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VIII Spotkanie Pokoleń

   Tradycją Zespołu Szkół w Siewierzu jest coroczne Spotkanie Pokoleń – uroczystość, której głównymi celami są: budowanie więzi pokoleniowej,
wytworzenie uczuciowej więzi  z regionem, z którego pochodzą uczniowie oraz podtrzymywanie i  pielęgnowanie lokalnych obyczajów. 18
kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół w Siewierzu Spotkanie Pokoleń odbyło się już po raz ósmy. W tym roku tematem przewodnim był „Siewierz
w fotografii – wspomnienia z albumu”.

   Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych Rady Miejskiej w Siewierzu wraz z przewodniczącą – Barbarą Bochenek, dyrektorów placówek
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, działaczy społecznych, a także
mieszkańców gminy. Licznie przybyłych gości witała Dyrekcja Zespołu Szkół – Lidia Nowak-Kwiatkowska, Ewa Stelmach i Janina Jagieła oraz
ubrana w stroje ludowe młodzież z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Siewierzanie”.

   Gościem specjalnym spotkania tradycyjne były już panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kuźnicy Sulikowskiej, które przedstawiły barwny
program artystyczny zatytułowany „Historia Siewierza talentem ludzi pisana”. Panie niezwykle zabawne anegdoty związane z rzemiosłem i
zwyczajami  siewierskimi  przeplatały  ludowymi piosenkami.  I  jak  na laureatki  „Kasztelanki”  –  nagrody Starosty Powiatowego w Będzinie
przystało - za swoją twórczość oraz upowszechnianie i ochronę kultury – nagrodzone zostały gromkimi brawami.

   Kolejną niespodzianką podczas spotkania była sentymentalna podróż w czasie, w którą zaprosił wszystkich zebranych Roman Zaręba –
siewierzanin, człowiek, któremu bliskie są sprawy naszej małej ojczyzny. Przygotowana przez niego prezentacja multimedialna starych zdjęć
Siewierza – opatrzona barwnym komentarzem - spotkała się z wielkim entuzjazmem ze strony zaproszonych gości. Aktywnie włączyli się
bowiem w rozpoznawanie charakterystycznych miejsc Siewierza i  jego okolic.  Wszyscy mieli  również okazję przekonać się, że te stare i
niezwykle cenne a nawet unikatowe fotografie z upływem czasu nabierają wartości jak wino…

   Spotkanie poprowadziły nauczycielki Zespołu Szkół: Jolanta Tomsia i Agnieszka Sularz, które zachęcały zebranych do dzielenia się swoimi
przeżyciami i wspomnieniami. Z tego zaproszenia skorzystali między innymi Emilian Kocot – lekarz kardiolog i - z zamiłowania – badacz historii
naszego regionu oraz Alojzy Kołodziejczyk – aktywny działacz lokalnej społeczności. Goście mieli także okazję pokazać przyniesione ze sobą na
spotkanie stare fotografie Siewierza, które - dzięki nowoczesnej technologii - bardzo szybko zostały udostępnione szerokiemu gronu zebranych.
Na zakończenie swoich wystąpień panowie przekazali do szkolnej biblioteki przyniesione ze sobą fotografie oraz publikacje naukowe.

   Swój wkład w przygotowanie Spotkania Pokoleń mieli  także uczniowie szkoły. Zaproszeni goście mogli  obejrzeć album multimedialny
„Siewierz dawniej i dziś”, który – pod opieką nauczyciela informatyki – Piotra Bańki – przygotował uczeń klasy Ib Gimnazjum – Seweryn Kocot.
Autorskim komentarzem prezentację opatrzyli: Monika Ciepły i Wojciech Trzcionka – uczniowie klasy IIId.

  Zdjęcia zaprezentowane na uroczystości to dokument historyczny i ilustracja rozwoju naszego miasta. Spoglądając na te piękne fotografie,
można było chociaż na chwilę zapomnieć o pośpiechu i pogoni za nowoczesnością. Od nowoczesności uciec się jednak nie da. Na zakończenie
spotkania pokazane zostały więc współczesne slajdy Siewierza z lotu ptaka. Podczas pokazu przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Bochenek
opowiedziała o planach zagospodarowania terenów naszej gminy. Zdjęcia udostępnił Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu.

  W czasie spotkania goście mogli skosztować tradycyjnych potraw ziemi siewierskiej przygotowanych przez kucharki szkoły, obejrzeć wystawę
fotografii oraz podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów szkoły na konkurs świetlicy szkolnej „Siewierz dawniej i dziś w oczach
dzieci”.

  Na uroczystości pojawiły się różne pokolenia, a mimo to nie dostrzegało się żadnych barier: uczniowie, nauczyciele, goście wspólnie podziwiali
urokliwe zdjęcia Siewierza, które – jak się okazało – potrafiły fascynować może nawet bardziej  niż malarstwo minionych epok. Wszyscy
zgromadzeni na Spotkaniu Pokoleń zobaczyli - dzięki pięknym zdjęciom - jak zmieniła się nasza rodzinna miejscowość. Nie zmienił się jednak aż
tak bardzo człowiek, który nadal pragnie „dotknąć” czasu za pomocą fotografii. Ważne jest bowiem to, co fotografia przedstawia, jak również
sam, choćby już podniszczony, kartonik papieru pokryty srebrem, odbicie tamtej rzeczywistości...

   Tradycja jest nieodłącznym elementem kultury ludzkiej. Aby jednak była ona żywa, potrzebna jest ciągłość pamięci i dialog przeszłości z
teraźniejszością. Uczestnicy Spotkania mają więc nadzieję, że dialog pokoleń będzie trwał nadal, a za rok wszyscy spotkają się na kolejnym
biesiadowaniu…

   Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości: zaproszonym
gościom,  uczniom,  rodzicom oraz  sponsorom:  państwu  Elżbiecie  i  Bogdanowi  Szopom,  Danucie  i  Henrykowi  Milewskim  oraz  Halinie  i
Włodzimierzowi Pyrzykom.

Agnieszka Sularz
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