Kwartalnik Lokalnej Aktywności Społecznej

Zawiercianin
Nakład: 3000 egz.│Nr 2 (4) lato 2010│bezpłatny│ ISSN 2081-0121│ www.zawiercianin.pl

Zawiercie miasto dobrych połączeń (z logo miasta) projekt
współfinansowany przez Gminę
Zawiercie

gwiazdy
Gwiazdy

z Lgoty Murowanej



Od wydawcy:

Spis treści:

Mają
Państwo
przed sobą już czwartą odsłonę naszego
pisma. Nasz kwartalnik na razie skutecznie wytrzymuje próbę
czasu. Wspominam o
tym dlatego, że pełne
finansowanie na nasze
czasopismo skończyło
się z końcem   2009 r. wraz
z zakończeniem projektu
realizowanego w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   Mimo to   podjęliśmy jako Centrum Inicjatyw
Lokalnych decyzję o kontynuacji wydawania pisma,
angażując w głównej mierze
własne środki finansowe.
Udało się to również   dzięki wsparciu finansowemu z
budżetu miasta Zawiercie,
a także reklamodawców.
Uznaliśmy, że nasza misja
pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu, będzie w pełni realizowana właśnie poprzez własne
pismo. Nie bez znaczenia
były również wyrazy sympatii i poparcia w trudzie tworzenia Zawiercianina napływające przez czytelników z
różnych zakątków powiatu.
Jeśli uznają Państwo, że warto by nasze pismo zadomowiło się na medialnej mapie
powiatu prosimy o wsparcie. W związku z tym zachęcamy Państwa do zainteresowania się prenumeratą
naszego pisma.  Za nieduże
pieniądze będą mieli Państwo gwarancję otrzymania
numeru do swojej skrzynki
pocztowej. Nam zaś zapewni   to pewną niezależność
finansową.
Czekamy również na
Państwa opinie dotyczące
naszego pisma. Zależy nam,
by pismo, które wydajemy
było ciekawe i chętnie czytane. Prosimy więc   o informacje, o czym chcieliby
Państwo przeczytać w naszej
gazecie. Jakie tematy warto
poruszyć?  Zależy nam, aby
gazeta była kształtowana
przez Państwa - Czytelników.
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Semper In Muneris. Zawsze na służbie
W bieżącym numerze
polecam szczególnie okładkowy artykuł Joanny Walczak o młodych ludziach z
Lgoty Murowanej, którzy
realizują projekt muzyczny.
Dzięki swoim staraniom nie
tylko pozyskali środki na
warsztaty muzyczne i taneczne, ale zaangażowali w działania swoich rówieśników.
Przykładem innej wartościowej aktywności młodych
ludzi jest prezentujący muzykę religijną zespół Liberi
Deus z Poręby. W artykułach widać ogromną potrzebę realizacji młodych ludzi,
potrzebę twórczej ekspresji,
jakże często   niezrealizowaną z powodu przyziemnych
problemów braku bratniej
pomocy, czy finansów.
Zachęcam do lektury
wartkej rozmowy o kulturze
Bogdana Dworaka i Przemysława Pieniążka. Warto
zapoznać się co znany literat
mówi o zawierciańskiej inteligencji, masowej kulturze i
cenionych pochodzących z
Zagłębia osobistościach kultury.  
Numer dopełniają historyczne korzenie naszych
społeczności. Na naszych
stronach
prezentujemy
wybitną postać zawierciańskiego księdza Bolesława
Wajzlera, a także narodziny
pierwszych organizacji społecznych na terenie Poręby
opisanych przez Zbigniewa
Kluźniaka.
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Gwiazdy z Lgoty na start
Niełatwo zrealizować marzenia. Szczególnie gdy jest się młodym mieszkańcem niewielkiej gminy. Jednak
chęci, zapał i praca sprawiają, że wizje nabierają konkretnych kształtów. Wiedzą o tym członkowie
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z Lgoty Murowanej, którzy zrealizowali bardzo
ciekawy pomysł. W rozmowie z Joanną Walczak opowiadają o nim Dominika Głażewska, Tomasz
Bednarz i Karol Konarski.
„Dajmy sobie szansę – hip hop
naszą szansą na sukces” to
tytuł projektu realizowanego
przez wasze stowarzyszenie.
Skąd pomysł na tego rodzaju
przedsięwzięcie?
Tomasz Bednarz: Prezes stowarzyszenia, Aneta Głażewska,
spytała wprost, w jakich zajęciach najchętniej wzięlibyśmy
udział. Zgodnie stwierdziliśmy,
że hip-hop, zajęcia taneczne
i DJ-skie, które zawsze nas interesowały. I tak się
zaczęło. Wszyscy zapaliliśmy się do tego
pomysłu. W projekcie
wzięło udział około
40 osób. Ponad 30
szkoliło umiejętności
taneczne, a cztery od
początku typowane
były na warsztaty z
DJ-ki. Tylko cztery
ze względu na możliwości sprzętowe, ponieważ nie da się w
grupie 30-osobowej
ćwiczyć na jednej konsoli. Na DJ-kę jeździliśmy do Klubu Energy
2000 do Przytkowic.

prowadził z nami zajęcia oraz
inauguracyjny występ naszych
DJ-ów podczas imprezy, która
odbyła się 6 czerwca w Kroczycach. Elementem uzupełniającym było wydanie płyty prezentującej  naszą twórczość.
Otrzymaną dotację przeznaczyliśmy również na remont sali – siedziby naszego
stowarzyszenia, znajdującej się
w budynku OSP w Lgocie Murowanej, gdzie zaplanowano
warsztaty tańca nowoczesne-

projektów, m.in. jak je pisać,
aby otrzymały pozytywną ocenę. Ale nigdy wcześniej nie pisaliśmy tego rodzaju projektu.
Była to dla nas nowość.
Jak nawiązaliście kontakt z
uczestnikami tak prestiżowego programu tanecznego, jakim jest show taneczne You
Can Dance? Czy instruktorzy
chętnie zgodzili się na współpracę?
T.B.: Z nawiązaniem kontaktu i

Braliście bezpośredni udział w pisaniu
Tomasz Bednarz, Dominika Głażewska i Karol Konarski, fot.Rafał Rogala
projektu? Na czym
dokładnie polegały te nietypo- go. Projekt trwający od marca współpracy nie było większych
do czerwca 2010 r. obejmował problemów, choć wymagało
we warsztaty?
Dominika Głażewska: Pro- 48 godzin warsztatów, a środki to sporego zaangażowania z
jekt mogliśmy od początku do na jego realizację uzyskaliśmy z naszej strony. Główna instrukkońca stworzyć sami, mieliśmy Narodowej Agencji Programu torka – Iwona Tchórzewska,
uczestniczka trzeciej edycji propełną swobodę. Składał się on „Młodzież w działaniu”.
gramu, chętnie przyjęła nasze
z dwóch części. Pierwszą fazą
działań była rekrutacja, czyli Czy posiadaliście wiedzę nie- zaproszenie. Dzięki niej miezałatwienie instruktora, który zbędną przy pisaniu tego ro- liśmy możliwość współpracy z
dwoma choreografami, którzy
poprowadzi zajęcia taneczne. dzaju projektów?
Warto podkreślić, że udało T.B.: Wszystkiego uczyliśmy przyjechali do nas gościnnie.
nam się namówić do współpra- się podczas pisania wniosku. Byli nimi Kacper Matuszewski
cy nie byle jakiego instruktora, Oczywiście wcześniej braliśmy – tancerz z Kwidzyna, uczestnik
bo gwiazdę popularnego pro- udział w sympozjach i szkole- III i IV edycji programu, oraz
gramu You Can Dance – Iwonę niach, m.in. organizowanych Daniel Szarek – B’boy, wieloTchórzewską.
przez Inkubator III Sektora w krotny medalista.
Następnie załatwialiśmy Dąbrowie Górniczej oraz orudział w projekcie największej ganizacje pozarządowe. Dzięki Jak wyglądały same zajęcia?
gwiazdy DJ-skiej z Klubu Ener- tym szkoleniom zdobyliśmy Czy uczyliście się jakichś kongy 2000, DJ-a Thomasa, który podstawową wiedzę na temat kretnych choreografii?

Karol Konarski.: Każdy z instruktorów wprowadzał własną choreografię i własny styl.
Nie były to zajęcia skupione
na jednej konkretnej technice. Chodziło o to, aby wszyscy
spróbowali wybuchowej mieszanki. Mieliśmy okazję tańczyć
hip-hop, break dance, house
oraz krumping. Tańczyliśmy
wszystkie style z zakresu tańca
nowoczesnego.
D.G.: Zajęcia były bardzo ciekawe, choć bardzo wymagające.
Cztery godziny zajęć,
w tym godzinna rozgrzewka przed właściwą choreografią, dały
nam nieźle popalić.
Wśród uczestników są
osoby, które wiążą swoją przyszłość z tańcem,
więc zajęcia na pewno
nie poszły na marne.
Reszta osób miała okazję spróbować i zobaczyć, że taniec to nie
tylko występy przed
kamerą, ale przede
wszystkim ciężka praca.
W ramach projektu
odbywały się również
warsztaty DJ-skie. Jak
one wyglądały? Czy
DJ-ka odgrywa w waszym życiu jakąś szczególną
rolę?
D.G.: Muzyka stanowi w moim
życiu szczególną rolę. Lubię
słuchać różnych gatunków. W
zajęciach najciekawsze było to,
że mieliśmy możliwość uczenia
się warsztatu w prawdziwym
klubie, na prawdziwym, profesjonalnym sprzęcie, z praktykującym DJ-em Thomasem, menedżerem tego klubu, grającym
w nim od ponad 15 lat. Trener
udzielił nam najlepszej wiedzy,
jaka może być. Pokazał wiele
przydatnych sztuczek, które
możemy wykorzystywać próbując tworzyć własne utwory.
T.B.: Ja również staram się
komponować własne utwory,
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choć na razie gram dla własnej przyjemności. Muszę jeszcze podszkolić warsztat, bo nie
jest tak łatwo stworzyć coś, co
podobałoby się tysiącom ludzi.
Same zajęcia były bardzo ciekawe. Podczas warsztatów padło
nawet żartobliwie hasło, że rzucamy szkołę dla DJ-ki. Warto
podkreślić, że udało nam się zakupić profesjonalną konsoletę,
której nie ma nikt w powiecie.
Na pewno wykorzystamy ją w
naszych dalszych działaniach.
K.K.: Sam Klub zrobił na nas
piorunujące wrażenie, ma niesamowite możliwości osiągania
dźwięków i efektów audiowizualnych. Jest wstępny plan, że
wystąpimy w Klubie, aby oswoić się z publiką i tremą. Na takie
występy przychodzi 2-3 tysiące
ludzi.
D.G.: Trzeba przyznać, że jesteśmy debiutantami i występ w
tak prestiżowym klubie, gdzie
nikt nas nie zna, to ogromna
szansa. Do dalszej nauki motywuje nas również to, że DJ
Thomas „nakazał” nam grywać
wspólnie. Spotykamy się zatem
w naszej siedzibie i tworzymy.
To bardzo odpręża.
Jak Wasi znajomi i sąsiedzi zareagowali na wieść o tym, że
bierzecie udział w tak fajnym,
niecodziennym projekcie?
T.B.: Żałują, że nie włączyli się
wcześniej do projektu. Jedno-

mogę czymkolwiek zarządzać.
A tu taka niespodzianka. Przyznam nieskromnie, że dobrze
sobie poradziłem.
D.G.: Podzielam zdanie moich
kolegów, ale jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasze działania spotykają się z uznaniem
mieszkańców. Poprzez promocję naszych działań promujemy
przecież całą miejscowość. Sporo mieszkańców brało udział w
naszym inauguracyjnym pokazie 6 czerwca. Dało się wyczuć
ich sympatię, którą podczas występów okazywali nam niejednokrotnie. Graliśmy dla wszystkich mieszkańców gminy, ale
szczególnie dla mieszkańców
Lgoty Murowanej.
Dla nas projekt jest świetną
sprawą, znakomitym sposobem
na wypełnienie czasu wolnego
i możliwością realizowania naszych pasji. Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej
udało się zrealizować nasze marzenia.
Zamierzacie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w
najbliższej przyszłości?
T.B.: Oczywiście. Zamierzamy
otworzyć własny Klub. Skoro
udało nam się zrealizować projekt, to dlaczego pomysł klubu
miałby nie wypalić? Właśnie
jesteśmy na etapie rejestracji stowarzyszenia, pod nazwą
Niezależny Klub Młodzieżowy,

Warsztaty taneczne, fot. Tomasz Bednarz

cześnie jest to dla nich zachętą,
aby w przyszłości udzielać się
bardziej. Dzięki tym zajęciom
mieliśmy możliwość rozwoju w
konkretnym kierunku.
K.K.: Część z nich była na pewno trochę zazdrosna... Jestem
koordynatorem projektu. Nikt
wcześniej nie spodziewał się, że



którego siedzibą jest wstępnie
przeznaczone pomieszczenie na
dole w budynku OSP. Stwierdziliśmy, że mamy tyle pomysłów,
że w jednej organizacji tego nie
zrealizujemy, więc musieliśmy
stworzyć coś nowego.
Chcielibyśmy także zagospodarować teren wokół bu-

Występ grupy podczas Dnia Dziecka w Kroczycach, fot. Joanna Walczak

dynku, stworzyć miejsce, gdzie
moglibyśmy przyjść i miło spędzić czas. Na razie pomieszczenia nadają się do generalnego
remontu.
K.K.: Mając własny Klub, moglibyśmy wykorzystać i pokazać
nasze umiejętności. Chcielibyśmy, aby o tym miejscu wiedzieli nie tylko mieszkańcy naszego sołectwa, ale także ludzie
z okolicznych miejscowości.
Klub Energy 2000 to wspaniałe
miejsce, bardzo dobra muzyka,
świetny styl i niesamowity klimat. Gdyby udało się nam stworzyć chociaż namiastkę takiego
miejsca, byłoby to spełnieniem
naszych marzeń.
D.G.: Chcielibyśmy, aby nasz
Klub prezentował wysoki poziom. Już teraz zaczynamy
zbierać środki na profesjonalny
sprzęt nagłaśniający. Naszym
marzeniem jest, aby wspomnianymi działaniami zainteresowali się sponsorzy – być
może wesprą finansowo nasze
przedsięwzięcie, na co bardzo
liczymy.
Końcowym etapem projektu
był występ tancerzy oraz DJów, połączony z nagraniem
profesjonalnej płyty.
D.G.: Podczas obchodów Dnia
Dziecka,
zorganizowanych
przez Urząd Gminy Kroczyce,
odbył się występ grupy hiphop. Na czele grupy miała
stanąć gwiazda You Can Dance, Iwona Tchórzewska, która
niestety ze względów zdrowotnych zmuszona była odwołać
przyjazd. Zapowiedziała jednak
swój występ w najbliższym terminie. Mimo jej nieobecności,
nasi tancerze pokazali się z jak
najlepszej strony.

Również my, DJ-e mieliśmy szansę zaprezentowania
swoich umiejętności podczas
Batalii DJ-ów. Całość imprezy
poprowadził nasz trener – DJ
Thomas. Podczas wieczornego
pokazu mieliśmy szansę wypromować debiutancką płytę, na
której znalazło się dwadzieścia
naszych kompozycji, czyli ponad 70 minut dobrej muzyki.
Poza tym swoją twórczością
chcielibyśmy przekonać mieszkańców gminy do muzyki klubowej. Na okładce płyty znalazły się nasze pseudonimy: DJ
Rośka, DJ Extreme, DJ Craash
oraz DJ Master Mind. Mamy
nadzieję, że nowe pseudonimy
przyniosą nam szczęście.
Jakie są wasze najbliższe plany?
T.B.: Zamierzamy „wypuścić”
jednego uczestnika projektu
do kolejnej eliminacji programu You Can Dance, aby miał
szansę zaprezentowania swoich
umiejętności oraz wszystkiego,
czego nauczył się podczas warsztatów.
Myślimy także o kontynuowaniu projektu, w którym
nacisk kładziony byłby na taniec współczesny, czyli styl, na
który w trakcie warsztatów nie
przeznaczono zbyt wiele czasu z
racji napiętego programu szkoleń. W przedsięwzięciu wzięłaby
udział mniejsza liczba uczestników, pragnąca kształcić się już
w tym konkretnym kierunku.
Nie zapominamy również o DJce. Chcielibyśmy uczyć się na
bardziej zaawansowanym poziomie, pozwalającym na tworzenie własnych produkcji.
Dziękuję za rozmowę.
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SEMPER IN MUNERIS

(zawsze na służbie)

Odważni i sympatyczni.
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej Pilica. – „Podtrzymujemy historię straży pożarnej w Pilicy.
Pierwsze zapisy o pożarach, jakie
udało mi się znaleźć, pochodzą z
1459 roku. Natomiast w 1731 r.
dziedziczka Maria Józefa z Wesslów Sobieska zorganizowała coś
na kształt straży pożarnej: dwóch
strażaków angażowano do przeprowadzania regularnej kontroli
kominów – mówi Szymon Kot.
– Potem przez Pilicę przetoczyło się
kilka olbrzymich pożarów, w których
niejednokrotnie ucierpiała cała
miejscowość. Straż pożarną organizowano od 1902 roku, a gubernator zatwierdził jej sztandar (który
posiadamy do dziś) 4 lata później.
Jesteśmy najprawdopodobniej najstarszą OSP w powiecie zawierciańskim”.
Własną historię posiada
też każdy ze strażaków. Szymon
Kot: „Strażakiem został mój brat.
Przed zawodami pożarniczymi na
boisku sportowym mierzyłem im
czas podczas ćwiczeń bojowych i…
wciągnęło mnie to”. Agnieszka
Rzadkiewicz: „W 2006 roku brat
namówił mnie do wystartowania w
zawodach. Spodobało mi się i tak
zostałam w OSP”. Kamil Rzadkiewicz: „Od małego ciągnęło
mnie do straży, przyglądałem się
ćwiczeniom strażaków pod remizą.

Gdy tylko była możliwość, zapisałem się do OSP”. Szymon Kot:
„Rzadkiewicze to mają genetycznie
– dwóch braci i siostra! A ich tata
był strażakiem zawodowym”.
Cała załoga OSP Pilica
liczy 41 członków czynnych,
10 członków honorowych, 13
członkiń Kobiecej Drużyny
Pożarniczej, 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Około 15 członków udziela się

podobnie jak jego poprzednik,
st. bryg. mgr inż. Czesław Błażkiewicz.
Spotkanie przy czerwonych
wozach

Spotykamy się w ciepłe sobotnie popołudnie. Na szczęście
żaden alarm nie przeszkadza
nam w rozmowie. Ale o dreszcz
emocji oraz, co najważniejsze,
o pomyślność w akcjach muszę
zapytać.

Manewry 2009 zbiorowo, fot. arch. OSP Pilica

stale w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Warto też wspomnieć, że
obecny komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu,
mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutak, wywodzi się z OSP Pilica,

Szymon Kot wyjaśnia:
„Najczęściej jesteśmy wzywani do
takich zdarzeń, jak pożary (przeważnie wiosenne pożary traw) czy
też miejscowe zagrożenia, na przykład gałęzie lub drzewa złamane
podczas burzy lub śnieżycy. Od mo-

mentu założenia strony internetowej jest prowadzona statystyka wyjazdów. Na szczęście pożary domów
czy mienia są marginalne. Fałszywe
alarmy zdarzają się rzadko; przez 3
lata były to 2, 3 wyjazdy. Udział w
uroczystościach kościelnych, świętach państwowych oraz na pokazach, odwiedziny u przedszkolaków
i pokazywanie wyposażenia strażackiego, udział w Dniu Otwartym
naszego liceum – to natomiast przyjemniejsza część zadań.
O konieczności wyjazdu nie
jesteśmy powiadamiani telefonicznie. Ktoś dzwoniąc pod numer 998
jest łączony z Powiatowym Centrum Kierowania w Zawierciu w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.
Dyspozytor z PSK powiadamia nas
włączając zdalnie syrenę. W Pilicy
słychać syrenę i dodatkowo do każdego z nas wysyłany jest SMS. W
ciągu 2-3 minut pod remizą jest
już grupka strażaków. Jeden z nas
(najczęściej Dowódca Sekcji) dzwoni na PSK, dowiadując się o typie
akcji i miejscu, w jakie mamy się
udać. Reszta szybko się przebiera,
obsada wskakuje do wozu (lub obu
wozów, jeśli jest taka konieczność) i
udaje się na miejsce zdarzenia”.
Agnieszka
Rzadkiewicz,
która jest w straży już od kilku
lat, mówi, że najbardziej utkwiły jej w pamięci wydarzenia na
Krępie w 2009 roku. – „Podczas
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tego pożaru wiele można się było 0,4/0,6 oraz ciężki samochód gaśninauczyć i sprawdzić w trudnych czy Jelcz GCBA 6/32. Volkswagen
warunkach, a także zobaczyć, jak jest wyposażony w nożyco-rozpierawielkim zagrożeniem jest pożar. cze do ratownictwa technicznego i
Nigdy nie wiadomo, jak taki pożar drogowego oraz pełen zestaw OSP
może się dalej rozwinąć” – opowia- R1 (torba, szyny Kramera, nosze
da.
typu deska). Dodatkowo na VW są
Widziałam wielkie czer- trzy aparaty powietrzne do np. prawone wozy i wyposażenie; mia- cy w zadymieniu. W gminie Pilica
łam nawet ochotę przymierzyć tylko 10 druhów-ochotników z OSP
prawdziwe strażackie ubranie. Pilica posiada kurs AODO (apaBo przecież od strony formal- ratów ochrony dróg oddechowych)
no-prawnej członkiem straży oraz kurs ratownictwa technicznemoże zostać każdy, kto ukoń- go. Jelcz jest typowym samochodem
czył 18 lat. A kobieta-strażak? gaśniczym, również wyposażonym w
Dlaczego nie? OSP Pilica ma w torbę OSP R1, również posiada noswoich szeregach druhny wy- życo-rozpieracze, pompę szlamową i
jeżdżające na akcje.
pływającą. Oba auta wyposażone są
– „Jedna z naszych druhen, w agregaty prądotwórcze i maszty
której dwaj bracia i chłopak są stra- oświetleniowe.
Samochód VW jest autem nożakami, od dawna chciała jeździć z
nami. Po rozmowach z Państwową wym, zakupiła go Gmina w 2005
Strażą Pożarną w Zawierciu okaza- r. Jest to jedyny w gminie samochód
ło się, że jeśli zrobi badania i kurs, przystosowany do ratownictwa techmoże jeździć na akcje. W jej ślady nicznego i drogowego. Natomiast
poszły jeszcze cztery inne druhny. jelcz przeszedł w tym roku solidny
W tej chwili nasza druhna prekur- remont. Wiemy, że posłuży jeszcze
sorka jest obecna na ponad połowie kilka lat. Jest autem sprawdzonym
akcji. Każdy z nas wie, że można w wielu trudnych akcjach. Pewnie
na nią liczyć” – twierdzą zgodnie z czasem nadejdzie konieczność
panowie.
wymiany na nowy wóz, ale trudno
Wiek również nie stoi na będzie się nam z nim pożegnać”.
przeszkodzie, gdy już jako naDopiero za 2-3 lata ma
stolatek chce się pomagać innym. Opiekunem
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej jest druh Kamil Rzadkiewicz. Mówi
on: „Chcemy, aby MDP
wystartowała na Zawodach
Sportowo-Pożarniczych już
w tym roku. Członkowie
MDP pomagają również
przy pracach w remizie:
myją samochody, porządkują
garaże i schowki”.
Zasoby i braki
„Stan posiadania”
OSP Pilica przedstawia
Szymon Kot: „Jesteśmy dobrze wyposażoną jednostką Florian 2010, fot. arch. OSP Pilica
zarówno na tle gminy, jak i
powiatu. Posiadamy lekki samochód zostać dokończona budowa reratownictwa
techniczno-medycz- mizy. Powstanie tam także sala
nego Volkswagen LT 46 GLBM pamięci, gdzie strażacy będą

Druhny A. Rzadkieiwcz i J. Iskierkana manewrach w 2008 roku, fot. arch.
OSP Pilica

mogli udostępniać pamiątki,
którymi dysponują. – „Nasze
największe marzenie to w tej chwili
posiadania remizy z prawdziwego
zdarzenia, z aneksem kuchennym,
łazienką. Tak, aby po powrocie z
akcji można było usiąść, odpocząć,
zjeść coś i móc spokojnie porozmawiać. W tej chwili dysponujemy
dwoma boksami garażowymi i pomieszczeniami gospodarczymi nad
nimi” – mówi pan Szymon.
Do tej pory udało się
„umeblować” garaż skromnymi
szafkami, aby każdy miał włas-

godłem Pilicy jako naszywkę na
ubranie specjalne i koszarowe.
Każdy ze strażaków posiada
teraz taką tarczę i naszywkę z
imieniem i nazwiskiem. Postarali się o to we własnym zakresie, aby zbytnio nie obciążać
skromnego budżetu.
Słysząc o problemach i
marzeniach, pytam o wsparcie
i pomoc lokalnej społeczności.
– „Zawsze możemy liczyć na pomoc
Urzędu Miasta i Gminy, na przykład w przypadku zakupów sprzętu
do remizy. Jedna z aptek w Pilicy
regularnie pomaga nam w
uzupełnieniu torby do ratownictwa medycznego, a
sklep komputerowy z Pilicy
sponsoruje nam domenę internetową. Jeden z druhów
utrzymuje serwer, na którym
znajduje się nasza strona.
Kolejny druh stworzył dla
nas system powiadamiania
o załączeniu syreny poprzez
SMS-y” – informują mnie
strażacy.
Zgrana paczka
To bardzo ważne, gdy
praca, którą wykonujemy, stanowi pozytywną
część życia. Ci ludzie są
tego najlepszym dowone miejsce na najpotrzebniejsze dem. Pomagają innym, a przy
rzeczy. We własnym zakresie tym ufają sobie i mogą na sobie
opracowano również tarczę z polegać.

Konkurs grantowy dla powiatu zawierciańskiego

AKTYWNI LOKALNIE
Już we wrześniu!
Szczegółów szukaj na zawiercianin.pl
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Jak na prawdziwych
strażaków przystało, są też
wysportowani. – „Wielokrotnie
udawało nam się stawać na podium w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
W 2002 r. pierwsze miejsce zajęła
MDP w grupie dziewcząt. W 2004
r. drużyna męska drugie miejsce,
drużyna kobieca pierwsze miejsce
zarówno w zawodach gminnych,
jak i powiatowych. W 2006 r.
drużyna męska również stanęła na
drugim stopniu podium, a jeden
z naszych druhów wystartował w
konkursie III Wojewódzki Przełaj Rowerowy Policjantów i Służb
Mundurowych w Hutkach-Kankach – przywożąc brązowy medal”
– z dumą opowiada Szymon
Kot.
Bardzo ważnym osiągnięciem było reprezentowanie
powiatu zawierciańskiego na I
Wojewódzkich Mistrzostwach
Ratowników Medycznych OSP
i PSP jednostek z województwa śląskiego, organizowanych
przez Komendę Wojewódzką
PSP w Katowicach w 2008 r.
Piliczanie zdobyli tam piąte
miejsce!
Będzie się działo?
Na pewno jeszcze nie raz
usłyszymy o akcjach ratowniczych i pomocy, którą niesie
dzielna drużyna z Pilicy. Tym
bardziej, że mają oni ambitne
plany na przyszłość.
Pan Szymon chce dopracować kronikę oraz książkę o
historii ochotników z Pilicy, a
pan Kamil ma w planach założenie zespołu wokalno-instrumentalnego, który współpracowałby z OSP. Na szczęście
nikt nie planuje zakończyć
przygody ze strażą. Bo bycie
strażakiem niewątpliwie daje
satysfakcję. – „Czujemy się prawdziwymi strażakami, oczywiście z
powołania a nie z zawodu” – mówią zgodnie moi rozmówcy.
Poczucie bezpieczeństwa
i świadomość tego, że w razie zagrożenia będziemy mieć
przy sobie kogoś, kto nam pomoże – to kwestie najważniejsze. Warto więc się zastanowić,
czy potrafimy dostrzec poświęcenie innych i okazać im
wdzięczność, albo – co najpiękniejsze – samemu wyciągnąć
pomocną dłoń.

Szczekocińskie

Zuchy

Położona na północny wschód od Zawiercia miejscowość Szczekociny, dla
większości mieszkańców stolicy powiatu to już niemal inny kraj. Kto bowiem
zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje ponad 40 km od miasta nad Wartą. A
jednak kwitnie tam życie kulturalne i społeczne, między innymi za sprawą
młodych ludzi z Hufca ZHP Szczekociny im. 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego.
Łyk historii
Tradycje harcerskie na ziemi szczekocińskiej sięgają roku
1916, kiedy to Stanisław Lasocki, późniejszy nauczyciel, założył pierwszą w mieście drużynę
harcerską. Początkowo liczyła
ona 36 harcerzy, pochodzących
z młodzieży pracującej i uczącej
się.
Czas był wtedy wyjątkowy.
Młodzi ludzie byli członkami
różnych organizacji mających
za zadanie zarówno przygotowanie młodych patriotycznych
serc, jak i zahartowanie przyszłych żołnierzy Rzeczpospolitej.
Więcej informacji o szczekocińskich harcerzach mamy dopiero po roku 1918, kiedy drużyna ta staje się gimnazjalną,
zostaje podzielona na zastępy i
dysponuje już własną świetlicą.
Liczyła wówczas 40 osób.
Czterech z nich – Piotrowicz, Wtorek, Beno i Rojek
– w odpowiedzi na rozkaz przewodniczącego ZHP, gen. Józefa
Hallera, stanęło w obronie Polski. Służyli w 201 Pułku Piechoty. W walkach pod Warszawą
zabity został druh Beno.

W roku 1921 doszło do
poświęcenia sztandaru otrzymanego od Towarzystwa „Piechur”. Podczas uroczystości
drużyna po raz pierwszy wystąpiła w strojach harcerskich.
Natomiast w roku 1926
powstaje
w
Szczekocinach
Drużyna Żeńska im. Królowej
Jadwigi. Następna Drużyna
Żeńska powstała w roku 1931 i
przyjęła imię Emilii Plater. Była
ona nastawiona na kształcenie
sanitariuszek. Drużyny męskie
i żeńska świetnie ze sobą współpracowały. Starano się kłaść nacisk nie tylko na rozwój tężyzny
fizycznej, ale i na kształtowanie
harcerskiej świadomości i etyki.
Organizowano m.in. wspólne
wyjazdy i spotkania choinkowe.
Niestety już w 1934 r. Gimnazjum w Szczekocinach zostało zamknięte z powodów finansowych. Wraz z zamknięciem
szkoły doszło do likwidacji gimnazjalnych drużyn harcerskich.
Uczniowie ze szczekocińskiego
gimnazjum zostali przeniesieni
do szkół w Częstochowie, Krakowie, Miechowie, Olkuszu i
Kielcach. W niektórych z tych
placówek kontynuowali dzia-

Ewelina Bednarz
Komendant Hufca Szczekociny Hm. Cezary Huć, fot. Damian Domżalski

łalność harcerską. W Szczekocinach jednak aż do II wojny
światowej Hufiec pozostał w
zastoju. Po wybuchu wojny,
harcerze sformowali się w Szare Szeregi. Prawdopodobnie 3
września 1939 r. jeden z nich
granatem unieruchomił dwa
czołgi niemieckie, wjeżdżające
od strony Lelowa. Tożsamość
tego człowieka pozostaje nieznana po dzień dzisiejszy. Harcerze prowadzili tajne nauczanie, m.in. historii i geografii.
Po wojnie harcerstwo odrodziło się w Szczekocinach w
roku 1946 w Szkole Podstawowej nr 2. Niestety w czasach
komunizmu idea przedwojennego skautingu była tępiona, a
ZHP został włączony w struktury Związku Młodzieży Polskiej.
Czyniono również trudności w
kwestii nadania hufcowi imienia 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Dopiero
we wrześniu 1993 r. doszło do
nadania tego imienia oraz wręczenia sztandaru podczas biwaku hufca w Szkole Podstawowej
nr 1.
W praktyce
Pracę szczekocińskiego Hufca możemy podzielić na dwie
zasadnicze części. Pierwsza z
nich odbywa się za biurkiem w
Komendzie Hufca ZHP Szczekociny, przy ulicy Krakowskiej
23. Pracują tam Kinga Janaska
i Anna Mróz. Poza zamiłowaniem do harcerstwa łączą je
również więzy krwi, są bowiem
kuzynkami pochodzącymi z rodziny o harcerskich tradycjach.
Ich zadaniem jest przede
wszystkim dbanie o sprawną infrastrukturę Hufca. Starają się
o dofinansowania na rzecz harcerzy, organizowanie zakupów
i przygotowywanie posiłków
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na biwakach. Są do dyspozycji
interesantów od poniedziałku
do piątku w godz. od 1500 do
1800. Sprawna działalność biurowa przekłada się rzecz jasna
na dobre funkcjonowanie w terenie.
Szczekociński Hufiec organizuje weekendowe biwaki dla
harcerzy poza terenem miasta.
Imprezą na większą skalę jest
natomiast obóz w Międzywodziu k. Kamienia Pomorskiego, na wyspie Wolin. Przez
dwa tygodnie młodzież spędza
czas pod namiotami, rozwijając
umiejętności sportowe w piłce
nożnej i tenisie stołowym. Obóz
w Międzywodziu ma już wieloletnią tradycję. Pierwsze wypady nad morze odbywali już na
początku lat 70. W tym roku
harcerze mają zamiar organizować trzy turnusy.
Organizowane są też imprezy tematyczne, np. „Na traperskim szlaku”, który odbywa się
zimą, a jego celem jest pokazanie harcerzom, jak sobie poradzić o tej porze roku na łonie
natury. Innym tego typu obozem jest „Las Sherwood”, na
którym harcerze mają okazję
poznać atmosferę życia Robin
Hooda i jego czasów.
Organizują też cykliczne
imprezy, takie jak Andrzejki,
Dzień Kobiet, Dzień Papieski
czy Jasełka, które w tym roku
były prezentowane w Kielcach.
Mogą się również poszczycić
laureatami w konkursach recytatorskich na szczeblu ogólnopolskim. Są obecni przy okazji
każdego święta państwowego.
Co roku biorą udział w akcji
„Betlejemskie światełko pokoju”, roznosząc bożonarodzeniowy płomyk wszystkim instytucjom na terenie Szczekocin.
Harcerze aktywnie włączają się
również w wolontariat na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Przykład czynnego pa-

triotyzmu dali natomiast
podczas sadzenia dębów
przy Zespole Szkół w
Szczekocinach z okazji
Święta Niepodległości w
2009 r.
Szczekocińscy harcerze nigdy nie stali obojętnie wobec zagrożenia życia ludzkiego. Pomagali
ludności zamieszkującej
te ziemie w czasie wszystkich powodzi, jakie miały
miejsce w XX w. Walnie
przyczynili się do usuwania skutków powodzi stulecia w 1997 r. na terenie
woj. świętokrzyskiego i
podkarpackiego.
Kinga Janaska i Anna Mróz, pracownice Komendy Hufca Szczekociny, fot. Damian
W ubiegłym roku, Domżalski
wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
uczestnicy parady otrzymali Zlot Harcerstwa Polskiego w
w Szczekocinach, Hufiec orga- polskie barwy narodowe z her- 2007 r. Do Szczekocin powrócił
nizował Szczekocińską Wiosnę bem Szczekocin, zaś dzień póź- w roku 2007.
Kulturalną. Impreza obejmo- niej rozdano baloniki z symboOrganizacja, która chce
wała popisy recytatorskie, mu- lem miasta. Choć pogoda w tym zrobić coś dobrego dla innych,
zyczne i taneczne.
roku nie była zbyt zachęcająca, nigdy nie może działać w pojeHufiec posiada własny skle- to i tak na imprezie pojawiło się dynkę. Hufiec im. 8 Pułku Ułapik z umundurowaniem, pro- ok. 200 osób, w tym 60 dzieci.
nów Księcia Józefa Poniatowwadzi również harcerską pocztę
Jak mówi Komendant Huf- skiego współpracuje czynnie z
i wydaje okolicznościowe po- ca, harcmistrz Cezary Huć, wie- organami władzy samorządocztówki. Widocznym owocem loletni, doświadczony działacz wej i instytucjami oświatowymi.
ich pracy są liczne puchary i na rzecz idei skautingu, ta im- Do stałych współpracowników
dyplomy, zdobiące ściany ko- preza pokazuje „Jak powinna szczekocińskiego
harcerstwa
mendy Hufca.
wyglądać tożsamość narodowa należą burmistrzowie Szczekocin i Dziwnowa, Starostwo ZaW Polsce i Europie
w zjednoczonej Europie”.
Kolejną imprezą ważną dla
wierciańskie i Włoszczowskie;
Dowódca i współpraca
Żadna organizacja nie bę- szkoły w Moskorzewie i Secemiszczekocińskiego
harcerstwa
jest Europejski Piknik Rodzin- dzie sprawnie kierowana, jeżeli nie w woj. świętokrzyskim oraz
ny, również organizowany we zabraknie jej dobrego lidera. Świętokrzyskie i Zachodniopowspółpracy z MGOK. W tym Na czele Hufca im. 8 Pułku morskie Kuratorium Oświaty,
roku odbyła się druga edycja Ułanów Księcia Józefa Ponia- a także wspomniany wcześniej
Ośrodek
tego ciekawego przedsięwzię- towskiego stoi wspomniany Ce- Miejsko-Gminnym
cia. Piknik odbywa się w dniach zary Huć. W roku 1985, jako Kultury w Szczekocinach.
1-3 maja.
młody harcerz, został KomenJak widać, nie tylko w ZaW tym czasie odbywa się dantem Hufca Gidle, a stamtąd wierciu dzieją się rzeczy warte
harcerski biwak, a 2 maja Para- w 1987 r. trafił do Szczekocin. uwagi.
da Schummana, podczas której Tam pozostał przez dziesięć lat,
Damian Domżalski
szkoły i drużyny harcerskie pre- zaś w 1997 r. objął funkcję kozentują wybrane państwo Unii mendanta Chorągwi Kieleckiej W tekście wykorzystałem m.in. inEuropejskiej na terenie zespołu ZHP. W 2005 r. rozpoczął pra- formacje zaczerpnięte z książki
pałacowego w Szczekocinach. cę w Kwaterze Głównej Związ- Zbigniewa Bryły „Harcerstwo w
Ponieważ impreza odbywa się ku Harcerstwa Polskiego jako Szczekocinach 1916-2000. Szkice
Współorganizował i wspomnienia”, Szczekociny 2003.
w czasie Święta Flagi, wszyscy skarbnik.
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Ogrodzienieckie perełki
„Robią furorę na wszystkich lokalnych imprezach! Kiedy pierwszy raz zobaczyłem dziewczyny w akcji,
aż dech mi zaparło! Nie spodziewałem się, że w Ogrodzieńcu mamy tak wspaniały zespół!” – często słyszę
podobne opinie, gdy pytam mieszkańców Ogrodzieńca o nasze mażoretki.
A co to takiego?
Termin „mażoretka” wywodzi się z języka francuskiego
(majorette) i oznacza młode
dziewczyny prezentujące na
różnorodnych pokazach i paradach choreograficzne układy taneczno-marszowe w rytm
muzyki. Cechą charakterystyczną mażoretek, oprócz żonglerki pałeczkami mażoretkowymi
(tzw. batonami), są kolorowe
stroje, zawierające elementy
umundurowania galowego różnych służb i formacji.
Tyle mówi definicja. Nie potrafi ona jednak oddać nawet
w małej części wrażeń towarzyszących występowi mażoretek.
Dlatego każdego, kto nie miał
okazji zobaczyć niezwykłego
występu, zapraszam do Ogrodzieńca. Ta miejscowość może
poszczycić się własnym zespołem.
Formalnie grupa istnieje od
8 listopada 2008 r. Prezentowane przez nią układy wymyślane
są przez profesjonalistów, choć
te łatwiejsze opracowują same
trenerki. Rotacja tancerek jest
dość duża, lecz zainteresowanie
taką aktywnością całkiem spore. Na dzień dzisiejszy liczy 13
juniorek i prawie 30 kadetek.
Początkowo zajęcia odbywały
się w jednej grupie, dziś ogrodzienieckie mażoretki ćwiczą
w dwóch sekcjach wiekowych.
Każda z nich ma dwa treningi
tygodniowo, trwające po trzy
godziny. Szkoleniem dziewcząt
w wieku 8-11 lat, czyli tzw. kadetek, zajmuje się Anna Malinowska, zaś nieco starszymi, do lat
15, czyli tzw. juniorkami, Agata
Barteczko. Nie doczekaliśmy
się jeszcze grupy seniorek, skupiającej mażoretki powyżej 15.
roku życia, ale wszystko przed
nami.
Początki
Pomysł stworzenia formacji ogrodzienieckich mażoretek był bezpośrednio związany
z założeniem orkiestry dętej.
Jednym z inspiratorów całego

przedsięwzięcia był Andrzej Mikulski, Burmistrz Ogrodzieńca.
– „Pierwszy raz zobaczyłem mażoretki na żywo z okazji Przeglądu Orkiestr Dętych. Wtedy
to do Ogrodzieńca wraz z orkiestrą z Wilamowic przyjechał
właśnie zespół mażoretek »Gracja« ze Starej Wsi. Ich występ
zrobił na mnie tak duże wrażenie, że kilka dni później zdobyłem numer telefonu do trenerki zespołu. Dużym ułatwieniem
w kontaktach był fakt, iż Stefan
Łebek, który prowadzi naszą
młodzieżową orkiestrę, znał
tę panią osobiście. W efekcie,
po dwóch latach od zrodzenia
się pomysłu, nasze oczy może
cieszyć widok przepięknie wyglądających i występujących
ogrodzienieckich mażoretek”
– wspomina Burmistrz.
Na etapie tworzenia zespołu nie napotkano na większe
problemy. Wszyscy, zarówno
rodzice, dzieci, jak i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury ochoczo zaangażowali
się w realizację projektu. Trenerkami zostały wspomniane
panie Anna i Agata. Szybko
wdrożyły się w zasady trenowania mażoretek, a już w lutym
2009 r., po tygodniowym szkoleniu w Opolu, zdobyły w tym
zakresie I i II stopień instruktorski.
Do zespołu mógł początkowo przyjść każdy, jednak nowy
nabór oparty będzie o dwa kryteria: poczucie rytmu i przygotowanie fizyczne. – „Zdecydowanie nie jest to zajęcie dla
dzieci, które mają słomiany zapał. W praktyce szybko się one
nudzą bezustannym, monotonnym powtarzaniem jednego
układu. Na efekty trzeba zapracować” – komentuje Dorota
Cygan, Dyrektor MGOK.
Pomocna dłoń
Podstawowymi
źródłami
finansowania zespołu – a potrzeby są niemałe (sam strój
kosztuje ok. 500 złotych) – jest
wsparcie władz samorządo-

Ogrodzienieckie mażoretki, fot. Piotr Paliński

wych, rodziców, czasem sponsorów. Istnieje także możliwość
zabiegania o środki zewnętrzne,
ale w tym przypadku nigdy nie
ma gwarancji ich otrzymania.
W tym roku zespół sprzedawał także kalendarze i choć
było ich niewiele, bo zaledwie
150, to stanowiło to pewien zastrzyk gotówki.
Na pochwałę zasługują przede wszystkim rodzice dziewcząt.
– „Są niezwykle zaangażowani,
interesują się, wspierają dzieci,
wożą je na próby. To wsparcie
było szczególnie ważne przez
pierwsze pół roku istnienia zespołu.
Ciężka praca i brak wyraźnych efektów powodowały, że
kilka dziewcząt chciało odejść.
Jednak właśnie dzięki pomocy rodziców zostały. Podkreślić
trzeba, że nikt z pierwotnego
składu zespołu się nie wykruszył” – podkreśla Dorota Cygan.
Praca i sukcesy
– „Największym sukcesem zespołu jest to, że udało się go
stworzyć. Po półtora roku pracy nasze dziewczęta mogą dziś
konkurować z najlepszymi. Za
nimi już dwukrotny udział w
Mistrzostwach Polski w Opolu,
na których prezentowało się
ponad 40 zespołów! Wkrótce
przed nami udział w Otwartym
Międzynarodowym Pucharze
Polski Mażoretek w Rybniku”
– mówi pani Agata, trenerka
juniorek.

Oprócz ciężkich treningów
dziewczęta uczestniczą także w
licznych szkoleniach. Niezwykle cenne są zwłaszcza szkolenia prowadzone przez Katarinę
Kubiczkową-Jonesową z miejscowości Havirov w Czechach.
– „Odbywają się one średnio co
półtora miesiąca. Pani Katarina,
która jest jurorem klasy międzynarodowej, chętnie dzieli
się z naszym zespołem ogromnym doświadczeniem. Podpowiada i pomaga opracowywać
nowe układy” – informuje pani
Anna, trenerka kadetek.
Epilog, a może prolog
Tak naprawdę wszystko się
dopiero zaczęło. Po zaledwie
półtora roku pracy nasze mażoretki prezentują się niezwykle profesjonalnie. Są swoistą
wizytówką gminy, a ich występ
ucieszy zapewne jeszcze niejedno oko. Podobnego zdania
jest Burmistrz Ogrodzieńca:
„Jestem dumny, że prawie 90
dzieci jest zaangażowanych w
rozwijanie swoich talentów artystycznych, uczęszczając na
próby Młodzieżowej Orkiestry
i zespołu mażoretek. Bez wątpienia to oni są przyszłością
działalności artystycznej gminy
– mam nadzieję, że zapoczątkują stały udział mieszkańców w
życiu kulturalnym”.
Patryk Szczygieł
Próbkę umiejętności mażoretek
można obejrzeć na portalu www.
moj-ogrodzieniec.pl
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Wokalni wysłannicy niebios
Są młodzi, pełni pomysłów, charyzmatyczni. Promując muzykę chrześcijańską, otwarcie mówią o miłości do Boga, którą pragną zarazić słuchaczy. Jako lokalny zespół, w ciągu niespełna czterech lat działalności osiągnęli bardzo wiele. Stale się rozwijają, nagrywają płyty, biorą udział w licznych festiwalach,
zdobywają nagrody. Z Karolem Hadrychem z Poręby, liderem grupy Liberi Deus, o muzyce, wierze
i pasji rozmawia Joanna Walczak.
Jakie były początki zespołu i
skąd pomysł na muzykę chrześcijańską, która jest raczej mało
popularna wśród młodzieży?
K.H.: Pomysł zespołu narodził
się w 2006 roku. Jego członkowie wcześniej wykonywali tego
rodzaju muzykę jako zespół oazowy przy parafii Św. Józefa w
Porębie.
Gdy czas oazy się skończył i nasz wiek nie pozwalał, by
występować w oazie, postanowiliśmy założyć grupę propagującą muzykę chrześcijańską.
Od trzech lat – myślę, że z coraz lepszym skutkiem – udaje
się nam popularyzować tego
typu muzykę w kościołach stale rosnącej liczby miejscowości
województwa.
Tworzona przez nas muzyka skierowana jest na pewno
do określonej grupy słuchaczy. Najlepiej przyjmuje się w
kościołach, gdzie słuchają nas
wszystkie grupy pokoleniowe,
od dzieci po osoby starsze. Aczkolwiek mamy też za sobą występy w Domach Kultury czy
bibliotekach, gdzie prezentowaliśmy autorskie kompozycje
oraz kolędy i pastorałki.
Odbiorcami była również młodzież, która ciepło nas przyjmowała. Myślę, że gdy zaczynamy
grać koncert, wówczas ludzie
przekonują się, że tego typu
muzyka może być wykonywana
na dobrym poziomie.
Co oznacza nazwa Liberi
Deus?
K.H.: Wymyśliliśmy ją wspólnie, posługując się słownikiem
łacińsko-polskim. Liberi Deus
tłumaczymy jako „wolni poprzez miłość bożą”, choć nie
jest to całkiem poprawna forma
gramatyczna języka łacińskiego. Została przez nas zmieniona, aby lepiej brzmiała. Nazwa
się przyjęła. Myślę, że jest coraz
bardziej rozpoznawalna.
Opowiedz nieco o poszczególnych członkach zespołu. Za-
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pewne każdy z nich ma
swój wkład w tworzoną
muzykę.
K.H.: W skład zespołu
wchodzi osiem osób, w
tym 6 wokalistek. Poczynając od najmłodszych
osób, jest to Monika Dworak – uczennica Liceum
im. Heleny Malczewskiej
w Zawierciu. Występowała wcześniej u nas w gimnazjum na akademiach
szkolnych, różnego typu
przeglądach i w zespole
wokalno-tanecznym, który prowadziłem przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Porębie. Kolejną wokalist- Zespół podczas występu na Przeglądzie Pieśni Pasyjnej w Praszce, fot. arch. zeką jest Martyna Wąż, która śpiewa, interesuje się
gościnnie. Taką współpracę Jaką rolę spełniają w twoim żydziennikarstwem, zajmuje się podjęliśmy m.in. z Magdaleną cia muzyka oraz Bóg?
również teatrem i aktorstwem. Sobczyk – flecistką Akademii K.H.: Gdyby nie muzyka, nie
Przygodę ze śpiewaniem rozpo- Muzycznej, która wystąpi z byłbym takim człowiekiem, jaczynała również w gimnazjum. nami na najbliższym festiwalu. kim jestem dzisiaj. Gram i wyAgnieszka Sobieraj, Asia i Kasia
W s p ó ł p r a c o w a l i ś m y stępuję od 14. roku życia. Przez
Mazur to studentki fizjoterapii również z członkiniami Orkie- ten długi okres udało mi się
AWF-u w Katowicach, które stry Dętej z Żelisławic, grający- rozwijać i spotykać ludzi, którzy
śpiewały w oazie parafialnej i mi na trąbce i klarnecie. Goś- dali mi różne wskazówki i dzięprzez długi czas w niej działały, cinnie przy nagraniu jednej z ki którym nabrałem doświadorganizując wiele wydarzeń o płyt brzmienie gitary ubogacił czenia muzycznego. Rzeczywicharakterze kulturalnym. Syl- Maciej Niemiec. Wspiera nas ście nie wyobrażam sobie, jak
wia Góra, również studentka także absolwent Wydziału Wo- mógłby wyglądać mój świat bez
pierwszego roku, śpiewała w ze- kalnego Akademii Muzycznej muzyki, ponieważ nie ma dnia,
spole rockowym i interesuje się w Katowicach, Adam Saczka z abym nie sięgnął po instrument
taką muzyką, często prezentuje Tychów, który doradza w wielu czy nie próbował czegoś napirockowy styl ubioru, a mimo to kwestiach, koryguje pewne błę- sać.
Natomiast jeżeli chodzi
śpiewa z nami i bardzo dobrze dy przed festiwalami.
się z tym czuje. Męską część Każdy z was pracuje lub stu- o muzykę chrześcijańską i sagrupy stanowi Łukasz Mirow- diuje. Nie pozostaje wiele cza- mego Boga, to ta „miłość” zroski – gitarzysta, student ekono- su na próby…
dziła się już w momencie, kiedy
mii w Katowicach. Od początku K.H.: Mamy próby przynaj- uczęszczaliśmy do oazy. Tam
w zespole, przez cały okres jego mniej raz w tygodniu. Cały czas zawsze było miejsce na śpiew
istnienia poczynił bardzo duży coś robimy. Każdy weekend oraz na modlitwę. Poszczególni
krok naprzód. No i ja – Karol mamy zajęty. Teraz dochodzi księża, odpowiedzialni za naszą
Hadrych. Moje korzenie sięga- gorący okres ślubów, msze świę- oazę, w sposób doskonały proją Domu Kultury oraz Parafii te w różnych parafiach. Mamy wadzili spotkania i dlatego, gdy
Św. Józefa, gdzie śpiewam do przygotowany program na tego wiek i obowiązki nie pozwoliły
dnia dzisiejszego.
rodzaju uroczystości. Można już uczęszczać na oazę, bardzo
W zespole śpiewała tak- nas zaprosić – przyjedziemy mi tego brakowało. Dlatego poże Dorota Kurzelewska, która wszędzie. Nie mamy chwili wy- stanowiłem zaprosić tych młojednak z racji studiów zawiesiła tchnienia. Ponadto w wakacje dych ludzi do współpracy.
To nie jest tak, że przyaktywność muzyczną – studiuje zamierzamy nagrać płytę pachodzimy na koncert, występ
w Raciborzu i nie ma jej z nami. syjną.
Czasami wspomagamy się mu- Jesteś liderem, inspiratorem czy festiwal i po prostu odzykami występującymi z nami zespołu i autorem tekstów. śpiewujemy to, co wcześniej
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przygotowaliśmy. Na pewno
jest tutaj duch, który łączy nas
wszystkich w tym, co robimy.
Czujemy odpowiedzialność i
świadomość wyśpiewywanych
treści. Jest to sposób ewangelizacji, który wyraża się poprzez
naszą twórczość. W momencie
samego koncertu czujemy niesamowitą, sakralną atmosferę.
Jak współcześni katolicy reagują na to, że zwracacie się do
Boga głównie poprzez śpiew?
K.H.: Początki były bardzo trudne. Pojawiały się różne komentarze na temat tego, co robimy.
Ale z czasem, gdy zauważono,
że idziemy w jasno określonym
kierunku, tworzymy rzeczywiście wspólnotę, która nie ulega
presji i nie poddaje się, karta
się odwróciła. Spotykamy coraz
więcej zrozumienia i sympatii
dla naszej twórczości. Często po
mszach świętych rozmawiamy z
ludźmi, którzy dziękują i proszą,
aby więcej było takich inicjatyw.
Myślę, że wiele zależy również
od księży pracujących w parafiach, od tego, na ile są otwarci
na takie koncerty czy inicjatywy
kulturalne. Przy okazji chcielibyśmy wszystkim podziękować
za to, że mieliśmy okazję zagrać
w ich parafiach i życzylibyśmy
sobie, aby jak najwięcej księży
chciało nas usłyszeć.
Staramy się dopasować
pieśni do treści danej ewangelii, uroczystości czy odpustu parafialnego.
Chyba jednak trudno konkurować z muzyką pop?
K.H.: Na pewno muzyka rozrywkowa lepiej się „sprzedaje”,
jest bardziej promowana i ma
więcej odbiorców, ale analizując
media katolickie i portale internetowe o tematyce chrześcijańskiej widzimy, że zainteresowanie twórczością taką, jak nasza,
nie jest małe. Jest wielu wspaniałych kompozytorów i wykonawców, którzy prezentują
ciekawsze i o wiele bardziej zawodowe utwory niż artyści tworzący muzykę jedynie w celach
zarobkowych. Zresztą z tekstów
muzyki chrześcijańskiej płynie
pewne przesłanie i wartość, a w
muzyce rozrywkowej, zwłaszcza
współczesnej, często spotykamy
teksty, które nic nie wnoszą.
Gdzie można was zobaczyć i
usłyszeć?

K.H.: O koncertach można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej:
www.liberideus.boo.pl.
Trudno podać konkretne
terminy, gdyż w każdym
tygodniu coś się dzieje.
W naszej rodzinnej parafii Św. Józefa w Porębie jesteśmy zawsze na
ważnych uroczystościach.
To miejsce, z którym czujemy emocjonalną więź.
Ksiądz Prałat Andrzej Michalak bardzo nas wspiera, pomaga i dopinguje.
A w pozostałych parafiach na terenie powia- Zespół Liberi Deus, fot. arch. zespołu
tu?
K.H.: W powiecie graliśmy już nagrania, przez oprawę graficzprawie wszędzie, oprócz parafii ną, a na promocji kończąc. Niena Borowym Polu w Zawierciu, stety nagranie i promocja płyty
a więc cały dekanat mamy „za- w skali ogólnopolskiej wiążą się
liczony”. Księża już nas kojarzą z ogromnymi kosztami. Może
i zapraszają na uroczystości do kiedyś gdzieś ktoś nas usłyszy
swoich parafii. Ponadto mamy i komuś się spodobamy. Często
za sobą występy w różnych in- tak jest, że trzeba się znaleźć w
stytucjach na terenie powiatu, odpowiednim miejscu i czasie.
jak MOK Łazy czy Dom Dzie- Może kiedyś nagramy taką płycka w Zawierciu.
tę, tym bardziej, że mamy coraz
więcej pozytywnych sygnałów,
Istniejecie od 2006 roku. Ma- że nasza praca przynosi efekty.
cie na koncie aż cztery płyty…
K.H.: „Podążaj w stronę Boga” Bierzecie udział w licznych
była naszą pierwszą, całkowicie festiwalach, przeglądach, konautorską płytą. Została nagra- kursach, zdobywacie nagrody.
na z okazji 100-lecia parafii Św. Które z wyróżnień ma dla was
Józefa w Porębie w czerwcu szczególne znaczenie?
2007 r. Oczywiście w przypadku K.H.: Przede wszystkim festiwapierwszej płyty zawsze można le dają możliwość zaprezentosię czegoś doszukać, ale uwa- wania się szerszej publiczności,
żam, że jak na ówczesne moż- a występy ocenia jury składające
liwości jest to solidnie zrobiony się z profesjonalnych muzyków.
materiał.
Takie przeglądy są sprawdzeKolejną płytą jest demo niem swoich możliwość w konkolędowe – „Niech ta noc frontacji z innymi wykonawzjednoczy cały świat”. W jed- cami. Mamy na koncie udział
nym z nagrań („Przybieżeli do w kilku ważnych festiwalach,
Betlejem”) wziął udział Bogu- gdzie musieliśmy spełnić okresław Mec. Na trzeciej płycie, z ślony zapisy regulaminowe,
września 2009 r., zatytułowanej np. udział w przesłuchaniach.
„Maryjo Gwiazdo Morza”, znaj- Chyba najważniejszym konkurdują się nasze kompozycje oraz sem był zeszłoroczny Festiwal
interpretacje znanych utworów Cantate Deo, który odbywa się
maryjnych. Płytę promowali- w Gliwicach. Drugi raz zakwaśmy od września do grudnia w lifikowaliśmy się do finału i w
wielu parafiach. Ostatni krążek, zeszłym roku zajęliśmy II miejrównież kolędy, nagrany został sce. Ponadto bierzemy udział
na zlecenie firmy „Nasza Apte- w przeglądach regionalnych.
ka”.
Ostatnie dwa to Przegląd Pasyjny w Koziegłówkach, gdzie
Gdzie można kupić wasze pły- w kategorii zespołów wokalnoty? Czy są dostępne w więk- instrumentalnych zajęliśmy I
szych sieciach?
miejsce. To samo udało się nam
K.H.: Jak na razie nasze płyty powtórzyć na regionalnym
mają charakter lokalny. Wszyst- Przeglądzie Pieśni Pasyjnej w
ko robimy sami, począwszy od Praszce.

Zwycięstwa cieszą, mobilizują i motywują, są najcenniejszą nagrodą za ciężką pracę. Bardzo dużo czasu i wysiłku
wymaga od nas przygotowanie
utworów, więc jeżeli jest to później dobrze ocenianie, podoba
się, to miło jest być wyróżnionym.
Każda nagroda ma swoją wartość i każda nas cieszy. Ale
taką nagrodą, która zachowa
się szczególnie w pamięci, jest
pierwsze wyróżnienie, zdobyte
w Dąbrowie Górniczej. Był to
nasz debiutancki występ, więc
czuliśmy się trochę onieśmieleni i stremowani. A jednak się
udało. Był to dla nas sygnał, że
to, co robimy, jest dobre i podoba się.
Co chcecie przekazać słuchaczom?
K.H.: Na pewno chcielibyśmy
przekazać część Słowa Bożego i
propagować je poprzez tę formę muzyki i piosenki. Pragniemy przekazać również siebie. Z
taką próbą przekazania treści
religijnych, bierzemy na siebie
odpowiedzialność
głoszenia
słów Pana Jezusa. To duże wyzwanie, ale każdy członek zespołu robi to świadomie.
Kierujemy się zasadą, że
życie opiera się na takich wartościach, które przekazujemy.
Według nas nie ma innej drogi,
niż przez Ewangelię. Skoro od
dwóch tysięcy lat trwa proces
przekazywania Słowa Bożego,
to chcielibyśmy choć w małym
stopniu naszą pracą coś w ten
proces wnieść.
Dziękuję za rozmowę.
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Rozmowa

„dziadka” i „wnuczka”

o kulturze współczesnej

Bogdan Dworak twierdzi, że jeśli ktoś nie czyta cztery godziny dziennie, to nie potrafi ani czynnie żyć we
współczesności, ani w pełni ją zrozumieć. W prywatnych rozmowach zawsze atakuje pokolenie, w którym
przypadłaby mu rola dziadka. Bardzo często w stosunku do młodych ludzi zachowuje się prowokacyjnie
– rzecz jasna, na płaszczyźnie intelektualnej. Kiedy odwiedziłem Bogdana w jego marciszowskiej samotni,
zadałem pytanie, które go rozzłościło: czy przeczytał te wszystkie książki, które szczelnie wypełniają
przestrzeń niewielkiego pokoju. Odpowiedział, że znacznie więcej. I tak zaczęła się nasza rozmowa o
kulturze…
Przemysław Pieniążek: Denerwujące jest to, że publicznie
nazywasz mnie wnukiem.
Bogdan Dworak: Mówię to serdecznie. Doceniam Twoją wiedzę o kulturze współczesnej. A
jednak uważam Cię za wnuczka. Dzieciństwo i młodość spędzałem na wspólnych zabawach
z Twoimi dziadkami po mieczu,
a we wczesnej młodości poznałem Twoich dziadków po kądzieli.
P.P.: Z pewnych źródeł wiem,
że masz mnie za „smarkacza”,
który ma czelność wypowiadać
się publicznie na temat filmu,
prozy, poezji i wydarzeń kulturowych w Zawierciu.
B.D.: Przesadzasz. Wydarzenia
kulturowe w naszym mieście
bardzo często są dla Ciebie pretekstem, aby mówić o kulturze
nie tylko polskiej, ale w ogóle.
Jednak trochę mnie denerwuje to Twoje zainteresowanie
filmem i powieściami sciencefiction, o których pisujesz na
potęgę w tych wszystkich periodykach.
P.P.: Natomiast Ty mnie chwilami przerażasz, ponieważ swoją
wiedzę kulturotwórczą sprowadzasz wyłącznie do zjawisk
z Zagłębia, a w szczególności z
Zawiercia!
B.D.: Dokonuję tego z całą perfidią, ponieważ byłem świadkiem tego, jak w Zawierciu, a
nawet i w całym Zagłębiu, rodziło się pierwsze pokolenie
robotników, a z tego pokolenia – stosunkowo niewielu w
pierwszej połowie XX wieku,
a w drugiej połowie już masowo – ukształtowała się i do dziś
kształtuje społeczność inteligencka.
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P.P.: No dobrze, ale powiedz,
jaki procent tej inteligencji
wniósł twórczy wkład w rozwój
kultury Zagłębia?
B.D.: Nim narodzili się twórcy z
pokolenia chłopów, którzy przyszli „za chlebem” do Zagłębia,
wielcy poeci i pisarze dostrzegli
problem narodzin polskiej warstwy robotniczej – w Łodzi Reymont, w Zagłębiu – Żeromski
(udowodniono, że rozdarta sosna z „Ludzi bezdomnych” była
symbolem Dąbrowy Górniczej)
i Andrzej Niemojewski, wybitny poeta młodopolski, metafizyk, kierownik literacki Teatru
Zagłębia w Sosnowcu, gdy ten
był jeszcze wsią. W swoich wierszach opisywał niedolę chłopów,
którzy szli poszukiwać pracy na
terenie Zagłębia. Oto fragment:
„Prawie każdy człowiek z wioski
/ Siał nadzieję, zbierał troski! /
Ojciec przodem ruszył, dziecię
/ By zarobek znaleźć w świecie
/ Z płaczem nędzną chatę rzucił
/ Poszedł, poszedł – i nie wrócił…/ (…) / Tam, gdzie łuny
krwawią nieba / Idziem, dziecko, szukać chleba!”.
Pamiętaj, że w Zagłębiu
osiedlali się również inteligenci.
Przecież ktoś musiał zarządzać
nowo powstałymi zakładami
pracy! W czasie zaborów Rosjanie, urzędnicy carscy, za karę
byli zmuszani do osiedlania się
w Zagłębiu, tak jak kiedyś na
Syberii.
Wielką rolę odgrywała również bogata arystokracja polska
i kapitaliści. To właśnie hrabia
Łubieński, pradziad znakomitego pisarza, dramaturga, redaktora naczelnego „Nowych
Książek”, Tomasza Łubieńskiego, swoim kapitałem przyczynił
się do budowy fabryk i kopalń,
natomiast hrabia Przeździecki

nie tylko wniósł kapitał do Zagłębia, ale także zamieszkał w
Sosnowcu. Potomek rodu, Jerzy Przeździecki, jest pisarzem,
autorem scenariuszy filmowych
i dramatów; jest aktywnym regionalistą, zwracającym uwagę
na tożsamość kulturową Zagłębia.
P.P.: Zawsze podkreślałeś, że
jesteś potomkiem „motłochu
zagłębiowskiego”, ale z Twoich wypowiedzi wynika, jak
bardzo sobie cenisz inteligentów, nawet jeśli są pochodzenia
arystokratycznego. A przecież
kształciłeś się w epoce, kiedy
nie tylko arystokrata i ziemianin, ale także kupiec i rzemieślnik, tak zwani prywaciarze, byli „wrogami ludu”.
B.D.: Bo wydaje mi się, że kultura jest ponad wszelkimi podziałami i aspiracjami polityków walczących o stołki.
P.P.: A czy w okresie po odzyskaniu niepodległości, w dwudziestoleciu międzywojennym,
z pokolenia chłopów, którzy
osiedlili się w Zawierciu i na
terenie Zagłębia, „narodzili
się” przedstawiciele inteligencji?
B.D.: Oczywiście. Na przykład
Jan Waśniewski, autor znakomitej powieści o zagłębiowskich
górnikach pod tytułem „Ognie
w pirytach”. Powieść tę przyćmiły jednak osiągnięcia Gustawa Morcinka i jego „Wyrąbany chodnik”. Waśniewski był
także znakomitym radiowcem;
w latach 1930-1938 roku pracował w radio w Warszawie. W
ramach współpracy z tym medium przygotowywał audycje
dla górników i innych środowisk robotniczych.

P.P.: Ale aż do przesady podkreślasz rolę Zawiercia w Zagłębiu, choć niektórzy „znawcy” twierdzą, że Zawiercie nie
należy do Zagłębia…
B.D.: Niezależnie od teoretyków walki klasowej, w Zawierciu urodził się, ukończył szkołę
średnią i zostawił przeogromny dorobek literaturoznawczy
Wiktor Weintraub – Żyd, syn
kasjera w TAZ. Będąc profesorem Uniwersytetu Harvarda,
w ogłoszonym życiorysie podkreślał rolę Zawiercia w swoim twórczym życiu. Co więcej,
zgromadził imponujący zbiór
poloników w bibliotece uniwersyteckiej.
P.P.: Zgoda, ale to są jedynie
sporadyczne rodzynki w cieście. A gdzie ten razowiec, codzienny chleb kultury Zagłębia?
B.D.: A czy nie lubisz wybierać
rodzynków z ciasta? Razowiec
kulturowy nie tylko w Zagłębiu
i Zawierciu, ale i w całej Polsce był wypiekany z różnych
zbóż, w różnych piekarniach,
szczególnie przez pięćdziesiąt
lat drugiej połowy XX wieku.
Zawiercie, jak i Zagłębie, zostało przypisane do województwa
śląskiego, a nawet przez kilka
lat figurowało jako Zagłębie
Śląsko-Dąbrowskie. Potem politycy zlikwidowali ostatni człon
i tylko w świadomości obywatelskiej ziemie od rzeki Brynicy po Zawiercie, a nawet i po
Myszków, określane są mianem
Zagłębia.  
P.P.: A czy na tej ziemi narodzili się twórcy kultury nie tylko
literackiej, ale tej w szerokim
rozumieniu – kultury jako
„worka bez dna”?

Zawiercianin nr 2 (4) lato 2010 │ Kwartalnik lokalnej aktywności społecznej

Bogdan Dworak, fot. Michał Wnuk

B.D.: Cóż, nie jest mi łatwo
odpowiedzieć na to pytanie.
Zagłębie w PRL-u stało się
symbolem sukcesu zwycięskiej
klasy robotniczej, a pojęcie
„czerwonego Zagłębia” do dziś
niepokoi samorodków tzw.
prawicy polskiej oraz niektóre
kręgi klerykalne. Ta sytuacja
nie jest prawdziwa. Stała się
ona narzędziem agresywnej i
zręcznej propagandy partyjnych działaczy jedynie słusznej ideologii. Tuż po wojnie
Włodek Buczek z ulicy Szkolnej trafił do Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, którą z
powodzeniem ukończył, odnosząc sukcesy jako malarz. Był
zwolennikiem
socrealizmu.
Skusił się nawet na namalowanie herbu Zawiercia jako miasta socrealistycznego. Herb był
szary i smutny, więc kiedy byłem radnym, wymieniłem go
na przedwojenny.
Ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę na inne ważne zjawisko, jakim była likwidacja
analfabetyzmu pod koniec lat
czterdziestych. Pamiętam, że
znalazłem się w grupie uczniów, których dyrektor wysłał
do pewnego robotnika mieszkającego przy ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu, abym go
uczył pisać i czytać. Taką misją
obarczono wielu uczniów szkół
średnich z naszego miasta.
Ponieważ sam urodziłem się i
wychowałem w takim środowisku, wkurzają mnie ludzie,
którzy uważają mnie za maniaka z uporem walczącego o
tożsamość kulturową Zagłębia.

Przecież to z tego środowiska
analfabetów i półanalfabetów,
ale ludzi uczciwej pracy, narodziły się grupy społeczne, które
stały się symbolem wszystkiego,
co im dał socjalizm i czym ich
okaleczył. Urzędnicy, funkcjonariusze bezpieczeństwa, ale
także inteligencja techniczna
i medyczna oraz animatorzy i
twórcy kultury.
P.P.: Miałeś mówić o kulturze,
a tymczasem dokonujesz dygresyjnych analiz socjologicznych…
B.D.: W mojej bibliotece, liczącej kilka tysięcy pozycji, przynajmniej jeden regał z trudem
mieści dzieła socjologiczne poświęcone kulturze. Od kilkudziesięciu lat kultura w krajach
rozwiniętych staje się pierwszorzędnym zjawiskiem społecznym. Im wyższy poziom
kultury społeczeństwa, tym
większy sukces ekonomiczny
tych społeczeństw. Nie mówiąc
już o podstawowych pojęciach
obywatelskości. To kultura najbardziej łączy obywateli. Teoretycznie tak być powinno. W
praktyce dzieje się to w niewielu krajach i społeczeństwach.
Być może dlatego, że z pojęcia
kultury oddzieliło się zjawisko
zwane kulturą masową.   Według znawców przedmiotu, nie
jest ona w ogóle kulturą. Jest
jednym z elementów „worka
kultury”, zaspokajającym najniższe instynkty mas. To wcale
jednak nie znaczy, że jest wadliwa, chociaż taka bywa. Potrzeba kultury masowej zrodziła

przemysł szołbiznesu. Konsumenci kultury masowej wcale
nie mają potrzeby obcowania z
dziełami wielkich twórców kultury starożytnej, nowożytnej
czy współczesnej. Nie potrzebują Joyce’a, Prousta, Millera,
Musila, Manna, czy – patrząc
na nasze podwórko – Dąbrowskiej, Witkiewicza, Gombrowicza czy Myśliwskiego. Pojęcie
kultury z najwyższej półki i
kultury masowej podzieliło
społeczeństwo na odbiorców
i twórców. Kultura masowa
doskonale trafia w gusta publiczności. Część twórców tej
kultury bazuje na zaspokajaniu najniższych instynktów tej
grupy społecznej, uodpornionej na wyższe potrzeby kulturowe, rekompensując jej ochoczą bierność szeroką ofertą
doznań cywilizacyjnych (Internet czy tzw. pismo obrazkowe
tandetnych programów telewizyjnych).
Najważniejszym
usprawiedliwieniem kultury
masowej jest to, że jest jednym
z najbardziej dochodowych
zjawisk. Na wieczór autorski
laureata Literackiej Nagrody
Nobla przychodzi od 50 do
100 osób, w dodatku wstęp jest
darmowy. Na koncert kapeli
rockowej, hip-hopowej czy na
występ wokalistki z kolczykiem
w pępku walą tysiące, płacąc za
bilet o wiele więcej, niż za bilet
do opery czy do teatru.
P.P.: Również czytam dzieła
socjologiczne i zapamiętałem
z lektury Stefana Czarnowskiego, że zauważany także

przez współczesnych publicystów konflikt między starcami
a młodzieżą istniał we wszystkich epokach, towarzysząc
narodzinom nowych zjawisk
kulturowych.
B.D.: Oczywiście, że wiedziałem o tym konflikcie. Inaczej on przebiega w sytuacji
ogólnonarodowej, a inaczej
w środowisku zawierciańskozagłębiowskim, które własną
kulturę tworzy od niespełna
wieku. Ten konflikt jednak istnieje. Rozmawiam z wieloma
ludźmi w wieku szkolnym, a
także studenckim, którzy nie
potrafią wymienić kilku malarzy Zagłębia, tworzących dzieła
o tematyce zagłębiowskiej, które odniosły sukces europejski.
Podobnie jest z twórcami
innych dziedzin kultury, np.
z kręgu literatury czy muzyki.
Twórczość Michała Spisaka,
wybitnego muzyka awangardowego tworzącego za granicą, rodowitego dąbrowianina,
która zainspirowała władze
Dąbrowy Górniczej do zorganizowania Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego jego
imienia, jest tego najlepszym
przykładem.
Natomiast jeśli chodzi o literackie osiągnięcia twórców z
Zagłębia, to, niestety, zły wpływ
wywarł na nich socrealizm.
Wiele z książek powstałych w
tamtych latach jest nie najwyższych lotów. Co więcej, utwory
skażone ideologią okazują się
dla dzisiejszych czytelników
dziełami martwymi. Tak jest
w przypadku twórczości Marii Klimas-Błachutowej, swoją
drogą bardzo utalentowanej
powieściopisarki, jak również
Jana Pierzchały czy Stanisława
Broszkiewicza. Powstały dzieła
kłamliwie opisujące rzeczywistość Zagłębia. Przykładem
może być książka Moniki Warneńskiej pt. „Zawiercie – miasto przywrócone życiu”. To
pokolenie dziadków, do którego należę. W tej chwili przypomniałem sobie o pradziadku rodem z Zawiercia, który
winien być chlubą naszego
miasta po wsze czasy. Myślę tu
o Julianie Majcherczyku, który
przed wojną został Laureatem
Srebrnego Wawrzynu Polskiej
Akademii Literatury. Nie jest
ani patronem żadnej ulicy, ani
patronem szkoły, którą skończył, ponieważ o historycznych
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wydarzeniach kulturowych w
Zawierciu od kilkudziesięciu
lat decydują ludzie, którzy
osiedlili się w tym mieście w latach pięćdziesiątych.
P.P.: Przepraszam bardzo, ale
co to ma wspólnego z kulturowym konfliktem pokoleń?
B.D.: Och, przecież nie prowadzimy nudnej rozmowy seminarium akademickiego, lecz
kawiarniano-redakcyjny dialog. Muszę Ci przypomnieć, że
w czasach cenzury tego typu
dialogi były najważniejszą opinią publiczną. Ludzie krzyczeli: „Prasa kłamie”.
P.P.: W porządku. Proszę zatem, abyś wskazał nowe pokolenie twórców kultury na terenie Zagłębia.
B.D.: Może zacznę od Zawiercia. Dariusz Kosiński, absolwent Liceum im. Majakowskiego, zaczynał jako poeta w
grupie „Szarlej”. W tej chwili
jest profesorem zwyczajnym
UJ. Jego dorobek naukowy z
dziedziny teatrologii przerasta
moje wyobrażenie. Syn kierowcy i naczelniczki poczty wyrokuje o osiągnięciach teatru
polskiego i światowego!
Z tej samej grupy pochodzi
Rafał Kierzynka, laureat wielu
nagród poetyckich, który tworzy i drukuje świetną prozę,
dodatkowo zarabiając na chleb
jako prezes sądu. Propozycje
artystyczne tego pokolenia
przeciwstawiają się ideologii
tych twórców, dla których socrealizm był źródłem sukcesu.
Wystarczy, że przypomnę nazwisko buntownika poetyckiego z Dąbrowy Górniczej, Pawła
Lekszyckiego, który tom swojej
poezji nazwał prowokacyjnie
„Wiersze zbrukane”.
P.P.: Dlaczego nie przywołasz
nazwisk młodych twórców
kultury?
B.D.: Ponieważ staram się
zwrócić szczególną uwagę na
bliskie mojemu sercu Zawiercie. Nie mam jednak zbyt wielu powodów do radości. Będąc
radnym w pierwszych latach
transformacji ustrojowej, by-

łem współtwórcą „Gazety Zawierciańskiej”. Wtedy problemy kultury poruszane na
łamach gazety, jak również popieranie młodych ludzi piszących, wydawało mi się najważniejsze. I nawet się to w pewnej
części udawało. Niestety, nie
pamiętam ile razy ta gazeta
była zawieszana i odwieszana.
A przecież miała rozświetlać
robotnicze miasto kagankiem
oświaty, będąc równocześnie
dziełem i sztandarem obywatelskiego społeczeństwa.
P.P.: Znowu nie odpowiadasz
na pytanie…
B.D.: Nie unikam odpowiedzi,
tylko chciałem przypomnieć,
że lokalna gazeta miała być
miejscem dla młodych twórców
z terenu Zawiercia. Jedynie debiutantom z grupy „Szarlej”, w
czasach, kiedy nie było jeszcze „Gazety Zawierciańskiej”,
umożliwiłem publikowanie na
łamach centralnej prasy literackiej. Ale z satysfakcją dostrzegam wzmożoną działalność
młodych także na innej niwie.
Doskonałym przykładem jest
Bartek Pacan, który zdobywa
europejski sukces jako wykonawca utworów na klarnet.
Koncertował z najznamienitszymi orkiestrami w Europie!
Nie można także przeoczyć
osoby Marka Baczewskiego.
Jedynym sprawdzianem wpływu kultury masowej i kultury
z wysokiej półki są imprezy organizowane w naszym mieście.
Na koncerty popkulturowe
przychodzą tysiące. Na stałą
scenę literacką w Zawierciu,
jedną z dwóch w Polsce, przychodzi najwyżej 40 osób. Więc
konflikt wynikający z różnicy pokoleń zakorzeniony jest
w tych grupach społecznych,
gdzie kultura zawsze była dodatkiem do trudu zdobywania chleba powszedniego. Być
może wrócimy jeszcze w innej
rozmowie do sytuacji i roli pokolenia inteligentów w przemysłowym okręgu Zawiercia i
Zagłębia.

Sportowy

Ogrodzieniec
Wraz z początkiem bieżącego roku formalnie rozpoczął działalność „Uczniowski
Klub Sportowy OGRODZIENIEC”.
Pierwszym Prezesem UKSu, powołanego na zasadzie stowarzyszenia, został instruktor
karate tradycyjnego, Dariusz
Kosiński. Za siedzibę Klubu,
z uwagi na grupę docelową,
obrano Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr
1 w Ogrodzieńcu im. S. Żeromskiego, przy ul. Kościuszki
67. Ogrodzieniec ma dość długą tradycję w zakresie odbywających się tu treningów karate,
gdyż młodzi zawodnicy już od
kilku lat doskonalą umiejętności pod okiem p. Dariusza. Formalna rejestracja Klubu miała
ułatwić jego rozwój, zwłaszcza
możliwości pozyskiwania środków finansowych.       
Statut Klubu pozwala na
organizowanie życia sportowego młodzieży szkolnej, zgodnego z jej zainteresowaniami
sportowymi, którego celem jest
wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej, ze
szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych. Spośród
dyscyplin sportu, karate tradycyjne jest dziedziną, która
doskonale wpisuje się w realizację założeń statutu. Oprócz
korzyści, jakie odnoszą sami
trenujący, Klub zaangażowany
jest intensywnie w organizację
i promocję rywalizacji sportowej, uczestnicząc w zawodach Śląskiej Ligi Karate oraz

turniejach karate na szczeblu
ogólnopolskim i międzynarodowym. Formalnie UKS
OGRODZIENIEC należy do
Śląskiego Okręgu Karate Tradycyjnego, wchodzącego w
struktury Polskiego Związku
Karate Tradycyjnego.
W ciągu ponad 4-letniej
działalności sekcji karate w
Ogrodzieńcu, jej zawodnicy
bezustannie uczestniczą w cyklu szkoleniowym, zdobywając
kolejne stopnie wtajemniczenia
poprzez zdawanie egzaminów
uczniowskich.
Wymagający
trening dla większości karateków wpisał się już na stałe w
cotygodniowy harmonogram
zajęć. Dla wielu z nich stanowi
nie tylko nieodzowny element
aktywności sportowej, ale także
powód do dumy ze względu na
nagrody zdobywane w zawodach wojewódzkich.
Obecnie działania sekcji
nabrały tak dużego tempa, że
konieczne stało się formalne
przekształcenie w Klub Sportowy, co niesie ze sobą dalsze
możliwości rozwoju zarówno
trenujących, jak i sympatyków
Klubu.
Poza realizacją planu imprez wyjazdowych, treningi
odbywają się regularnie przez
cały rok. Obecnie do Klubu
należy prawie 30 zawodników
posiadających prawo uczestniczenia w zajęciach treningowych oraz udziału w zawodach
i zdawaniu egzaminów na kolejne stopnie.
Patryk Szczygieł

P.P.: Niewykluczone.

miejsce na twoja reklamę
kontakt

tel. 792-256-962, e-mail: redakcja@zawiercianin.pl
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Śląska Liga Karate, fot. Dariusz Kosiński
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Moje źródło nieskończonej energii
– z Dariuszem Kosińskim
rozmawia Patryk Szczygieł

Na co dzień przenosi swoją
pasję i zapał na młodych zawodników. O źródło niezwykłej energii i entuzjazmu życiowego zapytałem Dariusza
Kosińskiego.
Czym dla Pana jest karate?
Dariusz Kosiński: Karate jest
dla mnie przede wszystkim pasją i znakomitym sposobem na
relaks. Od paru lat jest także
sposobem na kształtowanie i
wychowanie młodzieży, która
trenuje pod moim okiem.
Ile lat zajmuje się Pan karate?
Proszę opowiedzieć coś o swoich osiągnięcia w tej dyscyplinie?
D.K.: Karate zafascynowało
mnie już w szkole podstawowej. Niestety brak klubu stanowił duże utrudnienie. Dopiero
w okresie szkoły średniej ćwiczyłem ponad rok kung-fu w
Krakowie, ale dopiero kiedy
rozpocząłem studia na AGH
(lata 90.), zetknąłem się z sekcją karate tradycyjnego, pod
kierunkiem Jerzego Lelito,
aktualnie 5 DAN. Dzisiaj trenuję i rozwijam się w Śląskim
Okręgowym Związku Karate
Tradycyjnego oraz uczestniczę w corocznym kalendarzu
szkoleń i zawodów. Z sukcesów
mogę odnotować wiele medali
zdobytych w ramach śląskiej
ligi karate oraz w corocznie organizowanych Akademickich
Turniejach Karate w Katowicach.
Czy jest to wymagający sport?
Dla kogo jest on przeznaczony
– czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje?
D.K.: Karate może ćwiczyć każdy, kto ma sprawnie funkcjonujący „aparat ruchowy” – tyle
definicja. W praktyce karate
tradycyjne ćwiczone jest przez
ludzi wszystkich kategorii wiekowych – od dzieci w wieku 5-6
lat, poprzez młodzież szkolną,
a kończąc na dorosłych. Osobiście udało mi się namówić ludzi
po 40-tce, którzy zaczęli trenować pod moim kierunkiem i
przyznaję z satysfakcją, że jest
to dla nich także wielka pasja.
Co do predyspozycji, to chyba

najważniejsza jest konsekwencja działania. Karate wymaga
czasu, samodyscypliny i właśnie konsekwencji. Rezultaty
przychodzą same, prędzej czy
później. Choć to dość ciężka
praca, jednak daje ona mnóstwo satysfakcji.
Jakich nakładów finansowych
wymaga uprawianie tego
sportu?
D.K.: Karate jest jednym z
najtańszych sportów. Wymagania to tylko odpowiedni
strój. Reszta zależy od samego
zawodnika, bo dalszy rozwój
wiąże się z uczestnictwem w
płatnych szkoleniach i seminariach, których koszt jest różny.
Co daje trenowanie karate
– czy jest to tylko rozwój fizyczny?
D.K.: Rozwój fizyczny jest
tylko jednym z pozytywnych
aspektów trenowania karate. Oczywiście aspekt ten jest
bardzo ważny, ponieważ dobrze i sprawnie funkcjonujący
organizm jest wartością samą
w sobie. Trenowanie karate zalecane jest jako sposób
zapobiegania
skrzywieniom
kręgosłupa, co w dzisiejszych
czasach jest znacznym problemem, zwłaszcza u młodzieży.
Trenowanie daje także bardzo
wiele pod względem psychiki
i rozwoju osobowości. Kumite, czyli walka bezpośrednia,
wymaga maksymalnej koncentracji emocjonalnej. Kształtowanie odpowiedniej siły
emocjonalnej z równoczesną
koncentracją na precyzji i zaangażowaniu, pozwala potem pozytywnie reagować na sytuacje
dnia codziennego. Rezultatem
dobrego treningu jest, oprócz
sprawności fizycznej, większa
dojrzałość osobowości, opanowanie i pewność siebie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia i stresu. Trenowanie karate
to także możliwość spotykania
wielu pasjonujących ludzi dosłownie z całego świata, co
również jest znakomitą okazją
do poszerzania własnych horyzontów wiedzy, sprawności i...
nawiązania przyjaźni.
A co trenowanie karate dało
Panu?
D.K.: Karate dało i daje mi
dużo siły – fizycznej i emocjonalnej – w życiu codziennym.

Dariusz Kosiński (2 od prawej) w towarzystwie Krzysztofa Neugebauera - trzykrotnego
zdobywcy Pucharu Świata (3 z prawej), Janusza Sowy - prezesa Śląskiego Okręgowego
Związku Karate Tradycyjnego (1 z prawej) oraz zawodników klubu, fot. arch. klubu

Dobra kondycja i sprawność fizyczna poprawiają samopoczucie, zaś świadomość stojących
przede mną kolejnych wyzwań
treningowych motywuje do
dalszej pracy nad sobą. Trzeba
zaznaczyć, że dla ludzi trenujących na serio, karate pozostaje
pasją do końca życia. Myślę, że
tak też będzie w moim przypadku. Karate stwarza możliwości rozwoju na całe życie.
Prowadzi Pan sekcję karate w
Ogrodzieńcu. Jak liczną grupę Pan trenuje i jaki jest przedział wiekowy trenujących?
D.K.: Aktualnie na każde zawody rangi wojewódzkiej wystawiamy kilkunastu zawodników, zaś do egzaminów na
kolejne stopnie przygotowuję
co semestr około 20 osób. Poza
tymi zawodnikami są też i tacy,
którzy przychodzą na treningi
okazjonalnie lub tylko przez
jakiś czas.
Proszę opowiedzieć o sukcesach swoich wychowanków.
D.K.: Każdego roku odbywają
się cztery turnieje wojewódzkiej ligi karate. W zasadzie na
każdym turnieju moi zawodnicy są zdobywcami medali. Warto tu wspomnieć o zawodach
rozgrywanych w Koszęcinie
w grudniu 2009 r., gdzie karatecy z Ogrodzieńca zdobyli
łącznie 17 medali. Dużym sukcesem był także  Puchar Bytomia w czerwcu 2007 r., kiedy
zdobyliśmy 8 medali, w tym
jeden złoty.
Wiem, że od kilku lat Liga
organizowana jest także w
Ogrodzieńcu. Jakie wrażenia
towarzyszyły tegorocznej imprezie?
D.K.: 6 marca 2010 r. w Ogrodzieńcu już po raz kolejny odbyły się zawody Śląskiej Ligi
Karate, organizowane w ra-

mach VII Edycji Ligi Karate.
Turniej jest okazją do zaprezentowania miasta i gminy gościom z wielu miejscowości województwa śląskiego. Zawody
zostały przez naszych gości wysoko ocenione za dobrą organizację i miłe przyjęcie. W sumie
Ogrodzieniec odwiedziło z tej
okazji kilkuset mieszkańców ze
śląskich miast. Cieszy mnie, że
w tym roku mogłem liczyć na
zaangażowanie Stowarzyszenia Mój Ogrodzieniec, zespołu
mażoretek oraz instruktorów
prowadzących. Ich występ został przyjęty z dużym zainteresowaniem. Zawody Śląskiej
Ligi Karate ściągają do Ogrodzieńca coraz liczniejszą grupę
karateków i widzów z całego
województwa. Jest to niewątpliwa promocja naszego miasta
i gminy. Możemy z pewnością
liczyć na duże zainteresowanie
przyszłorocznymi zawodami.
Jak mi wiadomo, jest Pan człowiekiem bardzo zajętym, bo
poza pracą i karate, gra Pan
również na gitarze, śpiewa.
Jak Pan znajduje czas i siłę na
tyle wymagających zajęć?
D.K.: Tak się jakoś zdarzyło,
że moją kolejną pasją jest gitara, flet, chór i jeszcze kilka
innych zajęć. Zmorą dzisiejszych czasów jest brak czasu.
Jednak kiedy człowiek zaczyna
doświadczać satysfakcji z realizacji swoich pasji, czas znajduje
się sam. Być może sprawdza się
w moim przypadku jedna ze
starodawnych prawd dalekowschodnich: „Jeśli nie masz na
nic czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie...”. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to kwestia
odpowiedniego
zarządzania
czasem.
Dziękuję za rozmowę.
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Pogoda na sztukę
Ponad dwadzieścia lat temu w Zawierciu powstał zespół „Pogodni”. Od tego czasu rozwinął się i działa
nieprzerwanie, dzięki pracowitości i determinacji swoich członków. Udowadniają oni, iż sztukę można
kochać i poświęcać się jej bez względu na wiek.
Historia
„Pogodnych”
zaczęła się w roku 1989. Jej
początki związane są z osobą
Mariana Jakubka, prezesa zawierciańskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.
Miał on pomysł na stworzenie zespołu składającego się z
członków PZN – osób postrzegających świat nieco inaczej, bo
innymi niż wzrok, lecz wyostrzonymi zmysłami. Od początku
był to zespół amatorski, skupiający osoby bez doświadczenia
teatralnego. Z tego powodu
opiekę nad grupą przejęła Maria Kusina, która   prowadziła
zespoły dziecięce i młodzieżowe
w ramach działu artystycznego
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Początkowo zajęcia „Pogodnych” odbywały się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych. Jednak wkrótce
„Pogodni” dołączyli do działających już w MOK-u zespołów
„Śmieszki”, „Brzdące” i „Magma”. Od czasu utworzenia zespołu było z nim związanych
ponad 70 osób. Pani Maria
wciąż czuwa nad grupą, tworząc dla „Pogodnych” scenariusze, reżyserując spektakle oraz
opracowując kostiumy i scenografie. Asystuje jej przy tym
Martyna Ptak. Za stronę muzyczną odpowiada akompaniator Jerzy Kazior. Działalność zespołu wspiera Miejski Ośrodek
Kultury oraz życzliwe instytucje
i prywatni sponsorzy.
Przez wiele lat działalności
„Pogodni” brali udział w licznych konkursach i festiwalach,
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Można wśród nich
wymienić chociażby Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla
Niewidomych w Kielcach (1994
r.), VII Ogólnopolski Przegląd
Artystyczny Ruchu Seniorów
ARS’96 w Bydgoszczy (1996),
II Przegląd Artystyczny Klubu Seniora „Jesienny Laur” w
Katowicach (1997), VII Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS’98 w
Bydgoszczy (1998), II Przegląd
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amatorskiej twórczości seniorów „Teraz My” w Warszawie
(2004), Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Niewidomych
TYFLOART w Usti nad Łabą
w Czechach (2006). Na każdym
z tych festiwali obecność zespołu była zauważona i doceniona
poprzez nagrody i wyróżnienia.
Przykładem niech będzie przegląd w Warszawie. „Pogodni”
swoim programem „Ach, ta
Warszawa” zadziwili wówczas
miejscową publiczność. Przygotowany przez nich występ nawiązywał do życia XIX-wiecznej
Warszawy. Kostiumy, scenografie i piosenki przygotowano tak, by oddać klimat tamtej
epoki. Starania całego zespołu
zostały wówczas uhonorowane
nagrodą Grand Prix. Ponadto,
jak wspomina Pani Maria, stołeczna publiczność zgotowała
„Pogodnym” owacje na stojąco.
„Pogodni” niejednokrotnie występowali na scenie wraz
ze wspomnianymi zespołami
dziecięcymi i młodzieżowymi
z Zawiercia. Współpraca taka
miała miejsce np. podczas występu w 1993 r. z okazji 800lecia Kromołowa. Jak wspomina pani Maria, przedstawiony
wówczas program był swoistą
podróżą przez długą historię
Kromołowa. Zespoły przybliżyły widzom wydarzenia, jakie
miały miejsce w ciągu ośmiu
wieków istnienia miejscowości.
Każda kolejna epoka była wyrażana poprzez właściwy dla niej
ubiór, zachowanie czy też formy
sceniczne, takie jak wiersz i piosenka.
Podobną formę miały występy z okazji 80-lecia oraz 90lecia nadania praw miejskich
Zawierciu, noszące tytuł „Moje
Miasto – Zegar czasu”. Była to
retrospekcja ukazująca w formie rodzajowych scenek najważniejsze chwile z historii miasta od roku 1900. Ukazano w
niej powstanie ważnych dla Zawiercia miejsc oraz wydarzenia
szczególnie istotne w dziajach
miasta. Przedstawiono to w for-

Zespół „Pogodni” na scenie zawierciańskiego „MOK-u”, fot. Michał Romanek

mie słowno-wokalnej. W programach tych zaprezentował
się wszystkie zespoły działające
przy MOK-u: „Fatamorgana”,
Zespół Pieśni  i Tańca „Zawiercie”, „Bajaderki”, „Ciercheń”,
„Brzdące”, „Kromołowianie”,
„Śmieszki” (młodsze i starsze),
„Magma”, „Grupa 47” oraz
„Fighting spirit”.
Kolejną okazją do współpracy „Pogodnych” z młodszymi zespołami był cykl występów
„Kuferek Babuni – Przenikanie
Pokoleń”. „Pogodni” z zespołami „Śmieszki”, „Brzdące” i
„Magma” uczestniczyli w kilku
spotkaniach realizowanych w
ramach tego projektu. Zaprezentowali podczas nich spektakl
„Talerz i łyżka”, ukazujący tradycje wielkanocne, „Grzebień i
korale”, którego tematyka była
poświęcona historii ubioru oraz
„Tajemnice rodzinnego albumu” o starej fotografii.  
„Pogodni” mają w swym
repertuarze stałe występy, od-

bywające się w związku ze szczególnymi okazjami. Przykładem
tego jest koncert w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Zawierciu,
odbywający się z okazji Złotych
Godów, czyli 50-lecia małżeństwa. Oprócz tego grupa występuje z rożnymi programami,
których treść w każdym sezonie
ulega zmianie   
Nowi członkowie dołączają do „Pogodnych” najczęściej
dzięki namowom znajomych.
Jako nowicjusze w teatralnym
rzemiośle nie mają więc początkowo większego artystycznego
doświadczenia. Jednak dzięki
zaangażowaniu oraz często wieloletniej działalności w zespole
coraz lepiej prezentują na scenie swe umiejętności. Sztuka
jest bowiem dla tych, którzy
chcą z nią obcować. Jeśli zaś
znajdą się chętni, to znajdzie
się też taka jej forma, w której
będą się mogli realizować..
Adam Bieńkowski

Sklep internetowy

„MARTIS”
Marta Modlińska

WSZYSTKO DLA KOBIET

www.martis.sklepna5.pl
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Z żYCIA ZAWIERCIA
Seniorzy zakończyli rok
akademicki
W piątek 11 czerwca
2010 r. słuchacze Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku uroczyście zakończyli
rok akademicki 2009/2010.
Okolicznościowa impreza odbyła się tradycyjnie w barze
„U Taty” – uczestniczyło w
niej około 250 osób.
Oprócz słuchaczy ZUTW,
w uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych i radni. Przybył także
dyrektor OSiR-u, który przygotował dla uczestników niespodziankę.
Była nią para taneczna, która umiliła całe
wydarzenie, prezentując dwa emocjonujące pokazy taneczne.
Udana pogoda
sprzyjała zebranym w
wesołej zabawie i szalonych tańcach. Przed
obiadem zostały wrę-

czone certyfikaty i dyplomy
uznania dla wyróżniających
się „studentów”. Na twarzach
laureatów widniały szerokie
uśmiechy i nieskrywana duma.
Teraz na członków ZUTW czeka zasłużony odpoczynek i wakacje.
Następne walne zebranie
odbędzie się 4 września 2010 r.
o godzinie 10. w sali kinowej
zawierciańskiego
Miejskiego
Ośrodka Kultury.
(KS, MS)

31 maja w sali Domu Kultury Hutnik odbyło się zebranie przedstawicieli Związku
Zawodowego
Pracowników
CMC Zawiercie S.A. i spółek.
Podczas spotkania wybrano
nowe władze związku. Przewodniczącym
największych
związków zawodowych w CMC
Zawiercie został powtórnie
Marek Kijas.
Z nowo wybranym szefem
związku spotkanie odbył starosta Ryszard Mach. Tematami
spotkania były m.in. sytuacja na
lokalnym rynku pracy, nastroje
załóg najbardziej znaczących
na naszym terenie przedsiębiorstw, pokonywanie kryzysu
ekonomicznego. Ryszard Mach

gratulując przewodniczącemu
udzielonego przez pracowników poparcia   życzył takiego
kierowania organizacją, by interes huty szedł w parze z interesem zatrudnionych w niej
osób.
Choć obie perspektywy
nie zawsze są tożsame, za szefowania związkiem przez Marka Kijasa częściej udawało się
znaleźć kompromis niż wykopywać rowy między załogą o
pracodawcą. – Mamy wspólny
cel – zwrócił się do przewodniczącego starosta Mach. – Dobro
najpotężniejszej zawierciańskiej
firmy i ludzi tam pracujących,
to dobro całego powiatu.
(MP)

Stulecie zawierciańskiego
harcerstwa

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się akademia, podczas której zawierciańskie harcerstwo obchodziło
stulecie swojej działalności.
Obchodom towarzyszyło
otwarcie wystawy obrazującej
historię skautingu na Ziemi Zawierciańskiej (1917 – 2010), a
także wydanie opracowania „Sto
lat w mundurze”, stanowiące
syntetyczny przegląd wydarzeń,
postaci i historycznych etapów
użytkownikom zawierciańskich rozwoju ZHP w powiecie zawierdróg. „Ponieważ moje miejsce ciańskim.
pracy znajduję się niedaleko
tego ronda, codziennie zmuszony byłem stać w często bardzo
12 czerwca na terenie Huty
długich korkach spowodowanych remontem. Dziś pierwszy Szkła w Zawierciu przy ulicy Toraz przejeżdżałem przez gotowe warowej w ramach Industriady,
już rondo i muszę stwierdzić, że czyli święta Szlaku Zabytków
jest to o wiele łatwiejsze, nawet Techniki, odbyła się pierwsza
edycja festynu „Kryształowe
Jarmarki”.
Zainteresowanie „Kryształowymi Jarmarkami” przeszło
oczekiwania organizatorów. Na
imprezę zjechali turyści z całego Śląska – w sumie obecnych
na imprezie było ponad 1500
osób. Zwiedzający mieli możliwość poznania historii produkcji
szkła na ziemi zawierciańskiej,
zarówno ręcznej, jak i nowoczesnej, bazującej na wielu latach dow godzinach szczytu, niż na świadczeń hutników.
Na turystów czekało wiele
starym skrzyżowaniu” – mówi
Krystian Dąbrowa, mieszkaniec atrakcji, w tym cieszące się najZawiercia.
większym zainteresowaniem bez(MS) płatne zwiedzanie huty, podczas

Drugie rondo już oddane
Powstałe rondo usytuowane jest na skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego, Blanowskiej i
Kościuszki. Prace nad jego budową firma Drog-Bud Sp. z o.
o. rozpoczęła 7 maja bieżącego
roku.
Cały okres przebudowy
skrzyżowania trwał równo 40
dni. Dowodzi to tego, że remont ukończony został zgodnie z planem.
Jak zapewniał bowiem
kierownik prac przy
rondzie
planowany
czas budowy miał
trwać właśnie od 30 do
40 dni. Prace nad budową koordynowało
Starostwo Powiatowe
w Zawierciu w ramach
inwestycji o nazwie
„Przebudowa
ciągu
dróg powiatowych Zawiercia
poprawą dostępności do drogi
krajowej nr 78”.
Zakończenie budowy ronda przyniosło ulgę wszystkim

Wspólny cel

Podczas imprezy największe przyznawane sympatykom
harcerstwa wyróżnienie otrzymał
starosta Ryszard Mach. „Laskę
Niezawodnego Przyjaciela” nadano mu na wniosek krajowych,
wojewódzkich i zawierciańskich
władz Związku Harcerstwa Polskiego. - Działalność w jej szeregach ukształtowała mój charakter i nauczyła społecznego
zaangażowania – podkreślił Ryszard Mach podczas spotkania.
(MP)

Kryształowe Jarmarki
którego można było zobaczyć
precyzyjny proces produkcji
szkła. Odbyły się także warsztaty,
których uczestnicy wzięli udział
w produkcji witraży, a także próbowali swoich sił w grawerowaniu diamentem. Zainteresowanie wzbudziło także odnowione
muzeum, gdzie można było
oglądać wspaniałe eksponaty,
stare dokumenty i narzędzia do
wytopu szkła.
(MS)
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Projekt MOPS jako element budowy
nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego
„Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” to nazwa projektu realizowanego w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.
lemy rodziny
Od marca 50 osób spotyka
i uczestnicząc się co dwa tygodnie w grupach
w jej życiu co- samopomocowych, na których
dziennym po- poruszana jest rozmaita temadejmują dzia- tyka, dostosowana do potrzeb
łania mające uczestników projektu, obejmuna celu m.in. jąca m.in. problemy samotnego
pomoc w roz- macierzyństwa, stres i sposoby
w i ą z y w a n i u jego rozwiązywania, rolę kok o n f l i k t ó w, munikacji czy proces podejmopomoc w wy- wania decyzji. Zajęcia prowarabianiu na- dzone są w niewielkim gronie,
wyku dbałości a uczestnictwo w samych ćwio higienę i po- czeniach stanowi ważny elerządek, naukę ment terapeutyczny. Spotkania
umiejętnego potrwają do końca grudnia, a
p r z y g o t o w a - ich głównym celem jest podnienia racjonal- sienie kompetencji społecznych
nych posiłków, uczestników grup.
umiejętności
Na przełomie kwietnia i
sprawowania maja uczestnicy projektu korzyZygmunt Knopik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, fot. Michał p r a w i d ł o w e j stali również z indywidualnych
Romanek
opieki
nad konsultacji psychologicznych.
dziećmi.
Ta Spotkania były dla nich na
Projekt ten, współfinan- ników socjalnych z naszego Ośrod- forma wsparcia skierowana jest pewno stresujące, gdyż trudno
sowany ze środków Europej- ka” – dodaje.
głównie do rodzin z dziećmi, rozmawiać z kimś obcym o swoskiego Funduszu Społecznego
Dla uczestników projektu gdzie asystenci pomagają roz- ich uczuciach. Jednak fachowe
w ramach Programu Kapitał przygotowano rozmaite formy wiązywać problemy szkolne, podejście osoby prowadzącej
Ludzki, stanowi narzędzie ak- aktywizacji społeczno-zawodo- pracują nad relacją rodzice – zajęcia pozwoliło na rozwiązatywizacji świadczeniobiorców wej, z których mogą korzystać dziecko, a także podpowiadają, nie wielu problemów, a przede
pomocy społecznej. Liczne przez okres dwunastu miesię- jak atrakcyjnie zagospodarować wszystkim było cenną lekcją nauki rozpoznawania i wyrażania
konsultacje z pracownikiem so- cy. Jedną z ważniejszych usług, czas wolny.
cjalnym, psychologiem, dorad- którą MOPS wprowacą zawodowym, spotkania grup dził w tego typu przedsamopomocowych,
uczestni- sięwzięciach jako niectwo w Klubie Samopomoco- liczni w województwie
wym oraz kursy zawodowe, śląskim w roku 2009,
dają uczestnikom nie tylko było wsparcie asystenmożliwość podniesienia kwali- tów rodziny.
fikacji zawodowych, ale przede
W tym roku z tej
wszystkim otwierają przed nimi formy korzysta od marrealną szansę powrotu na rynek ca 10 rodzin. Głównym
pracy.
obszarem pracy asy– „To już trzecia edycja pro- stenta rodziny jest wyjektu, który realizujemy od 2008 uczenie umiejętności
roku – wyjaśnia jego koordy- racjonalnego gospodanator, Radosław Kaziród. – W rowania środkami fitym roku wsparcie otrzyma 70 be- nansowymi, określenie
neficjentów. Są to w szczególności i stopniowanie ważnoosoby długotrwale bezrobotne, które ści potrzeb, planowazostały zakwalifikowane do projektu nie wydatków rodziny.
na podstawie szczegółowej analizy Asystenci pełnią też
kwestionariuszy osobowych, wypeł- rolę powiernika i do- Nauka jazdy wózkiem widłowym podczas szkolenia „Nowoczesny handlowiec”
nionych przez terenowych pracow- radcy. Poznają prob-
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z którego uczestnicy sko- badań profilaktycznych otrzyrzystają w najbliższym mało łącznie 42 uczestników,
czasie.
z tego siedem osób podjęło
Niezwykle
pomocnym pracę. Koszt projektu wyniósł
przy przygotowaniu do 421 522 zł. W roku ubiegłym
ponownego wejścia na do projektu o wartości 966 480
rynek pracy jest działają- zł zakwalifikowało się 91 osób.
cy od marca Klub Samo- Beneficjenci uczestniczyli w
pomocowy. Podczas zajęć zajęciach Centrum Integracji
uczestnicy poruszają kwe- Społecznej i grup samopomostie związane z sytuacją cowych. Otrzymali również
na lokalnym rynku pracy, wsparcie asystenta rodziny,
uczą się pisać CV, dzielą psychologa i doradcy zawodosię wrażeniami z rozmów wego. Uczestnicy odbyli m.in.
z potencjalnymi praco- kursy zawodowe, tj. technologa
dawcami oraz zapoznają z wykańczania wnętrz, operatoaktualnymi ofertami pra- ra koparko-ładowarki, fryzjera
cy.
damsko-męski, opiekuna osób
starszych i niepełnosprawTeoretyczny sprawdzian wiedzy podczas kursu: Kucharz, organizacja i obsługa im- Na przełomie lipca i
prez okolicznościowych
sierpnia dla wszystkich nych, kucharza czy pracowniswoich odczuć i potrzeb. Jest wpływa na kształt świadczeń uzyuczestników projektu i ich ka kadrowo-płacowy z obsługą
to również dodatkowy element skiwanych z pomocy społecznej” rodzin, na terenie Zawiercia programu „Płatnik”.
diagnostyczny dla pracowni- – dodaje dyrektor.
Projekt cieszy się sporym
zostanie zorganizowany pikka socjalnego zajmującego się
MOPS podpisuje z każ- nik, podczas którego uczest- zainteresowaniem, mimo iż
dym z uczestników projektu nicy będą mogli skorzystać początkowo ciężko było przedaną rodziną.
Projekt, którego całkowi- kontrakt i jednocześnie sta- z licznych atrakcji. Dla osób konać do niego samych benety koszt w tym roku wynosi 792 je się płatnikiem wszystkich realizujących projekt ważnym ficjentów. Jak przyznaje koor597 zł to nie tylko pomoc spo- świadczeń na rzecz beneficjen- aspektem imprezy jest pozna- dynator projektu, „Rozpoczęcie
łeczna dla jego uczestników, ta, który otrzymuje konkretne nie rodzin i ich wzajemnych re- przedsięwzięcia nie było łatwe, ale
ale przede wszystkim ważna zadanie do wykonania. W te- lacji w nowej sytuacji i nowym czas pokazał, że uczestnicy projekforma aktywizacji zawodowej. gorocznym projekcie 20 z 70 środowisku oraz wzmocnienie tu bardzo dobrze odbierali wszelkie
– „To bardzo dobre narzędzie ak- osób zostało skierowanych
tywizacji świadczeniobiorców z do uczestnictwa w zajępomocy społecznej, szczególnie ciach w Centrum Integrapod kątem ich doskonalenia zawo- cji Społecznej. Warsztaty z
dowego, czyli zdobywania dodat- instruktorem zawodu odkowych kwalifikacji, które umoż- bywają się przez cały rok
liwiają powrót na rynek pracy” w pracowni krawieckiej,
– podkreśla dyrektor MOPS, Zakładzie
Gospodarki
Zygmunt Knopik. – „Drugim Komunalnej w Zawierważnym elementem jest możliwość ciu przy segregacji śmieci
sprawdzenia gotowości do podjęcia oraz w Ośrodku Sportu
pracy przez niektórych świadcze- i Rekreacji przy pracach
niobiorców, bo nie ukrywam, że są porządkowych i utrzytacy, którym nie zależy, aby popra- maniu zieleni. Uczestwić swoje umiejętności zawodowe nicy zajęć mogą nabyć
i dzięki temu stać się pracobiorcą umiejętności zawodowe,
poszukiwanym na rynku pracy. podwyższyć je lub przeNiektórym to nie pasuje. Woleliby kwalifikować się tak, aby
utrzymywać się ze świadczeń. My zdobyte
doświadczenie
poprzez realizację takich projektów było efektywnie wykorzy- Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej - pracownia krawiecka
dajemy konkretne oferty dla na- stane na lokalnym rynku
szych podopiecznych, np. jesteśmy pracy.
relacji i zaufania między pra- formy wsparcia. Po zakończeniu
w stanie sfinansować konkretny
Dodatkowo na przełomie cownikami pomocy społecznej pierwszego z nich przychodzili i
kurs, po którym dana osoba bę- marca i kwietnia uczestnicy a uczestnikami projektu.
pytali, czy w najbliższej przyszłości
dzie mogła wrócić na rynek pra- skorzystali z indywidualnych
To już trzecia edycja będą mogli skorzystać z podobnych
cy. Jeżeli ze strony podopiecznego konsultacji z doradcą zawo- projektu. W roku 2008 wspar- kursów, spotkań czy konsultacji,
występuje ewidentna niechęć do dowym, które pozwoliły na cie w postaci kursów, zajęć w ale najlepszym wymiernym efektem
podpisania kontraktu, to dla nas określenie
indywidualnych Centrum Integracji Społecznej, projektu jest to, że w 2009r 17
stanowi to wyraźny sygnał, że ta predyspozycji
zawodowych. treningu kompetencji i umie- osób podjęło zatrudnienie”.
osoba nie jest zainteresowana po- Spotkania miały także ułatwić jętności
psychospołecznych,
prawą swojej sytuacji. Ma to duży wybranie określonego kursu, spotkań grup wsparcia oraz
Joanna Walczak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Narodziny aktywności społecznej
w Porębie Mrzygłodzkiej
1917 r. Wyposażenie podarował
inżynier Henryk Siwczyński,
dyrektor Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn”,
który przebywał tutaj często w
domu letniskowym nad Czarną
Przemszą (wójtem był wówczas
Aleksander Erbe).
Początki straży pożarnej
sięgają natomiast roku 1908,

racjonalnego prowadzenia goPoczątki działalności kulspodarstwa.
turalnej w Porębie należy wiąMiejscowe elity zdawały zać z kolei z powstaniem orkiesobie sprawę, że na początku stry kościelnej. Jej założycielem
XX wieku poważnym proble- był organista Florencjusz Czamem był brak podstawowego pla (brat Kazimierza Czapli
wykształcenia (jeszcze w 1938 r. – pierwszego zawierciańskiego
kandydaci do władz gminnych organisty i współzałożyciela
podawali w rubryce „wykształ- chóru „Lira”), a instrumenty
cenie”, że ukończyli cztery kla- i mundury zakupiła dyrekcja
sy szkoły początkowej). miejscowej fabryki. W 1912 r.
Stąd brała się ich aktyw- rozpoczęto budowę „Teatru”,
ność przy zakładaniu który w okresie II Rzeczypospołecznych szkół po- spolitej pełnił funkcję Domu
czątkowych – ochronek, Ludowego i miejsca spotkań
a także fabrycznej szko- członków licznych organizacji o
ły zawodowej. W dzia- charakterze społecznym.
łaniach tych nie ograInformacje o świecie czerniczano się do obszaru pano z gazet i książek. Oprócz
gminy. Kiedy w Zawier- prowincjonalnych czasopism,
ciu powstała ośmiokla- do książnic (bibliotek) urzędsowa szkoła społeczna niczego kasyna fabrycznego
– gimnazjum męskie, w oraz na plebanię trafiały gaszeregu wspierających zety o zasięgu ogólnopolskim,
jej działalność stanę- takie jak „Gazeta Świąteczna” i
li również mieszkańcy „Przegląd Techniczny”. Początgminy Poręba Mrzy- ki XX wieku to również rozwój
głodzka, z ks. Fran- turystyki. Urzeczeni jurajskimi
ciszkiem Pędzichem na krajobrazami, urzędnicy fabryczele. Jednym ze spo- ki w Porębie często urządzali
Pierwsza porębska orkiestra ok. 1908 roku. W centrum fotografii ks. F. Pędzich i or- sobów zbiórki pienięż- wycieczki do Ogrodzieńca i nie
ganista F. Czapla z synem Kazimierzem - zalożycielem pierwszej orkiestry OSP Poręba,
nej było przeznaczenie tylko. Nic też dziwnego, że nafot. arch. Z. Kluźniak
części
zwyczajowych zwiska porębian możemy odnawydatków świątecznych leźć wśród członków-założycieli
Zaczęły też kształtować się elity kiedy fabryka przejęła od To- (kartki z życzeniami) na pomoc Polskiego Towarzystwa Krajointelektualne, które przybywały warzystwa Akcyjnego „Zawier- finansową dla wspomnianego znawczego w Zawierciu w 1910
do Poręby z hasłami pozytywi- cie” dwie sekcje straży ognio- gimnazjum,
prowadzonego r. (np. Janina Giertych – żona
zmu (praca u podstaw). Tak jak wej. Pierwsza Ochotnicza Straż przez Koło Polskiej Macierzy dyrektora fabryki).
w wielu powstających osiedlach Ogniowa na terenie gminy po- Szkolnej w Zawierciu.
fabrycznych Zagłębia Dąbrow- wstała w tym samym
skiego, skupiały się one na osi roku w... Mrzygłodzie,
fabryka-kościół.
który często nawiedzaKatolickie elity zaczęły ny był przez czerwowcielać w życie nową doktrynę nego kura. Tutaj do
„papieża robotników”, Leona 1916 r. znajdowała się
XIII, ogłoszoną w encyklice siedziba gminy Poręba
Rerum Novarum. Pierwszym Mrzygłodzka. Więkwielkim wyzwaniem była bu- szość ludności utrzydowa kościoła (pionierskiego mywała się z rolnictwa.
na obszarze współczesnej Po- „Znudzone panie z
ręby – erygowany w 1908 r.). towarzystwa” założyły
Przed 1904 rokiem powstało Koło Gospodyń Wiejteż Chrześcijańskie Towarzy- skich. Współcześnie
stwo Dobroczynności „Helle- KGW „wciska się” w
na”. O pierwszych społecznych stroje ludowe, jednak
ochronkach
(początkowych na początku XX w. poszkołach społecznych), do któ- przez działalność kół
rych uczęszczały dzieci robot- wprowadzano do wiejników poniżej siedmiu lat, nie skich rodzin szeroko
Najstarsza zachowana fotografia Koła Gospodyń Wiejskich z Niwek (dzisiaj dzielzachowały się żadne informa- pojętą oświatę, w tym nica Poręby). Stroje jakże odległe od tych, jakie oglądamy obecnie na festynach lucje. Wiemy jedynie o założeniu również w zakresie dowych, fot. arch. Z. Kluźniak
ochronki we wsi Krzemienda w higieny zdrowotnej i
	Koniec XIX wieku w gminie Poręba Mrzygłodzka to czas
wielkich przemian. W 1898
roku powstało Towarzystwo
Akcyjne Górnicze, Odlewni
Żelaza, Emalierni, Warsztatów
Mechanicznych i Kopalń Węgla „Poręba”.
Przypływ kapitału przyczynił się do rozwoju fabryki.
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Podmiotem społecznego
oddziaływania od zawsze była
młodzież. To właśnie dla niej,
z inicjatywy dyrektora Franciszka Giertycha (pradziadka znanego polityka Romana
Giertycha), utworzono w 1909
r. ogródek jordanowski. Jeszcze przed wybuchem I wojny
światowej pojawił się w Porębie
kinematograf.
Okres II Rzeczypospolitej
to czas nowych wyzwań społecznych. Nowe elity i odmienne uwarunkowania, pobudzające do aktywności społecznej
w nowej rzeczywistości. Jeszcze
po 1945 r. wykorzystywano
bazę materialną utworzoną
przez pierwszych animatorów
działań na rzecz lokalnej społeczności. Zasłona zapomnienia
skryła ich nazwiska: Franciszka
Babina, Franciszka Giertycha,
ks. Franciszka Pędzicha, Jana
i Heleny Beciuk oraz wielu
innych zapomnianych porębskich społeczników z początków XX wieku. Nie jest przypadkiem, że w późniejszym
okresie wśród aktywistów społecznych w różnym przedziale
czasowym pojawiają się te same
nazwiska, np. Edwarda Beciuka, syna Jana (buchalter), który
był w okresie międzywojennym
członkiem OSP Poręba i pod
koniec lat 30. pełnił funkcję
jej komendanta. Jego siostra,
Irena Putowska, też wymieniana jest jako działaczka kultury
(jej mąż Jan Putowski, pierwszy bramkarz zawierciańskiej
„Warty”, był znanym działaczem sportowym).
„Od zawsze” działalność
społeczna elit intelektualnych
skierowana była na obszary,
które z uwagi na marazm finansowy zarówno państwo jak
i władze gminne (samorząd)
ustawiały w kolejce priorytetów bliżej końca. Dzisiaj archaicznie brzmiące słowa, takie jak
dobroczynność i charytatywność, zastąpiono obco brzmiącym sponsoringiem. Niby inaczej, ale sprowadza się do tego
samego. Nie tylko w dużych
ośrodkach miejskich, lecz również w małych społecznościach
lokalnych, obok urzędowych
struktur pojawiali się społecznicy – zapaleńcy działający na
rzecz swojego środowiska.
Zdzisław Kluźniak

Od Żarnowca
do Oświęcimia

- historia życia ks. Bolesława Wajzlera

Początki Zawiercia pełne
są ludzi, o których nie dość napisać w kilku zdaniach. Zawsze
byli gotowi służyć miastu i jego
mieszkańcom na co najmniej
kilku polach i to z dużymi sukcesami. Na temat tego fenomenu nie czas się teraz rozpisywać,
ale warto przypomnieć zasługi
kogoś, kto sprawnie umiał pogodzić powołanie kapłańskie

dał się przede wszystkim działalności pedagogicznej.
W roku 1926 został mianowany kanonikiem honorowym
kapituły wiślickiej. Kiedy erygowano diecezję częstochowską, ks. Bolesław Wajzler został
do niej inkardynowany i mianowany egzaminatorem prosynodalnym.
Po śmierci ks. prał. Fran-

Ks. Wajzler w Lasku Erbego podczas zabaw dzieci.

z powołaniem nauczycielskim,
harcerskim i społecznym. Jego
postawa nie złamała się nawet pod ciosami niemieckich
oprawców.
Kapłan
Ksiądz Bolesław Wajzler
urodził się 1 lutego 1881 r. w
Żarnowcu. Jego rodzice byli
rolnikami. Seminarium Duchowne ukończył w Kielcach.
Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1903 r. Kolejne pięć lat upłynęły księdzu Wajzlerowi na pełnieniu posługi duszpasterskiej
jako wikariusz i prefekt kontraktowy w różnych parafiach
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
W zawierciańskich szkołach od 1908 r. był prefektem
etatowym. Z naszego miasta został przeniesiony do Chruszczobrodu, gdzie był proboszczem
w latach 1916-1917. Powrócił
jednak do Zawiercia, gdzie od-

ciszka Zientary, został on proboszczem zawierciańskiej parafii w roku 1938. Pełnił tę
funkcję do momentu aresztowania przez hitlerowców   w
1940 r.
Nauczyciel
Omawiając postać ks. Bolesława Wajzlera w kontekście
działań obywatelskich, zacząć
należy od wysiłku, jaki włożył
w rozwój edukacji w Zawierciu. Dla niej bowiem zasłużył
się najbardziej – jako opiekun
duchowy, nauczyciel, harcerz,
filantrop i po prostu wierny
przyjaciel. Nie było to łatwe w
realiach zaborów, pełnych zakazów nałożonych na polskie
szkolnictwo.
Na początku pobytu w naszym mieście, ks. Wajzler pracował w szkole TAZ nr 2 (był
tam członkiem rady pedagogicznej w 1913 r.), w gminnej
szkole nr 1 oraz w szkole nr

4, należącej do huty szkła. Nie
ograniczał się jedynie do pracy
w szkołach podstawowych. Wykładał też w Prywatnym Gimnazjum Męskim Towarzystwa
„Szkoły Średniej” w Zawierciu
w latach 1907-38, w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym, był tam członkiem 34-osobowego Komitetu
Budowy w latach 1933-1934.
Był inicjatorem powstania, a
następnie pracował w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim,
pierwszej tego typu placówce w
Zagłębiu, której był dyrektorem
od 1917 do 1922 roku. Nauczał
religii, historii i łaciny. Szkoła
ta powstała dzięki złagodzeniu
restrykcji przez władze niemieckie i austriackie. Mieściła się w
budynku obecnego Gimnazjum
nr 2. Był też członkiem grona
pedagogicznego w Szkole Rzemieślniczej Macierzy Szkolnej
od 1927 do 1938 r.
Od 27 stycznia 1919 do 5
marca 1920 r. pełnił natomiast
funkcję przewodniczącego Dozoru Szkolnego, trzymającego
zwierzchność nad wszystkimi
szkołami w Zawierciu. Działał
w Radzie Wykonawczej Dozoru
Szkolnego, powołanej do załatwiania bieżących spraw. Był
także ks. Wajzler inicjatorem
powstania w 1928 r. Towarzystwa Narodowego Uniwersytetu Robotniczego, którego celem
było popularyzowanie wiedzy.
Dbał też, by młodzi zawiercianie byli przygotowani do życia
w społeczeństwie. Już w okresie
I wojny światowej prowadził
kursy handlowe dla młodzieży.
Po przyjęciu patronatu przez
diecezję częstochowską nad
Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, ks.
Wajzler przekazał mu ok. 300
książek.
Wykładał też na wakacyjnych kursach dla nauczycieli.
Ksiądz Wajzler był również
członkiem
korespondentem
Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie.
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Spore zasługi miał ks.
Wajzler także jako działacz władz miasta. Był
radnym wielu kadencji,
od 1919 do 1939 r. Należał do Zarządu Miasta
(1930-1934), a po jego
rozwiązaniu był członkiem Rady przybocznej
Tymczasowego Przełożonego Zarządu Miasta,
Franciszka
Langerta.
Działał też w magistrackiej komisji opieki społecznej.
Męczennik
Zdjęcie grupowe uczennic z Seminarium Nauczycielskiego. Po środku ks. B. Wjazler,
Nie tracił ducha naSt. Szymański i ks.F. Zientara. w trzecim rzędzie od lewej Kazimierz Czapla, dyrygent
wet w najcięższym dla sieTow. Śpiewaczego LIRA
bie okresie życia, czyli po
Dobroczyńca
niczych. Warto wspomnieć, iż wybuchu II wojny światowej.
Uczennice z seminarium wspo- zawsze przy okazji harcerskich Choć był jednym z pierwszych
minają ks. Wajzlera nie tylko uroczystości ks. Wajzler wygła- zakładników, traktowanym ze
jako wspaniałego i kompe- szał uroczyste homilie.
szczególnym okrucieństwem
tentnego pedagoga, ale przeJako radny miasta zabie- przez hitlerowców i kierowade wszystkim jako człowieka, gał, by Zarząd Miasta wspo- nym do najbardziej upokarzaktóry po prostu żył życiem magał finansowo obozowo-ko- jących prac, zawsze był dobrej
swoich podopiecznych i nigdy lonijne akcje harcerskie. Był myśli.
Po zwolnieniu z aresztu
nie przechodził wobec nikogo również opiekunem Katoliobojętnie. Chętnie udzielał ko- ckiego Stowarzyszenia Mło- ciągle był prześladowany, lecz
repetycji z matematyki, fizyki, dzieży Polskiej.
mimo to dla wszystkich wiernych był oparciem, wygłaszał
psychologii.
Społecznik
Dla każdej z dziewcząt był Do zasług ks. Wajzlera należy płomienne patriotyczne kazaprawdziwym oparciem nie tyl- też niewątpliwie dodać działal- nia. Według relacji A. Przybyko jako duchowy przewodnik, ność w wielu stowarzyszeniach łowej, gdy pewnego razu na
ale bardzo często pomagał im społecznych. Był jednym z za- Mszę weszli dwaj niemieccy
finansowo, zwłaszcza kiedy za- łożycieli i członków zarządu żołnierze z psem, śmiejąc się
przestano wypłacania stypen- pierwszego oddziału Polskiego głośno, ks. Wajzler odwrócił się
diów. Drobne datki wręczał Towarzystwa
Krajoznawcze- i powiedział o nich ironicznie:
anonimowo za pośrednictwem go w Zawierciu, powstałego w „Oto są kulturträgerzy!” (nosiciele kultury). Po tych słowach
dyrektor, Henryki Jakliczowej. czerwcu 1910 r.
Udzielał się w Chrześ- obaj wyszli.
Znany jest przypadek,
Był skarbnikiem i kapekiedy oddał podarowaną mu cijańskim Towarzystwie Dosutannę na płaszcz dla ubogiej broczynności, które miało za lanem Związku Walki Zbrojnej
uczennicy seminarium. Sam zadanie pomagać ubogiej lud- oraz interesował się działamówił: „Mnie wystarcza jed- ności w niezwykle trudnym niami tajnej organizacji „Płona”. Często podczas przerw okresie I wojny światowej. Był mień”, która została zdekonrozdawał dzieciom dyskretnie duchowym przywódcą akcji spirowana 18 września 1940 r.
kanapki. Szczególną troską charytatywnej „Ratujmy dzie- – wtedy doszło do ponownego
otaczał sieroty i dzieci chore, ci”, organizowanej przez Radę aresztowania ks. Wajzlera.
Po kilkudniowym przezabiegał o ich leczenie, pod- Miejscową Opiekuńczą, a takręczniki, ubranie, jedzenie.
że jednym z trzech  delegatów słuchaniu został przewieziony
Harcerz
do Powiatowej Rady Opiekuń- do Opola, a stamtąd po ciężZ młodzieżą pracował czej w Sosnowcu.
kim śledztwie wywieziono go
również jako członek harcerDo wybuchu II wojny 21 lutego 1941 r. do obozu
stwa. Opiekował się druży- światowej sprawował funkcję koncentracyjnego Auschwitzną harcerską im. Romualda opiekuna Towarzystwa Śpie- Birkenau. Nosił numer oboTraugutta oraz był aktywnym waczego „Lira”. Zorganizował zowy 10421. Swoje porcje
członkiem Koła Przyjaciół także VII Diecezjalny Kongres żywnościowe oddawał młoHarcerstwa. Ks. Wajzler był Eucharystyczny, który odbył dym. Twierdził, że on nie musi
kapelanem
Zagłębiowskiej się w dniach 28-29 czerwca przeżyć, ale młodsi tak, aby po
zakończeniu wojny mogli buChorągwi Harcerzy oraz ko- 1939 r.
mendantem Męskiego Hufca
Należał do zarządu spół- dować Polskę. Jego zaocznie
dzielni „Przyszłość”. Współ- wydany wyrok śmierci podpiHarcerzy (1928-37).
Jego gawędy, związane pracował z Towarzystwem sał H. Heydrich.
„Sokół”,
Współwięźniowie – B.
najczęściej z tematyką histo- Gimnastycznym
ryczną, budowały patriotyczne- Związkiem Strzeleckim, Związ- Stróżecki, E. Wójcicki i E. Ziego ducha w młodych ludziach z kiem Byłych Legionistów Pol- liński, opowiadali, że był bity i
rodzin robotniczych i rzemieśl- skich.
poniżany przez oprawców oraz
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szczuty psem. Pracował przy
kopaniu rowów, noszeniu cegieł itp. Według relacji współwięźniów, po kilku dniach
twarz księdza była nie do poznania – cała pokryta siniakami, a z ran stale sączyła się
krew.
Ks. Bolesław Wajzler
zmarł śmiercią męczeńską 8
marca 1941 r., po 16 dniach
pobytu w obozie.
Bohater
Prochy wielkiego kapłana zostały przywiezione w urnie do Zawiercia, ale nawet po
śmierci był niebezpieczny dla
okupantów, którzy nie wyrazili zgody na jego pogrzeb w
kościele w Zawierciu, obawiając się, że uroczystość zamieni
się w patriotyczną demonstrację. O sprowadzenie doczesnych szczątków ks. Wajzlera
zabiegał ks. Wacław Bogucki,
niestety bezskutecznie. Został
pochowany w rodzinnej parafii w Żarnowcu. Dopiero pod
koniec lat 60. prochy zostały
przeniesione do kapłańskiego grobowca w Zawierciu – w
uroczystości brał udział biskup
Franciszek Musiel.
Ksiądz Bolesław Wajzler
– kandydat na ołtarze, jest kolejnym przykładem patrioty i
społecznika, jakiego szczęście
miała gościć zawierciańska ziemia. Jego imię nosi obecnie cicha ulica, prowadząca wzdłuż
torów kolejowych, nieopodal
Urzędu Pracy.
		

Damian Domżalski

Bibliografia:
• Grzegorz Florczyk, „Dzieje
szkoły i historia budynku Gimnazjum nr 2 w Zawierciu”, Zawiercie
2004.
• Krzysztof Fidura, „Dzieje parafii p.w. św. Piotra i Pawła Ap. w
Zawierciu (do 1946 roku)”, Częstochowa 2007.
• Maria Czapla-Markiewiczowa,
„»Płomień« w Zawierciu”, Kraków
2009.
• „Monografia Zawiercia”, praca zbiorowa pod red. K. Imielskiego i Z. Jagodzińskiego, Zawiercie
2003.
• Kronika przekazana przez harcerki i harcerzy zawierciańskich
08.01.1938 r. dyrektorowi Sewerynowi Wesołowskiemu, prezesowi
Koła Przyjaciół Harcerstwa w
Zawierciu.

Zawiercianin nr 2 (4) lato 2010 │ Kwartalnik lokalnej aktywności społecznej

CYNKOWANIE OGNIOWE
j¹
z
o
r
o
k
d
e
z
r
p
a
on
Najlepsza ochr

S
I
T
A
R
G
T
R
O
P
S
N
A
R
T

F.P.H.U. “PIXEL”
ul. Siewierska 184
42-400 Zawiercie

501 252 200
886 658 176

23 czerwca na dziedzińcu Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu
odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Na plenerowej scenie
uczestnicy projektu wystawili przedstawienie pt. „Dzieje się, oj
dzieje w Ogrodzieńcu”, w oparciu o historię Zamku w Ogrodzieńcu
na bazie wybranych legend. Scenariusz napisała i wyreżyserowała
całość – prowadząca warsztaty Elżbieta Jatulewicz.
Dodatkowe informacje:
Paweł Abucki, tel.: 695-549-929,
Janusz Bieńkowski, tel.: 502-080-102
oraz na stronie zawiercianin.pl
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Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego,

Lata 2007 – 2010

zapiszą się w najnowszej historii Polski, jako okres
ogromnych szans rozwojowych. Właśnie w
tym czasie nasza obecność w Unii Europejskiej
owocowała realną i wydatną pomocą finansową
Wspólnoty dla jej stosunkowo młodych członków.
Znaleźliśmy się w gronie państw, które nie dobrym
słowem, lecz rwącą rzeką pieniędzy wspierano
w cywilizacyjnej pogoni za europejską czołówką.
Czy z tych możliwości skorzystaliśmy w zadawalającym stopniu? Czy ów niepowtarzalny czas spożytkowaliśmy na miarę społecznych oczekiwań? U
schyłku samorządowej kadencji te pytania powinien zadać sobie każdy gospodarz terenu, a już
na pewno zadadzą mu je zwykli obywatele.
Zapewniam, że nie były to lata próżnowania i choć stały przed nami zasobne, nie tylko
unijne sejfy, trzeba było mocno natrudzić się,
by znaleźć do nich szyfry, by ich zawartość zamienić na konkretne służące ludziom przedsięwzięcia.
Te szyfry to inwestycyjne projekty, plany przekształcania otoczenia, koncepcje modernizowania poszczególnych sfer publicznego życia, począwszy
od oświaty, poprzez lecznictwo ambulatoryjne,
ekologię, na opiece społecznej i informatyzacji
kończąc.
	Mimo otwartych przed samorządami funduszy, pełne czerpanie z nich nie byłoby możliwe bez
powiększania własnego potencjału finansowego.
Konstruowanie coraz bogatszych powiatowych budżetów nie jest zajęciem widowiskowym,
lecz niezbędnym do realizacji ambitnych celów
i śmiałych zamierzeń. To w tej kadencji udało się
znakomicie.
	Mijające cztery lata były zbiorowym wysiłkiem osób rzetelnie wykonujących swoje obowiązki i odpowiedzialnie pełniących społeczne funkcje. Za stworzenie świetnego zespołu serdecznie
dziękuję współpracownikom i powiatowym radnym. Bez was sukcesy byłyby skromniejsze a niepowodzenia bardziej dotkliwe.
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