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Podobno w naszej okolicy „nic się nie dzieje” – takie stwierdzenie można usłyszeć od mieszkańców Zawiercia i powiatu.
Nie ma co robić, nie ma gdzie spędzić wolnego czasu, nie ma
gdzie, z kim, jak i po co? My odpowiadamy: kto nie chce się
nudzić, ten nie będzie. Świadczą o tym przykłady wielu osób
z naszego regionu.
Bieżący numer „Zawiercianina” jest w dużej mierze poświęcony ludziom, którzy nie wiedzą, co to nuda. Bo mają pasję, pomysły i energię, a w efekcie – mnóstwo ciekawych zajęć. Kogo
tu nie mamy? Są bracia Pacanowie – muzycy pochodzący z Zawiercia, lecz robiący karierę ogólnopolską. Jest Zbigniew Sawicki, który pod szyldem Signum Polonicum już od wielu lat
propaguje poznawanie i kultywowanie tradycji polskiej sztuki
walki. Jest Zbigniew Ginalski – 75-letni utytułowany sportowiec
z Rzędkowic. Jest Irena Pilarczyk z Biskupic koło Pilicy, która
ze swoich szydełkowanych arcydzieł uczyniła produkt kupowanych przez elegantki z całego świata. Jest Grzegorz Grabowski
z Klubu Strzelectwa Pneumatycznego z Łaz. Są także strażacy-ochotnicy, sportowcy, nauczycielki-społeczniczki i pomagający
im uczniowie. Jednym słowem: mnóstwo osób, w których życiu
nie ma miejsca na nudę. Warto brać z nich przykład.
Niniejszy numer „Zawiercianina” jest kolejnym, który udostępnia łamy młodszemu pokoleniu miłośników słowa pisanego. W ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”
zaprosiliśmy do współpracy uczniów wybranych szkół z terenu
powiatu. Biorą oni udział w rozwijaniu zainteresowań dziennikarskich, uczą się relacjonować wydarzenia i opisywać zjawiska,
wspólnie tworzą gazetki szkolne – oraz wspierają dorosłych
autorów i redaktorów „Zawiercianina”. Zapraszamy do lektury.
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Szanujmy swoją historię
Zawiercie nie kojarzy się ze zbyt długą historią, szlachtą, walkami zbrojnymi
i tradycjami sięgającymi średniowiecza. A jednak! Zbigniew Sawicki,
założyciel i prezes Klubu Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum, opowiada
w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem o swojej ciekawej działalności.

Zbigniew Sawicki, fot. Grzegorz Jastrząb

▸▸ Czym różni się szabla od miecza?
▸▸ Zbigniew Sawicki: Przede wszystkim
tym, że szabla to broń o głowni krzywej, a miecz jest bronią o głowni prostej.
Miecz był symbolem rycerza, natomiast
szabla – mówiąc bardzo ogólnie – stała
się symbolem polskiego szlachcica.

ukochana broń narodu polskiego, weszła
nawet do naszego hymnu narodowego.
Jest w niej obecny duch tradycji obrony
ojczyzny i chrześcijaństwa. Nadaliśmy
jej znaczenie, jakiego nie nadał broni żaden inny kraj. Nasz kraj w swej historii
musiał walczyć z wieloma przeciwnikami
z różnych krajów. Aby obronić swoją nie▸▸ A więc Signum Polonicum, czyli zna- podległość, zdobyć pozycje i wspomagać
kiem Polaków, jest szabla?
przyjaciół musiał rozwijać myśl orężną,
▸▸ Niezupełnie. Szabla to „znak” mówiący tworzyć metody i sposoby walki o znao tym, że Polska jest obecna w tradycji komitej skuteczności. Taki stan rzeczy
ogólnie pojętych sztuk walki. Natomiast stanął u podstaw powstania i rozwoju
pod pojęciem polskiej sztuki walki rozu- polskiej sztuki walki, w której szabla polmie się tradycje dotyczące polskiej szabli ska znajduje czołowe miejsce, a którą to
bojowej, która jest jej „znakiem firmo- sztukę walki rozwijamy w naszym Klubie
wym”. Trzeba tu pamiętać, że szabla to Signum Polonicum.

▸▸ Jak doszło do powstania klubu?
▸▸ Zaczęło się od zainteresowania dalekowschodnimi sportami walki jeszcze w latach 70. Gdy poszedłem do wojska, moje
zainteresowanie skierowałem na polskie
tradycje w tym zakresie. Gdy wspólnie
z nowymi kolegami zaczęliśmy badać
temat, przekonaliśmy się, że w tej dziedzinie Polska ma sporo do powiedzenia.
Dalsze badania tylko potwierdziły fakt,
że w dziedzinie walki bojowej i praktycznych doświadczeń użycia oręża mamy
ogromne dokonania i wiedzę. Potwierdzają to nie tylko wspaniałe zwycięstwa
odniesione nad liczniejszym przeciwnikiem czy powstanie takich znakomitych formacji zbrojnych jak husaria
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i lisowczycy, ale również stworzenie
nowego wzoru szabli bojowej, jaką jest
szabla husarska, czy wreszcie zdobycie
absolutnego prymatu w Europie w posługiwaniu się lancą, która dzięki polskiemu wzorowi walki weszła do uzbrojenia
wielu armii europejskich, a nawet Indii
i Bliskiego Wschodu. Dotarła nawet na
drugą półkulę, do obu Ameryk.
▸▸ Czy wtedy też powstał pomysł założenia klubu Signum Polonicum?
▸▸ Aktywnie zaczęliśmy działać od 1981
r., po moim przyjściu z wojska. Na początku działaliśmy jako sekcja, a później jako koło, w którym prowadzone
były szkolenia różnych sztuk walki. Był
to czas, kiedy zbieraliśmy materiały na
temat polskich tradycji w tym zakresie.
Na bazie tych materiałów, doświadczeń
i szkoleń powołaliśmy w 1986 r. Klub
Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki Tym Orężem. W tym
samym roku pojawiła się nazwa „Signum Polonicum”, czyli „Znak Polaków”.
Chodziło nam o podkreślenie tego, że
w sztukach walki Polacy mają swoje
miejsce. Te dwa łacińskie słowa nawiązują też do naszych tradycji i korzeni
europejskich, gdyż łacina była w dawnych czasach językiem „urzędowym”,

powszechnym, a Polacy znali ją biegle.
Dalsze prace i szkolenia pozwoliły na
pełne opracowanie programów i wzorów
treningowych, a także ugruntowane zostały ramy organizacyjne Klubu. Dzięki
temu w 1994 r. zarejestrowaliśmy klub
jako oficjalne stowarzyszenie.

statutowych jest rozwój i popularyzowanie polskiej sztuki walki, obecnie koncentrujemy się na rozwijaniu Signum
Polonicum poza Zawierciem. Nasz dorobek w tym zakresie obejmuje założenie
klubów w Bydgoszczy, Łodzi, Ksawerowie, Pińczowie, Katowicach, Kątach Wrocławskich i Radomiu. Mamy też dwa klu▸▸ Głównym celem działalności jest po- by zagraniczne – w Czechach i we Francji.
pularyzowanie polskiej sztuki walki?
▸▸ Tak, ale oprócz tego promujemy polską ▸▸ Czy polska sztuka walki cieszy się
historię, kulturę narodową i polskie tra- zainteresowaniem również w nadycje orężne w tym zakresie. Poprzez ba- szym mieście?
danie sztuki walki i odtwarzanie całej jej ▸▸ Jesteśmy klubem, który swoje korzenie
historii, dodatkowo odtwarzamy dawne ma w latach 70. Od tego czasu naszą dziaubiory, uzbrojenie, techniki szkolenia, wie- łalnością objęliśmy ponad 1000 osób (wedzę o sposobie życia, wartościach, a nawet dług rejestru, który prowadzimy od 1973
i naszych słabościach, których zresztą nie r.) Przez te lata zdobyliśmy stałych symbrakowało. Signum Polonicum to okazja patyków i zwolenników. Obecnie wiele
do spojrzenia i poznania historii od innej się zmieniło. Ze względu na wymagania,
strony. Nasi przodkowie byli bardzo bo- jakie stawia przed nami program rozwoju
haterscy i prawi, co przynosiło Polsce za- polskiej sztuki walki, nie wszyscy mogą
szczyt, ale wiele było też słabości, których w nim uczestniczyć. Pomimo że zaintenawarstwienie doprowadziło do rozbiorów resowanie mamy spore, wysokie koszty
i w konsekwencji do utraty niepodległości. znacznie weryfikują możliwość uczestWracając do sedna pytania, w chwinictwa. Mam tu na myśli koszty ubiorów,
li obecnej skupiamy się głównie na rozuzbrojenia, a przede wszystkim zakupu
woju Signum Polonicum, zwłaszcza poza
koni, których posiadanie na pewnym
Zawierciem. Działalność w naszym mieetapie szkoleniowym staje się konieczne.
ście trwa nieprzerwanie od ponad 30
Trudno sobie wyobrazić husarza walcząlat, a ponieważ jednym z naszych celów
cego pieszo. Pomimo tego, nasze szeregi
są otwarte i dla chętnych zawsze znajdzie
się miejsce w naszym Klubie.
▸▸ Na czym polega bieżąca działalność
Klubu?
▸▸ Spotkamy się codziennie na majdanie,
czyli w miejscu, gdzie trzymamy konie.
Prowadzimy szkolenia jeździeckie i piesze. Głównie ćwiczymy polskimi palcatami i szablą, ale nie tylko. W soboty
i niedziele mamy dodatkowo konsultacje z osobami zamiejscowymi, a także
uczestniczymy w seminariach Signum
Polonicum – krajowych lub zagranicznych. Kupna konia nie wymagamy od
razu, ludzie muszą do tego dojrzeć, by
zdecydować, czy w ogóle chcą ćwiczyć
polską sztukę walki. W początkowej
fazie szkolenia uczeń ćwiczy polskim
palcatem i kompletuje sobie strój historyczny, następnie zdaje egzamin i może
uczestniczyć w seminariach. Gdy nadal
pragnie kultywować polskie tradycje, dokonuje zakupu szabli i zbroi – najczęściej
husarskiej. Kolejnym krokiem jest zakup
konia, ale do niego dotrwają tylko nieliczni. Jeśli jednak mu się to uda, szkoli
się na koniu – i to jest dopiero właściwy
etap szkolenia polskiej sztuki walki Signum Polonicum.
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▸▸ Czy każdy zainteresowany tradycją i rycerstwem może stać się członkiem klubu?
▸▸ Tak, nie ma ograniczeń, aczkolwiek
obecnie – i to jest nasz najsłabszy punkt
– nie prowadzimy szkoleń w obrębie miasta. Ćwiczymy tam, gdzie mamy konie,
a te są poza Zawierciem. Aby uczestniczyć w takich szkoleniach trzeba mieć
własny środek transportu. Zawsze chętnie przyjmiemy jednak osoby, które – po
pierwsze – chcą jeździć konno, a po drugie, interesują się tradycjami orężnymi
i lubią naszą historię. Trzeba tu być bardzo zdecydowanym, wiedzieć konkretnie, czego się chce.
▸▸ Na stronie internetowej Klubu widnieje napis „Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest – swoje, obowiązek”. O jakich
rzeczach powinniśmy więc wiedzieć?
▸▸ Gdy w Polsce XVI i XVII wieku nastał
taki czas, że zaczęliśmy interesować się
cudzoziemszczyzną, nasi wielcy myśliciele zaczęli nawoływać do opamiętania.
Hasło to zaczerpnęliśmy z „Encyklopedii
staropolskiej” Zygmunta Glogera. Bardzo nam się spodobało, bo owszem, powinno się wiedzieć o tym, co dzieje się
na świecie, ale znajomość swojego kraju,
jego historii i tradycji, jest już obowiązkiem, bo wtedy po prostu wiemy, kim jesteśmy. Częstą przypadłością – w naszej
nie tak odległej historii – było to, że wielu Polaków wyjeżdżających za granicę,
po powrocie „zapominało polskiego języka”. Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje
na świecie, poznawać dokonania innych
i korzystać z nich, bo są stworzone dla
ludzi, ale o swoich nie wolno zapominać.
To obowiązek − wtedy będziemy spójni
jako naród, jako społeczeństwo.
▸▸ Czy w kultywowaniu pamięci o polskiej sztuce walki zawarty jest również
cel utylitarny? Współcześnie może się
wydawać, że sztuka walki z wrogiem
jest raczej niepotrzebna.
▸▸ Oczywiście pole walki się zmieniło,
używa się już innej broni i inne są sposoby na pokonanie przeciwnika. Jednak polska sztuka walki ma swój walor,
który jest równie ważny w boju. Chodzi przede wszystkim o walor siły wewnętrznej, siły duchowej i budowania
tożsamości narodowej. Dawniej ginęliśmy za cesarza Napoleona, bo wierzyliśmy, że dzięki niemu Polska będzie wolna. Byliśmy mistrzami walki „za waszą
i naszą wolność”. Nasz kraj ma ponad tysiąc lat historii, ponad tysiąc lat sztuki

walki. Już w czasach Mieszka jeden polski woj starczał za 10 innych przeciwników, jak czytamy w „Kronice Thietmara”.
Jest to nasze dobro narodowe, korzystajmy z niego, niech będzie naszą siłą duchową i w czasach obecnych.
Podkreślamy to, że Polska przez cały
czas musiała o coś walczyć, i to przeważnie z wieloma przeciwnikami. Zawsze ktoś chciał nam coś zabrać. Teraz, dzięki Bogu, nie musimy walczyć.
Mamy za to dług do spłacenia: wielu
naszych przodków nie żyje, nie mieli
czasu zebrać owoców swojej pracy i dokonań, róbmy to więc my. Przekazujmy
wiedzę o naszej historii następnym pokoleniom i całej Europie − nie po to, aby
budowali nam pomniki, ale żeby odnosili się do nas z szacunkiem, żeby wiedzieli, iż dzięki wygrywanym przez nas
bitwom oni mogli się spokojnie rozwijać.
Gdy burzono i okradano nasze zamki,
biblioteki i pałace, oni trwali i bogacili
się. Ich spuścizna jest zachowana. Proszę zwrócić uwagę, że są kraje, których
dobra narodowe są nietknięte od X wieku. W naszym przypadku nie ma nawet
możliwości, żeby skatalogować choćby
nasze szable, księgozbiory czy inne dobra kultury. W tym celu konieczna jest
praca, by chociaż w niewielkiej części
odbudować to, co pozostało – i zachować dla przyszłych pokoleń.
▸▸ Signum Polonicum promuje patriotyzm. Na czym polega patriotyzm teraz, gdy nie musimy już ginąć?
▸▸ Odpowiedź jest bardzo prosta: patriotyzm polega na tym, żeby szanować
i znać własną kulturę i tradycję. Nie bać
się poznawać własnej historii, niekoniecznie tylko tej nauczanej w szkołach,
ale sięgać do opracowań historycznych
mało znanych, np. do pamiętników, kronik itp. Bardzo ciekawe są pamiętniki
z XIX wieku, w których opisywane jest
np. wychowanie, zwłaszcza wg wzorów
staropolskich – poznajemy system wartości naszych przodków i możemy je porównać z czasami obecnymi. Jakże wtedy
łatwo odnajdziemy zasadność twierdzenia „historia lubi się powtarzać”. Dobrze
jest sięgać do różnego rodzaju opracowań
historycznych – jeśli nie ma się zaufania
do współczesnych wydań, można sięgać
po archiwalne numery i wydania, można
brać udział w uroczystościach historycznych i patriotycznych, odwiedzać miejsca
pamięci, bywać w muzeach, opowiadać
o zaletach Polski swoim dzieciom. Wcale
nie trzeba się z patriotyzmem obnosić,

wystarczy po prostu mieć świadomość
własnej tożsamości narodowej, nie ograniczać jej tylko do powiedzenia „mądry
Polak po szkodzie”. Czemu mamy być ciągle tym mądrym Polakiem po szkodzie?
▸▸ Jakie są Państwa plany na przyszły rok?
▸▸ Przygotowujemy się do zorganizowania
własnej imprezy, która na razie jest w fazie
prac wstępnych, a będzie miała charakter
cykliczny Na pewno będą też dalsze szkolenia kadr instruktorskich, udział w różnych imprezach patriotycznych (z racji
tego, że mamy już kapelana), w klasycznych świętach narodowych i lokalnych.
Oprócz tego odbywać się będą szkolenia
seminaryjne – przyjęliśmy, że w każdym
mieście, w którym jest nasz klub, robimy cykliczne seminaria, np. na wiosnę
w Bydgoszczy, w maju w Łodzi, a latem
jak zawsze w Zawierciu. Krótko mówiąc,
praca organizacyjna trwa cały czas. Wielu
członków Signum kupiło już sobie konie,
więc możemy rozpocząć właściwe szkolenie polskiej sztuki walki. W przyszłym
roku w Ksawerowie powstanie pierwszy
w kraju z prawdziwego zdarzenia Husarski Ośrodek Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum. Stadnina
wraz z terenami przyległymi, zapleczem
hotelowym i gastronomicznym zostały
przekazane przez parafię Matki Boskiej
Częstochowskiej Klubowi Signum Polonicum w Ksawerowie. Obecnie pracujemy nad przepisami organizacyjnymi tego
Ośrodka. Pierwszą imprezę zaplanowaliśmy na sierpień 2014 r. Trzeba przyznać,
że mamy tu bardzo duże wsparcie kościoła,
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i co
rokuje dobrze na przyszłość.
▸▸ Czym dla Pana jest „polskość”? Co to
współcześnie znaczy być Polakiem?
▸▸ Przede wszystkim kochać swój kraj, bez
względu jaki jest. Nosić symbole narodowe
i nie wstydzić się śpiewania naszego hymnu.
Patrzeć śmiało „obcym w oczy”, uczyć dzieci
by „przed nikim nigdy i nigdzie karku nie
gięli”, jedynie przed Bogiem i najświętszym
sakramentem. Po drugie szanować historię
i kulturę swojego narodu. Kraj bez historii,
a społeczeństwo bez kultury nie tworzą narodu, bo ten nie ma się do czego odwołać,
nie ma swoich korzeni. Dlatego należy szanować i znać swoją historię i swoje tradycje
jednocześnie szanując innych. Pamiętajmy
o słowach Fredry „obce rzeczy dobrze wiedzieć jest – swoje obowiązek”.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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Społeczniczki w Dunikowskima
Kinga Cholewka

W naszej szkole im. X. Dunikowskiego miałam okazję porozmawiać
z nauczycielkami, które udzielają się społecznie. Są one przykładem dla uczniów,
namawiają do wspólnej pomocy potrzebującym oraz dbania o zdrowie.

Uczennice „Dunika” chętnie udzielają się społecznie

P

edagog szkolny, pani Iwona Kocela, opowiedziała mi o wielu przedsięwzięciach, które organizowała i aktywnie
w nich uczestniczyła. Jednym z tych działań jest współpraca z Polskim Czerwonym
Krzyżem. Dunikowski bierze udział w akcjach „Czwartki z Intermarche”, które polegają na zbiórce żywności przez uczniów
szkoły. Podobne zbiórki organizowane
są przed Świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, w których też bierzemy
udział. Zebrana żywność jest przekazywana w formie paczek potrzebującym młodym osobom. Razem z PCK pani Kocela
organizuje 2-3 razy w roku w naszej szkole
również akcje honorowego krwiodawstwa.
Nie można też pominąć akcji „Gorączka złota”, czyli zbiórki grosików na zakup podręczników dla potrzebujących
uczniów szkoły.
Pani pedagog bardzo aktywnie promuje
w naszej szkole zdrowy styl życia. W zeszłym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Czas na
zdrowie”, dzięki któremu odbył się festyn
zdrowia, happeningi, zawody sportowe,
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degustacja zdrowej żywności i pokaz filmów. Podczas tego oraz poprzedniego projektu „Nakręć się na zdrowie” stworzyliśmy kilka filmików promujących żywność
ekologiczną oraz aktywność fizyczną.
Poza tym w szkole dzięki pani pedagog zawsze obchodzone są Światowy Dzień bez
Papierosa, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy dzień walki z AIDS oraz
Światowy Dzień Zdrowia.
Od 2008 r. uczestniczymy w kampanii „Pola Nadziei” na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej. Sadziliśmy żonkile przed
szkołą jako symbol nadziei przypominający o ludziach chorych, potrzebujących
pomocy w najtrudniejszych chwilach.
Kampania ta zakończyła się koncertem
oraz wystawą prac plastycznych, oczywiście z udziałem naszych szkolnych
gwiazd estrady. Ponadto kwestowaliśmy
na rzecz budowy hospicjum.
Szkoła współpracowała również
z Ośrodkiem Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu w ramach programu
„Starszy brat, Starsza siostra”, w którym

wolontariusze z Dunika pomagali wychowankom ośrodka w odrabianiu lekcji
i poświęcali swój czas wolny na wspólne
zabawy.
Pani Kocela razem z panią Iwona Fedoryszak – nauczycielką religii w Dunikowskim, namawiały uczniów do przyłączenia
się do Fundacji Pomocy Ubogim Świętej
Rity z Cascia. Uczniowie w ramach prac tej
fundacji pomagali starszym ludziom w robieniu zakupów i sprzątaniu w domach.
Uczennice dzięki tej fundacji miały
możliwość wyjazdu do Włoch.
Obie panie również współpracowały
ze Szkołą Specjalną w Zawierciu. Polegała ona na integracji dwóch szkół poprzez
wspólną wycieczkę do Jaskini Wierzchowskiej, w której odbyły się „Jaskiniowe Mikołajki”, połączone z dyskoteką.
Nasza pani pedagog oprócz wspomnianych akcji również zorganizowała
gry i zabawy dotyczące zdrowego stylu życia oraz czytanie bajek dzieciom
w Przedszkolu nr 15 w Zawierciu.
W naszej szkole od kilku lat działa akcja „Szlachetna paczka”, którą organizuje
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pani Katarzyna Pąpka. Co roku do na- jakie rzeczy można kupić i przynieść.
Pisząc ten artykuł zrozumiałam jak
szej biblioteki uczniowie przynoszą je- Co roku zbieramy dużo jedzenia, zaba- ważna jest pomoc innym ludziom i jak
dzenie i zabawki dla wybranych dzieci wek, chemii gospodarczej i artykułów wiele mogę zrobić dla innych. Moja szkoz ubogich rodzin. Z roku na rok wykazu- papierniczych. Bez zaangażowania pani ła daje mi wiele możliwości pomocy i na
jemy się dużą chęcią pomocy. Nasza pani Pąpki ta akcja nie zakończyłaby się ta- pewno będę z nich korzystać.
bibliotekarka zawsze dobrze doradzi, kim sukcesem.

Moja wielka pasja
Od urodzenia mieszka w Biskupicach. Jest sołtysem tej niewielkiej miejscowości
w gminie Pilica. Ale jej popularność wykracza daleko poza granice regionu,
a wyroby autorstwa pani sołtys cieszą się rosnącym powodzeniem. Pani Irena
Pilarczyk opowiada o swojej wielkiej pasji w rozmowie z Jakubem Jurczakiem.
▸▸ Czym jest dla Pani szydełkowanie Klasie oraz Facebooku. Kiedyś zobaczyi robienie na drutach?
łam bluzkę, w którą była ubrana księżna
▸▸ Irena Pilarczyk: Jest to moja wielka Kate Middleton, a następnie wykonapasja, a od dwóch lat jest to również moja łam taką bluzkę. Później postanowiłam
praca, ponieważ zarejestrowałam dzia- ją sprzedać, wystawiłam na Allegro.
łalność gospodarczą w tej dziedzinie.
Moja bluzka osiągnęła cenę dwudziestu
złotych, a za same nici musiałam zapła▸▸ Jak zaczęła się Pani przygoda z robót- cić czterdzieści złotych. Nie byłam wtekami ręcznymi?
dy zadowolona. Ale tę samą aukcję zo▸▸ Swoją pasją zaraziła mnie wiele lat temu baczyły kobiety z Anglii i zapytały mnie,
Maria Tarwid, która swego czasu prowadzi- jaka jest realna cena takiej bluzki. Wteła w Pilicy kursy robót ręcznych i dziewiar- dy zaczęła się moja przygoda z szydełstwa. Moja mama zapisała się na taki kurs, kowaniem i zarabianiem na tym oraz
jednak zrezygnowała i to właśnie ja musia- z zagranicznymi klientami.
łam zająć jej miejsce. Jako młoda dziewczyna płakałam, nie chciałam się uczyć, ale ▸▸ Jakie zamówienia otrzymuje Pani
przetrwałam, nauczyłam się i było warto.
najczęściej oraz dokąd są wysyłane?
▸▸ Najczęściej są to sukienki, niedawno
▸▸ Czy po ukończeniu kursu kontynu- robiłam kilka sukien ślubnych. Ciekawe
owała Pani robótki ręczne?
jest to, że ostatnio wysyłałam bluzkę zro▸▸ W tamtych czasach nie było dostępu do bioną na wzór tej, którą nosiła Kate Midnici oraz wzorów. Dziś mamy dostęp do dleton, do japońskiej ambasady w Belgii.
internetu – od kiedy nauczyłam się go ob- Teraz robię sukienkę na zamówienie dla
sługiwać, zaczęłam szukać wzorów. W sieci stałej klientki z Chicago. Wysyłam swomożna również nabyć nici w łatwiejszy spo- je rękodzieła do Australii oraz państw
sób. Spodobało mi się to i wróciłam do szy- w Europie, ale najwięcej zamówień otrzydełkowania, robienia na drutach i innych muję ze Stanów Zjednoczonych.
robót ręcznych. Robiłam rękodzieła dla siebie i do domu, ale kiedy szafa się przepełni- ▸▸ Wytwarza Pani również różne ozdoby?
ła, uznałam, że można to sprzedać.
▸▸ Tak, są to dekoracje choinkowe oraz
wielkanocne.
▸▸ Jak często Pani szydełkuje?
▸▸ Obecnie jest to moja praca. Robię to co- ▸▸ Czy można się ubrać w Pani wyroby
dziennie, szydełko jest ze mną nieroz- od stóp to głów?
łączne, szydełkuję nawet w trakcie odpo- ▸▸ Tak, robię sukienki, bluzki, spódnice,
czynku, np. podczas oglądania telewizji. skarpetki, spodenki, a nawet bikini.
▸▸ W jaki sposób Pani prace ujrzały świa- ▸▸ Skąd bierze Pani pomysły na nowe
tło dzienne?
kreacje?
▸▸ Nie ukrywałam swoich prac, robiłam ▸▸ Bardzo lubię oglądać zdjęcia, na których
im zdjęcia i umieszczałam je na Naszej są widoczne kreacje. Inspiruje mnie to do

Irena Pilarczyk

wytwarzania rękodzieł, które wzbogacam
o własne pomysły.
▸▸ Czy warto szydełkować?
▸▸ Oczywiście że warto. Jest to ogromna satysfakcja, kiedy klientka dostaje mój produkt, a następnie wysyła mi zdjęcie w tej kreacji i jest z niej zadowolona oraz mi dziękuje.
Poza tym jest to odskocznia od codzienności,
można się zająć czymś kreatywnym.
▸▸ Co jest potrzebne, aby zacząć naukę
szydełkowania?
▸▸ Chęci, szydełko i nitka.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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Bez sportu ani rusz
Bartłomiej Kluszczyński

Młodość podobno kończy się wtedy, gdy miejsce marzeń zajmują
wspomnienia. Zbigniewa Ginalskiego ten problem z pewnością nie
dotyczy. Ma odwagę nie tylko marzyć, ale również realizować marzenia.
A wszystkiemu „winien” jest sport, bez którego – jak mówi bohater tekstu
– w życiu ani rusz. Obecnie mieszkaniec Rzędkowic jest 75-latkiem, lecz
swoją pasję odnalazł nieprędko, bo dopiero w wieku lat pięćdziesięciu.

Zbigniew Ginalski

M

iał wtedy poważne problemy
z wagą. Przy wzroście 175 cm ważył 100 kilogramów. Żartuje, że było to
spowodowane tym, iż jego żona wspaniale gotuje. Do pewnego momentu otyłość zupełnie mu nie przeszkadzała. Jak
wspomina, wciąż spotykał grubszych
od siebie, co było doskonałą wymówką. W końcu jednak zapadła decyzja, że
z nadwagą trzeba zacząć walczyć.
– „Zainspirowała mnie głośna wówczas akcja Tomasza Hopfera »Bieg
po zdrowie«. Skłoniło mnie to do
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przemyśleń. Zainteresowałem się tematem i wkrótce zacząłem biegać. Ze względu na nieumiejętne podejście do treningu odnosiłem liczne kontuzje. Nikt mi
nie powiedział jak mam biegać, zresztą
nikogo o to nie pytałem. Bieganie jest
przecież proste. Amatorskie uprawianie sportu bardzo często prowadzi do
kontuzji. Przeczytałem wiele fachowej
literatury, rozmawiałem z całą masą
wybitnych sportowców. Ciągle wprowadzam jakieś poprawki. Okazuje się,
że bieganie wcale nie jest takie łatwe.

Każde postawienie nogi jest ważne, odpowiednie ułożenie stopy ma znaczenie.
Zrozumiałem, że w ten sposób wiele nie
ugram, nabawię się tylko kolejnych kontuzji. Zacząłem szukać bardziej odpowiedniego sportu. I tak trafiłem na triathlon” – opowiada pan Zbigniew.
Jego zdaniem triathlon to właściwy
sport dla ludzi starszych. Pod wieloma
względami jest znacznie trudniejszy
niż samo bieganie, bo wymaga większej sprawności fizycznej. Jednak jego
największym atutem jest urozmaicony
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trening, który daje możliwość manewru. Kiedy zaczynamy odczuwać przeciążenia związane z bieganiem, możemy
przenieść się na basen lub rozpocząć
trening kolarski.
To pomogło panu Zbigniewowi uporać się z częstymi kontuzjami, a jego
nowa pasja wreszcie zaczęła przynosić
efekty. Jak mówi, w amatorskim uprawianiu sportu najgorszy jest pierwszy
miesiąc. Brakuje wiary i zaangażowania,
nie ma się ochoty trening. Jednak jeśli
ten pierwszy miesiąc uda się przetrwać,
z każdym następnym sytuacja diametralnie się odmienia – nie ma już nic ważniejszego niż sport. Tak właśnie stało się
w przypadku Zbigniewa Ginalskiego.
– „Zacząłem startować w zawodach.
Początkowo na wszystkich towarzyszyła mi żona, ponieważ odbywały się one
w okolicy. Później ruszyłem w Polskę”
– kontynuuje opowieść. Skromnie podkreśla, że są ważniejsze rzeczy w życiu
niż liczenie jego startów, jednak z całą
pewnością było ich kilkaset. Mnóstwo
jest również sukcesów. Pierwszym i jednym z najważniejszych było zrealizowanie celu, który rozpoczął całą przygodę ze sportem – po nadwadze nie ma
już śladu. Marzeniem pana Zbigniewa
jest powrót do wagi ze szkoły średniej
– 67 kilogramów. Był już bardzo blisko,
jednak przeszkodziła kontuzja. Nie ma
jednak mowy o złożeniu broni. Kontuzja została wyleczona, a cel ciągle jest
w zasięgu ręki.
To jednak nie wszystko. Bohater artykułu odnosi całą masę sukcesów czysto
sportowych. Wśród licznych pucharów,
które dumnie się prezentują, zajmując
niemal całą meblościankę w domu pana
Zbigniewa, możemy również odnaleźć
Kronikę Polskiego Sportu. Opisuje ona
wszystkie najważniejsze wyniki w historii, w tym również sukcesy Zbigniewa Ginalskiego. Na pytanie, które zwycięstwo
jest dla niego najważniejsze, z uśmiechem wraca do roku 2000. – „Miałem
wtedy 62 lata i pobiłem wszystkie rekordy ze szkoły średniej. Na przykład mój licealny wynik w biegu na 1000 metrów to
3 min. 7 sek. Mając 62 lata przebiegłem
ten dystans w 2 min. i 58 sek. Wcześniej
nie pomyślałbym nigdy również, że kiedyś lekko zrobię 100 pompek. Po sześćdziesiątce nie sprawiało mi to problemu.
Wydaje mi się, że miała na to wpływ ta
specyficzna, okrągła data. Rok 2000 musiał zadziałać mobilizująco. Startowałem
wtedy w mistrzostwach polski w Chęcinach, gdzie spotkałem dwóch świetnych

Zbigniew Ginalski odnosił liczne sukcesy sportowe

zawodników, którym wcześniej – mówiąc
kolokwialnie – mogłem czyścić buty. Byli
to Andrzej Jabłoński i Józef Wrona. Wygrałem z nimi”.
Jednym z ważniejszych czynników,
które wpływają na sukcesy pana Zbigniewa, jest jego przywiązanie do odpowiedniej diety. Rano szklanka wody z miodem i cytryną, w okresie letnim sałatka
z pokrzywą – to już niemal rytuał. Poza
tym mocno przemyślany jadłospis, dopasowany do treningu. – „Kiedy jedziemy
zatankować samochód, byle czego tam
nie wlejemy, bo zależy nam na tym, żeby
silnik pracował jak najdłużej. Jeśli natomiast chodzi o to, czym sami się żywimy, często jest nam wszystko jedno. Nie
przykładamy wagi do jakości posiłków.
To błąd!” – tłumaczy pan Zbigniew.
Nie ogranicza się wyłącznie do triathlonu. Tuż za domem zbudował niewielki
kort tenisowy. – „Zachęcam wszystkich
do gry w tenisa. Zwłaszcza młodych!
Znalazłem już odpowiedź na pytanie,
dlaczego ten sport jest taki popularny.

Gdzie indziej niż na korcie, można poznać atrakcyjnego i do tego majętnego
partnera?” – żartuje. Mimo poczucia
humoru, do kwestii edukacji młodzieży
podchodzi z dużym zaangażowaniem.
Nauczył pływać już ponad setkę dzieci.
– „To duża satysfakcja, kiedy widzi się, że
można pomóc młodym. Dziś sport jest
nieco lekceważonym elementem w procesie wychowania dziecka”.
Sport to jednak nie jedyna pasja pana
Zbigniewa. W piwnicy ma ponad 300 litrów wina. Jak na abstynenta to całkiem
sporo. Ponadto można z nim prowadzić
długie rozmowy o historii, której jest
wielkim entuzjastą.
Zbigniew Ginalski zarówno w sporcie
jak i w życiu osiągnął bardzo wiele. Nie
sposób podsumować wszystkich jego
sukcesów. Zresztą to jeszcze nie czas na
podsumowania. Najlepiej świadczą o tym
jego słowa: „Byłem 18 razy mistrzem polski w swojej kategorii wiekowej – i to nie
koniec! Startuję dalej i zobaczymy, co
z tego będzie”.
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Z zawiercia do łodzi
Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” – to nazwa wydarzenia medialnego
w Łodzi, w którym w listopadzie 2013 roku wzięła udział grupa uczestników
projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. W ciągu dwóch dni
10-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem przebyła dystans około 500 km
oraz spędziła czas wypełniony różnorodnymi dziennikarskimi atrakcjami.

Uczniowie biorący udział w projekcie „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”

W

yjazd studyjny w ramach projektu
odbył się w dniach 22-23 listopada
2013 roku. Wzięli w nim udział uczniowie
z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Zawierciu, Gimnazjum
nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu oraz
gimnazjów w Niegowonicach, Pilicy, Żarnowcu oraz Rokitnie koło Szczekocin.
W wyjeździe nie wzięły udział jedynie
uczennice z Gimnazjum przy Zakładzie
Poprawczym – przyczyną były zasady
bezpieczeństwa dotyczące podróżowania podopiecznych placówki.
Wyjazd rozpoczął się na parkingu zawierciańskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, z którego wynajęty bus trasą przez
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Niegowonice, Pilicę, Żarnowiec i Rokitno dotarł przed południem do Łodzi.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Muzeum
Kinematografii, gdzie wzięli udział w Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”.
W ramach trwającego w dniach 20-23 listopada festiwalu wyświetlano filmy dokumentalne dotyczące kondycji człowieka w XXI wieku.
Drugi dzień wyjazdu studyjnego także obfitował w dziennikarskie atrakcje. Grupa uczniów wraz z opiekunem
odwiedziła dwie rozgłośnie radiowe
w Łodzi – Studenckie Radio „Żak”, gdzie
uczestnicy podzieleni na dwie grupy
zmagali się z przygotowaniem kilkuminutowych audycji tematycznych, a także Radio Łódź. W tej drugiej rozgłośni

jeden z redaktorów opowiadał młodym
adeptom do zawodu dziennikarza o pracy reportera na przykładzie krótkiej
sondy przeprowadzonej podczas zajęć.
Pierwszy studyjny wyjazd do Łodzi zakończył się w sobotni wieczór.
– „Wyjazd studyjny do Łodzi jest jednym z działań Młodzieżowej Akademii
Obywatelskiej, które mają zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej,
a jednocześnie stanowi pewnego rodzaju wyróżnieniem. Biorą w nim bowiem
udział przedstawiciele szkół z projektu
za swe wyjątkowe zaangażowanie. Jednak nie tylko dlatego warto być uczestnikiem projektu – stwarza on wiele
możliwości dla młodych ludzi, które nie
tylko uczą, ale i stanowią ciekawą formę
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rozrywki” – mówi Paweł Abucki, wiceprezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, organizacji realizującej projektu.
Atrakcyjność wyjazdu potwierdzają
jego uczestnicy. – „Wyjazd bardzo mi się
podobał. Warunki były świetne, opieka
również. Zero nudy, czas był idealnie
zagospodarowany. Wszyscy mieliśmy
ze sobą znakomity kontakt, co bardzo
umiliło wyjazd. Najbardziej podobała

mi się wizyty w Studenckim Radiu
»Żak«. Przyjazną atmosferę i dobrą zabawę przy nagrywaniu audycji wspominam z uśmiechem na twarzy. Z chęcią
pojechałabym tam jeszcze raz w takim
samym gronie” – mówi Oliwia Szasta
z Gimnazjum Publicznego w Żarnowcu.
Podobnego zdania jest Jakub Jurczak
z Gimnazjum w Zespole Szkół w Pilicy:
„Wyjazd był świetnie zorganizowany.

Szczególnie ciekawym wydarzeniem
była wizyta w Radiu »Żak«”.
Był to pierwszy wyjazd w ramach
projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Drugi
planowany jest na maj 2014 roku.

Segregacja baterii,
czyli trochę o ekologii
Marika Limanówka

Jeszcze kilkanaście lat temu zbieranie baterii nie cieszyło się dużą
popularnością. Dziś to nieodłączna część życia i naszej codzienności.
Zbieranie baterii do specjalnych pojemników stało się tak oczywiste jak
segregowanie szkła, papieru i plastiku. Dlaczego jest to takie ważne?

B

ateria to zmagazynowana energia chemiczna, zamieniana w energię elektryczną. Baterie zawierają metale ciężkie,
takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione metale ciężkie są niebezpieczne dla środowiska, gdy trafią bezpośrednio do kosza
lub co gorsza na dzikie wysypisko. Gdy
zostaną wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz sprawiają,
że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo
mniejszą wydajnością. Może nastąpić skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Baterie zaliczane są do
odpadów niebezpiecznych i dlatego należy je oddzielać od zwykłych śmieci poprzez segregację.
W Polsce rokrocznie sprzedaje się
około 400 mln sztuk baterii i akumulatorów przenośnych, co przekłada się na
10 tys. ton. Statystycznie jest to 10 sztuk
na osobę. Każda bateria po zużyciu staje się niebezpieczna. Dlatego ich zbiórka
to sprawa bardzo istotna. Z tego powodu
w akcję zbiórki zaangażowane jest również liceum ogólnokształcące im. Heleny
Malczewskiej w Zawierciu, a uczniowie
przynoszą baterie do szkoły.
Opowiada o tym mgr Magdalena Pohl,
nauczycielka przyrody i opiekun Szkolnego Koła Ekologicznego: „Uczniowie II LO

im. Heleny Malczewskiej kolejny rok z rzędu biorą udział w zbiórce zużytych baterii.
Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.
Młodzież chętnie włącza się w programy
mające na celu edukację ekologiczną, dotyczącą m.in. takich problemów jak selektywna zbiórka odpadów, tj. zużytych baterii,
makulatury itp.”. Akcja nie jest bagatelizowana przez młodzież, co potwierdzają wypowiedzi na ten temat: „W trosce o nasze
środowisko chętnie przyłączam się do zbiórek zużytych baterii. Jest to niezmiernie
ważne dla mnie jako przyszłego ekologa.
Zachęcam również do tej akcji całą moją
rodzinę” – mówi uczennica II LO. Inna
uczennica również jest zaangażowana

w akcję: „Nie uważam segregacji baterii za
coś interesującego, aczkolwiek jest to jedno z przedsięwzięć służących dobru naszej
planety. W naszej szkole jest ono wspierane
poprzez nagradzanie uczniów piątkami za
odpowiednią ilość oddanych baterii, więc
postanowiłam wziąć w tym udział”.
Segregacja baterii to bardzo ważne
zagadnienie w kwestii ekologii, które
każdy z nas powinien mieć na uwadze.
Nawet najmniejszy wysiłek w postaci
wyrzucenia baterii do specjalnego pojemnika ma duże znaczenie. Ziemia to
miejsce, w którym mieszkamy i które
daje nam życie. Dlatego powinniśmy
o nią dbać i ją szanować.
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Gramy razem
To chyba najbardziej muzykalna rodzina w historii Zawiercia. Na różnych
instrumentach grają ojciec i trzech synów. Zwykle występują osobno, ale
zdarza im się muzykować razem. Nie udało się spotkać z całą czwórką, więc
o swoim zainteresowaniu muzyką oraz solowym i wspólnym muzykowaniu
opowiadają Bartosz i Przemysław Pacan w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.

Bartosz i Przemysław Pacan

▸▸ Jak zaczęła się panów przygoda
z muzyką?
▸▸ Bartosz Pacan: Jesteś starszy, zaczynaj [śmiech].
▸▸ Przemysław Pacan: W moim przypadku, jak chyba każdego z nas, było tak,
że od zawsze chcieliśmy grać na instrumentach. Nasz tata jest muzykiem. Miałem chyba osiem albo dziewięć lat, gdy
zacząłem chodzić do Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Częstochowie. Na początku
był fortepian, ponieważ nie było miejsc
na perkusję. Zawsze jednak chciałem
grać na perkusji.
▸▸ B.P.: Zacząłem grać w wieku siedmiu
lat, podobnie jak Przemek, w Szkole Muzycznej I Stopnia w Częstochowie. Na
początku grałem na fortepianie, natomiast od piątej klasy wspólnie stwierdziliśmy, że jednak fortepian nie będzie
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moją przyszłością [śmiech] i trzeba postawić na coś innego. Bardzo chciałem
uczyć się grać na saksofonie, natomiast
w szkole muzycznej w Częstochowie jeszcze wtedy nie było klasy saksofonu, więc
wybrałem instrument poboczny, jakim
był klarnet. Spodobało mi się to bardzo,
z roku na rok coraz lepiej rokowało to na
przyszłość, i tak zostałem przy tym instrumencie i tak jest do dzisiaj.

z różnymi zespołami rozrywkowymi i ja
z Krzyśkiem, kolejnym naszym bratem,
często się spotykamy w różnych składach, ale większość koncertów gramy
oddzielnie – on gra ze swoimi zespołami, ja ze swoimi. Te Zaduszki to był
taki pretekst, żeby usiąść, zrobić próbę,
pograć wspólnie razem, i wyszło to bardzo fajnie, bo wiadomo, że każdy z nas
ma frajdę z tego, że gramy muzykę. O to
chodzi, że możemy razem pograć na sce▸▸ Czy na jakimś etapie graliście wspól- nie i jeszcze dać coś od siebie ludziom
nie lub myśleliście o tym, żeby wspól- w ten sposób.
nie tworzyć?
▸▸ P.P.: Od ubiegłego roku występuje- ▸▸ O czym się rozmawia przy okazji spomy wspólnie na Zaduszkach Jazzowych tkań rodzinnych? Czy tylko o muzyce?
w Zawierciu. Każdy jest zajęty swo- ▸▸ P.P. i B.P.: Nie, raczej nie, byle nie
imi rzeczami, bo Bartek na przykład o muzyce! [śmiech]
poszedł w stronę klasyczną, pracuje ▸▸ P.P.: Spotykamy się na przykład przy
z orkiestrą symfoniczną, my pracujemy okazji uroczystości rodzinnych, jak
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urodziny moich dzieciaków, bo jeden
brat jest chrzestnym starszej córki, drugi chrzestnym młodszego syna − widzimy się na pewno kilkanaście razy w roku.
▸▸ Jak wygląda zainteresowanie muzyką
i potencjał muzyczny Zawiercia?
▸▸ B.P.: Niewątpliwie największym minusem jest to, że w Zawierciu nie ma szkoły
muzycznej. Fajnie, że mamy tu taką osobę jak Poldek Stawarz, który muzycznie
uwrażliwia dzieciaki. Jego wychowankowie niejednokrotnie zdawali egzaminy na wyższe uczelnie muzyczne, co jest
dużym wyróżnieniem.
▸▸ P.P.: Wystarczy spojrzeć, jakie są gusta
muzyczne, co jest emitowane w telewizji, w radiach komercyjnych, i mamy obraz tego, czego ludzie słuchają. Uważam,
że media nie pokazują rzeczy wartościowych i dobrych, tylko po prostu to, co
jest łatwe i przyjemne, i co łatwo wchodzi ludziom do głowy. Efekty tego widać
niemal wszędzie wokoło.
▸▸ Jak wam się gra wspólnie? Jakie to
emocje, jakie wrażenia, jeśli gra się ze
swoim bratem, braćmi?
▸▸ P.P.: Ja mam tak, że gdy wychodzimy
na scenę, to nie myślę o więziach rodzinBartosz Pacan
nych, po prostu jesteśmy wtedy muzykami, którzy grają koncert i każdy wykonuje możliwie najlepiej to, co ma do sidemani – muzycy występujący gościn- ▸▸ Co moglibyście doradzić młodym luzrobienia. Ludzie, z którymi graliśmy, nie wraz z jakimś zespołem. Poza tym od dziom − zwłaszcza z małych miast, z tabardzo często mówią, że jesteśmy zgra- kilku lat pracuję z Martyną Jakubowicz, kiego konkretnie miasta jak Zawiercie,
ni. Mimo że nie gramy bardzo często ze w tej chwili wychodzi nowa płyta, wkrót- naszego miasta − którzy też jakoś chcą
sobą, to jednak chyba dlatego że jesteśmy ce będzie trasa koncertowa promująca tę zaistnieć w muzyce, coś potrafią, może
braćmi, mamy jakiś wspólny czas i dlate- płytę. Biorę także udział także w projek- ktoś im powiedział, że dobrze im idzie?
go to może pasować innym.
cie muzycznym o nazwie „The Beatles Od czego dobrze jest zacząć?
Acoustic Plus” z Januszem Yaniną Iwań- ▸▸ P.P.: Na pewno trzeba te swoje zain▸▸ Czy jest szansa, że kiedyś usłyszymy skim. Mamy w planie nagranie płyty so- teresowania rozwijać. Najlepiej, jeżeli to
o trio braci Pacan?
lowej Yaniny z piosenkami Krzysztofa zainteresowanie przeradza się w pasję,
▸▸ P.P., B.P.: [śmiech]…
Klenczona.
bo to w muzyce najważniejsze. Zresztą
▸▸ B.P.: Moje plany są ściśle związa- nie tylko w muzyce, chyba w każdym za…a właściwie nawet może więcej niż ne z grafikiem koncertowym orkiestry, wodzie. Jeżeli ktoś wykonuje swój zawód
trio, bo jeszcze wasz ojciec również zaj- w której pracuję, czyli Narodowej Orkie- z pasją, to może być np. mechanikiem
muje się muzyką.
stry Symfonicznej Polskiego Radia w Ka- samochodowym, też mieć z tego frajdę
▸▸ P.P.: Projekt wspólnego grania jest – towicach. Oprócz tego staram się rów- i robić to dobrze. Ważne jest też integrojak to się mówi – „z tyłu głowy” i pew- nież realizować jako solista. W grudniu wanie się z ludźmi, wejście w jakieś śronie go zrealizujemy, tylko że potrzeba zostałem zaproszony do udziału w XXI dowisko, bo tak naprawdę te kontakty
na to czasu i motywacji. No i tego żeby Międzynarodowym Festiwalu Muzyki z innymi muzykami, z ludźmi, którzy są
się spotkać w jednym miejscu, co też nie Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”, w tej branży, później procentują.
jest łatwe, ponieważ musimy się zjechać gdzie wspólnie ze Śląską Orkiestrą Kaz różnych stron.
meralną wykonamy Sinfoniette nr 2 K. ▸▸ Czego można, muzycznie i nie tylko,
Pendereckiego. Mam też kilka propozycji życzyć rodzinie Pacanów?
▸▸ Wasze solowe plany są bardziej skon- na przyszły rok, ale wolałbym na razie ▸▸ P.P.: Na pewno tego, żebyśmy zrealikretyzowane?
nie zapeszać. W międzyczasie może po- zowali w końcu ten pomysł wspólnego
▸▸ P.P.: W przypadku moim i trzeciego jawi się jakaś okazja założenia wspólnego projektu, poza tym kolejnych sukcesów
brata jest trochę inaczej, bo każdy z nas zespołu lub chociaż nagrania płyty. Na na muzycznym koncie.
uczestniczy w różnych projektach, do pewno byłoby bardzo fajnie móc wspóltego czasami jesteśmy zapraszani jako nie usiąść i popracować.
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Są nam potrzebni
Klaudia Kukoł

Ochotnicze Straże Pożarne(OSP) są jednymi z wielu organizacji
pozarządowych na terenie naszego powiatu. Taka właśnie OSP istnieje
w Niegowonicach, a jej początki sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Członkowie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach

S

trażacy ochotnicy stykają się w swojej
pracy z wieloma trudnościami. Często zdarza się tak, że muszą narazić swoje zdrowie, a nawet życie, aby uratować
drugiego człowieka. W działaniach OSP
biorą udział nie tylko dorośli, ale także
młodzież, która tworzy Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze.
„Bazą” OSP Niegowonice jest remiza. Pomysł jej wybudowania zrodził
się w roku 1976. Ze względu na to, że
stan techniczny budynku starej remizy, a także ograniczony rozmiar działki
uniemożliwiały rozbudowę, zdecydowano się na inną lokalizację. Wybór padł na
dawne grunty dworskie, należące wtedy
do jednych z mieszkańców, który przekazał działkę jako darowiznę dla OSP.
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Po załatwieniu niezbędnych formalMłoda członkini OSP Niegowonice,
ności wiosną 1977 roku ruszyły prace Paulina Bukowiec, opowiada o swojej
przy budowie nowej siedziby. Pod koniec działalności: „W OSP jestem od styczroku 1984 nowa remiza była prawie go- nia 2013 r. Stoimy na straży mienia i żytowa, a do wykończenia pozostała tylko cia ludzi, bierzemy udziały w różnych
sala weselna.
zawodach i pomagamy innym. Zawsze
W latach 90. zorganizowana została chciałam zostać strażaczką, chciałabym
pierwsza dyskoteka w budynku remizy. coś zmienić na tym świecie. Najbardziej
Dziś obiekt jest wykończony, a w jego podoba mi się to, że wszędzie jest nas
garażach stoją dwa samochody gaśni- pełno i czuję się dumna, że mogę się
cze ciężkie. Istnieje także orkiestra dęta wykazać. Nasze mundury nie są nowe,
OSP Niegowonice, która występuje na ale dla mnie są najpiękniejsze: skromne,
różnych uroczystościach i bierze udział urocze i czerwone”.
w przeglądach orkiestr. Na uroczystoW codziennym życiu bierzmy przyściach gminnych i innych pojawia się kład ze strażaków ochotników i tak jak
także poczet sztandarowy OSP, w któ- oni pomagajmy innym.
rego skład wchodzi między innymi młode pokolenie strażaków.
zawiercianin · zima 2013 • NR 4 (17)

Gmina Żarnowiec –
aktywnie i na sportowo
Oliwia Szasta

Chcesz aktywnie spędzić czas? Lubisz uprawiać różne sporty? Masz ochotę
odpocząć od codziennych problemów w miejscu, gdzie jest cisza, spokój
i świeże powietrze? Koniecznie musisz odwiedzić gminę Żarnowiec!

Uczennice Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu

S

pływy kajakowe po rzece Pilica dostarczą Ci wiele adrenaliny. Możesz
podziwiać piękne krajobrazy z perspektywy kajaka. Możesz wybrać, jaką trasę
chcesz przepłynąć:
• Trasa I: Żarnowiec – Łany Wielkie – 2
km (1 godzina)
• Trasa II: Żarnowiec – Brzeziny – 6 km
(2 h)
• Trasa III: Żarnowiec – Dąbrowica – 12
km (4 h)
• Trasa IV: Żarnowiec – Szczekociny –
19,2 km (6 h)
Klub piłkarski Trzy Korony Żarnowiec zaprasza na mecze, które odbywają się regularnie w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Piłkarze

reprezentujący ten klub grają na wyso- woda zachęcają wielu mieszkańców nakim poziomie i odnoszą sukcesy.
szej gminy oraz tych, którzy przyjeżJazda konna to ciekawa propozycja dżają tu, aby odpocząć.
dla miłośników tych cudownych zwieBoisko do siatkówki plażowej szczerząt. Stadnina w Udorzu oferuje lekcje gólnie w wakacje jest często odwiedzajazdy zarówno dla wszystkich, którzy ne przez młodzież i dorosłych. Ciepły,
chcą spróbować po raz pierwszy wsiąść czysty piasek i gorące słoneczko umina konia, ale również dla tych, którzy za- lają grę. Kort do tenisa ziemnego rówmierzają podszlifować umiejętności jeź- nież znajduje się w Żarnowcu. Korzydzieckie. Ciekawą atrakcją są również stają z niego dzieci, młodzież i dorośli.
rajdy konne jedno- lub dwudniowe, or- To świetne rozwiązanie dla ludzi lubiąganizowane przez tę stadninę.
cych aktywnie spędzać czas, a trzeba
Warta uwagi jest kryta pływalnia przyznać, że tenis to bardzo wyczerw Ośrodku Rehabilitacyjnym Delphi- pujący sport.
nus. Jeśli masz ochotę popływać lub
Dziewczęta z Gimnazjum Publicznechcesz nauczyć się tego sportu, to na go im. Jana Pawła II w Żarnowcu godtym basenie masz z pewnością taką nie reprezentują gminę w rozgrywkach
możliwość. Świetne warunki i czysta Jurajskiej Ligi Piłki Ręcznej. Każdy
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mecz cieszy się dużym zainteresowa- że można połączyć przyjemne z nauką,
niem. Kibice przybywają dość licznie czyli pożytecznym.
i dopingują dziewczyny. Od dawna
Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzożarnowieckie gimnazjum uczestniczy stwo Gminy Żarnowiec co roku odbywa
w Jurajskiej Lidze Siatkówki. Dziew- się w ferie zimowe. Organizatorami są
czyny oraz chłopaki z przyjemnością Gminna Biblioteka Publiczna i Towauczestniczą w treningach i rewelacyj- rzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej
nie grają w rozgrywkach.
pod patronatem Wójta Gminy Żarnowiec.
Zajęcia taneczne dla dzieci, nauka W turnieju mogą uczestniczyć również
tańca towarzyskiego i nowoczesnego zawodnicy, którzy nie mieszkają na teredla młodzieży, aerobik oraz lekcje ka- nie naszej gminy. Z roku na rok przybywa
rate. Wszystkie te zajęcia odbywają się coraz więcej chętnych.
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
Blok Imprez Sportowych to zawoi Turystyki w Żarnowcu. Przykład na to, dy i konkursy organizowane z okazji

corocznych obchodów Dni Żarnowca. Są
to rozgrywki piłki nożnej, piłki plażowej,
turniej tenisa ziemnego oraz spływ kajakowy Żarnowiec – Szczekociny.
Gmina Żarnowiec brała także udział
w XIX Edycji Sportowego Turnieju Miast
i Gmin Województwa Śląskiego, gdzie
zdobyła III miejsce! To dowód na to, że
w gminie można uprawiać różne sporty
i rozwijać się fizycznie. Zachęcam do odwiedzenia naszej gminy, bo tutaj naprawdę jest ciekawie. Nawet zwykły spacer po
tutejszym pięknym terenie sprawia, że
humor się polepsza.

Nieposkromiony apetyt
Z Grzegorzem Grabowskim, prezesem Klubu Strzelectwa
Pneumatycznego „Jura” LOK z Łaz, rozmawia Piotr Pieszczyk.
▸▸ Wasza grupa powstała w maju 2011 Puchar Zimowy FT/HFT, Puchar Pol- od broni palnej, wiatrówki limitowe
roku i dosyć szybko zaczęliście odnosić ski FT/HFT PFTA, wpieracie również możemy posiadać na stałe w domu.
pierwsze sukcesy.
Ogólnopolską Olimpiadę Uniwersyte- W związku z tym możemy ciągle praGrzegorz Grabowski: Trzeba przy- tów Trzeciego Wieku czy zawody o Pu- cować nad ich udoskonaleniem. Każznać, że zanim jeszcze sformalizowali- char Burmistrza Łaz. Dosyć sporo jak dy z nas z reguły ma maleńki domowy
śmy naszą działalność, klimat strzelec- na tak młodą grupę.
warsztacik, gdzie wiatrówki są konsertwa terenowego wszystkim nam bardzo ▸▸ Zabrzmi to trochę nieskromnie, ale po- wowane i przygotowywane do zawodów.
imponował. Jeździliśmy na zawody do mimo tak małego stażu organizacyjnego Poza tym strzelectwo terenowe to niegrup strzeleckich, których poziom przy- byliśmy bacznymi obserwatorami zawo- zależnie od pory roku gwarancja kilkugotowania technicznego torów wyda- dów. Ciągle podpatrywaliśmy wszystkich godzinnego przebywania na świeżym
wał nam się bardzo wysoki, a perspekty- i wyciągaliśmy konstruktywne wnioski. powietrzu i bliskiego kontaktu z naturą.
wę dorównania im postrzegaliśmy jako Pilnie słuchaliśmy tego, co mówili koleodległą. Jednak członkowie naszego dzy w trakcie zawodów i bacznie anali- ▸▸ Czyli w każdym zawodniku budzi się
klubu to zgrany zespół zapaleńców, któ- zowaliśmy dyskusję na forum strzelec- taki mały majsterkowicz?
rzy kosztem własnego wolnego czasu twa już po zawodach. Byliśmy i jesteśmy ▸▸ Tak. Wydawałoby się, że karabinki
dopięli zakładanego celu. W krótkim cza- grupą, która zawsze szła trendem, by w wykonaniu uznanych firm są już dosie dzięki ogromnemu zaangażowaniu stawiać na usportowienie tej dyscypli- skonałymi urządzeniami. Wystarczy
i ciężkiej pracy z beniaminków staliśmy ny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tylko iść do sklepu, kupić, wyjąć z fusię jedną z najprężniej działających grup póki co jest to dyscyplina czysto rekre- terału i po prostu celnie strzelać. Ale
strzeleckich w kraju.
acyjna, Ale chyba wiele obecnie uzna- sami widzimy jakie fascynujące rzeczy
nych dyscyplin sportowych miało takie wyczyniają mechanicy np. w sporcie
▸▸ Ilu was było na początku?
niewinne początki.
żużlowym lub w Formule 1. Możemy
Grupa założycielska nie była wielka.
zauważyć, że ciągle manipulują, sprawNa spotkanie inicjujące przyszło dzie- ▸▸ Co jest takiego interesującego w tym dzają, a przecież doskonale znają ten
sięć osób. Była to ilość wystarczająca sporcie, że wybraliście strzelectwo te- sprzęt. Pomimo tego ciągle dobierają
do formalnego rozpoczęcia działalności renowe, a nie tak popularną piłkę noż- przełożenia, regulują gaźniki i wszyst– statut LOK pozwala na założenie koła ną czy siatkówkę?
ko to odbywa się na bieżąco. Podobnie
przez minimum dziewięć osób. W grupie ▸▸ W odróżnieniu od innych gier zespo- jest w naszej dyscyplinie. Ale musimy
inicjatywnej były osoby z Łaz, Zawiercia łowych, wymagających określonej in- pamiętać, że aby osiągnąć wysoki wyi Dąbrowy Górniczej.
frastruktury terenu i budynku, gdzie nik sportowy najważniejszy jest wciąż
się je uprawia, strzelectwo terenowe talent, a później sumienny trening. Nie
▸▸ Obecnie macie na swoim koncie or- ma taką przewagę, że stały kontakt z tą wystarczy kupić nawet najdroższego kaganizację cyklicznych zawodów o cha- dyscypliną można mieć, wbrew pozo- rabinku i lunety, aby mieć zagwarantorakterze lokalnym i ogólnopolskim, jak rom, również w domu. W odróżnieniu wane miejsce na podium.
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Grzegorz Grabowski – prezes Klubu Strzelectwa Pneumatycznego „Jura”

▸▸ W takim razie jak wygląda przykładowy trening?
▸▸ Tak jak w każdej dyscyplinie musi
być trening wysiłkowy i techniczny.
Pomimo że wiatrówki limitowe nie
mają obostrzeń mówiących, że można
z nich korzystać wyłącznie na strzelnicach zamkniętych – pożądana jest sytuacja, aby dysponować bezpiecznym
terenem do treningu. Możemy teoretycznie posługiwać się nimi niemal
na każdym odpowiednio zabezpieczonym terenie, pod warunkiem zagwarantowania bezpieczeństwa osobom
postronnym. Powtarzalność trafienia
wypracowujemy poprzez systematyczny trening. Trenujemy przyjmowanie
odpowiednich postaw strzeleckich,
umiejętność znalezienia wewnętrznej równowagi, wyciszenia się podczas oddania strzału. Generalnie jest
dyscypliną wymagającą dużej wiedzy
i dodatkowo ustawicznego myślenia
podczas całego trwania zawodów.

szkodniki. Obecnie zakazano w Anglii osiemdziesiąt osób. W ramach tych zatakich praktyk, ale przy tworzeniu pod- wodów były również dwudniowe zawowalin strzelectwa terenowego oparto dy o Puchar Burmistrza Łaz w ramach
się na tej tradycji przy opracowaniu me- Pucharu Polski PFTA, na które przyjetalowych celów, do których strzelamy chało około 150 osób z Polski i Czech.
podczas zawodów i na treningach. Dla Jesteśmy w tej chwili najmłodszą gruwyjaśnienia dodam, że nie ma takiej pą strzelecką w Polsce. Tworząc ją, bylimożliwości, aby w naszym środowisku śmy grupą zapaleńców, którzy działając
była tolerowana osoba, która strzela do na indywidualnym polu chcieli połążywych zwierząt.
czyć swoje siły i po prostu pokazać, że
grupa strzelców z małej miejscowości,
▸▸ Na koniec chciałbym zapytać o naj- przy dużym zaangażowaniu, poświęcewiększy sukces tegorocznego sezonu.
niu i włożeniu potężnej pracy może za▸▸ To był udany sezon. Zajmowaliśmy istnieć nawet na krajowym podwórku
miejsca na podium podczas kilku za- strzelectwa terenowego. Nie był to ławodów pucharowych indywidualnie twy proces. Byliśmy postrzegani przez
i drużynowo. W klasyfikacji general- niektóre grupy jako ci, którzy chcą ponej pucharu PFTA jeden z kolegów za- wywracać uporządkowany, rekreacyjny
jął dziewiąte miejsce w kategorii HFT1, klimat strzelectwa terenowego do góry
zdobyliśmy również pierwsze miejsce nogami, no i chyba trzeba przyznać, że
w „generalce” w kategorii NHFT (strze- trochę nam się to udało. Dyscyplina
lanie w nocy z latarkami taktycznymi), zaczyna powolutku dążyć do bardziej
wzięliśmy również udział w Mistrzo- sportowego charakteru i mamy w tym
stwach Świata FT w Niemczech. Jednak swój niepodważalny udział. Nasze apenaszym największym sukcesem tego tyty organizacyjne są nieposkromione,
▸▸ Dlaczego figurki mają kształt małych sezonu był sukces organizacyjny. Przy- dlatego zgłosiliśmy nasz wniosek do
zwierząt?
gotowaliśmy drugą edycję Pucharu Ju- PFTA o organizację Mistrzostw Polski
▸▸ Ta tradycja wywodzi się z Anglii, gdzie rajskiego, w którym było pięć zawodów w przyszłym roku.
przez wiele stuleci Anglicy w taki bez- o randze zawodów krajowych. Mielikompromisowy sposób traktowali śmy uczestników z całej Polski. Średnio ▸▸ Dziękuję za rozmowę.
wszystkie drobne zwierzęta i ptaki jako w poszczególnych zawodach startowało
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Warto pomagać!
Aleksandra Krakowiak

Nieść pomoc można na wiele sposobów. Przekazując fundusze, organizując
zbiórki, ciekawe zajęcia i happeningi. Najważniejsze jednak, żeby po prostu to
robić! Zazwyczaj takimi przedsięwzięciami zajmują się dorośli, ale na taki sam
pomysł wpadli uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w Zawierciu, którzy pod opieką nauczycieli realizują szkolny wolontariat.

Uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu podczas inscenizjacji jasełek

N

ieść pomoc można na wiele sposobów. Przekazując fundusze, organizując zbiórki, ciekawe zajęcia i happeningi. Najważniejsze jednak, żeby po prostu
to robić! Zazwyczaj takimi przedsięwzięciami zajmują się dorośli, ale na taki sam
pomysł wpadli uczniowie Katolickiego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, którzy pod opieką nauczycieli realizują szkolny wolontariat.
Grupa ta pojawiła się, gdy zaczęło
funkcjonować liceum, czyli prawie 20 lat
temu. Opiekunami wolontariatu byli kolejno Jolanta Kozak, Anna Idziak-Maciaszek, Karolina Kopacka. Z wolontariatem
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silnie związani są także Aleksandra Udajemy się wtedy do Ośrodka Usług
Cios-Goldsztajn, Barbara Solna, Beata Opiekuńczo-Wychowawczych oraz SzpiMolenda, Agnieszka Fiutak oraz Paweł tala Powiatowego w Zawierciu. PrzyHada. Wolontariuszami są w większo- gotowujemy tam dekoracje, wystawiaści uczniowie liceum, ale zdarzają się też my przedstawienia, wykonujemy razem
gimnazjaliści. Co roku wyłania się grupa z dziećmi ozdoby świąteczne. Nie przebazowa. Zawsze znajdują się chętni do szkadza nam to, że czasami musimy zoniesienia pomocy innym, organizowania stać trochę dłużej albo wrócić do domu
radosnych, niezapomnianych chwil, któ- oblepieni srebrnym brokatem, wszystko
re są dla potrzebujących oderwaniem od dla dobra sprawy! Nie mamy problemu
bólu i problemów, przykrości i monotonii z wręcz natychmiastowym zorganizowadnia powszedniego.
niem się czy przeprowadzeniem zbiórki
Szczególna aktywność wolontariatu zabawek, artykułów szkolnych, ubrań.
objawia się w czasie Świąt Bożego Naro– „To naprawdę niesamowite zobadzenia, Wielkanocy oraz Dnia Dziecka. czyć na twarzy dotąd smutnego dziecka
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szczery uśmiech i posłuchać, jak się śmieje. Najbardziej magiczny moment to ten,
kiedy taki mały człowiek, który nikomu
nie zawinił, a musiał tyle już w życiu wycierpieć, podchodzi do ciebie, przytula się
i mówi »Dziękuję. Jesteś super«. Aż się łezka w oku kręci” – mówi wolontariuszka.
Ostatnią akcją zorganizowaną w ramach wolontariatu było spotkanie jasełkowe przygotowane pod opieką pani
Kingi Leks dla pacjentów z oddziału
dziecięcego Szpitala Powiatowego (dostali oni świąteczne drobiazgi), podopiecznym Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (stworzyliśmy z nimi
przepiękne świąteczne ozdoby i karnawałowe maski) oraz wychowanków są również z corocznego kiermaszu ciast,
Przedszkola nr 7. Po przedstawieniu które zazwyczaj są własnoręczne wypiekaspotkaliśmy się z bardzo entuzjastycz- ne przez uczniów, choć czasami nie obejnymi reakcjami, a szczególną sympatią dzie się bez pomocy rodziców.
cieszył się, o dziwo, król Herod (to na
Pomaganie, szczególnie osobom, któpewno przez te wąsy).
re nie zasłużyły na los, jaki je spotkał,
Od kilku lat nasza szkoła bierze rów- jest wyjątkowym przeżyciem. Takie donież udział w akcji „Szlachetna paczka”. świadczenia pozostają z człowiekiem na
Uczniowie chętnie przynoszą potrzebne długo. Dlatego gorąco zachęcam do udziarzeczy, udzielają również wsparcia finan- łu we wszelkich akcjach charytatywnych
sowego. Pieniądze na ten cel przekazywane i zostania wolontariuszem. W ten sposób

możemy pomóc wielu ludziom i nie tylko im – pamiętajmy również o naszych
czworonożnych przyjaciołach. Tego typu
działania otwierają w duszy ludzkiej nowe
drzwi, pojawiają się nowe przestrzenie,
mentalność ulega zmianie.
Wszystko to, co robimy na rzecz innych, z pewnością wróci do nas z podwojoną siłą w najmniej oczekiwanym
momencie, warto więc pomagać i czekać
z cierpliwością!

Strażaczki z Żarnowca
Olga Klarczyńska

– „Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego
czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze,
a zaniedbujesz swoje obowiązki, jesteś jak wilk w owczej skórze”
– tak mówi pierwsze z dziesięciu przykazań strażaka.

N

a przestrzeni wieków żywioły zagrażały i nadal zagrażają człowiekowi. Dlatego w wielu miejscowościach
powstały jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej – grupy ludzi, którzy poświęcają życie dla ratowania innych. Coraz
częściej działalnością w straży interesują się młodzi. Przykładem na to jest
Młodzieżowa Dziewczęca Drużyna Pożarnicza w Żarnowcu.
Pierwsza w historii Żarnowca MDDP
w marcu 2010 r. odbyła ślubowanie, które odebrali Wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak, Aspirant Sztabowy
Arkadiusz Mikoda z PSP w Zawierciu,
Prezes OSP w Żarnowcu Jerzy Łysek

19

Członkinie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu

wraz z całym Zarządem. Opiekunem posługiwania się sprzętem strażackim. –
drużyny została druhna Agata Motak, „Przygotowania do zawodów były bardzo
zastępcą zaś druhna Mariola Nowak. trudne. Do dziś pamiętam, gdy pierwszy
Początkowo w skład drużyny weszło raz starsi koledzy dali nam wycisk na tredziesięć druhen, jednak do chwili obec- ningu. Ćwiczenia bojowe nie okazały się
nej skład ulegał zmianom.
takie łatwe, jak myślałyśmy, ale dzięki
Aby móc nieść pomoc innym, dziew- pomocy druhów oraz naszej ciężkiej praczęta odbyły kurs pierwszej pomocy, któ- cy szybko poprawiłyśmy niedociągnięry zakończył się testem sprawdzającym cia, w rezultacie czego odnosiłyśmy coraz
zdobytą wiedzę. Podczas zawodów po- lepsze wyniki” – mówi jedna z druhen.
żarniczych młode strażaczki wykazaSwój talent aktorski dziewczęły się sprawnością oraz umiejętnością ta ujawniły poprzez wystawienie na
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scenie, podczas mikołajek obchodzonych w Żarnowcu, przedstawienia „Jak
Wojtuś został strażakiem”. Druhny
przygotowały je samodzielnie, a całość
została nagrodzona gromkimi brawami.
Druhny mają na koncie również spotkanie z osobami niepełnosprawnymi oraz
zorganizowanie kiermaszu świątecznego, z którego zebrane środki przekazano Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziewczęta uczestniczą także
wszelkich uroczystościach, a podczas
świąt narodowych oddają cześć poległym w obronie ojczyzny.
Podstawowym zadaniem druhen
jest jednak przede wszystkim podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz
organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, m.in. prowadzenie kroniki i sprawowanie opieki nad grobami
zmarłych strażaków.
– „Nasza straż wciąż przyciąga nowe
osoby pragnące nieść pomoc innym ludziom w momencie zagrożenia życia
i mienia. Nasze młode druhny przyglądając się pracy starszych kolegów nabierają świadomości, że bycie strażakiem
wymaga wielu poświęceń. Mam nadzieję, że w przyszłości staną na wysokości
zadania – będą służyć pomocą potrzebującym” – mówi opiekunka MDDP w Żarnowcu, Agata Motak.
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nasza drużyna
Milena Kurczek

Wielu mieszkańców Pilicy swój wolny czas spędza aktywnie. Nie każdy planuje go
indywidualnie, co widać chociażby na przykładzie różnego rodzaju klubów sportowych
działających na terenie gminy. Jedną najpopularniejszych takich organizacji na naszym
terenie jest klub piłkarski Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy Piliczanka Pilica.

K

lub działa od 1986 roku, choć jego prezesa. Mimo ogromnych rozterek i wątpoczątki sięgają 1948 roku – na ten pliwości zdecydowałem się na objęcie tej
rok datuje się założenie klubu. Jak to posady, z nadzieją na dalszy rozwój klubu.
w sporcie bywa, raz jest się lepszym, raz ▸▸ Jakie są Pana zadania jako prezesa?
gorszym, lecz w piłce nożnej liczy się ry- ▸▸ Najważniejszym obecnie zadaniem jest
walizacja i gra fair play, dzięki której Pi- zabezpieczenie strony finansowej, która
liczanka wzbija się na coraz to wyższe jest przeznaczona na prowadzenie bieszczeble statystyk piłkarskich.
żącej działalności klubu, a także utrzyNajważniejsze sukcesy klubu manie odpowiedniego poziomu sportopiłkarskiego:
wego. Cały czas pracujemy nad tym, by
pozyskać jak największą ilość sponsorów
• Awans w roku 2009 do Ligi okręgowej z naszego regionu i nie tylko. Szukamy
• Udział w finale rozgrywek Pucharu także możliwości dofinansowania kluPolski na szczeblu Podokręgu Olkusz bu ze środków Unii Europejskiej. Jeśli
w roku 2010 oraz 2012
chodzi o drugie zadanie, to tak naprawdę
• Dwa mistrzostwa rozgrywek juniorów mogę spać spokojnie, gdyż w chwili obecw roku 2011 oraz 2012
nej posiadamy trzech trenerów, którzy
• Mistrzostwo rozgrywek trampkarzy mają świetne wyniki zarówno w drużymłodszych w roku 2010
nach seniorskich, jak i młodzieżowych.
• Awans drugiej drużyny do A klasy ▸▸ Jakie są plany Piliczanki na przyszłość?
w 2013 roku
▸▸ Priorytetowym zadaniem jest rozwój
dzieci i młodzieży dzięki naszej „AkadeAby klub funkcjonował sprawnie mii Piłkarskiej Piliczanka”, która funki był solidnie zorganizowany, musi cjonuje od ubiegłego roku. Chcemy też,
on posiadać dobrze zgranych ludzi, aby nasza pierwsza drużyna rozwijała się
którzy nim będą kierować. Obecnie pod względem piłkarskim i organizacyjzarząd GMLKS Piliczanka Pilica sta- nym. Moim marzeniem jest zbudowanie
nowią: prezes Szczepan Goncerz, wi- na tyle silnych fundamentów, by w przyceprezesi Łukasz Błażkiewicz oraz szłości móc nie tylko powalczyć o czwarEdward Bzdęga, skarbnik Dawid Ryb- tą ligę, ale w niej się stabilnie utrzymać.
czyński, sekretarz Tomasz Latacz, ▸▸ Dziękuję za rozmowę i życzę sukceczłonkowie zarządu Stanisław Iskier- sów w dalszej działalności klubu.
ka oraz Marek Kantor, a także kierownik drużyny Michał Błaszkiewicz.
***
A oto kilka pytań, które zadałam prezesowi Goncerzowi:
Zawodnicy Piliczanki to ludzie z pasją. Piłka nożna to ich hobby, na które
▸▸ Jak długo jest Pan prezesem Piliczanki? znajdują czas w swoim życiu prywat▸▸ Szczepan Goncerz: Funkcję prezesa nym. Dom, praca, szkoła, rodzina, znaklubu zacząłem pełnić w 2007 roku.
jomi – gdzie tutaj znaleźć czas na przyjemność i spełnienie własnych marzeń
▸▸ Co skłoniło Pana do objęcia tej funkcji? czy ambicji? Oni mają miejsce także
▸▸ Przez całe swoje życie byłem wiernym i na to, nie narzekają na brak czasu czy
kibicem Piliczanki, a przez krótki okres złe warunki pogodowe. Treningi, mew dzieciństwie nawet jej zawodnikiem. cze i wyjazdy są pewnym oderwaniem
W roku 2007 otrzymałem od ówczesne- się od codziennego życia. Dzięki temu
go zarządu propozycję objęcia funkcji piłkarze czują się szczęśliwsi i mają

poczucie, że nawet mimo zdarzających
się porażek czeka na nich tu w Pilicy
ktoś, kto nadal będzie ich wspierał i dopingował. Te osoby to po pierwsze rodzina, najbliżsi i przyjaciele, a w następnej kolejności mieszkańcy Pilicy i fani
klubu sportowego. – „To cudowne uczucie, kiedy wracasz z długiego, męczącego meczu w deszczowy i chłodny dzień
i wiesz, że czeka na ciebie ktoś, kto powie kilka miłych słów i udowodni, że
był z Tobą myślami przez cały ten czas,
kiedy ty walczyłeś o jak najlepszy wynik swojej drużyny” – mówią zawodnicy.
Oczywiście Piliczanka nie miałaby
tak dobrych wyników bez wspaniałych
trenerów. Z każdym nowym tygodniem
obmyślają nowe strategie gry, treningów i motywowania zawodników. Mają
energię i cierpliwość do przekazywania
swoich umiejętności innym oraz kochają to, co robią.
Jak widać, nawet w tak niewielkiej
miejscowości jaką jest Pilica możemy
znaleźć bardzo dobrze zorganizowany klub sportowy, który osiąga niezłe
wyniki i rozsławia naszą miejscowość.
Dzięki Piliczance zainteresowanie piłką nożną wśród mieszkańców naszej
okolicy jest duże. Wspólnymi siłami
dopingują oni w kolejnych rozgrywkach swoją drużynę.

21

Władysław Bartkiewicz (18291910) – urodzony w Zawierciu,
zasłużony dla Polski
Jerzy Maciążek

27

października 1910 roku „Dziennik pryczy raciborskiego więzienia. W dniu
Powszechny” zamieścił nekrolog, 16.05.1849 r. aplikant sądu kaliskiego
w którym informowano, że „W Zawierciu wraz z kolegami przedostał się nielegalzmarł w wieku lat 83 Władysław Bartkie- nie przez granicę Królestwa z zamiarem
wicz, b. oficer wojsk polskich, uczestnik wstąpienia do „Legionu Polskiego” w Powypadków w r. 1863. W dawniejszych la- znaniu. Tam okazało się, że legion taki
tach pracował na niwie literackiej. Mię- nie powstał. Postanowił przedostać się
dzy innymi przełożył na język polski »Raj na Węgry, by walczyć w powstaniu, ale
utracony« Miltona”. Czytając nekrolog wcześniej został aresztowany w Racibodaje się odczuć ingerencję rosyjskiej cen- rzu jako Kowalski. Wydaje się, że to, co
zury, gdzie Powstanie Styczniowe nazy- napisał „Tygodnik Ilustrowany” w newa się „wypadkami”.
krologu – jakoby Bartkiewicz był na WęMało kto z obecnych Zawiercian wie, grzech – mija się z prawdą. Jako Kowalski
kim był ten dziś niemal nieznany miesz- został zwolniony z więzienia 19.02.1850
kaniec miasta. Okazuje się, że Bartkiewicz r. Po opuszczeniu więzienia pracował
to nietuzinkowa postać ongiś związana jako nauczyciel domowy w wielu miejscoz Zawierciem. Kolejny nekrolog, zamiesz- wościach poznańskiego. Giller tak wspoczony w „Tygodniku Ilustrowanym”, uzu- minał pobyt w raciborskim więzieniu:
pełnia, że „był uczestnikiem kampanii „Chcę, by moje więzienie nie zostało bez
węgierskiej, więźniem pruskim i przymu- pracy dla Ojczyzny. 6.12. Bartkiewicz ma
sowo zesłanym na rok do carskiego wojska wielkie zdolności poetyckie. W więzieniu
do Orenburga w 1853 roku”.
napisał wiele dobrych wierszy, których
Urodził się 23.05.1829 r. w Zawierciu. nauczyłem się na pamięć. Skoro znowu
Był synem Aleksandra Jerzego Floriana, będziemy wolni, będziemy razem uczyć
ur. w Rakowie w woj. sandomierskim. się i poświęcać się dla wolności narodów.
W wieku 16 lat wstąpił jako ochotnik do Dobrze, że przekonaliśmy się, co znaczy
wojska austriackiego, w 1805 roku do- cierpieć, gdyż będziemy szanować wolstał się do niewoli francuskiej, następ- ność i z większą wytrwałością walczyć
nie wstąpił do wojska polskiego, gdzie o nią. 10.I.1850 r. Bartkiewicza przeniew 1819 r. mianowany został poruczni- siono do mnie i siedzimy razem”.
kiem. W Powstaniu Listopadowym walBartkiewicz będąc w Poznańskiem
czył już w randze kapitana, w kwietniu zachowywał się nienagannie, był jednak
1831 awansowany został do stopnia ma- pod stałą obserwacją policji jako carski
jora. Za udział w powstaniu pozbawiono poddany i były aresztant. W 1852 r. poligo szlachectwa przez władze rosyjskie. cja pruska przeprowadziła u BartkiewiW latach 1834-1864 był burmistrzem cza rewizję, w której trakcie znaleziono
Pabianic, jak dotąd najdłużej urzędu- dzienniczek, gdzie zapisywał niektóre
jącym. Matką Władysława była Emilia zdarzenia i przemyślenia, a pośród rzeMonika Szultz, córka Ludwika i Ludwiki czy znajdowały się listy od Gillera. Poz Głębockich, zaślubiona 25.01.1822 r. licja przetłumaczyła treść notatek spiprzez Aleksandra.
sanych po polsku, a także listów Gillera
Władysław ukończył gimnazjum i wszystko wysłała do Galicji i Królew Kaliszu, a jego gimnazjalnym kolegą stwa. Bartkiewicz został aresztowany
był Agaton Giller, członek Komitetu Na- i wydalony z Poznańskiego. Na granirodowego Polskiego, w czasie Powstania cy przekazano go władzom rosyjskim.
Styczniowego członek Rządu Narodo- Skazany został dnia 7(19) kwietnia 1853
wego. Giller z Władysławem Bartkiewi- roku na oddanie do służby w karnych
czem spotkał sie ponownie na więziennej batalionach wojskowych.
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Po powrocie z Orenburga zajmował się
pisarstwem, dziennikarstwem, współpracował z wieloma pismami. W nekrologu zamieszczonym w „Tygodniku Ilustrowanym” odnotowano podstawowe fakty
z życia i dzielności pisarskiej i translatorskiej Bartkiewicza „więzień pruski, zesłaniec do Orenburga, pedagog i literat
/.../ był współpracownikiem przez wiele
lat »Gazety Polskiej«, »Bluszczu« i »Przeglądu Katolickiego« [w „Przeglądzie...”
pełnił funkcję sekretarza redakcji], napisał kilka powieści »Silnych i słabych«,
która drukował »Tygodnik Ilustrowany«
w 1868 r.”. W 1876 r. przekłada z francuskiego powieść M.A. Quinton „Aurelia, czyli Żydzi z Porta Capena”. W 1902
roku tłumaczy i wydaje „Raj utracony”
Miltona oraz zostawia we fragmentach
tłumaczenie „Samsona Mocarza” tegoż
autora. W 1870 roku nazwisko jego figuruje w „Przewodniku warszawskim
informacyjno-adresowym” jako literata.
Zaliczony zostaje do grona członków honorowych „Towarzystwa Osad Rolnych
i Przytułków Rzemieślniczych”.
Rodzinę założył będąc dojrzałym
mężczyzną – w dniu 27.09.1874 r. poślubił Stanisławę z Zarębów, córkę Erazma
i Matyldy z Zakrzewskich. Pierwszy syn
Tadeusz umiera w dzieciństwie, a drugi – Bronisław Julian Michał – ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w 1899 r., w latach 1906-1938
pełnił funkcję dyrektora szpitala w Zawierciu. „Almanach Szlachecki” podaje
imiona pozostałych dzieci Władysława
i Stanisławy Bartkiewiczów: Czesław –
inżynier rolownik, Kazimiera, primo
voto, za Kindlerem, secundo voto za Służewskim, Halina za Henrykiem Karpińskim, inżynierem chemikiem. Po śmierci Bartkiewicza opinie z jego artykułów
były cytowane i przywoływane w międzywojniu. Obecnie, także można odnaleźć cytowania artykułów Bartkiewicza
w opracowaniach naukowych.
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warto myśleć przyszłościowo
O wartości rozwoju i nabywania nowych doświadczeń przez młodych ludzi
oraz o projekcie „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” w rozmowie z redakcją
„Zawiercianina” mówi Rafał Porc, wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego.

Rafał Porc – wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego

▸▸ Jak ważne są dla młodzieży takie
projekty jak „Młodzieżowa Akademia
Obywatelska”?
▸▸ Rafał Porc: W powiecie zawierciańskim zawsze dostrzegaliśmy znaczenie
podnoszenia aktywności obywatelskiej
młodych ludzi, dlatego z zainteresowaniem przyjęliśmy ofertę partnerstwa
w tym projekcie. Uważamy, że warto
wspierać wszelkie tego rodzaju przedsięwzięcia. Bardzo ciekawe było spotkanie w ramach debaty samorządowców
z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z kilku gmin powiatu, którą przeprowadzono pod koniec
października ubiegłego roku. Przede
wszystkim dało się zauważyć duże zainteresowanie młodzieży swoim lokalnym środowiskiem. Również spore zaangażowanie można zaobserwować na
spotkaniach ze znanymi ludźmi mediów. „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” to projekt, do udziału w którym
nie trzeba młodzieży zachęcać – młodzi
ludzie sami chętnie angażują się w jego
działania, bo widzą w tym wartość.

wśród mieszkańców powiatu – jak w projekty edukacyjne, takie jak „Młoobecnie wygląda to zaangażowanie?
dzieżowa Akademia Obywatelska”. Or▸▸ Nie jest z tym najgorzej, choć oczywiście ganizacje pozarządowe odgrywają ważną
mogłoby być lepiej. Częściej młodzież sku- rolę wspierając samorządy w podejmopia swoją aktywność w Internecie, zamiast wanych działaniach wspomagających akwykazywać się działaniami w świecie bar- tywność młodych ludzi.
dziej rzeczywistym. Ta forma realnej pracy to m.in. możliwość profesjonalnego ▸▸ Co można doradzić młodym ludziom
redagowania, przygotowywania i wydawa- w kwestii ich przyszłej kariery zawonia gazetek szkolnych. Z pewnością umoż- dowej? Co mogą zrobić już teraz, żeby
liwia to nie tylko rozwój ich potencjału in- w przyszłości nie musieli wyjeżdżać do
telektualnego, ale także pozwala wyjść do pracy za granicę?
rówieśników, dzielić się doświadczeniami ▸▸ To bardzo istotne pytanie o problem,
– to jest bardzo konkretny efekt ich prac.
rozwiązaniem którego zajmują się rządzący nie na poziomie zawierciańskich
▸▸ W projekcie uczestniczy kilka szkół władz lokalnych, ale całego kraju. W poz Zawiercia oraz kilka z mniejszych wiecie obserwujemy pewien spadek liczmiejscowości w różnych częściach po- by ludzi bez pracy – stopa bezrobocia
wiatu. Jak wygląda sytuacja młodych jest mniejsza niż kilka lat temu. Bardzo
ludzi z obszarów wiejskich?
ważne jest myślenie o swojej karierze
▸▸ Panuje stereotyp, że młodzież z obsza- zawodowej – warto wybierać kierunki
rów wiejskich ma trudniej w dobrym edu- studiów, które dadzą większą szansę na
kacyjnym starcie życiowym. Pomimo za- pracę. Obecnie do takich kierunków nacierania się różnic pomiędzy obszarami leżą wciąż branże ścisłe i techniczne. To
miejskimi a wiejskimi, do dziś pozostały nie jest najlepsza wiadomość dla humajednak pewne trudności w równych szan- nistów, ale tak wygląda rzeczywistość.
sach dla młodych ludzi z małych miej- Specjalistów z branż humanistycznych
▸▸ Głównym celem projektu jest zwięk- scowości. To bardzo często dodatkowo też jednak potrzebujemy, więc warto po
szenie zaangażowania społecznego mobilizuje do większego zaangażowania prostu być dobrym w tym, co się robi.
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Spotkanie z

Bogdanem Rymanowskim
Dziennikarzem TVN

Piątek, 10 stycznia 2014
godzina 13:00
sala 317 Starostwa Powiatowego w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, Zawiercie
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