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NAPRAWDĘ WARTO!

Sala tradycji u „Reja”: 
powróćmy jak za dawnych lat
JĘDRZEJÓW. W piwnicach I LO 
im. Mikołaja Reja otwarto salę 
tradycji, gdzie zgromadzono pa-
miątki w kilkudziesięcioletniej 
historii szkoły.

– Zbliżamy się powoli do 
obchodów 100-lecia istnienia. 
Intencją powstania sali tradycji 
było utrwalenie i zatrzymanie 
w czasie, niedopuszczenie, by 
te przedmioty bezpowrotnie 

zniknęły z życia szkolnego, za-
chowanie ich dla przyszłych po-
koleń. Przedmioty postrzegane 
jako eksponaty określają naszą 
rzeczywistość. Bardzo ważnym 
kryterium, które decyduje o 
ich wartości, jest potencjał dy-
daktyczny – mówił na uroczy-
stości otwarcia dyrektor Marek 
Zygan, jeden z inicjatorów po-
wstania tego minimuzeum.

Wzięli w nim także udział 

miejscowe władze, byli i obec-
ni uczniowie oraz sponsorzy. 
Pomysł narodził się w 2008 
r. Bibliotekarka Anna Zygan 
z uporem i konsekwencją do-
prowadziła uzupełnienia szkol-
nych zbiorów, namawiając do 
podarowania kolejnych byłych 
absolwentów „Reja”. Oprócz 
szkolnych mebli, wyposaże-
nia sal, znalazły się tam m.in. 
stare radia, telewizory, ma-

gnetofony, maszyny do pisa-
nia, zeszyty, dyplomy, książki, 
mundurek szkolny. Szczególne 
miejsce zajmują zdjęcia; więk-
szość z nich czeka jeszcze na 
wyeksponowanie, ale już teraz 
goście z wypiekami na twarzy 
odnajdowali na nich siebie, 
kolegów, nauczycieli. Zdjęcia 
dokumentują nie tylko ofi cjal-
ne życie szkoły – akademie, 
pochody 1 Majowe, rozdawanie 

dyplomów, ale także studniów-
ki, spotkania na boisku czy ko-
rytarzu. 

Otwarta właśnie w dawnej 
sali gimnastycznej (zwanej czu-
le „szczurzarnią”) placówka nie 
jest projektem zamkniętym. Co 
więcej, organizatorzy zachęca-
jąc do jej odwiedzin dawnych i 
obecnych uczniów proszą o po-
darowanie eksponatów, które 
mogłyby ją wzbogacić.         (bz)

Ofi cjalnego otwarcia dokonali: burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i dyrektor Marek Zygan.

53. rajd harcerski: w cieniu 
Tadeusza Kościuszki
POWIAT. W dniach 2-3 czerwca 
odbędzie się 53. Harcerski Rajd 
Ziemi Jędrzejowskiej, który or-
ganizuje Komenda Hufca ZHP 
w Jędrzejowie.

Organizatorzy rajdu zapro-
ponowali trzy dwudniowe trasy 
rozpoczynające się w Krzcięci-
cach, (Moskorzewie) Chebdziu 
i Wodzisławiu, ze wspólnym 
zakończeniem w Sędziszowie. 
Każda z nich obfi tuje w cieka-
we miejsca zarówno pod wzglę-
dem historycznym, jak i przy-
rodniczym i krajoznawczym. 

Rajd ma na celu popula-

ryzację turystki pieszej, krajo-
znawstwa wśród dzieci i mło-
dzieży oraz poznawanie swojej 
„małej Ojczyzny”. Mogą w nim 
uczestniczyć miłośnicy turysty-
ki pieszej zgłoszeni przez ZHP 
i szkoły. 

Rok 2017 to 223 rocznica 
insurekcji kościuszkowskiej i 
bitwy pod Szczekocinami oraz 
200-setna rocznica śmierci 
Tadeusza Kościuszki. Te daty 
oraz kontynuacja obchodów 
100-lecia harcerstwa na te-
renie Jędrzejowa i powiatu 
jędrzejowskiego przyświecać 
będą tegorocznej edycji rajdu. 

ZHP działa na terenie Ję-
drzejowa od 1916 r. Najpierw 
powstały: 1 Jędrzejowska Dru-
żyna Harcerska im. Tadeusza 
Kościuszki przy Seminarium 
Nauczycielskim oraz 2 Jędrze-
jowska Drużyna Harcerska 
im. Jana Henryka Dąbrow-
skiego przy gimnazjum w Ję-
drzejowie. W tym samym roku 
powstała również drużyna w 
Słupi Jędrzejowskiej (wówczas 
powiat włoszczowski), która 
nosiła imię Tadeusza Kościusz-
ki. 

(a)

JĘDRZEJÓW. Dzisiaj, 17 maja, 
w Klubie Nauczyciela odbę-
dzie się spotkanie z prof. Je-
rzym Jaskiernią, który będzie 
mówił o „Sytuacji lewicy na 
tle nowych zjawisk w ustroju 
RP”.

Podczas spotkania zostanie 
powołany Jędrzejowski Klub 
Sympatyków Lewicy. Jak mó-
wią organizatorzy spotkania, 
nie chcą oni budować nowej 
partii, ani konkurować z Soju-
szem Lewicy Demokratycznej. 
Chcą natomiast, by tworzony 
przez nich klub stał się na-
miastką ideowej i przyzwoitej 
lewicy. 

– Do współpracy zapra-
szamy wszystkie organizacje, 
środowiska oraz osoby indy-
widualne, które serce mają „po 
lewej stronie”. Przed nami są 
wybory samorządowe. Już dziś 
chcemy rozpocząć dyskusję 
nad wypracowaniem deklaracji 
programowej „O jaki samorząd 
walczymy?” Chcemy też stwo-
rzyć bank kandydatów na rad-
nych – czytamy w deklaracji 
programowej. 

Początek spotkania o godz. 
18.00.         

                             (g)

Powstaje klub 
sympatyków 
lewicy

KLEMENCICE. W sobotę wcze-
snym popołudniem na krajowej 
„siódemce” doszło do wypadku 
drogowego.

Jak informuje policja, wy-
padek miał miejsce około godz. 
12.30. Kierujący oplem zafi rą 
44-letni mężczyzna na łuku 
drogi stracił panowanie nad 
autem, w wyniku czego wjechał 
w znaki drogowe, a następnie 
do przydrożnego rowu. 

W zdarzeniu ucierpiało 
dwoje dzieci podróżujących 
oplem, chłopcy w wieku 13 i 6 
lat, którzy przewiezieni zostali 
do szpitala.

(red.)

Wypadek 
drogowy 
na „siódemce”


