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Klub Sportów Ekstremalnych JURA
 zaprasza na

Warsztaty rycerskie obejmuj¹ce: 
naukê historii ruchu rycerstwa, zasady walki rycerskiej, fechtunku 

oraz funkcjonowania turniejów i pokazów rycerskich.

Zajêcia prowadziæ bêd¹ instruktorzy
Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej.

Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny. 
W warsztatach mog¹ braæ udzia³ mieszkañcy gmin 
 Ogrodzieniec, £azy, Pilica, Kroczyce, W³odowice 
  w wieku 15-64 lata. Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê 
   od wrzeœnia 2010 roku w Pilicy.

Zapisy na warsztaty s¹ mo¿liwe
 poprzez formularz rekrutacyjny na stronie 
   zawiercianin.pl oraz telefonicznie 
 pod numerem 506 104 666 Andrzej Mroziñski.

Dodatkowe informacje: 
  Pawe³ Abucki, tel. 695 549 929

ORGANIZATOR PARTNERZY PATRONAT

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

Warsztaty tañca dawnego obejmuj¹ce:
naukê historii tañców œredniowiecznych, poznanie i warsztaty 

ró¿nych rodzajów tañców oraz funkcjonowanie 
pokazów tañców dawnych.

Czlowiek- najlepsza inwestycja
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	 Jesień	 to	 zawsze	
gorący	dla	nas	okres.	
To	 właśnie	 teraz	 po	
wakacyjnej	 przerwie	
ruszają	 zaplanowa-
ne	 na	 drugą	 połowę	
roku	 projekty.	 Rok	
2010	 był	 dla	 nas	 ła-
skawy.	Komisje	oceny	
projektów	 zaakceptowały	
sporo	 naszych	 pomysłów.	
Dzięki	 temu	 uda	 się	 zre-
alizować	 wiele	 ciekawych	
inicjatyw	 społecznych	 skie-
rowanych	 do	 mieszkańców	
powiatu	 zawierciańskiego.		
Trzeba	 jednak	pamiętać,	 że	
projekty	to	nie	sielanka.
	 Niestety	 pozyskanie	
środków	 z	 funduszy	 euro-
pejskich	nie	jest	proste.	Na-
pisanie	 dofinansowanego	
projektu	 wymaga	 przeczy-
tania	wielu	stron	dokumen-
tacji,	 dostosowania	 się	 do	
wąskich	 priorytetów,	 speł-
nienia	 wyśrubowanych	 wy-
magań	formalnych.	Wszyst-
ko	to	powoduje,	że	jesteśmy	
jako	 CIL	 jedną	 z	 niewie-
lu	 organizacji	 w	 powiecie,	
które	 sięgają	 po	 te	 środki.	
Skomplikowane	 procedury	
nie	pozwalają	na	to	by	małe	
organizacje	skorzystały	z	do-
brodziejstw	pieniędzy	z	Unii	
Europejskiej.	 Te	 skrajnie	
niesprawiedliwe	 warunki	
gry	 wpisują	 się	 w	 liberalną	
tendencję	 w	 której	 silniej-
szy	 ma	 nieproporcjonalnie	
większe	możliwości	rozwoju,		
a	słabszemu	pozostaje	wege-
tacja.	Nasze	państwo	zarów-
no	na	polu	 społecznym	 jak	
i	gospodarczym	nie	robi	nic	
by	 te	nierówności	 zlikwido-
wać.
	 Z	 naszego	 doświadcze-
nia	 ubiegania	 się	 o	 dotacje	
europejskie	 czasem	 nasu-
wa	się	wniosek,	że	nie	treść	
wniosku	 jest	 najważniejsza,	
a	jego	forma.	Tracą	na	zna-
czeniu:	 rzeczywista	 waga	
problemu	i	znaczenie	dla	lo-
kalnej	społeczności.	Dla	oce-
niających	ważniejsze	jest	to,	
czy	cele	 i	rezultaty	są	zdefi-
niowane	 wg	 unijnej	 meto-
dologii,	 czy	 są	 zachowane	
proporcje	 udziału	 kobiet	 i	
mężczyzn	 wśród	 uczestni-
ków,	czy	ujęta	jest	we	wnio-

sku	zgodność	celów	projek-
tu	 z	 lokalnymi	 strategiami	
rozwoju	 itp.	 Konsekwencją	
tego	 są	 kłopoty	małych	 or-
ganizacji	 w	 przeskoczeniu	
bariery	 wiedzy	 o	 tym	 jak	
napisać	 wniosek,	 by	 speł-
niał	wszystkie	wyśrubowane	
warunki.	By	 zaznajomić	 się	
z	 samą	 dokumentacją	 pro-
jektu	 nierzadko	 potrzeba	
dobrych	kilka	dni	lektury.
	 Cieszymy	 się,	 gdy	 na-
pisane	 wnioski	 uzyskują	
akceptację.	 Jednak	 to	 tylko	
początek	 prawdziwych	 wy-
zwań.	 Programy	 europej-
skie	 potrzebują	 ogromnej	
biurokracji.	Wymaga	 się	od	
nas	 list,	 notatek,	 zaświad-
czeń		na	wszystko	co	się	da.	
Człowiek	zamiast	skupiać	się	
na	koordynowaniu	projektu	
owładnięty	 jest	 przygoto-
wywaniem	 stosu	 dokumen-
tów.	 Dodatkowo	 oceniający	
z	każdym	rokiem	przyznają	
coraz	mniej	pieniędzy	na	za-
rządzanie	projektami.
	 Myślę	 jednak,	 że	 warto	
jednak	 o	 projekty	 zawal-
czyć.	 Można	 krytykować	
system	i	próbować	go	zmie-
niać,	 ale	 od	 środków	 nie	
należy	 się	 uchylać,	 gdyż	 ja-
kie	by	one	nie	były	przyczy-
niają	 się	 do	 rozwoju	nasze-
go	 regionu.	Dlatego	 już	od	
stycznia	 2011r.	 zapraszamy	
organizacje	 do	 Inkubatora	
Organizacji	Pozarządowych.	
Inkubator	 będzie	 oferował	
wsparcie	 nie	 tylko	 szkole-
niowe	i	doradcze.	Będziemy	
mogli	 sfinansować	 organi-
zacjom	 usługi	 niezbędne	
dla	 ich	 funkcjonowania.	
Stworzymy	 również	 miej-
sce	 spotkań,	 z	 możliwością	
nieodpłatnego	 korzystania	
z	 podstawowych	 narzędzi	
biurowych:	 kserokopiarki,	
faxu,	drukarki.	
Zapraszamy	do	współpracy.

Paweł Abucki
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Cieszę się, że mam możliwość 
odbycia z Panem kolejnej 
wycieczki, tym razem trochę 
mniej męczącej, ale, mam na-
dzieję, równie pasjonującej. 
Zacznijmy od samego począt-
ku. Skąd wzięło się Pana zami-
łowanie do turystyki i pozna-
wania przyrody?
Andrzej Stróżecki: Już	 na	 stu-
diach	 zaangażowałem	 się	 w	
działalność	 Oddziału	 Między-
uczelnianego	 Polskiego	 To-
warzystwa	 Turystyczno-Kra-
joznawczego,	 a	 miłością	 do	
turystyki	 zaraził	 mnie	 kolega	
z	 akademika.	 Urządzaliśmy	
wspaniałe	 wycieczki…	 Następ-
nie	podejmowałem	szereg	prac	
związanych	 z	 moim	 wykształ-
ceniem	 w	 różnych	 regionach	
Polski.	 Szczególnie	 pamiętam	
czas,	 gdy	 miałem	 możliwość	
poznania	i	podziwiania	uroków	
Bieszczadów.	 Przemierzałem	
samotnie	te	regiony,	dzięki	cze-
mu	miałem	doskonały	kontakt	
z	 przyrodą.	 Dwa	 razy	 w	 życiu	

na	 swej	 drodze	 spotkałem	 ry-
sia,	raz	wilka…	Dwa	lata	odsłu-
żyłem	też	w	wojsku.	
A	 zawiercianinem	 jestem	 od	
pokoleń,	 więc	 i	 z	 Zawierciem	
związałem	się	najbardziej.	Trzy	
lata	 pracowałem	 jako	 inspek-
tor	 nadzoru	 przy	 rozbudowie	
huty.	 Niestety	 prześladował	
mnie	 pech,	 dlatego	 zmieniłem	
miejsce	pracy.	Poza	pracą	zawo-
dową	 bardzo	 zaangażowałem	
się	 w	 działalność	 w	 PTTK.	 To	
pochłonęło	mnie	tak	bardzo,	że	
ożeniłem	się	dopiero	mając	52	
lata	[śmiech].	

Przyznam, że trudno było mi 
przedstawić Pana naszym czy-
telnikom w jednym zdaniu. Po-
zwoli Pan zatem, że poproszę  o 
pomoc i więcej szczegółów. 
A.S.: Po	 studiach	 działałem	
w	 Komisji	 Turystyki	 Górskiej	
Oddziału	 Międzyuczelnianego	
PTTK.	 Podjąłem	 się	 też	 funk-
cji	 zastępcy	 kierownika	 obozu	
wędrownego	 w	 Tatrach.	 Wraz	

z	 podjęciem	 pracy	 przyszedł	
czas	na	przynależność	do	Koła	
PTTK	 przy	 Zakładach	 Che-
micznych	 w	 Oświęcimiu	 oraz	
do	oddziału	„Bieszczady”	w	Le-
sku.	 Natomiast	 członkiem	 za-
wierciańskiego	oddziału	jestem	
od	roku	1963,	pełniąc	od	1965	
równocześnie	 funkcje	 sekre-
tarza	 trzech	 komisji:	 turystyki	
pieszej,	 górskiej,	 narciarskiej.	
Po	 dwóch	 latach	 wszedłem	 w	
skład	Zarządu	Oddziału,	przez	
6	lat	pełniłem	funkcję	wicepre-
zesa,	a	w	latach	1983-84	oraz	od	
1996	 nieprzerwanie	 po	 dzień	
dzisiejszy	jestem	jego	prezesem.	
W	 międzyczasie	 byłem	 także	
współzałożycielem	 Klubu	 Tu-
rystyki	 Pieszej	 „Ostańce”	 (rok	
1965),	 który	 z	 czasem	 prze-
kształcił	 się	w	wielodyscyplino-
wy	Klub	Turystyczny	„Ostańce”	
–	Klub	ten	prowadzę	do	chwili	
obecnej.	
Wracając	natomiast	do	członko-
stwa	i	działalności	w	PTTK	do-
dam,	 że	 byłem	 również	 człon-

kiem	 wojewódzkich	 komisji	
turystyki	 narciarskiej	 i	 pieszej,	
ochrony	 przyrody,	 biegów	 na	
orientację	 oraz	 członkiem	 Za-
rządu	Wojewódzkiego	PTTK	 i	
przewodniczącym	 Zespołu	 ds.	
Zagospodarowania	 Jury	 przy	
Zarządzie	Wojewódzkim	PTTK	
w	 Katowicach.	 Zaznaczyłem	
również	 swoją	 obecność	 przez	
5	czteroletnich	kadencji	w	Pre-
zydium	Komisji	Turystyki	Nar-
ciarskiej	 Zarządu	 Głównego	
PTTK	 (będąc	 też	 jej	 przewod-
niczącym)	i	w	Komisji	Turystyki	
Pieszej	ZG	PTTK.	
Założyłem	także	koło	Polskiego	
Klubu	 Ekologicznego	 w	 Za-
wierciu	oraz	przez	12	lat	preze-
sowałem	 Oddziałowi	 Miejskie-
mu	 Ligi	 Ochrony	 Przyrody	 w	
Zawierciu.	

Skupmy się zatem na Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-
krajoznawczym. Prosiłabym 
o podstawowe informacje, bo 
zdaję sobie sprawę, że tak boga-
tą historię i działalność trudno 
jest ująć w kilku zdaniach. 
A.S.: Najważniejszą	 rzeczą	 jest	
to,	że	PTTK	skupia	 ludzi,	któ-
rych	 łączy	 wspólna	 pasja	 i	 za-
miłowanie	 w	 trosce	 o	 skarby	
przyrody	 i	 kultury.	 PTTK	 to	
najstarsze	 tego	 typu	 stowarzy-
szenie	w	Polsce.	Powstało	z	po-
łączenia	Polskiego	Towarzystwa	
Tatrzańskiego	 	 i	 Polskiego	To-
warzystwa	Krajoznawczego.	Od	
samego	 początku	 (rok	 1950)	
PTTK	 rozwija	 i	 upowszech-
nia	 krajoznawstwo	 i	 turystykę	
kwalifikowaną	 we	 wszystkich	
jej	 formach,	popularyzuje	wie-
dzę	o	najbardziej	 atrakcyjnych	
turystycznie	 regionach	 Polski	
oraz	promuje	je	w	kraju	i	poza	
jego	 granicami.	 Zrzesza	 blisko	
70	 tysięcy	 członków,	 którzy	
tworzą	Oddziały	PTTK	–	tere-
nowe	 jednostki	 Towarzystwa,	
posiadające	osobowość	prawną.	
Obecnie	w	 Polsce	 działa	 około	

ANdRZEj STRóżECkI
AKTyWNIE	PRZEZ	żyCIE
Andrzeja Stróżeckiego nie sposób przedstawić w jednym zdaniu. Nie sposób też opisać jego zasług bez 
podziwu. Nie sposób nie zazdrościć. Pan Stróżecki to człowiek bardzo aktywny i tą aktywnością pragnie 
dzielić się z innymi. I choć nie sposób za nim nadążyć, warto podjąć to wyzwanie. Rozpiera go energia i 
radość życia. O tym wszystkim mówi w rozmowie z Eweliną Bednarz. 

Andrzej Stróżecki, fot. Michał Demel
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315	 takich	 oddziałów.	 Histo-
ria	 zawierciańskiego	 oddziału	
rozpoczyna	się	4	czerwca	1910	
roku.	 Na	 jego	 przykładzie	 wi-
dać,	jak	zarząd	ściśle	współpra-
cuje	 z	 innymi	 organizacjami,	
które	 kierują	 się	 podobnym	
tokiem	 myślenia,	 m.in.	 z	 To-
warzystwem	Miłośników	 Ziemi	
Zawierciańskiej	 i	 innymi	zagłę-
biowskimi	oddziałami	PTTK.

Mam nadzieję, że za zasługi zo-
stał Pan doceniony?
A.S.: Posiadam	wiele	dyplomów	
i	 odznaczeń.	 Najcenniejsze	 z	
nich	to	Krzyż	Kawalerski	Orde-
ru	Odrodzenia	Polski	oraz	tytuł	
Członka	 Honorowego	 PTTK,	
którym	 zostałem	 wyróżniony	
jako	 jedyny	zawiercianin	w	hi-
storii	PTTK.	

które ze swych osiągnięć 
uznaje Pan za naj-
ważniejsze?
A.S.: Nieskromnie	
powiem,	 że	 niezwy-
kle	 satysfakcjonu-
jące	 jest	 dla	 mnie	
posiadanie	 tytułów	
honorowego	 przo-
downika	 w	 czte-
rech	 dyscyplinach	
turystyki:	 górskiej,	
narciarskiej	 i	 pie-
szej	 oraz	 biegów	
na	 orientację,	 przy	
czym	w	 tej	 ostatniej	
dodatkowo	 posia-
dam	 zaszczytny	 nu-
mer	001.	
To,	 że	 nieprzerwa-
nie	od	14	lat	 jestem	
prezesem	 naszego	
oddziału	PTTK,	jest	
niewątpliwym	 suk-
cesem.	 Myślę	 więc,	
że	 sprawdzam	 się	 zarówno	 w	
tej	 roli,	 jak	 i	 w	 roli	 organiza-
tora,	 bo	 za	 największe	 osiąg-
nięcia	 w	 tym	 okresie	 uważam	
zorganizowanie	 w	 1998	 roku	
II	Ogólnopolskiego	Nizinnego	
Zlotu	 Przewodników,	 w	 2000r.	
obchodów	 50-lecia	 PTTK	 na	
Zamku	 w	Ogrodzieńcu	 –	 przy	
współpracy	z	oddziałem	PTTK	
z	Lublina,	a	w	2006	r.	ogrodzie-
nieckiej	 części	 ogólnopolskich	
obchodów	 100-lecia	 powstania	
Polskiego	 Towarzystwa	 Krajo-
znawczego.	 Ponadto	 w	 latach	
2001	 i	 2009	 byłem	Komando-
rem	 Ogólnopolskich	 Wysoko-
kwalifikowanych	 Rajdów	 Pie-
szych	 „Jura	 2001”	 z	 udziałem	
558	 uczestników	 i	 jubileuszo-

wego	50.	„Jura	2009”	z	prawie	
400	 uczestnikami	 na	 czterech	
trasach	czternastodniowych.

jak dzieli się Pan swoją wiedzą 
i doświadczeniem?
A.S.: Od	początku	moich	przy-
gód	 piszę	 bardzo	 dużo.	 Publi-
kuję	w	wielu	gazetach	 i	 jestem	
autorem	wielu	map	i	przewod-
ników,	 a	 o	 poradę	 i	współpra-
cę	 prosiło	 mnie	 wiele	 wydaw-
nictw.	

Czy woli Pan przemierzanie 
naszych okolic czy może bar-
dziej odlegle miejsca?
A.S.:	 Każdy	 zakątek	 nasze-
go	 kraju	 jest	 interesujący.	 Z	
Jurą	 jestem	 bardziej	 związany	
ze	 względu	 na	 wkład	 pracy	 w	
wytyczanie	 i	 odnawianie	 szla-
ków	 turystycznych,	 organizo-
wanie	 rajdów	 i	 wycieczek.	 Ale	

kierowałem	 również	 trasami	
rajdów	 narciarskich	 „Sudety”	
czy	„Wędrówki	Północy”	na	Su-
walszczyźnie,	 prowadziłem	 też	
trasy	 na	 Narciarskim	 Rajdzie	
Tatrzańskim,	 ale	 w	 tej	 chwili	
przestawiłem	się	na	narciarstwo	
śladowo-biegowe.	 Nie	 jestem	
wówczas	uzależniony	od	wycią-
gów.	Jadę	tam,	gdzie	mi	się	po-
doba.	Cenię	swobodę	wyboru.	
Dodam	jeszcze,	że	największym	
wyzwaniem	 było	 prowadze-
nie	 tras	 rajdów	narciarskich	w	
Estonii	i	na	Litwie.	Nie	miałem	
dokładnych	map,	 ani	 nie	 zna-
łem	języka!	Ale	 lubię	 takie	wy-
zwania.	Mam	orientację	w	tere-
nie	i	to	jest	dla	mnie	podstawą.	
Biegałem	na	orientację	w	tere-

nie,	 dlatego	praca	 z	mapą	 jest	
dla	mnie	tak	ważna.

Proszę zatem opowiedzieć o 
tym coś więcej. 
A.S.: W	 swoim	 dorobku	 mam	
opracowanie	 8	 map	 specjali-
stycznych	do	biegów	na	orien-
tację.	Praca	nad	taką	mapą	jest	
ogromna.	Kosztuje	wiele	ener-
gii	i	wysiłku.	Na	przykład	mapa	
przygotowana	 na	 Sztafetowe	
Mistrzostwa	 Polski	 w	 1989	 r.	
–	 których	 byłem	 też	 organiza-
torem	–	 to	 30	dni	 pracy	w	 te-
renie.	W	 tej	 chwili	 jeśli	ma	 się	
GPS,	 sprawa	wygląda	prościej.	
Dopóki	 tworzyłem	 mapy,	 wy-
grywałem	 większość	 zawodów.	
W	 tej	 chwili	 jest	 coraz	 gorzej.	
Startuję	 zresztą	 rzadko	 i	 łapię	
się	na	tym,	że	jest	fatalnie.	

jak Pana znam nie daje Pan 

jednak wiekowi za wygraną? 
A.S.: Nie,	 nie	 poddaję	 się.	
Chociaż	 sprawność	 już	nie	 jest	
taka,	 jak	 kiedyś.	 Teraz	 sędziu-
ję	 wszystkie	 nasze	 	 regionalne	
biegi	 na	 orientację	 dla	 szkół	
podstawowych,	średnich	i	gim-
nazjów.

Zatem sport i turystyka łączą 
pokolenia?
A.S.: Łączą.	 Dowodem	 jest	
moja	 ostatnia	 wędrówka.	 Na	
trasie	 spotkałem	 harcerki	 z	
Opola,	 które	 wymieniły	 się	 ze	
mną	 adresami	 e-mailowymi.	
Poprosiły,	 żebym	 dał	 im	 znać,	
jak	będę	 coś	 fajnego	organizo-
wał.		

A czy zawiercianie mają poten-
cjał, aby podołać tym wszyst-
kim wyzwaniom?
A.S.: Sportowy	 nie	 do	 końca.	
Turystyczny	 –	 niewiele	 osób.	
Jest	 coraz	 gorzej.	Widać	 to	po	
szlakach.	 Kiedyś	 były	 bardzo	
wydeptane.	 W	 tej	 chwili	 na	
szlakach	pieszych	częściej	widzi	
się	rowerzystów.	Turystyka	pie-
sza	raczej	upada.	Drugą	sprawą	
jest	to,	że	choć	robimy	rajdy	dla	
młodzieży,	np.	 „Przebiśniegom	
na	 spotkanie”,	 „Jesień	 Juraj-
ska”,	 „Dzieciaki	 na	 szlaku”,	 to	
najczęściej	korzystają	z	nich	tyl-
ko	szkoły	podstawowe.	Nie	dzi-
wi	mnie	to.	Widzę,	że	z	biegiem	
lat	 turystyki	 jest	 coraz	mniej	 i	
mniej.	Uzasadniam	to	przyzwy-
czajeniem	do	wygody	i	biernym	
odpoczynkiem.	Kiedyś	telewizji	
było	mniej,	komputerów	w	ogó-
le	i	młodzież	się	ruszała.	A	w	tej	

chwili	 zasiądzie	 w	
fotelu,	 mięśnie	 za-
nikają	i	jakikolwiek	
wysiłek	 przekracza	
ich	 możliwości.	 I	
to	 jest	 bardzo	 nie-
bezpieczne.	 Ja	 je-
stem	dobrym	przy-
kładem,	 że	 sport	
to	 zdrowie,	 mam	
73	 lata	 i	 wielu	 nie	
może	dotrzymać	mi	
kroku.	

Wydaje mi się, że 
Pana zainteresowa-
nia są ponadczaso-
we i uniwersalne, 
a osobowość i cha-
rakter są doskona-
łą przepustką, by 
łączyć a nie dzie-
lić.
A.S.:	Sport	i	turysty-

ka	mają	dużo	do	zaoferowania.	
A	ja	dodam,	że	dla	każdego	coś	
się	 znajdzie.	 Jeśli	 ktoś	 nie	 lubi	
chodzić,	 albo	 nie	 ma	 pienię-
dzy	na	sprzęt	narciarski,	mogę	
śmiało	 zaproponować	 spływy	
kajakowe.

A co z planami i marzeniami 
na przyszłość?
A.S.: Organizacja	kolejnych	raj-
dów	i	wycieczek.	Mam	już	swo-
je	lata,	ale	o	śmierci	jeszcze	nie	
myślę.

bardzo dziękuję za rozmowę i 
życzę Panu dalszych sukcesów. 
A czytelnikom – aby byli w sta-
nie za Panem nadążyć.

Andrzej Stróżecki, fot. Michał Demel
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drzemie w Pani duch społecz-
nika?
Elżbieta Stanek:	Mój	 ojciec	 był	
społecznikiem.	Mam	to	we	krwi.	
Często	 mnie	 gdzieś	 zabierał:	
jeździłam	 z	 nim	 na	 zebrania,	
uczestniczyłam	w	życiu	społecz-
nym	sołectwa	od	najmłodszych	
lat.	 Zabierał	 mnie	 jako	 młodą	
osobę,	mimo	iż	często	tego	nie	
chciałam.	 Mówiłam:	 „Daj	 mi	
święty	spokój	z	tym	zebraniami.	
Tam	 są	 same	 stare	dziadki”.	A	
on	odpowiadał:	„Zobaczysz,	kie-
dyś	ci	się	to	przyda”.	I	faktycz-
nie	miał	 rację.	 Poza	 tym	 lubię	
prace	 społeczne.	 Zdecydowa-
łam	się	kandydować	na	sołtysa	
za	namową	mieszkańców.	Choć	
nie	 musiałam	 zostać	 sołtysem,	
aby	 wykonywać	 prace	 społecz-
ne,	ponieważ	i	tak	poświęcałam	
się	tego	typu	działalności.

W gminie Ogrodzieniec kobie-
ty pełnią funkcję sołtysów w aż 
sześciu na dziesięć sołectw. To 
swego rodzaju fenomen. Czy 
ogrodzienieckie kobiety rzą-
dzą silną ręką?
E.S.:	 Zdecydowanie	 tak.	 Do-
brze,	że	kobiety	są	 i	pełnią	 tak	
wysokie	 funkcje.	Panowie	nam	
ulegają,	 ale	 często	nie	 potrafią	
i	 nie	 chcą	 zrozumieć,	 że	 bę-
dzie	 nimi	 rządzić	 kobieta.	 Po-
nadto	 społeczeństwo	 nie	 umie	
ustosunkować	 się	 do	 pracy	
społecznej.	 Jak	 sołtys	 jest	 ak-
tywny	 i	 chce	 się	 angażować	 w	
wiele	spraw,	to	wzbudza	wśród	
mieszkańców	 podejrzenie.	
Społeczeństwo	 jest	 „ciężkie”	
–	wszystko	by	chcieli,	ale	z	sie-
bie	nic	nie	chcą	dać.	W	pierw-
szym	roku	sprawowania	władzy	
zorganizowaliśmy	 wspólnie	 z	

młodzieżą,	OSP,	Kołem	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 i	 Radą	 Sołecką	
festyn	 –	 Święto	 Kiełkowic.	 Na	
początku	 społeczność	 lokalna	
była	 negatywnie	 nastawiona.	

Trzeba	 było	 wykarczować	 te-
ren,	 poprosiłam	 więc	 ludzi	 o	
pomoc.	 Na	 zebranie	 przyszła	
garstka	zainteresowanych.	Zde-
nerwowałam	się.	Powiedziałam,	
że	 jeśli	 nie	 wezmą	 czynnego	
udziału,	to	wezmę	kosę	i	zrobię	
to	sama.	Bo	silna	baba	jestem	i	
potrafię.	Ale	zastrzegłam,	że	na	
nic	więcej	 niech	 nie	 liczą.	Od-
zew	 był	 natychmiastowy.	 Przy-
szło	 dużo	 ludzi,	 wykarczowali	
teren,	 a	 impreza	 była	 udana.	
Mieszkańcy	 byli	 zaskoczeni,	 że	
da	się	coś	zrobić.	Ci,	którzy	byli	
aktywni,	 otrzymali	 nagrody.	

Nie	 zostawiłam	 ich	 samych	 so-
bie.	Pokazałam	ludziom,	że	jak	
się	tylko	chce,	to	wszystko	moż-
na.	że	sołtys	nie	jest	tylko	po	to,	
aby	przesiedzieć	cztery	lata,	ze-

brać	podatek	i	to	wszystko.	Nie	
tędy	droga.	

jakie są zalety oraz trudności 
sprawowania funkcji sołtysa?
E.S.:	 Zalety	 to	 przede	 wszyst-
kim	 kontakt	 z	 innymi	 ludźmi,	
wymiana	 doświadczeń,	 stałe	
poszerzanie	 wiedzy,	 większe	
obycie	wśród	ludzi.	To	dla	mnie	
ważne	nie	tylko	jako	dla	sołtysa,	
ale	 przede	 wszystkim	 jako	 dla	
człowieka.	Jeżeli	natomiast	cho-
dzi	 o	 trudności,	 to	napotykam	
na	bariery	i	ciągły	brak	pienię-
dzy.	W	naszej	 gminie	 niełatwo	

jest	o	sponsorów.	Cementownia	
została	 zamknięta,	 funkcjonu-
je	 tylko	 rolnictwo,	 ale	 słabe	 ze	
względu	 na	 piaszczyste	 tereny,	
jest	 też	 agroturystyka,	 która	

jednak	nie	 jest	 jeszcze	tak	bar-
dzo	rozwinięta,	żeby	na	niej	do-
brze	zarabiać.	
W jaki sposób angażuje się 
Pani w życie społeczne sołe-
ctwa?
E.S.:	Moim	pierwszym	krokiem	
było	 zorganizowanie	 wspo-
mnianego	 już	 Święta	 Kiełko-
wic,	 które	 na	 stałe	 wpisało	 się	
w	kalendarz	imprez	naszej	gmi-
ny.	 Podczas	 festynu	 Burmistrz	
poinformował	 zebranych,	 że	
udało	nam	się	zdobyć	fundusze	
z	 programu	 Odnowa	 Wsi	 na	
budowę	placu	zabaw	dla	dzieci.	

PRACĘ SPOłECZNĄ 
MAM WE kRWI
Kiełkowice. Malownicza miejscowość w gminie Ogrodzieniec. Idealne miejsce dla osób spragnionych 
ciszy i pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku. Niewielką, bo 460-osobową społecznością zarządza 
kobieta. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że „baba nie da sobie rady”. A jednak daje radę i to bardzo 
dobrze. Elżbieta Stanek – obecna sołtysowa, to kobieta silna i charyzmatyczna. Udowodniła, że chęci i 
determinacja znaczą bardzo dużo. I że praca społeczna może przynosić wymierne efekty. Opowiada o 
tym w rozmowie z Joanną Walczak. 

Elżbieta Stanek, fot. M. Romanek
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To	była	moja	pierwsza	nagroda.	
Niezmiernie	się	ucieszyłam.	
Jeszcze	 wcześniej	 wygraliśmy	
konkurs	„Pożyteczne	wakacje”,	
zorganizowany	przez	Fundację	
Wspomagania	Wsi.	Małą	dota-
cję,	w	wysokości	3	tys.	zł,	prze-
znaczyliśmy	 na	 mini-wakacje	
dla	tych	dzieci,	które	pozostały	
w	 domu	 i	 nudziły	 się	 podczas	
wakacji,	 pozostawione	 same	
sobie.	 Pracowałam	 wówczas	 w	
Domu	Kultury	w	Ogrodzieńcu.	
Koleżanki,	 a	 w	 szczególności	
Dorota	 Supkowska,	 która	 jest	
moim	dobrym	duchem,	pomo-
gły	 mi	 napisać	 projekt	 zatytu-
łowany	 „Letni	 Ogród	 Sztuki”.	
Przez	 okres	 dwóch	 tygodni	
prowadziłam	 zajęcia	 dla	 dzie-
ci.	 Uczestnicy	 byli	 zachwyceni.	
Doświadczenie,	jakie	zdobyłam	
podczas	pracy	w	Domu	Kultu-
ry,	bardzo	przydało	się	w	pracy	
z	młodzieżą.	
Niestety	 w	 2008	 roku	 nasz	
wniosek	 „Fantastyczny	 Park	
Ekologiczny”	 nie	 przeszedł.	
Trochę	 się	 tym	 zmartwiłam.	
Koleżanki	 z	 pracy	 pytały:	 Jak	
to,	nie	będzie	wakacji	dla	dzie-
ciaków?	Musisz	 koniecznie	 coś	
z	tym	zrobić!	I	zrobiłam.	Napi-
sałam	pismo,	poszłam	na	 sesję	
i	poprosiłam	radnych	o	wspar-
cie.	Bardzo	mnie	zaskoczyli,	bo	
każdy	z	nich	dorzucił	swoją	ce-
giełkę.	Udało	 się	 po	 raz	 drugi	
zorganizować	 wypoczynek	 dla	
naszych	 małych	 mieszkańców.	
Co	 prawda	 było	 mniej	 zajęć,	
uboższy	 poczęstunek,	 ale	 waż-
ne,	że	wakacje	w	ogóle	się	odby-
ły.	W	tym	roku	wakacje	również	
się	odbyły.	
Poza	tym	udało	się	nam	„wejść”	
do	 remizy.	 OSP	 chciało	 mieć	
budynek	tylko	dla	siebie.	Nato-
miast	 ja	wychodzę	 z	 założenia,	
że	po	 to	on	 jest,	aby	wszyscy	z	

niego	 korzystali.	 Gdy	 weszłam	
tam	 pierwszy	 raz	 z	 dziećmi,	
były	duże	zgrzyty,	ale	teraz	jest	
już	w	porządku.	Ludzie	nie	wie-
dzieli,	że	mogą	korzystać	z	tego	
obiektu.	Cieszę	się,	że	uległo	to	
zmianie.
Przyjmujemy	 też	 pielgrzymki.	
W	zeszłym	roku	odwiedziła	nas	
trudna	 młodzież	 z	 Rzeszowa.	
Przyjechał	do	mnie	ks.	Andrzej	
Szpak	i	spytał	się,	czy	nie	pod-
jęłabym	 się	 tego	 zadania.	 Zgo-
dziłam	 się.	 Zorganizowaliśmy	
poczęstunek	 na	 terenie	 remi-
zy.	 Mieszkańcy	 zmobilizowali	
się	 i	przynieśli	posiłki.	Reakcja	
pielgrzymów	była	wspaniała.	W	
tym	roku	wspólnie	z	pozostały-
mi	sołtysami	oraz	młodzieżą	ze	
stowarzyszenia	 „Polska	 Lokal-
na”	 zorganizowaliśmy	 zbiórkę	
dla	 powodzian.	 Społeczeństwo	
chętnie	się	zaangażowało.
Wspomniała Pani, że społecz-
ność wsi trudno zmobilizować 
do pracy społecznej. jednak 
w waszym sołectwie od ponad 
11 lat jest jedno przedsięwzię-
cie, które mobilizuje do pracy 
wszystkich mieszkańców.
E.S.:	 To	 kaplica	 Miłosierdzia	
Bożego,	 której	 budowę	 zaini-
cjowano	 w	 1989	 roku.	 Pomy-
słodawcą	 był	 śp.	 ks.	 Zdzisław	
Wójcik,	 któremu	 myśl	 taka	
nasunęła	się	podczas	uroczysto-
ści	 poświęcenia	 pól.	Mieszkań-
cy	 bardzo	 zapalili	 się	 do	 tego	
pomysłu,	 do	 tego	 stopnia,	 że	
dzięki	 ich	 zaangażowaniu	 oraz	
ofiarności	 mamy	 teraz	 prze-
piękną	kaplicę.	Budowa	jest	już	
zakończona.	 Obecnie	 wykań-
czamy	wnętrze.	 Jesteśmy	małą	
społecznością,	 ale	 jeżeli	 chodzi	
o	kaplicę,	potrafiliśmy	się	zjed-
noczyć	i	zmobilizować.
To głównie dzięki kaplicy kieł-
kowice zdobyły tytuł najlep-

szego sołectwa ekologicznego 
w 2008 roku.
E.S.:	 To	 prawda.	Na	 początku	
nikt	w	nas	nie	wierzył.	 Ludzie	
mówili,	 że	nie	warto	nawet	pi-
sać	 projektu,	 bo	 Kiełkowice	
nie	mają	 nic	 do	 zaoferowania.	
Okazało	się,	jak	bardzo	się	my-
lili	–	zdobyliśmy	pierwsze	miej-
sce.	 Komisji	 bardzo	 podobała	
się	 kaplica.	 Była	 pod	 wielkim	
wrażeniem,	 że	 powstała	 dzię-
ki	 wspólnej	 pracy	 wszystkich	
mieszkańców.	Zdecydowaliśmy,	
że	nagrodę	w	wysokości	7	tys.	zł		
przeznaczymy	na	 zakup	kostki	
brukowej,	aby	zagospodarować	
teren	 przed	 obiektem.	 Miesz-
kańcy	 sami	 wyłożyli	 kostkę.	
Teraz	 proszą	 mnie,	 abym	 po-
starała	 się	 o	 środki	 finansowe	
na	 wykończenie	 tyłu	 i	 boków	
kaplicy.
Od 2009 roku sołectwa uzy-
skują wsparcie od gminy w po-
staci funduszu sołeckiego. To 
na pewno dodatkowy zastrzyk 
finansowy. Na jakie cele prze-
znacza Pani środki finansowe?
E.S.:	 Fundusz	 jest	 dla	 mnie	
cennym	 wsparciem.	 Jego	 wy-
sokość	 zależy	 od	 ilości	 miesz-
kańców.	 Nasza	 wieś	 otrzymała	
w	tym	roku	10	tys.	zł,	za	które	
zakupiliśmy	cztery	okna	do	re-
mizy	 oraz	 kosiarkę	 spalinową.	
Oprócz	 tego	 zorganizowaliśmy	
mini-wakacje	dla	najmłodszych,	
którzy	 bardzo	 o	 nie	 prosili.	
Otrzymałam	 również	 pomoc	
od	 burmistrza.	 Ze	 sponsorami	
jest	 obecnie	 ciężko.	Nawet	 nie	
odpisują	na	pisma.	Muszę	sobie	
radzić	sama.

jak układa się współpraca 
kiełkowic z władzami gminy?
E.S.:	Uważam,	że	dobrze.	Cza-
sami	 jest	 różnica	 zdań,	 ale	 to	
normalne.

jakie najbliższe cele stawia so-
bie Pani do zrealizowania?
E.S.:	Zależy	mi	na	tym,	aby	wy-
asfaltować	 drogi	 w	 miejscowo-
ści.	Pisałam	już	wiele	pism	w	tej	
sprawie,	 ale	 ciągle	 otrzymuję	
odpowiedź,	 że	 brakuje	 fundu-
szy.	Gmina	stawia	na	agrotury-
stykę,	ale	drogi	nie	są	przysto-
sowane	 do	 przyjęcia	 turysty	 z	
Warszawy	czy	z	Niemiec,	który	
ma	wyższe	wymagania	i	po	ka-
mieniach	 jeździć	 nie	 będzie.	
Poza	 tym	 nie	 mamy	 oświetle-
nia.	Chodzi	o	ulicę	Więcki	oraz	
ulicę	 Adwokacką.	 To	 co	 praw-
da	 droga	 prowadząca	 do	 lasu,	
przy	którym	znajdują	 się	 tylko	
cztery	budynki	mieszkalne,	ale	
nie	można	zostawić	tych	miesz-
kańców	 samych	 sobie.	 Oni	 też	
płacą	podatki	i	chcą	godnie	żyć.	
Na	 przyszły	 rok	marzy	mi	 się,	
aby	zagospodarować	teren	przy	
skrzyżowaniu	ulicy	Wilczej,	Ad-
wokackiej	 i	 Turystycznej.	 Przy	
przystanku	 znajduje	 się	 stara	
studnia.	Chciałabym	ją	odkryć,	
pokazać	turyście.	Zrobić	w	tym	
miejscu	ławeczkę	i	stoliczek,	aby	
wędrowiec	miał	gdzie	przyjem-
nie	odpocząć.	Cieszy	mnie	fakt,	
że	 mieszkańcy	 są	 pozytywnie	
nastawieni	 do	 tego	 pomysłu.	
Chciałabym,	 aby	 poprawiła	 się	
komunikacja,	 jednak	 to	 tyl-
ko	 marzenie,	 bo	 nic	 więcej	 w	
tej	 sprawie	 nie	mogę	 zdziałać.	
Nie	 mamy	 żadnego	 połącze-
nia	 z	 gminą.	 W	 czasie	 waka-
cji	 organizowanych	 jest	 sporo	
imprez	oraz	 zajęć,	głównie	dla	
najmłodszych,	 jednak	 nasze	
dzieci	 wskutek	 braku	 dojazdu	
do	Ogrodzieńca	 nie	mogą	 ko-
rzystać	z	tych	atrakcji.	Poza	tym	
zależy	 mi,	 aby	 nasze	 sołectwo	
miało	swojego	radnego.

dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
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jakie obowiązki należą do ko-
ordynatora ds. współpracy 
Starostwa z organizacjami po-
zarządowymi? jakie potrzeby 
najczęściej zgłaszają organiza-
cje pozarządowe (NGO)?
Aleksandra Jasińska:	Do	moich	
zadań	 należy	 udzielanie	 takim	
organizacjom	 pomocy	 meryto-
rycznej.	 Pomoc	 ta	 odbywa	 się	
szczególnie	poprzez	gromadze-
nie	 i	 rozpowszechnianie	 infor-
macji	istotnych	dla	działalności	
tych	podmiotów	oraz	przyjmo-
wanie	kierowanych	do	Zarządu	
Powiatu	 ofert,	 wniosków	 czy	
inicjatyw.	Zajmuję	się	także	or-
ganizowaniem	i	przeprowadza-
niem	 otwartych	 konkursów,	 a	
także	 realizacją	 zadań	 związa-
nych	 z	 tzw.	 małymi	 grantami	
(środki	 pozakonkursowe)	 oraz	
wynikających	z	ustawy	o	pożyt-
ku	publicznym	i	wolontariacie.	
W	ramach	projektów	przepro-
wadzane	są	ankiety,	prowadzo-
ne	 bazy	 danych	 stowarzyszeń,	
organizacji	 czy	 klubów.	 Zada-
niem	 koordynatora	 jest	 rów-
nież	 prowadzenie	 konsultacji,	
udzielanie	 informacji	 oraz	 po-
moc	 w	 pozyskiwaniu	 środków	
finansowych.	To	w	końcu	orga-
nizowanie	 spotkań,	 konsultacji	
społecznych	oraz	informowanie	
o	szkoleniach.	

	 W	 praktyce	 członkowie	 or-
ganizacji	 zwracają	 się	 do	mnie	
z	 różnymi	 problemami.	 Naj-
częściej	 współpracujemy	 pod-
czas	wykonawstwa	ogłoszonych	
przez	Zarząd	Powiatu	otwartych	
konkursów	 ofert	 na	 realizację	
zadań	 publicznych.	 Problemy	
pojawiają	 się	 na	 etapie	 rozli-
czenia	 przyznanych	 dotacji.	
Zdarza	 się,	 że	 są	 już	na	 etapie	
pisania	 wniosku.	 Przedstawi-
ciele	 organizacji	 pojawiają	 się	
również,	aby	podzielić	się	swo-
imi	 osiągnięciami.	 Przyznam,	
że	wraz	z	nimi	jestem	dumna	z	
tych	osiągnięć.

jakie formy wsparcia i współ-
pracy oferuje Starostwo sekto-
rowi NGO?
A.J.:	 Współpraca	 powiatu	 za-
wierciańskiego	 z	 organizacja-
mi	 odbywa	 się	 na	 zasadach	
pomocniczości,	 partnerstwa,	
efektywności,	 uczciwości	 kon-
kurencyjnej	i	jawności	przy	za-
chowaniu	 suwerenności	 stron.	
Powiat	 podejmuje	 współpracę	
z	organizacjami	w	szczególności	
w	 formie	 zlecania	 im	 realizacji	
zadań	na	zasadach	określonych	
w	 ustawie.	 Na	 wykonywanie	
tych	zadań	udzielane	są	dotacje	
oraz	 przyznawane	 małe	 gran-
ty.	 Z	 organizacjami	 konsulto-

wane	 są	 także	 projekty	 aktów	
normatywnych	 w	 dziedzinach	
objętych	 ich	 działalnością	 sta-
tutową.	Są	one	zamieszczane	na	
stronie	Starostwa	Powiatowego	
wraz	 z	 podaniem	 terminu,	 w	
którym	 podmioty	 mogą	 skła-
dać	 pisemne	 opinie.	 Podpisy-
wane	 są	 umowy	 partnerskie.	
Przedstawiciele	 Rady	 Powiatu	
zasiadają	razem	z	reprezentan-
tami	organizacji	w	 zespołach	o	
charakterze	 doradczym	 oraz	
inicjatywnym.	 Istnieje	 możli-
wość	bezpłatnego	korzystania	z	
pomieszczeń	Starostwa	na	rea-
lizację	 zadania	 wyłonionego	 w	
drodze	konkursu	lub	w	wyniku	
uzasadnionego	 wniosku	 w	 tej	
sprawie.	Starosta	obejmuje	pa-
tronat	 nad	 przedsięwzięciami	
realizowanymi	 przez	 organiza-
cje	oraz	zapewnia	pomoc	w	ich	
realizacji.

jak można ocenić zaintere-
sowanie organizacji z sektora 
NGO konkursami ogłaszanymi 
przez Starostwo?
A.J.: Zainteresowanie	organiza-
cji	pozarządowych	konkursami	
w	bieżącym	roku	przeszło	moje	
oczekiwania.	życie	pokazało,	że	
zapotrzebowanie	 na	 tego	 typu	
formy	 współpracy	 jest	 bardzo	
duże.	Mam	nadzieję,	że	w	przy-

szłym	 roku	 ich	 liczba	
będzie	 jeszcze	 większa.	
Najwięcej	 ofert	 doty-
czy	 dziedziny	 „Eduka-
cja	 publiczna,	 kultura	
fizyczna,	 turystyka	 i	
sport”,	 w	 dalszej	 kolej-
ności	 „Kultura,	 sztuka,	
ochrona	dóbr	kultury	 i	
tradycji”	 oraz	 „Promo-
cja	 i	ochrona	zdrowia”.	
Poza	tym	wpłynęło	kilka	
wniosków	 na	 tzw.	małe	
granty,	 przyznawane	
organizacjom	poza	kon-
kursem.

jakie uwagi lub suge-
stie można odnieść do 

ofert składanych w ramach ot-
wartych konkursów?
A.J.:	 Trudno	 jednoznacznie	
odpowiedzieć	na	to	pytanie.	Są	
wnioski	wypełnione	poprawnie	
i	 takie	 wymagające	 poprawek	
czy	uzupełnień.	Prosiłabym,	aby	
w	 przyszłości	 oferenci	 zwracali	
szczególną	uwagę	na	kalkulację	
kosztów,	aby	były	one	przed	zło-
żeniem	oferty	 zweryfikowane	 i	
przedstawione	 w	 rzeczywistym	
zakresie,	 nie	 zaś	 orientacyjnie.	
Staranne	 sprawdzenie	 kosztów	
upraszcza	organizacjom	w	koń-
cowym	 efekcie	 rozliczenie	 się	
z	 dotacji.	 Namawiałabym	 też	
organizacje,	 które	 zamierzają	
startować	 w	 przyszłorocznych	
konkursach	 do	 szukania	 już	
dzisiaj	środków,	które	stanowią	
tzw.	 środki	 własne,	 tak	 ważne	
szczególnie	 przy	 dofinansowa-
niu	realizacji	zadania.

jak wygląda rozwój sektora 
NGO w powiecie zawierciań-
skim?
A.J.: Od	 czasu,	 kiedy	 zajmuję	
się	współpracą	z	organizacjami	
pozarządowymi,	powstało	kilka	
nowych	stowarzyszeń,	 zawiąza-
ło	się	kilka	klubów	sportowych	
i	 uczniowskich	 klubów	 sporto-
wych.	 Szczególnie	 cieszy	 mnie	
fakt,	 że	 panie	 z	 kilku	Kół	Go-
spodyń	Wiejskich	zdecydowały	
się	 na	 zarejestrowanie	 swojej	
działalności	w	formie	stowarzy-
szenia.	 Dzięki	 temu	 uzyskały	
osobowość	prawną	 i	mogą	wy-
stępować	o	wsparcie	finansowe	
na	swą	działalność,	co	znalazło	
odzwierciedlenie	 w	 tegorocz-
nym	konkursie.
	 Niebagatelną	 rolę	w	 otwar-
ciu	 Starostwa	 na	 współpracę	 z	
organizacjami	 odegrał	 starosta	
Ryszard	 Mach.	 To	 on	 od	 po-
czątku	podkreślał	wagę	działal-
ności	 organizacji	 społecznych.	
To	 z	 jego	 inicjatywy	 Starostwo	
podjęło	 się	 organizacji	 cyklicz-
nych	spotkań	z	przedstawiciela-
mi	„trzeciego	sektora”.

OddANA PRACy dLA 
ORGANIZACjI POZARZĄdOWyCh
Z Aleksandrą Jasińską, koordynatorem ds. współpracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu z organiza-
cjami pozarządowymi, rozmawia Janusz Bieńkowski.

Aleksandra Jasińska, fot. M. Romanek
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jakie są oczekiwania w stosun-
ku do współpracy organizacji 
pozarządowych ze Starostwem 
Powiatowym?
A.J.:	 Mimo	 iż	 nasza	 dotych-
czasowa	 współpraca	 układała	
się	 dobrze,	 chciałabym,	 aby	 w	
przyszłości	 organizacje	 aktyw-
niej	 włączyły	 się	 w	 tworzenie	
programu	 współpracy,	 a	 także	
czynnie	 uczestniczyły	 w	 kon-
sultacjach	 społecznych,	 orga-
nizowanych	 spotkaniach	 czy	
szkoleniach.	 Na	 stronie	 inter-
netowej	 Starostwa	 zamieszczo-
na	 zostanie	 ankieta	 dotycząca	
propozycji	 zadań,	 które	 mo-
glibyśmy	 wspólnie	 realizować.	
Dobry,	 wspólnie	 wypracowany	
program	 współpracy	 umożliwi	
nam	 zarówno	 aktywne	 uczest-
nictwo	w	życiu	społecznym,	jak	i	
motywację	do	dalszych	działań.	
Zachęcam	również	do	 regular-
nego	przeglądania	 naszej	 stro-
ny	 internetowej	 (www.zawier-
cie.powiat.pl),	 zgłaszania	 uwag	
czy	propozycji	oraz	przesyłania	
informacji,	także	o	swych	osiąg-
nięciach,	 którymi	 organizacje	
chciałyby	się	pochwalić.	

	 	Kierowany	przez	niego	klub	
przez	 lata	działalności	osiągnął	
już	 pewne	 sukce-
sy	 w	 uprawianej	
przez	siebie	dyscy-
plinie,	jaką	jest	te-
nis	 stołowy.	Mimo	
iż	 ten	wiejski	klub	
dysponuje	warun-
kami	 i	 środkami	
dużo	 mniejszymi	
niż	 sportowcy	 z	
większych	 miast,	
świetnie	 sobie	 ra-
dzi	 w	 starciach	 z	
rywalami.	 Kilka	
lat	 temu	 jego	 za-
wodnicy	 wywal-
czyli	 miejsce	 w	
trzeciej	 lidze,	 ale	
jak	 zapewnia	 pan	
Leszek,	już	wkrót-
ce	mogą	przeskoczyć	o	stopień	
wyżej.	
	 Działalność	 klubu	 „Orkan”	
rozpoczęła	 się	 w	 roku	 1996.	
Jego	 początki	 związane	 są	 z	
organizowanymi	 wówczas	 w	
Chruszczobrodzie	 zawodami		
pingpongowymi	dla	młodzieży	
i	dorosłych.	Wśród	uczestników	
pojawiła	 się	 grupa	 osób,	 które	
osiągały	 coraz	 lepsze	 wyniki,	
a	 także	 chciały	 rozwijać	 swoje	
zainteresowanie	 tenisem	 stoło-
wym.	To	oni	 stali	 się	pomysło-
dawcami	 założenia	 w	 Chrusz-
czobrodzie	 klubu	 sportowego.	
Od	 strony	 formalnej	 pomógł	
im	 Janusz	 Dąbrowski,	 członek	
zarządu	 Śląskiego	 Związku	
Tenisa	 Stołowego,	 do	 które-
go	 przynależy	 również	 klub	 z	
Chruszczobrodu.
	 Początki	 działalności	 MKS	
„Orkan”	 nie	 były	 łatwe.	 Jego	
członkowie	musieli	 zmagać	 się	
chociażby	 z	 problemami	 loka-
lowymi.	 Zawodnicy	 odbywali	
treningi	 w	 remizie	 strażackiej	
w	 Chruszczobrodzie.	 Gdy	 zaś	

prowadzenie	tam	zajęć	stało	się	
niemożliwe,	 miejscem	 klubo-

wych	 spotkań	 została	 siedziba	
Zespołu	Szkół	im.	Gabryela	Ty-
szyckiego	w	Chruszczobrodzie.	
Do	dziś	klubowi	zawodnicy	tre-
nują	właśnie	tam.	
	 Choć	 współpraca	 z	 obec-
ną	 dyrektor	 szkoły	 układa	 się	
dobrze,	 to	 jednak	 pan	 Leszek	
przyznaje,	iż	takie	miejsce	spot-
kań	narzuca	pewne	ogranicze-
nia.	 Przede	 wszystkim	 chodzi	
tu	 o	 czas,	 w	 którym	 odbywać	
można	 treningi,	 ograniczony	
do	 godzin	 otwarcia	 placówki.	
W	 okresie	 wakacyjnym,	 gdy	
szkoła	 jest	 zamknięta,	 treningi	
nie	odbywają	się	więc,	choć	pan	
Leszek	z	chęcią	by	je	prowadził.	
–	 „W	 dużych	miastach	 nie	ma	
takiego	 problemu	 –	 podkreśla	
pan	 Leszek.	 –	 Jest	 możliwość	
nawet	 dla	 dorosłych	 pograć	 w	
siatkówkę,	koszykówkę	czy	piłkę	
w	szkołach	lub	innych	obiektach	
sportowych,	 udostępnianych	
praktycznie	przez	cały	czas.	My	
mamy	 możliwość	 trenowania	
od	16	do	19.30.	Wiele	osób,	w	
tym	 dorośli,	 chciałoby	 przyjść	

pograć	dłużej,	nawet	rekreacyj-
nie.	 Niestety	 w	 Chruszczobro-

dzie	nie	ma	takiej	możliwości”.	
	 Innym	problemem,	z	jakim	
zmaga	 się	 klub,	 są	 kwestie	 fi-
nansowe.	Duża	 część	 funduszy	
pochodzi	 z	 urzędu	 miasta	 i	
gminy	 Łazy.	 Oprócz	 tego	 po-
magają	również	prywatni	spon-
sorzy,	 wśród	 których	 znajdują	
się	 ludzie	 prowadzący	 działal-
ność	gospodarczą	w	Chruszczo-
brodzie.	Podkreślając	ich	zasłu-
gi	dla	klubu,	pan	Leszek	mówi:	
„Przez	 lata	 naszej	 działalności	
ich	 pomoc	 i	 wkład	 w	 rozwój	
sportu	sprawiły,	iż	klub	nie	ma	
szczególnych	problemów	finan-
sowych.	Nie	 tylko	wspomagają	
klub,	ale	są	również	 jego	wier-
nymi	kibicami.	Towarzyszą	nam	
prawie	na	każdym	meczu”.
	 Mimo	 iż	 środki	 finansowe	
są	 wystarczające,	 aby	 zaspo-
koić	 podstawowe	 potrzeby	
klubu,	wciąż	 są	wydatki,	 które	
ze	 względu	 na	 niewystarcza-
jącą	 ilość	 funduszy	 pozostają	
w	 sferze	 marzeń.	 Pan	 Leszek	
chciałby	 na	 przykład	 wystawić	
oprócz	 drużyny	 grającej	 w	 li-

dUMA 
ChRUSZCZObROdU
Kiedy Andrzej Głód wygrał mistrzostwa Polski weteranów w grze deblowej, 
organizowane w Jastrzębiu-Zdroju, ludzie pytali, gdzie leży ten Chruszczob-
ród. Tak z dumą o sukcesie swojego zawodnika opowiada pan Leszek Tara-
pacz, prezes i trener Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orkan” z Chruszc-
zobrodu.

Działacze i zawodnicy MKS Orkan, fot. arch. Klubu
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ZłącZeni wspólną pasją
	 Wszystko	 zaczęło	 się	 w	
1993	 roku	 w	 momencie	 po-
wstania	fili	Miejskiego	Ośrodka	
Kultury	w	 Zawierciu	 –	 Pałacy-
ku	 nad	Wartą	 w	 Kromołowie.	
–	 „Zamysł	Ośrodka	 był	 jedno-
znaczny	 –	filia	ma	być	filią	 lu-
dową,	 folklorystyczną”	–	mówi	
Jolanta	 Czernek,	 instruktor	 i	
założycielka	 grupy.	 –	 „W	 1999	
roku	zaczęłam	prowadzić	zaję-
cia	 plastyczne	 w	 Kromołowie.	
Wtedy	 po	 raz	 pierwszy	 został	
reaktywowany	 Jarmark	 Kro-
mołowski.	 Przy	 jego	 organiza-
cji	 poproszono,	 abym	 znalazła	
ludzi,	którzy	 zajmują	 się	 twór-
czością	 ludową.	I	 tak	 też	uczy-
niłam”	–	dodaje.	Poszukiwania	
pani	 Jolanty	przyniosły	 zamie-
rzony	efekt.	
	 Początkowo	 grupę	
tworzyły	 panie	 zajmujące	 się	
szydełkiem	 i	 haftem.	 Pierw-
sze	 stoiska	kryte	były	 strzechą.	
Prezentowano	twórczość	dzieci	

z	kółek	plastycznych	oraz	twór-
czość	p.	Joli,	która	z	wykształce-
nia	jest	ceramikiem,	ale	maluje	
również	 ręcznie	 szkło	 i	 cera-
mikę.	 Obecnie	 Jarmark	 cieszy	
się	 dużym	 zainteresowaniem	 i	
na	stałe	wpisał	się	w	kalendarz	
lokalnych	 imprez.	 Ludzie	 się	
do	niego	bardzo	przyzwyczaili,	
wiedzą,	że	zawsze	jest	coś	cieka-
wego	 i	warto	 się	na	nim	poja-
wić.
	 W	roku	2002	grupa	osób	
zajmujących	 się	 rękodziełem	
była	już	na	tyle	duża,	że	zaczę-
ła	myśleć	 o	 tym,	 aby	 spotykać	
się	regularnie,	a	nie	tylko	–	jak	
dotychczas	–	 trzy	razy	w	roku.	
–	„Wtedy	też	pojawił	się	zamysł,	
że	 jesteśmy	 twórczo	 zakręceni.	
Nie	było	tak,	że	spisaliśmy	jakiś	
oficjalny	 protokół	 powstania	
Klubu	 Ludzi	 Twórczo	 Zakrę-
conych.	Jednak	aby	dobrze	re-
prezentować	 się	 na	 zewnątrz	 i	
mieć	 jakiś	 status,	 stworzyliśmy	
nasz	Klub.	Do	nazwy	natchnął	
nas	 trochę	 Teleexpress,	 choć	

ZAkRĘCIĆ SIĘ
NA LUdOWO
Malują, rzeźbią, haftują. W ten sposób nie tylko 
spełniają się artystycznie, ale również odstresowu-
ją  i odrywają od szarej rzeczywistości. Nie robią 
tego dla zysku, choć część z nich ma „stałych klien-
tów”. Ich prace jednych zachwycają, na innych nie 
robią żadnego wrażenia. Szkoda, że często doce-
niani poza granicami naszego powiatu, nie mogą 
znaleźć oparcia w swoich „lokalnych rodakach”. 
Mimo tego członkowie Klubu Ludzi Twórczo Za-
kręconych nie poddają się i wierzą, że rękodzieło 
artystyczne ma przyszłość i nie przegra z nowo-
czesnością.

dze	 III	 także	 zespół	 grający	w	
lidze	IV.	Jak	tłumaczy:	„Miejsce	
w	 III	 lidze	 wywalczone	 przez	
MKS	»Orkan«	pozwala	klubowi	
uczestniczyć	 także	 w	 rozgryw-
kach	 niższych	 lig.	 Byłaby	 to	
okazja	 dla	 mniej	 doświadczo-
nych	 graczy	 na	 poprawienie	
swoich	umiejętności.	Wiąże	 się	
to	jednak	z	dużym	obciążeniem	
finansowym.	 Lepiej	 wystawić	
jedną	silną	drużynę,	znajdującą	
się	w	samej	czołówce,	niż	utrzy-
mywać	 dwie	 zajmujące	 niższe	
miejsca”.		
	 	 MKS	 „Orkan”	 był	 pierw-
szym	 stowarzyszeniem	 po-
wstałym	na	terenie	Chruszczo-
brodu.	 Poprzez	 sport	 rozwija	
chruszczobrodzką	 młodzież,	 a	
przez	to	przyczynia	się	także	do	
rozwoju	 samej	 miejscowości.	
–	 „Przez	 te	 lata	 istnienia	 klu-
bu	wychowaliśmy	 już	kilku	za-
wodników	–	mówi	pan	Leszek	
–	a	nie	jest	to	łatwe.	Przychodzą	
do	 nas	 bardzo	 młodzi	 ludzie,	
którzy	 nie	 wiedzą	 jeszcze,	 jaki	
sport	 chcą	 uprawiać.	 Zdarza	
się,	 iż	 trenują	po	kilka	 lat,	aby	
stwierdzić,	 że	 tenis	 stołowy	 to	
jednak	nie	to.	Nawet	jeśli	takie	
osoby	do	nas	wracają,	 to	 trud-
no	 jest	 im	powrócić	 do	wcześ-
niejszej	formy”.	
	 Zawodnicy	 klubu	 trenują	
średnio	 dwa	 razy	 w	 tygodniu.	
Zanim,	 któryś	 z	 nich	 zacznie	
brać	udział	w	rozgrywkach	ligo-
wych,	musi	upłynąć	mniej	wię-
cej	 pięć	 lat.	Młodszym	 zawod-
nikom	w	treningach	pomagają	
bardziej	 doświadczeni	 gracze,	
choćby	 wspomniany	 wcześniej	
Andrzej	 Głód,	 który	 pomimo	
skończonych	50	lat	nadal	udzie-
la	się	w	klubie.	Obecnie	w	„Or-
kanie”	gra	trzech	zawodników,	
którzy	 trenowali	 niemalże	 „od	
dziecka”,	 a	 swoją	 karierę	 roz-

poczęli	od	razu	w	III	lidze,	od-
nosząc	przy	tym	spore	sukcesy.	
Wszyscy	zawodnicy	drużyny	są	
dobrze	znani	w	środowisku	mi-
łośników	tenisa	stołowego.	
	 Pan	 Leszek	 szczyci	 się,	 iż	
klub	 potrafi	 nawet	 na	 wyjaz-
dach	 zebrać	większą	 ilość	kibi-
ców	niż	zespoły	z	dużych	miast.	
–	 „Podczas	 turnieju	w	Katowi-
cach	 mieliśmy	 więcej	 kibiców	
niż	 gospodarze,	 mimo	 iż	 to	
takie	 wielkie	 miasto”.	 Uczest-
nicząc	 w	 rozgrywkach	 śląskiej	
ligi,	drużyna	MKS	„Orkan”	sta-
wała	naprzeciw	drużyn	z	takich	
miast,	 jak	 Gliwice,	 Katowice,	
Ruda	 Śląska	 czy	 Częstochowa.	
Mierzy	się	z	klubami	z	miejsco-
wości	 będących	 silnymi	 ośrod-
kami	tenisa	stołowego,	mający-
mi	znacznie	lepsze	zaplecze	niż	
Chruszczobród.	Jak	na	razie	w	
rywalizacji	 z	nimi	 „Orkan”	nie	
pozostaje	w	tyle.	Ostatni	sezon	
III	 ligi	 zakończyli	 na	 trzecim	
miejscu.	W	 tym	 sezonie	 za	 cel	
postawili	sobie	awans	do	II	ligi.	
–	„Ten	awans	śni	nam	się	po	no-
cach”	–	wyznaje	pan	Leszek.	
	 Sam	 klub	 może	 jego	 zda-
niem	 być	 wzorem	 dla	 innych	
tego	 typu	 wiejskich	 stowarzy-
szeń,	które	choć	nie	mają	takich	
warunków	 jak	większe	ośrodki	
miejskie,	to	jednak	mogą	zdzia-
łać	sporo.	–	„Biorąc	pod	uwagę	
to,	co	dotychczas	osiągnęliśmy,	
można	powiedzieć,	że	jesteśmy	
dumą	 Chruszczobrodu”.	 Jeśli	
zaś	 klub	 zrealizuje	 w	 tym	 se-
zonie	zamierzony	cel,	wówczas	
powód	do	dumy	będzie	jeszcze	
większy.						
 

Adam bieńkowski 

Turniej tenisa stołowego w Chruszczobrodzie, fot. Paweł Abucki

Anna Krzanik oraz Barbara Toffel, Jarmark w Puchowie 2007, fot. arch. Klubu
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oni	mają	Klub	Ludzi	 Zakręco-
nych,	a	my	jesteśmy	dodatkowo	
twórczo	 zakręceni”	 –	 wyjaśnia	
p.	Jolanta.
	 Z	 czasem	 grono	 zapa-
lonych	 do	 takiej	 pracy	 zaczęło	
się	znaczenie	poszerzać.	Twórcy	
zaczęli	 wyjeżdżać	 i	 pokazywać	
swoje	prace	szerszej	publiczno-
ści.	 Tam	 spotkali	 ludzi	 takich	
jak	oni	–	nie	rzemieślników,	ale	
hobbystów,	pasjonatów.	Zaczęły	
zawiązywać	się	przyjaźnie,	któ-
re	przetrwały	do	dziś.
	 Klub	zrzesza	twórców	lu-
dowych	i	pasjonatów	rękodzie-
ła	artystycznego	z	całego	powia-
tu	 zawierciańskiego.	 Głównie	
emerytów,	rencistów	oraz	ludzi	
schorowanych.	 Bo	
jak	mówi	p.	Jolanta,	
kto	ma	dziś	 czas	 na	
rękodzieło?	 –	 „Albo	
ten,	 co	 nie	 pracu-
je.	 Albo	 ten,	 co	 ma	
rentę	 i	 chce	 czymś	
wypełnić	 czas.	 Albo	
emeryt,	 który	 po	
zaprzestaniu	 dzia-
łalności	 zawodowej	
zaczyna	 się	 realizo-
wać,	 doskonalić	 w	
swoim	 hobby.	 Ma	
na	 to	 czas	 i	 sprawia	
mu	 to	 wielką	 przy-
jemność”.	 Owszem,	
Klub	wspierają	mło-
dzi	 ludzie,	 ale	 nale-
żą	 do	 mniejszości.	
To	 osoby	 mające	
kontakt	 ze	 sztuką	w	
okresie	 szkolnym,	które	rozwi-
jają	swoje	zamiłowania.	Bardzo	
często	są	to	wychowankowie	p.	
Joli,	która	na	co	dzień	prowadzi	
zajęcia	 w	 pracowni	 plastycznej	
w	Miejskim	Ośrodku	Kultury	w	
Zawierciu.

jurajska sZopka 
i niebiańskie anioły 

	 Twórczo	 zakręceni	 spo-
tykali	się,	tworzyli	swoje	prace,	
sporo	 wyjeżdżali.	 W	 pewnym	
momencie	 pojawił	 się	 pomysł	
zorganizowania	 konkursu	 ar-
tystycznego	 dla	 najmłodszych	
mieszkańców.	–	„Bardzo	ciężko	
było	 wyciągnąć	 mieszkańców	
naszego	 miasta	 z	 domów.	 Lu-
dzie	muszą	się	do	czegoś	przy-
zwyczaić,	 przekonać.	 Muszą	
wiedzieć,	 że	 w	 mieście	 dzieje	
się	 coś	 ciekawego”	 	 –	mówi	 p.	
Jola.	 –	 „Mam	 stały	 kontakt	 z	
dziećmi,	 więc	 pomyślałam,	 że	
dobrym	pomysłem	byłoby	zor-
ganizowanie	 konkursu,	 które-
go	 rozstrzygnięcie,	 wręczenie	

nagród	 i	 otwarcie	 wystawy	
pokonkursowej	 odbywałoby	
się	 podczas	 jednego	 z	 naszych	
kiermaszów”.	
	 Pierwsze	konkursy	skie-
rowane	 były	 do	 najmłodszych	
twórców,	 jednak	dorośli	 zaczę-
li	 zgłaszać	chęć	udziału	w	 tego	
typu	inicjatywach.	Klub	rozsze-
rzył	regulamin,	powstał	podział	
na	dzieci,	młodzież	i	dorosłych,	
wykształciły	 się	 kategorie	 gru-
powe.
Jednak	 pierwszym	 oficjalnie	
zainicjowanym	przez	Klub	kon-
kursem	był	konkurs	rękodzieła	
artystycznego	 „Zawitały	 Anio-
ły”	w	 roku	2003.	Skąd	pomysł	
na	nazwę?	–	„Myślą	przewodnią	

było	to,	że	jest	to	konkurs	gru-
dniowy,	 więc	 zakręciliśmy	 się	
troszkę	na	anielsko,	a	do	Pała-
cyku	nad	Wartą	zawitali	skrzyd-
laci	 opiekunowie”	 –	 mówi	 p.	
Jolanta.	 Zarówno	 nazwa,	 jak	 i	
sama	 inicjatywa	 spotkały	 się	 z	
pozytywnym	odzewem.	
	 Od	dwóch	lat	Klub	orga-
nizuje	również	konkurs	na	naj-
piękniejszą	 szopkę.	 Zwycięskie	
prace	biorą	udział	w	konkursie	
na	Najpiękniejszą	Szopkę	Kra-
kowską,	 organizowanym	 przez	
Muzeum	 Historyczne	 Miasta	
Krakowa.	 –	 „Tworzymy	 szopki	
w	oparciu	o	szopki	krakowskie,	
które	 mają	 jednak	 widoczne	
elementy	 Jury.	 Mieszkamy	 w	
sercu	 Jury	 Krakowsko-Często-
chowskiej	 i	uważamy,	 że	warto	
to	 w	 jakiś	 sposób	 podkreślić”	
–	 wyjaśnia	 p.	 Jola.	 –	 „Szopki	
wysyłane	są	do	Krakowa,	który	
przyjmuje	je	w	pierwszy	czwar-
tek	 grudnia.	 Nasze	 konkursy	
odbywają	 się	 w	 terminie	 póź-

niejszym.	 Szopka,	 która	wygra	
u	nas,	jest	zatem	za	rok	dosko-
nalona	 przez	 dzieci	 i	 wieziona	
do	Krakowa.	Szopki	wykonują	
najmłodsi,	 pod	 okiem	 instruk-
tora,	 ale	 zdarzają	 się	 również	
szopki	rodzinne”.
	 Najmłodsi	 artyści	 to	
cztero-pięciolatki.	 Jednak	 jak	
podkreśla	 p.	 Jola,	 są	 to	 dzie-
ci	 wybitnie	 uzdolnione,	 które	
podczas	 zajęć	 w	 pracowni	 nie	
uczą	 się	 rysować,	 lecz	 przede	
wszystkim	 doskonalą	 swoją	
technikę,	poznają	warsztat	oraz	
różne	formy	wypowiedzi.
	 Podobną	inicjatywą,	któ-
ra	na	stałe	wpisała	się	w	kalen-
darz	imprez,	a	jej	nazwa	wrosła	

w	środowisko,	był	zainicjowany	
w	 roku	2004	konkurs	 „Impre-
sje	 na	 Wielkanoc”,	 który	 tak	
jak	 „Zawitały	 Anioły”	 zawsze	
kończył	 się	 przedświątecznym	
kiermaszem.	 Początkowo	 do	
jury	 wpływało	 bardzo	 dużo	
prac,	szczególnie	rysunkowych,	
typowo	 szkolnych.	 Członkom	
Klubu	 zależało	 natomiast	 na	
rękodziele,	 na	 tym,	 aby	 pobu-
dzić	dzieci	w	jednym	kierunku.	
Ograniczono	 więc	 techniki	 i	
wprowadzono	 bardziej	 surowy	
regulamin.	
	 Dodatkowo	 na	 kierma-
szach	 wprowadzono	 pokazy	
rękodzieła,	np.	panie	ze	Szcze-
kocin	 prezentowały	 tradycyjne	
zdobienie	 pisanek	 woskiem.	
–	 „Wiadomo,	 że	 dziecko	 nie	
będzie	w	 stanie	 tego	wykonać,	
chociażby	 dlatego,	 że	 nie	 ma	
materiałów,	 ale	 istotne	 jest,	 że	
zobaczy,	 pozna,	 pobudzi	 swo-
ją	wyobraźnię	 i	 spróbuje	 jakoś	
inaczej	to	jajko	udekorować”.

Uznanie i szacUnek – naj-
cenniejsza nagroda

	 Członkowie	 Klubu	 nie	
zbijają	 na	 swojej	 pasji	 żadne-
go	majątku.	 Jest	 im	miło,	 gdy	
przyjdą	 ludzie,	 rozmawiają	 z	
nimi,	 widać,	 że	 są	 zaintereso-
wani	 ich	 sztuką.	 –	 „Jeżeli	 coś	
robimy,	to	wkładamy	w	to	całe	
swoje	 serce.	 A	 jeżeli	 komu	 się	
to	 podoba,	 to	 jest	 to	 dla	 nas	
największa	 nagroda.	 Jasne,	 że	
jest	miło,	gdy	ktoś	kupi	którąś	z	
naszych	prac,	 ponieważ	mamy	
pieniążki	na	następne	materia-
ły.	 To	 również	 swego	 rodzaju	
wynagrodzenie	 naszego	 trudu	
oraz	czasu,	jaki	twórca	musi	po-
święcić	nie	tylko	na	wykonanie	

dzieła,	 ale	 także	
na	 jego	 przygoto-
wanie	 do	 ekspo-
zycji.	 Wymaga	 to	
sporego	 nakładu	
własnej	 pracy,	
która	 niestety	 jest	
często	 niedoce-
niania”	 –	 mówi	
instruktorka.	
	 Pani	 Jolanta	
przyznaje	 szcze-
rze,	że	Klub	coraz	
częściej	 zniechęca	
się	do	 zawierciań-
skich	 wystaw	 czy	
imprez,	 ponieważ	
zainteresowanie	
mieszkańców	tego	
rodzaju	 twórczoś-
cią	jest	niewielkie.	
–	„Czasami	 jest	 to	

walka	 z	 wiatrakami.	 Czuję	 się	
zniechęcona.	 Tym	 bardziej,	 że	
wielu	 artystów	 się	 wykruszyło.	
Ponosili	 straty,	 zniechęcali	 się	
małą	 ilością	 zainteresowanych.	
Nasze	 szeregi	 zasilają	 w	 dużej	
części	 renciści,	 którzy	 muszą	
kupić	materiał,	wystawić	 swoje	
dzieło	i	często	dojechać	na	odle-
głe	miejsce	wystawy.	To	wszyst-
ko	 rodzi	 koszty.	 Poza	 tym,	 nie	
chodzi	 o	 to,	 że	 wszyscy	muszą	
od	razu	nasze	produkty	kupo-
wać,	 ponieważ	 nikogo	 się	 do	
niczego	nie	zmusi.	Chodzi	o	to,	
aby	 wyciągnąć	 ludzi	 z	 domu.	
Wtedy	ma	to	jakiś	sens.	Dlatego	
często	wolimy	spotkać	się	tylko	
w	swoim	gronie	i	porozmawiać	
o	 naszej	 twórczości.	 Służymy	
sobie	 radą,	 planujemy	 kolejne	
plenery	malarskie”.
	 Sabina	Kijas,	długoletnia	
członkini,	 mistrzyni	 w	 zdobie-
niu	 jajek,	 dodaje:	 „Społeczeń-
stwo	z	terenu	naszego	powiatu	
jest	biedne.	Ludzie	boją	się	do	

Jolanta Czernek, instruktor grupy, Jarmark w Puchowie 2007, fot. arch. Klubu
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bezpłatna sala spotkań dla organizacji
zaplecze biurowe (ksero, drukarka, komputer 
z dostępem do Internetu, fax)
nieodpłatne prowadzenie księgowości dla 10 
organizacji

•
•

•

Szkolenia i doradztwo
Możliwość sfinansowania specjalistycznych 
usług dla organizacji
kompleksowe badania NGO w powiecie

•
•

•

ZAWIERCIAŃSKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

nas	 podejść.	 Obawiają	 się,	 że	
będą	 musieli	 coś	 kupić.	 Czują	
się	zobowiązaniu	do	zakupu.	A	
to	nie	 o	 to	 chodzi.	Cieszy	nas,	
gdy	 ktoś	 jest	 zainteresowany	
naszymi	 pracami,	 podejdzie,	
poogląda,	zapyta,	jaką	techniką	
się	je	wykonuje.	To	dla	nas	bar-
dzo	cenne”.	
	 Członkowie	 Klubu	 z	
wielką	 przyjemnością	 jeżdżą	
wystawiać	 swoje	 prace	 do	 No-
wego	Targu	na	Jarmark	Podha-
lański,	 na	 który	 otrzymują	 in-
dywidualne	 zaproszenia.	 Tam	
są	 honorowani	 i	 doceniani.	
Mają	 zapewnione	 stoiska,	 a	 co	
najważniejsze	–zainteresowanie	
ich	 rękodziełem	 jest	 ogromne.	
A	przy	 okazji	mogą	 trochę	 za-
robić.
	 Był	 taki	 okres,	 że	 Klub	
zapraszano	 do	 Szczekocin	 na	
Przeglądy	 Rękodzieła	 Arty-
stycznego.	 Starosta	 zawsze	 ich	

nagradzał.	Wszyscy	twórcy,	któ-
rzy	tam	wystawiali,	otrzymywali	
niewielkie	 wynagrodzenie.	 Ar-
tyści	czuli	się	doceniani.	Nieste-
ty	wiele	się	w	tej	kwestii	zmieni-
ło	 i	 twórczo	 zakręceni	 już	 tam	
nie	jeżdżą.	

pasjonaci
	 Jedni	 przychodzą,	 inni	
odchodzą.	 Jak	 w	 każdym	 klu-
bie	 czy	 stowarzyszeniu,	 rotacja	
jest	rzeczą	naturalną.	Ale	wśród	
twórczo	zakręconych	są	ludzie,	
którzy	od	początku	zasilają	sze-
regi	Klubu	i	nie	zamierzają	ich	
opuścić.	Do	takich	twórców	na-
leży	Tadeusz	Klimas,	zajmujący	
się	rzeźbą	w	drewnie.	–	„Do	Klu-
bu	trafiłem	dzięki	pani	Joli.	To	
ona	mnie	odnalazła	 i	 zachęciła	
do	tego,	abyśmy	wspólnie	two-
rzyli	sztukę	ludową”	–	mówi	ar-
tysta.	Swoją	przygodę	ze	sztuką	
p.	Tadeusz	zaczął	już	jako	dzie-
sięcioletni	 chłopiec,	 a	 wszyst-

ko	 zaczęło	 się	 od	
łyżki	 w	 kształcie	
krokodyla,	 przy-
wiezionej	 przez	
kuzyna	 z	 Japonii.	
Wtedy	zrodziła	się	
pasja,	 która	 trwa	
do	dnia	dzisiejsze-
go.	
	 Wśród	 sta-
łych	 członków	
Klubu	 są	 także	
siostry	 Sabina	 Ki-
jas	 z	Karlina	oraz	
Nina	 Szymczyk	 z	
Kromołowa.	Panie	
zajmują	 się	 malo-
waniem	 i	 wydra-
pywaniem	 pisa-
nek,	a	dodatkowo	
p.	 Sabina	 haftuje	
jajka.	–	„Należę	do	
Klubu	 od	 począt-
ku	 jego	 istnienia”	
–	mówi	p.	Sabina.	

–	 „Cieszy	mnie,	 że	
wspólnie	tworzymy	
coś	 niebanalnego,	
a	 przy	 okazji	 do-
brze	 się	 przy	 tym	
bawimy”	 –	 dodaje	
artystka.	Członkini	
ma	 stałych	 klien-
tów,	 którzy	 kolek-
cjonują	 jej	 słynne	
jajka.	 Przychodzą	
na	wystawy	i	pytają	
z	 zaciekawieniem,	
czy	są	nowe	wzory.	
Koniecznie	 muszą	
je	 mieć	 w	 swoich	
domowych	 zbio-
rach.	 Drapaniem	
pisanek	 od	 ponad	
20	 lat	 zajmuje	 się	
również	 Jacek	 Ni-
got	z	Łaz.	
	 Beata	 Jan-
kowiak	jest	w	Klu-
bie	od	początku.	Artystka	szyje	
patchworki,	 poduszki,	 obrusy,	
serwety.	 Tworzy	 również	 za-
bawki	 ze	 skrawków	 materia-
łów.	 Malowaniem	 na	 drewnie	
zajmuje	 się	natomiast	 Jarosław	
Supernak	 z	 Łaz.	 Jego	 strasza-
ki	są	słynne	i	stały	się	znakiem	
rozpoznawczym	twórcy.
	 Wiesława	 Walenta	 jest	
mistrzynią	 szydełka	 oraz	 igły.	
Monika	Chęcińka	 tworzy	 ręcz-
nie	biżuterię,	a	także	szydełku-
je.	 Malarstwem	 sztalugowym	
pasjonuje	 się	 Wanda	 Michal-
ska.	 Ania	 Włodarczyk	 zajmuje	
się	 haftem	 artystycznym.	 Ko-
ronkowe	 stringi,	 czapeczki,	
rękawiczki	 oraz	 inne	 ozdoby	
tworzy	Barbara	Jędrol-Kościak	
z	Wolbromia,	a	Urszula	Religa	
z	Łaz	robi	patchworki.	Grażyna	
Bieniasz,	 na	 co	 dzień	 instruk-
torka	 pracowni	 szkła	 w	 MOK	
w	 Zawierciu,	 tworzy	 witraże.	
Do	Klubu	należy	również	Anna	

Krzanik	 z	Krakowa,	 zajmująca	
się	koronką	klockową,	zdobyw-
czyni	tytułu	twórcy	ludowego,	a	
także	Barbara	Toffel,	mistrzyni	
frywolitki.
	 	 No	 i	 oczywiście	 in-
struktor	 i	 założyciel	 grupy	
–	 Jolanta	 Czernek,	 która	 od	
najmłodszych	 lat	 zajmuje	 się	
malowaniem	 na	 szkle	 oraz	 ce-
ramiką.	 Jak	 sama	 mówi,	 jest	
kobietą	pracującą	i	żadnej	pra-
cy	 się	 boi.	 –	 „Dopóki	 pracuję,	
Klub	 będzie	 istniał,	 to	 są	 moi	
przyjaciele,	 spotykamy	 się	 za-
wsze	 z	 wielką	 przyjemnością.	
W	tym	roku	kiermasz	»Impre-
sje	na	Wielkanoc«	odbył	się	bez	
mojego	udziału	z	powodu	cho-
roby,	ale	znalazłam	na	tyle	siły,	
aby	ich	odwiedzić.	Myślę,	że	jak	
mi	 zdrowie	 dopisze,	 »Zawita-
ły	 Anioły«	 będą	 już	 w	 pełnym	
składzie”.	

 joanna Walczak
Twórczo zakręcona - Wiesława Walenta podczas Jar-
marku Kromołowskiego w 2007 roku, fot. arch Klubu

Tadeusz Klimas, Jarmark Kromołowski 2004, 
fot. arch. Klubu

już od stycznia 2011 r. w Zawierciu Centrum Inicjatyw Lokalnych organizuje centrum 
wspierania organizacji pozarządowych. W ramach wsparcia oferujemy:

ZAPRASZAMy dO WSPółPRACy
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Zespół	 powstał	 w	 latach	 60.,	 a	
jego	początkową	formę	tworzył	
chór	 kobiet	 z	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	w	Kroczycach.	Pa-
nie	zajmowały	się	też	kulturą	
ludową	 i	 jej	 popularyzowa-
niem.	 Z	 czasem	do	 zespołu	
dołączyła	 grupa	 młodzieży,	
często	 młodszych	 członków	
rodzin,	która	tańcem	i	śpie-
wem	ożywiła	 zespół.	Grupa	
zaczęła	 funkcjonować	 jako	
zespół	 folklorystyczny	 pieś-
ni	i	tańca.	
W	historii	zespołu	były	lata,	
kiedy	 jego	działalność	 pod-
upadała,	 a	 mieszkańcom	 i	
władzom	 gminy	 brakowało	
„folklorystycznego	 ducha”.	
Grupa	 jednak	 powróciła	 z	
energią,	pomysłami	i	nowym	
składem.	–	 „W	 latach	90.,	 z	
chwilą	 powstania	 samorzą-
dów,	wielką	 ambicją	 obecne-
go	wójta,	Stefana	Pantaka,	było	
reaktywowanie	zespołu”	–	mówi	
wieloletnia	opiekunka	zespołu,	
Helena	 Sochacka.	 –	 „W	 jego	
szeregi	wkroczyli	nowi	członko-
wie,	ale	pozostała	również	część	
starszych	 pań,	 które	 stanowią	
ważny	 element	 grupy.	 Bo,	
co	warto	 pokreślić,	 »Ziemia	
Kroczycka«	 to	zespół	wielo-
pokoleniowy”	 –	 dodaje	 p.	
Helena.
				 Obecnie	grupa	liczy	trzy-
dzieści	osób.	–	„Aby	wskrze-
sić	 zespół,	 namówiłam	 do	
współpracy	 dzieci	 swoich	
kuzynów.	Później,	gdy	moja	
najmłodsza	córka	poszła	do	
gimnazjum,	 przyciągnęła	
sporo	 młodzieży	 ze	 swojej	
klasy”	 –	 wyjaśnia	 opiekun-
ka	 zespołu.	 –	 „To	wspaniali	
młodzi	 ludzie.	 Chciałabym,	
aby	 zostali	 w	 zespole	 jak	
najdłużej”	–	dodaje.
				 Członkowie	„Ziemi	Kro-
czyckiej”	 to	 mieszkańcy	
m.in.	Pradeł,	Kroczyc,	Podle-
sic,	Kostkowic	 i	Białej	Błotnej.	
W	 większości	 studenci,	 którzy	
mimo	 wielu	 innych	 obowiąz-

ków	 trwają	w	 zespole	 i	 nie	 za-
mierzają	go	opuścić.	Zespół	jest	
ich	 życiem,	 sposobem	 na	 spę-

dzenie	 wolnego	 czasu,	 swego	
rodzaju	odskocznią.
Nie	 wstydzą	 się,	 że	 propagują	
rodzimy	 folklor.	Rodzinne	 tra-
dycje	w	zespole	kontynuuje	od	
ośmiu	lat	Katarzyna	Sochacka	z	
Pradeł.	–	„To	u	nas	tradycja,	że	

każdy	 należy	 do	 zespołu.	 Tro-
je	 mojego	 rodzeństwa	 należa-
ło,	 są	 też	 starsi,	 więc	 i	 ja,	 jako	

najmłodsza,	 również	 należę”	 –	
mówi	dziewczyna.	–	„W	zespole	
jest	też	sporo	moich	znajomych.	

Miło	 spędzamy	 czas.	 Poza	 tym	
muzyka	odgrywa	w	moim	życiu	
ważną	 rolę”	 –	 dodaje.	 Starszy	
brat	Katarzyny,	 Łukasz	 Socha-
cki,	 także	 wspiera	 zespół.	 Za-
miłowanie	 do	 muzyki	 ma	 we	
krwi.	 Gra	 na	 perkusji,	 udziela	

się	również	w	dwóch	zespołach.	
Zdolności	 muzyczne	 przejawia	
też	 Małgorzata	 Sochacka,	 któ-

ra	 jest	 w	 „Ziemi	 Kroczyckiej”	
od	momentu	 jej	 reaktywacji.	 –	
„Zespół	to	dla	mnie	oderwanie	

od	 rzeczywistości,	 od	 co-
dziennych	 problemów”	 –	
mówi	 mieszkanka	 Pradeł.	
–	„Mam	już	swoją	rodzinę	
i	mogłabym,	jak	większość	
dziewcząt	 w	 mojej	 sytua-
cji,	odejść	z	grupy.	Jednak	
bardzo	lubię	tańczyć	i	śpie-
wać	i	nie	zamierzam	z	tego	
rezygnować”	–	dodaje.	Jej	
półtoraroczna	 córeczka	
już	teraz	jeździ	z	mamą	na	
próby.	 Zapewne	 niedługo	
zasili	 szeregi	 „Ziemi	 Kro-
czyckiej”.	
				 W	 chórze	 zespołu	
nadal	 występuje	 Geno-
wefa	 Welon,	 wieloletnia	
członkini,	 od	 ponad	 50	
lat	 związana	 z	 wiejskim	
ruchem	amatorskim.	–	„Ze-

spół	 jest	 dla	 mnie	 całym	 ży-
ciem”	 –	wyznaje.	 –	 „Pamiętam	
jak	 śpiewałam	 jako	 siedmio-
letnia	 dziewczynka.	 Teraz	 na	
starość	 ogromnie	 się	 cieszę,	 że	
mogę	 nadal	 występować.	 Tym	
bardziej,	 że	 w	 codziennym	 ży-

ciu	ruchu	już	jest	mało”	–	
śmieje	się	p.	Genowefa.
				 Repertuar	zespołu	jest	
szeroki.	 Zaczęto	 od	 ro-
dzimego	 folkloru,	 wpro-
wadzając	 w	 późniejszym	
czasie	 popularne	 pieśni	
ludowe.	 Obecnie	 grupa	
ma	już	solidnie	opracowa-
ną	suitę	kroczycką,	śląską,	
krakowską,	 suitę	 tańców	
górali	 żywieckich	 oraz	
blok	 pieśni	 maryjnych	 i	
kolędowych.	 Jedyne,	 cze-
go	 obecnie	 brakuje,	 to	
kapela,	 więc	 zespół	 musi	
korzystać	 z	 podkładów	
nagrywanych	 do	 danego	
bloku	utworów.	
Ze	 swoim	 programem	
występują	 na	 wszystkich	

ważniejszych	 uroczystościach	
gminnych	 i	 powiatowych.	
Uczestniczą	także	w	festiwalach	

TAŃCEM I ŚPIEWEM 
POdTRZyMUjĄ TRAdyCjĘ
Jego członkowie to w większości młodzi ludzie. Jak większość współczesnej młodzieży, lubią głośne 
imprezy czy spotkania ze znajomymi. Jako nieliczni – nie stronią od tradycji. Wolny czas poświęcają na 
kultywowanie lokalnego folkloru: dawnych pieśni, obrzędów i zwyczajów. Swoje zamiłowania realizują 
w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”. 

Występ Zespołu podczas tegorocznych Jurajskich Regionaliów, Podlesice,
 fot. Michał Romanek

Występ Zespołu podczas tegorocznych Jurajskich Regionaliów, Podlesice,
 fot. Michał Romanek
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i	przeglądach.	W	latach	2001	i	
2002	 grupa	 zdobyła	 I	 miejsce	
na	 Regionalnym	 Przeglądzie	
Zespołów	 Ludowych,	 Kapel	 i	
Śpiewaków	 w	 Szczekocinach.	
Natomiast	 w	 2007	 r.	 była	 lau-
reatem	 I	 nagrody	 w	 kategorii	
zespołów	 folklorystycznych	 na	
Ogólnopolskim	 Festiwalu	 Ko-
lęd	 i	 Pastorałek	 im.	 ks.	 Kazi-
mierza	Szwarilka	w	Będzinie.
				 Dobrze	 przygotowany	 re-
pertuar	 to	 jednak	 nie	 wszyst-
ko.	 O	 to,	 aby	 zespół	 godnie	
reprezentował	 się	 na	 scenie,	
zadbały	 władze	 samorządowe.	
Po	 długich,	 ale	 owocnych	 po-
szukiwaniach,	 w	 garderobie	
zespołu	pojawiły	się	tradycyjne	
stroje	kroczyckie.	Na	podstawie	

opisów	 (pochodzących	 prze-
de	wszystkim	 z	 terenu	 Pradeł)	
znalezionych	w	Muzeum	Etno-
graficznym	w	Krakowie	 zespół	
stworzył	 regionalny	 strój	 kro-
czycki.	 Dziewczęta	 otrzymały	
długie	 gładkie	 spódnice	 w	 ko-
lorach	 bordo,	 granatu,	 zieleni	
i	 szafiru,	 białe	 fartuszki,	 haf-
towane	 serdaki	 oraz	 skórzane	
kozaczki.	 Do	 tego	 trzy	 sznury	
czerwonych	korali	i	splot	kwia-
tuszków	do	upięcia	we	włosach.	
Chłopcy	natomiast	luźne	spod-
nie,	 czerwone,	 wełniane	 kami-
zelki,	 zapinane	 na	 drewniane	
kołki,	 płócienne	 koszule	 i	 ofi-
cerki.
				 Grupa	 posiada	 również	
stroje	 śląski	 i	 żywiecki.	 Cała	
garderoba	 została	 sfinansowa-
na	 przez	 władze	 gminy,	 która	
jak	podkreśla	p.	Helena	zawsze	
wspierają	zespół	i	nigdy	nie	od-
mawiają	pomocy.	
				 Od	2000	roku	zespół	działa	
pod	 kierownictwem	 artystycz-
nym	 Piotra	 Hankusa.	 Grupa	
jest	bardzo	zadowolona	z	nowe-
go	 mentora,	 który	 mobilizuje	

jej	 członków	 do	 ciężkiej,	 lecz	
owocnej	 pracy.	 –	 „To	wspania-
ły	 muzyk,	 choreograf,	 dosko-
nały	 nauczyciel,	 który	 dzięki	
dokładnemu	 szlifowi	 sprawił,	
że	 zespół	 nabrał	 nowych	 sił”	
–	 podkreśla	 p.	 Helena.	 –	 „Po	
prostu	 profesjonalista.	 Dzięki	
jego	 staraniom	 zespół	 prezen-
tuje	naprawdę	wysoki	poziom”	
–	 mówi	 Aleksandra	 Grajdek	 z	
Pradeł,	od	sześciu	 lat	w	zespo-
le.	–	„Mamy	ogromne	szczęście,	
że	pan	Piotr	się	nami	zaopieko-
wał.	To	nasz	guru,	cierpliwy,	ale	
wymagający.	 Mamy	 ogromne	
szczęście,	 że	 z	 nami	 pracuje”	
–	dodaje	Katarzyna	Sochacka.	
				 Obecnie	zespół	ćwiczy	dwa,	
trzy	 raz	 w	 miesiącu,	 w	 zależ-

ności	 od	 potrzeb	 i	 możliwości	
członków.	Od	kilku	dobrych	lat	
tancerze	raz	w	roku	wyjeżdżają	
także	na	warsztaty	w	różne	re-
giony	kraju,	gdzie	wspólnie	tre-
nują.	Tylko	wtedy	grupa	jest	w	
pełnym	składzie	 i	można	prze-
ćwiczyć	tak	wiele.	
				 Na	 pytanie,	 czym	 jest	 dla	
członków	zespołu	folklor,	wszy-
scy	odpowiadają	zgodnie,	że	to	
muzyka	 ponadczasowa,	 ma	 w	
sobie	 specyficzny	power	 i	wer-
wę.	–	„Przede	wszystkim	jest	to	
muzyka	 prawdziwa,	 która	 ni-
czego	 nie	 udaje,	 a	 dodatkowo	
potrafi	 porwać	 nas	 młodych”	
–	 podkreśla	 Jacek	 Stajnik,	 od	
siedmiu	 lat	 w	 zespole.	 –	 „To	
moje	 życie.	 Zawsze	 pasjono-
wałam	 się	 tańcem	 i	 śpiewem”	
–	 mówi	 p.	 Helena.	 –	 „Cieszę	
się,	że	mam	w	zespole	tak	wspa-
niałą	młodzież.	 Przy	 okazji	 za-
praszam	 wszystkich	 chętnych	
do	wstąpienia	w	nasze	szeregi”	
–	dodaje	opiekunka	grupy.

joanna Walczak

Występ Zespołu podczas tegorocznych Jurajskich Regionaliów, Podlesice,
 fot. Michał Romanek

Zespół MuZycZny 

NibyNic
Tel. 513 216 653

www.zespolnibynic.pl 

	 Centrum	Inicjatyw	Lokalnych	to	stowarzyszenie,	którego	powstanie	zainicjowane	
zostało	przez	dwóch	zawiercian	–	Janusza	Bieńkowskiego	i	Pawła	Abuckiego.	Misją	sto-
warzyszenia	jest	animowanie	i	wspieranie	inicjatyw	społecznych	z	terenu	powiatu	zawier-
ciańskiego.
	 Działania	Centrum	Inicjatyw	Lokalnych	koncentrują	się	na	wzmacnianiu	lokalnych	
organizacji	 pozarządowych,	 budowaniu	 tożsamości	 lokalnej,	 promowaniu	 aktywności	
społecznej	mieszkańców	regionu	i	przeciwdziałanie	ich	wykluczeniu	społecznemu.
	 W	 ramach	 naszych	 zadań	 statutowych	 wydajemy	 kwartalnik	 Zawiercianin	 oraz	
prowadzimy	portal		zawiercianin.pl,	w	których	prezentujemy	działalność	zawierciańskich	
organizacji	społecznych	oraz	opisujemy	wydarzenia	z	terenu	powiatu.	Na	naszych	łamach	
popularyzujemy	historię	zawierciańskiego	społecznikostwa	oraz	relacjonujemy	wydarze-
nia	kulturalne.
	 Od	kilku	lat	prowadzimy	serwis	dawne-zawiercie.pl,	a	także	wydajemy	kalendarz	z	
dawnymi	fotografiami.	Działania	te	mają	na	celu	zarówno	podniesienie	wiedzy	z	zakresu	
historii	Zawiercia	jak	i	podtrzymywanie	tożsamości	lokalnej.
	 Uważamy	 działalność	 organizacji	 pozarządowych	 za	 podstawę	 funkcjonowania	
społeczeństwa	obywatelskiego.	Pragniemy,	by	 takich	 instytucji	było	więcej,	 	a	 istniejące	
działały	z	większym	rozmachem.	W	związku	z	tym	od	2008r.	prowadzimy	badania	orga-
nizacji,	organizujemy	seminaria	 i	 szkolenia.	W	2011	 r.	utworzymy	pierwszy	w	powiecie	
profesjonalny	Inkubator	Organizacji	Pozarządowych.
Ponadto	prowadzimy	różnego	rodzaju	szkolenia	w	gminach	powiat	zawierciańskiego.	Do	
tej	pory	były	to	szkolenia:		językowe,	z	zakresu	agroturystyki,	rękodzieła	ludowego,	daw-
nych	rzemiosł,	zajęcia	artystyczne	i	terapeutyczne	dla	młodzieży.		A	to	tylko	najważniejsze	
nasze	działania.

Zapraszamy do współpracy.

Centrum Inicjatyw Lokalnych
Biuro: ul. Dojazd 6, 42-400 Zawiercie, tel./fax. 32 6702014
cil@cil.org.pl, www.cil.org.pl
Udziel nam wsparcia swoim 1%, KRS: 0000215720

Polecamy nasze strony:

Organizacja Pożytku Publicznego

REKLAMA
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 Z panem Sławomirem Woź-
niczko spotykam się w ponie-
działkowe przedpołudnie. 
Mamy rozmawiać o poezji. W 
rzeczywistości rozmawiamy 
na każdy temat: o sztuce, pisa-
rzach, muzyce. O ludziach, o 
życiu i o miłości, bo to od niej 
wszystko się zaczęło…
	 Sam	 o	 sobie	 mówi	 tak:	
„Sławomir	Woźniczko.	 Lat	 48.	
Mieszkaniec	 Pilicy.	 Piszę	 wier-
sze	 od	 osiemnastego	 roku	 ży-
cia,	 a	 powodem,	 dla	 którego	
zacząłem,	 była	 miłość.	 Miłość	
do	dziewczyny,	która	jest	obec-
nie	moją		żoną	i	matką	naszych	
dwóch	 synów.	 Poprzez	 róż-
ne	 zawirowania	 losu	 i,	 nie	
ukrywam	 –	 lenistwo,	 piszę	
tylko	»do	szuflady«,	odsuwa-
jąc	wydanie	wierszy	na	bliżej	
nieokreśloną	przyszłość”.
	 A	miłość,	 bo	 to	 ona	 jest	
przecież	 najważniejsza,	 roz-
przestrzenia	się	dalej	i	dalej.	
Swoją	 twórczością,	 pasją	 i	
wiedzą	Poeta	podbija	 serca,	
za	 co	 otrzymał	 szereg	 wy-
różnień	i	dyplomów.	I	choć	
nie	 zdecydował	 się	na	pub-
likowanie	 wierszy,	 był	 mile	
zaskoczony	 zajęciem	 trze-
ciego	miejsca	w	 IV	Turnie-
ju	 Jednego	Wiersza	o	Laur	
Wespazjana	 Kochowskiego.	
Do	 konkursu	 zgłosił	 pana	
Sławomira	 anonimowy	 fan	
jego	twórczości.	
	 W	 jego	 wierszach	 smu-
tek	 i	 nostalgia	 występują	
na	 przemian	 z	 radością,	 a	
nawet	 frywolnością.	 A	 co	
najważniejsze,	przepełnione	
są	 głębią,	 mądrością	 i	 bije	
z	 nich	 wiedza	 połączona	 z	
pasją.	 Są	 to	 wiersze	 różne.	
Jedne	powstawały	z	inspira-
cji	 i	 zachwytu	nad	wielkimi	
postaciami	 poezji	 polskiej,	
jak	 Norwid,	 Pawlikowska-
Jasnorzewska	 czy	 Gałczyń-
ski.	 Inne	 rodziły	 się	 pod	
wpływem	impulsu,	w	czasie	
ważnych	chwil	czy	przypad-
kowych	 spotkań.	Nigdy	nie	
zdarzyło	 się	 Poecie	 pisanie	
czegoś	 na	 zamówienie,	 bo	
jak	 sam	 mówi:	 „Nie	 czuję	
takiej	 potrzeby,	 że	 każdego	
dnia	 czy	 tygodnia	 muszę	 coś	
napisać.	Najlepiej	gdy	mnie	coś	

nagle	zaskoczy.	Natomiast	jeżeli	
chcę	coś	napisać,	a	okazuje	się,	
że	utwór	wymaga	3-4	poprawek	
–	 odrzucam	 go.	Nie	może	 być	
więcej	 poprawek	 merytorycz-
nych,	bo	to	wskazuje,	że	coś	jest	
w	tym	wierszu	wymuszone”.	
W	 zbiorach	 nie	 brak	 także	
utworów	pisanych	prozą.	Są	to	
głównie	 humoreski	 lub	humo-
rystyczne	 felietony	 wzorowane	
na	 twórczości	 Stefana	Wieche-
ckiego.	 –	 „Chciałem	 sprawdzić	
się	 także	w	większej	 formie	ar-
tystycznej,	 pośredniej	 między	
oratorium	a	 śpiewogrą,	opartą	
na	listach	i	wspomnieniach	ofi-
cerów	 polskich	 pomordowa-

nych	 w	 Katyniu.	 Niestety	 ta	
sfera	 twórczości	 również	 nie	

doczekała	się	swojej	premie-
ry”	 –	 informuje	 mnie	 pan	
Sławomir.	
	Choć	 wiersze	 i	 zapiski	 w	
większości	 nie	 opuszcza-
ły	 murów	 domu,	 udało	 się	
jednak	 zorganizować	 dwa	
wieczory	 autorskie.	 Twórca	
mile	 je	 wspomina:	 „Byłem	
zdumiony,	 po	 pierwsze	 po-
zytywną	 reakcją	 młodzieży	
na	propozycję	uczestnictwa,	
jak	również	tym,	że	zabrakło	
miejsc	 siedzących	 na	 sali.	
Pewnie	zdarzył	się	ktoś	taki,	
kto	 przyszedł	 z	 czystej	 cie-
kawości,	z	myślą,	co	on	tam	
nowego	znowu	nawymyślał.	
Bo	 stałych	 fanów	raczej	nie	
posiadam,	 sporadycznie	
ktoś	 z	 rodziny	 sięgnie	 czy	
zapyta,	co	nowego	udało	mi	
się	stworzyć.	Taką	osobą	jest	
na	przykład	chrześnica	mo-
jej	żony	i	jej	mama”.	
Z	żoną	pana	Sławomira	rów-
nież	 mam	 przyjemność	 za-
mienić	 kilka	 słów.	 Zdradza	
mi,	że	koleżanki	czasami	dzi-
wią	 się,	 że	 nie	 jest	 najwier-
niejszą	 fanką	 swojego	męża	
i	 nie	 zaczytuje	 się	 w	 wier-
szach,	 których	 spora	 część	
tworzona	 była	 specjalnie	
dla	niej.	Ale	jak	sama	mówi:	
„Jestem	 okropną	 realistką.	
Jednak	 razem	 z	mężem	 się	
uzupełniamy.	Inaczej	byłoby	
nudno.	Tak	chyba	trzeba”.
	Rozmawiamy	też	o	muzyce.	
To	 kolejna	 stała	 pasja	 mo-
jego	 rozmówcy.	 Najprościej	

mówiąc,	 jako	 muzyk	 i	 poeta	
można	poczuć	 się	 spełnionym.	

Bo	wspaniale	 jest	ująć	w	słowa	
rzeczy,	o	których	nie	mówi	się	na	
co	dzień.	Przenosimy	na	papier	
myśli,	którymi	nie	chcemy	dzie-
lić	się	wprost,	albo	wręcz	prze-
ciwnie	 –	 może	 nie	 wiemy,	 jak	
o	 nich	 porozmawiać,	 albo	 naj-
zwyczajniej	w	świecie	nie	mamy	
z	kim.	Papier	i	nasz	wewnętrz-
ny	głos	są	w	tym	przypadku	do-
brą	 alternatywą.	 Podobnie	 jest	
z	 muzyką	 –	 to	 niezastąpiona	
forma	ekspresji,	wyrażenia	sie-
bie	 i	 przekazania	 tego	 innym.	
Artysta	 słyszał	 niejednokrotnie	
słowa	krytyki:	 „Nie	wypada	 ci:	
jesteś	dorosły,	masz	rodzinę,	po	
co	 ci	 to...?	 Ale	 najważniejsze,	
że	 została	 chęć,	 bo	 przecież	 z	
muzyką	jestem	związany	od	15.	
roku	życia.	Przez	ponad	ćwierć	
wieku	grałem	w	różnych	zespo-
łach	 na	 klawiszach	 lub	 perku-
sji,	a	teraz	bawię	się	dźwiękiem	
na	 syntezatorach”	 –	mówi	pan	
Woźniczko.
	 Miejmy	 nadzieję,	 że	 praca	
pana	 Sławomira	 zaowocuje,	
rozkwitnie	 i	na	 stale	 zakorzeni	
się	w	kulturze	lokalnej	społecz-
ności.	Na	pewno	poruszy	wiele	
serc	 i	umysłów	oraz	da	 impuls	
wielu	 innym,	piszącym	jedynie	
„do	szuflady”.		
	 Z	 tymi	myślami	 opuszczam	
progi	pięknego,	gościnnego	po-
koju,	który	wraz	ze	mną	chłonął	
wers	po	wersie	„Małe	miastecz-
ko”,	 „Papierowy	 świat”,	 „Kon-
cert”	i	wiele	innych	liryków.
To	była	cenna	lekcja	kultury.	

Ewelina bednarz

LEkCjA kULTURy

Sławomir Woźniczko prezentuje swoją twórczość, fot. M. Dobrzański

MAŁE MIASTECZKO                                                              

W kamiennym łuku pod schodami
Widnieje prosta, ciemna droga
Ostatnia droga tych co sami 
Wracają już do swego Boga

Fasada zamku z góry Piotra
Jak wyspa w morzu drzew, zieleni

Tu jeszcze ciszę można spotkać
Ślady przeszłości, dawnych cieni

Niżej z powierzchnią pomarszczoną
Wietrzykiem lekkim, stawy drzemią

Słoneczne blaski w wodzie toną
Gdy przeglądają się jesienią

A zimą śnieżny całun biały
Na dachach skrzy się wież kościołów

Jakby łabędzie przyleciały
Albo ze skrzydeł puch aniołów

Może się nie ma czym zachwycać
Stare uliczki, wciąż te same
Małe miasteczko, ot Pilica

Lecz tu wyrosłem, tu zostanę

Sam już nie wiem co jest 
patriotyzmem lokalnym
a co przyzwyczajeniem

Sławomir	Woźniczko
Pilica	04.09.2005r.
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 dwóch kolejarzy i trzech 
informatyków, dla których 
muzyka jest zamiłowaniem i 
życiową pasją. To skład zespo-
łu muzycznego baza 1L. 
–	 „Dobrze	 się	 bawimy	 tym,	 co	
robimy,	bo	to	lubimy”	–	jedno-
znacznie	 twierdzą.	 O	 to	 prze-
cież	w	życiu	chodzi,	by	móc	ro-
bić	to,	co	się	kocha.	To	właśnie	
granie	 daje	 tak	wiele	 radości	 i	
siły	 chłopakom,	 ale	 również	
nam,	słuchaczom.	
	 Wokalista	 i	 perkusista	 po-
chodzą	 z	 Myszkowa,	 pozostali	
muzycy	 natomiast	 z	 Zawier-
cia.	 Założycielami	 grupy	 byli	
Krzysztof	 „Komi”	 Domagała	
(gitara,	wokal)	 i	 Sylwester	 „Ja-
nek”	Janeczek	 (bass).	Obaj	pa-
nowie	wcześniej	grali	w	grupie	
Sayonara.	–	„Tak	się	złożyło,	że	
nam	 się	 nie	 ułożyło,	 więc	 roz-
wiązaliśmy	 ten	 zespół.	 Chęć	
grania	była	jednak	dużo	silniej-
sza,	 i	 pomyśleliśmy,	 że	 zmon-
tujemy	 nową	 ekipę”	 –	 mówi	
Krzysztof.	Niebawem	udało	im	
się	 zwerbować	 gitarzystę	 Ada-
ma	„Koshmara”	Koczura	(gita-
ra),	 a	po	kilku	 tygodniach	do-
łączył	 perkusista	 Jerzy	 „Siwy”	
Kucharewicz.	W	takim	składzie	
wystartowali	wiosną	2005	roku.	
	 Natomiast	latem	2007	r.	do	
zespołu	trafił	Andrzej	„Endrju”	
Kwiatkowski	(wokal)	i	wówczas	
rozpoczęły	 się	 prace	 nad	 au-
torskim	 materiałem.	 Wiosną	
2008r.	odszedł	gitarzysta	Adam	
Koczur.	 W	 takiej	 sytuacji	 „Ja-
nek”	 „przesiadł	 się”	 na	 swój	
macierzysty	 instrument	 –	 gita-
rę,	a	grą	na	basie	zasilił	zespół	
Paweł	 „Sokół”	 Sokołowski.	 Je-
sienią	2008	r.	grupa	rozpoczęła	
nagrywanie	 pierwszych	 utwo-
rów.	Od	października	2008	do	
lutego	 2009	 r.	 zarejestrowano	
pięć	 utworów	 i	 wiosną	 2009	
r.	 pojawia	 się	 płyta-demo	 „Za	
Wszystko”.	
	 Skąd	wzięła	się	tak	enigma-
tyczna	nazwa	zespołu?	Tego	się	
nie	 dowiemy,	 bo	 owo	 pytanie	
chłopaki	zawsze	omijają:	„Niech	
każdy	sobie	ją	interpretuje	tak,	
jak	chce”.	
	 Baza	1L	nie	jest	jedyną	gru-
pą,	w	której	udzielają	się	muzy-

cy.	„Komi”	gra	także	w	Toxynie,	
„Sokół”	 w	 Katarze	 (w	między-
czasie	w	Sagittariusie),	„Janek”	
w	Pękniętym	korbowodzie	 (co-
ver	band),	 a	 „Endrju”	w	eL-4.	
Tylko	„Siwy”	cały	swój	muzycz-
ny	kunszt	poświęca	Bazie.
	 Na	początku	panowie	 grali	
tylko	covery	–	utwory	z	reper-
tuaru	innych	wykonawców,	naj-
różniejszej	maści:	począwszy	od		
Lenny’ego	 Kravitza,	 poprzez	
Van	Halen,	na	Motorhead	koń-
cząc.	 Covery	 Motorhead	 grają	
do	dziś.	
	 Muzyka,	 jaką	 wykonuje	
Baza	1L,	to	szeroko	pojęty	rock,	
hard	rock,	crossover.	–	„Jest	to	
muzyka,	 którą	 czujemy	 i	 lubi-
my.	W	różnych	okresach	naszej	
działalności	 utwory	 powstawa-
ły	 w	 różnych	 konfiguracjach.	
Czerpiemy	inspiracje	z	rozmai-
tych	nurtów	muzycznych,	każdy	
preferuje	co	innego,	łączymy	to	
i	wtedy	wychodzą	różne	cieka-
we	 rzeczy.	 Z	 tego	 wszystkiego,	
co	 stworzymy,	wybieramy	póź-
niej	to,	co	wedle	nas	jest	najlep-
sze	 –	 i	 gramy.	 Kompozycje	 są	
odmienne,	 bo	 tworzy	 je	 każdy	
z	nas”	–	mówi	Paweł.
	 A	jak	z	tekstami?	Tu	już	jest	
węższe	grono.	Tą	sferą	zajmują	
się	głównie	Andrzej	i	„Janek”,	a	
Krzysztof	zawsze	dorzuca	swoje	
trzy	 grosze.	 Analizując	 treści,	
jakie	Baza	przekazuje	w	swoich	
utworach,	 można	 stwierdzić,	
że	 ukazują	 one	 życie	 codzien-
ne	przeciętnego	człowieka.	Dla	
słuchaczy	 teksty	 nie	 są	 obce	
ani	wyimaginowane,	każdy	od-
najdzie	 w	 nich	 cząstkę	 siebie.	
–	 „Myślę,	 że	przekaz	 jest	 ściśle	
związany	 z	 tym,	 co	nas	 otacza.	
Problemy,	 z	 jakimi	 się	 boryka-
my,	 na	 co	 dzień:	 brak	 sensu,	
miłość,	a	nawet	doza	prowoka-
cji.	Jeśli	któryś	z	nas	napisze	coś	
o	 wymowie	 naprawdę	 tragicz-
nej,	to	drugi	kolega	stworzy	coś	
romantycznego	 –	 i	 tak	właśnie	
trzymamy	równowagę”	–	mówi	
Andrzej.	 I	 stanowczo	 doda-
je:	 „Nie	 uprawiamy	 polityki	 w	
tekstach”.	
	 Warto	wspomnieć	o	koncer-
tach.	Chłopaki	występują	wszę-
dzie	i	dla	wszystkich.	W	małych	

klubach	 i	 na	 dużych	 scenach.	
–	 „Czasami	 fajniej	 się	 gra	 dla	
mniejszej	widowni,	gdy	widzisz,	
że	ludzie	przychodzą	i	chcą	się	
bawić.	 Wówczas	 lepiej	 zagrać	
właśnie	 dla	 tych	 pięćdziesięciu	
osób	 niż	 dla	 pięciuset.	 Gramy	
dla	siebie	i	dla	wszystkich,	któ-
rzy	chcą	nas	słuchać”	–	mówią.	
	 Do	 największych	 osiągnięć	
Bazy	należy	zdobycie	pierwsze-
go	miejsca	 podczas	 Jura	 Rock	
Festiwal	 w	 Łazach,	 9	 kwietnia	
2010	 roku.	 Chłopaki	 pokonali	
wówczas	 57	 kapel	 z	 całej	 Pol-
ski,	 a	 Andrzej	 dodatkowo	 zo-
stał	wyróżniony	jako	wokalista.	
Był	to	znaczący	sukces,	bowiem	
impreza	 miała	 wysoką	 rangę.	
Oprócz	tego,	zespół	ma	na	kon-
cie	 wiele	 udanych	 koncertów.	
Grali	między	innymi	w	Poraju,	
Katowicach,	Kłobucku,	Łazach,	
Myszkowie,	 Wolbromiu	 (Rock	
Fest),	no	i	oczywiście	w	Zawier-
ciu.	To	właśnie	w	naszej	zawier-
ciańskiej	 „Drukarni”	 ekipa	 za-
grała	swój	debiutancki	koncert.	
W	ostatnim	 czasie	występowali	
w	 myszkowskiej	 pizzeri	 Capri,	
w	 Świętochłowicach	 oraz	 na	
Dniach	Zawiercia.
	 Czy	 często	 koncertują?	Nie	
tyle,	 ile	 by	 chcieli,	 chociaż	 ten	
rok	 jest	 dla	 nich	 wyjątkowo	
udany,	ponieważ	zagrali	już	12	
koncertów.	–	„Jesteśmy	ludźmi,	
którzy	 pracują	 i	 co	 się	 z	 tym	
wiąże,	muzykę	 uprawiamy	 tyl-
ko	w	wolnym	czasie.	Poza	 tym	
jest	nas	pięciu,	każdy	ma	włas-
ne	 życie.	 Musimy	 się	 zgrać	 w	
jednym	czasie	i	w	jednym	miej-

scu,	by	móc	to	wszystko	układać	
i	ćwiczyć.	Ci,	którzy	zajmują	się	
tym	 zawodowo,	 żyją	 z	muzyki,	
mogą	 sobie	 pozwolić	 na	 dużo	
więcej	występów,	ponieważ	oni	
tylko	 i	 wyłącznie	 grają.	 Na-
tomiast	 dla	 nas	 dwa	 koncer-
ty	 miesięcznie	 to	 jest	 bardzo	
dobry	 wynik.	 Oprócz	 tego,	 że	
pracujemy,	mamy	rodziny,	obo-
wiązki	 i	 wiele	 innych	 zajęć.	 Z	
kolei	 wielkim	 problemem	 jest	
szukanie	 tych	 imprez,	 dobrym	
wyjściem	 byłoby	 znalezienie	
jakiegoś	 menedżera,	 który	 by	
nam	pomógł	w	tym	wszystkim.	
Czasami	 organizatorzy	 imprez	
sami	nas	odnajdują,	ale	głównie	
to	my	musimy	trzymać	rękę	na	
pulsie	i	sami	ich	szukać,	co	jest	
strasznie	 czasochłonnym	 zaję-
ciem”	–	mówi	Paweł.	
	 Jakie	 plany	 na	 przyszłość	
mają	muzycy	Bazy	1L?	–	„W	tej	
chwili	pracujemy	nad	następną	
płytą.	Teraz	jesteśmy	na	finiszu	
pracy	 nad	 kolejnymi	 kawałka-
mi,	 ponadto	 chcemy	 dorzucić	
tam	jeszcze	dwa	covery.	Zakwa-
lifikowaliśmy	się	też	do	kolejnej	
edycji	 Jeleniogórskiej	 Ligi	 Ro-
cka	–	występ	jest	w	październi-
ku	tego	roku”	–	mówią.
	 Wszystkich,	którzy	lubią	się	
bawić	 i	 słuchać	 dobrej	 muzy-
ki,	 serdecznie	 zapraszamy	 na	
koncerty	Bazy1L,	a	chłopakom	
życzymy	owocnego	grania.	 Ich	
pierwszych	 nagrań	można	 po-
słuchać	 w	 Internecie,	 na	 stro-
nie:	 http://www.myspace.com/
baza1l	

Aleksandra Przybylik

ChłOPAkI  
Z ZAWIERCIAŃSkIEj bAZy

Baza 1L, fot. Anna Paterek 
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Społem jest formą własności 
spółdzielczej. Na dzień dzisiej-
szy skupia ok. 240 członków. 
każdy z nich jest współwłaś-
cicielem spółdzielni, posiada-
jąc w niej swoje udziały. jeden 
udział to kwota około 1000 zł.
Średni przychód spółdziel-
ni to ok. 45 milionów złotych 
rocznie. Oferuje ona szeroki 
asortyment artykułów spożyw-
czych i przemysłowych w dwu-
dziestu sklepach na terenie Za-
wiercia. W posiadaniu Społem 
znajdują się również zakład 
produkcyjny – piekarniczy i 
ciastkarski, a także restauracja 
„kryształowa”. Ponadto spół-
dzielnia nadzoruje Targowisko 
Miejskie, znajdujące się przy 
ul. żabiej w Zawierciu.

klient nasZ pan
    Szeroki asortyment, przy-
stępne ceny i świeże wyroby 
własnej produkcji – to tylko 
niektóre z powodów, dla któ-
rych w zawierciańskich skle-
pach Społem zaopatruje się 
spora część mieszkańców mia-
sta. Liczba kupujących wciąż 
rośnie. – „Staramy się mieć 
coraz więcej klientów” – mówi 
Maria kowalik, Prezes Zarzą-
du. – „dlatego nie szczędzimy 
pieniędzy na to, aby przyciąg-
nąć do naszych sklepów no-
wych odbiorów, których przy-
bywa nam z każdym rokiem. 
Owszem, zmniejszył się ko-
szyk zakupów. Trzeba otwarcie 
przyznać, że czasy są trudne, 
społeczeństwo zawierciańskie 
nie jest majętne, zwłaszcza że 
większość dużych zakładów 
ogłosiło upadłość. Ludzie 
mają mniej pieniędzy. jednak 
klientów w naszych sklepach 
jest coraz więcej” – dodaje. 
    Swoje codzienne zakupy w 
sklepie „Nasz dom” robi Mar-
tyna Zamora-Mikoda, 30-letnia 
mieszkanka Zawiercia. – „Od 
wielu, wielu lat robię zakupy w 
tej sieci. jestem bardzo zado-
wolona. Ceny są przystępne. 
Produkty często oferowane są 
w ciekawych promocjach. Poza 
tym obsługa jest miła, udziela 

wszelkiej pomocy i odpowiada 
na dodatkowe pytania”. 
    Spółdzielnia oferuje karty 
stałego klienta, dzięki którym 
za zakupy powyżej pięciu zło-
tych udzielany jest dodatko-
wy rabat. Organizuje również 
szereg promocji, któ-
re ogłaszane są m.in. 
w gazetce reklamowej. 
już od kilku lat, trzy-
nastego dnia każdego 
miesiąca klienci mogą 
nabyć wybrane produk-
ty w naprawdę dobrych 
cenach. – „Ostatnio z 
okazji Międzynarodo-
wego dnia Spółdziel-
czości proponowaliśmy 
kupno kilku produktów 
w super cenach. były 
to artykuły pierwszej 
potrzeby, gdyż staramy 
się do promocji dobie-
rać towary, które są nie-
zbędne w gospodarstwie 
domowym na co dzień. 
Z naszej oceny wynika, 
że klienci byli bardzo 
zadowoleni. Sprzedaż 
w tym dniu była bardzo 
wysoka. jednak zdajemy 
sobie sprawę, że jest to 
element, który musimy stale 
udoskonalać” – podkreśla Ma-
ria kowalik. 
Pani Prezes nie ukrywa, że fir-
ma uczy się od sieci zagranicz-
nych. Aby dogonić konkuren-
cję, od lat korzysta ze szkoleń 
dla pracowników, finansowa-
nych przez Unię Europejską. 
– „W czasie ostatniego kursu 
udało się nam przeszkolić po-
nad 80% załogi z zakresu ob-
sługi klienta, techniki i kultury 
sprzedaży. Myślę, że było war-
to. Tym bardziej, że szkolenia 
finansowane są od 70 do nawet 
100%” – wyjaśnia Prezes Za-
rządu.

wcZasy pod grusZą
    Spółdzielnia zatrudnia 
obecnie 225 pracowników: 
sprzedawców, pracowników 
biurowych oraz pracowników 
produkcyjnych. jak podkreśla 
Prezes Zarządu, Społem nie 

jest bogate, a pensje pracowni-
ków nie są najwyższe. jednak 
stara się dbać o swoich pra-
cowników i rekompensować 
im niewielkie zarobki. – „Od 
lat nasi pracownicy korzystają 
z funduszu socjalnego, który 

przeznaczony jest stricte na 
pomoc, wypoczynek oraz zaję-
cia kulturalno-oświatowe”.
Pracownicy Społem otrzymują 
w okresie przedświątecznym 
paczki podarunkowe. Mają 
również możliwość wyjazdu 
na siedmiodniowe wakacje z 
całą rodziną (tzw. wczasy pod 
gruszą), które finansowane są 
przez firmę w około 80%. Z 
tej puli pochodzą również po-
życzki oraz zapomogi dla pra-
cowników będących w trudnej 
sytuacji finansowej. 
     Z pracy zadowolona jest 
kierowniczka działu handlo-
wego, zatrudniona w spółdziel-
ni od 1985 roku. – „W Społem 
pracuje mi się bardzo dobrze. 
Nie mam żadnych zastrzeżeń. 
Czas pracy jest ośmiogodzin-
ny, wszelkie nadgodziny są 
płacone lub oddawane. Relacje 
z Zarządem są dobre. Możemy 

się do niego zwrócić z każdą 
sprawą, a w trakcie dyskusji 
nad danym problemem docho-
dzimy do porozumienia. jeże-
li chodzi o fundusz socjalny, 
to chętnie z niego korzystam. 
Raz w roku jeździmy z całą 

rodziną na siedmiodnio-
wy wyjazd w atrakcyjne 
miejsce. Opłaty są mini-
malne. Poza tym otrzy-
mujemy bony na święta 
oraz bilety na różne im-
prezy kulturalne”. 
    Pozytywne zdanie o 
warunkach pracy ma 
także pracownica sekcji 
spraw pracowniczych i 
członkowskich, w firmie 
od 4 lat. – „Zaczynałam 
od stażu. Po roku pracy 
w sekretariacie, otrzy-
małam umowę na stałe. 
To moja pierwsza praca, 
mam możliwość rozwoju 
i  sprawdzenia się. Od 
czterech lat godzę pracę 
ze studiami zaocznymi. 
Oczywiście korzystam z 
funduszu. dzięki pacz-
kom otrzymanym na 
święta zmniejszają się 
moje świąteczne wydat-

ki”.
    Na pracę nie narzeka tak-
że kierownik sklepu nr 47, w 
firmie od 1982 roku. – „Pracu-
je mi się bardzo dobrze. Cieszę 
się, że sklep ruszył do przodu, 
bo skazany był na zamknięcie. 
Ale szkoda było miejsc pracy i 
ludzi. Wspólnymi siłami udało 
się nam go rozkręcić. jest do-
brze. Obecnie mam trzynaście 
pełnych etatów. Mogę uczciwie 
powiedzieć, że każdą nadlicz-
bową godzinę mam oddaną 
pracownikowi i robię to zgod-
nie z kodeksem pracy”. 

chleb 
dla potrZebujących

    Spółdzielnia od lat an-
gażuje się w działalność spo-
łeczną. Wspiera organizacje, 
pomaga ubogim, nie pozostaje 
obojętna względem przedszko-
laków.  Współpracuje również 
z władzami miasta i powiatu. 

Na rynku zawierciańskim funkcjonuje od ponad stulecia. Łączy w sobie tradycję, nowoczesność i rze-
telność. Oferuje klientom najwyższą jakość, przystępne ceny, sprawdzoną i miłą obsługę, co decyduje o 
dynamicznym rozwoju firmy. PSS Społem Zawiercie dba nie tylko o wzrost swoich zysków. Współpra-
cuje również z rozmaitymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi, wspierając ich inicjatywy i wspo-
magając je finansowo. Realizuje również pozostałe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu.

SPółdZIELCZA OdPOWIEdZIALNOŚĆ

Maria Kowalik - prezes spółdzielni, 
fot. M. Romanek
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    – „Angażujemy się bardzo 
dużo. Staramy się pomagać w 
miarę naszych możliwości. Nie 
jesteśmy bogatą firmą, ale każ-
dy, kto poprosi o pomoc, znaj-
dzie w nas oparcie” – mówi 
Maria kowalik. – „Co roku 
organizujemy wigilię dla Pol-
skiego komitetu Pomocy Spo-
łecznej, w okresie wiosennym 
przekazujemy napoje dla na-
szej Straży Pożarnej, a od kilku 
lat oddajemy chleb. Wcześniej 
pieczywo odbierał od nas Ca-
ritas, obecnie jest to Funda-
cja Pomocy Ubogim Św. Rity 
z Cascia. Wypieki, które nie 
zostały sprzedane tego same-
go dnia, oddajemy Fundacji” 
– dodaje Prezes. W 2009 roku 
Spółdzielnia przekazała pie-
czywo za łączną kwotę 25 tys. 
zł. dla krystyny Lach, prezes 
Fundacji, to znaczne wsparcie. 
– „jesteśmy bardzo wdzięczni 
Spółdzielni za to, że przekazu-
je nam pieczywo, które może-
my następnie rozdać potrzebu-
jącym”.
    Na stałą pomoc zawsze 
może liczyć również Przed-
szkole nr 1 z Zawiercia. dla 
placówki, do której uczęszcza 
ponad 120 dzieci, a roczny 
budżet jest niewielki, takie 
wsparcie jest dużą pomocą. – 
„Zawsze możemy liczyć na PSS 
Społem. Co roku firma współ-
finansuje nam paczki dla dzie-
ci na Mikołaja” – mówi Iwona 
broda, dyrektor placówki. 
– „Zazwyczaj otrzymujemy od 
Spółdzielni daną kwotę pie-
niędzy, którą możemy wyko-
rzystać na kupno np. słodyczy. 
każda tego rodzaju pomoc jest 
dla nas cenna” – dodaje.
    Spółdzielnia współpracu-
je również m.in. ze szkołami 
podstawowymi, przedszkolami, 
Zawierciańskim Stowarzysze-
niem Trzeźwości „Przystań”, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Polskim Czerwo-
nym krzyżem, klubem Uczel-
nianym AZS Wyższej Szkoły 
Administracji i Zarządzania 
w Zawierciu, Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku i kołem Pol-
skiego Związku Niewidomych.
    jest także organizatorem 
Mikołajek, w których uczest-

niczy chętnie sporo miesz-
kańców, mających małe dzie-
ci. Martyna Zamora-Mikoda, 
mama 4-letniego Szymka, w 
tego typu imprezie organizo-
wanej przez spółdzielnię brała 
udział już kilka razy.

w ZgodZie Z naturą
   Troska o środowisko i zdrowie 
konsumenta, to główne priory-
tety, jakie usiłuje realizować 
przedsiębiorstwo. – „O ochro-
nę środowiska zaczęliśmy dbać 
wcześniej. W 1997 roku mieli-
śmy centralne ogrzewanie na 
węgiel. Prawie wszędzie były 
piece węglowe, zatrudnialiśmy 
też palaczy” – mówi Prezes 
Zarządu. – „Na dzień dzisiej-
szy takich pieców nie mamy 
w ogóle. W okresie trzynastu 
lat wszystkie kotłownie zostały 
zlikwidowane i zamienione na 
gazowe” – dodaje. Poza tym 
firma w miarę posiadanych 
środków systematycznie wy-
mienia urządzenia. już tylko 
w jednym sklepie znajdują się 
urządzenia zakupione ponad 
dziesięć lat temu. Spółdzielnia 
rozwiązuje problem ścieków, 
obecnie podłącza się do kana-
lizacji miejskiej.
W swoich codziennych działa-
niach spółdzielnia stara się re-
alizować Program Ekologiczny 

„Społem”, którego jednym 
z elementów jest oferowanie 
klientom szerokiej gamy pro-
duktów ekologicznych. W cza-
sach coraz powszechniejszych 
alergii – szczególnie pokarmo-
wych – wśród najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta, 
takie stoiska są wręcz niezastą-
pione. Wie o tym Monika ja-
roch, mama 5-letniego Filipa, 
który nie toleruje produktów 
glutenowych. „Przynajmniej 
raz  tygodniu zaopatruję się w 
Społem w produkty bezglute-
nowe, typu chleb czy makaron. 
To jedyne tego typu stoisko na 
terenie naszego miasta” – mówi 
mieszkanka Zawiercia.

nagroda Za ciężką 
pracę

  W 2005 i 2009 roku PSS Spo-
łem Zawiercie znalazło się na li-
ście rankingowej najdynamicz-
niej rozwijających się małych i 
średnich przedsiębiorstw. Aby 
otrzymać Gazelę biznesu, fir-
ma musiała w ciągu ostatnich 
trzech lat wykazać dynamikę 
wzrostu sprzedaży i dodatni 
wynik ekonomiczny. Poza tym 
zdobywca tego tytułu musiał 
wyróżniać się nieskazitelną 
reputacją, uczciwością wobec 
kontrahentów, pracowników i 
oczywiście skarbu państwa.  

Firma została również wyróż-
niona w trzech z pięciu edycji 
konkursu Gepardy biznesu: 
2006, 2007 i 2008, a w tym 
roku otrzymała Złoty Certyfi-
kat Rzetelności, przyznawany 
przez krajowy Rejestr długów. 
„Program »Rzetelna firma« 
pozwala udowodnić naszą wia-
rygodność i działanie według 
etycznych zasad prowadzenia 
biznesu” – wyjaśnia Maria ko-
walik. – „Takie wyróżnienie jest 
dla nas bardzo cenne i ogrom-
nie nas cieszy, tym bardziej, że 
wiele osób w Polsce postrzega 
spółdzielnie jako »coś podej-
rzanego«. jednak liczę na to, 
że dzięki naszej ciężkiej pracy 
opinia ta powoli zacznie się 
zmieniać” – dodaje Prezes. 
     

joanna Walczak

Punkty PSS Społem są największą siecią handlową w mieście, 
fot. M. Romanek

Artykuł powstał w ramach pro-
jektu „W stronę społecznej od-
powiedzialności biznesu”  rea-
lizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Zawierciań-
skiej 

SPROSTOWANIE
W materiale „Wrzos najpiękniej zakwita jesienią” zamieszczonym w nr 1 (3) Zawiercianina zamieszczono zdjęcie podpisane 
„Zespół Wrzos podczas Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2008 r., fot. arch. Zespołu Wrzos”. Zdjęcie w rzeczywistości 

jest autorstwa Iwony Rajcy. Przepraszamy z pomyłkę.
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	 „Przed	 ustawionemi	 ko-
lumnami	 zjawiają	 się	 matki	
chrzestne	 zawierckiego	 soko-
lego	 sztandaru,	 który	 ma	 być	
dziś	 poświęcony;	 przedstawi-
ciel	 Związku	 sokolstwa,	 druh	
Terech	 z	 Warszawy,	 druhowie	
delegaci	 sokolstwa	 z	 Krakowa,	
władze	okręgowe.	Czas	masze-
rować	na	nabożeństwo	polowe.	
Na	dany	przez	naczelnika	znak	
orkiestra	gra	i	pochód	rusza	w	
porządku	 z	 miejsca…	 Po	 obu	
stronach	 ulicy	 gromady	 pub-
liczności	 przyglądają	 się	 cieka-
wie	 niezwykłemu	 pochodowi,	
ale	widok	 tych	dziarskich	dru-
żyn	nie	raduje	snać	publiczno-
ści,	 bo	 ta	 spogląda	 ciekawie,	
ale	 milcząco.	 Idziemy	 przez	
dzielnicę,	 zamieszkaną	 w	 du-
żym	stopniu	przez	robotników;	
troska	 bezrobocia	 gnębi	 ludzi,	
tłumaczymy	sobie”.
	 Powyższy	cytat	 to	 fragment	
opisu	uroczystości	 poświęcenia	
sztandaru	 zawierciańskiego	
gniazda	 Towarzystwa	 Gimna-
stycznego	„Sokół”,	która	odby-
ła	się	 	w	dniu	7	września	1924	
roku.	 Sztandar	 ten	 powrócił	
do	Zawiercia	w	dniu	11	listo-
pada	 2009	 r.,	 przekazany	 do	
Izby	 Muzealnej	 przez	 Stefa-
na	 i	 Wojciecha	 Góralczyków.	
Z	 długiego	 i	 szczegółowego	
opisu,	 specjalnie	 wybrałem	
ten	może	niezbyt	interesujący	
fragment	o	przebiegu	uroczy-
stości,	która	trwała	cały	dzień.	
W	całym	tekście	bowiem	tylko	
wtedy	wspomina	się	o	„druhu	
Terechu	z	Warszawy”.
	 Współczesnemu	 zawier-
cianinowi	nazwisko	to	nic	nie	
mówi.	W	latach	dwudziestych	
inżynier	 Michał	 Terech	 był	
wiceprezesem	 Towarzystw	
Gimnastycznych	„Sokół”	 i	re-
daktorem	 naczelnym	 pisma	
„Przegląd	Gimnastyczny	 »So-
kół«”.	 Udział	 przedstawiciela	
naczelnych	 władz	 Towarzy-
stwa	we	wspomnianej	uroczy-
stości	 nie	 był	 przypadkowy.	
Był	on	bowiem	związany	z	Za-
wierciem	przed	 rokiem	 1914	
i	 dla	 osady	 fabrycznej,	 która	
nabierała	miejskiego	 charakte-
ru,	dokonał	wiele,	zarówno	na	

gruncie	zawodowym,	jak	i	spo-
łecznym.	
	 Michał	 Terech	 ukończył	
gimnazjum	 w	 Radomiu,	 a	
następnie	 podjął	 studia	 poli-

techniczne.	 Jako	 już	 dojrzałe-
go	 inżyniera	 o	 długim	 stażu	
praktycznym,	sprowadził	go	do	

Zawiercia	 właściciel	 Odlewni	
„Sambor	i	Krawczyk”	–	Marcin	
Krawczyk,	 który	 był	 ekonomi-
stą.	 Było	 to	 trafne	 posunięcie.	
Techniczne	 rozwiązania	 wpro-

wadzone	 do	 produkcji,	 zwią-
zanej	wówczas	z	przekładniami	
pasowymi,	 przyczyniły	 się	 do	

zwiększenia	 wydajności	 odlew-
ni,	 a	 jej	wyroby	 zdobyły	uzna-
nie	na	krajowym	rynku.	
	 Przebywając	 w	 30-tysięcz-
nej	 osadzie	 fabrycznej,	 Michał	
Terech	rzucił	się	w	wir	pracy	
społecznej.	 Działał	 w	 wielu	
znanych	 wówczas	 stowarzy-
szeniach,	 które	 funkcjono-
wały	w	Zawierciu.	Począwszy	
od	 sławnej	Resursy,	poprzez	
spółdzielnie	spożywcze,	radę	
parafialną,	 komisje	 wybor-
cze	do	rosyjskiej	Dumy,	a	na	
władzach	 gminnych	 skoń-
czywszy.	 Wymieniany	 jest	
jako	 „prezes”	 gminnej	 rady	
w	Kromołowie	w	1915	roku,	
tuż	 przed	 uzyskaniem	przez	
Zawiercie	 praw	 miejskich.	
Kiedy	 w	 1913	 r.	 powołano	
w	 Sosnowcu	 Stowarzyszenie	
Techników	 Zagłębia,	 Michał	
Terech	 został	 wybrany	 za-
stępcą	 członka	 komisji	 rewi-
zyjnej.	
	 „W	 zdrowym	 ciele	 zdrowy	
duch”	–	takie	hasło	przyświe-
cało	 twórcom	 pierwszego	
gniazda	„Sokoła”	we	Lwowie,	
założonego	w	1867	 r.	W	Za-

wierciu	 gniazdo	 Towarzystwa	
Gimnastycznego	„Sokół”	zosta-
ło	utworzone	w	1905	roku,	jako	

MIChAł TERECh
INICjATOR I ANIMATOR dZIAłAŃ NA RZECZ 

kRZEWIENIA kULTURy FIZyCZNEj W ZAWIERCIU

Lutnia - Chór Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 1910 roku. Jego członkiem był również znany aptekarz i 
filantrop Stanisław Pasierbiński, fot. arch. autora. 

Sztandar „Sokoła”. Fotografia z 2009 r. Została wykonana przed jego przekazaniem 
do Izby Muzealnej, fot. arch. autora.
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jedno	z	pierwszych	w	Zagłębiu	
Dąbrowskim.	 Działalność	 tej	
organizacji	opierała	się	na	zało-
żeniu,	że	w	drodze	do	niepod-
ległości	 niezwykle	 istotne	 jest	
przygotowanie	 młodzieży	 pod	
względem	 fizycznym,	 poprzez	
gimnastykę	 i	 uprawianie	 spor-
tów.	
	 Działalność	gniazda	w	okre-
sie	międzywojennym	zaznacza-
ła	 się	 w	 różnych	 dziedzinach	
życia	 społeczności	 Zawiercia.	
Obejmowała	 m.in.	 udział	 w	
uroczystościach	 państwowych,	
organizację	 wycieczek	 krajo-
znawczych,	 opiekę	 nad	 groba-
mi	 powstańców	 styczniowych	
i	 organizację	 zawodów	 sporto-
wych.	 Kto	 dzisiaj	 pamięta,	 że	
członkowie	 gniazda	 „Sokoła”	
przygotowali	 pierwsze	 boisko	
sportowe,	 które	 mieściło	 się	
obok	Domu	Ludowego	(w	tym	
budynku	znajdowała	się	siedzi-
ba	 „Sokoła”).	 Na	 marginesie	
warto	wspomnieć,	że	na	począt-
ku	 lat	 20.,	 jeżeli	 chodzi	 o	 gry	
zespołowe,	 członkowie	 zawier-
ciańskiego	 „Sokoła”	 uznawali	
wyższość	siatkówki	 i	koszyków-
ki	nad	„piłką	kopaną”.	
	 Nieobca	 była	 zawierciań-
skim	Sokołom	również	działal-
ność	kulturalna.	W	1910	r.	zało-
żyli	oni	chór	„Lutnia”,	a	wielu	
z	 nich	 w	 późniejszym	 okresie	
zasiliło	 kościelną	 „Lirę”.	 Or-
kiestra	„Sokoła”	w	latach	dwu-
dziestych	 uświetniała	 swoimi	
występami	 i	 paradami	 w	 Za-
wierciu	 wszystkie	 uroczystości	
państwowe.
Członkowie	 Towarzystwa	 wy-
wodzili	 się	 z	 różnych	 grup	
społecznych	i	zawodowych,	ale	
największe	 zaplecze	 stanowili	
pracownicy	odlewni	„Sambor	i	
Krawczyk”	–	i	nie	był	to	przy-
padek.	 Ważnym	 czynnikiem	
zachęcającym	 pracowników	
odlewni	 do	 wstępowania	 w	
szeregi	 „Sokoła”	było	 to,	 że	w	
szeregach	 organizacji	 działał	
inż.	 Ignacy	 Banachiewicz,	 ale	
także	to,	że	właśnie	z	tej	fabry-
ki	wywodził	się	współzałożyciel	
i	 jednocześnie	 pierwszy	 „pre-
zes”	zawierciańskiego	gniazda,	
inż.	Michał	Terech.	
	 Jak	wiemy	z	 cytowanej	 re-
lacji,	ten	ostatni	po	odzyskaniu	
niepodległości	 przeprowadził	
się	 do	Warszawy,	 gdzie	 aktyw-
nie	 działał	 w	 strukturach	 „So-
koła”	 na	 szczeblu	 centralnym.	
O	 Zawierciu	 jednak	 nie	 zapo-
mniał,	czego	dowodem	był	fakt	

uczestnictwa	w	uroczystościach	
związanych	 z	 poświęceniem	
sztandaru.
	 Ze	 starych	 fotografii	patrzą	
na	 nas	 zawierciańskie	 sokoły	 i	
sokoliki,	 wyróżniający	 się	 nie	
tylko	 oryginalnymi	 strojami	
organizacyjnymi.	W	 szarzyźnie	

dnia	 okresu	międzywojennego	
stanowili	 oni	 istotny	 element	
krajobrazu	organizacji	 społecz-
nych	działających	w	Zawierciu,	
krzewiąc	 zamiłowanie	 do	 tęży-
zny	 fizycznej	 oraz	 kultywując	
tradycje	 patriotyczne.	 Wielu	

z	 nich	 oddało	 swoje	 życie	 w	
obronie	 Ojczyzny.	 Warto	 tutaj	
przypomnieć	 choćby	 zawier-
ciańskiego	sokoła	–	Bronisława	
Milejskiego,	zamordowanego	w	
Ostaszkowie.	
	 Pisząc	ten	tekst,	nie	mogę	się	
oprzeć	refleksji	związanej	z	ak-

tywnością	społeczną	współczes-
nych	 mieszkańców	 Zawiercia.	
Wielu	z	nich	bowiem	to	potom-
kowie	między	innymi	członków	
Towarzystwa	 Gimnastycznego	
„Sokół”,	 którzy	 kontynuują	
tradycje	 rodzinne.	 Oczywiście	

działają	oni	w	 innych	uwarun-
kowaniach	 i	 innych	 organiza-
cjach,	 ale	 zgodnie	 z	 duchem	
społecznej	aktywności	na	rzecz	
miasta.	 Przykładem	 takiej	 po-
koleniowej	 zmiany	 warty,	 jest	
dla	mnie	osoba	Prezesa	PTTK	
i	 radnego	miasta,	 inż.	Andrze-
ja	Stróżeckiego,	ale	lista	takich	
nazwisk	jest	o	wiele	dłuższa.
	 Niestety	 pamięć	 zbiorowa	
jakby	 omija	 ten	 aspekt	 prze-
szłości	 miasta	 oraz	 osoby,	 któ-
re	 dały	 impuls	 narodzinom	
aktywności	 społecznej	 w	 Za-
wierciu.	 Być	może	 warto	 przy	
tej	okazji	zaapelować	do	władz	
miasta	 o	 skromne	 upamięt-
nienie	 jednego	 z	 pierwszych	
wielkich	 działaczy	 społecznych	
Zawiercia.	Powstają	nowe	place	
zabaw	i	boiska	sportowe.	Może	
warto	pomyśleć	nad	patronem	
dla	jednego	z	nich.	Michał	Te-
rech,	z	uwagi	na	swoje	zasługi	
na	rzecz	krzewienia	kultury	fi-
zycznej	w	Zawierciu	(i	nie	tylko	
w	 nim),	mógłby	 być	 jednym	 z	
kandydatów.					

Zdzisław kluźniak

P. S. Innym kandydatem na patro-
na mógłby zostać Eligiusz Pienią-
żek, w kręgach sportowych lat trzy-
dziestych znany jako „Odrowąż”. 
Pierwszy wywodzący się z Zawier-
cia mistrz Polski w ciężkiej atletyce 
(podnoszenie ciężarów), który star-
tował jako zawodnik Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” – gniazdo 
w Katowicach.

W górnym rzędzie trzeci od lewej Antoni Stróżecki. W środkowym rzędzie obok naczelnika Blany z lewej strony- Sta-
nisław Góralczyk, który przechowywał sztandar ukryty na strychu jego rodzinnego domu przy ulicy Górnośląskiej, 
fot. arch. autora. 

Wycieczka „Sokołów” do Ogrodzieńca. U góry piąty od lewej Antoni Stróżecki 
- ojciec Andrzeja Stróżeckiego Prezesa PTTK. Fotografia z lat trzydziestych, fot. 
arch. autora.
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	 Stanisław	 Holenderski	
(1871-1940)	jest	jedną	z	nielicz-
nych	postaci	międzywojennego	
Zawiercia,	 której	 dokonania	 i	
zasługi	 dla	 miasta	 zostały	 do-
cenione	 przez	 mieszkańców.	
Wielka	w	tym	zasługa	miłośnika	
historii	 Zawiercia,	 pana	 Piotra	
Grzyba,	który	za	pomocą	publi-
kacji	wielokrotnie	przypominał	
sylwetkę	 i	dorobek	zawierciań-
skiego	filantropa	i	przemysłow-
ca.	 Pałacyk	 przy	 ulicy	 3	Maja,	
willa	 na	 Stawkach,	 budynek	
Szkoły	 Rzemieślniczej	 i	 Zespo-
łu	Szkół	przy	ulicy	Zaparkowej,	
kaplica	na	 cmentarzu	parafial-
nym	 –	 to	 tylko	 nieliczni	 niemi	
świadkowie	 dzieła	 życia	 Stani-
sława	Holenderskiego.	
	 Rodzicami	 przyszłego	 wy-
bitnego	 zawiercianina	 byli	 Ce-
cylia	z	Mendelsohnów	i	Markus	
Holenderski.	Ojciec	Stanisława	
przybył	prawdopodobnie	z	Bia-
łegostoku	 w	 okresie	 budowy	
podwalin	 miasta.	 Matka	 była	
córką	właściciela	dóbr	w	Blano-
wicach.	Nie	jest	do	końca	jasne,	
czy	to	ci	sami	Mendelsohnowie,	
których	 nazwisko	 występuje	
wśród	nabywców	dóbr	kromo-
łowskich	 w	 1871	 roku.	 Wyjaś-
niałoby	to	posiadanie	nierucho-
mości	 gruntowych	 w	 kwartale	
Zawiercia,	 z	 ulicami	 Pomorską	
i	Paderewskiego.	
	 Jego	ojciec	był	współwłaści-
cielem	 huty	 szkła,	 a	 następnie	
uruchomił	 największą	w	 okoli-
cach	Zawiercia	 cegielnię,	która	
jednak	z	uwagi	na	wyczerpanie	
pokładów	 gliny	 została	 przez	
Stanisława	 Holenderskiego	
zamknięta	 w	 latach	 dwudzie-
stych.
	 W	 życiu	 Stanisława	 Ho-
lenderskiego	 był	 również	 epi-
zod	 związany	 z	 prowadzeniem	
kopalni	 węgla	 brunatnego	 w	
Gołuchowicach,	 w	 spółce	 z	
Teodorem	Berndtem	 –	 właści-
cielem	 fabryki	 włókienniczej.	
Jednak	głównym	źródłem	jego	
dochodów	 był	 majątek	 ziem-
ski	 w	 Porębie	 Mrzygłodzkiej.	
W	tym	miejscu	należy	się	małe	
wyjaśnienie.	W	drugiej	połowie	
XIX	w.	od	gminy	Poręba	Mrzy-
głodzka	 odłączono	 Zawiercie	

Większe,	 które	 weszło	 w	 skład	
Gminy	 Kromołów.	W	 dalszym	
ciągu	 grunty	 folwarczne	 na	
obszarze	 Zawiercia	 wchodzi-
ły	 w	 skład	 dóbr	 ziemskich	 o	
nazwie	 Poręba	 Mrzygłodzka.	
Część	 tych	dóbr	 nabył	w	 1912	
r.	Stanisław	Holenderski.	Obok	
leśniczówki	na	Turkowej	Górze	
posiadał	piękną,	modrzewiową	
willę.	Dopiero	z		tym	komenta-
rzem	zrozumiała	jest	darowizna	
Stanisława	 Holenderskiego	 w	
postaci	gruntu	pod	planowany	
cmentarz	ewangelicki	przy	dro-
dze	do	Ciągowic	 czy	 ofiarowa-
nie	 nieruchomości	 gruntowej	
na	 potrzeby	 szkoły	 rzemieślni-
czej.
	 Porębskie	 dobra	 zawier-
ciańskiego	 filantropa	 to	 350	
morgów	(ponad	210	ha)	grun-
tów,	 w	 których	 dominowały	
lasy	 skrywające	 pokłady	 węgla	
brunatnego	–	czarne	diamenty	
ziemi	 zawierciańskiej.	 Lasy	 te	
były	 głównym	 źródłem	docho-
du	Stanisława	Holenderskiego.	
W	 1919	 roku,	 po	 odzyskaniu	
niepodległości,	właściciele	dóbr	
ziemskich	 w	 okolicach	 Zawier-
cia	 ogłaszali	 odkrycia	 nowych	
pól	górniczych.	Z	wnioskiem	o	
koncesję	na	wydobywanie	węgla	
wystąpił	 również	 Holenderski.	
Władze	 górnicze	 zastanawiały	

się	nad	sposobem	wydania	de-
cyzji	 odmownej.	 Według	 obo-
wiązującego	 wówczas	 prawa	
rosyjskiego,	 z	 kręgu	 przedsię-
biorców	 zajmujących	 się	 wy-
dobywaniem	 węgla	 wyłączeni	

byli	żydzi.	Znaleziono	wówczas	
dyplomatyczną	 odpowiedź	 i	
uzasadniono	 negatywną	 decy-
zję	„zbyt	bliskim	sąsiedztwem	z	
kopalnią	»Zygmunt«	–	własność	
Towarzystwa	 Poręba”.	 Jednak	
ostatecznie	 na	 jego	 gruntach	
powstała	 kopalnia,	 którą	 pro-
wadził	Stanisław	Kasterski.	Nie	
wiemy,	 czy	 Stanisław	 Holen-
derski	czerpał	dochody	tylko	z	

dzierżawy	 pól	 górniczych,	 czy	
był	 cichym	 wspólnikiem	 Ka-
sterskiego.	
	 Był	 natomiast	 niewątpliwie	
osobą	 twardo	stąpającą	po	zie-
mi	 i	 inteligentnym	 negocjato-

rem	 w	 sprawach	 finansowych.	
Kiedy	w	1928	r.	Stowarzyszenie	
Mechaników	 Polskich	 z	 Ame-
ryki	podjęło	z	nim	rozmowy	w	
sprawie	 dzierżawy	 pól	 górni-
czych,	 Stanisław	 Holenderski	
zręcznie	odwlekał	czas	sfinalizo-
wania	umowy.	W	końcu	została	
ona	podpisana	na	korzystnych	
dla	 niego	 warunkach.	 Oprócz	
stałej	 kwoty	 związanej	 z	 każdą	
toną	wydobytego	węgla,	zagwa-
rantował	sobie	dzierżawę	placu	
pod	 skład	 węgla	 w	 Zawierciu	
(dawny	skład	drewna	przy	ulicy	
Towarowej	 stanowił	 własność	
fabryki	w	Porębie)	 i	nieodpłat-
ną	 regularną	 dostawę	 węgla	
brunatnego	na	skład.	Jego	sta-
tus	majątkowy	pozwalał	zaliczać	
go	 do	 najbogatszych	 osób	 w	
okolicach	Zawiercia.	
	 Społecznie	 angażował	 się	
nie	tylko	w	gospodarczych	gre-
miach	(Izba	Przemysłowo-Han-
dlowa	w	Sosnowcu),	ale	chętnie	
udzielał	 się	 też	 w	 działających	
na	 rzecz	 zawierciańskiej	 spo-
łeczności	 stowarzyszeniach	 o	
charakterze	 dobroczynnym	 i	
patriotycznym.	 Nie	 sposób	 tu-
taj	wymienić	wszystkich.	Kiedy	
w	 1928	 r.	 powstał	 Społeczny	
Komitet	 Budowy	 Szkół	 Spo-
łecznych,	został	jego	członkiem	

St. Holenderski z nieodłącznym cygarem podczas wytyczania działek ogro-
dowych dla bezrobotnych w Zawierciu. Połowa lat trzydziestych, fot. arch. 
Z. Kluźniak

STANISłAW hOLENdERSkI
 - PRZEMySłOWIEC I FILANTROP

Urodził się i umarł jako Żyd, czuł się Polakiem, ale przede wszystkim był wielkim zawiercianinem.

 St. Holenderski,  fot. arch. Z. Kluźniak
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i	inicjatorem	budowy	placówek	
oświatowych	na	terenie	Zawier-
cia	i	całego	powiatu.	Nie	ogra-
niczał	się	tylko	do	uczestnictwa	
w	 jego	 pracach,	 ale	 wspierał	
inicjatywy	 materialnie,	 dostar-
czając	budulec	ze	swoich	lasów.	
Z	urodzenia	był	żydem,	z	wybo-
ru	Polakiem,	ale	przede	wszyst-
kim	 zawiercianinem.	 Szcze-
gólnym	 dowodem	 polskości	
Holenderskiego	
jest	macewa	jego	
rodziców	 na	
kromołowskim	
kirkucie,	na	któ-
rych	znajdują	się	
napisy	 polskoję-
zyczne.	
Nie	 wiemy	 nic	
o	 jego	 	politycz-
nych	sympatiach	
–	 Zawiercie	 pod	
tym	 względem	
było	 podzielo-
ne.	W	wieku	 50	
lat	 przeszedł	 na	
katolicyzm.	Czę-
sto	 też	 piszący	
o	 nim	 przed-
stawiają	 go	 jako	
osobę	 zaangażo-
waną	 społecznie	
na	rzecz	kościoła	
katolickiego,	 ale	
wiemy,	 że	wspo-
magał	 również	 ewangelików	
(cmentarz	 ewangelicki	 miał	
powstać	na	jego	nieruchomości	
gruntowej).	 Jego	 rodzice	 byli	
zaangażowani	w	budowę	 syna-
gogi,	 Stanisław	 między	 innym	
wybudował	 katolicką	 kaplicę	
cmentarną	 i	 ufundował	 ambo-

nę	 do	 bazyliki	 mniejszej.	 Był	
blisko	związany	z	ks.	bp	T.	Ku-
biną	 –	 pierwszym	 ordynariu-
szem	 diecezji	 częstochowskiej.	
Nie	natrafiłem	 	na	 jakikolwiek	
ślad	 jego	 relacji	 ze	 środowi-
skiem	 zawierciańskich	 żydów.	
Z	 pewnością,	 zwłaszcza	 przez	
ortodoksyjnych	 mieszkańców	
Zawiercia	 wyznania	 mojżeszo-
wego,	 uważany	 był	 za	 prze-

chrztę	i	odszczepieńca.
	 Nie	znamy	daty	ślubu	Stani-
sława	Holenderskiego	i	Joanny	
z	 d.	 Idzikowskiej	 z	 Częstocho-
wy.	Być	może	perspektywa	mał-
żeństwa	była	motywem	zmiany	
wyznania.	 19	 grudnia	 1922	
r.	 przyszła	 na	 świat	 ich	 cór-

ka	 –	 Aniela.	 Jak	 przystało	 na	
przedstawicieli	lokalnej	elity,	na	
rodziców	 chrzestnych	 Holen-
derscy	wybrali	znanego	zawier-
ciańskiego	 lekarza	 Konrada	
Pasierbińskiego	i	Wandę	Weso-
łowską,	żonę	dyrektora	fabryki	
TAZ	 –	 Seweryna	Wesołowskie-
go.
	 Okres	 międzywojenny	
moglibyśmy	 nazwać	 sielanko-

wym	 dla	 rodziny	
Holenderskich.	
życie	 wiedli	 mię-
dzy	 Zawierciem	
a	 Porębą.	 Miesz-
kańcy	 międzywo-
jennego	 Zawiercia	
pamiętają	 Anielę	
Holenderską	 z	 lat	
trzydziestych,	 jak	
podążała	na	konne	
przejażdżki	 ulica-
mi	miasta.	 Z	 uwa-
gi	na	majątek	ojca	
i	 jego	 wpływy	 w	
mieście,	 uważana	
była	za	jedną	z	lep-
szych	 partii.	 Mó-
wiło	 się	 o	 planach	
małżeńskich	i	kan-
dydacie	 na	 męża,	
którym	miał	zostać	
syn	 Kazimierza	
Arkuszewskiego	
–	 właściciela	 dóbr	

pileckich	 i	 kromołowskich.	
Ciekawym	 przyczynkiem	 do	
poznania	 dziejów	 rodziny	Ho-
lenderskich	 i	 Zawiercia	 z	 pew-
nością	 są	 fotografie	 rodzinne,	
ale	dotychczas	nikt	niestety	nie	
podjął	 się	 trudu	 ich	 opubliko-
wania.

	 Sielankę	 rodziny	 Holen-
derskich	 przerwała	 wojna.	 W	
znanych	 biogramach	 możemy	
przeczytać,	iż	Stanisław	Holen-
derski	 zmarł	 23	 stycznia	 1940	
roku.	Wersji	 na	 temat	 okolicz-
ności	 jego	 śmierci	 jest	 kilka.	
Najczęściej	mówi	się	o	samobój-
stwie.	Po	wkroczeniu	Niemców,	
ukrywał	się	u	Kazimierza	Arku-
szewskiego	 w	 Pilicy.	 Stanisław	
Holenderski	czuł	się	Polakiem,	
ale	dla	Niemców	nadal	był	ży-
dem,	który	tak	jak	jego	rodacy	
powinien	 chodzić	 w	 opasce	 z	
gwiazdą	Dawida.	 Zdawał	 sobie	
on	 doskonale	 sprawę	 z	 tego,	
jaki	 los	 czeka	 zawierciańskich	
żydów.	 Obawiał	 się	 nie	 tylko	
o	 swoje	 życie,	 ale	 i	 o	 rodzinę	
–	 jego	 córka	 była	 półkrwi	 ży-
dówką.	 Porywając	 się	 na	 swo-
je	 życie,	 pragnął	w	 ten	 sposób	
ochronić	 ją	 przed	 losem,	 jaki	
spotkał	kilka	tysięcy	jego	roda-
ków	w	Zawierciu.	
	 W	 tle	 pojawia	 się	 również	
problem	jego	akceptacji	w	śro-
dowisku	 żydowskim,	 od	 które-
go	 religii	 przodków	 się	 odciął.	
Często	mówi	się	o	pamięci	zbio-
rowej.	Jeszcze	kilka	lat	temu	je-
den	z	korzennych	mieszkańców	
Zawiercia,	który	był	razem	z	ro-
dzicami	w	tłumie	odprowadza-
jących	 Stanisława	 Holender-
skiego	na	parafialny	cmentarz,	
zapytał	mnie:	kim	był	Stanisław	
Holenderski?
	 Ze	 starych	 fotografii	patrzy	
na	 nas	 starszy,	 nobliwy	 pan,	 z	
sumiastym	 sarmackim	 wąsem,	
w	 gustownym	 modnym	 ka-
peluszu	 i	 z	 nieodłączną	 laską,	
otoczony	 na	 większości	 z	 nich	
dziećmi	 i	 młodzieżą,	 dla	 któ-
rych	tak	wiele	uczynił.
	 Po	 zakończeniu	 II	 wojny	
światowej	 pozostałe	 po	 wiel-
kim	zawiercianinie	dobra	ziem-
skie	 oraz	 część	 nieruchomości	
upaństwowiono	 w	 ramach	 re-
formy	 rolnej	 i	 nacjonalizacji	
przemysłu.	Część	nieruchomo-
ści	na	terenie	Zawiercia,	łącznie	
z	pałacykiem	przy	ulicy	3	Maja,	
przeszła	w	ręce	prywatne.	żona	
Joanna	i	córka	Aniela	umierały	
w	 samotności	 i	niedostatku.	W	
ostatnich	 latach	 rozpoczął	 się	
proces	 przywracania	 należnej	
pamięci	 o	 wielkim	 mieszkań-
cu	 Zawiercia,	 który	 dla	miasta	
uczynił	tak	wiele,	nie	oczekując	
dla	siebie	w	zamian	zbyt	dużo.

 Zdzisław kluźniak

St. Holenderski razem ze Stanisławem Pasierbińskim na spotkaniu z młodzieżą w Porębie Mrzygłodzkiej, fot. arch. 
Z. Kluźniak 

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek szkoły Rze-
mieślniczej, 22.05.1927, fot. arch. Z. Kluźniak



„Dawne Rzemiosło”
Celem warsztatów jest propagowanie i przypominanie dawnych rzemiosł oraz możliwości 

 ich  współczesnego  wykorzystywania.
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie 

zawiercianin.pl 

do  udz ia łu  w  cyk lu  warsz ta tów ar tys tycznych  pt .

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
W warsztatach mogą brać udział mieszkańcy gmin: 

Ogrodzieniec, Pilica, Kroczyce, Łazy, Włodowice 
w wieku 15-64 lata.

Centrum Inicjatyw Lokalnych
zaprasza

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 
Dorota Supkowska - 507 292 792
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zmieniAmy powiAt
prezentujemy owoce działań na rzecz naszego powiatu w latach 2007-2010:

W latach 2010-2012 podejmujemy najważniejszą inwe-
stycję dla zawierciańskiej służby zdrowia. Jest nią budo-
wa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Całkowita war-
tość projektu wynosi 17,3 mln zł.

W Zawierciu wybudowaliśmy nowe ronda. Powstają 
drogi powiatowe – „schetynówki”. Bieżące naprawy  
i remonty dróg kosztowały 6,7 mln zł.  

Przychodnia „Centrum” otrzymuje nową jakość. Usu-
nęliśmy płyty azbestowe. Pojawiły się nowe okna, uru-
chomiona zostanie winda dla osób niepełnospraw-
nych. Koszt inwestycji: 3,3 mln zł. Zakończenie inwestycji:  
29 października 2010 r.

Przy Zespole Szkół im. S. Staszica zbudowaliśmy kompleks 
boisk sportowych „Orlik 2012”. Oficjalne otwarcie miało 
miejsce 13 października 2009 r. Wartość inwestycji wynosi 
1,3 mln zł. 

Podpisaliśmy umowę zapewniającą środki na usunięcie 
„ekologicznej bomby”. Oczyścimy teren ogrodzienie-
ckiej „Izolacji” z azbestu. Pozyskane środki na ten cel to 
35 mln zł.

Wiele szkół zyskało nowy wygląd, w tym m. in. Zespół 
Szkół im. X. Dunikowskiego. Przeprowadziliśmy niezbęd-
ne remonty w innych szkołach ponadgimnazjalnych na-
szego powiatu.

Mijające cztery lata były zbiorowym wysiłkiem osób rzetelnie wykonujących swoje 
obowiązki i odpowiedzialnie pełniących społeczne funkcje. Za stworzenie ŚWIETNEGO 
ZESPOŁU serdecznie dziękuję współpracownikom i powiatowym radnym. Bez Was 

sukcesy byłyby skromniejsze, a niepowodzenia bardziej dotkliwe.
Ryszard Mach

Materiał sponsorowany


