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3 Zawsze z chęcią tu wracam
Z wokalistką i autorką tekstów Katarzyną
Sochacką rozmawia Paweł Kmiecik

Wytrwałość czyni cuda
Gdy myślimy o zmianie, wyobrażamy sobie coś dokonanego
w szybkim tempie. Zaraz, już, natychmiast – jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Ale różdżki występują tylko w bajkach.
W życiu zmiany na lepsze nie zachodzą łatwo i bez wysiłku.
W bieżącym numerze „Zawiercianina” prezentujemy osoby i inicjatywy, które nie oczekują, że efekty ich aktywności przyjdą szybko. Na sukces pracują wytrwale, nie poddając się przeciwnościom.
Rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Sochacką – dziewczyną z malutkich Pradeł, która zyskała ogólnopolski rozgłos
i otworzyły się przed nią różne ścieżki kariery. Nie uderzyła jej
do głowy przysłowiowa woda sodowa, a bohaterka naszego wywiadu ma świadomość, że czeka na nią jeszcze wiele pracy. Wytrwałości nie brakuje także drugiej z bohaterek naszych rozmów
– znakomitej rysowniczce Małgorzacie Lazarek, która opowiada,
że sukcesy są efektem systematycznego rozwijania zainteresowań od najmłodszych lat.
Podobnie jest z Jurassic Photo Team – grupą lokalnych pasjonatów fotografii. Choć coraz częściej mieszkańcy regionu słyszą o ich
sukcesach i ożywionej działalności, to w naszym artykule osoby
z JPT kładą nacisk na to, że dopiero zdobywają doświadczenie.
Szczególnymi przykładami wytrwałości są dwie inne zawierciańskie inicjatywy. Pierwsza z nich to działalność lokalnego
środowiska kombatantów. Choć nie są to już osoby w pełni sił
i zdrowia, wytrwale podejmują starania o upamiętnienie bohaterów i ofiar działań wojennych. Drugim z takich przykładów
jest zawierciańskie stowarzyszenie „Koala”, zajmujące się pomocą zwierzętom oraz propagowaniem humanitarnego stosunku
wobec czworonogów już niemal 10 lat.
Od prawie pół wieku działa inna „bohaterka” naszego artykułu – zawierciańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jednak w niczym nie przypomina „skostniałej” instytucji – wręcz
przeciwnie, rozwija się i poszerza zakres działań, aby jeszcze lepiej realizować swoje cele. Z kolei Lokalna Organizacja Społeczna
z Ogrodzieńca to inicjatywa młoda, ale pełna zapału i świadoma,
jak wiele jeszcze jest do zrobienia.
Nic nie przychodzi łatwo i samo, więc bądźmy wytrwali!
Paweł Abucki

Adres redakcji: Centrum Inicjatyw Lokalnych
ul. Wierzbowa 16/18, 42-400 Zawiercie
tel. 32 670 20 14
Biuro: ul. Senatorska 14, Zawiercie
redakcja@zawiercianin.pl
www.zawiercianin.pl
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Zawsze z Chęcią Tu wracam
Pochodzi z niewielkich Pradeł, ale usłyszała o niej cała Polska – a co
ważniejsze: usłyszała ją. Ma talent, piękny głos, pomysły i wiele zapału.
O swojej karierze, zamiłowaniu do śpiewania i przywiązaniu do rodzinnych
stron opowiada Kasia Sochacka, wokalistka, autorka tekstów i finalistka
programu „Mam Talent”, w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.

fot. Sebastian „Calisianin” Przybylski

▸▸ Wywiad rozpoczynamy tuż po jednym z Twoich koncertów. Jakie wrażenia po występie?
▸▸ Kasia Sochacka: Było bardzo przyjemnie, bardzo mi się podobało.
▸▸ Lubisz koncertować?
▸▸ Uwielbiam! To jest całe moje jestestwo w tym momencie.
▸▸ Ale jest też eksploatujące zdrowotnie. Przed ostatnim koncertem trochę
się rozchorowałaś.
▸▸ Od pewnego czasu nie mogę się porządnie wykurować, bo cały czas są
koncerty. Ale nie narzekam, moja menedżerka sprawnie działa, zapewniła
mi bardzo koncertowy okres.

▸▸ Jak zaczęła się Twoja przygoda
z muzyką?
▸▸ Ta przygoda trwa niemal odkąd pamiętam, bo pochodzę z muzykalnej
rodziny. W domu bardzo często śpiewałam i grałam na instrumentach.
W takiej właśnie atmosferze dorastałam. Swój pierwszy „oficjalny koncert”
pamiętam w wieku 6 lat, gdy zaśpiewałam piosenkę Shazzy „Dotykam
nieba”. W gimnazjum jedna z nauczycielek pewnego razu, gdy wpuszczała
mnie na obiad, stwierdziła, że mam
fajny głos i muszę przyjść na zajęcia
chóru. To była moja pierwsza styczność z występami. Następnie założyłam swoją pierwszą kapelę, później
drugą i zaczęliśmy grać z kolegami
z mojej miejscowości. Następnie przyszedł czas studiów – jako kierunek

wybrałam ekonomię. Trochę było mi
szkoda wyjazdu do Krakowa, bo wiedziałam, że skończy się moja muzyczna
działalność w Pradłach. Nie chciałam,
żeby tak było, więc poszłam do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Gdy tam trafiłam, okazało
się, że trochę już w tej kwestii potrafię – chwaliły mnie nauczycielki, w co
na początku nieszczególnie wierzyłam.
Namawiały mnie, żebym zgłosiła się do
jakiegoś konkursu muzycznego, a więc
po pierwszym roku spróbowałam swoich sił w „Mam Talent” i później się ciekawie potoczyło…
▸▸ Jeśli chodzi o inspiracje muzyczne,
to jedną z pierwszych była Shazza…
▸▸ (śmiech) Nie nazwałabym tego inspiracją muzyczną.
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▸▸ Jakie więc są Twoje obecne natchnienia?
▸▸ Teraz są różne, to się zmienia. Inspiruje mnie to, co w moim odczuciu jest
prawdziwe, autentyczne. Uwielbiam Tori
Amos, Ellie Golding, Adele. Z polskich artystów – Monikę Brodkę, Piotra Roguckiego i Comę, a ostatnio Melę Koteluk.
▸▸ Czym jest ta „prawdziwość” w twórczości?
▸▸ Nie wiem, to się po prostu czuje. To się
widzi, słyszy, można wyczuć w rozmowach, że cały ten artyzm nie jest przypadkowy, lecz wypływa z głębi serca. Widać, że to nie jest śpiewanie tylko dla
pieniędzy, ale coś, co sprawia niesamowitą przyjemność.
▸▸ Przejdźmy do tematu „Mam Talent”,
bo występ w tym programie był dla
Ciebie niezwykle ważny. Spodziewałaś się, że jurorzy aż tak bardzo zdziwią się po usłyszeniu nazwy Twojej
miejscowości?
▸▸ Szczerze mówiąc, spodziewałam się.
Pamiętam, że przed samym wejściem
na scenę zastanawiałam się, co mam
w ogóle powiedzieć. Stwierdziłam
w końcu, że powiem prosto: nazywam
się Katarzyna Sochacka, mam 20 lat, jestem z Pradeł. Spodziewałam się takiej
reakcji, bo już na studiach ludzie często
pytali powtórnie o nazwę Pradła, gdy
mówiłam, skąd pochodzę.

▸▸ Rozpoznawalność po „Mam Talent”
wzrosła?
▸▸ W Pradłach, które liczą 740 mieszkańców, byłam rozpoznawalna już wcześniej
(śmiech). Na pewno tuż po „Mam Talent”
ta rozpoznawalność była większa także
gdzie indziej. Spotykałam się czasami
z wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. jechałam tramwajem na uczelnię w Krakowie i podchodziły do mnie różne osoby
i zagadywały, albo wskazywały na mnie
palcem, życzyły powodzenia. Do tej pory
zdarza się, że dostaję zniżki w sklepach
i rozdaję autografy. Czasem ludzie zagadują, tylko nie do końca pamiętają, w którym programie występowałam – „X Factor”, „Must Be The Music” czy jeszcze
innym. Jestem jednak bardziej rozpoznawalna w Krakowie niż w Zawierciu
– pewnie z racji koncertowania i działalności w tym mieście.

▸▸ Pamiętasz pierwszy występ przed lokalną publicznością?
▸▸ Pamiętam, że pierwszy występ po „Mam
Talent” odbył się 6 grudnia, w MOK-u.
Przyszła wtedy straszna zima, zasypało
nawet moich rodziców, którzy nie mogli
dojechać na koncert. Ludzi zebrało się
jednak sporo, sala była wypełniona po
brzegi. To bardzo stresujące, gdy śpiewa
się przed własną publicznością, dla ludzi,
którzy mnie trochę kojarzą i mają wysokie oczekiwania.
▸▸ Czy są plany następnych występów
w Zawierciu?
▸▸ Tak, planujemy pojawić się jeszcze
w tym sezonie w Zawierciu, więcej szczegółów będzie znanych wkrótce.

▸▸ W „Mam Talent” przedstawiłaś się
jako Katarzyna Sochacka. Teraz jesteś
już Kasią Sochacką. Kiedy nastąpiła ta
▸▸ Czy w związku z Twoją obecnością zmiana w mówieniu o sobie?
w „Mam Talent” Pradła, gmina Kro- ▸▸ Nawet Kasia Sochacka brzmi za długo,
czyce czy powiat zawierciański jakoś a Katarzyna to już w ogóle. Zresztą lubię,
podkreślały, że jesteś stąd?
gdy mówią do mnie „Kasia”.
▸▸ Oczywiście. Jeśli chodzi o gminę Kroczyce, to pamiętam, że władze zachowa- ▸▸ W wywiadach często stwierdzasz, że
ły się cudownie. Dostałam upominek od uwielbiasz muzykę, co zresztą widać
Urzędu Gminy za to, że promuję okolice. podczas koncertów. Jak zachęciłabyś
Wsparcie lokalne jest odczuwalne. Z Za- innych młodych ludzi pochodzących
wiercia także. Występowałam tu kilka z miejscowości, których nazwy mogą
razy i zawsze wracam stąd z pięknym, spowodować zdziwienie u niejednego
błyszczącym, przezroczystym amonitem jurora programu, konkursu czy turniei podziękowaniami od władz.
ju, że warto realizować marzenia?
▸▸ Myślę, że nie ma zasadniczej różnicy między wsią a miastem w kwestii
mentalności i wrażliwości. Czasami
zdarzają się nieudane próby zaistnienia publicznego, ale tak jest w życiu
ze wszystkim. Marzenia warto jednak
spełniać, bo to coś najpiękniejszego,
co może się przydarzyć. W momencie, w którym marzenia się spełniają,
wszystko w życiu się zmienia i wydaje się być lepsze i piękniejsze. Trzeba
próbować – jak to powiedział niedawno
Kamil Stoch: sto razy się przegrywa, ale
raz się wygrywa.
▸▸ Ile takich nieudanych prób przeżyłaś,
zanim usłyszałaś od jurorów w „Mam
Talent”, że jesteś perłą?
▸▸ Śpiewałam w domu, grałam w swoim
zespole, natomiast nigdy nie miałam takiej myśli, że idę do programu muzycznego i teraz wszystkim pokażę. „Mam
Talent” to był pierwszy i to w dodatku bardzo spontaniczny strzał w dziesiątkę, bo na moje pojawienie się tam
wpływ miało kilka osób. Duże znaczenie
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miały moje nauczycielki ze szkoły jazzowej, które niemal targały mnie za włosy,
żebym tam poszła. Niezwykle istotni byli
także moi przyjaciele i mój chłopak. Moja
najlepsza przyjaciółka Kasia tego dnia,
w którym miał się odbyć casting, obudziła mnie o 6 rano. Bardzo zdenerwowała
się, że nie chcę jechać i powiedziała, że
się do mnie więcej nie odezwie, jeśli tego
nie zrobię. No i w końcu tam pojechałam,
skoro wszyscy tak bardzo nalegali. Myślałam: „A niech mają”. Okazało się, że dobrze zrobili, bo dzięki temu wszystkiemu
zmienili moje życie. Mnie się akurat udało w „Mam Talent” za pierwszym razem,
ale nie zawsze wszystko udaje się zdobyć
tak szybko. Wcześniej byłam dwa razy na
jakichś festiwalach kolęd i nic z tego nie
wychodziło. Szczęście przychodzi z czasem, gdy się trafi na dobry moment.
▸▸ Jakie są Twoje plany muzyczne?
▸▸ Powstaje płyta, z czego bardzo się cieszę. Pracujemy nad nią ciężko w studio
oraz sporo koncertujemy.

początku swojej drogi. Mam taką nadzie- ▸▸ Jeśli ktoś z Zawiercia zaproponowałję. I pewnie do końca życia będę pracować by Ci koncert, jak potraktowałabyś
nad tym, żeby było jeszcze lepiej.
taką ofertę?
▸▸ Zdecydowanie pozytywnie, bo bardzo lu▸▸ Kiedy słyszysz słowa „Pradła” i „Za- bię Zawiercie, a mało zagrałam tu dotychwiercie”, to co czujesz?
czas koncertów. Ostatni występ w Zawier▸▸ To 18 lat mojego życia, to olbrzymi ka- ciu odbył się 25 kwietnia ubiegłego roku.
wał mojej historii, to kolebka mojej wraż- ▸▸
liwości, muzyki i śpiewu. Mam olbrzymi ▸▸ Ten wywiad odbywa się w przedsentyment do Zawiercia i Pradeł i zawsze dzień Twoich urodzin. Czego więc
z chęcią tu wracam. Zawsze, gdy mam można Ci życzyć?
koncertować w Zawierciu lub w Kroczy- ▸▸ Przede wszystkim zdrowia i wiecznego
cach, czuję, że są to szczególnie ważne optymizmu, który na razie mi dopisukoncerty – bo odczuwam tę presję, o któ- je. Oraz tego, żebym w przyszłym roku
rej mówiłam wcześniej. Chcę pokazać, była co najmniej tak samo szczęśliwa,
że jestem Wasza i choć podróżuję sobie jak w tym.
z muzyką po całej Polsce, a nawet zagranicą (koncertowaliśmy niedawno w Pra- ▸▸ Dziękuję za rozmowę.
dze i na Węgrzech), to pochodzę stąd.
Nie wyprę się tego, to moje najlepsze lata Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
młodości. Czasami tęsknię za tym.
Katarzyny Sochackiej.

▸▸ Żeby pojawić się i przebić na scenie
muzycznej trzeba również oryginalnych pomysłów – takich, jak występ
na balkonie jednego z budynków przy
Rynku w Krakowie, który odbył się
w styczniu bieżącego roku. Czy są jakieś nowe pomysły na zdobycie popularności?
▸▸ Takie pomysły tworzą się na poczekaniu i bywa, że jest ich kilka na dzień. Właściwie nie mamy nic do stracenia, dlatego
chcemy zaskakiwać.
▸▸ Co znajdzie się na Twojej płycie?
▸▸ Na pewno będą to autorskie utwory, pojawi się też jeden cover, o który prosiło
mnie sporo osób, głównie za pośrednictwem YouTube – „Foolish Games”. Trudno mi tę piosenkę zaśpiewać dokładnie
tak, jak podczas „Mam Talent”, bo wtedy
były inne emocje, ale postaram się i myślę, że znajdzie się ona na płycie.
▸▸ Czy masz jakiś sposób, żeby pozostać
normalną osobą mimo rozwijającej się
działalności i kariery?
▸▸ Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że w życiu różnie bywa i czasem jest się na górze, a czasem na dole.
Nie można zbyt szybko wpadać w euforię i osiadać na laurach, gdy coś się uda.
Trzeba pracować i być normalnym człowiekiem. Nie mam zresztą powodu, żeby
woda sodowa uderzała do głowy, bo jeszcze dużo przede mną, jestem na samym
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Instytucja dla ludzi
Piotr Pieszczyk

Przy ulicy Parkowej w Zawierciu, tuż za „ryneczkiem”, w budynku
byłego internatu Zespołu Szkół im. gen. Bema na pierwszym piętrze
mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Placówka za trzy
lata obchodzić będzie pięćdziesięciolecie swojego istnienia. Mimo że
to instytucja tak wiekowa, to dzięki ciekawej ofercie programowej
i oddanym pracownikom cieszy się niesłabnącym uznaniem wśród całych
rodzin, a nawet wzrostem ilości osób korzystających z jej usług.
Jak to się zaczęło

P

oczątki Poradni sięgają 1966 roku,
gdy w wyniku starań ówczesnego inspektora szkolnego, Piotra Grzyba, doszło do jej utworzenia. Za oficjalną datę
rozpoczęcia działalności uznaje się dzień
15 października 1966 roku. Tego dnia
Inspektorat Oświaty w Zawierciu wydał
decyzję o utworzeniu Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Pierwszą
Radę Pedagogiczną tworzyli kierownik
Wacław Otto oraz pracownicy pedagogiczni Janina Kalimowska i Joanna Sieniawska-Kania, późniejsza wieloletnia
kierowniczka Poradni. Teren działania
placówki obejmował wówczas powiaty
zawierciański i myszkowski.
Na przestrzeni lat Poradnia uruchamiała i tworzyła na terenie poszczególnych gmin punkty konsultacyjne, filie
oraz zakłady specjalne. Zwiększała się
liczba pracowników, zmieniały się lokalizacje placówki. W 1993 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji
Narodowej poradnie wychowawczo-zawodowe zostały przekształcone w poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Przekształceniu uległy również zadania i cele
poradni, które rozszerzyły swoją ofertę.
W 2001 r. decyzją Śląskiego Kuratora
Oświaty zawierciańska poradnia została uznana za placówkę specjalistyczną,
w której ma działać zespół orzekający
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
nauczania indywidualnego dzieci niewidomych, słabowidzących, niedosłyszących i dzieci z autyzmem.
Jak wyjaśnia obecna dyrektor placówki, Bożena Gwizdek, „Poradnia ma
służyć pomocą dzieciom, młodzieży
i ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom. Oferujemy wsparcie psychologiczne,
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Podczas zajęć w poradni wykorzystuje się różne metody, w tym tak nowatorskie jak dogoterapia.
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pedagogiczne i logopedyczne, świadczymy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzimy specjalistyczne konsultacje, udzielamy porad. Gdy rodzic ma
kłopot lub myśli, że jego dziecko ma kłopot, albo coś go zaniepokoiło w rozwoju
dziecka, to ma prawo tutaj przyjść”.
Coś innego, coś nowego
Poradnia realizuje swoje cele dzięki różnym i ciekawym formom terapii, warsztatów oraz zabaw. Niedawno rozszerzono
ofertę i od października 2012 r. dzieci
mogą korzystać z profesjonalnych zajęć
z zakresu dogoterapii. Nala to pies specjalnie przygotowany do zajęć z dziećmi,
a jej właścicielka Karolina Krzysztofik jest
wykwalifikowaną dogoterapeutką. – „Kontakt z psem buduje i wzmacnia poczucie
bezpieczeństwa. Relaksuje, pozwala przełamywać dotychczasowe bariery lęku,
nieśmiałości i oporu. W przypadku dzieci
chorych ćwiczymy z psim terapeutą stymulowanie rozwoju mowy, budowanie
kontaktu, rozwój mięśni lub zmniejszanie nadwrażliwości dziecka na bodźce
dotykowe” – tłumaczy Karolina.
Od lutego z kolei dzieci mogą korzystać z terapii z zakresu integracji sensomotorycznej. Jest bardzo duże zapotrzebowanie dzieci i rodziców na obie te
formy pomocy.
Przedsięwzięciem również skierowanym do dzieci z opóźnieniami w rozwoju
psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej i z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową jest nowy projekt: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat”. Jest on realizowany przez Poradnię przy współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt obejmuje m.in. zajęcia indywidualne z zakresu integracji sensorycznej, dogoterapii i zajęcia z fotografii
portretowej, przeznaczone dla uczestników projektu oraz ich rodzin.
W ubiegłym roku Poradnia powróciła do realizacji warsztatów o nazwie
„Orlęta”, przeznaczonych dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Obecnie na
warsztaty uczęszcza pięć grup uczniów
z ostatnich klas szkół podstawowych
i pierwszych klas gimnazjów. Uczestnicy warsztatów korzystają z map myślowych, poznają mnemotechniki, uczą się
technik radzenia sobie ze stresem oraz
unikania błędów w myśleniu.
Uzupełnieniem oferty skierowanej
do dzieci, młodzieży i dorosłych są również dodatkowe zajęcia podczas ferii

zimowych i wakacji. W tym roku z oferty feryjnej skorzystało łącznie 536 osób,
w tym ponad stu dorosłych. Dla najmłodszych i ich rodziców przygotowano pokazy masażu Shantala, cykl spotkań z pacynką czy zabawy logopedyczne. Starsi
mogli wziąć udział w warsztatach zdobienia szkła, zajęciach z wizażu, poznać
techniki szybkiego uczenia się i wielu
innych. Organizowano również spotkania dla rodziców i nauczycieli. – „Tak różnorodna oferta mogła być zrealizowana
dzięki pomocy i współpracy pracowników Poradni oraz wolontariuszy. W czasie ferii zimowych przy realizacji zajęć
w Poradni pracowało dwudziestu trzech
wolontariuszy. Gdyby nie oni, ta oferta
nie byłaby tak kompletna” – podkreśla
Bożena Gwizdek.
Także dzięki pomocy wolontariuszy
Poradnia realizuje program „Starszy Brat,
Starsza Siostra”. To prosty i skuteczny program wspierający. Polega na wytworzeniu
pozytywnej więzi emocjonalnej między
dzieckiem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a jego mentorem – opiekunem i przewodnikiem, który co najmniej
przez rok opiekuje się swoim podopiecznym. Taki „brat” lub „siostra” mają pomóc
„młodszemu” rodzeństwu w nauce i rozwiązywaniu problemów. – „Ta relacja uczy,
buduje i wspiera. Program już realizowano
w Poradni od 1997 do 2001 roku. Później
był wdrażany w zawierciańskim domu
dziecka, gdzie pracowałam przez jedenaście lat i tam wolontariusze również z powodzeniem pełnili odpowiedzialną rolę
starszego, przyszywanego rodzeństwa” –
mówi Bożena Gwizdek. – „Chciałabym,
aby po latach przerwy program powrócił

do Poradni. Dzieci potrzebujących pomocy jest wiele, więc szukamy wolontariuszy,
którzy zechcą z nami realizować ten projekt” – zaznacza dyrektorka.
Chętnych nie brakuje
Od 1 września 2012 roku z oferty zawierciańskiej poradni skorzystało ponad 1700 dzieci. Skąd tak duże zainteresowanie? – „Usłyszałam ostatnio od
jednego z podopiecznych, że jest to miejsce, gdzie może powiedzieć wszystko
o sobie, o swoich emocjach i o tym, co się
odczuwa. Tutaj zostanie wysłuchany i nie
będzie, jak to podkreślił, okrzyczany za
to, co mówi, za prawdę, którą wypowiedział” – wspomina Monika Dudek, prowadząca w Poradni grupę o charakterze
socjoterapeutycznym. – „Poradnia jest
takimi miejscem, gdzie dzieci i młodzież
znajdują wewnętrzny spokój, tutaj mogą
przepracować swoje emocje w formie różnych gier i zabaw” – dodaje.
– „Jesteśmy instytucją urzędową: opiniujemy, orzekamy w sprawach, za którymi idą pieniądze; w sprawach, które są
pewną procedurą. Ale bez względu na to
jakie są realia, Poradnia powinna być dla
ludzi: dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
środowiska. Powinna być dostosowana
do tego, czego potrzebują mieszkańcy.
Dlatego staramy się tak zorganizować
pracę, żeby jak najlepiej spełnić oczekiwania naszych podopiecznych” – podsumowuje Bożena Gwizdek.
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

7

Ludzie zwierzętom
Katarzyna Wilk

T

o, jakimi jesteśmy ludźmi objawia
się nie tylko poprzez traktowanie
innych osób. Wiele o społeczeństwie
mówi również sposób postępowania wobec słabszych i bezbronnych – zwierząt.
Są w Zawierciu tacy, którzy od lat starają
się zmienić na lepsze nasz stosunek do
czworonogów.
– „Można powiedzieć, że stowarzyszenie istnieje od 2004 roku. Wtedy zgłosiła się do mnie pewna zapłakana pani,
której groziła eksmisja z powodu kotów
– opiekowała się nimi od 30 lat. Drugą
przyczyną rozpoczęcia działalności było
wytrucie 25 kotów na zawierciańskich
ogródkach działkowych” – wspomina pomysłodawczyni i prezes zawierciańskiego
Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt „Koala”, Maria Wrońska.
Naczelnym zadaniem „Koali” jest edukacja humanitarna. Obejmuje ona prelekcje szkolne i przedszkolne. – „W czasie tych spotkań treserzy psów tłumaczą
uczniom, jak się prawidłowo zachować,
gdy spotkają bezdomnego psa. Wielkim
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się pokazy wykrywania
przez psy przestępców czy ukrytych
przedmiotów. Takie zajęcia służą uwrażliwieniu na los zwierząt i ich dobre traktowanie” – opowiada pani Maria. „Koala”
uczy również najmłodszych poprzez zabawę, jak chociażby „Bal Kota” czy grudniowy festyn rodzinny organizowany
na terenie zawierciańskich szkół, na który dzieciaki przynoszą zwierzaczki i opowiadają o swoich pupilach.
– „Chcemy pokazać ludziom, że nie
jesteśmy w stosunku do nich agresywnie nastawieni. My nie działamy po
to, aby im zaszkodzić, lecz aby pomóc
i nauczyć jak prawidłowo opiekować
się zwierzętami. Za przykład może posłużyć interwencja sprzed około 2 tygodni w Porębie. Dostaliśmy sygnał,
że dwa psy są nękane, głodzone i bite.
Pojechałam tam razem z policją i lekarzem weterynarii. Po wstępnych oględzinach stwierdziłam, że zwierzęta
wyglądały na zdrowe i zadbane, co też
potwierdziły badania lekarskie. Donos ten okazał się zwykłym sąsiedzkim porachunkiem. Niestety ucierpiały na tym zwierzaki, ponieważ podczas
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Zajęcia „Koali” w jednej ze szkół.

Spotkanie z weterynarzem na temat właściwego traktowania zwierząt.
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kolejnych odwiedzin w Porębie okazało
się, że psy »uciekły« właścicielowi” –
mówi ze smutkiem w głosie pani Maria.
– „Mimo to i tak czuję zadowolenie, że
z roku na rok liczba interwencji maleje, z 47 na 32 przez 17 do 7 akcji ratunkowych. Drugim ogromnym sukcesem
jest współpraca z Urzędem Miasta. Od
3 lat UM przeznacza pieniądze na nieodpłatne chipowanie, akcje kastracji,
sterylizacji i tabletki. W tym roku został opracowany program zapobiegania
bezdomności zwierząt”.
Od momentu powstania „Koali” minęło już ponad 8 lat. Był to okres wypełniony ciężką pracą w Zawierciu
i okolicach, ale także aktywnością poza
regionem. – „W ciągu 8 lat byliśmy w 32
schroniskach w Polsce, ponieważ problem maltretowanych i bezdomnych
zwierząt jest ogólnopolski. Przeszliśmy szkolenia najpierw w inspektoracie
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Częstochowie, a później w ogólnopolskich strukturach TOZ. Do dziś jeździmy do schroniska w Bydgoszczy, gdzie
jestem pełna podziwu dla zaangażowania kierowniczki tego schroniska – tam
nie tylko pracujemy jako wolontariusze,
ale także ciągle się uczymy. Tam nauczyłam się też pewnej mądrej zasady: Serce
w garść, buzię na kłódkę. To jest prawda, bo chcąc pomóc komukolwiek, trzeba uczucia odsunąć na dalszy plan, a na
pierwszy wysunąć mocne argumenty,
czy to prawne, czy urzędowe, które będą
mocno przemawiały za racjami i uczuciami. Dopiero w ten sposób można zdziałać wiele” – z pokorą tłumaczy p. Maria.
Pomimo zaangażowania i chęci wsparcia ze strony różnych osób wciąż dla
przedstawicieli koła największą bolączką
jest brak odpowiedniej liczby ochotników,
którzy wesprą działania na rzecz pomocy
zwierzętom. Aktualnie „Koala” poszukuje
wolontariuszy m.in. do prowadzenia strony internetowej organizacji, profilu na Facebooku, redagowania ofert adopcyjnych,
szukania domów dla zwierząt bezdomnych i porzuconych, udziału w interwencjach ratujących psie i kocie życie, propagowania środków antykoncepcyjnych
wśród karmicieli bezdomnych zwierząt
oraz oprawy plastycznej nowych plakatów edukacyjnych do akcji prowadzonych
przez stowarzyszenie. „Koala” serdecznie
zaprasza i zachęca do współpracy wszystkich miłośników zwierząt, którzy znają się
na obsłudze komputera.
Każdy, kto zadeklaruje chęć wsparcia stowarzyszenia „Koala” musi przejść

kurs u lekarza weterynarii. – „Kurs dotyczy podstawowych zasad pielęgnacji
zwierzęcia, czyli pierwsza pomoc dla
zwierzaka poszkodowanego, antykoncepcja, a także właściwe żywienie, które
jak się okazuje jest naprawdę ważnym
problemem, ponieważ wiele osób nie
wie, że np. koty przyjmują mleko tylko
do ukończenia pierwszego roku życia,
później już go nie tolerują, można im
dać białego serka, ale nigdy słodkiego
mleka” – tłumaczy p. Maria.
W najbliższym czasie SOZ „Koala”
przygotowuje się do akcji „Miska Wody
Kropla Życia”. Wbrew pozorom już
10-20 minutowe przegrzanie zwierzęcia
może skończyć się nawet jego śmiercią.
Pierwszymi objawami udaru cieplnego

kota czy psa są ślinotok, chwiejny chód,
oczopląs oraz drgawki. Najszybciej można zwierzęta schłodzić przez ułożenie
ich w głębokim, chłodnym miejscu oraz
zmoczenie im chłodną wodą łap, głowy
i karku, a następnie niezwłocznie udać
się do lekarza weterynarii.
„Koala” we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii,
Pracownikami Służb Kolei, Referatem
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa zamierza w niedalekiej przyszłości przygarnąć pod swoje skrzydła
również ranne czy chore dzikie zwierzęta oraz zaniedbane czworonogi
z gospodarstw rolnych. Przygotowano już dla tych podopiecznych działkę
rolną w Pilicy.
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Odmienić los
Gminy
Elżbieta Alicja Wyrodek
Stowarzyszenie poza działalnością adopcyjną, interwencyjną
i edukacyjną stara się również propagować zdolności terapeutyczne
kotów i ich pozytywny wpływ na
zdrowie ludzi. – „Los kotów najbardziej spędza mi sen z powiek,
ponieważ z tymi zwierzątkami nie
za bardzo jest co zrobić. Mało jest
w Polsce schronisk, które przyjmują
koty do siebie. Tak więc skazane są
albo na adopcję, albo na bezdomność
i śmierć. Dlatego tak ważne jest dla
mnie podkreślenie ich rehabilitacyjnej roli” – mówi p. Maria.
Animaloterapia to w ostatnich
latach jedna z najpopularniejszych
metod wspomagających proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych zwierząt
w celu pomocy osobom niepełnosprawnym, nieprzystosowanym
społecznie, starszym i samotnym.
Jednak wciąż zapomina się o kocich terapeutach, których mamy na
wyciągnięcie ręki. Już zwykłe głaskanie milusińskiego wpływa na
uspokojenie i wyciszenie, a także
może przyczynić się do obniżenia
ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu. Kontakt z kotami ma
pozytywny wpływ także na ludzką psychikę. Poprawiają nastrój,
urozmaicają życie, zmniejszają poczucie osamotnienia.
Największym marzeniem pani
Marii Wrońskiej i jej współpracowników jest stworzenie „mądrze
prowadzonego schroniska, które
przede wszystkim nastawione jest
na akcje sterylizacji, kastracji, leczenia oraz adopcji”. Oby udało się
je spełnić! Dla dobra zwierząt, ich
opiekunów i nas wszystkich.

Mimo że działają od niedawna, to już
intensywnie angażują się w pomoc
mieszkańcom miasta, gminy i sołectw oraz
w promocję tego obszaru. Stowarzyszenie
Lokalna Organizacja Społeczna (LOS)
z Ogrodzieńca to jedna z niewielu
inicjatyw mających na celu wspieranie
społeczności z tego obszaru.

P

odobnie jak wiele takich środowisk,
również LOS początkowo działał jako
nieformalna grupa osób, które chciały
„coś zmienić”. Brali oni udział w akcjach
wspólnie z innymi organizacjami z Ogrodzieńca. Dało im to jeszcze większą motywację oraz zachęciło do sformalizowania aktywności. W czerwcu 2013 roku
Lokalna Organizacja Społeczna została
zarejestrowana w sądzie.
Inicjatorem powstania i prezesem
organizacji jest Anna Pilarczyk-Sprycha, która od lat aktywnie uczestniczy
w życiu społecznym gminy Ogrodzieniec i chętnie pomaga ludziom, którzy
zwrócą się z prośbą o wsparcie. – „Pomysł, aby sformalizować nasze działania narodził się w zeszłym roku. Znacząco ułatwia to wiele spraw i otwiera wiele
drzwi. Chcę, żeby LOS uczestniczył w życiu Ogrodzieńca, ukazywał piękno obszaru, który znajduje się w samym sercu

Jury Krakowsko-Częstochowskiej i skupił się na promocji gminy. Niestety często zapomina się, w jak pięknym miejscu
mieszkamy, jak wiele atrakcji znajduje
się w naszej gminie. Trzeba wykorzystać ogromny potencjał, który tkwi w tej
okolicy” – tak o głównych zamierzeniach
mówi pani prezes.
Nie są to słowa rzucane na wiatr –
Lokalna Organizacja Społeczna wspólnie z portalem moj-ogrodzieniec.pl
zorganizowała akcję „Kochamy Gminę Ogrodzieniec”. Dzięki niej powstała
gminna maskotka – Kot, który będzie
towarzyszył mieszkańcom podczas ważnych wydarzeń. Kolejną ciekawą inicjatywą było przedsięwzięcie „Bezpieczna zima i bezpieczne święta w gminie
Ogrodzieniec”. W jego ramach zorganizowano cykl spotkań przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych z funkcjonariuszami Policji, którzy uczyli, jak

Ilustracje w tekście pochodzą z archiwum stowarzyszenia „Koala”.
Jedno ze spotkań organizacji.
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zachowywać się na drodze oraz jak pomagać poszkodowanym.
Ponadto LOS wspierał Fundację
PRO-SILESIA podczas realizacji projektu „Zabawa historią – śladami naszych
przodków”, dzięki któremu zorganizowano Pierwszą Historyczną Grę Miejską
w Ogrodzieńcu. Wsparcie otrzymał również Uczniowski Klub Sportowy Ogrodzieniec w czasie projektu „Forum młodych gminy Ogrodzieniec. Od gadania
do działania”. Jego celem było umożliwienie młodzieży wypowiedzenia się na
temat działań władz lokalnych i organizowanych wydarzeń kulturalnych, a także zaprezentowanie swoich pomysłów
na zmiany w gminie. – „Projekty udały się świetnie, zaangażowaliśmy młodzież. Udowodniliśmy, że jeśli ktoś chce,
to może zorganizować ciekawe atrakcje
w gminie. Cieszę się, że mogliśmy współpracować z innymi organizacjami, zdobyliśmy cenne doświadczenie” – dodaje
Anna Pilarczyk-Sprycha.
Członkowie organizacji udowodnili,
że potrafią uczyć się od innych oraz działać szybko i sprawnie. Efektem doświadczenia zdobytego podczas współpracy
i wspierania innych było samodzielne
napisanie projektu przez Lokalną Organizację Społeczną. Udało się zdobyć
dofinansowanie i od stycznia 2013 r.
realizowany jest projekt „JURAjskie
dziennikarstwo”. W jego ramach odbywają się warsztaty i szkolenia dla młodych ludzi, a ich efektem jest tworzenie
od podstaw młodzieżowych biuletynów.
– „Uczestnicy początkowo wzięli udział
w szkoleniach dziennikarskich, teraz
spotykają się na warsztatach i wspólnie tworzą gazetę. Dobrze, że redagują
własną prasę i decydują, co znajdzie się
w kolejnym numerze, mogą przedstawić
swój punkt widzenia w sprawach ważnych dla wszystkich mieszkańców. Głos
młodych jest istotny, to oni są przyszłością gminy. Cieszę się, że nasz projekt
spotkał się z takim zainteresowaniem.
Z pewnością nie jest to ostatnia tego
typu inicjatywa, którą podejmujemy” –
komentuje pani prezes.
Kolejnym przedsięwzięciem jest
nawiązanie współpracy z Caritasem,

Spotkanie w ramach inicjatywy „Bezpieczna zima i bezpieczne święta” w gminie Ogrodzieniec.

dzięki któremu ponad 200 mieszkańców zamieszkujących Żelazko, Ryczów,
Ryczów-Kolonię, Giebło, Mokrus, Kiełkowice, Giebło Kolonię i Fugasówkę
otrzymuje pomoc żywnościową. LOS
odpowiedzialny jest za dostarczanie
produktów spożywczych przekazanych
przez Caritas osobom potrzebującym
oraz za sprawną procedurę formalną
tego przedsięwzięcia. – „Pod koniec roku
nawiązaliśmy współpracę z Caritasem.
Uznaliśmy, że należy znaleźć sposób,
by pomóc rodzinom zamieszkującym
nasze sołectwa. Wiele osób znajduje się
w trudnej sytuacji, mają ograniczone
środki finansowe lub pozostają bez pracy. Cieszę się, że nasza pomoc obejmuje
tak dużą liczbę ludzi” – wyjaśnia Marta
Baryłka, wiceprezes zarządu.
Obecnie członkowie LOS-u organizują także akcję „Pomóż Krzyśkowi”, której celem jest zebranie środków finansowych na zakup stałej protezy modularnej
uda dla mieszkańca Ryczowa-Kolonii,
Krzysztofa Jońca, który w wyniku choroby utracił nogę. – „Akcja »Pomóż Krzyśkowi« pozwoli panu Krzysztofowi w pełni
cieszyć się aktywnością i ponownie brać
udział w życiu społecznym. Będzie mógł
sprawnie funkcjonować, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji – jest wdowcem, wychowuje 4 dzieci. Cieszę się, że
znajdują się sponsorzy, ludzie, którym
nie jest obojętna ludzka krzywda. Pamiętajmy, że człowiek jest wart tyle ile pomaga innym” – opowiada o akcji pani Anna.
Co planują w przyszłości? – „Będziemy cały czas prężnie działać. Postaramy

się pomóc wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia. Chcemy promować
gminę Ogrodzieniec, zachęcać do odwiedzania naszych terenów. Pamiętamy
o młodych ludziach, którzy mają potencjał i chcą działać społecznie. Jesteśmy
otwarci na innowacyjne pomysły – będziemy szukali sposobów, które pozwolą na ich realizację” podsumowuje Anna
Pilarczyk-Sprycha.
Mimo krótkiego stażu robią już wiele. Nie mają ograniczeń, są kreatywni
i otwarci na nowe doświadczenia – ich
działalność jest dobrym przykładem dla
innych.
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
stowarzyszenia LOS.
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Zjednoczone aparaty
Karina Piątek

Zaczynali skromnie, a dziś mają już sporo osiągnięć, sformalizowali
działalność i „wszędzie ich pełno” w dobrym znaczeniu tych
słów. Zaszczepiają w innych zapał do fotografii i rozwoju
zainteresowań związanych z robieniem zdjęć i filmowaniem.
Przy okazji promują Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz
Zawiercie i okolice. Stowarzyszenie Jurassic Photo-Team.

G

rupa powstała w 2005 roku, ale
nie była wówczas formalnie zarejestrowana. Zrzeszała pasjonatów z Zawiercia i pobliskich miejscowości. – „Na
początku funkcjonowaliśmy jako nieformalny zespół zaprzyjaźnionych fotografów, którzy organizowali wspólne
wyjazdy plenerowe” – wspomina Jacek
Pałucha, prezes stowarzyszenia. Koledzy, których połączył aparat fotograficzny, w krótkim czasie przekonali się, że
warto rozwijać swoją pasję i poszerzać
wiedzę. – „Szybko pojawiła się potrzeba
rozwoju umiejętności – tak zrodził się
pomysł fachowych szkoleń i warsztatów”
– dodaje mój rozmówca.
Od początku szukali sposobów, które
pozwolą na rozwój organizacji i pozyskanie środków finansowych. Do znaczących sukcesów z tamtego okresu

należy nawiązanie współpracy z firmami specjalizującymi się w branży fotograficznej. Dzięki temu od lat możliwa jest realizacja wyznaczonych celów.
Do dyspozycji członków stowarzyszenia przekazywany jest wysokiej klasy
sprzęt fotograficzny, różnorodne obiektywy i akcesoria.
W 2012 roku grupa zaczęła oficjalnie funkcjonować jako Stowarzyszenie
Jurassic Photo Team (w skrócie Grupa
JPT). – „Decyzja o sformalizowaniu zapadła ze względu na możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie działalności statutowej. Jako
organizacja pozarządowa możemy liczyć
nie tylko na dotacje i granty finansowe,
ale również na wsparcie merytoryczne i usługi doradcze świadczone przez
różne organizacje, takie jak Centrum

Inicjatyw Lokalnych” – wyjaśnia Monika Koclęga, aktywnie biorąca udział
w pracach stowarzyszenia. – „Każdy
z nas traktuje fotografię trochę inaczej.
Dla jednych jest to świetne hobby, dla
innych forma artystycznego wyrazu,
ale są też tacy, dla których to po prostu
sposób na życie. Na pewno dla wszystkich to dobra zabawa. Dzięki temu, że
zostaliśmy stowarzyszeniem, możemy
wspólnie dzielić tę pasję” – dodaje Jacek.
Za główny cel organizacja przyjęła
przede wszystkim podnoszenie poziomu
wykonywanych fotografii. Służy temu organizowanie i udział w profesjonalnych
zajęciach. Efekty aktywności są z kolei
prezentowane podczas wystaw i pokazów
zdjęć. – „Chcemy promować nasze miasto
oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską” –
wyjaśnia Jacek.

Jedne z zajęć, na których członkowie JPT doskonalą swoje umiejętności.
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Poziom zaawansowania czy posiadany sprzęt nie są najistotniejsze. Ważniejsze są zamiłowanie do fotografii oraz
chęć nauki i poznawania nowych rzeczy.
– „Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy, którą posiadają członkowie Grupy,
każdy może podnieść swoje umiejętności. Jesteśmy otwarci na nowe osoby
i świeże pomysły” – komentuje prezes.
Obecnie JPT to zarówno ludzie, którzy
zawodowo zajmują się fotografią, jak
i amatorzy-pasjonaci. Dla wszystkich
uczestnictwo w organizacji to dodatkowe zajęcie, niezwykłe hobby, którym
mogą dzielić się z innymi i które daje im
motywację do działania.
JPT dba o pozyskiwanie nowych
członków. Aby zostać pełnoprawnym
członkiem organizacji należy jednak
uzbroić się w nieco cierpliwości. – „Zainteresowani przechodzą 6-miesięczny
okres kandydacki. Warunkiem wejścia
w poczet naszych członków jest aktywny
udział w zadaniach realizowanych przez
stowarzyszenie” – wyjaśnia Monika. Nie
należy zniechęcać się brakiem odpowiedniego sprzętu. – „Marka i jakość aparatu nie mają większego znaczenia. To
człowiek robi zdjęcia – aparat jest tylko
narzędziem” – wyjaśnia Jacek Pałucha.
Ponadto członkowie mają możliwość testowania nowości technicznych i sprzętu
fotograficznego, mogą także pogłębiać
wiedzę teoretyczną korzystając z biblioteczki stowarzyszenia.
Dodatkowo istnieje możliwość realizacji sesji zdjęciowych w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. – „We własnym
zakresie, w pomieszczeniach udostępnionych przez Hotel Fajkier, zaaranżowaliśmy studio fotograficzne z profesjonalnym
oświetleniem. Jest ono wykorzystywane
przez członków Grupy do realizacji autorskich projektów” – opowiada Monika.
Jurassic Photo Team dba, żeby osoby
związane ze stowarzyszeniem aktywnie
uczestniczyły w jego działaniach. Wszyscy są angażowani w realizację zadań, co
jednoczy ich ze sobą, rozwija umiejętności i przynosi korzyści w postaci nawiązywania nowych kontaktów. Członkowie tworzą zgraną grupę, wspólnie
pracują, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. W miarę możliwości biorą udział jako fotografowie w masowych
imprezach. Ciągle uczą się nowych rzeczy, organizują wystawy zdjęć, warsztaty fotograficzne, szkolenia, poznają obsługę sprzętu.
Wśród zainteresowań członków panuje duża różnorodność. – „Są miłośnicy

Warsztaty fotograficzne JPT na terenie jednej z firm budowlanych.

fotografii sportowej, reportażowej czy
portretowej. Niektórzy kochają przyrodę i rozwijają się w kierunku pejzażu.
Zdarza się, że osoby, które do nas trafiają, często dopiero poszukują tematycznego kierunku swoich zainteresowań.
Taka mieszanka zainteresowań pomaga
w znalezieniu czegoś dla siebie i osiąganiu najlepszych efektów” – opowiada Jacek Pałucha.
W szczególności skupiają się na aktywizacji młodych ludzi. Obecnie grupa
JPT prowadzi Sekcję Junior, przeznaczoną dla młodzieży szkolnej. – „Jurassic Photo Team staje się kuźnią młodych
talentów” – tak określa to prezes organizacji. Cały czas popularyzują swoją pasję
wśród nowych osób.
Stowarzyszenie Jurassic Photo Team
ma na koncie wiele inicjatyw na terenie
miasta, powiatu i województwa. W 2012
roku zorganizowali m.in. warsztaty fotografii portretowej – „Portret z książką
w tle” w bibliotece w Łazach, warsztaty fotografii przemysłowej „Industrial”
w Odlewni Żeliwa Zawiercie oraz w firmie Awbud, warsztaty z cyklu „Skarby
Śląska” w Bytomiu, zajęcia plenerowe
z fotografowania pejzażu w Złotym Potoku, warsztaty z cyklu „Skarby Śląska”
w Katowicach-Nikiszowcu. Dodatkowo
przeprowadzono zajęcia podczas trwania
wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak Poland Trophy, „Majówka w Zawierciu”, „Tour de Pologne”, II Liga piłki
ręcznej VIRET Zawiercie, „VERVA” Racing Team w Warszawie czy Turniej Tańca Towarzyskiego w Zawierciu. Grupa
pasjonatów fotografii często jest obecna
na planach filmów krótkometrażowych
i teledysków.

Mimo sporego doświadczenia, które już zdobyli oraz wysokiego poziomu
wykonywanych prac Jacek skromnie
stwierdza: „Osiągnięcia to za duże słowo. Wydaje mi się, że raczej zdobywamy
doświadczenie i nowe umiejętności. Grupa stale się rozwija i myślę, że sukcesy
dopiero przed nami”.
Jakie mają plany? – „Przyszły rok to
więcej szkoleń. Niestety ceny tych usług
są często dość wysokie. Dlatego prowadzimy negocjacje z przedstawicielami
firm branżowych. Chcemy dostarczyć
naszym członkom produkt wysokiej jakości za przystępne pieniądze. W miarę
możliwości będziemy dofinansowywać
takie projekty z własnego budżetu. Drugim kierunkiem jest czerpanie wiedzy
od najlepszych, dlatego zamierzamy zapraszać znane osoby zajmujące się zawodowo fotografią, które podzielą się swoim doświadczeniem” – wymienia Jacek
Pałucha. Prężna działalność organizacji,
ciekawe zadania, które realizują, wprowadzanie innowacyjnych pomysłów – to
wszystko przekonuje do zostania członkiem zawierciańskiej grupy, jeśli choć
trochę interesuje nas fotografia.
Każda osoba mająca chęć dołączyć do JPT
powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na profilu Grupy na Facebooku
(www.facebook.com/grupaJPT) oraz dołączyć 10 zdjęć prezentujących umiejętności fotograficzne i przesłać wszystkie pliki na adres
biuro@grupajpt.pl.
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
Jurassic Photo Team.
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Szlacheckie Skarżyce
Paweł Kmiecik

– „Chleb robię na kwasie, drożdżach i zaczynie. Ciasto wyrabia się
pół godziny. Piecze się go w piecu opalanym wysuszonym drewnem
sosnowym. Na ogół trwa to półtora godziny, a mnie zajmuje 90
minut…” – mówi Krystyna Kurek z Koła Gospodyń Wiejskich ze
Skarżyc, które od końca 2011 roku istnieje pod nazwą Szlachta
Skarżycka. Poczucia humoru nie brakuje również innym członkom
grupy – zwłaszcza, gdy mowa jest o chochole i chocholicy.

H

istoria skarżyckiego koła gospodyń
wiejskich sięga kilkudziesięciu lat
wstecz, jednak w latach 80. ubiegłego
wieku grupa przerwała działalność. Reaktywowało ją w 2010 roku kilkoro osób
na czele z sołtysem Skarżyc, Witoldem
Leśniakiem. Jednym z pierwszych celów
było zachęcenie do działania jak największej liczby osób i wspólne czegoś zorganizowanie. Obecnie grupa składa się z 20
członków, spośród których 14 jest aktywnych regularnie.
Chochoł i chocholica
Reaktywowane koło w ramach swych
pierwszych działań uczestniczyło w dożynkach gminnych, organizowało spotkania opłatkowe, a także z okazji Dnia
Kobiet i… Dnia Chochoła. Nazwa tej fantastycznej postaci, o której w „Weselu”
pisał Stanisław Wyspiański, jest w Skarżycach dość znana. Przy okazji ubiegłorocznych dożynek zawierciańskich,
przygotowywanych przez sołectwo, na
terenie gminy spotkać można było ponad 30 wykonanych ze słomianych bali
i przystrojonych ubraniami 5-metrowych
chochołów. Ów „chochoł” używany jest
w Skarżycach także w nieco innym kontekście. Dzięki staraniom członków koła
odnaleziono pochodzący z XVII wieku
przepis z funkcjonującej wówczas gorzelni, a wyroby powstałe na jego bazie
nazwano dla mężczyzn chochołem oraz
dla kobiet – chocholicą.
Wątek gorzelni jest jednak poboczny wobec głównej idei odnowienia skarżyckiego koła gospodyń wiejskich, choć
historia wciąż odgrywa tu znaczącą
rolę. Gdy w 2011 r. rozpoczęło się poszukiwanie strojów dla członków koła,
przeznaczonych na uroczyste okazje,
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wypożyczono garderobę wzorowaną na
styl średniowieczny. Od tamtego czasu
moda sprzed kilku wieków stała się wizualnym znakiem rozpoznawczym skarżyckiej grupy. Uszyto 14 kompletów takich strojów, a koło gospodyń wiejskich
zmieniło nazwę na Szlachta Skarżycka.
Szlacheckie nawiązanie do przeszłości
ma głębsze podstawy. Jak mówi Witold
Leśniak: „W Skarżycach był dwór, od XVI
wieku pierwszym właścicielem był ród
Brzeskich. Pobliskie dwory były w Kromołowie i Rudnikach, natomiast w Blanowicach był folwark”. Co ciekawe, pamięć
o szlacheckich czasach objawia się nie
tylko poprzez strój, ale również sposób
bycia. – „Odczuwam odpowiedzialność
związaną z noszeniem stroju szlacheckiego” – mówi Agnieszka Gołuchowska. – „Powinnam wtedy zachowywać

średniowieczną kulturę i sposób postępowania”. To ambitne zadanie ułatwia
osoba prowadząca w Skarżycach zajęcia
z tańca i śpiewu, która pomaga poznawać
także średniowieczne obyczaje.
Dziś na jutro
– „Bardzo ważne jest to, żeby zaczyn
mógł wyrosnąć. W tym celu robi się go
dziś na jutro” – opowiada Jadwiga Kaczmarzyk. – „Później zasypujemy go mąką
i pół godziny wyrabiamy, żeby ciasto odchodziło od ręki. Następnie zostawia się
je na jakiś czas, żeby wyrosło, po czym na
stolnicę, na kosiatki (koszyczki) i wkłada
się łopatą do piecka. 6 bochenków trzeba
ładnie ułożyć w piecu, żeby ciasto się nie
pomieszało. Po 90 minutach gospodyni
wyjmuje bochenki, rozkłada na materiale

Aktywni mieszkańcy Skarżyc prezentują stroje szlacheckie.
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Młode członkinie organizacji pozują w strojach stylizowanych na średniowiecze.

na stole, przemywa wodą, przykrywa,
żeby odparowało i chleb jest gotowy”.
Tradycje kulinarne cieszą się sporym
zainteresowaniem, zwłaszcza podczas
większych wydarzeń przygotowanych
przez Szlachtę Skarżycką. – „Gdy przez 10
dni gościliśmy w Skarżycach plener malarski, częstowaliśmy naszymi potrawami regionalnymi malarzy biorących w nim
udział. Smakowało im” – z dumą podkreśla sołtys. Rezultatem działań Szlachty Skarżyckiej były – co również z satysfakcją akcentują jej członkowie – aż trzy
nominacje za ubiegłoroczną działalność
w tegorocznym Konkursie Laureatów.
Organizuje go od kilku lat Urząd Miejski
w Zawierciu w celu wyróżnienia oraz podziękowanie osobom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz miasta. Jedna
z nominacji przyznanych Skarżycom zamieniła się w zwycięstwo – Witold Leśniak
został Osobowością Roku 2012.

„Piątka” dla Skarżyc
Spotkania Szlachty Skarżyckiej odbywają się co tydzień, zawsze w soboty.
Wśród kilkunastu osób zawsze obecnych można napotkać ludzi reprezentujących różne grupy wiekowe. Jak mówi
Agnieszka Gołuchowska: „To miłe, że
starsze pokolenie uczy nas czegoś nowego. Wiedza zdobyta podczas takich
spotkań czasem przydawała się w szkole – zwłaszcza na historii”. – „To dla nas
odskocznia od codzienności” – dodaje
Ilona Kurek, córka pani Krystyny, którą
znamy z opowieści o pieczeniu chleba.
Bycie dostrzeżonym i docenionym
jest ważne. Nic więc dziwnego, że oprócz
wyróżnień i nagród zdobytych podczas
Konkursu Laureatów, innym powodem
do dumy dla Szlachty Skarżyckiej jest
także planowana obecność w Orszaku
Trzech Króli w Zawierciu w przyszłym

roku. Ks. Henryk Kowalski, proboszcz
parafii Bożego Ciała w dzielnicy Argentyna, widząc kolorowe średniowieczne
stroje Szlachty zaprosił ich do udziału
w organizowanym od kilku lat na początku nowego roku pochodzie w dniu
wspomnienia postaci Kacpra, Melchiora i Baltazara.
– „Lubię, jak coś się dzieje w Szlachcie, tylko często nie mam wiele czasu. Ale przy okazji urlopu sporo czasu spędzam na działalności w naszej
grupie” – mówi Halina Ciszowska.
Koło obchodzące w tym roku 3 lata
od reaktywacji na trwałe już wpisało
się w lokalną społeczność Skarżyc, co
było widać przy okazji przygotowania
ubiegłorocznego ludowego święta. Jak
podkreśla Witold Leśniak: „Na dożynki ok. 2/3 społeczności Skarżyc w jakiś sposób włączyło się w przygotowanie odpowiedniego wystroju – jeśli nie
przestrzeni wspólnej, to przynajmniej
swojego podwórka”. Po dożynkach
również reszta Zawiercia może przyznać, że obecność Szlachty pochodzącej z jedynego sołectwa znajdującego
się w granicach miasta jest potrzebna
i korzystna dla wszystkich.
Choć numeracja linii komunikacji
miejskiej nie ma z tym żadnego związku, to jednak autobusowa „piątka” kursująca do Skarżyc może być poczytana
za ocenę działalności lokalnego koła
gospodyń (i gospodarzy) wiejskich. Zapewne jeszcze o nich usłyszymy.
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
Szlachty Skarżyckiej.

ARK Agencja Pracy
Pośrednictwo pracy

Rekrutacja podstawowa
Rekrutacja kompleksowa

Leasing Pracowniczy (praca tymczasowa)

analiza zapotrzebowania Zleceniodawcy
przygotowanie ogłoszeń i zamieszczenie ich w Internecie i/lub w prasie
poszukiwanie kandydatów
wstępna selekcja kandydatów polegająca na analizie zgłoszeń
prezentacja profili kandydatów
zorganizowanie spotkania z wyłonionymi kandydatami
oddelegowanie pracownika do miejsca wykonywania pracy
prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo/płacowej
częściowy/umowny/kompleksowy nadzór nad pracownikami

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu personelu do wykonania konkretnego zadania,
krótkoterminowego zlecenia (np. w ramach urlopu pracownika, zastępstwa, pracy
sezonowej), jak również długoterminowego kompleksowego projektu.

ARK Agencja Pracy
ul. Wierzbowa 16, Zawiercie,
tel./fax: 32 670 35 20
e-mail: sekretariat@arkjobs.eu

www.arkjobs.eu
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Jeszcze Polska nie zginęła,
póki pamiętamy!
Katarzyna Wilk

Pomimo problemów zdrowotnych, pomimo wieku, pomimo niełatwo
zrozumiałych nowości technologicznych – za wszelką cenę starają się
kultywować pamięć o II wojnie światowej, jej ofiarach i bohaterach oraz
o tradycjach wojskowych. Kto taki? Zawierciańscy kombatanci wojenni.

Włodzimierz Gorzelak (drugi z lewej) składa kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza z przedstawicielami władz samorządowych.

8

maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa przewodniczący Powiatowej Społecz- wielkich uroczystości, na których
i Wolności, święto uroczyście ob- nej Rady Kombatantów przy zawier- przemówienia przyćmiewają prawdzichodzone w latach 1946-1989. Dziś ciańskim Starostwie Powiatowym.
wy cel spotkania. Wolę raczej, żeby
nieco zapomniane i celebrowane jeTradycyjnie jak co roku o godzinie było powiedziane jedno mądre słowo
dynie przez nielicznych, którzy ciągle 10:00 w dniu 8 maja przy pomniku Nie- lub zdanie. W tym dniu niech nas bęo nim pamiętają. Wspominają nie tyle znanego Żołnierza pan Włodzimierz dzie jak najwięcej, ale niech te uroczyświęto, co poległych, którzy oddali ży- wraz z przedstawicielami lokalnych stości nie będą męczące. Wolę w spocie za wolność ojczyzny. W Zawierciu władz oraz członkami Rady składa- koju z refleksją wspomnieć minione
taką osobą, która o poległych – często ją w milczeniu i zadumie biało-czer- czasy i cieszyć się ze spotkania z blinieznanych, lecz zasłużonych – pamię- wone kwiaty oraz zapalają znicze ku skimi mi osobami” – wyjaśnia pan
ta jest m.in. Włodzimierz Gorzelak, pamięci. – „Nie jestem zwolennikiem Włodzimierz.
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Włodzimierz Gorzelak jest jednym
z najmłodszych i najbardziej aktywnych
członków Rady. Wywodzi się on z Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Jego działalność
rozpoczęła się, gdy jako pracownik
Huty Zawiercie z racji statusu byłego
obozowicza trafił do lokalnego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – do Koła Zakładowego przy Hucie „Zawiercie”. – „Moim
pierwszym zadaniem było wystaranie
się o należne odznaczenia dla zasłużonych członków. Po wielu miesiącach starań udało mi się uzyskać odznaczenia
dla stopnia pułkownika oraz kapitana.
I tak ta moja działalność trwa do dziś”
– ze skromnością w głosie opowiada
p. Włodzimierz. Oficjalnie kombatanckie Koło Zakładowe Huty „Zawiercie”
swoją działalność zakończyło w grudniu ubiegłego roku. Aktualnie funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów przy Starostwie Zawierciańskim.
Pod opieką Rady znajduje się 14 członków powyżej 80. roku życia, a najstarszą
członkinią jest pani Maria Markiewicz,
która w tym roku będzie obchodziła setną rocznicę urodzin.
Pan Włodzimierz skrupulatnie wymienia pozostałe osoby: „Henryka Biały – prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP;
Eleonora Trąba – z Żarnowca, 84-letnia
kobieta, ale niesamowicie czynny i zaangażowany organizator wszelkich uroczystości; Zygmunt Molęda – Irządze;
Tadeusz Klimas – z AK; Stefan Słopiecki
– Łazy; kpt. Leszek Snitko – Gołuchowice;
Stanisław Krupa – Szczekociny; Marian
Obara – Wierzbica; Bronisław Sadowski – Poręba; Antoni Zimny – Włodowice – to moi podopieczni, których staram
się odwiedzać przynajmniej dwa razy do
roku; najczęściej z okazji Świąt, gdy rozwożę paczki świąteczne. W trakcie tych
spotkań, czasem indywidualnych, a czasem grupowych, najczęściej rozmawiamy o problemach życia codziennego oraz
wspominamy dawne czasy. W swoich
szeregach mamy również honorowego
obywatel Zawiercia, 95-letniego p. Władysława Żuka”.

Katynia, Starobielska, Smoleńska, Charkowa i Miednoje (13 kwietnia), Obelisk
Ofiar Gestapo (uroczystości odbywają się
28 kwietnia), Święto Wojska Polskiego
(15 sierpnia), tablica przy ul. Kościuszki,
upamiętniająca podziemną organizację
„Płomień” (uroczystości 18 września).
– „W każdej z tych uroczystości pomagają nam zaprzyjaźnione i współpracujące z nami szkoły, m.in. Gimnazjum
nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu oraz Zespół Szkół im. prof. Romana
Gostkowskiego w Łazach. Odświętnie
ubrani uczniowie dumnie maszerują
w poczcie sztandarowym. Szczególnie
pięknie wygląda Święto Wojska Polskiego, gdzie w barwach XX Pułku Ułanów
uczestniczy Jurajski Szwadron Kawalerii im. króla Jana III Sobieskiego z Poręby, dowodzony przez porucznika Marka
Pałuchę. Nieocenione wsparcie świadczy również p. Monika Pijarska, która
z ogromnym zaangażowaniem pomaga
mi we wszystkich sprawach formalnych”
– opowiada p. Włodzimierz.

tegoż programu jest wskrzeszenie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej poprzez
zasadzenie 21 473 Dębów Pamięci.
Każdy dąb, będący żywym pomnikiem, ofiarowany jest jednej zamordowanej osobie. W Zawierciu takim osobami
byli nauczyciel i porucznik Jan Gubała,
porucznik Eustachy Serkes, major Władysław Drabarek i podpułkownik Rudolf
Geyer. Kolejny Dąb Pamięci pojawił się
w 2010 r. w Porębie. Uczniowie Zespołu
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Porębie
ten Dąb dedykowali pamięci porucznika
Bolesława Hruta. Pomimo że program
zakończył się w 2010 roku, młodzież zobowiązała się do opieki nad Dębami Pamięci posadzonymi na placu szkolnym
oraz na Placu im. Teodora Stosika, a także obeliskami z tablicami upamiętniającymi ofiary NKWD.
Zgodnie ze słowami Bogusława Wolniewicza, że Ojczyzna to trzy wielkie
rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć – dwie z nich
każdy z nas już w jakimś stopniu posiada,
lecz nad wspólną pamięcią wciąż przyjDęby Pamięci
dzie nam skrupulatnie pracować. Pozostaje nadzieja, że ziarno zasiane przez
Od 2009 roku Rada wraz z Gimna- p. Włodzimierza Gorzelaka przyniesie
zjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Za- mieszkańcom powiatu zawierciańskiego
wierciu bierze udział w edukacyjnym obfite plony w postaci niezatartej pamięprogramie „Katyń... ocalić od zapomnie- ci o poległych za ojczyznę.
nia”, wspierany przez Instytut Pamięci Narodowej. Nadrzędnym zadaniem Fotografie w tekście: Katarzyna Wilk

Lekcje historii
W zawierciańskim kalendarzu uroczystości oraz na mapie miejsc upamiętniających czasy wojny znajdują się
obecnie: rocznica wyzwolenia Zawiercia (20 stycznia), rocznica śmierci ofiar
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Nie pozostanie po nas nic
oprócz sztuki
Otrzymała niezliczoną ilość nagród, jako malarka i rysowniczka jest znana
w wielu krajach świata, a pochodzi z Zawiercia i przez wiele lat mieszkała
w naszym mieście. O sobie, swojej twórczości i innych formach aktywności
Małgorzata Lazarek opowiada w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.
▸▸ Malarstwo i rysowanie to dla Pani
hobby, pasja życia…
▸▸ Małgorzata Lazarek: …i zawód.

i byłam nimi zachwycona. Gdy rodzice
przyszli z pracy, pochwaliłam się tymi
kwiatkami. Efekt: rodzice byli załamani, ja – zadowolona. Tak się zaczęła
▸▸ Jak się to zaczęło?
moja przygoda z rysowaniem i malowa▸▸ Rodzice opowiadali mi taką anegdo- niem. Później też nie wyobrażałam sotę, że gdy miałam 6 lat zakupili śliczny bie, że mogę robić coś innego niż sztui nowy telewizor. Mnie on się bardzo ka. Wszystkie książki, które mieliśmy
podobał. I cyrklem lub jakimś szpi- w domu, były pokolorowane przeze
kulcem wyskrobałam na plastikowej mnie. No i wybrałam Liceum Plastyczobudowie kwiatki. One były piękne ne w Częstochowie.

▸▸ Daleko musiała Pani dojeżdżać.
▸▸ Miałam bardzo „pod górkę” do szkoły,
ponieważ przez 5 lat, bo tyle trwała nauka w liceum, każdego dnia wstawałam
o 5:00 rano, łącznie z sobotami. Na nogach pokonywałam odległość od domu na
Zuzance do dworca, pociąg jechał 45 minut, a do tego trzeba jeszcze doliczyć 20
minut na drogę z dworca w Częstochowie,
bo Liceum mieściło się pod Jasną Górą.
W okresach pielgrzymkowych bywały takie sytuacje, że nie byłam w stanie wsiąść
do pociągu, więc nierzadko wracałam do
domu prawie w nocy, żeby następnego
dnia znowu wstać o 5:00 rano…
▸▸ Musiała Pani kochać swoją pasję, żeby
tak się poświęcać.
▸▸ Kochałam moją szkołę, miałam fantastycznych kolegów i cudownych nauczycieli, do dziś utrzymujemy kontakt. Te 5
lat pomiędzy 15 a 20 rokiem życia to był
czas kształtowania się młodego człowieka i to zostawia trwały ślad w osobowości
jednostki.
▸▸ Rysowanie zaczęło się od obudowy telewizora, malowanie od kolorowania
książek, a tworzenie karykatur?
▸▸ To działo się jednocześnie. Już w szkole podstawowej zarabiałam pieniądze!
Będąc małą dziewczynką razem z koleżanką prowadziłam „sklepik” szkolny,

Małgorzata Lazarek
absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie Wydziału Grafiki w Katowicach. Rysuje,
maluje, wykonuje rysunki satyryczne i ilustracje.
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w którym sprzedawałyśmy koperty na rysunki satyryczne. Taki rysunek może
listy, na których ja rysowałam pisakiem być z tzw. dymkiem, czyli miejscem na
kontury bajkowych postaci, a koleżanki treść, albo bez tekstu. Wyższą półką są te
to kolorowały. Karykatury zaś robiłam bez słów, bo przedstawiają taką sytuację,
nauczycielom. One wędrowały często po która jest śmieszna bez komentarza.
klasie, w związku z czym byłam lubiana
wśród kolegów i koleżanek z klasy…
▸▸ Pewnie często pytają Panią, skąd biorą się na to pomysły?
▸▸ A przez nauczycieli niekoniecznie…
▸▸ Z niczego, czyli z głowy. Na konkursy sa▸▸ Kilka razy zdarzyło się, że te karykatu- tyryczne tematy są narzucone. I tak, na
ry trafiły w nieodpowiednie ręce, ale koń- przykład, jeśli tematem jest pies, trzeba
czyło się to tylko naburmuszoną miną usiąść i zastanowić się, jakie cechy psa
i pogrożeniem palcem.
można przedstawić dowcipnie, co jest
śmiesznego w psie, czy widzieliśmy jakie▸▸ Co dla Pani jest ważniejsze: malowa- goś psa, który był zabawny, albo jakąś zanie, rysowanie, sztuka satyry?
bawną z nim scenę. I cała sprawa polega na
▸▸ Najważniejsze jest życie. Na pierw- tym, żeby narysować to tak, aby było zroszym miejscu jest rodzina, a na drugim zumiałe nie tylko dla Polaka, ale także dla
miejscu – jeśli chodzi o to, co robię – jest Amerykanina czy Chińczyka. To jest gimjednocześnie każdy z tych rodzajów nastyka dla umysłu. Przygotowywanie rysztuki, nie można tego wartościować. sunków satyrycznych ma dwojaki wymiar
A ponieważ jestem osobą niecierpliwą,
ekspresyjną i zmienną, to kiedy chwilowo znudzę się malarstwem i mam ręce
zniszczone od farb, wtedy przechodzę
do pióra i skrobię nim na papierze. Kiedy
zaś jest mi smutno, zajmuję się zabawnymi rysunkami. A lubię w tej dziedzinie konkurować i wygrywać (śmiech).

– pierwszy to myślenie i gimnastyka intelektu, a drugi to lek na melancholię.
▸▸ Często Pani bywa w Zawierciu?
▸▸ Teraz dość rzadko – raz na trzy, albo
cztery miesiące.
▸▸ Czy są jakieś ważne i piękne dla Pani
miejsca w Zawierciu lub okolicy?
▸▸ W Katowicach mieszkam od 4 lat,
a wcześniej przez czas dorastania, młodości i dojrzałości w Zawierciu. Jest jedna rzecz, której żałuję bardzo i za którą będąc na Śląsku mocno tęsknię – za
tym, co stworzył Pan Bóg, czyli za naturą: Jurą, lasami, ścieżkami rowerowymi.
Jestem zapaloną rowerzystką i bardzo
lubiłam zwiedzać Jurę na rowerze, gdy
mieszkałam w Zawierciu. Tęsknię też
za naszymi lasami, bo w tych zawierciańskich są jagody, poziomki i grzyby,
a w lasach katowickich nie ma nic z tych

▸▸ No i wygrywać się udaje.
▸▸ Jestem skromna i chwalić się nie lubię,
choć tym się pochwalę. Zdobyłam główną nagrodę – grand prix w najbardziej
prestiżowym i najstarszym konkursie satyrycznym w Polsce, Satyrykon w Legnicy. Biorę w nim udział od 15 lat i właściwie tylko 2-3 razy nie udało mi się zdobyć
żadnej nagrody, ale główną otrzymałam
po raz pierwszy.
Miesiąc temu wróciłam z Tbilisi, gdzie
miałam wystawę satyryczną na uniwersytecie, a za niedługo moje obrazy
jadą do Dubaju. Kilka dni temu byłam
w Warszawie i odebrałam nagrodę za to,
że sprawiam, aby Polska była piękniejsza. Nagrodę wręczał Minister Kultury
i Sztuki, a uroczystość odbywała się na
Zamku Królewskim w Warszawie. Cieszyłam się o tyle, że byłam tam jedyną
kobietą. Kobiet, które zajmują się satyrą, raczej nie ma. Nie ma również zbyt
wiele kobiet, które opowiadają dowcipy
w towarzystwie.
▸▸ Teraz karykaturą się Pani nie zajmuje?
▸▸ Karykatura to bardzo wąska specjalizacja, w której przedstawienie człowieka polega na dowcipnym przerysowaniu
wszystkich jego cech charakterystycznych. Zajmują się tym mistrzowie. Ja robię
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rzeczy. Szkoda tylko, że Jura jest nie- w Berlinie. Byłam zachwycona tym, że na
rzadko niszczona przez brzydką archi- ulicy nie będącej żadnym szczególnym
tekturę nowej zabudowy.
skupiskiem artystów na odcinku około
3 kilometrów było bodaj 10 galerii. Mia▸▸ Malowała Pani też kiedyś Jurę?
sto dotuje biznesy związane ze sztuką –
▸▸ Ach, i to nie raz. Przez 7 lat byłam płaci się mniejszy czynsz, otrzymuje się
komisarzem pleneru organizowanego dotacje na pracownika. W Katowicach są
przez gminę Ogrodzieniec. Sprowadza- 2-3 galerie sztuki – a jest to stolica wojełam znajomych artystów i wspólnie ma- wództwa śląskiego. A przecież nic po nas
lowaliśmy Jurę, a artyści zostawiali te nie zostanie oprócz sztuki.
obrazy gminie.

▸▸ Coś pozytywnego na koniec?
▸▸ Ładną dziś pogodę mamy (śmiech).
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum
Małgorzaty Lazarek.

▸▸ Zna Pani Częstochowę, Katowice i Zawiercie – gdzie żyło się lepiej?
▸▸ Całe Liceum spędziłam w Częstochowie, studia w Katowicach, a resztę życia
w Zawierciu. W Częstochowie było dobrze, bo byłam wówczas młoda. W Katowicach jestem od kilku lat. A w Zawierciu
mieszkało się dobrze, bo mieszkaliśmy
na peryferiach miasta, blisko lasu. Przychodziły tam często różne zwierzęta –
bociany, jeże.
▸▸ Teraz mieszka Pani w Katowicach,
gdzie prowadzi swoją restaurację „Zielona Gęś” – skąd nazwa?
▸▸ To jest oczywiście związane z Teatrzykiem Zielona Gęś Gałczyńskiego. Brałam
kiedyś udział w konkursie dotyczącym
jego twórczości i wtedy bardzo spodobał
mi się pomysł połączenia sztuki z klimatami kulinarnymi. Wewnątrz jest olbrzymia zielona gęś wykonana z gąbki, a na
ścianach znaleźć można twórczość moją
i innych artystów.
▸▸ Czy Pani rysunki można oglądać także w periodykach?
▸▸ Cóż, jeśli chodzi o periodyki, to jest
z tym bardzo źle. Ile zna Pan periodyków, które publikują rysunki satyryczne?
▸▸ Trzy, które regularnie czytam.
▸▸ No właśnie. Na palcach jednej ręki można policzyć takie czasopisma. Kiedyś,
przez rok, publikowałam rysunki w „Gościu Niedzielnym”. Jest mi niezmiernie
żal, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy kończą uczelnie artystyczne i mają
mnóstwo fantastycznych i kreatywnych
pomysłów, z czasem traci entuzjazm, bo
nie istnieje coś takiego, jak mecenat państwa. W gazetach jest taki trend, że taniej
opublikować zdjęcie niż zamówić rysunek u twórcy.
▸▸ Sztuka zamiera?
▸▸ Usycha. Jest bardzo mało artystów,
którzy potrafią utrzymać się ze swojej twórczości. W ubiegłym roku byłam
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Ważniejsze wystawy Małgorzaty Lazarek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1987 Wystawa Dyplomowa, BWA Katowice
1998 Muzeum Archidiecezjalne, Katowice
1999 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa
2000 Gyor i Budapeszt, Węgry, Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
2001 Galeria „Avec”, Bordeaux, Francja, European Cartoon Contest, Belgia
2002 Łazienki Królewskie, Warszawa; Biblioteka Śląska, Katowice, Muzeum Karykatury, Warszawa; Festiwal Komedii, Tarnów, Galeria Avec,
Bordeaux, Francja
2003 Nettental Lobberich, Niemcy, Piwnica pod Baranami, Kraków; Międzynarodowe Targi Wina, Bordeaux, Francja; Frendersdort, Niemcy, Muzeum Karykatury, Warszawa
2004 Lubeka, Niemcy; Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej,
Hamburg, Niemcy
2005 Dwór Artusa, Toruń,
2006 Muzeum Karykatury, Warszawa; Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica;
Tarnowskie Klimaty, Tarnów
2008 i 2009 Związek Polskich Artystów Plastyków, Katowice
2010 Praca roku – ZPAP, Katowice
2011 Kolonia, Niemcy
2012 Muzeum Śląskie, Katowice
2013 Tbilisi, Gruzja
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Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zawiercie”
– nie tylko eksploatacja
i administrowanie
Rozmowa z Ryszardem Miszczykiem, Wiceprezesem
Zarządu SM „Zawiercie” ds. Eksploatacji i Inwestycji.
▸▸ Wydawałoby się, że działalność
spółdzielni to tylko eksploatacja
własnych zasobów i administrowanie.
W waszym przypadku jest inaczej.
▸▸ Ryszard Miszczyk: Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zawiercie” nie ogranicza się tylko do eksploatacji posiadanych
zasobów mieszkaniowych. Realizowane
przez Spółdzielnię prace modernizacyjne znacznie poprawiają wygląd i estetykę bloków i ich otoczenia.
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni
podzielone są na dwa osiedla: „Północ”
obejmuje osiedla Zuzanka i Piłsudskiego, natomiast drugie to „Południe”,
w skład którego wchodzą budynki centrum miasta oraz ulica Paderewskiego.
Każde osiedle posiada własną administrację, składającą się z konserwatorów,
gospodarzy domów zajmujących się porządkiem na osiedlach oraz z administratorów przyjmujących zgłoszenia
awarii i interwencji lokatorów. Administracje pełnią dyżury przez całą dobę
we wszystkie dni łącznie z niedzielami
i świętami.
▸▸ Znani jesteście ze swej działalności
kulturalnej, sportowej, oświatowej
i charytatywnej.
▸▸ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” prowadzi dwa kluby osiedlowe: „Relax” przy ul. Spacerowej 4 oraz
„Popołudnie” przy ul. Spółdzielczej 9.
Kluby osiedlowe prowadzą działalność
kulturalno-oświatową i sportową dla
dzieci i młodzieży. Co roku organizowane są półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji oraz spotkania wigilijne dla osób samotnych. Wspieramy
też kluby sportowe, stowarzyszenia
i organizacje społeczne.

Na zdjęciach zajęcia dla dzieci w klubach osiedlowych SM „Zawiercie”.
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▸▸ Głośno ostatnio w Zawierciu o Waszej nowej inwestycji w okolicach
Dworca PKP.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Zawiercie” realizuje na bieżąco swoje
obowiązki oraz wyznacza nowe cele.
Obecnie prowadzi inwestycję budowy pawilonów handlowo-usługowych
przy ul. Sikorskiego, róg Dmowskiego.
Inwestycja realizowana jest ze środków finansowych wpłaconych do Spółdzielni przez przyszłych właścicieli.
Spółdzielnia na inwestycję nie angażuje środków własnych.
Zgodnie z zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą Spółdzielni preliminarzem zysk Spółdzielni z tej inwestycji
wyniesie ok. 250 tys. zł oraz wykonany zostanie w pobliżu terenu inwestycji ogrodzony plac zabaw, wyposażony
Na zdjęciu powstający pawilon handlowo-usługowy SM „Zawiercie”.
w nowoczesne urządzenia zabawowe.
W tym miejscu należy przypomnieć, że
podobny kompleks pawilonów handlo- a także prace remontowe dróg i chodni- ul. Paderewskiego 4 i 6, Dojazd 21 i 27,
wo-usługowych na takich samych wa- ków, pokryć dachowych, wymiany okien Piłsudskiego 65 i 67, Zaparkowa 6, 10
runkach finansowych powstał w latach i drzwi na klatkach schodowych i ko- i 14 oraz remonty drogi wraz z parkinminionych przy ul. Piłsudskiego wraz rytarzach, modernizację dźwigów oso- gami przy budynkach Dmowskiego 4
z infrastrukturą.
bowo-towarowych, oraz wiele innych i Dmowskiego 8. Rozpoczynamy także
prac niewidocznych, a koniecznych ze prace przy budynkach Paderewskiego 25
▸▸ Nie jest tajemnicą, że zaległości względu na bezpieczeństwo naszych oraz Piłsudskiego 65, 67 i 69 dotyczące
czynszowe w spółdzielni są duże. mieszkańców, np. przeglądy i remonty modernizacji infrastruktury osiedlowej,
Mimo to w Waszym przypadku cią- instalacji gazowych, wentylacyjnych, tzn. drogi, chodniki, parkingi.
gle się coś dzieje.
spalinowych, elektrycznych, oceny sta▸▸ Pomimo zaległości w opłatach czyn- nu technicznego budynków itp.
▸▸ Sprawa parkingów w naszym mieszowych, wynoszących około 3,5 miście to prawdziwy temat tabu. Jesteliona złotych, Spółdzielnia w ramach ▸▸ Co planujecie w bieżącym roku?
ście chyba jedynym podmiotem, który
działalności remontowej wykonuje pra- ▸▸ Spółdzielnia w 2013 r. zaplanowała kom- mocno go artykułuje.
ce termomodernizacyjne, polegające na pleksowe docieplenie budynków przy ul. ▸▸ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
dociepleniu ścian zewnętrznych oraz Wyszyńskiego 8 i Paderewskiego 20 oraz „Zawiercie” widzi potrzeby nie tylko
stropów piwnic i ostatnich kondygnacji, docieplenie stropów w budynkach przy mieszkańców swoich zasobów, lecz
również mieszkańców miasta. Szczególnie dużym utrudnieniem jest brak
miejsc do parkowania samochodów,
których ciągle przybywa, a osiedla nie
są z gumy. Służby Spółdzielni opracowały koncepcje modernizacji terenów
i dróg dojazdowych. Koncepcje dotyczące terenów osiedla Centrum, Piłsudskiego i Zuzanka przekazano władzom miasta i powiatu. Zrealizowanie
tych wspólnych pomysłów spowoduje
powstanie nowych miejsc postojowych
i częściowo rozładuje ciasnotę panującą
na osiedlach naszego miasta. Pragniemy, aby nasze osiedla, a co za tym idzie
nasze miasto, wyglądały coraz ładniej,
a mieszkańcom żyło się coraz lepiej
i bezpieczniej.
Jedną z inicjatyw wspieranych przez SM „Zawiercie” jest Koło Wędkarskie nr 66.
Obecnie jego siedzibą jest pomieszczenie spółdzielni.
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