
80-letnia tradycja 

W ubiegłym tygodniu na pły
walni miejskiej w Jędrzejowie 
odbyły się zawody pływackie 
dla uczniów szkół gimnazjal
nych i ponadgimnazjalnych, 
które rozpoczęły obchody 
80-lecia szkolnictwa zawodo
wego w Jędrzejowie. O histo
rii i planowanych obchodach 
rocznicowych rozmawiamy z 
Władysławem Blicharskim, 
dyrektorem Zespołu Szkół Po
nadgimnazjalnych nr 2 w Ję
drzejowie. 

Proszę powiedzieć, do 
jakiego wydarzenia na
wiązują obchody, które 
właśnie zainaugurowa
liście? 

- Obchodzimy 80-lecie 
s/kolnictwa zawodowego w 
Jędrzejowie, ale nie roczni
cę powstania naszej szkoły. 
Tradycje szkolnictwa zawo
dowego w Jędrzejowie się
gają XIX wieku. Jeden z 
dokumentów, pismo do ko^ 
misji oświecenia publiczne
go województwa krakow

skiego z 1834 r. wzmianku
je o powstaniu szkoły rze-
mieślniczo-niedzielnej w 
Jędrzejowie. Dysponujemy 
dokumentem poświadczają
cym założenie tej szkoły w 
1834 r., fotokopią świadec
twa jej ukończenia, a także 
kartami z dziennika z 1857 
r. Prawdopodobnie szkoła 
rzemieśniczo-niedzielna 
funkcjonowała w budynku 
klasztornym, ale w 1900 r. 
została zlikwidowana ze 
względu na brak funduszy.. 
Szkolnictwo zawodowe od
rodziło się w 1927 r. i do 
tego wydarzenia odwołuje
my się naszych obchodach. 

Jak doszło po powsta
nia szkoły zawodowej w 
1927 r.? 

- W 1927 r. Kazimierz Ry
bicki, ówczesny dyrektor 
szkoły powszechnej w Ję
drzejowie, złożył wniosek o 
utworzenie kursów rze
mieślniczych dla kowali i 
ślusarzy. Kursy miały się 
odbywać przy cechu rzemio
sła po to, by ci, którzy prak
tykowali U mistrzów, mogli 
zdać egzamin czeladniczy. 
Pierwszy kurs odbył się 
właśnie 1927 r., skorzysta
ło z niego ok. 30 słuchaczy. 
W 1928 r. kierownictwo 
Okręgu Szkolnego Krakow
skiego powołało szkołę, któ
ra przekształciła się z tych 
kursów i mieściła się w bu
dynku obecnego przedszko
la przy ul. Kościelnej. Po
czątkowo szkoła nosiła na

zwę Szkoła Wieczorowa 
Rzemieślnicza, a w latach 
1929-1939 - Wieczorowa 
Szkoła dla Pracujących. 
Nauka trwała trzy lata, 
uczono wielu zawodów. Ter
minatorzy z Jędrzejowa i 
okolic pod okiem mistrzów 
zawodu przygotowywali się 
do zdawania egzaminów 
czeladniczych. 

O ile mi wiadomo, szko
ła ta istniała także w 
czasie okupacji nie
mieckiej. 

- Podczas okupacji począt
kowo nauka został przerwa

na, ale w 1942 r. ją wzno
wiono. Szkoła mieściła się 
wówczas na kolejce. Trzeba 
powiedzieć, że ta szkoła od
grywała w sumie pozy
tywną rolę, bo młodzi lu
dzie dzięki niej mogli unik
nąć wywózki na roboty do 
Niemiec. Na terenie Ję
drzejowa był silny ruch 
oporu, stąd Niemcy zawie
sili dzielność szkoły, choć 
trudno określić, kiedy to 
dokładnie się;stało. Ale 
mimo formalnego zawie
szenia działalności, szkoła 
jednak działała na tajnych 
kompletach. 

Jak kształtowały się 
dzieje szkolnictwa za
wodowego po wojnie? 

- W styczniu 1946 r. zorga
nizowano dwie klasy kur
sów zawodowych, do któ
rych zapisało się 89 
uczniów. Inicjatorem po
wstania szkoły był Franci
szek Dąbrowski. Szkoła 
mieściła się w baraku przy 
ul. św. Barbary; tam rów
nież były warsztaty. W tym 
samym czasie w Laskowie 
funkcjonowała zasadnicza 
szkoła handlowa. W roku 
szkolnym 1947/48 obie 
szkoły mieściły się przy ów
czesnej ul. Karola Świer
czewskiego, w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1. 
Później siedzibę przeniesio
no do baraku przy obecnej 
ul. 11 Listopada, tam gdzie 
teraz mieści się policja. I 
tam szkoła przetrwała do 
czasu budowy nowych 
obiektów przy ul. Okrzei, tj. 
do przełomu lat 50. i 60. 
Przypomnę, że w 1955 r. 
zaczęto budować warsztaty 
szkolne, a w 1960 r. - bu
dynek dydaktyczny. 

Z tego, co Pan mówi, 
rzeczywiście wynika, że 
w Jędrzejowie było co 
najmniej kilka szkół za
wodowych, które dzia
łały w różnym czasie i 
miały różne profde na
uczania. 

- Tak, ale my czujemy się 
spadkobiercami tamtych 
szkół. Dalej przecież współ

pracuj emy z rzemieślnika
mi i utrzymujemy wielopro-
filowe kształcenie zawodo
we. 

Jak będą wyglądać ob
chody jubileuszu szko-

, - Powołaliśmy komitet ob
chodów, który wspólnie z 
Radą Rodziców i Radą Pe
dagogiczną opracuje szcze
gółowy program. Zamierza
my zaprosić przedstawicie-
li każdego rocznika naszych 
absolwentów i poprosić ich 
o przygotowanie zjazdów 
absolwentów. W planie są 
też jubileuszowe konfe
rencje i sympozja, konkur
sy dla uczniów oraz zawo
dy sportowe. Chcemy też 
wydać album jubileuszo
wy, prezentujący nasze 
osiągnięcia. Uroczysta in
auguracją obchodów, pla-
nowana jest na 16 wrze
śnia, tj. na dzień patrona 
naszej, szkoły. 

Przy okazji;: obchodów 
chcielibyśmy wypromować 
naszą szkołę w powiecie i 
województwie. Dlatego też 

objęcie patronatu nad ob
chodami poprosiliśmy m.in. 
staroste Edmunda Kacz
marka, burmistrza Marka 
Wolskiego, posłów: Mirosła
wa Pawlaka, Przemysława 
Gosiewskiego i Konstante
go Miodowicza, wojewodę 
Grzegorza. Banasia i mar
szałka województwa Ada
ma Jarubasa. 
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