Boga!”. Najwyższy ofiaruje się w ludzkie ręce: tak kapłanowi, który może Go dawać
wspólnocie Kościoła w Eucharystii – jak i małżonkom, którzy mogą Go dawać Kościołowi i światu
w coraz piękniejszej miłości małżeńskiej.

Pięknie jest mówić, trudno wykonać to w życiu. Codziennie tyle
spraw i każdy myśli po swojemu –
jak to wszystko pogodzić? Jak
ogarnąć myślą? Jak zachować spokój i rozwagę? Pan wychyla się z
nieba, aby w Eucharystii przywró2.Jeśli wierzyć temu, co mówią
cić nam pierwszą miłość. Oto dar
ludzie, przyszły czasy wolnych
odnowy dla utrudzonych. Właśnie
związków. Kolejna moda – niby
w niej Chrystus Jezus wydał siebie
wygoda. „Mężczyzna i kobieta
samego na okup za wszystodmawiają formy prawnej i pu3. Jeśli wierzyć Bogu, najszczękich (1Tm 2,5), a więc i za twoje
blicznej współżyciu zakładające- śliwszą drogą miłości kobiety i
trudności wydał siebie samego.
mu intymność płciową” .[KKK
mężczyzny jest małżeństwo sakra- Umarł, abyście mogli odzyskać
2390.]
mentalne. Sakrament to taka mo- siłę do bycia nie tylko ludźmi, ale i
„No, bo wiesz, jak będę samotną dlitwa i wydarzenie, w którym
świętymi.
matką wychowującą dziecko do- Bóg „zaszczyca nas i wychyla się Niech przyjmowanie Jego Ciała i
stanę pieniądze. A tak, to z czego spoza chmur”. Właśnie tutaj może- Krwi przywraca nam zdolność do
my mamy żyć?”
my Go zauważyć. I tak jak przyzgody i wzajemnego zrozumienia
Cóż my na to? Emocje: „bo tak
glądamy się Mu w Chlebie i Winie na drogach naszych miłości.
ciężko życie poukładać”. I obraża- Eucharystii, możemy zobaczyć w

28 lipiec - sierpień 2018

Lipiec tradycyjnie kojarzy się w naszym miasteczku
z przechodzącymi Pielgrzymkami. Oto
„pielgrzymkowa” refleksja Ewy Wrony.

Anioł z Leszczyn
Spotkaliśmy Anioła
Stał w progu z pełną misą pierogów.
Z pszenicznej mąki zrobione Miłością okraszone.

Stoi anioł na progu
Zaprasza do pierogów.
Jedzcie mili smacznie, dołożę gdy braknie.
Stoi anioł na progu
Na dłoni trzyma serce, uśmiecha się wdzięcznie.
Jakiś Ty piękny aniele, czyżbyś miał dwa serca.
Nie - jestem człowiekiem na imię mam Teresa.

Koniec „spartańskiej” przygody z „Okręgówką” ?
Nie zmienia się koni w czasie
przeprawy przez rzekę – mówi stare polskie przysłowie. Można by
do tego dodać, - a trenera po wygranym meczu.
Zarząd Sparty odwołał trenera Krystiana Rokickiego po wygranym przez Spartę wyjazdowym
meczu z – wyżej notowanym Stradomiem Częstochowa - w trakcie
rundy wiosennej kiedy kilka drużyn z dołu ligowej tabeli – w tym
Sparta – ze wszystkich sił walczyło o utrzymanie w lidze okręgowej.
Trener Rokicki, mimo, że - jak
twierdzi – już w trakcie rozgrywek
A-klasowych czuł na plecach
„oddech” Mariusza Domagalskiego – nie spodziewał się jednak
takiej decyzji Zarządu Sparty w
chwili, gdy zdawało się, że drużyna miała za sobą mecze z czołówką tabeli i zaczęła odrabiać straty.
Czy to zdarzenie zdecydowało ,że Sparta po barażowym meczu
z Liswartą Krzepice zostanie zdegradowana do A- klasy?
Chyba nie tylko.
Gdy w marcowym numerze Echa
pisałem o rozpoczęciu rundy rewanżowej, wspomniałem również,
że Sparta będzie sobie musiała radzić bez swojego podstawowego
bramkarza Piotra Drożdżowskiego. On sam mówił w wywiadzie
udzielonym po awansie Sparty o
swoich nowych obowiązkach
związanych z pracą zawodową w

Krakowie. Powiedział wtedy – „z
pewnością na pół roku zostanę w
Sparcie, a później zobaczymy czy
będę mógł pogodzić obowiązki
zawodowe z grą czy nie.”
Jak się okazało, było z tym różnie
na tyle, że doprowadziło to do
konfliktu z trenerem Rokickim, a
Zarząd stanął po stronie zawodnika i zwolnił trenera, jego obowiązki przejął trener bramkarzy
Mariusz Domagalski, zaś w decydującym meczu barażowym Piotra
Drożdżowskiego w bramce zabrakło.
Trzecim kłopotem Sparty w
rundzie wiosennej była kontuzja
jej najlepszego strzelca – Konrada
Papaja, o którym mówił Krzysztof
Mibor, że jest filarem drużyny.
Niestety w decydujących meczach
Konrada zabrakło. Dopiero przed
dwoma tygodniami zdjął gips ze
złamanej nogi.
To w skrócie, moim zdaniem –
przyczyny, które w konsekwencji
doprowadziły Spartę do konieczności walki o utrzymanie w
„okręgówce w meczu barażowym
z drugą drużyną I grupy A-klasy
Liswartą Krzepice, rozgrywanego
na stadionie MKS Myszków, choć
trzeba przyznać, że nasi zawodnicy, pod wodzą nowego trenera,
walczyli bardzo dzielnie do końca
rozgrywek i bardzo niewiele brakło by zajęli w tabeli końcowej
miejsce dające utrzymanie, a swoją postawą zaskarbili sobie sympa-

tię coraz większej grupy kibiców.
O skali zainteresowania meczem barażowym niech świadczy
fakt, że oprócz sporej grupy kibiców z Krzepic, do Myszkowa dojechała niemal setka zwolenników
Sparty.
Mecz, choć – mimo dogrywki – zakończył się wynikiem bezbramkowym, dostarczył sporo
emocji. Początkowo przeważała
Sparta, lecz jej ataki nie były skuteczne. Wraz z upływem czas do
głosu doszli zawodnicy z Krzepic i
tylko dobrej postawie Emila Widawskiego zawdzięczała Sparta,
że nie straciła gola.
Dogrywka nie zmieniła rezultatu.
Wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych, w których lepsi okazali się zawodnicy z Krzepic, wygrywając 3 : 1.
I tak, ku ogromnemu rozczarowaniu naszych kibiców, Sparta po
rocznym pobycie w lidze okręgowej została zdegradowana do klasy
A.
Dlaczego jednak w tytule daliśmy
znak zapytania. Bardziej zorientowani twierdzą bowiem, że jest
jeszcze cień szansy by nasza drużyna nie spadła z „okręgówki „.
Szanse te jednak są tak znikome i
zależą od tylu wydarzeń, że zamiast o nich pisać, lepiej poczekać
na rozwój wydarzeń.
ak
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