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  Lata 70. - patrząc w niebo… 

Trudno nie myśleć z sentymentem o latach 70. w naszym Młodzieżowym Domu Kultury. Choć 

natrętnie  przesiąknięte polityką, którą widać wyraźnie nawet na kartach Kronik, były niewątpli-

wie latami nieustannego rozwoju placówki. 

Zdjęcia z pochodów pierwszomajowych, imprez poświęconych Leninowi czy Rewolucji Paź-

dziernikowej, są świetną - dla współczesnych czytelników Kronik - ilustracją tych czasów. 

„Oświata jednym z głównych czynników rozwoju kraju”, „Nauczyciele i wychowawcy! Pełniej 

upowszechniajcie socjalistyczne ideały!”, „Młodzi technicy i plastycy to przyszłe kadry socjali-

stycznej ojczyzny”, „Słuchacze studium zdobywając wiedzę oddają siły i młodość dla Partii           

i Ojczyzny”, „Niech żyje i zwycięża socjalizm” – krzyczą slogany na zdjęciach. 

 Ówczesna prasa zaś  informuje:  „W Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Trzebini odbyły się 

powiatowe eliminacje konkursu zorganizowanego pod hasłem „Lenin - idea - człowiek - dzieło”. 

Uczestniczyło w nim 3860 młodzieży z 70 szkół powiatu chrzanowskiego”.  

Źródło:  Gazeta Krakowska ,  7 lipca 1970 

Redakcja: 
mgr Anna Likus 
 

Źródło: Kronika, Święto Latawca 

Źródło: Kronika, Pochód  z okazji 1 Maja 

Źródło: Kronika, Akordeoniści 

Źródło: Kronika ,  

Wystawa                                  

„Praca ORMO          

w oczach dziecka” 

Mimo tych trudnych czasów         

w 1970 roku działało w Domu 

Kultury Dzieci i Młodzieży 12 

pracowni i 40 kół zainteresowań.  

W zajęciach uczestniczyło 1190 

osób, a kadrę stanowiło 6 etato-

wych pracowników i 12 instrukto-

rów. Powodzeniem cieszyły się 

też organizowane przez naszą 

placówkę obozy zimowe i letnie 

w Sieniawie, Żywcu i innych 

miejscowościach. 

Gazeta Krakowska pisała : 

„Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Trzebini-Sierszy speł-

nia pożyteczną rolę w wychowaniu pozaszkolnym dzieci       

i młodzieży; rozwijają tu one swoje zainteresowania pod 

okiem kwalifikowanych instruktorów. Ta zasłużona placów-

ka istnieje już 20 lat, ma też wypracowane formy działania, 

przyciągające młodych! Kierownikiem DKDiM jest od kil-

ku lat znany pedagog Danuta Kaczówka (…)”. 

Źródło: Kronika, fragment relacji      

z obozu wędrownego 
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Inne źródła prasowe informują: 

„Pomoc Prezydium MRN w Trzebini-Sierszy, władz oświatowych, niektórych zakładów pracy 

oraz LOK, pozwoliła na modernizację pracowni i wzbogacenie tychże w odpowiedni sprzęt. 

DKDiM stwarza swoim młodym bywalcom dobre warunki do pożytecznego spędzenia wolnego 

czasu  i rozwijania ich uzdolnień. Są tam koła modelarstwa, kinooperatorów, fotografiki, zdobnic-

twa artystycznego, zespoły muzyczne, taneczne, miłośników języków obcych i in. Ich członkowie 

biorą udział w konkursach i wystawach powiatowych oraz wojewódzkich, zdobywając tam wy-

różnienia. Uczestniczą także  w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, biwakach, rajdach, występują 

na akademiach i wieczornicach organizowanych z okazji uroczystości państwowych” 

24 kwietnia 1972 Dom Kultury Dzieci i Młodzieży otrzymał imię majora Henryka Sucharskiego- 

obrońcy Westerplatte, a w 1974 został przemianowany na Młodzieżowy Dom Kultury – zmieniły 

się też organy prowadzące i nadzorujące placówkę. 

 

Nasz kronikarz pisze: „Po zmianach organizacyjnych placówka rozszerza zakres swej działalno-

ści. Z dużym powodzeniem działają : zespoły literatury i językoznawstwa – pracuje w nich mło-

dzież klas ósmych, biblioteka z czytelnią, kursy języków obcych. 

Zespoły artystyczne i kółka zainteresowań: tkackie, dziewiarskie, fotograficzne, modelarskie, 

kinotechniczne mają duże osiągnięcia. Koło pomocy naukowych przekazuje wykonane przez 

siebie prace szkołom, zaś dekoratorskie spełnia rolę społecznie użyteczną – przyczyniając się do 

poniesienia estetyki miasta (…). 

Po raz pierwszy, po zmianach organizacyjnych, MDK został organizatorem codziennych, cało-

dniowych zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Oprócz licznych atrakcji w po-

staci wyścigów, konkursów, zabaw ruchowych na śniegu, młodzież została objęta dożywianiem. 

We wszystkich imprezach masowych: stałych i okolicznościowych wzięło udział blisko 15 tysię-

cy młodzieży.” 

„Młodzież może tu majsterkować budując modele statków i samolotów, uczyć się obsługi 

filmowych aparatów projekcyjnych, grać na różnych instrumentach. Można też uczyć się 

języków obcych: angielskiego lub niemieckiego, tańców towarzyskich i rytmiki, bądź zapo-

znawać się z umiejętnościami w zakresie hafciarstwa, kroju, szycia itp. W świetlicy spędza 

się poza tym mile czas na oglądaniu programów telewizyjnych, na grach towarzyskich lub 

czytaniu książek, co ułatwia biblioteka licząca ponad 2,5 tys. woluminów. Można wreszcie 

także odrabiać lekcje, licząc na pomoc instruktorów. 

Z placówki tej korzysta ponad 1100 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.”                       

Źródło: Gazeta Krakowska 13.06.1972  

Źródło: Kronika 

Członkowie kółka modelarni 

szkutniczej z instruktorem 

Adolfem    Borgusiem  

Źródło: Kronika, Rejonowy Przegląd Zespołów Artystycznych 
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Jerzy Sadecki, dziennikarz Gazety Krakowskiej, tak pisał w 1975 roku : „Tu i ówdzie słyszy się w Trzebini - Sierszy                     

o tamtejszej młodzieży, że nie potrafi się bawić, że do kultury prawdziwej jej hen, hen…, że wałęsają się młodzi po ulicach, 

tracąc czas. A właściwie gdzie mają pójść, czy zapewniono młodym możliwość przyjemnego spędzenia czasu? Kino marne, 

biblioteka nie zawsze czynna w godzinach w których powinna być czynna. A co w Młodzieżowym Domu Kultury?  

Po zmianach organizacyjnych od ubiegłego roku, pracuje on pod nowym szyldem MDK, i jak na razie zmiany chyba owocują.     

Z dużym powodzeniem działają - zespoły literatury i językoznawstwa - pracuje tu młodzież klas ósmych- biblioteka z czytelnią, 

kursy języków obcych. Kilka zespołów artystycznych - a głównie ciekawy teatrzyk kukiełek i kółka zainteresowań: tkackie, 

dziewiarskie, elektrotechniczne, modelarskie, fotograficzne i kinotechniczne - też mają już spore osiągnięcia. 

Dyrektor MDK- Elżbieta Lesiak- z zapałem opowiada o organizowanym obecnie klubie młodzieży starszej, który ma ruszyć           

w tym miesiącu. Młodzi, nie mniej zapaleni niż pani dyrektor, sami przygotowują pomieszczenia klubowe, wkładając dużo wła-

snej pracy i pomysłowości w ich uporządkowanie. Klub będzie czynny codziennie, a jego uczestnicy legitymować się będą kar-

tami klubowymi. 

Zamierzenia programowe są bogate: dyskusyjny klub filmowy, sekcja judo i brydża, będzie można posłuchać najnowszej muzy-

ki i pograć w bilard i ping-ponga. 

Czy spełnią się te obiecujące plany i klub stanie się faktycznie miejscem sensownego spędzenia wolnego czasu? Zobaczymy. 

Dom Kultury chce również nawiązać szerszą współpracę z organizacjami młodzieżowymi miejscowych zakładów pracy, lecz 

opornie to idzie. Wprawdzie ZMS-owcy z „Gumowni” zaproponowali ostatnio pomoc i udział w pracach MDK, ale konkretnych 

efektów współpracy nie widać. 

W pełniejszym spełnianiu wychowawczej roli MDK mogłyby mieć też swój udział trzebińskie zakłady przemysłowe, zasilając 

chudą kiesę tej placówki kulturalnej oraz szkoły, które jak dotychczas zazdrośnie strzegą swych uczniów uważając dom kultury 

za instytucję konkurencyjną dla szkolnych, często bardzo miernych i pozbawionych fachowej opieki- zespołów.” 

Źródło: Kronika, Szachy Źródło: Kronika, W czytelni 

Źródło: Kronika, Dzień Sportu 
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W 1974 roku zaczyna swą działalność Sekcja Krajo-

znawczo - Turystyczna „Dreptaki”, działająca prężnie       

i niezmordowanie przez wiele lat - pod kierunkiem pani 

Haliny Głuch. 

„Dreptaki” prowadziły swą własną Kronikę, będąca nie-

zwykle barwną i ciekawą opowieścią o wszelkich wy-

cieczkach, rajdach i imprezach organizowanych przez 

Młodzieżowy Dom Kultury. 

W 1979 roku sekcja ta zorganizowała rajd pod hasłem 

„W obronie naszego środowiska”.  Podczas rajdu 

uczestnicy mogli wziąć udział w wielu konkursach - 

zarówno dotyczących wiedzy o Polsce, plastycznych,         

a także sprawnościowych. Była to wielka akcja 

„Dreptaków”, z której byli bardzo dumni. 

Naszą podróż po latach 70. kończymy razem z młodymi 

twórcami latawców – parząc w niebo, pełne tych pięknych, 

niesamowitych konstrukcji. 

Źródło: Kronika, „Dreptaki” na rajdzie w górach 

Źródło: Kronika  

Źródło: 

Kronika, 

Święto        

Latawca 


