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 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kul-

tury w Trzebini istnieje od 70 lat. Zmieniały 

się czasy   i nastroje polityczne, młodzi ludzie 

przychodzili i odchodzili. Nasze najwcze-

śniejsze Kroniki opowiadają nam - dzięki 

fotografiom   i fragmentom z gazet, wspaniałą 

opowieść o aktywnie i wesoło spędzonym 

dzieciństwie. Widzimy dzieci mniejsze             

i większe, słuchające w skupieniu pani czyta-

jącej książkę, bawiące się na świetlicy, mło-

dych konstruktorów, fotoamatorów, tancerzy, 

muzyków, śpiewaków, turystów. Widzimy 

tkaczki, hafciarki, modelarzy, twórców lataw-

ców, sportowców i wielu, wielu innych. 

Jednak bardzo często brakuje na zdjęciach 

ludzi, którzy ten Dom tworzyli organizując 

zajęcia i pracując na rzecz rozwoju umiejęt-

ności  i pasji młodych pokoleń. 

Znajdujemy ich na kartach Kronik, przyłapa-

nych podczas pracy i działania - jakby          

przypadkiem. Często stoją schowani za mło-

dzieżą, odwróceni profilem lub plecami -      

dyrygują śpiewakami, grają ze swoim       

zespołem, przemawiają podczas różnych              

uroczystości. Rzadko patrzą prosto w obiek-

tyw aparatu - chyba, że tuż przed   jakimś 

występem. 

Historia naszego Domu jest nie tylko historią 

młodości, ale także historią wielu pedagogów, 

nauczycieli, instruktorów, którym próbujemy 

przywrócić twarz, schowaną w cieniu mło-

dych ludzi i przeszłości. 

Wielu zostało zapomnianych, ponieważ nie 

zachowały się do naszych czasów dokumenty  

mogące nam przybliżyć ich postacie i pracę. 

A byli wśród nich ludzie o wielkim sercu, 

wspaniali i zaangażowani w wychowanie 

młodzieży, z głową pełną pomysłów jak roz-

wijać i uatrakcyjniać zajęcia Domu, aby jak 

największa liczba wychowanków mogła         

w nich uczestniczyć i rozwijać swoje talenty. 

W poprzednich numerach gazetki pisaliśmy      

o najwcześniejszych latach działalności na-

szej placówki - od lat 50. do 70. – to właśnie 

wiele faktów z tamtego okresu pozostaje dla 

nas największą zagadką. 

Pierwsi kronikarze PMDK w większości 

przypadków  także pozostają bezimienni,          

a przecież to dzięki nim mamy dostęp do  

informacji, których dzisiaj nie sposób znaleźć 

nigdzie indziej. 

Jednak te wiadomości, które mamy i fakt, że 

jesteśmy następcami wielkiej grupy          

wspaniałych ludzi, a także nasza pasja               

i niepohamowana ciekawość każą nam      

zadawać pytania – kiedy? jak? dlaczego? kto?  

A te pytania mnożą kolejne i kolejne, na które 

ciągle szukamy odpowiedzi. 

 

Dlatego też zdmuchujemy kurz z Kronik,           

z pietyzmem naprawiamy stare, uszkodzone 

zdjęcia, drżącą ręką przewracamy karty       

starych dokumentów, z lupą śledzimy posta-

cie na zachowanych fotografiach,  aby nie 

umknął nam żaden szczegół. Szukamy,       

pytamy, badamy i sklejamy w jedną całość tę 

barwną historię naszego Domu. 

Pierwszy Kierownik DKDiM Pan     

Stanisław Śmieszkiewicz.              

Pracę  w Domu rozpoczął                      

1.10.1952, a zakończył  w roku    

szkolnym  1994/1995.                                                                             

W bieżącym numerze: 

 

 Pierwszy      

Kierownik 

PMDK i jego 

historia 

 

 Archiwalne 

zdjęcia                

i dokumenty 

Zachowana taśma 

filmowa z opisem 

wykonanym przez  

Pana Śmieszkiewi-

cza, a także pokry-

wa od kinemato-

grafu, która jedno-

cześnie służyła po    

podłączeniu kabli 

jako głośnik. 

Źródło: archiwum 
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Człowiekiem, który nas nieustannie inspiruje  

w  poszukiwaniach, jest Pan  Stanisław Śmiesz-

kiewicz. Jest on swego rodzaju ikoną Domu Kul-

tury. Przede wszystkim dlatego, że był tak długo 

związany z naszą placówką, że kierował nią w 

różnych przedziałach  czasowych - nawet, gdy był 

już emerytowanym nauczycielem.      Natrafiamy 

też  na udokumentowane ślady, że jego praca była 

jego pasją, że był zaangażowany   w wychowanie 

młodzieży,   i jak czytamy w jednym z zachowa-

nych dokumentów: „uzyskuje bardzo dobre rezul-

taty mimo ciasnej bazy lokalowej i przestarzałego 

sprzętu”.  

A także: „Wiele uwagi poświęca młodzieży trud-

nej, którą umiejętnie włącza do pracy kółek zain-

teresowań. Udziela instruktarzu nauczycielom 

zajęć technicznych, współpracuje z dyrekcjami 

szkół i przedszkoli. Poza pracą zawodową wyko-

nuje społecznie wiele prac na rzecz miasta (…). 

Jest autentycznie zaangażowany w pracy zawodo-

wej i społecznej.” 

Źródło cytatu: dokumenty archiwalne 

 

Stanisław Śmieszkiewicz urodził się 12 lipca 

1920 w Krakowie. W roku 1936 skończył naukę 

w Szkole Podstawowej w Krakowie, a w 1939 

Szkołę Elektromechaniczną. 

W czasie okupacji pracował na kolei w oddziale 

teletechnicznym. Odbył w związku z pełnioną 

funkcją odpowiednie szkolenie. 

W latach 1945-1947 pracował w firmie 

„Elektromechanika”, a jednocześnie uczył się                       

w Państwowej Szkole Samochodowej. W tej pla-

cówce pracował w charakterze instruktora-

wykładowcy w latach 1948-1951. 

Zanim trafił do MDK w Trzebini, odbył kurs pe-

dagogiczny w Tarnowie, był tam też wychowawcą  

w internacie Liceum Pedagogicznego. 

W 1953 r. był słuchaczem Kursu dla Kierowni-

ków Domu Harcerza w Sopocie. W 1959 otrzymał 

uprawnienia „do samodzielnego obsługiwania 

wąskotaśmowych aparatów do wyświetlania fil-

mów”. Aby uzyskać podobne uprawnienia trzeba 

było zaprezentować swe umiejętności przed Ko-

misją Egzaminacyjną Kinooperatorów. 

W 1960 r. ukończył kurs instruktorów modelar-

stwa lotniczego Aeroklubu Tatrzańskiego                    

w Nowym Targu, uprawniający do samodzielnego 

szkolenia modelarskiego w szkołach i świetlicach. 

W tym samym roku skończył też studia pedago-

giczne na WSP w Katowicach. Oprócz pracy  

w MDK w Trzebini, z polecenia Kuratorium 

Oświaty i Wychowania prowadził szkolenia dla 

nauczycieli z zakresu techniki. Szkolenia były 

prowadzone od 1955 do 1972 r.  Był też wykła-

dowcą zajęć technicznych w Studium Nauczyciel-

skim w Krakowie w latach 1960-1963. 

Stanisław Śmieszkiewicz na festynie z okazji 

Dnia Dziecka, lata 60. Źródło: Kronika 

Odbicie autentycznej  pieczątki 

Pana Śmieszkiewicza, odnalezione 

na stronie używanej przez niego 

książki „Biblioteka radiomechani-

ka. Adaptery”.  

Ilość i tematyka kursów, w których 

uczestniczył imponuje nawet dzisiaj. 

Na przykład w 1960 r. odbył Kurs Kie-

rowników Świetlic w Nowym Targu.          

W 1954 r. kurs dla Kierowników Dzia-

łu Techniki, 1959/1960 kurs pedago-

giczny organizowany przez Zakład 

Doskonalenia Rzemiosła w Warszawie 

dla pracowników inżynieryjno – tech-

nicznych. W 1962 Wojewódzki Kurs 

dla Kierowników Kółek Technicznych 

w Tarnowie. W 1967 kurs dla Kierow-

ników Placówek Wczasów dla Dzieci      

i Młodzieży Szkolnej. 

Od roku 1953 był odpowiedzialny za 

organizowanie wystaw technicznych 

powiatowych   i   wojewódzkich. 

W MDK oprócz zajmowania stanowi-

ska Kierownika prowadził zajęcia tech-

niczne, był  instruktorem kinooperato-

rem, zajmował się też modelarstwem.  

A przede wszystkim był życzliwym, 

troskliwym i twórczym nauczycielem. 

Człowiekiem ciekawym świata, chęt-

nym do poznawania wszelkich nowości 

- czy to pedagogicznych czy technicz-

nych. Młodzieńcza siła i pasja napędza-

ła go do uczenia się i działania nawet 

wtedy, gdy był już emerytowanym na-

uczycielem - kontynuował pracę             

w Domu Kultury, a we wspomnieniach 

tych, którzy go pamiętają pozostał czło-

wiekiem wesołym i młodym duchem. 

Stanisław Śmieszkiewicz 

na spotkaniu Klubu Inno-

watorów 1988 r. 

Źródło: Archiwum PMDK 

Zasilacz, schemat uniwersalne-

go silniczka elektrycznego, mo-

dele z zajęć. Źródło: Kronika 
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Na zdjęciach zamieściliśmy fragmenty z zachowa-

nych w archiwum dokumentów, z których może-

my się dowiedzieć nie tylko jakie zajęcia prowa-

dził pan Śmieszkiewicz, ale także jakim był czło-

wiekiem. 

Trzeba mocno podkreślić fakt, że działał on  

w czasach bardzo trudnych politycznie, nie miał 

też tak łatwego dostępu do wielu źródeł informacji 

i nowinek technicznych jak my teraz. 

A jednak konstruował z młodzieżą najbardziej  

fantastyczne mechanizmy i maszyny - na przykład 

rakiety. 

Za swą działalność otrzymał wiele wyróżnień  

i odznaczeń: 

 

Złoty Krzyż Zasługi – Warszawa 1972 

Medal 30- lecia PRL - Warszawa 1974 

Odznaka Przyjaciela Dziecka 1972 

Złota Odznaka ZNP Warszawa 1978 

Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa 

Katowickiego 1980 

Dwukrotnie Nagroda Ministra Oświaty i Wy-

chowania I stopnia 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 1974 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

1979 

Autentyczny podpis Pana Śmieszkiewicza, 

Źródło: dokumenty archiwalne 

Na zdjęciach – Pan Śmieszkiewicz i Pani Dy-

rektor Mirosława Piotrowska oraz pracowni-

cy Domu Kultury. 

Źródło:  prywatne archiwum Pani Dyrektor 

Mirosławy Piotrowskiej 
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Prezentowane zdjęcia pochodzą z jednej z naszych 

Kronik i są wspaniałym dokumentem działalności  

i współpracy Pana Stanisława Śmieszkiewicza i Pana 

Adolfa Borgusia. 

Znamy tożsamość chłopca ze zdjęcia poniżej – jest to 

Stanisław Hapek.  


