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PĘDZIKIEM

n Nasi pojadą  
do Łodzi
W niedzielę 8 kwietnia w 
Piotrkowie Trybunalskim 
odbyły się eliminacje rejonowe 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Wzięli w 
nich udział ci, którzy okazali 
się najlepsi podczas eliminacji 
powiatowych w Radomsku i 
reprezentowali Radomsko i po-
wiat radomszczański. Jurorzy do 
udziału w przesłuchaniach, które 
odbędą się w Łodzi, nominowali 
Mikołaja Malickiego ze Sceny 
Poezji MDK, którego przygoto-
wała Małgorzata Wesołowska, 
oraz Patrycję Alamę z II LO, 
Julię Tazbir i Karolinę Cze-
kajewską z Rekwizytorni Teatr 
MDK, które pracują pod okiem 
Anity Zygmy.  jK 

n Preparat  
do ratowania życia 
na miejscu
W Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym jest już depozyt koncen-
tratu czynnika krzepnięcia. Uda-
ło się to dzięki Narodowemu 
Programowi Leczenia Chorych 
na Hemofilię i Pokrewne Skazy 
Krwotoczne na lata 2012-2018. 
SOR ma całodobowy dostęp do 
czynnika VIII stosowanego w 
profilaktyce i leczeniu zaburzeń 
krzepnięcia krwi na skutek wro-
dzonego (hemofilia A) lub naby-
tego niedoboru czynnika VIII, a 
także chorobie von Willebranda 
oraz czynnika IX. Do tej pory 
koncentrat czynnika krzepnięcia 
trzeba było zamawiać w Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi.  jK

n Radomszczańskie 
Forum 
Przedsiębiorczości
W środę 18 kwietnia w hote-
lu Porto odbędzie się II Ra-
domszczańskie Forum Przed-
siębiorczości, które organizuje 
Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Radomsku. 
Podczas pierwszej edycji tej im-
prezy mówiono o atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta i powiatu. 
A także o wyludnianiu, które nas 
dotyka i jak temu zaradzić. Kon-
tynuacją  ma być przekonywa-
nie, że jednym ze skutecznych 
narzędzi zmiany niekorzystnych 
trendów może być partnerstwo 
publiczno-prywatne.   jK 

n Czas dla ciebie 
Andrzeja Cieślika
W MDK w sobotę otwarto 
wystawę Andrzeja Cieślika 
pt. „Czas dla ciebie”. Premiera 
tej wystawy miała miejsce w 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi we wrześniu 2017 r. Do 
końca miesiąca można ją oglą-
dać w Radomsku. Prezentowane 
prace to instalacje przestrzenne 
wykonane z lekkich konstrukcji 
metalowych, na których umiesz-
czone są woale z nadrukami 
postaci ludzkich. Autor na co 
dzień jest dyrektorem Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Konstan-
tynowie Łódzkim. Po wernisażu 
można było wysłuchać koncertu 
Karoliny Kasper, aktorki i 
wokalistki Łódzkiego Teatru 
Piosenki.  MN

Jacek Kaszyński, nauczyciel 
i wieloletni wicedyrektor szkoły: 

O nauczycielach. 
n Zacząłem pracę w 1972 r., na 

sierpniowej radzie pedagogicznej 
siedziałem koło Stefana Kuchar-
skiego. Przyszła wtedy duża grupa 
młodych nauczycieli do pracy, i 
dyrektor wyczytał ich nazwiska. I 
wtedy Kucharski zapytał, który to 
jest Kaszyński, bo znam ojca. 

n Były dyrektor szkoły nazywał 
się Jordan Szczepaniak. Nigdy nie 
obchodził w szkole imienin. W 
jednej klasie zauważyli, że 7 mar-
ca jest Jordana. Gdy przyszedł na 
lekcję, gospodarz klasy wyszedł 
do niego z kwiatami i życzeniami. 
Wtedy usłyszał: nie obchodzę dziś 
imienin. Na chwilę ucznia zamu-
rowało. Ale szybko odpowiedział, 
że w takim razie kwiaty są z okazji 
dnia kobiet. Bo te przypadały na-
stępnego dnia. 

n Na radzie pedagogicznej mieli-
śmy szkolenie z obrony terytorialnej. 
Wykład miał nauczyciel przysposo-
bienia obronnego i mówił o różnych 
rodzajach bomb. Kolega w końcu 
stołu dodał, że są jeszcze sexbomby. 
Wszyscy zaczęli się śmiać. Dyrektor 
zwrócił nam uwagę, że się niestosow-
nie zachowujemy, więc wyjaśniłem o 
co chodzi. Śmiali się już wszyscy. 

n W latach 70. uczył matematyki 
Sylwin Płomiński, miał ksywę Tu-
rek. Czemu tak? Bo trochę z wy-
glądu przypominał Turka. Pewnego 
razu do sekretariatu przyszła matka 
jakiegoś ucznia i pytała o profesora 
Turka. 

n Nauczyciel, emerytowany woj-
skowy, który uczył przysposobie-
nia obronnego, miał powiedzenie 
„kurdziu burdziu” i pewnego razu 
w sekretariacie jakiś rodzic pytał o 
profesora Kurdziu Burdziu. 

n A teraz o sobie: byłem świeżo 
upieczonym wicedyrektorem i zbli-
żała się 200. rocznica konstytucji 3 
Maja. Zaproszono do szkoły arty-
stów z Łodzi, mieli występ na sali. 
W pewnym momencie zza pianina 
wychyliła się mysz. Uczniowie ją 
zauważyli, zrobił się szum, coraz 
bardziej wesoło. Zdobyłem się na 

akt odwagi, podszedłem, złapałem 
ją za ogon i wyniosłem. Otrzyma-
łem owację na stojąco.

O uczniach
n Lekcja we wrześniu z pierw-

szą klasą, poszedłem bez dziennika, 
bo wychowawca miał przez ucznia 
przynieść. Przyniósł go Sławek Ko-
walczyk, wszyscy wstali, bo wzięto 
go za nauczyciela.

n W sali fizycznej było dużo osz-
klonych szaf. Obserwowałem na kla-
sówce w szybie co się dzieje za mną. 
Widziałem i mówiłem, żeby ktoś 
przestał ściągać. Niektórzy długo nie 
mogli się zorientować, skąd to wiem.  

n W sekretariacie dzwoni telefon, 
męski głos prosi o usprawiedliwienie 
nieobecności jakiegoś ucznia. Sekre-
tarka pyta, kto mówi? I słyszy odpo-
wiedź: Tu mówi mój tata. 

n Zrobiłem klasówkę i widzę, że 
uczennica ma zaciśniętą pięść. Oka-
zało się, że w lewej ręce ma ściągę. 
Mówię jej żartem, że jak chce ścią-
gać, to niech trzyma ściągę w prawej 
ręce, wtedy nikt nie zauważy. Po ja-
kimś czasie kolega opowiedział mu 
o tej samej uczennicy. Miał podej-
rzenia, że trzyma ściągę w ręce, ale 
sprawdził i nie miała. A był przeko-
nany, że ściąga. Dopiero pod koniec 
lekcji się zorientował, że ściągę miała 
w prawej dłoni. Nauka nie poszła w 
las.

n Miałem w domu kota, wybierali-
śmy się całą rodziną na ferie. Kotem 
miała się zaopiekować koleżanka, ale 
w ostatniej chwili się wycofała. Nade 
mną mieszkał mój uczeń, który miał 
psa i widziałem, że się nim bardzo 
dobrze zajmuje. Zapytałem go, czy 
lubi koty, czy jego rodzina lubi i w 
końcu zapytałem, czy się nie zaopie-
kuje moim. Zgodził się, wróciliśmy 
z ferii, kot miał się dobrze. Wszyscy 
byli zadowoleni. Przyszedł koniec 
roku i ta koleżanka mówi mi, że temu 
uczniowi miała dać dwóję i przez to 
miał nie zdać do następnej klasy. Ale 
dlatego, że zaopiekował się kotem, 
przepuściła go. Ale zacząłem się za-
stawiać: przecież ten mój sąsiad do-
brze się uczył i przede wszystkim ta 
koleżanka go nie uczyła. Okazało się, 
że w zawodówce był uczeń o takim 

samym imieniu i nazwisku. Dostał 
nagrodę za kogoś innego. 

Józef, absolwent:
n Był rok 1963. Kierownikiem 

warsztatów był Roman Rogalski, 
mieliśmy praktyki w Fabryce Ma-
szyn, o coś zaczął pytać i jeden 
chłopak bardzo kręcił. Zapytał go: 
ja głupi czy ty głupi? Ja jestem mą-
dry, odpowiedział. To ja, ja jestem 
głupi?

Zdzisław Dróżdż, 
wieloletni dyrektor szkoły:

n Kiedyś uczyłem o wielkim 
piecu i zadałem uczniowi pytanie. 
Skoro w piecu jest temperatura po-
wyżej tysiąca stopni, to z jakiego 
materiału jest wykonany ruszt w 
wielkim piecu. Myślał bardzo dłu-
go, próbował na różne sposoby. W 
końcu ktoś z klasy powiedział, że 
w wielkim piecu rusztu nie ma. Po 
prostu. 

n Na lekcji najpierw było wpro-
wadzenie o Śląsku. Potem pytanie, 
co się na Śląsku kopie? Pada odpo-
wiedź, że węgiel. Odpowiedź pra-
widłowa powinna brzmieć, że na 
Śląsku kopie się piłkę, bo węgiel 
się fedruje. 

Robert, absolwent:
n Rok 1994. Nauczyciela przy-

sposobienia obronnego nazywano 
Kapitan. Dyrektor Dróżdż złapał ja-
kiegoś chłopaka na korytarzu i po-
wiedział, żeby poszedł do Kapitana 
i powiedział mu, by ten przyszedł 
do gabinetu. Uczeń wszedł do klasy 
i powiedział: Panie profesorze Ka-
pitanie, dyrektor pana prosi do sie-
bie. Ten pyta: ale kogo? Uczeń: no 
pana kapitana. 

Kamil Bugdal, absolwent:
n Jeden z kolegów spróbował 

„poprawić” swoją i kolegi sytuację 
na półrocze z rysunku techniczne-
go. Wysłany przez prof. Woźniak po 
dziennik do pokoju nauczycielskie-
go na warsztaty, w drodze powrot-
nej dopisał sobie dwie oceny (wcale 
nie piątki, zdaje się, że 3+ i 4-, bo 
przecież wybitnym rysownikiem 

Mechanik na luźno
W sobotę Mecha-
NIK obchodził 70. 
urodziny. Była oficjal-
na gala i nieoficjalne 
wspomnienia. My 
namówiliśmy byłych 
absolwentów i na-
uczycieli szkoły, by 
się nimi podzielili

Obchody urodzin Mechanika: 1. Byli uczniowie 2. Występy absolwentów.
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Reklama

nie był). Trzeba wiedzieć, że z tego 
przedmiotu mieliśmy po 15, 20 ocen 
w semestrze, gdyż wykonywaliśmy 
wiele prac. Wielkie było zdziwienie, 
gdy pani profesor po otwarciu dzien-
nika i odczytaniu obecności wypo-
wiedziała znamienne zdanie: „Jak 
ja nienawidzę oszustów!” i wyrwała 
obu panów do odpowiedzi, zakoń-
czonej wyrokiem w postaci jedynek. 
Okazało się, że bardzo szybko wy-
łapała „nieswoje” oceny w gąszczu, 
ponieważ, o czym nie mieliśmy po-
jęcia, stosowała swoisty, tylko jej 
znany system stawiania ocen. Mia-
nowicie znak „-„ wpisywała w poło-
wie kratki, a plus w 1/4.
n To był czas, kiedy intensyw-

nie dojrzewaliśmy i niektórzy z nas 
wzdychali do naszych nauczycie-
lek. Jedną z osób, która miała ci-
chych wielbicieli, była prof. Anna 
Pichit, w której skrycie kochał się 
mój kolega. Oprócz męża młodej 
pani profesor, miał jednak jeszcze 
jednego rywala, który przewyższał 
go wiedzą w historii (aczkolwiek 
nie upatrywał w osobie pani pro-
fesor obiektu swoich uczuć). Pró-
bował na wszelkie sposoby zaim-
ponować pani profesor. Pewnego 
dnia wyszperał w domu na strychu 
podręcznik do historii z lat ubie-
głych i przyniósł do szkoły. Osten-
tacyjnie położył na brzegu ławki. 
Ale nauczycielka go nie zauważała. 
W końcu zgłosił się do odpowiedzi 
i oznajmił, że on stara się poszuki-
wać wiedzy historycznej, dociera-
jąc nawet do starszych publikacji, 
jak np. ta, którą dziś ma ze sobą. 
Nauczycielka podeszła, zerknęła na 
ową publikację i skwitowała: - Z tą 
książką to do boru…, nie pokazuj 
jej lepiej nikomu.

Z okładki książki spoglądał Wło-
dzimierz Lenin.
n Profesor Elżbieta Krupińska 

była jedną z moich ulubionych na-
uczycielek. Podczas omawiania 
charakterystyki bohaterów „Ogniem 
i mieczem” wywołując do odpowie-
dzi jednego z kolegów, zapytała, 
kim byli i czym zajmowali się bracia 
Kurcewiczowie.  Kolega lektury nie 
przeczytał, na 35 osób przeczytały ją 
chyba tylko dwie. Ruszyła odsiecz z 
pomocą i z tyłu za plecami dało się 
słyszeć prośbę kierowaną przez to-
warzyszy niedoli do jednego z oczy-
tanych, ksywa Piekarz. Dało się sły-
szeć błaganie: „Piekarzu, Piekarzu, 
pomóż mu…”. Strzępy tej prośby 
dotarły do uszu ofiary. Wywołany 
do odpowiedzi rozpoczął:  „Jeden z 
braci był piekarzem, a drugi…”.
n Prof. Adam Wąsek był wycho-

wawcą mojej klasy na warsztatach, 
a jednocześnie opiekunem działu 
Kuźnia. Akurat tego dnia, gdy mia-
ło miejsce to zdarzenie, w wysokiej 
temperaturze (o ile dobrze pamiętam 
900-1000 st. C) w specjalnych piecach 
poddawaliśmy wyżarzaniu części dla 
jednej z fabryk samochodów ciężaro-
wych. W pewnym momencie do Kuź-
ni wszedł prof. Bartnik poszukujący 
naszego wychowawcy. Spytał: „Gdzie 
jest prof. Wąsek?”. Nie rozglądając 
się, ale wiedząc, że pytający mnie nie 
widzi, natychmiast udzieliłem odpo-
wiedzi: „Wsadziliśmy do pieca i wy-
żarzamy”.  Jakież było moje zdziwie-
nie, gdy zamiast salwy śmiechu moich 
kolegów usłyszałem zza pleców prze-
ciągłe: Bugdallll”. W nagrodę zosta-
łem na cały miesiąc oddelegowany do 
skopania ogródka szkolnego.

 Wysłuchał 
� Tomasz Nowak

18 kwietnia w hotelu Porto 
odbędzie się II Radomszczań-
skie Forum Przedsiębior-
czości, które organizuje 
Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Radomsku. 
Podczas pierwszej edycji tej 
imprezy mówiono o atrakcyj-
ności inwestycyjnej miasta 
i powiatu, a gościem spe-
cjalnym pierwszej edycji był 
Grzegorz Kołodko.

W środę uczestnicy spotkania, nie 
tylko z Radomska, ale z całej Pol-
ski, spróbują kontynuować te tema-
ty, tym razem skupiając się na tym, 
że jednym ze skutecznych narzędzi 
zmiany niekorzystnych trendów, 
które bardzo wyraźnie widać także 

w naszym mieście, może być part-
nerstwo publiczno-prywatne. 

W czerwcu zeszłego roku profe-
sor Kołodko mówił o globalizacji i 
o tym, że Radomsko jest w dobrej 
sytuacji, choćby ze względu na 
swoje położenie. Uczestniczący w 
dyskusjach nie mieli wątpliwości, 
że położenie Radomska w centrum 
Polski jest atutem, może poza nie-
licznymi wyjątkami. Co do tego, że 
specjalna strefa przemysłowa jest 
motorem napędowym, wątpliwości 
nie miał nikt. 

W tym roku w agendzie forum 
znajdziemy takie nazwiska: Jadwi-
ga Emilewicz, minister Przedsię-
biorczości i Technologii, Janusz 
Wojciechowski, prawnik, adwokat, 
członek Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, przedstawiciel 
Polski w Trybunale, Agnieszka 
Sobieszek, z-ca Dyrektora Depar-
tamentu Pozyskiwania i Obsługi 
Inwestora (Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna), Joanna Siwińska, 
koordynator projektu „Strefa Roz-
woYou” (ŁSSE), Robert Kałuża, 
radca Ministra w Departamencie 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju, i wielu innych.

Ostatnia część tego wydarze-
nia to zawsze miejsce na pytania i 
dyskusje w mniej formalny sposób, 
czyli rozmowy między uczestnika-
mi i wymiana doświadczeń. Zresztą 
wiele takich rozmów odbywa się w 
przerwach między kolejnymi wy-
stąpieniami prelegentów.   Jk

II Radomszczańskie 
Forum Przedsiębiorczości

Fo
t. 

Ja
nu

sz
 K

uc
ha

rs
ki

Gościem pierwszego Forum był prof. 
Grzegorz Kołodko (drugi z lewej)


