
Kwartalnik Lokalnej Aktywności Społecznej

Nakład: 1000 egz.│Nr 4 (6) zima 2010│bezpłatny│ ISSN 2081-0121│ www.zawiercianin.pl

Nowa  jakość  na  nowe  czasy

Witold 
Brodzik



Zawiercianin nr 4 (6) Zima 2010 │ KwartalniK loKalnej aKtywności społecznej2

	 Aktywność	społeczna	może	
angażować	 na	 wielu	 polach.	
Sport,	 ochrona	praw	 zwierząt,	
promocja	 kultury,	 edukacja,		
pomoc	 społeczna	 to	 dosyć	 po-
pularne	sfery	działania	organi-
zacji.	Świat	pracy	i	działalności	
gospodarczej	 to	 przestrzeń	
mniej	popularna,	jednak	dzieje	
się	w	niej	również	wiele	społecz-
nych	 inicjatyw.	 Kryzys	 ekono-
miczny,	bezrobocie,	wzrost	go-
spodarczy	–	to	zjawiska	mocno	
wpływające	na	organizacje	dzia-
łające	w	tym	sektorze.	Interesy	
tu	są	ostro	zarysowane	i	często	
powodują	spory	różnych	grup.	
My	staramy	się	być	obiektywni	
i	 publikujemy	 z	 jednej	 strony	
pracodawców	i	ich	organizację,	
z	drugiej	strony	–	pracowników	
reprezentowanych	przez	związ-
kowców.
	 Na	okładce	naszego	 zimo-
wego	 numeru	 prezentuje	 się	
Witold	 Brodzik.	 Przez	 długi	
czas	 znany	 jako	 rzutki	 mena-
dżer	 i	 przedsiębiorca.	 Od	 kil-
ku	 lat	 z	 powodzeniem	 rozwija	
swoje	kolejne	przedsięwzięcie	–	
Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	
Zawierciańskiej.	 Postawa	 Bro-
dzika	dowodzi,	że	nawet	zapra-
cowani	właściciele	dużych	firm	
przy	odrobinie	chęci	mogą	wy-
gospodarować	czas	 i	 środki	na	
działalność	 społeczną.	 Prezes	
TMZZ	 jest	 przykładem	 pod-
trzymywania	 chlubnych	 spo-
łecznikowskich	tradycji	zawier-
ciańskich	przedsiębiorców.
	 W	 poprzednim	 numerze	
rozpoczęliśmy,	 a	 w	 tym	 kon-
tynuujemy	 cykl	 artykułów	 z	
zakresu	 społecznej	 odpowie-
dzialności	firm.	Teksty	powsta-
ły	w	ramach	projektu,	którego	
liderem	jest	Towarzystwo	Miło-

śników	 Ziemi	 Zawierciańskiej.	
Projekt	 ma	 na	 celu	 promocję	
idei	 odpowiedzialności	 firm.	
W	 numerze	 jesiennym	 mogli-
śmy	 zapoznać	 się	 z	 artykułem	
dotyczącym	 wizji	 społecznego	
zaangażowania	 zawierciańskiej	
sieci	 spółdzielczych	 sklepów	
spożywczych	„Społem”.	W	bie-
żącym	 numerze	 prezentujemy	
dwie	 firmy:	 Rejonowe	 Przed-
siębiorstwo	Wodociągów	 i	 Ka-
nalizacji	oraz	firmę	Iltex,	lidera	
na	rynku	wełnianym.
	 Bardzo	 ciekawe	 wnioski	
przynosi	 artykuł	 opisujący	
zrzeszenie	zawierciańskich	ma-
łych	i	średnich	przedsiębiorstw	
-	 Cech	 Rzemiosł.	 Okazuje	 się,	
że	przedsiębiorcy,	mimo	obiek-
tywnych	 korzyści	 z	 oporami	
włączają	się	w	pracę	zrzeszenia.	
Cieszy	natomiast	fakt,	że	ta	za-
służona	 instytucja	wciąż	bierze	
na	siebie	ciężar	szkolenia	kolej-
nych	pokoleń	rzemieślników,	a	
także	 kultywuje	 dawne	 cecho-
we	tradycje.
	 Zachęcam	również	do	 lek-
tury	wywiadu	Patryka	Szczygła	
z	 Markiem	 Kijasem	 –	 szefem	
związków	 branżowych	 naj-
większego	 zawierciańskiego	
zakładu	 –	 huty	 CMC	 Zawier-
cie.	Oprócz	 tego	 w	 zimowym	
numerze	„Zawiercianina”	znaj-
dą	Czytelnicy	historię	i	obecną	
działalność	 klubu	 sportowego	
Źródło	Kromołów,	ważny	 suk-
ces	 zawierciańskiej	 nauczyciel-
ki	 Izabeli	 Kotuły	 wyróżnionej	
w	ogólnopolskiej	akcji,	a	 także	
tradycyjnie	już	opowieść	z	serii	
historia	 zawierciańskiego	 spo-
łecznikostwa.

Paweł Abucki
redaktor naczelny
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 W 2004 r. został Pan preze-
sem TMZZ. Jako prezes pręż-
nie działającej firmy wstąpił 
Pan do organizacji posiada-
jącej duże doświadczenie, ale 
także problemy finansowe. Co 
Pana motywowało, aby zaanga-
żować się w taką inicjatywy?
W.B.:	 Wcześniej	 przez	 siedem	
lat	byłem	prezesem	Zawierciań-
skiego	Klubu	Menedżera,	czyli	
podmiotu	skupiającego	czołowe	
firmy	z	Zawiercia.	Tam	prowa-
dziliśmy	intensywną	działalność	
w	zakresie	promocji	przemysłu.	
Świetnie	 się	 ten	klub	rozwinął,	
zarówno	 jeśli	 chodzi	 o	 działal-
ność	 merytoryczną,	 jak	 i	 rela-
cje	towarzyskie	między	szefami	
firm,	 co	 pomagało	 współdzia-
łać	w	pewnych	sytuacjach.	Ten	
Klub	 jako	 pierwszy	 próbował	
powołać	konsultacyjną	radę	go-
spodarczo-społeczną,	 w	 której	
chcieliśmy	 razem	 z	 władzami	
samorządowymi	 dyskutować	
sprawy	dotyczące	rozwoju	mia-
sta	i	regionu.	Nie	do	końca	nam	
to	wyszło,	ale	tych	pomysłów	na	
współdziałanie	było	dość	dużo.	
	 Kiedyś	 na	 spotkaniu	 zwró-
cił	się	do	mnie	ówczesny	prezy-
dent	Zawiercia,	Ryszard	Mach,	
abym	 zajął	 się	 kwestią	 TMZZ,	
gdyż	 stowarzyszeniu	 groziła	
upadłość:	 były	 długi,	 sprawy	
sądowe,	nie	załatwione	proble-
my.	 Poprzedni	 prezes,	 bardzo	
zasłużony	i	porządny	człowiek,	
dożył	takiego	wieku,	w	którym	
trudno	było	mu	prowadzić	sto-
warzyszenie,	 zwłaszcza	 w	 tak	
trudnych	 czasach.	 To	 było	 dla	
mnie	 wyzwanie,	 tym	 bardziej,	
że	 stowarzyszenie	 nie	 miało	
wówczas	 zasilania	 finansowego	
z	zewnątrz.	Trzeba	było	niemal	
od	nowa	 stworzyć	 organizacyj-
ne	i	finansowe	struktury	stowa-
rzyszenia,	 a	 w	 dodatku	 spłacić	
wszystkie	 długi,	 które	 na	 nim	
ciążyły.	To	się	udało	i	oceniając	
ten	okres,	 to	nie	były	 stracone	
lata.	 Jest	 to	 dzisiaj	 coraz	 po-

tężniejsze	 i	 mądrzejsze	 stowa-
rzyszenie.	Dzieli	 się	 ono	 swym	
doświadczeniem	z	 tymi,	którzy	
chcą	działać.

Pan jako prezes dużej firmy, 
której podstawowym celem 
jest zysk, bywa zapewne pyta-
ny przez innych przedsiębior-
ców, po co podejmował taką 
działalność?
W.B.: Tak,	to	wywołuje	zdziwie-
nie	w	moim	 środowisku	 zawo-
dowym.	 Ale	 już	 mnie	 poznali	
i	 wiedzą,	 że	 to	 nieuleczalne,	
ja	 się	 z	 czymś	 takim	 urodzi-
łem.	Motywacje	 są	 proste.	Kto	
mnie	 zna,	 ten	 wie,	 że	 nie	 idę	
do	 tej	 działalności	 po	 władzę,	
zaszczyty	 czy	 finanse.	 Podsta-
wowa	 sprawa	 jest	 taka:	 oddaję	
społeczeństwu	 to,	 co	 od	 niego	
dostałem.	Takie	jest	moje	prze-
konanie.	Mnie	się	kiedyś	udało	
i	 powinienem	 przynajmniej	 w	
części	 oddać	 to	 społeczeństwu	
poprzez	 moje	 doświadczenie	 i	
pomoc	finansową,	merytorycz-
ną,	organizacyjną.	Jeśli	to	przy-

nosi	 efekty	 i	 mam	 możliwość	
współpracy	z	młodymi	 ludźmi,	
którzy	 są	 entuzjastyczni,	 chcą	
coś	 zrobić	 –	mnie	 to	 też	napę-
dza.	Z	takimi	ludźmi	dobrze	się	
czuję	 i	 świetnie	 mi	 się	 z	 nimi	
pracuje.	Jeżeli	ktoś	ma	sukcesy,	
nie	liczy	trudu.
	 Zaczynałem	 od	 problemu	
zadłużenia,	a	w	tej	chwili	pozy-
skujemy	 z	 funduszy	 unijnych	
kwoty	liczone	w	milionach	zło-
tych.	 Znajdujemy	 się	w	 innym	
świecie.	 W	 pierwszych	 latach	
musieliśmy	 liczyć	 grosze,	 bo	
sekcje	 nie	miały	 pieniędzy	 na-
wet	 na	 herbatę.	 Przekształcili-
śmy	 pewien	 ośrodek	 politycz-
ny	 czy	 kształtowania	 opinii	 w	
prężny	 ośrodek	 organizacyjny,	
działający	dla	rozwoju	miasta	 i	
regionu.	 To	 jest	 sukces	 całego	
naszego	zespołu.

Spotykamy się z krytycznymi 
opiniami, że działalność TMZZ 
zmieniła profil. Część „kawiar-
niano-dyskusyjna” stowarzy-
szenia umarła śmiercią natu-

ralną, o co trochę osób ma do 
Pana pretensje.
W.B.: Znam	 takie	 opinie,	 po-
chodzą	 głównie	 od	 starszego	
pokolenia	 działaczy.	 Tak,	 byli	
przyzwyczajeni,	że	Towarzystwo	
to	środowisko	starszych	panów,	
którzy	 się	 spotykali	 i	 dyskuto-
wali	 o	 sprawach	 politycznych,	
wspominali	 dawne	 czasy	 i	 re-
cenzowali	działania	aktualnych	
władz	 regionalnych.	 Ja	 uznaję	
inną	zasadę	–	organizacja	musi	
na	 siebie	 zarobić.	 Trudno	 mi	
znaleźć	 czas,	 by	 przesiadywać	
w	biurze	TMZZ-u,	gdy	nie	jest	
to	 niezbędne.	 Nikt	 nie	 powie	
natomiast,	że	nie	ma	mnie	tam,	
gdy	 jestem	 konieczny.	 Tam,	
gdzie	 jestem	 potrzebny,	 poja-
wiam	 się	 na	 każde	 wezwanie	
szefów	 sekcji	 czy	 pracowników	
administracyjnych.	 To	 jest	 dla	
mnie	bardzo	istotne.	Wiele	rze-
czy	 zresztą	 da	 się	 załatwić	 bez	
szefa.	 Lubię	 pracę	 konkretną,	
gdzie	 widać	 efekt.	 Siedzenie	
przy	herbacie	czy	innych	napo-
jach	mnie	nuży.	

NOWA JAkOść 
NA NOWE CZASY
Z Witoldem Brodzikiem, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, rozmawiają Paweł 
Abucki i Janusz Bieńkowski.

Witold Brodzik podczas rozmowy z redaktorami Zawiercianina, fot. Michał Romanek
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które z działań TMZZ uznaje 
Pan za największy sukces swo-
ich kadencji?
W.B.: Całość	tej	pracy	jest	bar-
dzo	 potrzebna.	 Mamy	 cztery	
sekcje:	kulturalną,	ekologiczną,	
historyczną	oraz	rozwoju	 tury-
styki	i	promocji	Jury.	
	 Najszersze	działania	dotyczą	
tej	 ostatniej	 sekcji.	 W	 sposób	
naturalny	 nawiązana	 została	
współpraca	 z	 uniwersytetami,	
władzami	wojewódzkimi,	a	tak-
że	 z	 zagranicznymi	 ośrodka-
mi	naukowymi.	To	 jest	 bardzo	
ważne	 i	 widoczne.	 Tam	 idą	
wielkie	 pieniądze.	 Widać	 nas	
pod	Górą	Zborów.	Dzięki	nam	
została	 udostępniona	 dla	 tury-
stów	 Jaskinia	 Głęboka.	 Dzięki	
nam	 ludzie	 w	 Podlesicach	 po	
raz	 pierwszy	 dostali	 pieniądze	
za	to,	że	ich	ziemia	była	depta-
na	przez	turystów	w	ciągu	100	
lat.	 Nie	 ma	 już	 śmieci	 wokół	
Góry	 Zborów.	 Ludzie	 w	 Pod-
lesicach	zarabiają	na	produkcji	
artykułów	 żywnościowych	 oraz	
dzięki	imprezom,	które	organi-
zujemy.	
	 W	sekcji	ekologicznej	Kata-
rzyna	 Mucha	 organizuje	 kon-
kursy	 ekologiczne.	 Młodzież	
robi	 zdjęcia	 naszych	 zaśmieco-
nych	lasów.	Współpracujemy	tu	
z	fundacjami	z	całego	kraju.	We	
wrześniu	 w	 MOK	 „Centrum”	
można	 było	 obejrzeć	 wystawę	
prac	 „Nasza	 Jura	Bez	Śmieci”.	
Autorami	 wspaniałych	 prac	 są	
gimnazjaliści	 i	 uczniowie	 szkół	
średnich.	 Zorganizowaliśmy	
również	rajd	ekologiczny.	Zale-
ży	mi	na	rozwoju	tej	sekcji.	Tam	
się	skupia	coraz	większa	grupa	i	
myślę,	że	w	przyszłym	roku	po-

dejmą	 już	 konkretne	działania	
na	 rzecz	 czystości	 Warty	 oraz	
okolicznych	lasów.	Warto	wyko-
nywać	 taką	 pracę	 od	 podstaw,	
aby	 uczyć	 dzieci,	 że	 nasz	 kraj	
jest	piękny,	więc	nie	można	go	
niszczyć	i	zaśmiecać.	
	 Z	kolei	Maciej	Świderski	 to	
pasjonat	 historii.	 Kto	 by	 wie-
dział,	gdzie	są	bunkry	z	okolicy,	
miejsca	 przebiegu	 frontów	 w	
czasie	I	oraz	II	wojny	światowej	
lub	groby	poległych	żołnierzy?	
Wspomagamy	 go	 na	 miarę	
możliwości.	Prowadzę	rozmowy	
z	innymi	kołami	historycznymi	
na	terenie	Śląska	 i	Małopolski.	
Oni	 się	 wzajemnie	 napędzają,	
by	pokazywać	młodemu	poko-
leniu	to,	co	ważne	historycznie.	
Z	kolei	Bogdan	Dworak	to	cała	
historia	naszej	powojennej	kul-
tury.	 Człowiek	 obdarzony	 nie-

samowicie	ostrym	piórem.	Inte-
ligentny,	trudny,	ale	niezbędny	
dla	 Zawiercia.	 Jest	 to	 postać	
nietuzinkowa	i	niepowtarzalna.	
„Czwartki	Literackie”	to	bardzo	
ważna	impreza	związana	z	jego	
aktywnością.	
	 Oprócz	 tego	 organizujemy	
festiwal	„Z	Jury	w	góry”,	który	
wpisał	 się	 już	w	 lokalną	 trady-
cję,	 mimo	 że	 nikt	 nie	 wróżył	
nam	sukcesu.	Na	ostatnim	spo-
tkaniu	 z	Martyną	Wojciechow-
ską	była	pełna	sala.	Filmy	o	gó-
rach	to	też	coś	pięknego.	

TMZZ otrzymał dofinansowa-
nie na budowę muzeum hi-
storii i przyrody Jury, które 
ma powstać w Podlesicach, w 
pobliżu Jaskini Głębokiej. To 
pionierska inicjatywa na na-
szym terenie i największa w 

regionie inwestycja w dziedzi-
nie promocji lokalnej kultury. 
Co aktualnie dzieje się w tej 
sprawie?
W.B.: Jesteśmy	 pionierami,	 to	
prawda.	Na	tę	inwestycję	prze-
znaczono	 ok.	 3	 mln	 złotych.	
Musimy	 przeprowadzić	 całe	
postępowanie	przetargowe,	za-
trudnić	 inspektorów	 nadzoru,	
sztab	 zabezpieczający	 inwesty-
cję.	Musimy	posiadać	pieniądze	
pomostowe.	 Najpierw	 trzeba	
bowiem	wydać	określoną	kwo-
tę,	 aby	 uzyskać	 dofinansowa-
nie.	 Uważam,	 że	 tu	 jest	 błąd	
w	 programach	 unijnych.	 Sto-
warzyszenia	z	reguły	mają	nie-
wiele	 środków.	 Co	 zarobimy,	
to	 od	 razu	 wydajemy	 na	 cele	
stowarzyszenia.	 To	 firmy	 mają	
wypracowywać	zysk.	
	 Pokonaliśmy	 jednak	 ten	
problem.	 Na	 początku	 robi-
liśmy	 próby	 na	 programach	
mniejszych:	Owca+	 i	 innych	–	
pozyskaliśmy	w	ich	ramach	ok.	
1	mln	zł	na	różne	projekty.	W	
tym	 przypadku	 stworzyliśmy	
specjalne	 finansowanie,	 tzw.	
inżynierię	 finansową.	 Mamy	
częściowe	 finansowanie	 z	 Wo-
jewódzkiego	Funduszu	Ochro-
ny	 Środowiska.	 Będziemy	 też	
finansowani	przez	firmę	Opto-
pol,	 przedstawiciela	 firmy	 Ca-
non	w	Polsce.	Pełny	kredyt	po-
mostowy	 jest	 załatwiony	dzięki	
ich	pomocy.	My	ze	swojej	strony	
będziemy	 pokazywać	 pracow-
nikom	Optopol-Canon	 piękno	
okolicznych	 ziem.	 Jako	 jedyni	
zwróciliśmy	 się	 do	 tej	 firmy.	
Firmy	 japońskie	 przywiązują	
ogromne	znaczenie	do	ekologii	

Bogdan Dworak podczas jednego z Czwartków Literackich, fot. arch. TMZZ

Wyjazdowa sesja Kongresu Towarzystw Regionalnych w Podlesicach, fot. arch. TMZZ 
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i	ochrony	środowiska.	Liczymy	
też	 na	 ich	 pomoc	 merytorycz-
ną.	
	 W	 ramach	 projektu	 prze-
widziano	 muzeum	 regionalne,	
muzeum	 tworzone	 z	 wydziała-
mi	 uczelni	 wyższych	 z	 ekspo-
natami	 ukazującymi	 ewolucję	
człowieka,	 której	 ślady	 odkry-
wano	na	tych	terenach.	Powsta-
nie	baza	sanitarna	dla	turystów	
oraz	zaplecze	gastronomiczne	z	
regionalną	 kuchnią.	 Na	 przy-
kład	 kluchy	 „pałą	 bite”	 są	 tak	
rozreklamowane	 przez	 TMZZ,	
że	 znalazły	 się	 nawet	 w	 menu	
hotelu	 „Ostaniec”.	Będą	wyro-
by	z	mleka	koziego.	Chcę	ufun-
dować	 kamienny	 piec	 chle-
bowy.	 Panie	 z	 Podlesic	 zrobią	
prawdziwy	 zakwas	 do	 chleba.	
Stworzymy	 bazę,	 dzięki	 której	
będziemy	 promować	 zarówno	
turystykę,	jak	i	kulturę	naszego	
regionu.

TMZZ posiada wielu członków 
zbiorowych – firmy, które rok-
rocznie wspierają organizację 
finansowo. Jak się udało prze-
konać przedsiębiorstwa do ta-
kiej formy pomocy?
W.B.: Szefowie	firm	mnie	znają.	
Wspólnie	tworzyliśmy	przez	kil-
ka	lat	klub	gospodarczy.	Dzięki	
temu	wiedzą,	 że	 to	 nie	 jest	 ja-
kaś	 akcja	 polityczna.	 Pomaga	
nam	 10	 największych	 firm	 w	
okolicy.	 Uparcie	 zapraszam	
szefów	 firm	 na	 nasze	 imprezy,	
by	 pokazać,	 że	 stowarzyszenie	
żyje	i	ma	osiągnięcia.	Na	koniec	
roku	otrzymują	oni	analizę	wy-
datków,	 która	 pokazuje,	 na	 co	
zostały	 przeznaczone	 pienią-
dze	 i	 co	udało	 się	dzięki	 temu	
osiągnąć.	 Efektem	 jest	 zaan-
gażowanie	 tych	firm	w	kolejne	
inicjatywy.	Konsorcjum	Stali	na	
początku	 było	 członkiem	 zbio-
rowym,	ale	w	tym	roku	zostało	
głównym	sponsorem	rajdu	Jura	
Skałka	 Adventure.	 Zwycięzcy	
naszego	 rajdu	 zdobyli	 ostatnio	
mistrzostwo	 świata.	 Oni	 ścią-
gają	 rodzinę,	 znajomych.	Rajd	
3-4-dniowy	 kończy	 się	 spotka-
niem	300-400	osób.	 Im	gorsze	
warunki,	 tym	 lepiej	dla	nich	–	
tak	 twierdzą.	 Rajd	 jest	 bardzo	
ciekawy	–	i	rower,	i	bieg,	i	pły-
wanie	kajakiem	po	Pilicy.	
	 Teraz	będziemy	chcieli	roz-
winąć	 „Czwartki	 Literackie”	
Bogdana	 Dworaka,	 to	 znaczy	
poszerzyć	je	o	element	muzycz-
no-rytmiczny.	 Pozyskamy	 też	
pomoc	firm	w	tym	celu.	Wypro-

mujemy	w	ten	sposób	lokalnych	
muzyków.

Jaka jest wizja rozwoju TMZZ? 
Jak Pan widzi TMZZ za 5 lat?
W.B.: Chciałbym	 jeszcze	 po-
prowadzić	 TMZZ	 w	 następnej	
kadencji,	 jeżeli	 ten	 kierunek	
działań	 będzie	 odpowiadał	
większości.	 Tym	 bardziej,	 że	
stopniowo	 będę	 wycofywać	 się	
z	aktywności	zawodowej	i	dzię-
ki	temu	więcej	czasu	mogę	po-
święcić	działalności	w	TMZZ.	
Jestem	 zwolennikiem	 wspie-
rania	 lokalnych	 twórców	 –	 or-
ganizacji,	 kół	 zainteresowań,	
konkursów	 tańca.	Mamy	masę	
utalentowanych	muzyków	i	na-
leży	 ich	 promować.	 Dlaczego	
nasi	 młodzi	 artyści	 nie	 mogą	
grać	 na	 imprezach	 w	 Zawier-
ciu?	Dlaczego	park	miejski	jest	
tylko	 przechodni	 między	 ru-
chliwą	ulicą	 a	MOK-iem?	Tam	
można	 stworzyć	 małe	 ZOO,	
krąg	 taneczny,	 robić	 co	 sobotę	
wspaniałe	 wieczorki.	 Powinno	
się	 więcej	 robić	 na	 stadionie,	
również	 muszla	 koncertowa	 w	
parku	 stoi	 niezagospodarowa-
na	 –	 powinni	 ją	 zapełnić	 wy-
stępami	młodzi	muzycy.	Niech	
się	 coś	 w	 tym	 mieście	 dzieje.	
My	tu	usypiamy	o	godzinie	17!	
Zgadzam	się	z	młodymi,	którzy	
mówią,	że	 jest	„beznadzieja”.	I	
tu	właśnie	jest	ogromne	pole	do	
popisu	dla	stowarzyszeń.	
	 Bez	 zgody	 władz	 samorzą-
dowych	nie	zrobimy	 jednak	za	
wiele.	 80%	 efektów	 zależy	 od	
współpracy	z	władzami	lokalny-
mi.	Razem	można	wiele	zrobić.	
Gdy	osiągniemy,	jako	stowarzy-
szenia,	porozumienie	z	władza-
mi,	pojawią	się	również	przed-
siębiorcy.	 Jeśli	 pójdziemy	 do	
nich	 razem,	 opowiemy	 o	 pro-
pozycji,	 stworzymy	 przestrzeń	
w	 ramach	 imprezy	 dla	 posta-
wienia	 przez	 nich	 stoiska	 –	 to	
jest	też	napędzanie	gospodarki,	
oni	w	to	wejdą.	Chciałbym,	żeby	
władze	miejskie	pozwoliły	nam	
w	 MOK-u	 stworzyć	 kawiarnię	
artystyczną,	 galerię	 stałą,	 żeby	
pokazać	 ludzi,	 którzy	 świetnie	
malują	 czy	 rysują.	W	 centrum	
miasta	 powinniśmy	 pokazywać	
to,	 co	 najlepsze.	 Stowarzysze-
niom	 trzeba	 dać	 wędkę,	 żeby	
złapać	 rybę	 samodzielności.	
Identyfikujmy	 się	 z	 naszym	
miejscem	na	ziemi.

dziękujemy za rozmowę.  

W JEdNOśCI 
SIłA
Po jednej stronie nauczyciele i rodzice. Po drugiej 
– młodzież gimnazjalna. Działają wspólnie. Razem 
intensywnie pracują. Wnoszą pomysły, piszą cieka-
we projekty. Wszystko po to, aby młodym żyło się 
lepiej. Aby mieli szansę realizowania swoich ma-
rzeń i rozwijania różnorodnych pasji. Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gimnazjum w Kroczycach jest 
świetnym przykładem organizacji, która stwarza 
takie możliwości.

Początki nie były trudne

	 Jako	 oficjalne	 stowarzysze-
nie	 działają	 od	 lutego	 2009	
roku,	 ale	 już	 zdecydowanie	
wcześniej	 podejmowali	 liczne	
działania	jako	grupa	nieformal-
na.	 Decyzja	 o	 przekształceniu	
się	w	organizację	pozarządową	
zapadła	spontanicznie	i	stosun-
kowo	niedawno.	–	„Z	pomysłem	
założenia	stowarzyszenia	wyszli	
nauczyciele	naszej	szkoły”	–	wy-
jaśnia	 prezes	Monika	 Gajecka,	
nauczyciel	geografii.	 –	 „Powód	
był	prosty.	Zaczęło	się	pojawiać	
bardzo	dużo	projektów	dla	or-
ganizacji	 pozarządowych.	 Wi-
dzieliśmy	 w	 tym	 dużą	 szansę	
dla	 naszej	 młodzieży.	 Dlatego	
postanowiliśmy	 spróbować”	 –	
dodaje.
	 Inicjatorki	 założenia	 or-
ganizacji	 mówią,	 że	 nie	 miały	
większych	problemów	z	formal-
nościami.	 –	 „Dyrektor	 naszej	
szkoły	 przyniosła	 informacje	 o	
ciekawym	projekcie.	Mogliśmy	
go	 zrealizować,	 ale	 tylko	 jako	
organizacja	pozarządowa.	Wpi-
sałyśmy	 więc	 w	 wyszukiwarkę	
internetową	 pytanie:	 Jak	 zało-
żyć	 stowarzyszenie?	 Zadzwoni-
łyśmy	 po	 wsparcie	 do	 naszych	
koleżanek.	 W	 ciągu	 jednego	
weekendu	 napisałyśmy	 statut,	
przygotowałyśmy	wniosek	reje-
stracyjny.	Poszło	bez	problemu”	
–	opowiada	pani	Monika.
	 Obecnie	 organizacja	 skupia	
około	trzydziestu	osób:	nauczy-
cieli,	obecnych	i	byłych	uczniów	
oraz	ich	rodziców.	Chętnych	do	
pracy	nie	brakuje,	a	zaangażo-
wanie	 jest	 ogromne.	 Młodzież	
brała	udział	w	pisaniu	projektu,	

a	 teraz	przymierza	 się	do	 jego	
realizacji.

zakochani w teatrze

	 „W	 Krainie	 białych	 skał	 i	
zamków	–	nietypowe	spojrzenie	
na	 sztukę«	 –	 to	 tytuł	 przedsię-
wzięcia,	 które	 będziemy	 reali-
zować	od	połowy	października,	
aż	 do	 zakończenia	 roku	 szkol-
nego”	–	mówi	Magdalena	Kru-
szyńska,	 uczennica	 II	 klasy.	W	
pisaniu	projektu	pomogły	mło-
dzieży	nauczycielki,	ale	sam	po-
mysł	wyszedł	od	uczniów.	–	„In-
teresuje	nas	teatr	oraz	wszystko,	
co	jest	z	nim	związane.	Dlatego	
też	zależało	nam,	aby	poszerzyć	
wiedzę	 na	 temat	 tej	 dziedziny	
sztuki”	–	wyjaśnia	Magda.	
	 –	 „W	 ramach	 projektu	 co	
dwa	 tygodnie	będą	się	w	szko-
le	 odbywały	 warsztaty	 teatral-
ne,	prowadzone	przez	 aktorkę	
z	 będzińskiego	 Teatru	 Dzieci	
Zagłębia.	Będziemy	mieli	 rów-
nież	 warsztaty	 w	 teatrze.	 Tam	
poznamy	 scenę	 z	 zupełnie	
innej	 strony”	 –	 dodaje	 Anita	
Domagała.	Zakończeniem	pro-
jektu	będzie	sztuka	bazująca	na	
dawnych	 legendach	 o	 skałach.	
Młodzież	 zamierza	 wystawić	 ją	
dla	 lokalnej	 społeczności,	 aby	
pokazać	mieszkańcom,	że	teatr	
to	sztuka,	która	może	dotyczyć	
każdego.
	 W	 projekcie	 weźmie	 udział	
około	25	uczniów,	którzy	oprócz	
wspomnianych	 zajęć	 wybiorą	
się	 na	 profesjonalne	 przedsta-
wienie,	a	planowaną	przez	nich	
inscenizację	zamierzają	w	przy-
szłości	 wystawiać	 nie	 tylko	 dla	
mieszkańców	swojej	gminy.	
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cenny bagaż 
doświadczeń

	 Mimo	 iż	 kroczyckie	 stowa-
rzyszenie	istnieje	od	niedawna	
i	–	jak	podkreślają	jego	liderzy	
–	 dopiero	 raczkuje	 w	 świecie	

organizacji	pozarządowych,	 to	
radzi	 sobie	 całkiem	nieźle.	To	
zasługa	 nie	 tylko	 aktywnych	
członków,	 którzy	 intensywnie	
angażują	się	we	wszystkie	pra-
ce,	ale	także	efekt	doświadcze-
nia	zdobytego	przez	pięć	ostat-
nich	lat.	
	 –	„Pięć	 lat	 temu	zostaliśmy	
rzuceni	na	głęboką	wodę.	Jako	
grupa	 nieformalna	 realizo-
waliśmy	 projekt,	 którego	 bu-
dżet	opiewał	na	kwotę	88	 tys.	
zł”	 –	 mówi	 Monika	 Gajecka.	
–	„Wpłynęło	ponad	1000	wnio-
sków.	Z	każdego	województwa	
wybierano	 tylko	 20.	 To	 było	
dla	 nas	 ogromne	 zaskoczenie.	
Pierwszy	 projekt	 i	 od	 razu	
pierwszy	sukces”	–	dodaje.	
	 Celem	 programu	 „Szkoła	
marzeń”	 było	 wyrównywanie	
szans	edukacyjnych	młodzieży	
wiejskiej.	Uczniowie	przez	cały	
rok	mogli	korzystać	z	kółek	za-
interesowań.	Poza	 tym	 została	
nawiązana	 współpraca	 z	 dy-
rektorem	Teatru	Małego	w	Ty-
chach,	 który	 prowadził	 dyna-
miczne	 zajęcia	 dla	 młodzieży.	
–	 „Sposób	 prowadzenia	 tych	
zajęć	był	niesamowity.	Ucznio-
wie	 byli	 zachwyceni.	 Teatr	
wciągnął	 ich	 do	 tego	 stopnia,	

że	 zaczęli	 jeździć	na	konkursy	
i	 zajmować	 pierwsze	 miejsca”	
–	 wyjaśnia	 Aneta	 Grabowska,	
wiceprezes	 stowarzyszenia.	
–	 „Stąd	pomysł,	 aby	kontynu-
ować	takie	działania”	–	dodaje.
	 „Szkoła	 marzeń”	 nie	 była	

jedynym	projektem.	Członko-
wie	grupy	realizowali	 również	
m.in.	projekt	„Równać	szanse”	
czy	 projekt	 ekologiczny,	 któ-
rego	 głównym	 zamierzeniem	
było	 zwiększenie	 świadomości	
ekologicznej	 nie	 tylko	 wśród	
młodzieży,	 ale	 przede	 wszyst-
kim	 wśród	mieszkańców	 gmi-
ny.

razem łatwiej

	 Praca	w	organizacji	to	praca	
społeczna.	Trzeba	wiele	z	siebie	
dać,	nie	licząc	na	oklaski.	Waż-
ny	 jest	 rezultat	 i	 zadowolenie,	
w	 tym	 przypadku	 młodzieży.	
–	„Wszystko,	co	robimy,	jest	po	
to,	aby	rozwijać	talenty	 i	zain-
teresowania	 naszych	 uczniów.	
Aby	 mieli	 lepszy	 start,	 bo	 jak	
wiadomo	młodzież	wiejska	nie	
ma	 takiego	 dostępu	 do	 dóbr	
kultury,	jak	młodzież	w	dużym	
mieście”	–	mówi	pani	prezes.	
	 Jolanta	Morel,	druga	wice-
prezes,	na	co	dzień	wychowaw-
ca	świetlicy	i	prowadząca	zajęcia	
z	dziećmi	niepełnosprawnymi,	
dodaje:	 „Dzięki	 tej	 pracy	mo-
żemy	 się	 wspólnie	 realizować,	
podejmować	 szereg	 działań,	
które	 pozwolą	 rozwijać	 się	

dzieciom	 i	 szkole.	 Chcieliby-
śmy	podejmować	jak	najwięcej	
projektów,	 pozyskiwać	 środki	
zewnętrzne,	 aby	 doposażyć	
placówkę	i	wzbogacić	ją	w	do-
datkowe	 elementy.	 Tak,	 aby	
nam	wszystkim	 lepiej	 się	 pra-

cowało”.	 Dla	 Anety	 Grabow-
skiej	praca	w	organizacji	to	pa-
sja.	Jak	sama	przyznaje,	często	
okupiona	kosztem	rodziny.	Ale	
satysfakcja	 dzieci	 wynagradza	
wszystko,	tym	bardziej,	że	mło-
dzież	jest	rewelacyjna.		
	 Panie	 zgodnie	 przyznają,	
że	w	ich	organizacji	 jak	na	ra-
zie	nie	ma	trudności.	Owszem	
jest	 sporo	 pracy	 papierkowej,	
ale	jest	też	sporo	rąk	do	pracy.	
Poza	tym	z	każdym	problemem	
czy	wątpliwością	mogą	zwrócić	
się	o	pomoc	do	kolegów.	–	„Na	
terenie	 naszej	 gminy	 działają	
trzy	stowarzyszenia.	Jeżeli	cze-
goś	nie	wiemy	lub	mamy	wąt-
pliwości,	to	po	prostu	dzwoni-
my	 i	pytamy.	Zawsze	możemy	
liczy	na	 ich	wsparcie”	 –	mówi	
Aneta	 Grabowska.	 –	 „Poza	
tym,	co	warto	podkreślić,	naj-
bardziej	 liczy	 się	 zaangażowa-
nie.	 Wiedzę	 zdobędzie	 się	 w	
trakcie”	–	dodaje.	

wsPinaczka i taniec

	 W	najbliższych	planach	sto-
warzyszania	jest	złożenie	wnio-
sku	 o	 dofinansowanie	 pro-
jektu	 przewidującego	 zajęcia	
wspinaczkowe	 dla	 młodzieży.	

Uczniowie	 chcieliby	 również	
rozwijać	 zdolności	 taneczne,	
więc	myślą	 o	warsztatach	 tań-
ca	 towarzyskiego.	 Pojawił	 się	
także	 pomysł	 na	 stworzenie	
ścieżki	przyrodniczo-historycz-
nej.	–	„Na	naszym	terenie	jest	
sporo	miejsc,	które	nie	są	zna-
ne	większości	mieszkańców.	Na	
przykład	 zabytkowe	piece	wa-
pienne,	o	których	istnieniu	do-
wiedzieliśmy	 się	 zupełnie	 nie-
dawno.	Warto	byłoby	je	opisać	
i	 oznakować”	 –	mówi	Monika	
Gajecka.
		 Pomysłów	 na	 ciekawe	 ini-
cjatywy	jest	jeszcze	sporo.	A	że	
chęci,	 determinacji	 i	 ludzi	 w	
kroczyckim	stowarzyszeniu	nie	
brakuje,	 o	 los	 tej	 organizacji	
możemy	 być	 spokojni.	 Miesz-
kańcy	 zapewne	 jeszcze	 nieraz	
o	 nich	 usłyszą,	 a	 inne	 organi-
zacje	 będą	 miały	 z	 kogo	 brać	
przykład.

Joanna Walczak

Od lewej: Jolanta Morel, Monika Gajecka, Aneta Grabowska z młodzieżą, fot. Joanna Walczak
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Od jak dawna pełni Pan funk-
cje kierownicze w ramach 
Związku? Proszę opowiedzieć 
nam trochę o strukturach or-
ganizacyjnych MSNZZP.
Marek Kijas:	 Funkcję	 prezesa	
Związku	 pełnię	 od	 2006	 r.,	 w	
maju	 bieżącego	 roku	 zostałem	
wybrany	 na	 drugą	 kadencję,	
która	 trwa	 do	 2014	 r.	 Aktual-
nie	 Związek	 liczy	 800	 człon-
ków.	Najważniejszym	organem	
Związku	jest	Konferencja	Dele-
gatów,	 która	 odbywa	 się	 raz	w	
roku,	a	drugim	w	kolejności	or-
ganem	decyzyjnym	jest	Zarząd	
Międzyzakładowy,	 obradujący	
co	 kwartał.	 Najczę-
ściej,	 bo	 co	 czwartek,	
odbywają	 się	 spotka-
nia	Prezydium.	

Związek ma dość 
długą tradycję, bo 
przecież jego histo-
ria sięga jeszcze po-
przedniego systemu 
politycznego. Proszę 
zatem powiedzieć, 
kiedy to wszystko się 
zaczęło?
M.K.:	Związek	powstał	
w	 1982	 r.	 i	 za	 dwa	
lata	 będzie	 obchodził	
30-lecie	 działalności.	
Przez	 trzy	 dekady	
organizacja	 miała	 8	
przewodniczących.	 W	 historii	
związku	 było	 kilka	 punktów	
zwrotnych.	 W	 1994	 r.	 właści-
cielem	 Huty	 Zawiercie	 został	
Impexmetal,	 który	 sprzedał	 w	
2003	 r.	 przedsiębiorstwo	 fir-
mie	 CMC.	 Mimo	 to	 związek	
przetrwał,	choć	w	nieco	innych	
kształtach.	
Edward Myszkowski:	W	wyniku	
restrukturyzacji	 zakładu,	 stan	
zatrudnienia	 zmalał	 z	7000	do	

1800	 osób.	 Mimo	 tak	 znacz-
nej	 redukcji	 liczby	 miejsc	 za-
trudnienia,	 Związek	 starał	 się,	
aby	 te	 procesy	 przebiegały	 jak	
najmniej	 boleśnie	 dla	 pracow-
ników.	 Przy	 tej	 okazji	 pragnę	
podziękować	wszystkim,	którzy	
niezłomnie	przez	 te	 lata	pilno-
wali	spraw	pracowniczych.	

Patrząc na karty historii ła-
two zauważyć, że rola związ-
ków uległa zmianie. Także 
MSNZZP został poddany kilku 
próbom. Jaką zatem rolę pełni 
on współcześnie.?
M.K.:	 Po	 1990	 r.	 stała	 się	 zła	

rzecz	–	zaczęto	umniejszać	rolę	
związków	zawodowych.	A	prze-
cież	 to	 one	 przede	 wszystkim	
dbają,	 aby	 pracodawcy	 prze-
strzegali	kodeksu	pracy	 i	praw	
pracowników,	 	chronią	miejsca	
pracy	oraz	dbają	o	godne	pła-
ce.	Każdy	pracownik	powinien	
być	zadowolony	z	pensji,	którą	
otrzymuje.	 Dlatego	 podejmu-
jemy	interwencję	w	przypadku	
każdej	sprawy	zgłaszanej	przez	

wszystkich	pracowników	CMC,	
nie	tylko	przez	członków	nasze-
go	 związku.	 Staramy	 się	 dys-
kutować	 z	pracownikami	o	 ich	
bieżących	 problemach.	 Taką	
wiedzę	przekazujemy	nie	tylko	
zarządowi	 firmy,	 ale	 także	 lo-
kalnym	władzom.

Spoczywa na Panu wielka od-
powiedzialność. Niejeden pra-
cownik liczy na efekty pracy 
związku – jakie one są?
M.K.: Przez	 ten	 czas	 udało	 się	
wynegocjować	 podwyżki	 płac,	
ale	 także	opracować	szereg	re-
gulaminów	 chroniących	 pra-

cowników.	 Nie	 udało	 się	 speł-
nić	 żądań	 pracowników	 w	 stu	
procentach,	 jednak	 myślę,	 że	
efekty	naszych	działań	są	zado-
walające.	Udało	się	także	wpro-
wadzić	 stałego	delegata	do	Fe-
deracji	 Hutniczych	 Związków	
Zawodowych,	 a	 od	 tego	 roku	
mamy	 swojego	 przedstawiciela	
także	 w	 Konfederacji	 Hutni-
czych	 Związków	 Zawodowych	
Metalowców	 w	 Polsce	 (konfe-

derację	 tworzą	 trzy	 krajowe	
związki	 zawodowe,	 łącznie	 9	
przedstawicieli).	
Ale to chyba nie wszystko? Z 
tego, co wiem, związkowcy to 
prawdziwi społecznicy.
M.K.: To	 prawda.	 Do	 najważ-
niejszych	 sukcesów	 należy	 bez	
wątpienia	 także	 przekonanie	
pracodawcy	 o	 potrzebie	 orga-
nizowania	akcji	społecznych	na	
terenie	miasta.	Chodzi	mi	tu	w	
szczególności	 o	 Akcję	 Mikołaj-
ki,	której	zorganizowaliśmy	już	
cztery	 edycje,	 a	 także	 o	 Akcję	
Krwiodawstwa,	 w	 której	 pra-
cownicy	wzięli	udział	 już	dwu-

krotnie.	
E.M.: Akcja	 Mikołaj-
ki	 dotyczyła	 przede	
wszystkim	 zawierciań-
skich	 dzieci,	 które	 w	
okresie	 świątecznym	
dostawały	za	darmo	za-
bawki	 od	 naszych	 pra-
cowników,	przebranych	
w	 stroje	 Świętego	 Mi-
kołaja.	 Pierwsza	 Akcja	
Krwiodawstwa	 wiązała	
się	 bezpośrednio	 z	 po-
trzebą	 ratowania	 życia	
naszego	 pracownika,	
który	 przeszedł	 cięż-
ką	 operację,	 natomiast	
krew	 zbierana	 podczas	
drugiej	 akcji	 została	
przekazana	potrzebują-

cej	żonie	kolegi	z	CMC.	Wszyst-
kie	te	działania	odbywały	się	na	
zasadzie	wolontariatu	i	promo-
wały	zasadę,	że	lepiej	dawać	niż	
brać.	
	 Związek	 wziął	 także	 pod	
opiekę	 pomnik	 pomordowa-
nych	hutników	na	ul.	Okólnej.	
Jest	to	ważne	miejsce	z	punktu	
widzenia	 historii,	 dlatego	 też	
utrzymujemy	obiekt	w	czystości	
oraz	 zapalamy	 znicze	 i	 składa-

PO STRONIE 
PRACOWNIkóW
Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników CMC Zawiercie S.A i 
Spółek, bo tak brzmi jego pełna nazwa, to licząca się siła w strukturach zawierciańskiej huty. O jego 
historii, sukcesach, porażkach i perspektywach opowiadają liderzy MSNZZP – przewodniczący Marek 
Kijas i wiceprzewodniczący Edward Myszkowski, w rozmowie z Patrykiem Szczygłem.

Marek Kijas - przewodniczący (siedzi) oraz Edward Myszkowski - wiceprzewodniczący 
MSNZZP CMC Zawiercie, fot. Michał Wnuk



Zawiercianin nr 4 (6) Zima 2010 │ KwartalniK loKalnej aKtywności społecznej8

	 Stadion	 klubu,	 wtorkowe	
jesienne	 popołudnie.	 Właśnie	
odbywa	 się	 mecz	 trampkarzy	
z	MKS	 Poręba.	 Prezes	 Źródła,	
Kazimierz	 Miśta,	 obserwując	
mecz,	 zaczyna	 wspominać:	
„Moje	życie	sportowe	jest	zwią-
zane	z	tym	klubem	od	samego	
początku.	Od	urodzenia	miesz-
kałem	 tutaj	 obok	 boiska	 na	 II	
piętrze.	 Wystarczyło,	 że	 zoba-
czyłem,	 że	 ktoś	 na	 tym	 boisku	
hasa	 z	 piłką,	 to	 ja	 też	 do	 tych	
ludzi	 dołączałem.	 Kiedy	 tylko	
mogłem	założyć	jakieś	trampki	
i	wejść	na	murawę,	próbowałem	
swoich	 sił.	 Czynnie	 grałem	 w	
Źródle	37	lat.	Kończyłem	karie-
rę,	mając	49	 lat.	Będąc	 jeszcze	
czynnym	 zawodnikiem,	 zosta-
łem	 wybrany	 prezesem	 klubu.	
Było	to	dwanaście	lat	temu”.	
	 Obok	 stoi	 Paweł	 Kwapisz,	
członek	zarządu	Źródła	i	admi-
nistrator	 strony	 internetowej	
klubu	 (www.zrodlokromolow.
zafriko.pl).	Reprezentuje	poko-
lenie	młodych	 kibiców	 Źródła.	
W	jego	wypadku	związek	z	klu-
bem	 jest	 chyba	 zawarty	 w	 ge-
nach.	–	„Dla	mnie	gra	w	Źródła	

była	poniekąd	obowiązkiem.	W	
klubie	grała	 część	mojej	 rodzi-
ny.	 Spełniałem	 to	 wyzwanie	 z	
wielką	chęcią.	Gra	skończyła	się	
niestety	 na	 etapie	 trampkarzy	
z	 powodu	 kontuzji.	 Dwa	 lata	
temu	 razem	 z	 bratem	 zaanga-
żowałem	się	w	tworzenie	strony	
internetowej	 Źródła	 Kromo-
łów.	Uważam,	 że	każda	druży-
na	piłkarska	powinna	mieć	taką	
formę	 promocji.	 Moim	 celem	
było,	 aby	 odwiedzający	 naszą	
stronę	mogli	dowiedzieć	się,	że	
taki	klub	istnieje,	a	także	w	jaki	
sposób	funkcjonuje”.	
	 Strona	 to	 nie	 tylko	 bieżą-
ce	 informacje	o	klubie.	Można	
na	 niej	 znaleźć	 informacje	 o	
jego	bogatej	historii.	W	1946	r.	
grupa	działaczy,	na	czele	której	
stał	właściciel	piekarni	Edward	
Kopeć,	 powołała	 do	 istnie-
nia	 Ludowy	 Zespół	 Sportowy	
(LZS)	 Kromołów.	 Mecze	 były	
rozgrywane	 na	 boisku	 obok	
ówczesnej	 szkoły	 podstawowej	
przy	ulicach	Siewierskiej	 i	Pia-
skowej.	 Założycielowi	 pomagał	
syn,	również	Edward,	który	był	
kapitanem	 drużyny	 oraz	 po-

dejmował	 się	 w	 klubie	 działań	
organizacyjnych.	 W	 drużynie	
z	 Kromołowa	 występowali	 za-
wodnicy,	 którzy	 kształcili	 się	
w	 zawierciańskich	 liceach	 lub	
pracowali	w	zakładach	pracy	na	
terenie	Zawiercia	i	Kromołowa.	
Na	meczach	 licznie	 stawiali	 się	
miejscowi	 kibice,	 zawodników	
do	 walki	 zagrzewała	 zaś	 lokal-
na	orkiestra.	W	1950	r.	boisko	
przeniesiono	na	 teren	przy	ul.	
Filaretów,	 obok	 powstającej	
szkoły	 podstawowej.	 LZS	Kro-
mołów	 rywalizowało	 wtedy	 w	
klasach	C	oraz	B	na	terenie	po-
wiatu	zawierciańskiego.	
	 W	1967	r.	klub	został	zare-
jestrowany	jako	stowarzyszenie	
sportowe.	Odtąd	nazwa	druży-
ny	 brzmi	 Ludowy	 Klub	 Spor-
towy	 Źródło	 Kromołów.	 Pod	
koniec	lat	70.	jego	prezesem	zo-
stał	Kazimierz	Borowik,	postać	
zasłużona	 także	 w	 wymiarze	
szkoleniowym.	Do	dzisiaj	pozo-
staje	on	prezesem	honorowym	
Źródła.	 Klub	 przez	 następne	
sezony	występował	na	poziomie	
klasy	 A	 i	 B	 Podokręgu	 Sosno-
wiec.

kLUB  
Z TRAdYCJAMI

Myśląc o Kromołowie, zapewne wymienimy zabytkowy kościół p.w. św. 
Mikołaja lub Pałacyk nad Wartą. Ktoś może wskaże jeszcze kaplicę św. 
Jana Nepomucena, spod której wypływają źródła rzeki Warty. Tymczasem  
w najstarszej dzielnicy Zawiercia jest jeszcze jedno źródło o bogatej historii – 
zespół piłkarski LKS Źródło Kromołów. 

Zdjęcie Źródła Kromołów z lat 70’. Fotografia pochodzi z prywatnych zbiorów Kazimierza Miśty. Osoby na zdjęciu 
(stoją od lewej): Kazimierz Borowik (trener) oraz zawodnicy.

my	kwiaty	podczas	uroczystości	
państwowych.
każdy medal ma dwie strony – 
były i sukcesy, ale pewnie zda-
rzały się również porażki?
M.K.:	 Największą	 porażką	
związku	były	dwa	lata	zwolnień	
grupowych	w	hucie.	Bezustan-
nie	 podejmowaliśmy	 starania	
dla	ocalenia	 tych	pracowników	
i	 dzięki	 temu	 w	 zeszłym	 roku	
doprowadziliśmy	 do	 wycofa-
nia	 wielu	 wypowiedzeń.	 Dla	
związkowców	nawet	 jedna	oso-
ba	zwolniona	z	tytułu	zwolnień	
grupowych	oznacza	porażkę!	
E.M.:	 Kolejną	 przykrą	 sprawą	
były	 ostatnie	 wybory	 zarządu,	
kiedy	wąska	grupa	osób	bojko-
towała	 kandydaturę	 obecnego	
przewodniczącego.	 Ostatecz-
nie	 otrzymał	 on	 poparcie	 bez-
względnej	 większości	 delega-
tów,	 jednak	 niestety	 działania	
te	 odebrano	 jako	 manifestację	
braku	 jednomyślności,	 co	 osła-
biło	pozycję	związku	w	relacjach	
z	pracodawcą.

Jak ocenia Pan zaangażowanie 
związkowców w bieżącą dzia-
łalność?
M.K.: Zaangażowanie	 w	 ini-
cjatywy	 podejmowane	 przez	
związek	 jest	 duże.	 Pracownicy	
bardzo	 entuzjastycznie	 włączy-
li	 się	we	wszystkie	 edycje	Akcji	
Mikołajki,	 do	 tego	 stopnia,	 że	
podczas	 drugiej	 edycji	 zabra-
kło	 strojów	 dla	 potencjalnych	
Mikołajów.	Także	podczas	akcji	
krwiodawczej	 wszyscy	 chętni	
nie	 tylko	 nie	 wzięli	 ustawowo	
przysługującego	 dnia	 wolne-
go,	ale	 także	oddali	otrzymane	
paczki	żywnościowe	do	domów	
dziecka.

Zapewne jedną z ważnych kwe-
stii jest współpraca z praco-
dawcą. Jak ona się układa? 
M. k.:	Współpraca	z	zarządem	
firmy	 układa	 się	 w	 miarę	 po-
zytywnie,	 zawsze	 otrzymujemy	
zielone	 światło	 dla	 akcji	 spo-
łecznych.	Relacje	te	opierają	się	
także	na	trudnych	negocjacjach,	
zwłaszcza	 w	 kwestiach	 zwol-
nień,	regulaminów	i	spraw	pła-
cowych.	My	jesteśmy	po	jednej	
stronie,	oni	po	drugiej.	Należy	
pamiętać,	że	zwycięzcą	w	nego-
cjacjach	 są	 zawsze	dwie	 strony.	
Nam	 chodzi	 przede	 wszystkim	
o	 dobro	 pracowników	 i	 to	 jest	
nasz	priorytet.		

Życzę dalszych sukcesów  
i dziękuję za rozmowę.
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	 Moment,	 który	 wyznacza	
przejście	we	współczesne	dzieje	
Źródła,	można	 określić	 na	 ko-
niec	lat	90.	Wtedy	to	prezesem	
klubu	 został	 Kazimierz	 Miśta.	
2001	 r.	 jest	 datą	 szczególną.	
Tak	wspomina	ten	czas	prezes:	
„Wszystko,	co	najlep-
sze,	 zaczęło	 się,	 gdy	
pozyskaliśmy	 spon-
sora,	 którym	 został	
Piotr	 Jurczyk.	Dzięki	
jego	dużemu	zaanga-
żowaniu	 finansowe-
mu	 zrobiliśmy	 dwa	
awanse	 pod	 rząd.	W	
drużynie	występowa-
li:	 były	 reprezentant	
Polski,	Krzysztof	Ko-
łaczyk	 czy	 bramkarz	
z	I-ligowym	doświad-
czeniem,	 Grzegorz	
Harasiuk.	 Na	 tym	
boisku,	 gdy	 graliśmy	
w	 IV	 lidze,	 występo-
wał	 dwukrotnie	 w	
barwach	 WŁODA-
R-u	 Częstochowa	 Kuba	 Błasz-
czykowski.	Bronił	tutaj	przeciw	
nam	Bartosz	Białkowski,	obec-
nie	 grający	 w	 Anglii,	 a	 wtedy	
będący	 zawodnikiem	 rezerw	
zabrzańskiego	Górnika”.
	 Największym	 sukcesem	
w	 historii	 klubu	 było	 zajęcie	
trzeciego	 miejsca	 w	 IV	 lidze	
pod	 wodzą	 trenera	 Krzysztofa	
Całusa	 w	 sezonie	 2004/2005.	
Również	 w	 tym	 samym	 czasie	
podopieczni	 Jarosława	 Janika	
zdobyli	 Puchar	 Juniorów	 Pod-
okręgu	 Sosnowiec.	 W	 2006	 r.	
z	okazji	obchodów	60-lecia	po-
wstania	klubu	oddano	do	użyt-
ku	 nowe	 boisko	 treningowe.	
Ostatnim	 sukcesem	 drużyny	
seniorów	było	wywalczenie	Pu-
charu	Podokręgu	Sosnowiec	w	
sezonie	2007/2008,	pod	wodzą	
Bogdana	Szadkowskiego.	

	 Przyszedł	 jednak	 moment,	
w	którym	piękny	sen	się	skoń-
czył.	 –	 „W	 pewnym	momencie	
wymieniliśmy	 część	 Zarządu.	
Dostali	się	do	niego	ludzie,	któ-
rzy	chcieli	rządzić	na	swój	spo-
sób	 i	 rozliczać	 sponsora	 z	 pie-

niędzy,	które	kładł	na	sportową	
działalność.	 Było	 to	 dla	 niego	
dużym	bólem,	gdyż	wydał	dużo	
pieniędzy,	a	usłyszał	od	członka	
Zarządu,	że	dla	niego	to	nie	jest	
sponsorem.	Pan	Jurczyk	stwier-
dził,	że	nie	tędy	droga	i	odszedł	
z	 klubu.	 Bez	 tych	 pieniędzy	
ostatnie	dwa	lata	to	szybki	spa-
dek,	 tak	 jak	 szybki	 był	 awans”	
–	 opowiada	 ze	 smutkiem	 K.	
Miśta.	
	 Obecnie	 Źródło	 występu-
je	 w	 klasie	 A.	W	 jego	 składzie	
znajdują	 się	 przeważnie	 junio-
rzy.	 Trzeci	 sezon	 z	 rzędu	 klub	
zamyka	 ligową	 tabelę.	 Poza	
seniorami	 klub	 zgłosił	 do	 roz-
grywek	 zespoły	 juniorów	 oraz	
trampkarzy.	Istnieje	też	druży-
na	oldbojów,	powołana	do	życia	
przez	 Bogusława	 Radkowskie-
go.	W	sumie	ok.	90	osób	chcą-
cych	grać	czynnie	w	piłkę.	Jaka	
jest	aktualna	 sytuacja	klubu?	–	
„Dzisiaj	bez	pieniędzy	drużyny	
nawet	na	poziomie	klasy	B	nie	
dają	sobie	rady.	Dotacja	z	Urzę-
du	Miejskiego	jest	tak	znikoma,	
że	pokrywa	10-15%	potrzeb	fi-
nansowych	klubu.	W	tej	chwili	
to,	 co	 się	 dzieje	 –	 utrzymane	
dwie	 płyty	 boiska	 w	 niezłym	
stanie	 –	 to	 zasługa	 działaczy	
klubu,	którzy	w	czynie	społecz-
nym	 wykonują	 dużo	 rzeczy.	
Widać	 to	 gołym	okiem:	 obiekt	
nie	jest	zaniedbany,	nie	rozlatu-
je	się	wszystko,	jak	dzieje	się	w	
innych	klubach”	–	prezes	klubu	
opowiada	o	trudnych	realiach.	

	 W	związku	z	 infrastrukturą	
klubu	 poczyniono	 konkretne	
plany,	 a	 nawet	 rozpoczęto	 ich	
realizację.	 Pojawiły	 się	 jednak	
kolejne	trudności.	–	„Dla	dziel-
nicy	 Kromołów	 przewidziano	
budowę	 kompleksu	 sportowo-

rekreacyjnego.	 Realizacja	 tego	
zadania	była	planowana	na	lata	
2007-2012.	 Podejrzewam,	 że	
nie	zakończy	się	nawet	w	2013	
r.	Na	 ten	cel	 łącznie	miało	być	
przeznaczone	2	mln	zł,	a	w	tym	
roku	400	tys.	zł.	Na	dzień	dzi-
siejszy	 powstało	 ogrodzenie,	
które	nie	zostało	w	pełni	ukoń-
czone.	 Po	 rozmowie	 z	 prezy-
dentem	Mazurem	 okazało	 się,	
że	 nie	ma	 pieniędzy	 i	 obecnie	
na	 inwestycję	 jest	 0	 zł.	 Jest	 to	
krzywdzące	 dla	 naszego	 klubu	
i	 mieszkańców	 Kromołowa”	 –	
opowiada	 z	 zaangażowaniem	
Paweł	Kwapisz.	
	 Kwestie	finansowe	 jak	zwy-
kle	 są	 kluczem	do	 rozwiązania	
większości	problemów.	Problem	
nie	dotyczy	jedynie	klubu.	Mło-
dy	 pasjonat	 futbolu	 wspomina	
także	 o	 budowie	 boisk	 „Orlik	
2012”:	„Obecnie	w	Kromołowie	
nie	 ma	 ani	 jednego	 »Orlika«,	
które	budowane	są	tylko	w	Za-
wierciu.	A	tu	jest	przecież	klub	
piłkarski	 i	 szkoła.	 Był	 kryzys,	
wiadomo,	 że	 nasze	 miasto	 nie	
jest	bogate.	Moim	zdaniem	nie	
rozdziela	 się	 jednak	 środków	
równomiernie.	 W	 Zawierciu	
jest	już	kilka	boisk	tego	typu.	W	
przyszłym	 roku	 mają	 powstać	
kolejne	dwa	obiekty	w	centrum	
miasta.	 Szkoda	 tylko,	 że	 nie	w	
najstarszej	dzielnicy”.
O	 problemach	 można	 rozma-
wiać	 długo.	 Najważniejsze,	 że	
ludzie	 związani	 z	 klubem	 nie	
tracą	 nadziei	 na	 powrót	 lep-

szych	 czasów.	 Serce	 oddane	
klubowi	 pozwala	 spoglądać	 w	
przyszłość	 z	 dozą	 optymizmu.	
Prezes	 Miśta	 mówi:	 „Liczę	 na	
to,	 że	 nasz	 były	 sponsor	 zro-
zumie,	że	 jego	pomoc	była	dla	
tego	 klubu	 znakomitą	 sprawą,	

a	to,	co	się	stało,	puści	
w	 niepamięć.	 Gdyby	
wrócił,	 jest	 szansa	od-
budować	tę	drużynę”.	
Paweł	 Kwapisz	 doda-
je:	„Każdy	najmniejszą	
pomocą	może	sprawić,	
że	klub	oraz	zawodni-
cy	w	nim	występujący	
będą	się	rozwijać”.	
	 W	 trakcie	 rozmowy	
podchodzi	 Bogusław	
Radkowski.	Jest	spike-
rem	w	 czasie	meczów	
Źródła.	 Widział	 wiele	
boiskowych	 wydarzeń	
i	 chętnie	 dzieli	 się	
tymi	wrażeniami.	Jego	
oczekiwania	 są	 już	
konkretnie	 związane	

z	 obecnym	 sezonem:	 „Gramy,	
nie	poddajemy	się.	Mamy	środ-
ki	 finansowe,	 aby	 występować	
w	 klasie	 A.	 Będziemy	 chcieli	
wzmocnić	się	w	przerwie	zimo-
wej,	 aby	 w	 następnej	 rundzie	
coś	 ugrać.	 Drużyny	 z	 naszego	
regionu:	 Łazowianka,	 Poręba	
–	 są	 do	 ogrania.	 Jestem	 opty-
mistą	i	myślę,	że	nasza	drużyna	
utrzyma	się	w	klasie	A”.	Tramp-
karze	Źródła	grają	w	dziewiąt-
kę,	jednak	mimo	niekorzystne-
go	wyniku	udaje	im	się	strzelić	
bramkę.	Pokazują	w	ten	sposób,	
że	należy	walczyć	do	końca.
	 Lata	mijają,	a	pasjonaci	pił-
ki	nożnej	w	Kromołowie	nadal	
dbają	o	swoje	Źródło.	Po	wielu	
latach	gra	ono	dziś	z	powrotem	
w	 jednej	 lidze	 z	 Wartą.	 Losy	
tych	 klubów	 niejednokrotnie	
już	się	splatały.	30.10.2010	r.	w	
Kromołowie	odbyły	się	po	wielu	
latach	pełne	emocji	zawierciań-
skie	 derby.	 Dzisiaj	 i	 jutro	 zaś	
tworzyć	się	będzie	dalsza	histo-
ria	klubu	z	najstarszej	dzielnicy	
Zawiercia.	

Jacek kijas

 Informacje dotyczące historii 
klubu mają swoje źródło w opra-
cowaniu Pawła Kwapisza opubli-
kowanym na stronie internetowej 
klubu z Kromołowa. Wykorzystano 
w nim materiały i zbiory Kazimie-
rza Miśty oraz publikacje Andrzeja 
Wilka i Stanisława Skipirzepy za-
mieszczone w kwartalniku „Kromo-
łów wczoraj i teraz”.

Na zdjęciu stoją od lewej: prezes klubu Kazimierz Miśta, członek zarządu Paweł Kwapisz oraz 
zawodnik drużyny seniorów Michał Sokołowski. Przyszłością klubu są chłopcy grający w druży-
nie trampkarzy, fot. Michał Wnuk

Proporczyk wydany z okazji 60-
lecia Źródła Kromołów.
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gdzie sięgają korzenie

	 Rzetelna	ocena	teraźniejszo-
ści	wymaga	najpierw	spojrzenia	
w	 przeszłość.	 Pomocna	 w	 tym	
względzie	okazuje	 się	wizyta	w	
zawierciańskiej	siedzibie	Cechu	
Rzemieślników	 oraz	 Małych	 i	
Średnich	Przedsiębiorców.
	 Rozmawiam	 ze	 Starszym	
Cechu.	 Jan	 Witkowski	 pocho-
dzi	 z	 Sulęcina.	 Do	 Zawiercia	
przyjechał	w	 1977	 r.	 Prowadzi	
salon	 optyczny,	 stoi	 także	 na	
czele	 zrzeszenia	 optyków	 z	 ca-
łej	 Polski.	 Wspomina:	 „Rynek	
potrzebował,	 abyśmy	 działali	
wspólnie.	 Przychodziło	 tutaj	
1200	 rzemieślników.	 Z	 tam-
tych	 spotkań	 rodziła	 się	 poko-
leniowa	zmiana.	Starsi	koledzy	
przekazali	 nam	 społeczniko-
stwo.	 Ktoś	 musiał	 przejmować	
odpowiedzialność.	 Współpra-
cowałem	z	moimi	poprzednika-
mi:	p.	Józefem	Groją,	Starszym	
Cechu	 oraz	 radnym	miejskim,	
później	także	z	p.	Bogusławem	
Słomczewskim.	 Przyszła	 kolej,	

że	to	grono	zaufało	mnie”.	
	 Wspomnienia	 J.	 Witkow-
skiego	kierują	uwagę	na	histo-
rię	 Cechu	 w	 Zawierciu.	 Obfi-
tuje	 ona	w	wydarzenia	mające	
związek	 z	 codziennym	 życiem	
mieszkańców	 miasta.	 Nie	 spo-
sób	 przedstawić	 jej	 w	 jednym	
artykule.	 W	 sposób	 obszerny	
o	 historii	 Cechu	 traktuje	 mo-

nografia	 autorstwa	 Bogdana	
Dworaka,	 wydana	 z	 okazji	 85-
lecia	istnienia	organizacji.
  

aktualna kondycja 

	 Cech	 zrzesza	 dziś	 m.in.	
szewców,	 tapicerów	 czy	 fryzje-
rów,	 ale	 także	 reprezentantów	
branży	motoryzacyjnej.	 Trady-
cja	i	nowoczesność	–	te	dwa	sło-
wa	 dobrze	 określają	 aktualny	
profil	 działalności	 organizacji	
zrzeszającej	 ok.	 200	 podmio-
tów.	
	 Starszy	 Cechu	 obrazowo	
opowiada	 o	 obecnym	 zasięgu	
działania:	„Dzisiaj	jest	ponad	3	
mln	małych	i	średnich	przedsię-
biorców.	 Z	 tego	 pochodzi	 60%	
dochodu	 narodowego	 brutto	 i	
ponad	97%	zatrudnienia	w	Pol-
sce.	Osoby	zrzeszone	w	zawier-
ciańskim	 Cechu	 zatrudniają	
więcej	 ludzi,	 niż	CMC	Zawier-
cie”.	 Taka	 wiedza	 przekreśla	
perspektywę	myślenia	o	Cechu	
jako	 organizacji	 zaściankowej	
czy	archaicznej.	

	 Nie	 jest	 jednak	tak	dobrze,	
aby	 nie	 mogło	 być	 lepiej.	 	 W	
trakcie	 naszej	 rozmowy	 w	 sie-
dzibie	 Cechu	 przy	 ul.	 Piłsud-
skiego	 pojawia	 się	 osoba	 pra-
gnąca	 dołączyć	 do	 organizacji.	
Jeszcze	przed	1989	r.	taka	sytu-
acja	nie	miałaby	miejsca	–	przy-
należność	do	Cechu	była	wów-
czas	 obowiązkowa.	 Przemiany	

ustrojowe	 przyniosły	 zmiany	
w	 ustawodawstwie.	 Akces	 do	
wszelkich	 organizacji	 stał	 się	
dobrowolny.	
	 Nie	 wszyscy	 rzemieślni-
cy	 czy	 przedsiębiorcy	 chcą	 się	
zrzeszać.	Starszy	Cechu	komen-
tuje	tę	postawę:	„Ubolewam,	że	
przedsiębiorcy	 nie	 kwapią	 się	
z	 przystępowaniem	 do	 Cechu.	
Organizacja	 potrzebuje	 kolej-
nych	 członków,	 którzy	 pod-
powiedzą,	 jak	 zmodyfikować	
działania	 Cechu	 w	 aktualnych	
warunkach”.	

w XXi wieku

	 Pewnie	 wiele	 osób	 zastana-
wia	 się,	 co	 Cech	 może	 zaofe-
rować	 przedsiębiorcy.	 Okazuje	
się,	że	zakres	działań	Cechu	jest	
całkiem	szeroki.	–	„Grupujemy	
firmy	o	profilu	ponad	20	zawo-
dów.	W	samej	branży	motoryza-
cyjnej	są	aż	cztery:	lakiernictwo,	
blacharstwo,	mechanika	 samo-
chodowa,	 elektromechanika.	
Jest	 wędliniarstwo,	 cukiernic-
two,	 piekarnictwo,	 fryzjerstwo,	
szewstwo,	 stolarstwo	 i	 kilkana-
ście	innych”	–	wylicza	dyrektor	
Cechu,	Tadeusz	Rataj.	
	 Co	daje	im	Cech?	Na	przy-
kład	pomoc	prawną.	–	„Potrze-
ba	 dostosowania	 się	 do	 rynku	
od	strony	prawnej	skłoniła	nas	
do	 uruchomienia	 punktu	 po-

rad	w	tym	zakresie.	Są	one	nie-
odpłatne,	może	 z	 nich	 skorzy-
stać	 zarówno	 członek	 Cechu,	
jak	i	osoba	niezrzeszona.	Poma-
gamy	 rozwiązać	 wiele	 proble-
mów	 formalnych,	 które	 rodzą	
się	w	trakcie	prowadzenia	dzia-
łalności.	Występujemy	 także	 w	
imieniu	 zrzeszonych	 członków	
wobec	 różnych	 struktur	 wła-
dzy,	 instytucji	 czy	 organizacji”	
–	mówi	pan	Rataj.	
	 Starszy	 Cechu	 wylicza	 ko-
lejne	sfery	aktywności:	„Prowa-
dzimy	 doradztwo	 podatkowe,	
zajmujemy	 się	 tematyką	 ZUS-
owską.	Organizujemy	szkolenia	
BHP	 i	 przeciwpożarowe.	 Jeśli	
chodzi	 o	 sprawy	 uczniowskie,	
przez	 nasze	 firmy	 przewija	 się	
kilkuset	 uczniów.	 Jesteśmy	 in-
stytucją	 kształcącą	 uczniów,	
czyli	 mającą	 pod	 opieką	 mło-
docianych	 pracowników.	 Cech	
zajmuje	 się	 obsługą	 ucznia	 i	
refundacjami,	 jakie	 rzemieśl-
nicy	otrzymują	z	Ochotniczych	
Hufców	 Pracy.	 Organizujemy	
kursy	 doskonalące	 umiejętno-
ści	 oraz	 kursy	 kwalifikacyjne,	
których	 uczestnik	 zdaje	 egza-
min	 na	 tytuł	 czeladnika.	 To	
pierwszy	 stopień	 w	 rzemiośle,	
potem	jest	mistrz.	Ostatnio	za-
jęliśmy	 się	 ośrodkiem	 kurso-
wym,	który	jest	wpisany	na	listę	
Wojewódzkiego	Urzędu	 Pracy.	
Bezrobotni	 zdobywają	 wiedzę	

Rzemieślnicy zawierciańscy w klasztorze na Jasnej Górze, fot. arch. Cechu

RZEMIEśLNIk TO NIE 
BIZNESMEN
Spotkanie z rzemiosłem ma w sobie coś z historii. Zawody rzemieślnicze kształtowały się przecież i roz-
wijały na przestrzeni wieków. Myli się jednak ten, kto sądzi, że można je uznać jedynie za element prze-
szłości. W XXI wieku zawierciańscy rzemieślnicy nadal prowadzą wszechstronną działalność i walczą o 
klienta.

Od lewej: Andrzej Sewerzyńki, Tadeusz Rataj (dyrektor), Jan Witkowski (Star-
szy Cechu), fot. Michał Wnuk, fot. arch. Cechu
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i	doświadczenie	na	kursach	do-
skonalących”.
	 Zasięg	 oddziaływania	 wy-
kracza	 poza	 grono	 osób	 zrze-
szonych	 w	 Cechu.	 Od	 dwóch	
lat	Cech	 funduje	 statuetkę	 dla	
cukiernika	 i	 piekarza	 Zawier-
cia	przy	okazji	Dożynek.	Warto	
wymienić	także	wkład	Cechu	w	
organizację	 koncertów	 Wiesła-
wa	Ochmana,	z	których	dochód	
przeznaczony	 jest	 dla	 fundacji	
„Auxilium”,	współpracę	z	PCK,	
z	instytucjami	charytatywnymi,	
z	 MOPS-em	 i	 z	 Domami	 Po-
mocy	Społecznej.	Rzemieślnicy	
wspomagają	 także	Kuchnię	św.	
Antoniego.	
	 Jan	 Witkowski	 podkreśla	
również	 dobrą	 współpracę	 z	
Kościołem:	„Ogromnym	wyda-
rzeniem	dla	Zawiercia	było	stu-
lecie	 Kolegiaty,	 a	 w	 ubiegłym	
roku	podniesienie	 jej	do	rangi	
Bazyliki.	Przekazaliśmy	 trony	 i	
klęczniki	 do	Kolegiaty.	 Z	 kolei	
na	 tę	 drugą	 okoliczność	 ufun-
dowaliśmy	kielich	i	patenę	oraz	
ornat	 z	 naszym	 herbem	 rze-
mieślniczym.	 Rzemiosło	 było	
zawsze	z	Kościołem.	Posiadamy	
11	 sztandarów	 różnych	 branż,	
najstarszy	 z	 1919	 r.	 Z	 Bazyli-
ką	 łączy	nas	przyjazna	 i	dobra	
współpraca.	 Kontynuujemy	
dni	 patronalne.	 Każdy	 zawód	
ma	 swego	patrona,	 tak	 jak	 św.	
Józef	 Robotnik	 jest	 patronem	
całego	Cechu.	Te	tradycje	chce-
my	kultywować”.	Obecność	rze-
mieślników	w	Bazylice	 jest	do-
strzegalna.	Gromadzą	się	w	niej	
na	modlitwie	przed	wszystkimi	
ważnymi	wydarzeniami	 z	 życia	
Cechu.	

realia i oczekiwania

	 Dzisiaj	 rzemieślniczy	 pro-
dukt	 musi	 konkurować	 z	 tym	
masowym,	 o	 kiepskiej	 jakości.	
–	 „Rzeczy	 za	 5-10	 zł	 stanowią	
pewną	oszczędność,	ale	 szybko	
się	 psują.	 W	 dobrych	 butach	
pochodzę	2-3	sezony,	ale	nieste-
ty	za	ich	cenę	można	kupić	kil-
ka	 par	 jednorazówek”	 –	mówi	
Tadeusz	Rataj.	
	 Czy	to	oznacza	zmierzch	rze-
miosła?	 Przedstawiciele	 Cechu	
wskazują	 na	 znaczenie	 i	 przy-
datność	 wykwalifikowanych	
rzemieślników.	Co	ciekawe,	we	
współczesnych	czasach,	tak	bar-
dzo	zaawansowanych	technolo-
gicznie,	powraca	moda	 i	 zapo-
trzebowanie	na	zawody	dawne:	
„Dobre	wyroby	z	drewna	–	np.	

kufle,	 dzbany	 –	 wracają	
z	 powrotem	 do	 łask.	 Za-
wody,	 które	 wydawały	 się	
na	 wymarciu	 –	 rymarze,	
garncarze,	 bednarze	 –	 są	
teraz	 bardzo	 poszukiwa-
ne”	–	przekonuje	dyrektor	
Cechu.	
	 Niestety	 niewielu	
młodych	 ludzi	 chce	 się	
kształcić	 w	 rzemieślni-
czych	 profesjach.	 Gdzie	
leży	 problem?	 –	 „Nie	 ma	
szkół.	 Popełniono	 wiel-
ki	 błąd	 w	 szkolnictwie,	 że	
otworzono	gimnazja	i	licea	
profilowane.	Wszyscy	 chcą	 być	
magistrami.	 To	 jest	 także	 błąd	
rodziców,	 którzy	 naciskają	 na	
swoje	 dzieci	 w	 tym	 kierunku.	
Nieważne,	jakie	mają	wyniki	w	
szkole,	jednak	one	muszą	iść	do	
liceum.	A	później,	po	egzaminie	
dojrzałości,	 młodzi	 ludzie	 czę-
sto	 nie	 wiedzą,	 co	 robić	 dalej.	
Duża	 część	 idzie	na	 studia,	 ale	
ci,	 którzy	 nie	 pójdą,	mają	 wy-
kształcenie	 średnie,	 nie	
pozwalające	 wykonywać	
zawodów	 fachowych.	 A	
przecież	można	skończyć	
dobrą	 szkołę	 zawodową,	
pracować	u	rzemieślnika	
i	nawet	iść	na	studia,	gdy	
są	takie	chęci”	–	podkre-
śla	Andrzej	Sewerzyński,	
tapicer	 zrzeszony	 w	 Ce-
chu.	
	 Cech	 jako	 organiza-
cja	ma	 pewne	 oczekiwa-
nia	wobec	włodarzy	mia-
sta:	 „Wszyscy	 troszczący	
się	 o	 Zawiercie	 powinni	
pomyśleć,	 aby	 powsta-
ła	 strefa	 ekonomiczna	 z	
prawdziwego	 zdarzenia.	
Trzeba	 ściągnąć	 firmy,	
aby	 drgnął	 rynek	 pracy.	
Musimy	 myśleć	 o	 tym,	
żeby	 klient	 do	nas	 przy-
szedł.	Bezrobocie	na	ryn-
ku	 to	 dla	 rzemieślnika	 trudny	
czas.	Żory	miały	większe	bezro-
bocie	od	naszego.	Dzięki	strefie	
ekonomicznej	ono	znacznie	się	
zmniejszyło”	 –	 podkreśla	 Jan	
Witkowski.	

Przyszłośći tożsamość

	 Cech	 posiada	 konkretne	
plany,	 które	 już	 realizuje	 lub	
wkrótce	 zacznie	 wcielać	 w	 ży-
cie.	 –	 „Docelowym	 zamiarem,	
jeśli	 chodzi	 o	 nieruchomości,	
jest	 rozbudowa	 pawilonu	 w	
Centrum,	 przy	 rondzie	 ul.	 Si-
korskiego.	 Chcemy	 podnieść	

go	 do	 góry,	 co	 architektonicz-
nie	 upiększy	 ten	 rejon	miasta.	
Prowadzimy	 zabiegi,	 aby	 zna-
leźli	 się	uczestnicy	 tego	przed-
sięwzięcia,	 którzy	 będą	 mogli	
prowadzić	tam	działalność.	My	
nie	 mamy	 –	 przy	 20-złotowej	
składce	 –	 funduszy,	 by	 prowa-
dzić	inwestycję	jako	Cech.	Mo-
dernizujemy	natomiast	siedzibę	
Cechu	–	wymieniliśmy	stolarkę	
okienną,	 teraz	 trwają	 prace	

przy	 elewacji	 zewnętrznej.	 Jest	
to	piękny,	zabytkowy	budynek”	
–	opowiada	Starszy	Cechu.	
	 To	nie	koniec.	–	„Jeśli	cho-
dzi	 o	 działalność	 Cechu,	 chce-
my	rozwinąć	projekty	związane	
ze	szkoleniami.	Chodzi	o	pomoc	
tym,	którzy	zagubili	się	w	życiu.	
Wiadomo,	jakie	były	zwolnienia	
w	 Zawierciu.	 Przygotowujemy	
się	 też	 do	 90-lecia,	 które	 bę-
dziemy	obchodzić	za	dwa	lata”	
–	dodaje	Jan	Witkowski.	
	 Czas	 kończyć	 wizytę	 w	 Ce-
chu	 Rzemieślników	 oraz	 Ma-
łych	i	Średnich	Przedsiębiorstw.	
Kiedyś	w	tym	budynku	mieścił	

się	 kościół	 ewangelicko-augs-
burski.	Dzisiaj,	po	wielu	latach,	
w	XXI	w.	rezydują	tu	ci,	którzy	
swoją	 pracą	 chcą	 zarówno	 za-
rabiać	na	chleb,	jak	i	ubogacać	
nasze	życie	swoimi	wytworami.	
	 	 W	 dobie	 globalizacji	
możemy	 spotkać	 wielu	 biznes-
menów.	 Tu	 nam	 się	 jednak	 to	
nie	 uda.	 Dlaczego?	 Wyjaśnia	
to,	przynajmniej	w	swoim	imie-
niu,	 Jan	 Witkowski:	 „Politycy	
rzadko	 używają	 słowa	 »rze-
mieślnik«.	Tak	mawiał	 prof.	
Religa	 –	 że	 jest	 rzemieśl-
nikiem-fachowcem.	 U	 nas	
wszyscy	ludzie	mówią	nie	po	
polsku:	biznesmen.	Ja	nie	je-
stem	 biznesmenem.	 Jestem	
i	 pozostanę	 rzemieślnikiem.	
Zawszę	 będę	 używać	 tego	
słowa”.
		 Starszy	 Cechu	 kończy	
rozmowę	 swoistym	 apelem:	
„Zachęcam	wszystkich	do	od-
wiedzania	Domu	Rzemiosła,	
nie	 tylko	 po	 to,	 by	 zapłacić	
składkę,	ale	również,	by	sta-
rać	się	o	wspólne	działanie	i	
pomoc	dla	miasta	czy	powia-
tu”.	 Do	 apelu	 pozostaje	 się	
tylko	 przyłączyć.	 W	 Cechu	
można	spotkać	ludzi	z	pasją	
i	 doświadczeniem.	 Obecna	
jest	 tam	 historia	 Zawiercia,	
wyrażona	w	wielu	 przedsię-

wzięciach,	 jubileuszach	 i	 spo-
tkaniach.	Cech	nie	chce	jednak	
żyć	 tylko	 historią.	 Członkowie	
Cechu	 spoglądają	 odważnie	 w	
przyszłość.	Nie	muszą	 być	 biz-
nesmenami,	 by	 to	 czynić.	 Są	
rzemieślnikami	z	pasją	–	to	wy-
starczy.

Jacek kijas 

Cech posiada stronę internetową: 
www.cechzawiercie.pl. Można na 
niej dowiedzieć się o wszelkich po-
dejmowanych inicjatywach, a także 
poznać rzemieślników oraz ich bo-
gatą ofertę. 

Dożynki 2007, od lewej: ks. Zenon Gajda; Jerzy Witkowski; Lenoard Dziedzic; 
sztandarowy Ryszard Gruca, fot, arch. Cechu

Okładka książki B. Dworaka „Dokumenty i lu-
dzie. 85-lecie Zarys monografii Cechu Rzemiosł 
Różnych w Zawierciu”, fot. arch. Cechu
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	 RPWiK	zajmuje	się	dostawą	
wody	 oraz	 odbiorem	 ścieków.	
Działa	 w	 obszarze	 administra-
cyjnym	 miasta	 Zawiercie.	 Do	
niedawna	 przedsiębiorstwo	
obsługiwało	 również	 gminy	 są-
siednie:	Siewierz,	Porębę,	Łazy,	
Ogrodzieniec	i	Pilicę,	ale	wsku-
tek	 porozumienia	 zawartego	
w	 2008	 roku,	 część	 udziałów	
przedsiębiorstw	 została	 nieod-
płatanie	 przekazana.	 Obecnie	
firma	 zobowiązana	 jest	 jeszcze	
umową	 do	 czerwca	 przyszłego	
roku	na	eksploatację	oczyszczal-
ni	w	Pilicy.
	 Przedsiębiorstwo	 dostarcza	
rocznie	 prawie	 2	 mln	 metrów	
sześciennych	 wody,	 a	 podob-
ną	 ilość	 ścieków	 przyjmuje	 do	
oczyszczalni.	 Obsługuje	 ok.	
160	 kilometrów	 wodociągów	
i	 ok.	 200	 km	 kanalizacji.	 Poza	
tym	 świadczy	usługi	w	 zakresie	
czyszczenia	 kanalizacji,	 wywo-
zu	 nieczystości	 ciekłych,	 usług	
polegających	 na	 wykrywaniu	
nieszczelności	 czy	 przyłączenia	
nowych	odbiorców.

integracja

	 Firma	 zatrudnia	 około	 160	
pracowników,	 pracujących	 w	
trzech	lokalizacjach:	biuro,	baza	
transportu	i	zaplecze	techniczne	
oraz	oczyszczalnia.
	 Sytuacja	 zatrudnionych	 za-
bezpieczona	 jest	przede	wszyst-
kim	zbiorowym	układem	pracy,	
który	 reguluje	 ich	 świadczenia.	
–	 „Pracownicy	 otrzymują	 pen-
sje	 regularnie,	 a	 opóźnienia	 w	
wypłatach	 nie	 mają	 miejsca.	
Wszelkie	 nadgodziny	 są	 wyna-
gradzane”	–	mówi	prezes	spółki,	
Jarosław	Ciszewski.	–	„Poza	tym	
w	 firmie	 funkcjonuje	 fundusz	
socjalny,	 który	 jest	w	 pełni	wy-
płacany.	W	tym	roku	udało	nam	
się	 również	 przeznaczyć	 część	
zysku	na	wypłaty	nagród,	które	
są	przyznawane	za	dobry	wyniki	
w	 pracy.	 Nagradzamy	 postawy	
szczególnego	 zaangażowania	
pracowników.	Dodatkowo	gwa-
rantujemy	ubrania	robocze	oraz	

posiłki	 regeneracyjne	 dla	 osób	
pracujących	 na	 powietrzu,	 w	
trudnych	warunkach”	–	dodaje.
W	 okresie	 świątecznym	 firma	
organizuje	paczki	dla	dzieci	pra-
cowników,	 a	 zatrudnieni	 mają	
wypłacane	 pieniądze	 z	 fundu-
szu	 socjalnego,	 które	 pozwala-
ją	 na	 drobne	 dofinansowanie	
świątecznych	 zakupów.	 Poza	
tym	 młodzież	 może	 liczyć	 na	
dofinansowanie	 pobytu	 na	 ko-
loniach.
	 Z	dopłat	do	wakacyjnych	wy-
jazdów	 korzysta	 kierowca,	 pra-
cujący	 w	 zakładzie	 od	 czterech	
lat.	–	„Mam	trzech	synów	w	wie-
ku	od	9	do	18	lat.	Dzieciaki	brały	
udział	w	koloniach.	W	tym	roku	
średni	 syn	 był	 dwa	 tygodnie	w	
Łebie,	 starszy	dwa	 lata	 temu	w	
Rowach.	Chłopcy	są	bardzo	za-
dowoleni	i	ja	również,	bo	ciężko	

byłoby	mi	sfinansować	całej	trój-
ce	wakacje	z	własnej	kieszeni”.
	 Ważnym	elementem	w	życiu	
firmy	 jest	 integracja	 pracowni-
ków.	 –	 „Od	 momentu	 objęcia	
stanowiska	 prezesa	 przez	 Jaro-
sława	Ciszewskiego,	zwyczajowa	
stała	 się	 impreza	 integracyjna,	
tzw.	 Dzień	 Wodociągowca,	 or-
ganizowany	 co	 roku	 w	 maju”	
–	mówi	Katarzyna	Jabłonowska-
Klisiak,	kierownik	działu	admi-
nistracji	 i	 spraw	 socjalnych.	 –	
„Wcześniej	 tego	 typu	 spotkania	
organizowane	 były	 przez	 biuro	
oraz	 pracowników	 niższego	
stopnia	 całkowicie	 oddzielnie.	
Teraz	załoga	ma	okazję	spotkać	
się	wspólnie.	 Spotkania	 są	 bar-

dzo	 udane.	 Zawsze	 zapraszany	
jest	zespół,	a	impreza	kończy	się	
tańcami.	Na	zabawę	pracownicy	
przychodzą	 całymi	 rodzinami.	
Środowisko	 integruje	 się.	 Po-
tem	łatwiej	się	razem	wszystkim	
współpracuje”	–	dodaje.	
	 Słowa	kierowniczki	potwier-
dza	 specjalista	 do	 spraw	 inwe-
stycyjnych,	 od	 15	 lat	 w	 firmie.	
–	 „Dzień	 Wodociągowca	 jest	
zawsze	 bardzo	 udany.	 Zawsze	
mamy	 okazję	 zobaczyć	 ciekawy	
występ.	 Poza	 tym	 korzystam	 z	
wycieczek	 oraz	 biletów	 na	 róż-
nego	rodzaju	imprezy”.
	 Cyklicznie	odbywają	się	rów-
nież	 wycieczki	 zakładowe,	 na	
które	 jeżdżą	 pracownicy	 z	 oso-
bami	 towarzyszącymi.	 –	 „Nie-
dawno	ponad	stu	członków	na-
szego	zespołu	wróciło	z	Pragi.	W	
zeszłym	 roku	 byliśmy	 w	 Buda-

peszcie.	 Pracownicy	 korzystają	
z	takiej	formy	wypoczynku,	tym	
bardziej,	że	wyjazdy	są	dofinan-
sowywane”	 –	 mówi	 Katarzyna	
Jabłońska-Klisiak.	
		 W	 firmie	 każdy	 pracownik	
może	oczywiście	liczyć	na	awans.	
Tak	było	w	przypadku	kierowni-
ka	działu	handlowego.	–	„Funk-
cję	kierowniczą	pełnię	od	stycz-
nia	 bieżącego	 roku.	 Wcześniej	
pracowałam	 jako	 inspektor	 ds.	
sprzedaży.	 Pracuje	 się	 dobrze.	
Mam	stały	czas	pracy.	Jeżeli	cho-
dzi	o	współpracę	z	prezesem,	to	
–	jak	w	każdej	pracy	–	układa	się	
ona	różnie,	ale	generalnie	moż-
na	 powiedzieć,	 że	 dobrze.	 Nie	
ma	 problemu	 z	 przepływem	

informacji.	Wszelakie	 trudności	
omawiane	są	na	bieżąco”.	
	 Na	pracę	w	RPWiK	nie	na-
rzekają	 również	 pozostali	 pra-
cownicy.	–	„W	firmie	pracuje	się	
bardzo	dobrze.	Zarówno	płaca,	
jak	i	urlopy	są	w	porządku.	Ko-
rzystam	również	z	wycieczek	or-
ganizowanych	 przez	 zakład.	W	
tym	roku	zabrałem	całą	rodzinę	
do	 Pragi”	 –	 mówi	 dyspozytor-
brygadzista,	od	7	lat	w	przedsię-
biorstwie.	
	 Pracownicy	 mają	 możliwość	
podnoszenia	swoich	kwalifikacji	
dzięki	 szkoleniom	 organizowa-
nym	 przez	 przedsiębiorstwo.	 –	
„Robimy	 bardzo	 dużo	 szkoleń.	
Kadra	 kierownicza	 i	 pracowni-
cy	 mający	 kontakt	 z	 klientami	
wyjeżdżają	na	1-2-dniowe	szko-
lenie	 z	 techniki	 negocjacyjnej”	
–	 mówi	 Jarosław	 Ciszewski.	 	 –	
„Szkolenie	 to	ma	 dla	 nas	 duże	
znaczenie.	Chcielibyśmy	zamiast	
wizerunku	monopolisty	w	zakre-
sie	 świadczenia	usług	być	wize-
runkowo	firmą	rynkową	–	taką,	
która	dba	o	klienta”	–	dodaje.	

Pomoc miastu

	 Przedsiębiorstwo	 angażu-
je	 się	w	życie	 społeczne	miasta.	
–	 „Lokalnie	 jesteśmy	 aktywni.	
Wspieramy	 konkretne	 działa-
nia,	 które	dzieją	 się	na	naszym	
terenie.	 A	 co	 ważne,	 staramy	
się	 działać	 zawsze	 wielotorowo,	
aby	 ktoś	 inny	 mógł	 wynieść	 z	
naszych	działań	jakąś	korzyść”	–	
mówi	inspektor	Ewa	Mićka.
	 Oprócz	 Towarzystwa	 Miło-
śników	 Ziemi	 Zawierciańskiej,	
RPWiK	 wspiera	 szczególnie	
młodych	ludzi,	dla	których	sport	
stanowi	sposób	na	aktywne	i	cie-
kawe	spędzanie	wolnego	czasu.	
Jedną	 z	 takich	 grup	 jest	 Juraj-
ska	 Szkółka	 Piłkarska	 Warta	
Zawiercia.	 Współpraca	 firmy	 z	
piłkarzami	 zaczęła	 się	 dwa	 lata	
temu	 od	 Turnieju	 Mikołajko-
wego,	 organizowanego	 przez	
Szkółkę.	–	„W	momencie	objęcia	
stanowiska	 prezesa	 przez	 pana	
Ciszewskiego	okazało	się,	że	jest	

Pracownicy RPWiK, fot. Michał Wnuk

SPOłECZNA dOJRZAłOść 
WOdOCIąGóW

Główny dystrybutor wody na terenie Zawiercia. Firma solidna i rzetelna. Stara się dbać o swoich pra-
cowników, społeczność lokalną i środowisko naturalne. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji z Zawiercia to kolejna firma, która nie bez przyczyny znalazła się na liście dobrych praktyk 
społecznie odpowiedzialnego biznesu z terenu powiatu zawierciańskiego.
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on	 bardzo	 otwartym	 człowie-
kiem.	Bez	problemu	zgodził	się	
na	zakup	strojów	dla	naszej	dru-
żyny.	 Od	 tego	momentu	 nasza	
współpraca	zaczęła	się	rozwijać,	
a	RPWiK	to	nasz	stały	sponsor.	
Mamy	z	firmą	podpisaną	umo-
wę	 o	 dofinansowanie”	 –	 mówi	
prezes	JSP	Warta	Zawiercie,	Be-
nedykt	 Freihofer.	 –	 „W	 zamian	
za	 udzielane	 nam	 wsparcie	 fi-
nansowe	 staramy	 się	 reklamo-
wać	 przedsiębiorstwo	 poprzez	
artykuły	 czy	 zdjęcia	 umieszcza-
ne	 w	 serwisie	 internetowym	
www.zawiercie24.pl.	 Poza	 tym	
posiadamy	banner	firmy,	 który	
towarzyszy	 nam	 na	 wszystkich	
meczach.	 Władze	 firmy	 często	
zapraszane	 są	na	nasze	 spotka-
nia”	–	dodaje	prezes	JSP.
	 RPWiK	w	miarę	potrzeb	dofi-
nansowuje	również	działalność	i	
wyjazdy	piłkarzy	ręcznych	i	teni-
sistów	stołowych	z		Klubu	Spor-
towego	„Viret	CMC”	Zawiercie.	
Wspiera	 również	 Ochotnicze	
Straże	Pożarne	z	terenu	powia-
tu.	–	„Oprócz	stałej	współpracy	
ze	strażą,	obejmującej	wymianę	
lub	sprawdzanie	hydrantów,	sta-
ramy	się	wspierać	tę	działalność	
poprzez	fundowanie	nagród	na	
zawody	przez	nich	organizowa-
ne”	–	mówi	Ewa	Mićka.
	 Również	 współpraca	 z	 wła-
dzami	 samorządowymi	 układa	
się	pomyślnie.	–	„Z	właścicielem,	
którym	 są	władze	 lokalne,	pra-
cuje	mi	się	dobrze.	Mamy	dość	
dużą	swobodę	w	podejmowaniu	
decyzji	 menedżerskich.	 Zarząd	

podejmuje	 ryzyko	 tych	decyzji,	
efekty	są	oceniane	przez	prezy-
denta	miasta	 –	 jak	 do	 tej	 pory	
pozytywnie.	 Uczestniczymy,	
jeśli	 tematy	 dotyczą	 naszego	
przedsiębiorstwa,	 w	 posiedze-
niach	 różnych	 komisji.	 Z	 racji	
wykonywania	 naszych	 prac	 w	
obszarze	dróg	powiatowych	czy	
miejskich,	musimy	na	 co	dzień	
współpracować	ze	służbami	dro-
gowymi	 i	 Zarządem	powiatu,	 z	
czym	 również	 nie	 mamy	 żad-

nych	problemów”	 –	mówi	 pre-
zes	Ciszewski.

h2o w obiektywie

	 Ciekawą	 formą	 działalności	
społecznej	 firmy	 była	 organi-
zacja	 konkursu	 fotograficzne-
go	„Woda	to	Ja,	to	Ty	i	My”	we	
współpracy	z	Jurassic	Foto	Team.	
Głównym	celem	inicjatywy	było	
zwrócenie	uwagi	na	zmniejszają-
cą	się	ilość	wody	pitnej	na	ziemi	
oraz	 pobudzenie	 w	 zawiercia-
nach	pasji	fotografowania.	–	„W	
tym	 roku	uruchomiliśmy	nowy	
obszar	 działania.	 Chcieliśmy	
zwrócić	uwagę	na	 rolę	wody	w	
życiu	 człowieka	 poprzez	 orga-
nizację	 konkursu”	 –	 wyjaśnia	
prezes	 Ciszewski.	 –	 „Konkurs	
skierowany	 był	 do	 mieszkań-
ców	 Zawiercia.	 Zależało	 nam,	
aby	dotrzeć	z	przekazem	przede	
wszystkim	do	tych	właśnie	ludzi,	
jako	 firma	 identyfikująca	 się	 z	
lokalną	społecznością	i	wrażliwa	
na	 sprawy	 środowiska	 natural-
nego”.	Zainteresowanie	konkur-
sem	 było	 ogromne,	 a	 komisja	
miała	w	czym	wybierać.
	 Pierwsza	 nagroda	 trafiła	
do	 młodego	 mieszkańca	 na-
szego	miasta	 –	Pawła	Pietrzycy,	
który	 zajmuje	 się	 fotografią	 w	
wolnym	czasie.	 –	 „O	konkursie	
dowiedziałem	 się	 z	 Internetu.	
Chciałem	się	sprawdzić,	dlatego	
zdecydowałem	się	wziąć	udział.	
Nie	 ukrywam,	 że	 atrakcyjne	
nagrody	 były	 sporą	 motywa-
cją.	Głównym	motywem	moich	

zdjęć	były	 tryskające	wodą	żab-
ki	 z	 fontanny	 miejskiej.	 Chcia-
łem	 zawrzeć	 lokalny	 akcent	 w	
swojej	pracy.	Żabki	 to	dzielnica	
bardzo	rozpoznawalna	i	dobrze	
kojarząca	 się	 chyba	 wszystkim	
mieszkańcom	Zawiercia.	Na	 in-
nym	zdjęciu	zawarłem	siedzącą	
w	tle	osobę,	która	w	połączeniu	
z	pełną	wody	szklanką	na	pierw-
szym	 tle,	 uwydatniała	 interesu-
jący	 efekt	 »podwojenia«	 swojej	
postaci”.	 Zwycięzca	 podkreśla,	

że	 konkurs	 zorganizowany	 był	
na	 bardzo	 wysokim	 poziomie.	
Część	 nagrody	 Paweł	 przezna-
czył	na	obiektyw	do	aparatu.
Najlepsze	 zdjęcia	 zdobią	 biu-
ro	 przedsiębiorstwa.	 Można	 je	
również	 obejrzeć	 na	 stronach	
internetowych	przedsiębiorstwa	
i	 współorganizatora.	 Część	 fo-
tografii	 zostanie	wydana	w	 for-
mie	kalendarza	na	2011	rok.	Na	
pytanie,	 czy	odbędzie	 się	kolej-
na	edycja	konkursu,	prezes	Ci-
szewski	 odpowiada:	 „Myślę,	 że	
jak	najbardziej”.	

ku klientowi i naturze

	 Klient	 i	 środowisko	 to	 dwa	
priorytetowe	 obszary,	 o	 któ-
re	 przedsiębiorstwo	 stara	 się	
dbać	 każdego	 dnia.	 Zasadnicza	
działalność	 związaną	 z	 ochroną	
środowiska	 to	 przede	 wszyst-
kim	 technologie	 przyjazne	 na-
turze.	 Dzięki	 inwestycjom	mia-
sta,	 przedsiębiorstwo	 posiada	
zwiększone	 możliwości	 wyko-
rzystania	 osadu	 do	 procesów	
fermentacyjnych,	a	w	efekcie	do	
pozyskania	tzw.	zielonej	energii,	
czyli	biogazu.	Oczyszczalnia	wy-
posażona	jest	dodatkowo	w	dwa	
agregaty	 prądotwórcze.	 Naj-
bliższym	 przedsięwzięciem	 słu-
żącym	 ochronie	 środowiska,	 a	
także	usprawnieniu	 jego	pracy,	
będzie	 budowa	 suszarni	 osadu,	
którego	w	firmie	powstaje	rocz-
nie	ponad	5	 tys.	 ton.	–	 „Dzięki	
suszarniom	 będziemy	 posiadali	
pięciokrotnie	 mniej	 osadu	 w	
postaci	wysuszonego	granulatu,	
który	będzie	można	wykorzystać	
do	produkcji	rolniczej,	przemy-
słowej,	ewentualnie	do	spalania	
w	 elektrowniach.	 W	 przyszłym	
roku	 chcemy	 ogłosić	 przetarg	
i	 rozpocząć	 przedsięwzięcie”	 –	
wyjaśnia	prezes	spółki.
	 Z	działań	służących	ochronie	
środowiska	trzeba	wspomnieć	o	
wykorzystaniu	samowypływu	na	
Kosowskiej	 Niwie.	 „Mamy	 tam	
ujęcie,	gdzie	woda	sama	wypły-

wa,	nie	trzeba	jej	
pompować.	 Jest	
to	 ujęcie	 o	 naj-
większej	 w	 oko-
licy	 wydolności.	
Do	 tego	 ujęcia	
prowadzimy	 od	
Wojska	 Polskie-
go,	 przez	 Mar-
ciszów,	 rurociąg	
tranzytowy	o	du-
żej	 średnicy,	 któ-
rym	 będziemy	

podawać	do	znacznej	części	mia-
sta	dobrej	jakości	wodę,	pozyski-
waną	przy	minimalnym	zużyciu	
energii”	–	dodaje	p.	Ciszewski.
	 Firma	 stara	 się	 wyjść	 rów-
nież	 na	 przeciw	 swoim	 usłu-
gobiorcom.	 Niedawno	 zostało	
utworzone	 biuro	 obsługi	 klien-
ta,	 otwarto	 kasę	 i	 kancelarię.	
Już	niedługo	ruszy	internetowe	
biuro	obsługi	klienta,	gdzie	każ-
dy	po	zalogowaniu	będzie	miał	
możliwość	 załatwienia	 części	
spraw	 bez	 konieczności	 wycho-
dzenia	z	domu.	Poza	tym	firma	
zagospodarowała	 teren	 wokół	
swojej	siedziby.	Powstał	parking,	
wstawiono	 barierki,	 zadbano	 o	
oświetlenie.	 Jak	 podkreśla	 pre-
zes,	przedsiębiorstwo	dla	miasta	
robi	znaczenie	więcej,	niż	wyni-
ka	to	z	jego	obowiązków	statuto-
wych.	–	„Aby	zachęcić	właścicieli	
prywatnych	 posesji	 do	 przyłą-
czania	 się	w	 ramach	 gospodar-
ki	 ściekowej,	 koszta	 związane	 z	
inwentaryzacją	 geodezyjną	 czy	
sprawami	związanymi	ze	stroną	
dokumentacyjną	przejęliśmy	na	
siebie.	Poza	tym,	jak	każda	firma	
dostarczająca	usługi	szerokiemu	
gronu	 odbiorców,	 borykamy	
się	z	realizacją	należności.	Dość	
duża	część	naszych	klientów	za-
lega	z	płatnościami.	To	problem,	
który	narasta,	ale	staramy	się	iść	
na	rękę	tym,	którzy	z	nie	swojej	
winy	–	np.	z	powodu	utraty	pra-
cy,	 zmiany	 sytuacji	 materialnej	
czy	choroby	–	zalegają	z	płatno-
ściami.	Rozkładamy	 zobowiąza-
nia	na	 raty	 i	nie	odcinamy	do-
stępu	do	wody”.

Joanna Walczak

Publikacja współfinansowana 
ze środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich

Jarosław Ciszewski, prezes RPWiK, fot. Michał Wnuk

Oczyszczalnia ścieków w Zawierciu, fot. Michał Wnuk
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wełniany biznes

	 Początek	lat	dziewięćdziesią-
tych.	 Iwona	 Szczygieł	 pracuje	
w	 szkolnictwie,	 jednocześnie	
studiując.	 Jej	 mąż	
jest	górnikiem.	Czasy	
są	 ciężkie.	 Niełatwo	
związać	koniec	z	koń-
cem.	 W	 ręce	 młodej	
kobiety	trafia	ogłosze-
nie	niemieckiej	firmy	
produkującej	wyroby	
wełniane,	 poszukują-
cej	osoby	na	stanowi-
sko	 prelegenta.	 Pani	
Iwona	 postanawia	
zaryzykować.	 Jedzie	
na	 spotkanie.	 Ponie-
waż	jest	osobą	bardzo	
otwartą	 i	 komunika-
tywną,	 udaje	 jej	 się	
pokonać	 setki	 kontr-
kandydatów.	 Dostaje	
dobrze	płatną	pracę.	
	 Niestety	 po	 pew-
nym	 czasie	 okazuje	
się,	 że	 polityka	 nie-
mieckiego	przedsiębiorstwa	nie	
jest	dostosowana	do	ówczesnych	
realiów	polskiego	rynku.	Firma	
wycofuje	 się	 z	 naszego	 kraju.	
Jednak	 pani	 Iwona	 nie	 zała-
muje	 się.	 Ma	 już	 swój	 pomysł	
na	 biznes.	 Wraz	 z	 mę-
żem	postanawia	niejako	
kontynuować	dzieło	nie-
mieckiego	 pracodawcy.	
Rok	 1993	 to	 początek	
działalności	 firmy	 IL-
TEX.	
	 Przez	 kolejne	 lata	
przedsiębiorstwo	 dy-
namicznie	 się	 rozwija.	
Pierwsza	 maszyna,	 wła-
sna	 szwalnia	 w	 wyna-
jętym	 małym	 domku.	
Potem	park	maszynowy	
w	wynajętym	 budynku.	
Dziś	 jest	 jednym	 z	 naj-
nowocześniejszych	 w	
kraju.	
	 Właściciele	 zaczynali	
od	 produktów	 wełnia-
nych,	 stopniowo	 po-

szerzając	 asortyment.	 Obecne	
produkty	 to	 nie	 tylko	 pościel,	
ale	także	kołdry,	poduszki,	ocie-
placze	 stawów	 i	 inne	 produkty	
rehabilitacyjne.	

	 –	 „Poruszamy	 się	 w	 gamie	
produktów	 wełnianych,	 a	 za-
razem	 ładnych	 i	 praktycznych”	
–	 wyjaśnia	 Martyna	 Szczygieł-
Boryń,	 kierownik	 działu	 han-
dlowego.	 –	 „Staramy	 się,	 aby	

nasze	 produkty	 były	 ciekawe,	
praktyczne	oraz	aby	można	było	
z	nich	wygodnie	korzystać	także	
w	ciągu	dnia.	Poza	tym	oferowa-
ne	przez	nas	wyroby	mają	szero-

ki	zakres	cenowy	i	wykonane	są	
z	różnego	rodzajów	wełny,	m.in.	
owiec	 australijskich,	 nowoze-
landzkich	 i	 polskich.	 Każdy	 z	
rodzajów	wełny	jest	 inny	w	do-
tyku	oraz	w	obróbce,	co	wpływa	
zarówno	na	cenę,	jak	i	na	jakość	
produktu”.	
	 Danuta	 Miśta,	 kierownik	
działu	 administracyjnego	 oraz	
rzecznik	 prasowy	 firmy,	 doda-
je:	 „Głównym	 produktem	 jest	
pościel	 wełniana.	 Ale	 równie	
dobrze	 sprzedają	 się	 produkty	
prozdrowotne	 –	 wygodne	 pasy	
ocieplające	 stawy	oraz	nasz	 au-
torski	 produkt,	 śpiworek-ma-
skotka	 Miś	 Iltuś	 dla	 dzieci	 w	
wieku	od	2-10	lat,	który	w	2006	
roku	 został	 uhonorowany	 w	
konkursie	 miesięcznika	 »Mam	
dziecko«	w	 kategorii	 superpro-
dukt”.	
	 Odbiorcami	 są	głównie	 sieci	
hipermarketów,	ale	także	klien-
ci	indywidualni	z	całej	Polski	i	z	
zagranicy.

wyszkolony Pracownik

	 IL-TEX	 to	 obecnie	 ok.	 75	
pracowników,	zatrudnionych	od	
poniedziałku	 do	 piątku	 w	 sys-
temie	 dwuzmianowym.	 Warto	
podkreślić,	 że	firma	 jest	przed-
siębiorstwem	rodzinnym,	w	któ-
rym	 pracuje	 także	mąż,	 siostra	
oraz	 córka	 p.	 Iwony.	 Koligacje	
rodzinne	nie	zaburzają	atmosfe-
ry	w	pracy.	Wszyscy	traktowani	
są	 równo,	 a	 każdy	 z	 pracow-
ników	 może	 liczyć	 na	 awans,	
nawet	 na	 stanowiska	 kierowni-
cze.	 Potwierdza	 to	 kierownik	
produkcji,	 który	 sześć	 lat	 temu	
zaczynał	 jako	 krojczy.	 Dzisiaj	
piastuje	 już	 wyższe	 stanowisko.	
–	„Od	dwóch	lat	jestem	kierow-
nikiem.	 Mam	 odpowiedzialne	
stanowisko.	Pracuje	 się	dobrze,	
choć	jak	w	każdej	firmie	są	lep-
sze	 i	gorsze	momenty.	Godziny	
pracy	to	generalnie	7-15,	ale	jest	
wiele	spraw,	które	trzeba	czasa-
mi	załatwić	po	godzinach	pracy.	
Oczywiście	 szefowa	 rekompen-
suje	nam	wszystkie	nadgodziny.	
Poza	 tym,	 co	warto	 podkreślić,	
odkąd	 tu	pracuję,	 nie	 zdarzyło	
się,	aby	ostatniego	dnia	miesią-
ca	 jakikolwiek	 pracownik	 nie	
dostał	 wypłaty.	 Wynagrodzenie	
zawsze	jest	na	czas”.	
	 Firma	 szczególnie	 dba	 o	
rozwój	 swoich	 pracowników.	
Liczne	 szkolenia	 skierowane	 są	
do	 handlowców,	 księgowych,	
kadrowych,	 kierownika	 pro-
dukcji	 i	magazynu.	Pracownicy	
mają	 również	 prawo	 skorzysta-
nia	z	kursów,	które	sami	wybio-
rą.	Pani	Iwona	jest	pracodawcą	
otwartym	na	tego	rodzaju	dzia-
łania.	 –	 „Osobiście	 korzystałem	
z	 dwóch	 szkoleń”	 –	 mówi	 kie-
rownik	 produkcji.	 –	 „Pierwsze	
było	 z	 negocjacji	 handlowych.	
Trener	 był	 bardzo	 dobry,	 co	w	
przypadku	 tego	 rodzaju	 zajęć	
było	 szczególnie	ważne.	Drugie	
szkolenie	było	 ściśle	 związane	 z	
obsługą	programu	wdrażanego	
w	naszej	firmie,	na	który	otrzy-

WEłNIANY LIdER
Jeden z największych w kraju producentów pościeli wełnianej, antyalergicznej i artykułów rehabilita-
cyjnych. Firma, która mimo dynamicznego rozwoju i szybko rosnącego zysku potrafi zrobić „coś do-
brego” także dla innych. To bezinteresowna pomoc, właściwe podejście do pracowników i dobre relacje 
z kontrahentami. Przedsiębiorstwo IL-TEX z Zawiercia to przykład firmy, która sprawnie realizuje 
społeczną odpowiedzialność biznesu.

Iwona Szczygieł - właścicielka firmy, fot. ar-
chiwum firmy

Sklep firmowy, fot. Michał Wnuk
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maliśmy	dofinansowanie	z	Unii	
Europejskiej”.
	 Przedsiębiorstwo	 posiada	
fundusz	 socjalny.	 Pracownicy	
mogą	 ubiegać	 się	 o	 dofinanso-
wania	 do	 wyjazdów	 dzieci	 na	
„zielone	szkoły”.	Poza	tym	firma	
przygotowuje	 paczki	 świątecz-
ne.	 Każdego	 roku	 organizowa-
na	jest	wigilia	dla	pracowników,	
wszelkiego	rodzaju	 imprezy	 in-
tegracyjne	 i	 wycieczki	 zakłado-
we.	 –	 „We	wrześniu	byliśmy	na	
wycieczce	w	Kazimierzu”	–	mówi	
kierownik	produkcji.	–	„Wyjazd	
był	 bardzo	 udany.	 Początkowo	
był	podział.	W	 jednym	autoka-
rze	 jechali	pracownicy	biurowi,	
w	drugim	ci,	którzy	pracują	na	
produkcji.	 W	 trakcie	 wycieczki	
zrobiliśmy	małą	rotację,	tak	że	w	
drodze	powrotnej	było	już	bar-
dzo	wesoło”.
	 Z	pracy	zadowolona	jest	rów-
nież	 zastępca	 kierownika	 ma-
gazynu,	 w	 firmie	 od	 dziesięciu	
lat.	–	„Na	początku	byłam	zwy-
kłym	magazynierem,	ale	później	
awansowałam.	Obecnie	w	maga-
zynie	pracuje	8	osób.	Osobiście	
nie	narzekam	na	pracę.	Pracu-
je	się	dobrze.	Godziny	pracy	są	
przestrzegane.	Nie	ma	problemu	
z	urlopami,	szczególnie	tymi	na	
życzenie,	co	w	przypadku	kobiet	
posiadających	dzieci	jest	istotne.	
Szefowa	w	tej	materii	idzie	nam	
bardzo	na	rękę.	Poza	tym	moje	
dzieci	korzystają	z	wyjazdów	na	
»zielone	szkoły«.	Jeżeli	chodzi	o	
imprezy	 zakładowe,	 to	 są	 one	
zawsze	 udane”.	 Zastępca	 kie-
rownika	magazynu	potwierdza,	
że	w	zakładzie	przestrzegane	są	
wszelkie	zabezpieczenia	BHP,	za	
które	 odpowiedzialna	 jest	 do-
datkowo	wyznaczona	osoba.
	 Warto	 wspomnieć	 również	
o	 pracownikach	 płci	 męskiej,	
którzy	 w	 ramach	 wewnętrznej	
integracji	 biorą	 udział	 w	 Za-
wierciańskiej	Międzyzakładowej	
Amatorskiej	Lidze	Bowlingowej.	
Zawodnicy	wciąż	 utrzymują	 się	
w	ścisłej	czołówce	i	reprezentują	
naprawdę	dobrą	formę.
	 IL-TEX	 pamięta	 o	 tym,	 że	
dbać	należy	nie	tylko	o	pracow-
ników,	ale	także	o	ochronę	śro-
dowiska.	Jak	podkreśla	Danuta	
Miśta:	 „Wszystkie	 resztki	 mate-
riałów	 staramy	 się	 przerabiać.	
Sporą	część	wykorzystujemy	np.	
jako	wypełnienie	 do	 poduszek.	
Staramy	 się	 zużyć	 wszystko	 do	
maksimum.	 Obecnie	 jesteśmy	
w	trakcie	podpisywania	umowy	
z	 firmą,	 która	 sporą	 część	 nie-

przetworzonych	 odpadów	 bę-
dzie	nam	utylizować”.

Pomocna dłoń

	 Iwona	Szczygieł	 to	nie	tylko	
przedsiębiorca,	 którego	 firma	
odniosła	 niezaprzeczalny	 suk-
ces.	To	również,	a	może	przede	
wszystkim	kobieta,	która	potra-
fi	 dostrzec	 problemy	 lokalnej	
społeczności,	a	co	najważniejsze	
stara	się	w	miarę	możliwości	po-
móc	w	ich	rozwiązaniu.
	 Firma	 p.	 Iwony	 pomaga	
przede	 wszystkim	 placówkom	
oświatowym	 –	 przedszkolom	 i	
szkołom.	 Na	 jej	 pomoc	 zawsze	
mogą	 liczyć	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej	 czy	 Ośrodek	 Usług	
Opiekuńczo-Wychowawczych	
z	 Zawiercia.	 Również	 parafie,	
m.in.	 Św.	 Stanisława	 Kostki	 i	
Brata	 Alberta,	 otrzymują	 bez-

interesowną	 pomoc	 w	 postaci	
zabawek,	 które	 są	 przekazywa-
ne	na	organizowane	przez	nich	
loterie	 dla	 najmłodszych	 para-
fian.
	 Już	 od	 czterech	 lat	 świetnie	
układa	 się	współpraca	firmy	 ze	
Szkołą	 Podstawową	nr	 9	w	 Za-
wierciu,	gdzie	p.	Iwona	wspiera	
coroczny	 międzyszkolny	 kon-
kurs	 czytelniczy.	 –	 „Cztery	 lata	
temu	 odwiedziłam	 IL-TEX	 z	
prośbą	 o	 pomoc	 dla	 naszych	
uczniów,	biorących	udział	w	kon-
kursie”	 –	 mówi	 Agnieszka	 Pło-
charska,	nauczycielka	nauczania	
zintegrowanego.	–	„Byłam	onie-
śmielona	 i	 nie	przypuszczałam,	
że	moja	prośba	spotkam	się	z	tak	
miłym	 odzewem.	 Pani	 Iwona	
okazał	się	bardzo	ciepłą	osobą	i	
od	razu	zgodziła	się	pomóc.	Co	
warto	podkreślić,	jest	to	pomoc	
całkowicie	 bezinteresowna.	 Co	
roku	otrzymujemy	od	przedsię-
biorstwa	śpiwory	oraz	poduszki,	
które	 stanowią	 atrakcyjne	 na-

grody	w	konkursie.	IL-TEX	jest	
naszym	głównym	sponsorem”	–	
dodaje	nauczycielka.
	 Duże	 wsparcie	 otrzymują	
również	 uczniowie	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	nr	4	w	Zawierciu.	
–	„Od	trzech	lat	p.	Iwona	finan-

suje	obiady	dla	dwóch	uczniów	
z	naszej	placówki.	To	duże	i	bar-
dzo	ważne	wsparcie	dla	dzieci	i	
ich	rodziców.	Czasami	minimal-
nie	wyższe	zarobki	rodziców	de-
cydują	 o	 tym,	 że	nie	mogą	oni	
otrzymać	oni	wsparcia	ze	strony	
MOPS-u.	W	takich	przypadkach	
pomoc	jest	szczególnie	ważna”	–	
podkreśla	Barbara	Mędrek,	kie-
rownik	świetlicy.
	 Niezwykle	 ciekawą	 formą	
współpracy	 są	 działania	 podej-
mowane	 wraz	 z	 Zakładem	 Po-
prawczym	 i	 Schroniskiem	 dla	
Nieletnich	 w	 Zawierciu.	 –	 „W	
naszym	 ośrodku	 dziewczęta	
uczestniczą	 w	 zajęciach	 z	 kra-
wiectwa,	 które	 mają	 przygo-
tować	 je	 do	 pracy	 w	 zawodzie.	
Aby	wychowanki	mogły	zdobyć	
doświadczenie,	szukamy	firm,	w	
których	mogłyby	odbyć	prakty-
kę”	–	wyjaśnia	Bożena	Sikorska,	
kierownik	warsztatów	szkolnych	
przy	ZPiSdN	w	Zawierciu.	–	„Z	
IL-TEX-em	współpracujemy	od	

2008	roku.	W	pierwszej	wyciecz-
ce	do	zakładu	uczestniczyła	6-o-
sobowa	grupa	z	opiekunem.	Po	
tej	wizycie	zawiązała	się	między	
nami	 ścisła	 współpraca.	 Dziew-
częta	 oprócz	 praktyki	 w	 zakła-
dzie,	gdzie	mogły	zobaczyć,	 jak	
wygląda	praca	w	szwalni,	otrzy-
mywały	 próbki	 materiałów,	 z	
których	już	w	ośrodku	tworzyły	
swoje	małe	dzieła.	Dostały	rów-
nież	upominki”	–	dodaje	wycho-
wawczyni.

Przedsiębiorczość 
fair-Play

	 IL-TEX	ma	 na	 swoim	 kon-
cie	 sporo	 osiągnięć.	 Na	 jednej	
z	 firmowych	 ścian	 wiszą	 liczne	
dyplomy,	 gratulacje	 i	 podzię-
kowania.	 Wśród	 nich	 są	 m.in.	
certyfikat	 „Rzetelna	 firma”	 czy	
„Gazela	Biznesu”	.	
	 Ale	 najbardziej	 prestiżowa	
nagroda	 to	 certyfikat	 „Przed-
siębiorstwo	 Fair-Play”,	 którym	
zawierciańska	 firma	 została	
uhonorowana	 w	 2009	 roku.	
Wyróżnienie	 przyznawane	 jest	
firmom,	które	w	 swojej	działal-
ności	kierują	się	nie	tylko	uczci-
wością	i	rzetelnością,	ale	również	
w	 których	 społeczna	 odpowie-
dzialność	 biznesu,	 wrażliwość	
społeczna	i	dobroczynność	mają	
szczególnie	ważne	znaczenie.	

Joanna Walczak

Publikacja współfinansowana 
ze środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 

Danuta Miśta, kierownik działu administracyjnego prezentuje wyróżnie-
nia firmy, fot. Michał Wnuk

Martyna Szczygieł-Boryń, kierownik działu handlowego, fot. Michał 
Wnuk
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	 Zwrócenie	 uwagi	 na	 pro-
blemy	 społeczne	 i	 przybliżenie	
zwłaszcza	 tych,	 które	 dotykają	
konkretnych	środowisk.	Kształ-
towanie	demokratycznego	ładu	
poprzez	aktywizowanie	lokalnej	
społeczności,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 	 grup	 zagro-
żonych	 wykluczeniem.	 Wspie-
ranie	 i	 wzmacnianie	 potencja-
łu	 społecznego	 oraz	 tworzenie	
warunków	 sprzyjających	 temu	
celowi.	 To	 możliwości,	 które	
dają	mieszkańcom	miasta	 pro-
jekty	realizowane	przez	Miejski	
Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	
Zawierciu.
	 Życie	 ludzkie	odbywa	się	w	
ramach	 więzi	 społecznych,	 we	
względnie	 trwałych	 zależno-
ściach	i	stosunkach.	Nas	wszyst-
kich,	mieszkających	 na	 terenie	
Zawiercia,	 łączy	 taka	 specyficz-
na	 więź.	 Dzięki	 niej	 stajemy	
się	 społecznością	 lokalną,	 zin-
tegrowaną	 wokół	 podobnych	
spraw	–	wspólne	wartości,	spo-
sób	postępowania,	sukcesy,	po-
rażki	i	problemy.	Szczególnie	te	
ostatnie	mogą	być	czynnikami,	
które	bardzo	silnie	nas	zespala-
ją.	Aby	je	rozwiązywać	lub	mini-
malizować,	powołuje	się		szereg	
instytucji,	które	inicjować	mają		
działania	 o	 charakterze	 kultu-
ralnym	 i	wychowawczym,	
a	 przede	 wszystkim	 wła-
śnie	 integracyjnym.	 Za-
wierciański	MOPS	zajmu-
je	 się	realizacją	 tego	 typu	
projektów.	
	 I	 choć	 wydaje	 się,	 że	
ludzie	 rzadko	 identyfiku-
ją	 się	 z	 inicjatywami,	któ-
re	 pochodzą	 z	 zewnątrz	
i	 są	w	pewien	 sposób	na-
rzucone,	 to	 ta	 szczególna	
grupa	 osób	 dąży	 do	 roz-
woju,	który	miałby	przede	
wszystkim	 stać	 się	 furtką	
do	 działania,	 współpracy,	
kontaktów	 z	 innymi.	 Ta-
kie	 m.in.	 są	 cele	 progra-
mu	 „Promocja	 aktywnej	
integracji	 społecznej	 na	
terenie	miasta	Zawiercie”,	
który	 MOPS	 realizuje	
już	 od	 czerwca	 2008	 roku.	 W	
ostatnich	miesiącach	natomiast	
szczególną	 uwagę	 skupia	 na	
mieszkańcach	 dzielnicy	 Szy-

mańskiego,	 którym	 oferuje	 się	
„PALetę	 szans”.	 Skrót	 PAL	 w	
nazwie	 oznacza	 Program	 Ak-
tywności	Lokalnej.	
	 Program	 jest	 częścią	 pro-
jektu	 „Promocja	 aktywnej	 in-
tegracji	 społecznej	 na	 terenie	
miasta	Zawiercie”,	realizowane-
go	 przez	 MOPS.	 Współfinan-
sowany	ze	środków	Unii	Euro-
pejskiej	 w	 ramach	 „Programu	

Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki	
2007-2013,	priorytet	VII	–	Pro-
mocja	 Integracji	 Społecznej”	 i	
nawiązujący	do	 „Strategii	Roz-

wiązywania	 Problemów	 Spo-
łecznych	 gminy	 Zawiercie	 na	
lata	2007-2013”.
	 Rekrutacja	 do	 Programu	
miała	miejsce	w	sierpniu	i	wrze-
śniu	 2010	 r.	 podczas	 rozmów	
potencjalnych	 uczestników	 z	
inicjatorami	 projektu.	 Na	 sie-
dzibę	 PAL	 wybrano	 budynek	
przy	 ulicy	 Bohaterów	 Wester-
platte.	 Inicjatorami	 podejmo-

wanych	 działań	 są	 Jerzy	
Radosz	 –	 koordynator	
programu	 oraz	 Michał	
Janusz	 –	 animator	 spo-
łeczności	 lokalnej,	 którzy	
widzą	 w	 mieszkańcach	
osiedla	 ogromny	 poten-
cjał.	–	„Naszym	celem	jest		
zmotywowanie	mieszkań-
ców,	 by	 dążyli	 do	 	 zmia-
ny	 wizerunku	 swojego	
osiedla,	 by	 podejmowali	
samodzielne	działania,	by	
poprawili	 warunki	 życia	
i	 nie	 ulegali	 procesowi	
marginalizacji.	 Uczest-
nicy	 PAL	 są	 chętni	 do	
współpracy,	 co	 widać	 już	
od	 pierwszych	 dni	 na-
szej	 działalności.	 Dlatego	
wierzymy,	 że	 wsparcie	 z	
zewnątrz	 będzie	 dla	 nich	

niezwykle	cenne,	że	da	im	siłę,	
zapał	 do	 działania”	 –	 podkre-
ślają	zgodnie	panowie.

	 Przeprowadzona	 w	 latach	
2006	 i	 2007	 „Diagnoza	 pro-
blemów	 społecznych	w	 gminie	
Zawiercie”	wykazała,	że	z	ogółu	
mieszkańców	 objętych	 wspar-
ciem,	największy	wskaźnik	osób	
wykluczonych	 występuje	 wła-
śnie	 w	 tej	 lokalizacji.	 Zebrane	
dane	mówią,	 że	 środowisko	 to	
wymaga	zarówno	szczególnego	
dowartościowania,	 jak	 i	zmoty-
wowania	 do	 poprawy	 stosun-
ków	 rodzinnych,	 sąsiedzkich,	
nawyków	 wychowawczych,	 a	
także		podjęcia	działań	w	sferze	
społecznej,	 edukacyjnej,	 spor-
towej	 czy	 kulturalnej.	 Zwróco-
no	również	uwagę	na	poprawę	
jakości	życia	na	terenie	osiedla	
i	 poprawę	 jego	 krajobrazu	 i	
wizerunku.	 –	 „Zakłada	 się	 co-
roczne	 zatrudnienie	 co	 naj-
mniej	dwóch	uczestników	pro-
jektu	 w	 Zakładzie	 Gospodarki	
Mieszkaniowej	 w	 ramach	 prac	
społecznie	 użytecznych.	 Będą	
one	wykonywać	 prace	 porząd-
kowo-gospodarcze	 na	 terenie	
dzielnicy.	 W	 roku	 2010	 zosta-
ły	 zatrudnione	 	dwie	osoby	na	
okres	od	września	do	grudnia.	
Planuje	 się,	 aby	 w	 przyszłym	
roku	osoby	 te	pracowały	 także	
na	rzecz		zmian	w		najbardziej	
zaniedbanych	 i	 niewykorzysta-
nych	 obszarach	 osiedla”	 –	 in-
formuje	Jerzy	Radosz.

PALETA SZANS 
PERSPEkTYWą AkTYWNEJ INTEGRACJI SPOłECZNEJ

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z dziećmi na treningach umiejętności wychowawczych wzbogaco-
nych o warsztaty plastyczne, fot. Jerzy Radosz

Trening podstawowych umiejetności obsługi kom-
putera, fot. Jerzy Radosz



Zawiercianin nr 4 (6) Zima 2010 │ KwartalniK loKalnej aKtywności społecznej 17

	 Możliwości,	 jakie	daje	PAL,	
jest	mnóstwo.	To,	co	 już	zosta-
ło	 pomyślnie	 zrobione	 lub	 jest	
w	 trakcie	 realizacji,	 przyniosło	
szybkie	 efekty.	 –	 „Od	września	

rozpoczęły	się	spotkania	grupy	
samopomocowej	 –	 tematyka	
spotkań	 jest	 dostosowywana	
do	 potrzeb	 zasygnalizowanych	
przez	 uczestników.	 Od	 paź-
dziernika	 realizowane	
są	 treningi	 kompe-
tencji	 i	 umiejętności	
społecznych,	 wzboga-
cone	 o	 warsztaty	 ar-
tystyczne,	 w	 których	
biorą	 udział	 rodzice	
z	 dziećmi	 –	 tematyka	
ukierunkowana	jest	na	
kształtowanie	 umiejęt-
ności	wychowawczych,	
wzmacnianie	 więzi	
rodzinnych,	 kreatyw-
nego	 spędzania	 czasu	
wolnego.	 6	 listopada	
uczestnicy	 PAL	 brali	
udział	w	wyjazdowych	
treningach	kompeten-
cji	 i	 umiejętności	 spo-
łecznych,	 które	 przy	
współpracy	z	Centrum	
Inicjatyw	 Lokalnych	
odbyły	 się	w	Centrum	
Rozrywki	Jura	w	Ogro-
dzieńcu.	 Rodzice	 uczestniczyli	
w	warsztatach,	na	których	zdo-
bywali	wiedzę	na	temat	rozwoju	
i	wychowania	dzieci,	 	młodzież	
aktywnie	spędzała	czas	na	zaję-
ciach	 teatralnych	 i	warsztatach	
bębniarskich,	 natomiast	 naj-
młodsi	uczestnicy	brali	udział	w	

zajęciach	plastycznych”	–	doda-
je	p.	Radosz.
Odpowiedzialni	za	podjęte	dzia-
łania	 podkreślają,	 że	 głównym	
założeniem	 Programu	 Aktyw-

ności	 Lokalnej	 jest	 włączenie	
osób	 wykluczonych	 w	 aktyw-
ne	 życie	 społeczne	 i	 nabranie	
przez	nie	wiary	we	własne	moż-
liwości.	–	„W	każdy	wtorek	mię-

dzy	15	a	18	osiedlowa	młodzież	
spędza	wolny	czas	rozgrywając	
mecze	 tenisa	 stołowego,	 a	 od	
13	 listopada	mieszkańcy	mogą	
korzystać	 z	 osiedlowego	punk-
tu	 dostępu	 do	 Internetu,	 wy-
posażonego	w	 2	 zestawy	 kom-
puterowe.	 Również	 we	 wtorek	

w	 siedzibie	 Programu	 Aktyw-
ności	 Lokalnej	 dyżury	 pełni	
radca	 prawny	 i	 psycholog”	 –	
wylicza	Michał	 Janusz.	 Dodaje	
też:	 „Będziemy	 również	 starać	

się	 organizować	 imprezy	 tury-
styczne	 i	 prowadzić	 rozmowy	
w	 sprawie	 udostępniania	 nam	
obiektów	 sportowych	 na	 tere-
nie	 miasta.	 Pomoc	 będzie	 też	

można	 otrzymać	w	 spra-
wach	poważniejszych.	Od	
listopada	 do	 grudnia	 w	
siedzibie	PAL	można	uzy-
skać	pomoc	psychologa	 i	
prawnika.	Od	13	listopa-
da	rozpoczęły	się	treningi	
w	zakresie	podstawowych	
umiejętności	 obsługi	
komputera”.	
		 Inicjatorzy	 PAL-u	 za-
uważają	 potencjał,	 który	
drzemie	w	mieszkańcach	
zaniedbanego	 osiedla	 i	
rokują	 duże	 nadzieje	 na	
samodzielność	 i	 aktyw-
ność	 w	 rozwiązywaniu	
problemów	 społecznych.	
Mówią	 „stop”	 anonimo-
wości	 i	 chcą	 radykalnie	
zmienić	 wizerunek	 osie-
dla.	Są	otwarci	na	wszel-
kie	 pomysły,	 z	 którymi	
przychodzą	do	nich	miesz-

kańcy,	 chcą	 ich	wspierać,	 pod-
powiadać,	 jak	 radzić	 sobie	 za-
równo	 z	małymi,	 codziennymi	
problemami,	jak	i	z	tymi	więk-
szymi,	które	wymagają	większe-
go	 zaangażowania.	 A	 ludzie	 z	
uśmiechem	podkreślają:	„Jeste-
śmy	zadowoleni	ze	zmian,	któ-

re	mają	szansę	na	stałe	zaistnieć	
na	naszym	osiedlu.	Staramy	się	
i	 jesteśmy	 wdzięczni.	Widzimy	
przyszłość	 w	 jaśniejszych	 bar-
wach”.	
	 Jednym	z	założeń	Programu	
jest	 również	 integracja	 ludzi	w	
obrębie	osiedla,	aby	pomóc	 im	
wyjść	 z	 cienia	 i	 zaprzestać	 cią-
głemu	spychaniu	na	margines.	
W	 tym	 celu	 wyłonieni	 zostaną	
lokalni	 liderzy,	 a	mieszkańcom	
przypisane	będą	nowe	role	spo-
łeczne.	 Ważne	 jest	 też	 w	 tym	
kontekście	 przeciwdziałanie	
demoralizacji	 dzieci	 i	młodzie-
ży.	 Dlatego	 szczególną	 uwagę	
planuje	się	zwrócić	na	rodziny,	
w	których	zaobserwowano	pro-
blemy	 opiekuńczo-wychowaw-
cze.
	 Aby	uniknąć	błędów,	zakła-
da	 się	 bieżące	 monitorowanie	
zmian	 ilościowych	 i	 jakościo-
wych,	 jakie	 pojawiać	 się	 będą	
podczas	 realizacji	 projektu,	
zaplanowanego	 na	 lata	 2010-
2013.	 Nad	 całością	 czuwać	
będą	 wspólnie	 panowie	 Jerzy	
i	Michał.	 Do	 ich	 zadań	 należy	
współpraca	 i	 zapewnienie	 sta-
łego	 kontaktu	 między	 miesz-
kańcami	 a	 osobami	 zaangażo-
wanymi	 w	 realizację	 projektu,	
przygotowanie	materiałów	pro-
mocyjnych,	 ankiet,	 dokumen-
tów,	 zapewnienie	 niezbędnego	
wyposażenia	i	nadzór	nad	spo-
tkaniami,	 imprezami,	 badania-
mi	czy	dyskusjami.		
	 Pamiętajmy	też,	że	skutecz-
ność	 w	 rozwiązywaniu	 proble-
mów	 społeczności	 lokalnych	
nie	możemy	oddzielać	od	dzia-
łalności	 instytucji,	 firm	 oraz	
organizacji	 funkcjonujących	 w	
obrębie	miasta.	Ich	współpraca	
i	pomoc	są	niezmiernie	cenne.	
Każdy	z	nas	może	zdobyć	się	na	
wyciągnięcie	pomocnej	dłoni	w	
stronę	 tych,	 którzy	 naprawdę	
tego	potrzebują.	

Ewelina Bednarz

KONTAKT:
Program Aktywności Lokalnej
PALeta szans 
Zawiercie, ul. Westerplatte 2, tel. 
/32/ 6449322; /32/ 6722134 
wew. 35., paletaszans@mopsza-
wiercie.pl

Młodzież uczestnicząca w warsztatach bębniarskich zorganizowanych w Centrum Rozrywki Jura, fot. Jerzy Ra-
dosz

Uczestnicy Programu Aktywnośco Lokalnej wykonujący 
dekoracje w siedzibie PAL, fot. Jerzy Radosz

"Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 



Zawiercianin nr 4 (6) Zima 2010 │ KwartalniK loKalnej aKtywności społecznej18

Przemysław Pieniążek: Pa-
miętam, jak podczas jednej z 
naszych cyklicznych, kawiar-
niano-redakcyjnych konwer-
sacji wspomniałeś o pewnym 
jegomościu, który zapytał Cię, 
czy idąc ulicą, mijając przy-
padkowych przechodniów, po-
trafiłbyś rozpoznać wśród nich 
Żyda. Jak wtedy zareagowałeś? 
Bogdan Dworak:	Totalnie	osłu-
piałem.	 Pytanie	 wydało	 mi	 się	
początkowo	 z	 gruntu	 niepo-
prawne	 politycznie,	 jednak	 po	
dłuższej	 chwili	 zastanowienia	
doszedłem	do	wniosku,	że	chy-
ba	 jednak	nie,	nie	potrafiłbym	
odróżnić	 Żyda	 od	 Aryjczyka.	
Spójrzmy	na	Hollywood	–	prze-
cież	 tylu	 świetnych	 amerykań-
skich	aktorów	jest	pochodzenia	
żydowskiego!	 Ale	 nigdy	 nie	
przyszło	mi	do	głowy,	aby	my-
śleć	o	nich	 jako	o	Żydach.	Dla	
mnie	są	po	prostu	Amerykana-
mi!
P.P.: Prawdą jest, że wycho-

wałeś się w dzielnicy, w której 
kontakty między przedstawi-

cielami różnorodnych świato-
poglądów, kultur oraz wyznań 
były na porządku dziennym.
B.D.:	 Do	 znudzenia	 będę	 po-
wtarzał,	 że	 urodziłem	 się	 na	
ulicy	 Blanowskiej,	 w	 czynszo-
wym	drewniaku	pod	numerem	
trzecim.	 Dom	 miał	 dwie	 klat-
ki,	 w	 każdej	 z	 nich	 mieszkały	
zarówno	 rodziny	 polskie,	 jak	 i	
żydowskie.	 Do	 dziś	 pamiętam	
brzmienie	 polszczyzny	 Żydów,	
subtelnie	 różniącej	 się	 od	 pol-
skiej	 wymowy.	 Tak,	 w	 moich	
wspomnieniach	Blanowska	na-
leży	 do	 najbardziej	 egzotycz-
nych	ulic	świata.	
P.P.: Czyżby tylko po brzmie-
niu języka potrafiłeś stwierdzić 
kulturowe różnice? 
B.D.:	 Oczywiście,	 że	 nie.	 Ale	
warto	 podkreślić,	 że	 stosunki	
sąsiedzkie	pomiędzy	rodzinami	
chrześcijańskimi	 i	 żydowskimi	
były	 jak	 najlepsze.	 Na	 końcu	
drewniaka	 znajdował	 się	 sklep	
spożywczy	–	prowadziła	go	ko-

bieta,	 na	 którą	 wszyscy	 wołali	
„Eścia”.	Niestety,	nigdy	nie	do-

wiedziałem	 się,	 jak	 naprawdę	
się	nazywała.	Wysoki	mąż	skle-
pikarki	 cieszył	 się	opinią	uczo-
nego	Żyda.	
	 Z	 czwórki	 ich	 dzieci	 naj-
młodszym	 był	 Chaimek.	 Jako	
że	byliśmy	towarzyszami	zabaw,	
jego	 rodzice	 zapraszali	 mnie	
do	kolorowego	szałasu	podczas	
święta	 Kuczek.	 Opychałem	 się	
wtedy	 słodyczami	 i	 przynosi-
łem	 do	 domu	 mnóstwo	 macy.	
Niektóre	 dzieci	 z	 podwórka,	
może	 z	 zazdrości,	 miały	mi	 za	
złe,	że	zadaję	się	z	Żydami.	Ale	
jednak	wyciągały	ręce	w	niemej	
prośbie,	 abym	 je	 poczęstował	
chrupką	macą!	
	 Zniknął	z	powierzchni	ziemi	
drewniak,	w	którym	się	urodzi-
łem,	gdzie	tłusta	Tauba	zawsze	
na	 powitanie	 całowała	mnie	 w	
usta.	 Nigdy	 nie	 zapomnę	 jej	
pocałunków	 ani	 zapachu	 skle-
pu	 Eści.	 Tylko	 w	 nim	 zapach	
nafty	oraz	beczkowanych	śledzi	
tworzył	 aromatyczną	 mieszan-

kę.	Dziś	już	nie	ma	takich	skle-
pów…

P.P.: kontakty zawiercian-
chrześcijan z rodzinami wy-
znania mojżeszowego nie ogra-
niczały się jedynie do ulicy 
Blanowskiej. 
B.D.:	 Na	 tej	 ulicy	 tylko	 dwa	
domy	 należały	 do	 Żydów.	 Na	
wprost	 drewniaka	 znajdowała	
się	 piętrowa	 kamienica	 pana	
Habermana,	której	fronton	wy-
kończony	był	klinkierową	cegłą.	
Natomiast	 obok	 w	 drewniaku	
państwo	 Grankowie	 wypiekali	
ciastka,	 w	 które	 zaopatrywano	
sklepy	 w	 całym	 mieście.	 Gdy	
w	 tej	 prymitywnej	 pracowni	
cukierniczej	 trwało	 przekłada-
nie	 i	 ozdabianie	 kremem	 tych	
wszystkich	 słodkości,	 zawsze	
mogłem	 liczyć	 na	 to,	 że	 pani	
Grankowa	pozwoli	mi	spałaszo-
wać	dowolną	ilość	niewydarzo-
nych	wypieków.		
P.P.: Zazdroszczę Ci. Przyta-
czasz wspomnienia dotyczące 
Twojego najwcześniejszego 
dzieciństwa. W momencie 
wybuchu wojny miałeś sześć 
lat. Powiedz proszę, czy pa-
miętasz chwile, kiedy rodziny 
Twoich kolegów z sąsiedztwa 
były przeprowadzane na tery-
torium getta?
B.D.:	Nigdy	tego	nie	zapomnę.	
Kiedy	 zaczęły	 się	 traumatycz-
ne	 przenosiny,	 tego	 samego	
dnia	po	południu	przyszedłem	
z	 matką	 na	 ulicę	 Blanowską.	
Wszyscy	 byli	 przerażeni	 zaist-
niałą	 sytuacją.	 Żydzi	 musie-
li	 zostawić	 swoje	 mieszkania	
otwarte.	Razem	z	trzema	kole-
gami	oraz	chrześniaczką	mojej	
matki,	 Krysią	 Chałpczyńską,	
weszliśmy	do	jednego	z	opusz-
czonych	mieszkań	 w	 drewnia-
ku,	gdzie	Grankowie	wypiekali	
ciastka.	 Do	 dziś	 widzę	 otwartą	
maszynę	do	 szycia,	 garnki	 sto-

WSPOMNIENIA O ZAWIERCIAŃSkICh 
ŻYdACh, CZYLI ROZMOWY „dZIAdkA” 
I „WNUCZkA” CIąG dALSZY

Drewniany dom czynszowy, tanie mieszkania dla robotników i biedniejszych Żydów. Właścicielem byli Państwo 
Rydygierowie, rys. Michał Zamora. 

W marciszowskiej samotni Bogdana Dworaka książki cieszą się statusem pełnoprawnych współlokato-
rów. Regał wiszący tuż nad łóżkiem ugina się pod ciężarem tomów poezji oraz powieści, wśród których 
nie brakuje kompletu dzieł Isaaca Bashevisa Singera, Philipa Rotha, Saula Bellowa… Patrząc na repro-
dukcję obrazu Marca Chagalla oraz wiszący na ścianie fragment Tory spisanej na baraniej skórze, którą 
mój gospodarz wyniósł ze zdemolowanej bożnicy przy ulicy Marszałkowskiej tuż po likwidacji getta, 
zaczynamy kolejną, międzypokoleniową rozmowę o świecie, którego już nie ma.    
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jące	 na	 piecu…	 Po	 wyjściu	 z	
mieszkania	opowiedziałem	mat-
ce,	że	Żydzi	prawie	nic	ze	sobą	
nie	 zabrali.	Wieczorem	 zjawiła	
się	u	nas	moja	stryjeczna	siostra	
i	 opowiedziała	 o	 pewnym	 nie-
samowitym	 zajściu:	 otóż	 ktoś	
doniósł	żandarmom	czy	na	
gestapo,	 że	 polskie	 dzieci	
rabowały	żydowskie	miesz-
kania!	 Usłyszałem	 nawet,	
że	rozpytywano	się	o	jakie-
goś	Bogdana!	Kiedy	zjawił	
się	 żandarm,	moja	 siostra,	
która	 znała	niemiecki,	na-
prędce	wyjaśniła,	że	tu	ża-
den	 Bogdan	 nie	 mieszka.	
Kiedy	 mundurowi	 trafili	
do	 Krysi,	 ta	 potwierdziła,	
że	towarzyszyło	jej	jedynie	
trzech	 braci.	 Delikwentów	
szybko	 znaleziono	 i	 wy-
mierzono	sprawiedliwość	–	
przewieszono	 ich	 bowiem	
na	 ramie	 łóżka	 i	 szpicrutą	
oćwiczono	pośladki.	Kiedy	
się	o	tym	dowiedziała	mat-
ka	 niefrasobliwych	 chłop-
ców,	 krzyczała	 na	 cały	
korytarz:	 „Rozumiem,	 że	 tam	
byli	Bogdan	 i	Krystyna,	 ale	 że	
były	moje	dzieci	i	że	w	dodatku	
zbili	je	żandarmi,	to	jest	strasz-
ne!”.	 Matka	 chłopców	 podpi-
sała	 volkslistę.	 Ci	 chodzili	 co	
prawda	 do	 niemieckiej	 szkoły,	
jednak	nie	znali	języka	na	tyle,	
aby	 móc	 się	 skutecznie	 wytłu-
maczyć.	 W	 finale	 sprawy	 pur-
purowa	z	gniewu	matrona	mla-
snęła	w	obfitą	pierś	i	krzyknęła:	
„Żandarmi	 zbili	 moje	 dzieci.	
Moje!	Czystej	 krwi	Niemki!”	 –	
po	 czym	 zemdlała.	 A	 przecież	
po	wojnie,	na	jej	prośbę,	sygno-
waliśmy	listę	potwierdzającą,	że	
do	podpisania	volkslisty	została	
przymuszona	 z	 powodu	 nie-
miecko	brzmiącego	nazwiska.
P.P.: Czy Twoi przyjaciele z 
dzieciństwa lub znajomi Two-
ich bliskich wrócili po wojnie 
do Zawiercia? 
B.D.: Niestety	nie.	Ocalało	tylko	
jedno	żydowskie	dziecko,	które	
z	narażeniem	życia	przechowa-
ła	 polska	 gosposia	 pracująca	
u	 żydowskiej	 rodziny.	 Cudem	
uratowana	 dziewczynka	 jest	
dzisiaj	 szanowaną	 obywatelką	
naszego	miasta.	Wyszła	za	mąż	
za	pana	Hawla,	pochodzącego	z	
bardzo	zasłużonej	dla	Zawiercia	
rodziny.	Jego	matka	była	legen-
darną	 urzędniczką	 zawierciań-
skiego	 magistratu,	 także	 po	
wojnie.	 Pamiętam,	 jak	 doktor	
Hawlowa	 brała	 udział	 w	 spo-

tkaniu,	 w	 którym	 uczestniczył	
Szewach	Weiss,	 a	 ktoś	 zapytał,	
jak	dziś	wyglądają	Żydzi.	Wtedy	
z	krzesła	wstała	pani	Hawlowa	
i	powiedziała,	że	jest	Żydówką.	
Jej	 córka	 po	 ukończeniu	 stu-
diów	prawniczych	wyjechała	do	

Izraela,	 a	 państwo	 Hawlowie	
często	ją	odwiedzają,	ciesząc	się	
z	wnuków.
P.P.: Przypomniałem sobie o 
pewnej nocnej audycji, w trak-
cie której perorowałeś o nieza-
przeczalnym wkładzie Żydów 
w rozwój polskiej kultury. O 
ile dobrze pamiętam, wspo-
minałeś także o poetach i pro-
zaikach pochodzenia żydow-
skiego tworzących w naszym 
języku?
B.D.: Faktycznie,	 ale	podkreśl-

my,	że	mówiąc	o	ich	żydowskim	
pochodzeniu	 nie	 myślałem	 o	
nich	 jako	 o	 Żydach.	 Najwięk-

szą	 satysfakcję	 odczuwałem	 w	
chwili,	 gdy	 mówiłem	 o	 moim	
ziomku,	 profesorze	 Wiktorze	
Weintraubie.	 Ten	 znakomity	
uczony	 w	 pierwszym	 zdaniu	
swojej	 biografii	 napisał:	 „Uro-
dziłem	się	w	1908	r.	w	Zawierciu	

w	 rodzinie	 urzędniczej”.	 Jego	
nauczycielem	 języka	 polskiego	
w	 zawierciańskim	 gimnazjum	
był	 profesor	 Stanisław	Rączka.	
Weintraub	 uznawał	 go	 za	 jed-
nego	 z	 najbardziej	 awangar-
dowych	polonistów.	Rączka	był	
także	 dyrektorem	 liceum,	 do	
którego	 uczęszczałem	 po	 woj-
nie.	Szkoda,	że	wtedy	wyznawał	
już	marksistowską	teorię	litera-
tury…	W	czasie	moich	studiów	
polonistycznych	 w	 Warszawie,	
profesor	Zofia	Szmidtowa	wie-

lokrotnie	 wspominała	 o	 cenio-
nym	literaturoznawcy,	profeso-
rze	Weintraubie.	 Wówczas	 nie	

miałem	 jeszcze	 pojęcia,	 że	 jest	
to	 zawierciański	 Żyd.	 W	 1950	
roku,	 po	 tułaczce	 wojennej,	
Weintraub	 dostał	 zaproszenie	
do	 Harvardu.	 W	 czasie	 pracy	
na	 tamtejszym	 uniwersytecie	
ogłaszał	 nie	 tylko	 prace	 histo-

ryczno-literackie,	ale	rów-
nież	 krytyki	 w	 londyń-
skich	 „Wiadomościach”.	
Świetnym	przykładem	był	
chociażby	 cykl	 doskona-
łych	 rozpraw	 i	 artykułów	
poświęconych	 twórczości	
Adama	 Mickiewicza.	 Na	
emigracji	 krążyła	 plotka,	
że	 matka	 poety,	 Barbara	
z	 Majewskich,	 wywodziła	
się	 z	 rodziny	 frankistow-
skiej.	
P.P.: Mówisz o członkach 
żydowskiej grupy religij-
nej, założonej przez Jaku-
ba Franka?
B.D.:	Frankiści	byli	grupą	
heretyckich	 –	 w	 stosun-
ku	 do	 judaizmu	 –	 Ży-
dów,	 którzy	 przeszli	 na	
chrześcijaństwo.	 Nigdy	

nie	 znaleziono	 dowodów,	 że	
matka	 Mickiewicza	 miała	 ży-
dowską	krew,	ale	też	nigdy	nie	
ustalono,	 co	 tak	naprawdę	dla	
arcypoety	 znaczyło	 określenie	
„czterdzieści	i	cztery”.	W	tychże	
„Wiadomościach”	 znalazły	 się	
również	 dwie	 recenzje,	 które	
do	dziś	nie	straciły	na	ważności:	
„Mickiewicz	między	Marksem	a	
Stalinem”	oraz	 „Mickiewicz	po	
sowiecku”.	Polecam.
P.P.: W porządku, dygresje na 
bok. Wracajmy do Weintrau-
ba.
B.D.:	 Dumny	 ze	 sławnego	
ziomka,	 niezwłocznie	 zorgani-
zowałem	 „Czwartek	 Literacki”	
poświęcony	jego	twórczości.	Do	
Harvardu	wysłałem	nawet	wia-
domość,	 że	 w	 Zawierciu	 nadal	
pamięta	się	o	Weintraubie.	Nie	
wiem,	 czy	 pamiętasz,	 ale	 trzy	
lata	temu	przyjechała	do	nasze-
go	miasta	wdowa	po	profesorze	
Weintraubie,	 jego	druga	 żona,	
którą	 poślubił	 w	 1974	 roku	
–	 Maria	 Ewelina	 Żółtowska.	
Poznali	 się,	 gdy	 prosiła	 go	 o	
konsultacje	pracy	doktorskiej	o	
„Pamiętniku	znalezionym	w	Sa-
ragossie”	Potockiego.	Zawiercie	
bardzo	 godnie	 przyjęło	 pa-
nią	 doktor.	 Poproszono	 mnie,	
abym	był	jej	przewodnikiem	po	
mieście,	w	którym	młodość	spę-
dzał	jej	mąż.	Była	zdziwiona	za-
niedbaniem	 kamienicy	Dudów	
przy	ulicy	Blanowskiej,	w	której	

Fragment Tory pisanej na baraniej skórze, którą B. Dworak wyniósł z bożnicy po likwi-
dacji getta, fot. Michał Wnuk

Prof. Wiktor Weintraub w swoim gabinecie.
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Wiktor	zdawał	maturę.	Pewien	
zacny	obywatel	Zawiercia	wpro-
wadził	mnie	w	błąd,	twierdząc,	
że	 Weintraubowie	 mieszkali	 w	
obszernym,	 eleganc-
kim	 drewniaku	 na	
tak	 zwanej	 Kępie.	
Pani	doktor	pragnęła	
także	 odnaleźć	 grób	
teścia	 na	 żydowskim	
cmentarzu	 –	 teścio-
wa	zginęła	bowiem	w	
Oświęcimiu.	 Jednak	
ponieważ	teść	umarł	
w	 getcie,	 jego	 ciało	
spoczęło	 w	 jednej	 z	
bezimiennych,	 zbio-
rowych	 mogił.	 Przy	
pożegnaniu	 doktor	
Weintraubowa	 po-
wiedziała,	 że	 pra-
gnie	odwiedzić	Jasną	
Górę.	 Dopiero	 po	
wyjeździe	 pani	 doktor	 dowie-
działem	 się	 i	 sprawdziłem,	 że	
Weintraubowie	 byli	 poważny-
mi	urzędnikami	w	fabryce	TAZ	
oraz	 że	mieszkali	 na	piętrze	w	
willi	Mameloków	przy	ulicy	Ap-
tecznej,	którzy	byli	współwłaści-
cielami	fabryki.	Ta	willa	stoi	do	
dziś.	W	czasie	wojny	była	wyłą-
czona	 poza	 obszar	 getta	 i	 to	 o	
tej	dzielnicy	opowiadał	Wiktor	
swojej	 żonie.	O	 sta-
wikach,	 w	 których	
Żydzi	 przetrzymy-
wali	żywe	ryby…	
P.P.: W czasie, gdy 
mieszkałeś w War-
szawie, również 
spotkałeś wielu Ży-
dów polskiego po-
chodzenia, prawda?
B.D.:	 Tak,	 a	 z	 jed-
nym	 z	 nich	 nawet	
się	 zaprzyjaźniłem.	
Nie	będę	Ci	opowia-
dał,	 w	 jaki	 sposób	
pewna	 pisarka	 dla	
dzieci	poznała	mnie	
z	 Szymonem	Szech-
terem.	Powiem	tylko	
tyle,	że	dzięki	niemu	
zacząłem	 poznawać	
i	 rozumieć	 skom-
plikowaną	 sytuację	
Polski	 w	 ramionach	
ZSRR.	Szechter	uro-
dził	 się	 we	 Lwowie.	
W	pierwszych	 tygodniach	 zna-
jomości	nie	wiedziałem,	że	 jest	
Żydem.	W	czasie	jednej	z	wizyt	
zapytałem	go,	kto	mu	nadał	to	
piękne,	biblijne	imię.	Odpowie-
dział,	 że	 każdy	 biedny	Żyd	we	
Lwowie	chrzci	syna	„Szymon”.	

	 Po	 wkroczeniu	 do	 Lwowa	
bolszewików	 wywożono	 Pola-
ków	 i	 Żydów	w	 głąb	 Rosji	 So-
wieckiej.	Z	chwilą,	gdy	powstała	

Armia	 Polska	 w	 ZSRR,	 Żydów	
wcielano	 do	 Armii	 Czerwonej.	
W	czasie	jednej	z	bitew	Szymon	
stracił	 wzrok.	 Fałszywa	 bolsze-
wicka	 legenda	 głosiła,	 że	 mło-
dzi	 komsomolcy	 rzucali	 się	 na	
okienka	 w	 bunkrach	 niemiec-
kich,	by	 swoimi	ciałami	zatrzy-
mać	wrogi	ostrzał.	Ale	nikt	nie	
mówił,	 że	 gdyby	 komsomolec	
tylko	 się	 zawahał,	 funkcjona-

riusz	NKWD	bez	wahania	by	go	
zastrzelił.	W	czasie	 jednej	z	bi-
tew,	w	kompanii,	w	której	szedł	
Szechter,	 dowódca	 kazał	 wejść	
żołnierzom	 na	 pola.	 Szechter	
krzyknął,	że	pola	są	zaminowa-
ne.	 Dowódca	 zaryczał	 jednak:	
„Rozkaz!”.	W	wyniku	eksplozji	

Szechter	 stracił	 wzrok.	 Został	
bohaterem	Związku	Radzieckie-
go,	ukończył	studia	historyczne,	
poślubił	 przepiękną	 Rosjankę	

Lidę,	 z	 zawodu	 ar-
chitekta.
	 Przy	 pierw-
szej	 nadarzającej	 się	
okazji	powrócił	do	oj-
czyzny,	przywożąc	ze	
sobą	żonę,	teściową	i	
pierworodnego	 syna	
Jurka.	 Lida	 otrzy-
mała	 obywatelstwo	
polskie,	a	teściowa	co	
miesiąc	 musiała	 się	
meldować	w	radziec-
kiej	 ambasadzie.	
Powoli	 zaczęła	 mnie	
uwielbiać.	 Z	 czasem	
nabrała	odwagi	i	przy	
powitaniu	zapraszała	
na	herbatę	i	po	rosyj-

sku	szeptała	do	ucha:	„Szymon	
jest	jewrej.	Moja	Lida	ma	męża	
jewreja!”.	W	mieszkaniu	Szech-
terów	 poznałem	Ninę	Karsow,	
która	 sekretarzowała	 niewido-
memu	doktorowi	historii.	 Pra-
cowała	 w	 Muzeum	 Literatury;	
była	 specjalistką	od	publicysty-
ki	Marii	Dąbrowskiej	i	razem	z	
Ewą	Korzeniewską	przyczyniła	
się	 do	 wydania	 „Pism	 rozpro-

szonych”	 autorki	
„Nocy	i	dni”.	Szymon	
Szechter	 dostał	 skie-
rowanie	 do	 sanato-
rium	 w	 Świnoujściu.	
Musiał	 mieć	 prze-
wodnika,	 którym	
zbiegiem	 okoliczno-
ści	zostałem	ja.	
	 Przez	 cały	
miesiąc	 w	 sanato-
rium	Szymon	bardzo	
dokładnie	opowiadał	
mi	 o	 okrucieństwie	
służb	bezpieczeństwa	
w	 bolszewickiej	 Ro-
sji,	o	antysemityzmie	
będącym	 partyjną	
doktryną,	 o	 tym,	 jak	
bywał	 na	 zebraniach	
Klubu	 Krzywego	
Koła.	W	 jego	 miesz-
kaniu	rodziły	się	zrę-
by	 demokratycznej	
opozycji.	 Doświad-
czenia	 radzieckie	

zrodziły	 w	 Szymonie	 zdrowy	
instynkt	samoobrony.	Pisaliśmy	
i	czytaliśmy	wiele	antykomuni-
stycznych	artykułów.	Jednak	w	
tym	czasie	w	małżeństwie	Szech-
tera	 coś	 zaczęło	 się	 psuć.	 Jego	
teściowa	 przekonywała	 mnie,	
że	z	winy	Niny	Karsow.	Pewnej	

nocy	 usłyszałem	 komunikat	 z	
Radia	Wolna	Europa:	„W	dniu	
dzisiejszym	 po	 południu,	 pod-
czas	pieszej	wycieczki	w	górach,	
został	 zaaresztowany	 za	 wrogą	
działalność	 wobec	 Polski	 Lu-
dowej	Szymon	Szechter	z	Niną	
Karsow”.	Pracowałem	wtedy	w	
wojskach	 lotniczych.	Rano	we-
zwał	mnie	oficer	kontrwywiadu,	
usadowił	 w	 dziesięciometrowej	
odległości	od	swego	biurka	i	za-
pytał,	czy	znam	jakichś	Żydów.
P.P.: A co Ty na to?
B.D.: Powiedziałem,	 że	 oczy-
wiście!	 Na	 przykład	 członka	
Komitetu	 Centralnego	 partii,	
redaktora	 naczelnego	 „Try-
buny	 Ludu”,	 Leona	 Kasmana	
oraz	 jego	 siostrzenicę	 Karusię	
Matecką,	 absolwentkę	 dzienni-
karstwa,	 której	 rodzice,	matka	
z	 domu	 Kasmanówna	 oraz	 jej	
mąż,	 hrabia	 Matecki,	 zostali	
zamordowali	 we	 Lwowie.	 Była	
wychowankiem	 domu	 dziecka.	
Kasman	 nigdy	 nie	 udzielił	 jej	
żadnej	pomocy.	Tę	 znajdowała	
w	 podwarszawskich	 Laskach.	
Znałem	 również	 Jerzego	 Be-
kera,	 studenta	 filozofii,	 który	
na	 Krakowskim	 Przedmieściu	
cieszył	 się	 opinią	 „Pięknego	
Żorżyka”.	Po	ucieczce	z	Polski,	
w	 Nowym	 Jorku,	 podawał	 w	
audycji	radiowej	przegląd	pra-
sy	 amerykańskiej.	 Przyznałem	
również,	że	znam	pewnego	śle-
pego,	 biednego	 Żyda	 o	 nazwi-
sku	Szechter.
P.P.: dlaczego przyznałeś się 
do tej znajomości?
B.D.:	Gdybym	się	nie	przyznał,	
byłbym	 bardzo	 gruntownie	
przesłuchiwany,	 ponieważ	 w	
mieszkaniu	Niny	Karsow	znale-
ziono	 całą	 moją	 koresponden-
cję,	 którą	 z	 nim	 prowadziłem.	
Rozwiedziony	Szymon	Szechter	
poślubił	 w	 więzieniu	 Ninę.	 Po	
1968	roku	wyjechali	do	Anglii,	
gdzie	 założyli	 wydawnictwo,	
które	Karsow	prowadzi	do	dziś.	
Szczęśliwie	 Szymon	 doczekał	
się	wydania	swoich	książek.	
P.P.: Wspominałeś, że wszyscy 
Żydzi, z którymi się zetknąłeś 
w Warszawie, urzekli Cię swo-
im poczuciem humoru.
B.D.:	 To	 prawda.	 Szymon	
Szechter	 w	 czasie	 jednej	 z	 na-
szych	nocnych	 rozmów	w	Świ-
noujściu	zapytał	mnie:	„A	może	
ty	 jednak	 jesteś	 antysemitą?”.	
„Gdybym	 nim	 był,	 nie	 miesz-
kałbym	 z	 Żydem	 w	 jednym	
pokoju,	 który	 w	 dodatku	 jest	
bohaterem	 Związku	 Radziec-

Zdjęcie Szymona Szechtera i B. Dworaka (w kurtce) z 1964 r. 
zrobione w Świnoujściu, arch. Bogdana Dworaka

Autograf Jerzego Bekiera dla B. Dworaka na tomiku wierszy  
L. Staffa
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kiego”	 –	 odpowiedziałem.	
Szechter	się	zaśmiał	i	dodał,	że	
bardzo	 łatwo	 poznać	 starsze-
go	Żyda,	ponieważ	oni	 inaczej	
tyją	niż	goje.	„Nam	rosną	tylko	
brzuchy,	a	nogi	pozostają	cien-
kie”	–	skwitował	z	uśmiechem.	
Szechter	 powiedział,	 że	 skoro	
skończył	polską	szkołę	średnią	
i	 uniwersytet,	 Żyda	 ma	 tylko	
tyle,	 ile	zwraca	się	do	swojego	
Boga.	 Przyjaźń	 z	 nim	 pozwo-
liła	mi	w	kilka	 lat	później	zro-
zumieć	zwycięstwo	Goldy	Meir	
nad	 Egiptem.	 Pełna	 triumfu	
szła	z	wizytą	do	papieża	w	Rzy-
mie.	 Jej	 sekretarz	 zauważył:	
„Golda,	Ty	musisz	mieć	czarny	
kapelusz	 z	woalką,	 inaczej	nie	
przekroczysz	Spiżowej	Bramy”.	
Na	 co	Golda:	 „Popatrz	 jak	 się	
zmienił	świat.	Ja,	córka	cieśli	z	
Mińska,	idę	do	papieża,	ale	ka-
pelusza	w	Rzymie	nie	kupię.	Ja	
mam	w	Izraelu	pełno	czarnych	
kapeluszy	z	woalką.	Jutro	mi	je	
przyślą	samolotem”.	O	żydow-
skim	 skąpstwie	 krążyły	 dowci-
py	także	wśród	samych	Żydów.	
Po	 wsze	 czasy	 pozostanie	 w	
historii	 wypowiedź	 polskiego	
Żyda	 piszącego	 w	 jidysz,	 Isa-
aca	 Bashevisa	 Singera.	 Kiedy	
dziennikarze	 zapytali	 go,	 czy	
kupił	sobie	frak,	aby	mógł	być	
przyjętym	 przez	 króla,	 Singer	
odpowiedział:	„A	czy	 ja	dosta-
nę	 drugą	 Nagrodę	 Nobla?	 Ja	
sobie	ten	frak	wypożyczyłem”.	
P.P.: Tak, a na pytanie, co mu 
najbardziej smakuje w Sztok-
holmie, odpowiedział, że kar-
tofle, bo są takie same jak w 
Polsce…
B.D.: Właśnie!	 Chociaż	 nigdy	
osobiście	 nie	 poznałem	 ani	
Goldy	 Meir,	 ani	 Singera,	 ale	
może	 dlatego,	 że	 dzieciństwo	
spędziłem	wśród	Żydów,	a	po-
tem	poznałem	polskich	Żydów	
intelektualistów,	 potrafiłem	
zrozumieć	zarówno	Meir,	jak	i	
autora	 „Sztukmistrza	 z	 Lubli-
na”.	
P.P.: kończąc naszą rozmowę, 
powiedz proszę, czy lubisz po-
ezję żydowską?
B.D.:	 Uwielbiam!	 Jeden	 z	
„Czwartków	 Literackich”	 był	
nawet	 w	 całości	 jej	 poświę-
cony.	 Wieczór	 musiałem	 po-
wtórzyć	 dwa	 razy,	 ponieważ	 z	
płyty	 winylowej	 odtwarzałem	
autentyczne	 wesele	 żydowskie	
w	wykonaniu	polskich	Żydów	z	
Litwy!	Publiczność	oniemiała	z	
zachwytu!

sPotkanie Przy
rodzinnym stole

	 Genealogia	 pojawiła	 się	 w	
życiu	 p.	 Marii	 dawno	 temu,	
ale	 dopiero	 teraz,	 gdy	 zakoń-
czyła	 już	 karierę	 zawodową,	
postanowiła	 poświęcić	 niezwy-
kłej	 pasji	 niemal	 cały	 wolny	
czas.	–	„Zaczęło	się	od	tego,	że	
podczas	jednego	z	niedzielnych	
obiadów	 dowiedziałam	 się	 od	
ojca,	że	mój	pradziadek	był	ze-
słańcem”	–	zaczyna	swoją	histo-
rię	p.	Maria.	 –	 „Ta	wiadomość	
bardzo	mnie	zaskoczyła.	Wtedy	
doszłam	do	wniosku,	 że	mimo	
iż	znałam	powiązania,	koligacje	
rodzinne	 i	 mogłam	 wymienić	
swoje	 prababki	 z	 nazwiska	 pa-
nieńskiego,	 to	 tak	 naprawdę	
o	 rodzinie	 wiem	 bardzo	mało.	
A	 jak	 mówił	 Wańkowicz:	 »Nie	
podam	 ręki	 nikomu,	 kto	 nie	
wie	jak	jego	prababki	z	domu«.	
Prababki	mamy	cztery	i	powin-
niśmy	wiedzieć,	kto	był	naszym	
przodkiem”	–	dodaje.
	 Od	czasu	pamiętnego	obia-
du	p.	Maria	zaczęła	poszukiwać	
informacji	o	swojej	rodzinie.	W	
momencie	zbierania	dokumen-
tów	okazało	się,	że	punktem	jej	
zainteresowania	 stała	 się	 także	
historia	 Ogrodzieńca.	 Ale	 nie	
historia	 zamku,	bo	–	 jak	mówi	
pasjonatka	–	na	jego	temat	na-
pisano	 już	 mnóstwo,	 lecz	 hi-
storia	 samego	 miasta,	 życia	
zwykłych	mieszkańców	 w	XIX	
i	 XX	 wieku.	 –	 „Zaczęłam	 szu-
kać	 wszystkiego,	 co	 dotyczyło	
Ogrodzieńca.	Na	początku	cie-
szyłam	się	nawet	z	najmniejsze-
go	śladu.	Potem	okazało	się,	że	
tych	 śladów	 jest	 bardzo	 dużo,	

szczególnie	 w	 archiwach,	 do	
których	zaczęłam	jeździć”.	
	 Pani	 Maria	 regularnie	 od-
wiedzała	archiwum	w	Kielcach	
–	 w	 okresie	 zaborów	 miasto	
należało	do	guberni	kieleckiej	–	
które	stało	się	dla	niej	kopalnią	
cennych	 informacji.	 Z	 zebra-
nych	tam	materiałów	zrodził	się	
cykl	artykułów,	publikowanych	
przez	„Gazetę	Ogrodzieniecką”.	
Jak	sama	mówi	z	lekkim	uśmie-
chem	 na	 twarzy:	 „Błogosławię	
sprawozdawczość	caratu,	dzięki	
której	mam	dokładne	dane	na	
temat	 władz	 Ogrodzieńca	 od	
roku	1807”.	
	 Stałym	 punktem	 odwie-
dzin	p.	Marii	stało	się	także	ar-
chiwum	 w	 Jędrzejowie,	 gdzie	
pracują	 życzliwi	 ludzie,	 którzy	
chętnie	pomagają	pasjonatce	w	
jej	 żmudnych	poszukiwaniach.	
Hobbystka	 odwiedza	 równie	
często	świetnie	wyposażone	ar-
chiwum	w	Katowicach,	ale	tam	
niestety	traktowana	jest	już	zu-
pełnie	inaczej.	–	„Czasami	czuję	
się	 jak	 intruz”	 –	 przyznaje	 ze	
smutkiem.	 Obecnie	 na	 celow-
niku	 mieszkanki	 Ogrodzieńca	
jest	 archiwum	 Uniwersytetu	
Jagiellońskiego	 w	 Krakowie.	
–	 „Chcę	 przejrzeć	 dyplomy	
wydane	 przez	 uczelnię	 i	 zoba-
czyć,	 ilu	 naszych	mieszkańców	
go	ukończyło.	Bo	z	przykrością	
stwierdzam,	że	gdy	mieszkaniec	
wyszedł	ze	swojego	rodzinnego	
miasta,	to	już	do	niego	nie	wró-
cił”.		

benedyktyńska Praca

–	„Genealogia	to	dla	mnie	abso-
lutna	pasja,	która	daje	poczucie	

dopełnienia	sensu	życia.	Oferu-
je	 nowe	 możliwości,	 wyznacza	
nowe	ścieżki”	–	mówi	p.	Maria.	
Ze	 swojego	 hobby	 nie	 osiąga	
żadnych	 profitów,	 poświęca	
mu	mnóstwo	czasu,	a	nierzad-
ko	wykłada	fundusze	z	własnej	
kieszeni.	
	 To	 pasja	 niezwykła,	 niesa-
mowicie	 fascynująca,	 a	 przede	
wszystkim	bardzo	wymagająca.	
Aby	 poznać	 interesujące	 fak-
ty,	pasjonatka	najpierw	 spędza	
długie	 godziny	 w	 archiwach,	
następnie	 kopiuje	 akta,	 a	 do-
piero	 później	 je	 opracowuje.	
To	 setki	 stron,	 tysiące	 imion	 i	
nazwisk.	 Jak	 sama	 przyznaje:	
„To	bardzo	pracochłonne	zaję-
cie,	 ale	 jednocześnie	 ogromna	
radość.	Bo	gdy	trafia	się	na	akta	
sprzed	 ponad	 stu	 pięćdziesię-
ciu,	 dwustu	 czy	 trzystu	 lat,	 na	
których	 jest	 jeszcze	 pradaw-
ny	 kurz,	 a	 w	 nich	 znajdujemy	
ciekawe	 historie,	 a	 przy	 okazji	
nazwisko	swojego	krewnego,	to	
jest	to	ogromnie	satysfakcjonu-
jące”.
	 Często	największym	proble-
mem	jest	samo	odczytanie	akt,	
gdyż	 pisarze	 posługiwali	 się	
gęsim	 piórem.	W	 takich	 przy-
padkach	 p.	 Maria	 zleca	 sko-
piowanie	 ich.	 –	 „Akta	powyżej	
stu	lat	kopiuje	się	fotografując,	
a	 młodsze	 kseruje.	 Oczywiście	
muszę	za	to	zapłacić.	Następnie	
na	 spokojnie	 w	 domu	 staram	
się	przepisać	interesujące	mnie	
fragmenty,	 a	 dopiero	 później	
wyłaniam	ich	sens”.
	 Niezwykle	 ważne	 są	 oczy-
wiście	 zdjęcia,	 ale	 tylko	 opisa-
ne,	 bo	 te	 bez	 opisu	 są	 jedynie	
„obrazkiem”.	 Większość	 zdjęć	

POZNAć SWOJE 
kORZENIE

Znasz imię swojej prababki? A może wiesz, z kim twój dziadek siedział  
w szkolnej ławie? To z pozoru proste pytania, na które jednak często nie zna-
my odpowiedzi. A szkoda. Dzięki dokładnym odpowiedziom możemy poznać 
własne korzenie oraz historię swoich przodków. O tym, że warto rozmawiać 
z najstarszymi członkami rodziny i jak ważne są fotografie z rodzinnego al-
bumu, wie Maria Lipka-Stępniewska, rdzenna mieszkanka Ogrodzieńca.  
Z zawodu radca prawny, lecz od czterech lat pasjonuje się genealogią własnej 
rodziny oraz historią swojego miasta.
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(głównie	 dawnych	 mieszkań-
ców	 miasta,	 ale	 także	 budyn-
ków)	pochodzi	od	osób	z	Ogro-
dzieńca.	Pani	Maria	przyznaje,	
że	przekonała	ludzi	do	tego,	co	
robi	i	pisze.	Jeszcze	nikt	nie	od-
mówił	pasjonatce	pomocy,	gdy	
zapukała	do	jego	drzwi	z	pyta-
niem:	„Czy	mają	Państwo	jakieś	
stare	fotografie?”.	–	„Mieszkań-
cy	są	pozytywnie	nastawieni	do	
współpracy.	I	to	mnie	cieszy”	–	
przyznaje.	–	„Jednak	nadal	jest	
bariera,	 aby	 to	 ludzie	 sami	 do	
mnie	 zadzwonili	 i	 powiedzieli:	
»Pani	Mario	mam	fajne	zdjęcie,	
może	 się	 Pani	 przyda«.	 Więc	
jak	ten	domokrążca	chodzę	od	
domu	 do	 domu.	 Ale	 ludzie	 są	
przychylni	i	wypożyczają	mi	ab-
solutnie	wszystko,	o	co	 ich	po-
proszę”	–	dodaje	z	uśmiechem.
Opracowanie	 jednego	 zdjęcia	
jest	 równie	 pracochłonne,	 jak	
rozszyfrowywanie	 akt.	 Naj-
pierw	 trzeba	 zdobyć	 zdjęcie,	
potem	 udać	 się	 z	 oryginałem	
do	fotografa,	który	je	skopiuje.	
Odebrać	je	i	ponownie	udać	się	
do	 właściciela,	 który	 mówi,	 co	
wie	na	 temat	 fotografii.	Wszel-
kie	 informacje	 weryfikują	 na	
zakończenie	dwie	starsze	panie,	
które	 jak	 mówi	 p.	 Jola	 „mają	
cudowną	pamięć	i	mimo	pode-
szłego	już	wieku	są	bardzo	rześ-
kie	i	dziarskie”.	

magia jednego zdjęcia

	 Trzy	 lata	 temu	 w	 ręce	 p.	
Marii	 trafiła	 niezwykła	 foto-
grafia	 z	 8	 czerwca	 1911	 roku.	
Zdjęcie	 zrobione	 przed	 bramą	
wejściową	 na	 plac	 kościelny	
w	 Ogrodzieńcu	 przedstawia	
250-osobową	 grupę	 „miejsco-
wej	 śmietanki”,	która	wspólnie	
świętowała	 obchody	 Bożego	
Ciała.	Fotografia	z	pozoru	nor-
malna,	 zrobiła	 na	 pasjonatce	
ogromne	 wrażenie.	 W	 głowie	
zaczął	 tlić	 się	 pewien	 zamysł.	
–	 „Gdy	 zobaczyłam	 to	 zdjęcie,	
stwierdziłam,	 że	można	 to	wy-
darzenie	powtórzyć.	Dokładnie	
w	stulecie	tamtego	święta,	które	
w	2011	roku	wypada	23	czerw-
ca”.	
	 Pani	 Maria	 szybko	 zarazi-
ła	 swoim	 pomysłem	 innych.	
Zebrała	 się	 grupa	 dwudziestu	
zapaleńców,	 	 powołując	 spo-
łeczny	 komitet	 Nasze	 Miasto	
Ogrodzieniec.	 Powstał	 projekt	
„Wspólna	pamięć	–	Wspólna	fo-
tografia	 –	 Ogrodzieniec	 1911-
2011”,	 który	 grupa	 złożyła	 w	

ramach	 X	 konkursu	 Kultura	
Bliska	 2010.	 –	 „Projekt	 budzi	
zainteresowanie,	 jest	 nowator-
ski	 	 i	 robi	 wrażenie.	 Na	 kon-
kurs	 wpłynęło	 ponad	 1100	

projektów.	 90%	 z	 nich	 zostało	
odrzuconych	w	pierwszym	eta-
pie”	–	wyjaśnia	p.	Maria,	która	
z	 zadowoleniem	 przyznaje,	 że	
na	 planowane	 przedsięwzięcie	
udało	się	Komitetowi	zdobyć	7	
tysięcy	złotych	dotacji.			
	 Impreza	będzie	czterodnio-
wa.	 W	 czwartek	 odbędzie	 się	
wspólne	 zdjęcie,	 a	 w	 pozosta-
łe	 dni	mieszkańcy	 będą	 razem	
świętować.	 Tak,	 aby	 ci,	 którzy	
opuścili	Ogrodzieniec,	lecz	czu-
ją	 więź	 z	 miastem	 i	 zdecydują	
się	 przyjechać,	 mieli	 co	 obej-
rzeć.	 Na	 pewno	 nie	 poczują	
się	 rozczarowani,	 bo	 program	
zapowiada	się	niezwykle	cieka-
wie.	–	„W	ciągu	trzech	lat,	czyli	
od	 momentu,	 kiedy	 zaczęłam	
interesować	 się	 pamiętną	 fo-
tografią,	 udało	 mi	 się	 zebrać	
sporo	zdjęć	z	tamtej	epoki,	ob-
razujących	wygląd	miasta	i	jego	
mieszkańców”	 –	 mówi	 p.	 Ma-
ria.	–	 „W	ramach	 imprezy	pla-
nujemy	 zrobić	 makietę	 Ogro-
dzieńca	z	1911	roku	i	umieścić	
zdjęcia	 budynków,	 po	 powięk-
szeniu,	w	miejscach,	w	których	
kiedyś	 się	 znajdowały.	Chcemy	
przyciągnąć	do	 tego	 ludzi,	aby	
stali	się	współtwórcami	projek-
tu.	Mieszkańcy	 tego	domu,	na	
którego	płocie	znajdzie	się	zdję-
cie,	będą	się	nim	opiekować”	–	
dodaje.	

	 Poza	 tym	 organizatorzy	
planują	 wydanie	 pocztówek,	
kalendarza	 i	 planu	 miasta.	 –	
„Chcemy	 słupkami	 zaznaczać,	
jak	 przedstawiały	 się	 granice	

miasta	 w	 1911	 roku.	 Chcemy	
ożywić	 dawny	 rynek,	 tak	 aby	
wszystko	 miało	 swój	 klimat.	
Planujemy	zorganizowanie	jed-
nodniowego	 fotograficznego	
studia	 retro.	 Plany	 i	 chęci	 są	
ogromne.	Przed	nami	rok	cięż-
kiej	orki”.	

Porozmawiać ze swoim 
dziadkiem

	 Pierwsze	 szczątkowe	 drze-
wo	 genealogiczne	 swojej	 ro-
dziny	pasjonatka	zrobiła	30	 lat	
temu.	 Teraz	 jego	 wygląd	 na-
brał	 realnych	 kształtów	 dzięki	
wnikliwym	poszukiwaniom,	ale	
przede	wszystkim	rozmowom	z	
najstarszymi	 członkami	 rodzi-
ny.	Pani	Maria	ubolewa,	że	nie	
robiła	 tego	wcześniej,	 bo	wiele	
osób	 odeszło	 i	 od	 nikogo	 nie	
uzyska	już	cennych	informacji.	
–	 „Mój	 ojciec	 zmarł	 dwa	 lata	
temu.	 Ostatnie	 trzy	 lata	 jego	
życia	 spędziliśmy	 na	 wielogo-
dzinnych	 rozmowach.	 Zasada	
jest	 jedna:	 trzeba	 wszystko	 za-
pisywać,	bo	pamięć	 ludzka	 jest	
zawodna”.		
	 Marzeniem	p.	Marii	jest	wy-
danie	tego,	co	zebrała	o	swojej	
rodzinie	 oraz	 o	 rodzinie	męża	
w	 formie	 małej	 książeczki,	 a	
także	publikacji	dotyczącej	opo-
wieści	 o	Ogrodzieńcu	 za	okres	
ostatnich	200	lat.	Jednocześnie	

pasjonatka	 zbiera	 starsze	 ma-
teriały,	które	–	jak	ma	nadzieję	
–	 zaowocują	 wydaniem	 pełnej	
monografii	 Ogrodzieńca,	 łącz-
nie	z	historią	zamku.	

 
Na	pytanie,	 jakich	rad	udzieli-
łaby	osobie,	która	chciałaby	za-
jąć	się	genealogią	na	poważnie,	
odpowiada	 krótko	 i	 rzeczowo:	
„Kluczowa	jest	rozmowa	z	naj-
starszym	członkami	rodziny,	bo	
oni	 najszybciej	 odchodzą.	 Ko-
lejny	 krok	 to	 dokładne	 przej-
rzenie	 rodzinnych	 albumów	 i	
opisanie	 każdego	 ze	 zdjęć	 jak	
najbardziej	 szczegółowo.	 Krok	
trzeci	to	korzystanie	z	archiwów	
państwowych	 oraz	 parafial-
nych.	Ogromnym	ułatwieniem	
są	również	strony	internetowe,	
utworzone	 przez	 takich	 pasjo-
natów	 jak	 ja:	 www.genealodzy.
pl,	www.forgen.pl	 i	www.geno-
pol.com,	 gdzie	 można	 wpisać	
swoje	nazwisko	i	dowiedzieć	się	
wielu	 ciekawych	 	 rzeczy.	 Poza	
tym	 w	 prawie	 każdej	 rodzinie	
jest	ktoś,	kto	 się	 tym	zajmował	
lub	 zajmuje	 i	 do	 takiej	 osoby	
należy	 zwrócić	 się	 o	 pomoc,	 a	
potem	 działać	 wspólnymi	 siła-
mi”.	
	 Pani	Maria	podkreśla	jedno-
cześnie,	że	zabawa	z	genealogią	
jest	nie	po	to,	aby	znaleźć	szla-
checkie	korzenie	czy	wybitnego	
przodka,	lecz	aby	poznać	swoją	
tożsamość.	Bo	z	genealogią	jest	
tak,	jak	z	silnymi	plecami	–	wie-
my,	kim	jesteśmy	oraz	skąd	po-
chodzimy.			

Joanna Walczak

Maria Lipka-Stępniewska, fot. Michał Romanek
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	 Już	po	raz	drugi	miał	miej-
sce	konkurs,	w	którym	ucznio-
wie	 i	 ich	rodzice	wybierali	naj-
lepszego	wychowawcę	w	swoim	
województwie.	 Odbył	 się	 on	
w	 ramach	 trwającego	 od	 5	 lat	
ogólnopolskiego	 programu	
społecznego	 „Szkoła	 bez	 prze-
mocy”.	
	 Każda	szkoła	mogła	zgłaszać	
kandydatów	 i	 wspierać	 ich	 w	
kolejnych	 etapach	 konkursu.	
Spośród	 zgłoszonych	 nauczy-
cieli	 wybrano	 16	 najlepszych	
wychowawców	 z	 poszczegól-
nych	 województw.	 Najlepszym	
wychowawcą	 województwa	
śląskiego	 w	 roku	 2010	 została	
Izabela	 Kotuła	 z	 Zawiercia	 –	
nauczycielka	 historii,	 wiedzy	 o	
społeczeństwie	 i	 wiedzy	 o	 kul-
turze	w	Zespole	Szkół	 im.	Sta-
nisława	Staszica.

o Programie

	 Program	 społeczny	 „Szko-
ła	 bez	 przemocy”	 prowadzi	
18	 dzienników	 regionalnych	
dwóch	 grup	 wydawniczych	 –	
Media	Regionalne	i	Polskapres-
se	–	oraz	Fundacja	Orange.	Od	
2009	r.	do	grona	organizatorów	
dołączył	 Partner	 Programu	 –	

Wydawnictwo	 Pedagogiczne	
Operon.
	 Punktem	 wyjścia	 dla	 całej	
kampanii	był	ogólnopolski	son-
daż,	 przeprowadzony	 wśród	
uczniów,	rodziców	i	nauczycieli	
w	marcu	2006	r.	Pokazał	on,	że	
ankietowanym	nie	są	obce	takie	
zjawiska	i	postawy,	jak		doświad-
czanie	 werbalnego	 obrażania,	
rozpowszechniania	 kłamstw,	
zastraszania,	umyślnego	potrą-
cania,	przewracania	czy	bicia.	
	 W	 ciągu	 kilku	 lat	 program	
pokazał	 wagę	 problemu	 prze-
mocy,	 zwiększył	 czujność	 i	 po-
stawy	nietolerancji	wobec	agre-
sji	 na	 terenie	 szkół	 i	 poza	 ich		
murami.	 Dostarczył	 wsparcia,	
wiedzy	i	narzędzi		niezbędnych	
w	skutecznej	eliminacji	proble-
mów	z	nią	związanych.	Wyszedł	
również	 poza	 system	 edukacji,	
docierając	 do	 rodziców	 i	 an-
gażując	 społeczności	 lokalne.	
Patronat	nad	programem	objął	
Prezydent	 RP,	 Bronisław	 Ko-
morowski.	 Ambasadorem	 pro-
gramu	 jest	Tomasza	Majewski,	
mistrz	 olimpijski	 w	 pchnięciu	
kulą.
	 Zawierciański	 Hutnik	 nie	
miał	 żadnych	obaw	przed	włą-
czeniem	 się	 do	 tej	 akcji	 –	 ko-

lejnej	 pośród	 wielu,	 w	 które	
angażowała	 się	 szkoła.	 Przy	
współpracy	 pedagoga,	 nauczy-
cieli	 i	dyrekcji	uczniowie	biorą	
udział	w	 kampaniach	 na	 rzecz	
środowiska,	 edukacji,	 społe-
czeństwa	itp.	

kodeks

	 Wszystkie	 	 szkoły	 uczestni-
czące	 w	 Programie	 zobowią-
zane	 są	 do	 przestrzegania	 10	
punktów	„Kodeksu	Szkoły	Bez	
Przemocy”.	Mówią	one	m.in.	o	
wspólnocie,	szacunku,	prawdo-
mówności,	 wsparciu,	 reagowa-
niu	 na	 krzywdę	 innych	 i	 dzia-
łaniu	 na	 rzecz	 dobra.	 Ostatni	
mówi	 o	 nagradzaniu	 dobrych	
przykładów.	 Niewątpliwie	 ta-
kim	 doskonałym	 przykładem	
byłby	więc	 tzw.	 pedagog	 z	 po-
wołania.	 To	 on	 odgrywa	 prze-
cież	 kluczową	 rolę	 zarówno	 w	
procesie	 socjalizacji	 młodzieży,	
jak	i	w	sferze	jej	ochrony.	Gło-
sujący	 postanowili	 wyróżnić	
osobę,	której	postawę,	mądrość	
i	 motywację	 cenią	 z	 tego	 wła-
śnie	punktu	widzenia.	
	 Pani	Izabela	Kotuła	nie	spo-
dziewała	 się	 wygranej,	 a	 samo	
wejście	 do	 pierwszej	 dziesiątki	

było	 dla	 niej	 ogromnym	 za-
skoczeniem.	 Przypuszcza	 ona	
jednak,	że	o	wyborze	zadecydo-
wały	otwartość	i	zaangażowanie	
w	 pracę	 oraz	 ściśle	 określone	
zasady	 współpracy.	 Nie	 bez	
znaczenia	 pozostaje	 z	 pewno-
ścią	 doświadczenie	 zawodowe	
oraz	 kilkuletnia	 współpraca	 z	
samorządem	 uczniowskim	 w	
roli	 opiekuna.	 Reszta	 pozosta-
je	tajemnicą	uczniów,	bo	to	oni	
uzasadniali	wybór	wychowawcy	
roku.	Pani	Izabela	z	uśmiechem	
mówi:	 „Niewątpliwie	 musieli	
zaimponować	 komisji	 swoimi	
wypowiedziami...”.

wsPólna Praca

	 Ale	 jak	można	 nie	 zaimpo-
nować	komisji	odpowiedzialnej	
za	 wybór	 zwycięzcy,	 gdy	 pisze	
się	o	swoim	wychowawcy	 jak	o	
prawdziwym	przyjacielu?	Przy-
znają,	że	nie	zawsze	jest	łatwo	i	
przyjemnie.	Problemy	zdarzają	
się	 często,	 ale	 za	 każdym	 ra-
zem	 starają	 się	 sobie	 pomagać	
i	 wspólnymi	 siłami	 wybrnąć	 z	
tarapatów.	 I	 przede	wszystkim	
właśnie	to	uczniowie	docenili	–	
że	mogą	komuś	zaufać	i	znaleźć	
wsparcie.	
	 Wcześniej	pani	Kotuła	pra-
cowała	w	gimnazjum,	a	wiado-
mo,	co	mówi	się	o	młodzieży	w	
wieku	gimnazjalnym.	Zaznacza	
jednak,	że	nigdzie	nie	widziała	
„złej”	 młodzieży:	 „Stworzyłam	
metody	 i	 sposoby	 współpracy	
z	 młodzieżą	 i	 jak	 widać,	 daję	
radę.	Nie	można	 wymagać,	 że	
wychowa	się	ideał	w	społeczeń-
stwie,	 które	 idealne	 nie	 jest.	
Młodzież	ma	w	sobie	dużo	pa-
sji,	pozytywnych	emocji.	Dlate-
go	w	każdym	człowieku	 trzeba	
szukać	dobra	–	trzeba	pomagać	
mu	 rozwijać	 swoje	 pasje.	 To	
odwróci	 jego	 uwagę	 od	 złych	
rzeczy.	Każdy	ma	w	sobie	jakąś	
iskierkę	i	trzeba	ją	pielęgnować,	
aby	nie	zgasła”.	
	 Okazuje	się,	że	praca	z	mło-
dzieżą	nie	jest	trudna,	jeśli	po-
trafi	 się	 znaleźć	 z	 nią	 wspólny	

IZABELA kOTUłA
WYChOWAWCA ROkU 2010 WOJEWódZTWA śLąSkIEGO

Izabela Kotuła wśród uczniów, fot. Michał Wnuk
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język,	 a	 w	 każdym	 uczniu	 do-
strzec	 dobre	 cechy.	 Najłatwiej	
uogólniać	 problemy,	 mówiąc,	
że	z	roku	na	rok	młodzież	sta-
je	się	gorsza.	Jak	widać,	to	nie-
prawda.	 I	my,	 jako	 społeczeń-
stwo	 powinniśmy	 zdać	 sobie	 z	
tego	sprawę.	

dzień bez Przemocy

	 7	czerwca	ogłoszono	„Dniem	
bez	przemocy”.	Tego	dnia	pod-
sumowano	 efekty	 kampanii.	
Było	to	zarazem	święto	wszyst-
kich	 osób	 dbających	 o	 bezpie-
czeństwo	 i	 dobre	 stosunki	 w	
szkole.	 Właśnie	 wtedy	 pani	
Izabela	 Kotuła	 spotkała	 się	 w	
Belwederze	 z	 pozostałymi	 wy-
różnionymi	w	konkursie.	
	 –	 „Gdy	 spotkaliśmy	 się	 w	
Warszawie	 podczas	 uroczysto-
ści,	 okazało	 się,	 że	mamy	 wie-
le	 wspólnego.	 Można	 nawet	
stwierdzić,	 że	wszyscy	 jesteśmy	
pozytywnie	 zakręceni!	 Mamy	
podobne	pasje,	zainteresowania	
i	 podejście	 do	 życia.	Myślę,	 że	
to	zasługa	pracy	z	ludźmi	mło-
dymi.	Dzięki	nim	można	złapać	
dystans	do	siebie,	do	świata,	do	
otoczenia…		To	aż	nieprawdo-
podobne,	że	tyle	rzeczy	nas	łą-
czy.	 Gusta	 młodzieży	 okazują	
się	więc	być	podobne.	Również	
staż	pracy	laureatów	był	podob-
ny.	No	i	kobiety	stanowiły	więk-
szość	 –	wśród	 zwycięzców	było	
tylko	dwóch	panów”	–	wspomi-
na	pani	Izabela.
	 Nagrodami	 w	 konkursie	
były	vouchery	uprawniające	do	
udziału	 w	 jednym	 ze	 szkoleń	
rekomendowanych	przez	biuro	
programu.
	 Emocje	 zdążyły	 już	 opaść,	
a	od	września	mamy	nowy	rok	
szkolny	–	czas	nowych	wyzwań,	
celów	 i	 zadań.	 Zapytana,	 czy	
czuje	presję	i	obawy	przed	no-
wymi	wyzwaniami,	Wychowaw-
czyni	 Roku	 odpowiada:	 „Tak,	
jak	 ja	 cieszę	 się	 z	 sukcesów	
moich	 uczniów,	 tak	 i	 oni	 cie-
szyli	 się	 razem	 ze	 mną.	 Kiedy	
odbierałam	 tytuł,	 nie	 trakto-
wałam	 go	 personalnie.	 Byłam	
dumna,	 że	 Zawiercie	 mogło	
zaistnieć,	że	nasza	szkoła	zosta-
nie	 dostrzeżona	 i	 nagrodzona	
za	 podejmowane	 działania.	 A	
muszę	zaznaczyć,	że	szkoła	jest	
bardzo	 aktywna,	 jeśli	 chodzi	 o	
różnorodne	 projekty.	 Robimy	
bardzo	dużo.	Jesteśmy	ambitni	
i	 wkładamy	 wiele	 pracy	 w	 za-
dania,	w	które	się	angażujemy.	

Patrzę	 więc	 na	 to	 wyróżnienie	
przez	pryzmat	naszego	lokalne-
go	 środowiska.	 Doceniły	 mnie	
również	władze	miasta,	odebra-
łam	 gratulacje	 od	 prezydenta	
miasta	 i	 starosty	 powiatowego.	
Taki	tytuł	zobowiązuje.	Dlatego	
każdego	 dnia	 staram	 się	 coraz	
bardziej	i	bardziej”.	

sojusznicy i marzyciele

	 Jak	 widać,	 dzięki	 progra-
mowi	 „Szkoła	 bez	 przemocy”	
uczniowie,	 nauczyciele	 i	 rodzi-
ce	 potrafią	 współpracować	 ze	
sobą.	To	uczniowie	lub	rodzice	
najpierw	 zgłaszali	 kandydatu-
ry	 swoich	 wybrańców	 na	 stro-
nie	 internetowej	 programu,	
a	 następnie	 głosowali	 za	 po-
mocą	 SMS-ów	 oraz	 kuponów	
umieszczanych	 w	 dziennikach	
regionalnych.	Program	zakłada	
również	 współpracę	 o	 jeszcze	
szerszym	 wymiarze,	 ze	 środo-
wiskami	pozaszkolnymi	–	szcze-
gólnie	 wtedy,	 gdy	 działania	
profilaktyczne	 i	 interwencyjne	
dotyczące	 agresji	 i	 przemo-
cy	 przekraczają	 kompetencje	
szkoły.
	 Czego	w	 takim	 razie	może-
my	życzyć	naszemu	wychowaw-
cy	 roku?	 	 –	 „Zdrowia	 i	 chyba	
tego,	 żebym	 nadal	 była	 sobą,	
umiała	być	wsparciem	 i	zacho-
wała	 pogodę	 ducha.	Obawiam	
się,	że	z	pracą	może	być	ciężko,	
bo	 zbliżają	 się	 lata	 pokolenia	
niżu	demograficznego,	a	chcia-
łabym	 wykonywać	 ten	 zawód	
nadal.	 Daje	 mi	 to	 wiele	 satys-
fakcji	 i	 przyjemności”	 –	 odpo-
wiada	pani	Izabela.	
	 Zapytana	 o	 marzenia,	 nie	
ukrywa,	 że	 chciałaby	 prosić	
swoich	uczniów,	 zarówno	daw-
nych,	 jak	 i	 obecnych,	 żeby	nie	
obawiali	 się	 realizować	 swoich	
planów	i	wizji,	nawet	jeśli	wyda-
ją	 im	się	 trudne	 lub	nierealne.	
I	żeby	swoją	drogę	życiową	wy-
bierali	 zgodnie	 z	 tym,	 co	pod-
powiada	im	serce.
	 Zostać	 wyróżnioną	 spośród	
nauczycieli	z	 tak	ogromnej	 ilo-
ści	 szkół	naszego	województwa	
to	 naprawdę	 wspaniałe!	 Co	
ważne,	w	półfinale	 znalazła	 się	
także	 pani	 Aneta	 Mastalerz,	
również	nauczycielka	Hutnika.	
Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	
sukcesów.	Wszyscy	zawiercianie	
są	bardzo	dumni.		

Ewelina Bednarz

 Tworząc historyczną gale-
rię społeczników z Zawiercia, 
nie sposób pominąć Stanisła-
wa Pasierbińskie-
go juniora. 
	 Jego	 ojciec,	
Stanisław	 Pa-
sierbiński	 (1837-
1897),	 urodził	 się	
w	 Szczekocinach.	
Po	 uzyskaniu	
uprawnień	 apte-
karskich	 osiedlił	
się	 w	 latach	 pięć-
dziesiątych	 XIX	
wieku	we	Włocław-
ku,	 skąd	 w	 1867	
r.	 przeprowadził	
się	 do	 Siewierza	 i	
założył	 pierwszą	
w	 tym	 miasteczku	
aptekę.	W	1872	 r.	
pojawił	 się	 w	 Za-
wierciu.	 Utworzył	
tutaj	 przy	 ulicy	
Aptecznej	 filię	 ap-
teki	 siewierskiej.	
Pierwszy	 budynek	
był	 drewniany	 i	
mieścił	 się	 na	 pla-
cu	 sąsiadującym	 z	
placem	 uznawanym	 dzisiaj	 za	
miejsce	usytuowania	najstarszej	
apteki	 w	 Zawierciu.	 Budynek	
ten	 spłonął	 na	 krótko	 przed	
wybuchem	I	wojny	światowej.
	 Stanisław	 Pasierbiński	 jr.	
urodził	się	w	Siewierzu	na	krót-
ko	 przed	 przeprowadzką	 ro-
dziny	do	Zawiercia.	Miał	liczne	
rodzeństwo:	pięciu	braci	i	sześć	
sióstr.
	 Nie	 bez	 znaczenia	 dla	 jego	
postawy	społecznej	był	fakt	bo-
gatych	rodzinnych	tradycji	nie-
podległościowych.	 	 Jego	 dzia-
dek	 Szymon	 –	 szczekociński	
tkacz,	był	uczestnikiem	kampa-
nii	napoleońskiej,	zaś	wuj	Teofil	
walczył	 w	 powstaniu	 stycznio-
wym.	

	 W	 1897	 roku	 zmarł	 Stani-
sław	 Pasierbiński	 senior.	 Za-
wierciańska	apteka	prowadzona	

była	 od	 tej	 pory	 przez	 spad-
kobierców,	 którzy	 dodatkowo	
założyli	 w	 1898	 r.	 pierwszą	 w	
Zawierciu	hurtownię	leków.
	 Stanisław	 Pasierbiński	 ju-
nior	 w	 1896	 r.	 kończy	 gimna-
zjum	w	Piotrkowie	–	wcześniej	
musiał	 opuścić	 gimnazjum	 w	
Częstochowie,	 wskutek	 zatar-
gów	 o	 podłożu	 patriotycznym	
z	inspektorem	szkolnym.	Przez	
następne	 trzy	 lata	 praktykuje	
w	rodzinnej	 aptece.	W	1899	r.	
zdaje	 egzamin	 pomocnikowski	
na	Uniwersytecie	Warszawskim.	
W	latach	1902-1904	studiuje	w	
Dorpacie,	 gdzie	 uzyskuje	 dy-
plom	prowizora	 farmacji.	Tam	
zdobywa	 również	 pierwsze	
ostrogi	 społecznikowskie,	 dzia-

STANISłAW 
PASIERBIŃSkI 
JUNIOR
- APTEkARZ 
I SPOłECZNIk

Fotografia Stanisława Pasierbińskiego jra z 1937 r, 
która została zamieszczona w publikacji częstochow-
skiego wydania książki o Katolickiego Stowarzysze-
niu Młodzieży Polskiej w Diecezji Częstochowskiej.
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łając	 w	 korporacji	 studenckiej	
„Lechici”.	Po	powrocie	z	Pabia-
nic,	 gdzie	 zastępuje	 w	 aptece	
brata	Jana,	powołanego	w	1904	
r.	 do	 armii	 carskiej	 (wojna	 w	
Mandżurii),	 w	 1907	 r.	 przyby-
wa	do	Zawiercia	z	żoną	Marią	z	
d.	Borkowską	i	z	synem	Wacła-
wem.	
	 Prowadzi	 rodzinną	 aptekę	
i	rzuca	się	w	wir	pracy	społecz-
nej.	Wstępuje	 do	Towarzystwa	
Gimnastycznego	 „Sokół”.	 Jest	
współzałożycielem	 Towarzy-
stwa	 Śpiewaczego	 „Lutnia”	
(1910),	 w	 końcu	 lat	 30.	 został	
jego	 honorowym	 prezesem.	
Jeszcze	przed	rokiem	1906	jako	
członek	„Towarzystwa	Udziało-
wego”	 współfinansuje	 budowę	
kamienicy	 nazywanej	 Domem	
Udziałowym	(Złoty	Róg),	gdzie	
w	1906	r.	otwiera	aptekę	działa-
jąca	do	dzisiaj.	
	 Po	wybuchu	I	wojny	świato-
wej	czynnie	włącza	się	w	pomoc	
głodującym	mieszkańcom.	 Jest	
już	 uznanym	 społecznikiem	 i	
osobą	poważaną.	Został	powoła-
ny	w	skład	Sądu	Obywatelskie-
go,	a	nawet	objął	w	nim	funkcję	
prezesa	na	krótko	przed	likwi-
dacją	tego	organu	przez	władze	
okupacyjne.
	 We	wrześniu	1915	r.	dotyka	
rodzinę	 Pasierbińskich	 pierw-
sza	tragedia.	Umiera	żona	Sta-
nisława	 –	 Maria.	 Od	 tej	 pory	
Pasierbiński	jr.	sam	zajmuje	się	
wychowaniem	 jedynego	 syna.	
W	 listopadzie	 1918	 r.	 aktyw-

nie	włącza	się	w	
akcję	 rozbraja-
nia	 wojsk	 nie-
mieckich,	 za	 co	
otrzymuje	 pa-
miątkowy	 me-
dal	 „Za	 rozbra-
janie	 Niemców”	
(1920).	
	 Lata	między-
wojenne	to	okres	
jego	wzmożonej	
aktywności	 spo-
łecznej.	W	czasie	
wojny	 polsko-
bo l s zewick ie j	
jest	 członkiem	
Obywatelskie-
go	 Komitetu	
Obrony	 Pań-
stwa.	Należy	 do	
współzałożycieli	
K a t o l i c k i e go	
Stowarzyszenia	
Młodzieży	 Pol-
skiej,	 w	 którym	
przez	 wiele	 lat	

pełni	funkcję	prezesa.	Pozostaje	
aktywnym	członkiem	„Sokoła”,	
wchodząc	w	skład	jego	zarządu.	
Wiele	 lat	 przewodniczy	 Towa-
rzystwu	 Śpiewaczemu	 „Lut-
nia”.	
	 W	 1929	 r.	 niespo-
dziewanie	 umiera	 w	
Inowrocławiu	 syn	 Sta-
nisława	 –	 Wacław,	 stu-
dent	 historii.	 Kolejna	
rodzinna	 tragedia	 nie	
osłabiła	 jednak	 aktyw-
ności	społecznej	Pasier-
bińskiego.	 Działa	m.in.	
w	takich	organizacjach,	
jak	 Polski	 Czerwony	
Krzyż,	 stowarzyszenia	
spożywcze	 (spółdziel-
nie)	 „Przyszłość”	 i	 „Sa-
mopomoc”,	 Liga	 Mor-
ska	 i	 Kolonialna,	 Liga	
Obrony	 Powietrznej	
Państwa.	
	 Jego	 praca	 społecz-
na	 i	 zaangażowanie	
na	 terenie	 Zawiercia	
oraz	 powiatu	 zawier-
ciańskiego	 są	 ogólnie	
znane.	 Rzadko	 nato-
miast	 wspomina	 się	
o	 jego	 aktywności	 w	
Zagłębiu	 Dąbrowskim	
i	 województwie	 kielec-
kim.	Był	między	innym	
prezesem	 Stowarzyszenia	 Kół	
Śpiewaczych	 Okręgu	 Zagłę-
bia	 Dąbrowskiego,	 organiza-
torem	 zjazdów	 śpiewaczych,	
w	 których	 brał	 udział	 też	 inny	
znany	 zawierciański	 chór	 –	

„Lira”.	 W	 Związku	
Stowarzyszeń	 Mu-
zyczno-Śpiewaczych	
Województwa	 Kie-
leckiego	 pełnił	 naj-
pierw	 funkcję	 wice-
prezesa,	a	następnie	
został	 jego	 preze-
sem.
	 Wyrazem	 uzna-
nia	 dla	 jego	 aktyw-
ności	 społecznej	
było	nadanie	w	1937	
r.	 Złotego	 Krzyża	
Zasługi.	 Stanisław	
Pasierbiński	 odzna-
czony	 był	 również	
Państwową	Odznaką	
Sportową	 pierwsze-
go	 stopnia	 (1933),	
Złotą	 Odznaką	 Ho-
norową	 Zjednocze-
nia	 Polskich	 Związ-
ków	 Śpiewaczych	 i	
Muzycznych	 RP	 (1936),	 Złotą	
Odznaką	Towarzystwa	Śpiewa-
czego	 „Lutnia”	 im.	 Piotra	Ma-
szyńskiego	w	Warszawie	itp.	
	 W	czasie	II	wojny	światowej	
był	pracownikiem	najemnym	u	
niemieckiego	 zarządcy	 apteki.	
Po	zakończeniu	działań	wojen-

nych	ponownie	rzucił	się	w	wir	
pracy	 społecznej,	 uczestnicząc	
w	 pracach	 najpierw	 koła	 To-
warzystwa	 Przyjaciół	 Żołnierza	
Polskiego	jako	prezes,	a	później	
w	 Powiatowym	Komitecie	 Od-

budowy	Warszawy	oraz	w	Pol-
skim	Czerwonym	Krzyżu.	
	 Cieszył	 się	 też	 ogromnym	
poważaniem	w	 środowisku	 za-
wodowym.	 Jeszcze	 w	 okresie	
międzywojennym	 wybierany	
był	do	ścisłego	kierownictwa	sa-
morządu	 aptekarskiego,	 gdzie	

pełnił	funkcję	kierownika	
biura	 pośrednictwa	 pra-
cy	 przy	 Kole	 Właścicieli	
Aptek	 Zagłębia	Dąbrow-
skiego	 i	 Częstochowy,	
później	 został	 prezesem	
sądu	 koleżeńskiego.	 W	
okresie	powojennym	był	
członkiem	Rady	Okręgo-
wej	 Izby	 Aptekarskiej	 w	
Katowicach.	 Zapraszany	
był	 również	 do	 prac	 w	
Zarządzie	 Stowarzysze-
nia	 Kupców	 Chrześci-
jan	 oraz	 Stowarzyszenia	
Kupców	Polskich.	
	 Apteka	założona	przez	
Stanisława	Pasierbińskie-
go	 juniora	 została	 po	
1945	 r.	 upaństwowiona,	
on	 sam	 pracował	 w	 niej	
nadal	 jako	kierownik	do	
czasu	 przejścia	 na	 eme-
ryturę.	Był	wychowawcą	
kilku	pokoleń	aptekarzy.
	 Po	1989	r.	apteka	przy	
ulicy	3	Maja	przejęta	zo-
stała	 przez	 wnuka	 jego	
siostry,	 Witolda	 Dulębę.	
Kultywując	 rodzinne	

tradycje	 oraz	 oddając	 hołd	 jej	
twórcy,	nowy	właściciel	nadał	jej	
imię	Stanisława	Pasierbińskiego	
–	wielkiego	zawiercianina.

Zdzisław kluźniak

Częstochowa druga połowa lat trzydziestych. Prawdo-
podobnie fotografia powstała podczas zlotu KSMP w 
1937 roku.

Najstarsza fotografia Stanisława Pasierbińskiego 
jra, wykonana przed 1900 rokiem w Warszawie w 
znanym zakładzie fotograficznym „Conrad”.

Z jedynym synem - Wacławem. Fotografia wykonana 
ok. 1925 roku
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 300 nauczycieli z powiatu 
zawierciańskiego wzięło udział 
w spotkaniach dotyczących 
kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Stanowią one część 
projektu realizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej na terenie całego kraju. 
	 Organizatorem	 spotkań	 w	
Zawierciu	 była	 Poradnia	 Psy-
chologiczno-Pedagogiczna.	

Zajęcia	 prowadziły	 pracujące	
w	 Ośrodku:	 Bożena	 Borowik	
oraz	 Aneta	 Dziwińska-Śliwa.	
Przeszły	 one	 specjalne	 szkole-
nie	organizowane	przez	MEN,	
dzięki	 któremu	 zostały	 Lider-
kami	Zmian.	Dzięki	temu	mogą	
przekazywać	wiedzę	na	spotka-
niach	 z	 nauczycielami.	 Zakres	
merytoryczny	 został	 podzielo-
ny	 na	 trzy	moduły.	 Pierwszy	 z	
nich,	 prawny,	 związany	 był	 ze	

zmianami	w	rozporządzeniach.	
Drugi	 dotyczył	 zagadnienia	
pracy	z	uczniami	posiadającymi	
specjalne	potrzeby	edukacyjne.	
Trzeci	podejmował	temat	pracy	

z	 uczniami	 o	 zdiagnozowanej	
dysleksji,	dysortografii,	dysgra-
fii	 lub	 też	 z	osobami	mającymi	
problemy	z	matematyką.

SZkOLENIE 
dLA NAUCZYCIELI 
W ZAWIERCIU

W Zawierciu odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Fot. J. Kijas

 klub Sportów Ekstremal-
nych „Jura” realizuje na te-
renie pięciu gmin projekt: 
„Jurajskie zmagania rycersko-
taneczne”. Mieszkańcy Ogro-
dzieńca, Pilicy, kroczyc, łaz 
i Włodowic uczestniczą w ini-
cjatywie mającej na celu akty-
wizację społeczno-zawodową. 
Przedsięwzięcie jest współfi-
nansowane przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

	 Zajęcia	 obejmują	 warsztaty	
walk	 rycerskich,	 zajęcia	 z	 tań-
ca	dawnego,	 a	 także	 spotkania	
integracyjne	 z	 psychologiem.	
Z	 jednej	 strony	 chodzi	 o	 zdo-
bycie	 nowych	 umiejętności,	 z	
drugiej	 zaś	 o	 podniesienie	 sa-
mooceny	 uczestników.	 Dzięki	
temu,	 że	przełamią	oni	pewne	
bariery	 psychologiczne,	 będą	
w	 stanie	 wykorzystać	 w	 życiu	
nowe	 umiejętności	 i	 uczynić	 z	
nich	źródło	zarobkowania.	Ce-

chą	 wyróżniającą	 ten	 projekt	
jest	jego	odniesienie	do	kultury	
regionalnej.	 Wykorzystanie	 jej	
stanowi	jeden	z	czynników,	któ-

re	 decydują	 o	 wzroście	 atrak-
cyjności	 turystycznej	Jury	Kra-
kowsko-Częstochowskiej.

WARSZTATY 
RYCERSkIE NA JURZE

Na Jurze odbywają się warsztaty rycerskie i tańca dawnego. Fot. W. La-
tacz

 Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych zrealizowało projekt 
”Rękodzieło ludowe szansą 
rozwoju gmin jurajskich”. 
Przedsięwzięcie jest współfi-
nansowane przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
	 Projekt	 był	 realizowany	 na	
terenie	 pięciu	 gmin	 powiatu	
zawierciańskiego:	 Włodowice,	

Kroczyce,	 Łazy,	 Ogrodzieniec,	
Pilica.	W	ramach	projektu	od-
były	 się	 warsztaty	 i	 szkolenia	
w	 zakresie	wykonywania	 ręko-
dzieła	 i	wytwarzania	 drobnych	
pamiątek	 lokalnych.	 Zajęcia	
obejmowały	 m.in.	 naukę	 ma-
lowania	 na	 szkle,	 warsztaty	 bi-
bułkarskie,	haftu	ręcznego	oraz	
florystyczne.	 Głównym	 celem	
projektu	 była	 aktywizacja	 spo-

łeczno-zawodowa	20	mieszkań-
ców	 jurajskich	 gmin.	 Wzmoc-
nieniu	tego	efektu	służyły	także	
zajęcia	z	psychologiem.	Uczest-

nicy	szkolenia	zyskali	możliwość	
osiągnięcia	 zysku	 ze	 sprzedaży	
wytworów	 rękodzielniczych,	
które	nauczyli	się	wykonywać.	

O WYTWARZANIU 
RękOdZIEłA 
LUdOWEGO 
NA JURZE

Mieszkańcy pięciu gmin uczyli się m.in. malowania na szkle. Fot. L. Romanek.

Z Życia Regionu



Zawiercie ul. Piłsudskiego 81d/2

Placówka Banku BPH oferuje:
> konta osobiste przez pierwsze pół roku bez opłat
> konta firmowe już od 5 zł
> konta oszczędnościowe bez opłaty
> lokaty  (w tym lokata pracowita na 12 miesięcy - 4,8% bez podatku)
> wpłaty gotówkowe tylko 0,99 zł



 Centrum Inicjatyw Lokalnych to stowarzy-
szenie, którego powstanie zainicjowane zostało 
przez dwóch zawiercian – Janusza Bieńkowskie-
go i Pawła Abuckiego. Misją stowarzyszenia jest 
animowanie i wspieranie inicjatyw społecznych z 
terenu powiatu zawierciańskiego.
 Działania Centrum Inicjatyw Lokalnych 
koncentrują się na wzmacnianiu lokalnych or-
ganizacji pozarządowych, budowaniu tożsamo-
ści lokalnej, promowaniu aktywności społecznej 
mieszkańców regionu i przeciwdziałanie ich wy-
kluczeniu społecznemu.
 W ramach naszych zadań statutowych wy-
dajemy kwartalnik Zawiercianin oraz prowadzi-
my portal zawiercianin.pl, w których prezen-
tujemy działalność zawierciańskich organizacji 
społecznych oraz opisujemy wydarzenia z terenu 
powiatu. Na naszych łamach popularyzujemy 
historię zawierciańskiego społecznikostwa oraz 
relacjonujemy wydarzenia kulturalne.
 Od kilku lat prowadzimy serwis dawne-za-
wiercie.pl, a także wydajemy kalendarz z daw-
nymi fotografiami. Działania te mają na celu 
zarówno podniesienie wiedzy z zakresu historii 
Zawiercia jak i podtrzymywanie tożsamości lo-
kalnej.
 Uważamy działalność organizacji pozarządo-
wych za podstawę funkcjonowania społeczeń-
stwa obywatelskiego. Pragniemy, by takich insty-
tucji było więcej,  a istniejące działały z większym 
rozmachem. W związku z tym od 2008r. prowa-
dzimy badania organizacji, organizujemy semi-
naria i szkolenia. W 2011 r. utworzymy pierwszy 
w powiecie profesjonalny Inkubator Organizacji 
Pozarządowych.
 Ponadto prowadzimy różnego rodzaju szko-
lenia w gminach powiat zawierciańskiego. Do 
tej pory były to szkolenia:  językowe, z zakresu 
agroturystyki, rękodzieła ludowego, dawnych 
rzemiosł, zajęcia artystyczne i terapeutyczne 
dla młodzieży. A to tylko najważniejsze nasze 
działania.

Zapraszamy do współpracy.


