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Zwyczajnie niezwyczajnie
Gdyby każdy wydany numer odpowiadał jednemu rokowi 

życia, „Zawiercianin” właśnie stałby się pełnoletni. Spotyka-
my się już po raz osiemnasty! Druga „okazja” jest już bardziej 

„prawdziwa”, bowiem 10-lecie istnienia i funkcjonowania na 
ziemi zawierciańskiej obchodzi w tym roku wydawca nasze-
go pisma, Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

CIL przez minioną dekadę mocno zakorzenił się w lo-
kalnej społeczności. Zrealizowaliśmy lub wsparliśmy setki 
inicjatyw o przeróżnych charakterze: od szkoleń i kursów, 
przez publikacje i konferencje, a na festynach i grach miej-
skich kończąc. Dzisiaj już prawie każdy mieszkaniec powia-
tu, który interesuje się aktywnością społeczną, zetknął się 
z Centrum Inicjatyw Lokalnych.   

Bieżący numer „Zawiercianina” jak zwykle prezentuje tych, 
którzy sprawiają, że w naszym regionie dzieje się więcej i lepiej. 
Jest wśród nich Urszula Gemel – jedna z założycielek i liderek 
Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest Jerzy 
Kleszcz – znany fotograf sportowy, którego zdjęcia oglądała cała 
Polska, a on pochodzi z Zawiercia i od niedawna znów mieszka 
właśnie tutaj. Jest również Bogusław Radkowski – od wielu lat 
zaangażowany w promocję sportu i aktywności charytatywnej 
w Kromołowie. Jest Robert Lambert – chyba pierwszy obcokra-
jowiec, którego gościmy na naszych łamach, na co dzień uczący 
wielu zawiercian poprawnego i swobodnego posługiwania się ję-
zykiem angielskim. Jest Teresa Legieta z Łaz oraz jej niezwykle 
utytułowany i sławny pies, który podbija serca jurorów w pre-
stiżowych konkursach krajowych i zagranicznych. To jeszcze 
nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy w tym numerze.    

Niniejszy numer „Zawiercianina” jest kolejnym, który udo-
stępnia łamy młodszemu pokoleniu miłośników słowa pisane-
go. W ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” 
zaprosiliśmy do współpracy uczniów wybranych szkół z terenu 
powiatu. Biorą oni udział w rozwijaniu zainteresowań dzienni-
karskich, uczą się relacjonować wydarzenia i opisywać zjawiska, 
wspólnie tworzą gazetki szkolne – oraz wspierają dorosłych 
autorów i redaktorów „Zawiercianina”. Zapraszamy do lektury.

Paweł Abucki
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 ▸ Jak długo działa Pani w Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku w Zawierciu?
 ▸ Urszula Gemel: W uniwersytecie dzia-

łam od początku. Jestem na liście tych 
23 osób, które były w komitecie założy-
cielskim. Tak się wtedy skrzyknęłyśmy, 
koleżanki z Huty, w której pracowałam 
i chciałyśmy coś zrobić, ponieważ musia-
łyśmy odejść na wcześniejszą emerytu-
rę. Zaczął obowiązywać Hutniczy Pakiet 
Socjalny, do stażu pracy doliczyli nam 
studia, no i nie było zmiłuj się, trzeba 
było odejść. A człowiek był jeszcze pe-
łen ochoty do pracy i nie było co z sobą 
zrobić. Gdy w Zawierciu powstał Jurajski 

Bank Żywności i Wsparcia, pracowałam 
w nim jako wolontariusz. Zajmowałam 
się sprawami magazynowymi, pozyski-
waniem różnych towarów dla ludzi bied-
nych, których wspomagaliśmy. Ale po 
czterech latach bank został rozwiązany, 
ponieważ nie mieliśmy sponsorów. Na 
jednym z pierwszych zebrań organiza-
cyjnych ZUTW zostałam członkiem trzy-
osobowej komisji rewizyjnej.

 ▸ Jak więc powstał pomysł utworzenia 
UTW w Zawierciu?
 ▸ Pomysł zrodził się u koleżanki Jadwigi 

Pluty (pierwszej prezes ZUTW), ponieważ 

ona miała znajome osoby w innych UTW 
na Śląsku. I one, jak to koleżanki, nawią-
zały bliższy kontakt i wymieniły się do-
świadczeniami. Wymieniłyśmy się nawet 
projektami  statutu, no i tak powoli się 
zaczęło. Miałyśmy spotkania, na których 
próbowałyśmy to wszystko zorganizo-
wać, choć żadna nie miała doświadczenia. 
Doszłyśmy do wniosku, że coś takiego 
jest potrzebne choćby dlatego, żeby wy-
pełnić ten wolny czas, który mamy. No 
i stało się, 4 kwietnia 2007 roku ziściło 
się nasze marzenie, ZUTW został zare-
jestrowany, a potem to już jakoś samo 
poszło. Po rejestracji wszystko nabrało 

ŻYĆ NIE TYLKO DLA SIEBIE
Należy do jednej z najbardziej prężnych organizacji w naszym 

powiecie, od lat zajmuje się aktywnością społeczną i zachęca do tego 
innych. O tym i o innych sprawach opowiada Urszula Gemel, jedna 

z liderek i współzałożycieli Zawierciańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (ZUTW), w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.

Urszula Gemel (od prawej strony) podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
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tempa. Nawiązałyśmy kontakt z Uni-
wersytetem Śląskim, z panią dr Heleną 
Hrapkiewicz, która wygłosiła u nas wy-
kład inauguracyjny. 

 ▸ Rozwój był szybki?
 ▸ Z każdym rokiem mieliśmy coraz wię-

cej sekcji. Zastanawialiśmy się w pew-
nym momencie, czy w ogóle nie wstrzy-
mać przyjęć, bo nie jesteśmy w stanie 
podołać. Obecnie jest 570 osób. Począt-
kowo zarząd był 5-osobowy, teraz jest 
7-osobowy i mamy naprawdę dużo pracy. 
Wszyscy oczywiście pracujemy społecz-
nie. Najpierw zorganizowaliśmy chór, 
żeby nas jakoś zaprezentować. Z po-
czątku było chyba 15 osób, w tej chwili 
jest już 29-osobowy. Posiadamy również 

reprezentacyjny Teatr Integracyjny, któ-
ry prowadzi Józef Niedźwiecki. Obec-
nie posiadamy już ponad 20 sekcji tema-
tycznych, w których każdy ze słuchaczy 
znajdzie coś dla siebie.

 ▸ Czasem mówi się o osobach w trze-
cim wieku, używając określenia „jesień 
życia”. Czy Pani się z tym zgadza, czy 
raczej stara się unikać takiego sformu-
łowania? Czym może być ten czas? Czy 
musi być „jesienny”?
 ▸ Jeżeli jest jeszcze po jesieni zima, to 

może tak [śmiech]. Jesień to taki okres 
przejściowy. Dopóki liście nie opadną, 
nie uschną, to jeszcze jest kolorowo i we-
soło. Myślę, że gdyby zapytać kogokol-
wiek z uniwersytetu, to nikt nie powie, 

że czuje się staro. Podam taki przykład: 
mieliśmy w zeszłym roku wycieczkę do 
Zakopanego. Jedna z pań, mająca 80 lat, 
spóźniła się na miejsce spotkania. Cze-
kaliśmy na nią ponad pół godziny. Ona 
pomyliła termin wyjazdu, bo miała pra-
wo zapomnieć, ale proszę sobie wyobra-
zić, że godzinę po naszym przyjeździe 
do Zakopanego ona też tam dojechała. 
Tak się zmobilizowała, że autobusem 
czy pociągiem dotarła na miejsce. Była 
z nami w kontakcie cały czas, a nikt jej 
nie przywoził z rodziny, sama poradziła 
sobie ze wszystkim i dotarła na miejsce 
pobytu. Na obiad się spóźniła, ale na ko-
lację zdążyła.

 ▸ Trzeci wiek trochę tak, jak trzecia 
młodość?
 ▸ Można tak powiedzieć! Co do „trze-

ciej młodości”, to u nas nawet kilka par 
się skojarzyło – wdowiec plus wdowa. 
A więc może doczekamy się jakiegoś we-
sela [śmiech].

 ▸ Między innymi dlatego warto być ak-
tywnym, nawet wtedy, kiedy już skoń-
czy się pracę zawodową, jest się na eme-
ryturze i można odpoczywać?
 ▸ Przede wszystkim właśnie dlatego, bo 

to jest bardzo przygnębiające, gdy siedzi 
się w domu samemu i nie ma co z sobą 
zrobić. Wtedy człowiek tylko rozmyśla 
albo ogląda seriale. Niekiedy popada 
w depresję i czuje, że coś go boli. A gdy 
musi wyjść z domu np. na jakąś gim-
nastykę, wykład czy chociażby spacer 
z kijkami, to chociaż coś boli, zapomi-
na się o bólu.

 ▸ Ciężko byłoby żyć bez działania, bez 
pracy, bez zajęć?
 ▸ Tak mi się wydaje. Mnie byłoby bar-

dzo ciężko, dlatego że w moim prze-
konaniu zbyt wcześnie przymusowo 
odeszłam z pracy. A byłam przyzwycza-
jona do działania. Kilkakrotnie chcia-
łam złożyć rezygnację ze swojej funkcji 
w UTW, bo miałam wrażenie, że mnie 
to przerasta, ale z drugiej strony pomy-
ślałam: co ja będę wtedy robić? Moja 
aktywność społeczna trwa od młodości 

– jeszcze w czasie studiów pracowałam 
społecznie w studenckim radiu Ligo-
ta, najpierw jako spikerka, potem jako 
kierowniczka.

 ▸ Czym się Pani interesuje?
 ▸ Pasji mam bardzo dużo. Języki obce, 

muzyka klasyczna, operetkowa i ope-
rowa. Chętnie poszłabym na warsztaty 

Urszula Gemel – zwyciężczyni Turnieju Rektorów Łazy 2011

Wycieczka do Sejmu RP w 2010 roku
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plastyczne, ale po prostu już czas nie po-
zwala. Lubię tworzyć coś z niczego i był 
czas, że bardzo dużo szydełkowałam, ro-
biłam na drutach. Kiedyś też malowa-
łam, ale trzeba było coś wybrać, bo nie 
ma czasu na zajmowanie się wszystkim, 
życie jest zbyt krótkie. Zaczęłam pisać 
książkę, ale nie będę jej drukować, tylko 
rodzinie ją przekażę.

 ▸ A o czym jest ta książka?
 ▸ O dziejach rodziny na tle dziejów Za-

wiercia, można tak ogólnie powiedzieć. 
Pomysł na ich spisanie powstał, gdy po-
jawiła się „Kronika XX wieku”, a poza 
tym w rodzinie męża była kronika ro-
dzinna. Mój świętej pamięci mąż był 
szóstym w kolejności potomkiem Geme-
la, który przyjechał z Lotaryngii, a z ko-
lei trzeci w tej linii zaczął pisać kronikę. 
I to mnie zmobilizowało – dlaczego ja 
nie mogłabym czegoś takiego o swojej 
rodzinie napisać? W 1995 r. zaczęłam 
pisać najpierw kronikę, ale gdy zrobiło 
się z tego sześć olbrzymich kronik, prze-
stałam i przelałam to do komputera. Po-
nieważ cała moja rodzina była rodziną 
hutniczą związaną z Hutą Zawiercie, po-
cząwszy od dziadka, potem moi rodzice,  
ja i mój brat, no i moje dzieci, to Huta 
była ważnym składnikiem tej opowie-
ści. Pisałam o tym, jak się Huta rozwi-
jała, co się w niej działo i zapisywałam 
to po kolei. A wszystko to wraz z losa-
mi mojej rodziny. Z początku było cha-
otycznie, bo jeszcze nie było wiadomo, 
jak to wszystko poukładać, ale potem 
było łatwiej. Spisywałam to na zasadzie 
pamiętnika.

 ▸ Jak Pani pamięta Zawiercie z lat 50., 
60., 70.?
 ▸ W młodości przez 25 lat mieszkałam 

w hutniczych kamienicach, które są na 
Wartach przy ulicy Okólnej 12. W dzie-
ciństwie centrum Zawiercia było dla 
mnie czymś niewyobrażalnie odległym, 
a podróż tam stanowiła prawdziwą wy-
prawę, gdyż nie było żadnej komunika-
cji. Wozili nas wówczas do szkoły nr 5 
wozem zaprzężonym w konie – to była 
taka platforma przykryta brezentem, 
a w niej ławki. Oczywiście wszystko się 
diametralnie pozmieniało. W tej chwili 
tam, gdzie na Wartach mieliśmy ogród-
ki, są domki jednorodzinne. Biurowiec 
Huty wybudowano, kiedy miałam kilka-
naście lat. Pamiętam też, jak jechałam 
do Pierwszej Komunii Świętej do jedy-
nej wtedy parafii – dziś bazyliki. W hucie 
były konie, więc czasem wypożyczano 

bryczki na różne cele – również na komu-
nię. Później zaczęłam chodzić do techni-
kum ekonomicznego. Był wtedy problem 
z dojazdem, autobusy jeździły jak chciały, 
o mało co na maturę się nie spóźniłam, 
bo po drodze mijałam przejazd kolejowy, 
którego już teraz nie ma (a pod nim jest 
przejście podziemne). A przejazd był za-
mknięty…

 ▸ Chodzi o przejazd na Powstańców 
Śląskich?
 ▸ Tak, obok poczty na rogu ulicy Ko-

ściuszki i 3 Maja. Teraz jest tam przejście 
podziemne, a kiedyś był przejazd. Po pro-
stu ulica Paderewskiego szła dalej, prze-
chodziła w Powstańców Śląskich i Gór-
nośląską aż do Wojska Polskiego. Przy 
ulicy Górnośląskiej istniało kiedyś tech-
nikum ekonomiczne. W październiku 
2004 r. jeszcze udało nam się zrobić pa-
miątkowe zdjęcie, a tydzień czy dwa póź-
niej już wyburzyli ten budynek, tuż przed 
70. rocznicą utworzenia „Ekonomika”... 

 ▸ Co było po maturze?
 ▸ Rodzice byli przeciwni studiom, bo ta-

tuś sam pracował na 4-osobową rodzinę. 
Poszłam więc do technikum, żeby wcze-
śnie podjąć pracę. Jednak pani dyrektor 
Bartolewska stwierdziła, że z tak dobry-
mi stopniami, jakie miałam, nie można 
iść do pracy, trzeba się uczyć dalej, no 
i poszłam na studia. Zdawało nas dzie-
sięć osób z klasy, dostałyśmy się tylko 
2 do Katowic i 2 do Krakowa na studia 
dzienne. I tam potem się zaangażowa-
łam we wspomniany radiowęzeł, robili-
śmy różne fajne audycje. Nagrywaliśmy 

w podziemiach akademika efekty dźwię-
kowe do audycji, fajna zabawa to była. 
Tam poznałam przyszłego męża. 

 ▸ Nie myślała Pani nigdy o dziennikar-
stwie, skoro udzielała się w studenc-
kim radiu?
 ▸ No więc właśnie chcieli mnie w to wcią-

gnąć. Jest taka miejscowość Soczewka 
koło Warszawy, i mieliśmy tam pojechać 
na warsztaty dziennikarskie, ale to było 
akurat w momencie, gdy przygotowy-
wałam się do ślubu. A ponieważ cywil-
ny wzięliśmy w Zawierciu, a kościelny 
u męża w Piotrkowie Trybunalskim, więc 
trochę przygotowań było. I dlatego mnie 
dziennikarstwo ominęło. Choć wybitne-
go talentu raczej nie miałam.

 ▸ Na koniec pytanie trochę patetyczne, 
ale jak najbardziej poważne – czy ma 
Pani jakieś przesłanie dla młodych?
 ▸ Żyjcie nie tylko dla siebie – dobro wraca, 

bo jeżeli coś się zrobi dla kogoś, to ktoś to 
doceni, nieraz po pewnym czasie. Pamię-
tam też motto z pewnej bajki, które przy-
świecało nam w działalności Jurajskie-
go Banku Żywności i Wsparcia: „Grosz 
dany w potrzebie – złotym wróci do cie-
bie”. Stosuję tę zasadę i na każdym kroku 
odczuwam. Od młodości nie powinno się 
zamykać w sobie, ale myśleć o całym oto-
czeniu, w którym się jest. Zrobić coś dla 
niego, coś, co po nas zostanie. Bo to jest 
chyba najważniejsze, żeby zostawić coś 
po sobie. Żyć nie tylko dla siebie.

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

Chór zawierciańskiego UTW na Dniach Seniora na Litwie
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DĘBY PAMIĘCI
Aleksandra Stempień, Wiktoria Domagała

Idąc do szkoły, wielokrotnie mijam dęby rosnące przed budynkiem. Zastanowiło 
mnie, kiedy i przez kogo zostały one posadzone oraz z jakiej inicjatywy. Wspólnie 

z moją koleżanką z klasy, Olą, rozpoczęłyśmy poszukiwanie informacji na ich 
temat. Szczegółowy opis znalazłyśmy na stronie internetowej szkoły. Pomimo 
tego postanowiłyśmy dowiedzieć się czegoś więcej. W tym celu skierowałyśmy 

kilka pytań do nauczycielki historii w zawierciańskim Gimnazjum nr 1 
i zarazem koordynatorki akcji „Dęby Pamięci” – pani Marty Przybyły.

Głaz z tablicą pamiątkową przy „Dębie Pamięci” poświęconym Eustachemu Serkesowi

 ▸ Kto i w jaki sposób dowiedział się 
o akcji „Dęby Pamięci”?
 ▸ Marta Przybyła: Pani dyrektor Ka-

tarzyna Jaworska przyszła do mnie 
na początku roku 2009 z informa-
cją o tym, że pewne stowarzyszenie 
z Warszawy chce utrwalić w pamięci 
Polaków zbrodnię katyńską. Zapyta-
ła, co o tym sądzę i czy spróbujemy 
się włączyć do akcji. Zaczęłam czytać 
na stronie Stowarzyszenia „Parafiada” 
o projekcie, który polegał na posadze-
niu w parkach, na skwerach i cmen-
tarzach 21 473 Dębów Pamięci na 70. 

rocznicę zbrodni katyńskiej. Spodobał 
mi się ten pomysł, bo wiedza Polaków 
na temat Katynia ciągle jest niepełna. 
Przez wiele lat nie wolno było pisać ani 
uczyć o tej zbrodni, a gdy już ten te-
mat poruszano, za sprawców podawa-
no Niemców, nie Rosjan. Cel akcji był 
szczególnie ważny. Jeden dąb to jed-
no nazwisko z listy katyńskiej. My sa-
dzimy dęby poświęcone osobom, które 
były związane z Zawierciem i zginę-
ły w Katyniu. Uczestnicy projektu zo-
bowiązywali się do opieki nad dębem 
oraz upamiętnienia ofiar zbrodni.

 ▸ W jaki sposób została Pani koordyna-
torem tego projektu?
 ▸ Wkrótce po rozmowie z panią dyrektor 

dostałam zaproszenie do udziału w spo-
tkaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej. Poruszono tam temat 
ofiar zbrodni katyńskiej z terenu powia-
tu zawierciańskiego. Nawiązałam współ-
pracę z panem Zdzisławem Kluźniakiem, 
który od lat zbierał informacje, doku-
menty i wszelkie pamiątki związane z za-
wiercianami, którzy zostali zamordowani 
w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych 
miejscach kaźni na Wschodzie.
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Skontaktowałam się z organizatorem 
akcji sadzenia Dębów Pamięci, zgłosiłam 
naszą szkołę do realizacji ogólnopolskiego 
programu „Katyń… ocalić od zapomnie-
nia” i rozpoczęłam z uczniami pracę, która 
polegała na zebraniu informacji o zbrodni 
katyńskiej. Wyszukaliśmy osoby związa-
ne zawodowo lub rodzinnie z Zawierciem, 
a zamordowane przez NKWD w roku 
1940. Wybraliśmy czterech bohaterów, na 
których cześć posadziliśmy drzewa.

20 maja 2009 r. odbyła się w naszej 
szkole niezwykle wzruszająca uroczy-
stość. Mieliśmy zaszczyt gościć rodziny 
ofiar zbrodni katyńskiej, władze miasta, 
kombatantów, przedstawicieli wielu or-
ganizacji i stowarzyszeń. Posadziliśmy 
dęby, pod które wysypana została zie-
mia przywieziona z Katynia przez córkę 
podpułkownika Rudolfa Geyera – ziemia, 
która była świadkiem tamtych wydarzeń 
i jest przesiąknięta krwią Polaków. Te 
dęby, które rosną na placu szkolnym, są 
poświęcone zawierciańskim nauczycie-
lom: porucznikowi Janowi Gubale i po-
rucznikowi Eustachemu Serkesowi.

 ▸ Czy mogłaby Pani przybliżyć nam te 
postaci?
 ▸ Porucznik Eustachy Serkes urodził się 

we Lwowie, tam też ukończył seminarium 
nauczycielskie. W 1930 r. rozpoczął pracę 
w szkole w Wysokiej i osiedlił się w Zawier-
ciu. Pracował m.in. w Szkole Powszechnej 
nr 2 w Zawierciu. W sierpniu 1939 r. zo-
stał skierowany do 75. Pułku Piechoty. We 
wrześniu walczył m.in. w okolicach Toma-
szowa Lubelskiego i dostał się do sowiec-
kiej niewoli. Został zamordowany przez 
Rosjan. Spoczywa na cmentarzu w Katy-
niu. Miał żonę i dwoje dzieci.

Porucznik Jan Gubała urodził się 
w Sosnowcu, tam ukończył szkołę po-
wszechną i seminarium nauczycielskie. 
Pracował w Grodźcu, Żarkach i w Szkole 
Powszechnej nr 2 w Zawierciu. W sierp-
niu 1939 został zmobilizowany, potem 
walczył w kampanii wrześniowej i razem 
z innymi oddziałami Armii Kraków wy-
cofał się pod Tomaszów Lubelski. Po ka-
pitulacji i wkroczeniu Rosjan postanowił 
przedzierać się do Rumunii, żeby na ob-
czyźnie kontynuować walkę z najeźdźcą 
hitlerowskim. Prawdopodobnie w okoli-
cach Kowla dostał się do sowieckiej nie-
woli. Został zamordowany wiosną 1940 r. 
Spoczywa na cmentarzu w Katyniu.
 ▸ Czy w Zawierciu są jeszcze inne miej-

sca, gdzie rosną Dęby Pamięci?
 ▸ Nieopodal Pomnika Nieznanego Żoł-

nierza i zawierciańskiej bazyliki dęby 

upamiętniają majora Władysława Dra-
barka i pułkownika Rudolfa Geyera. 
Major Władysław Drabarek był ordyna-
torem oddziałów chirurgii i ginekologii, 
a następnie dyrektorem zawierciańskie-
go szpitala w okresie międzywojen-
nym. Jako lekarz wojskowy dostał się 
do radzieckiej niewoli, a w 1940 r. zo-
stał zabity w więzieniu w Charkowie. 
Pułkownik Rudolf Geyer jako zawodo-
wy żołnierz walczył w okresie I wojny 
światowej w armii austriackiej, potem, 
po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, służył w różnych miastach. Do 
Zawiercia został skierowany w latach 
30. XX wieku. Zamieszkał tu z rodziną 
i zorganizował Batalion Obrony Naro-
dowej „Zawiercie”, walczący w 1939 r. 
w tylnej straży Armii Kraków. Został 
wzięty do sowieckiej niewoli i zamor-
dowany w Charkowie.

Dla mnie, nauczycielki historii, jest 
niezwykle ważne, aby dramat Katynia 

nigdy nie został zapomniany. Prawdy nie 
wolno zamazać, trzeba ją poznać i pa-
miętać – oto nasze zadania. Są zbrod-
nie, które nie ulegają przedawnieniu. Są 
doświadczenia, których nie wolno zapo-
mnieć, bo są one lekcją dla przyszłości.

 ▸ Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

***

Dumą naszej szkoły jest otrzymanie 
dwóch państwowych odznaczeń cywil-
nych. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa przyznała zawier-
ciańskiemu Gimnazjum nr 1 Złoty Me-
dal Opiekuna Pamięci Narodowej, z ko-
lei Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych uhonorował szkołę 
medalem Pro Memoria za wybitne za-
sługi w utrwalaniu pamięci o ludziach 
i czynach w walce o niepodległość Polski 
w czasie II wojny światowej.

7

„Dąb Pamięci” posadzony dla uhonorowania porucznika Jana Gubały
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SFOTOGRAFOWAĆ ŚWIAT I JURĘ
Rzadko doceniamy to, co mamy tuż obok. Tymczasem nasze okolice – Jura – wcale 

nie ustępują wielu „cudownym” miejscom. O tym i o innych sprawach opowiada 
Jerzy Kleszcz, fotoreporter z Zawiercia, laureat Nagrody Grand Press Photo, 

pracownik m.in. „Sportu”, „Przeglądu Sportowego”, „Faktu” i Agencji Fotograficznej 
Newspix.pl w Ringier Axel Springer, w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.

 ▸ Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan 
z fotografią?
 ▸ Jerzy Kleszcz: Miałem wtedy 12 lat 

i dostałem pierwszy aparat. Pochodzę 
z rodziny, gdzie fotografia była częścią 
życia. Rodzina prowadziła zakład foto-
graficzny w Zawierciu, ale mnie nie inte-
resowała ta forma fotografii. Mnie inte-
resował fotoreportaż, więc nasze drogi 
zupełnie się rozeszły.

 ▸ Pierwsza publikacja Pana zdjęcia mia-
ła miejsce w 1974 r., to był „Dziennik 
Zachodni”. Miał Pan wówczas 16 lat.
 ▸ Tak, pamiętam nawet, że to był harcerz 

ze strażacką pompą. Chodziłem wtedy do 

technikum hutniczego, a harcerstwo 
było bardzo powszechne, należałem do 
klubu fotografii – wcześniej się to na-
zywało Harcerska Służba Informacyjna, 
a później przekształciło w Klub Foto-
graficzny. To była fajna sprawa, można 
było odwiedzić różne miejsca i poznać 
ciekawych ludzi, jak na tamte czasy 
i tamte możliwości.

 ▸ Liczył Pan kiedyś, ile mógł zrobić 
zdjęć w swoim życiu?
 ▸ Nie, nigdy takimi kategoriami nie 

myślałem. Na pewno dużo. Wiem, 
że w bazie koncernu Axel Springer, 
w którym ostatnio pracowałem, jest 

kilkadziesiąt tysięcy moich zdjęć, ale 
myślę, że przez te 30 lat było ich wię-
cej. Zdjęć się zrobiło dużo, ale praw-
dziwych fotografii jest mało. General-
nie robi się tzw. sieczkę, czyli naciska 
na migawkę jak najczęściej, bo to spe-
cyfika zawodu, a ponadto realizuje się 
określone redakcyjne plany.

 ▸ Częściej szuka się jednego ujęcia, dłu-
go czeka i w końcu robi, czy cały czas 
wykonuje zdjęcia i później wybiera 
z nich coś dobrego?
 ▸ Powiem jeszcze inaczej. Generalnie 

fajne zdjęcia są dziełem przypadku. 
Wiem z doświadczenia, że im bardziej 

Jerzy Kleszcz
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się chce dobrego zdjęcia, im bardziej na-
pręża muskuły i myśli, że dzisiaj zrobię 
takie foty, że się poprzewracacie, tym 
bardziej nic z tego nie wychodzi. Nato-
miast im bardziej podchodzimy na luzie 
do czegoś, tym fajniej zdjęcia wychodzą. 
Nic na siłę.

 ▸ Ma Pan jakieś ulubione zdjęcie?
 ▸ Mam ich wiele. Od jakiegoś czasu za-

cząłem robić różne ciekawe ujęcia, które 
nazwałem „kleszczyzmami”, czyli zdję-
cia z przymrużeniem oka. Uważam, że 
gdyby życie było całkowicie poukładane 
i w ramkach fotograficznych, to byłoby 
bardzo nudno.

 ▸ Ale jednak w tej „sieczce”, czyli w ro-
bieniu jak największej ilości zdjęć, jest 
pewnie jakaś konkretna metoda, tech-
nika, żeby coś z tego wybrać?
 ▸ Żeby być reporterem i zarabiać na życie, 

trzeba mieć pewien poziom sprawności. 
Ale wiele zależy od szczęścia, od Bożej 
opatrzności. Przykład: w 2011 roku ro-
biłem zdjęcia w Zakopanem podczas 
zmagań skoczków narciarskich. Jest 
takie oczywiste niepisane prawo, że 
nie da się na skoczni być we wszystkich 
miejscach naraz, choć gazety oczekują, 
że wszystko się sfotografuje. No i była 
taka dość śmieszna sytuacja. Na pierw-
szą serię skoków zawsze się chodzi robić 
zdjęcia w locie, a ja miałem problemy 
żołądkowe i bałem się, że mogę nie zdą-
żyć. Poza tym pomyślałem, że już mam 
dość tych samych zdjęć, ile razy można 
robić to samo? Stanąłem więc na dole, 
żeby zrobić zdjęcia lądowania zawod-
ników i uchwycić ich radość – bo Adam 
Małysz zawsze bardzo fajnie się cieszył. 
I akurat wtedy Adam się wywrócił. Zro-
biłem 19 klatek.

 ▸ Zna Pan Adama Małysza – jak się 
z nim współpracowało?
 ▸ Na początku Adam był bardzo spięty 

i poważny. Była nawet taka groteskowa 
sytuacja w Salt Lake City. Różnica cza-
sowa pomiędzy Polską a Stanami Zjed-
noczonymi wynosi bodaj osiem godzin, 
więc godziny przedpołudniowe w Salt 
Lake City oznaczały godziny późno-
wieczorne u nas. Gazety muszą zostać 
złożone w określonym czasie, żeby dru-
karnia zdążyła je na rano wydrukować. 
No i byłem umówiony z Adamem, że 
zrobię mu zdjęcie w wiosce olimpij-
skiej. To miało być zdjęcie na pierwszą 
stronę „Przeglądu Sportowego”, dla 
którego wtedy pracowałem. Do wioski 

olimpijskiej potwornie ciężko było się 
dostać, to było pół roku po zamachu na 
World Trade Center, więc wprowadzono 
utrudnienia ze względów bezpieczeń-
stwa. Adam miał wyjść z domku, w któ-
rym mieszkał – nie było mowy, żeby 
wejść do tego domku. Poza tym straż-
nicy i policja, którzy chodzili po wiosce, 
zabraniali się zatrzymywać. Można było 
tam być, ale trzeba było cały czas cho-
dzić. Byliśmy umówieni pod jego dom-
kiem, będąc tam ze dwa razy zwróco-
no mi uwagę, że powinienem się ruszać, 
a nie stać w jednym miejscu. A Adam 
chciał zażartować i wyszedł tylnym wyj-
ściem, albo przez okno. Skończyło się 
to jednak tym, że ja nie zrobiłem zdjęć 
na czas i dostałem straszną burę od re-
dakcji. Później to Adamowi powiedzia-
łem. Bardzo się wówczas zadumał i ni-
gdy więcej już czegoś takiego nie zrobił.

 ▸ A pamięta Pan, co wtedy było na 
okładce zamiast Adama Małysza?
 ▸ Tak, wcześniej zrobiłem inne zdjęcie, bo 

ma się pewną intuicję. Sfotografowałem 

zegar, bo w Ameryce bardzo popularne są 
takie olbrzymie, stare, secesyjne zegary. 
Zegar pokazywał za pięć dwunasta, bo to 
było dzień czy dwa przed igrzyskami. I to 
zdjęcie poszło na pierwszą stronę.

 ▸ Współpraca z Adamem Małyszem 
później była lepsza?
 ▸ Tak, przez wiele lat fantastycznie 

nam się współpracowało. Pamiętam 
raz taką sytuację, gdy byliśmy w Au-
strii, w Ramsau, gdzie Adam bardzo 
często trenował. Tam przez trzy go-
dziny podczas treningu stałem u góry 
i go fotografowałem w najróżniejszych 
sytuacjach, przez ten czas nie odezwa-
liśmy się do siebie ani jednym słowem. 
Gdy skończyła się robota, popłynął 
słowotok. I wtedy Adam powiedział 
mi: „Wiesz, z tobą mogę pracować, bo 
Ty nie przeszkadzasz, a bardzo dużo 
fotoreporterów niepotrzebnie bardzo 
dużo gada”. To była czasem relacja bez 
słów. Po prostu wiedziałem, że on musi 
swoje zrobić, ja miałem zrobić swoje, 
nie przeszkadzaliśmy sobie zupełnie.

Jerzy Kleszcz współpracował z Adamem Małyszem, fot. Jerzy Kleszcz
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ŚWIĄTYNIE SPRZED LAT
Oliwia Szasta

Niezwykłe kościoły znajdujące się w gminie Żarnowiec są żywymi miejscami 
kultu każdej z parafii. Nie ma świątyń o takich samych historiach. 

Różnią się stylem, wyposażeniem, wielkością, patronami, ale łączy je 
jedno – wiara i ludzie, którzy do nich przychodzą, aby się modlić. 

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA 
W ŁANACH WIELKICH

W kwestii daty powstania tego kościo-
ła jest wiele opinii. Najprawdopo-

dobniej został on wybudowany w roku 
1229, jednak z innych źródeł można wy-
wnioskować, że mógł powstać nawet 100 
lat później. W 1255 r. w dokumentach wa-
tykańskich można już było na jego temat 
znaleźć wiele informacji. Fundatorką tej 
pięknej murowanej świątyni jest Adelajda 

– żona króla Kazimierza Wielkiego. 
Wewnątrz kościoła znajduje się wie-

le pięknych i cennych zabytków, m.in. 
polichromia gotycka z XIV i XV w., sce-
na Sądu Ostatecznego z Chrystusem 

tronującym, motyw „Dziesięciu Tysię-
cy z Góry Ararat”, portal gotycki bogato 
profilowany, dwa późnobarokowe ołta-
rze boczne oraz neogotycki ołtarz głów-
ny drewniany, który aktualnie znajduje 
się w bocznej kaplicy. W latach 2005-
2007 odbył się  kompleksowy remont 
wnętrza zabytkowej budowli. Najwięk-
szym wyzwaniem było odnowienie ma-
lowideł ściennych z II poł. XV w. 

Dlaczego kościół w Łanach Wielkich 
jest pod wezwaniem św. Wojciecha? Le-
genda głosi, że w 996 r. wędrował on do 
Gniezna właśnie przez tę wieś. Podob-
no nauczał miejscowych ludzi o Chry-
stusie. Św. Wojciech, aby zaspokoić pra-
gnienie słuchającego go ludu, chciał, aby 

w miejscu nieopodal świątyni wytry-
snęło źródełko… Fascynujące jest to, że 
źródełko naprawdę znajduje się nieda-
leko kościoła, a woda wciąż jest czysta 
i zdrowa. Przy źródełku stoi piękna figu-
ra przedstawiająca chrzest Pana Jezusa 
w rzece Jordan.  

KOŚCIÓŁ P.W. NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
ORAZ ŚW. JAKUBA STARSZEGO 

W ŻARNOWCU

Powstanie tego kościoła wiąże się 
z osobą Kazimierza Wielkiego. Wy-
budowany został w latach 1323-1340. 
Pożar, który wybuchł w 1528 r., zmu-
sił do gruntownej restauracji oraz 

 ▸ Pamięta Pan swoje pierwsze igrzyska 
olimpijskie?
 ▸ Oczywiście! To było w Salt Lake City. 

Na swoich pierwszych igrzyskach nie 
umiałem się poruszać, nie wiedziałem, 
gdzie i jak się ustawić. Już pomijam 
same bariery językowe, i to, że były tam 
potwornie duże odległości do przebycia. 
Później, gdy pojechałem do Turynu, to 
choć był tam spory bałagan łatwiej mi 
było się odnaleźć, doświadczenie z po-
przednich igrzysk bardzo procentowało. 
Pamiętam jednak, że gdy chciałem się 
dostać na jakąś halę łyżwiarską, cho-
dziłem chyba godzinę dookoła obiektu. 
Przy każdym wejściu mówiono mi „stop” 
i nikt nie wiedział, gdzie jest wejście dla 
fotoreporterów, dla prasy. W końcu ktoś 
się ulitował i zaprowadził mnie tam.

 ▸ Ile Pan miał lat, gdy wyjechał z Za-
wiercia?
 ▸ Wyjechałem na studia do Częstochowy 

w roku 1979. Zdałem maturę, próbowa-
łem się dostać na Wydział Telewizyjny 
w Katowicach, ale nie udało się. Trafiłem 
więc na Politechnikę Częstochowską, 

której jednak nie skończyłem, „obijałem” 
się jeszcze po kilku innych uczelniach.

 ▸ Jak bardzo zmieniło się nasze miasto?
 ▸ I dużo, i niedużo. Największą zmianą 

jest to, że pod blokami przybyło parkin-
gów i samochodów, niekoniecznie nowych.

 ▸ Jakim więc obiektem do sfotografo-
wania byłoby Zawiercie?
 ▸ Dla mnie miasto to przede wszystkim 

ludzie, budynki to sprawa zupełnie dru-
giej kategorii. Nie patrzę na infrastruk-
turę, patrzę na ludzi. I widzę, że prze-
miany, które zaszły w naszym kraju, 
odbiły się na Zawierciu niekoniecznie 
pozytywnie, sporo jest biedy. Przyznam 
jednak, że bardziej interesuje mnie robie-
nie zdjęć Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej – chciałbym się tym zająć.

 ▸ A czym Pan teraz się zajmuje?
 ▸ Teraz nie pracuję, od czerwca ubiegłe-

go roku jestem na rencie w związku ze 
stanem zdrowia. Od tego czasu ponow-
nie mieszkam w Zawierciu. Myślę jednak 
wciąż o fotografii.

 ▸ Czy można spodziewać się jakiegoś 
wydawnictwa fotograficznego o Jurze?
 ▸ Na razie fotografuję w głowie. Czekam, 

żeby trochę zieleni się pojawiło, żeby 
dzień stał się dłuższy, wschody i zacho-
dy słońca były ładniejsze. Główną prze-
szkodą jest mój stan zdrowia. Kiedyś było 
inaczej, fotografowałem Jurę będąc har-
cerzem w szkole średniej. 

Warto docenić piękno naszej okolicy. 
Kiedyś na Cyprze zawieźli mnie do po-
dobno najpiękniejszego miejsca na świe-
cie – do Groty Artemidy. Pojechałem tam 
i załamałem się: to, co jest u nas na Jurze, 
jest pięć razy ładniejsze. Po to przez całą 
wyspę tłukłem się jakimś wypożyczonym, 
rozklekotanym autkiem, bo tyle się naczy-
tałem o tym cudzie. 

 ▸ Czy wypada życzyć Panu czegoś inne-
go oprócz zdrowia?
 ▸ Dziękuję za życzenia, ale już przeżyłem 

te swoje 56 lat i właściwie niczego szcze-
gólnego oprócz zdrowia nie oczekuję.

 ▸ Dziękuję za rozmowę.
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przebudowy świątyni w 1910 roku. Ko-
ściół jest w stylu gotyckim z elemen-
tami neogotyckimi. Z pierwotnej bu-
dowli zostały zachowane tylko kształt 
i struktura murów. Boczne ołtarze po 
obu stronach nawy zdobią obrazy – 
Najświętszego Serca Jezusa oraz Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem. W 1979 r. od-
nowiono szczególnie wnętrze świątyni. 
Malowidła, które znajdują się na ścia-
nach wewnętrznych kościoła są wyko-
nane z niezwykłą precyzją i przyciągają 
uwagę każdego. Na murach zewnętrz-
nych można znaleźć daty i imiona (cza-
sem nazwiska) osób, które zostały po-
chowane gdzieś na pobliskich terenach. 
Niesamowite, że takie napisy wyryte 
w murze zachowały się do dziś. 

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA 
APOSTOŁA W CHLINIE

Pierwotny drewniany modrzewio-
wy kościół został wybudowany w 1090 
r., a murowany w 1840 r. Wnętrze 
utrzymane jest w stylu barokowym. 
Największą uwagę przyciągają am-
bona i kamienna chrzcielnica z tam-
tego okresu. Obecny kościół został 

przebudowany, ponieważ w roku 1931 
wybuchł pożar, który zniszczył więk-
szą jego część. Udało się uratować m.in. 
ołtarze, ambonę i obrazy. Po remoncie 
pojawiło się nowe kolebkowe sklepie-
nie. W prezbiterium znajduje się póź-
nobarokowy ołtarz główny, na którym 
widnieje obraz św. Bartłomieja. Po le-
wej i prawej stronie ołtarza głównego 

są dwa ołtarze boczne z pięknymi ba-
rokowymi obrazami. Większość war-
tościowego wyposażenia została za-
chowana z pierwotnego drewnianego 
kościółka. Organy, które znajdują się 
w tej świątyni, pochodzą z lat 40. XX 
wieku. Ich uroku dopełnia wnętrze ko-
ścioła, a dźwięki z nich płynące dodają 
fantastycznego klimatu. 

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jakuba Starszego w Żarnowcu

Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie
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WSPOMNIENIE MINIONYCH LAT
Jakub Wójcik

Wysoka wieża, skrzypiąca podłoga, zapach starości. Niektórzy mogą uznać to za 
wadę, jednak bez wymienionych atrybutów miejsce to nie miałoby swojego uroku 

i nie nawiązywałoby do tego, co jest w nim reprezentowane. Mowa o Miejskiej 
Izbie Muzealnej znajdującej się w Zawierciu, w pałacyku przy ul. Szymańskiego. 

Rada miasta uchwałą z dnia 13 stycz-
nia 1995 r. utworzyła Izbę regional-

ną. Dwa lata później zmieniono nazwę na 
Miejską Izbę Muzealną w Zawierciu. Uro-
czyste otwarcie odbyło się 30.04.1997 r. 
Muzeum miało już 9 opiekunów, obecnie 
jest nim pani Małgorzata Zamora.

Działalność izby polega na gromadze-
niu zabytkowych przedmiotów posiada-
jących wieloletnią historię, takich, o któ-
rych istnieniu dzisiejsza młodzież nie ma 
nawet pojęcia. Najstarsze z eksponatów 
pochodzą z czasów prehistorycznych. 
Znajdujące się tam przedmioty zostały 
ofiarowane przez ludzi, którzy dawno 
temu z nich korzystali lub odnaleźli je za-
kurzone na swoich strychach czy w piw-
nicach, są też obiekty pochodzące z wy-
kopalisk, które odbywały się w okolicy 

naszego miasta. W zbiorach znajdują się 
m.in. stare dokumenty, przedmioty co-
dziennego użytku, fragmenty skał. Nie-
zwykle ciekawą pamiątką są zdjęcia, na 
których uchwycono sceny z życia daw-
nych mieszkańców Zawiercia oraz wy-
gląd miasta przed laty. 

– „Izba nie ma wielu gości” – mówi opie-
kunka obiektu. – „Najczęściej są to szkoły 
oraz  ludzie, którzy myślą, że znajdą in-
formacje o swoich przodkach”. Przyczyną 
tak małej liczby zwiedzających może być 
słaba reklama. Po zapytaniu 10 mieszkań-
ców Zawiercia, czy wiedzieli o istnieniu 
izby muzealnej, dla ośmiu z nich było za-
skoczeniem, gdy powiedziałem, że w na-
szym mieście jest taki obiekt. 

Kiedy już ktoś usłyszy o tym miej-
scu i wybierze się tam, prawdopodobnie 

wyjdzie z pewnym niedosytem, spowo-
dowanym tym, iż w nazwie widnieje 
słowo „muzeum”, które zazwyczaj wy-
obrażamy sobie inaczej. Pani opiekun-
ka podkreślała jednak, że to wyobraże-
nie jest błędne. Wizyta w tej izbie bez 
względu na jej wygląd może przybliżyć 
niejednemu zwiedzającemu życie w cza-
sie powstawania miasta, w okresie mię-
dzywojennym oraz powojennym, i to jest 
główna wartość. 

Choć pomieszczenie swoim wyglądem 
nie przypomina ogromnych muzealnych 
sal, jednak urok i wartość sentymentalna 
zgromadzonych eksponatów oraz zdjęć 
sprawiają, że to niewielkie pomieszcze-
nie trudno opuścić bez westchnięcia na 
wspomnienie dawnych lat. 

Część eksponatów Miejskiej Izby Muzealnej w Zawierciu
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NIEZWYKŁY GOŚĆ W KOŚCIELE 
W DZWONO-SIERBOWICACH

Sonia Furgacz

Człowiekowi w życiu nie potrzeba więcej: serce do kochania, rozum do myślenia i do pracy 
ręce. Maksyma ta przyświeca Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości, do którego należy 
słynna ze swej wiedzy kulinarnej siostra Anastazja. Słowa te były również mottem 

spotkania, które odbyło się w niedzielę 9 lutego 2014 roku w Kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Dzwono-Sierbowicach, gdzie na zaproszenie o. Wacława Bujaka, 

proboszcza tutejszej parafii, przyjechała s. Anastazja wraz z siostrami Heleną i Justyną.

Siostra od lat gotuje i piecze dla kra-
kowskich jezuitów. Jest laureatką 

wielu nagród, w tym Nagrody Prezesa 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Należy zaznaczyć, że mimo swo-
jej popularności s. Anastazja jest na co 
dzień osobą bardzo skromną i otwartą 
wobec bliźnich. We mszy świętej uczest-
niczyła siedząc pośród wiernych w ławce.  
Towarzyszące jej siostry ubarwiły litur-
gię śpiewem. Siostra Justyna w piękny 
sposób opowiedziała o życiu w świę-
tości, gromadząc pod ołtarzem dzieci 
z tutejszej parafii. Msza święta w każ-
dą niedzielę o godz. 10:00 kierowana 
jest głównie do nich. Na co dzień siostry 

z tego zgromadzenia uczą w szkołach 
i prowadzą Domy Dziecka.

Parafianie przygotowali dla sióstr 
ciepłe i miłe spotkanie. Po Mszy świę-
tej, znana kucharka dzieliła się ze słu-
chaczami wiedzą kulinarną i dosko-
nałymi przepisami. Siostra Anastazja 
odpowiadała również na liczne pytania 
zadawane przez osoby zainteresowane 
jej dokonaniami. Udzielała fachowych 
porad dotyczących gotowania, a także 
prezentowała znakomite kulinarne po-
mysły zawarte w dziewięciu książkach 
jej autorstwa.

Zachęcała również, by do pieczenia 
ciast i gotowania od najmłodszych lat 

wdrażać dzieci. Jak powiedziała: rodzice 
nie powinni krytykować za pierwsze nie-
powodzenia, a wręcz przeciwnie, wska-
zane jest zachęcać i udzielać stosownych 
wskazówek, które będą pomocne w ich 
późniejszym życiu.

Spotkanie było połączone z promo-
cją licznych książek o gotowaniu, któ-
re można było nabyć bezpośrednio po 
nabożeństwie. Pozycje wydawnicze                         
s. Anastazji cieszą się ogromną popular-
nością i zostały sprzedane już w ponad 
1 900 000 egzemplarzach. Najwytrwalsi, 
po chwili oczekiwania w długiej kolejce, 
mogli otrzymać autograf siostry.

Siostra Anastazja ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w czasie wizyty w Dzwono-Sierbowicach
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NOWA TRADYCJA
Dagmara Miśkiewicz

W tym roku w zawierciańskim Liceum im. Heleny Malczewskiej 
po raz pierwszy miały miejsce obchody imienin patronki szkoły. 

Zorganizowano je w wigilię dnia imienin, czyli 1 marca. Uroczystość 
stała się także okazją do uhonorowania byłych pracowników placówki.

Pomysłodawczynią i główną organi-
zatorką uroczystości była pani mgr 

Elżbieta Firlik. Zapytałam ją, skąd ten 
pomysł i jaki jest cel przedsięwzięcia. – 

„Uczniowie organizują zjazdy absolwen-
tów, szkoła wykazuje zainteresowanie 
ich losami, a mowa o ludziach, którzy 
spędzili w tym budynku najwyżej czte-
ry lata. To dobrze, ale w zawirowaniach 
życia codziennego zapominamy o tych, 
którzy pracowali tu ponad trzydzieści 
lat” – wyjaśnia pani Elżbieta. Celem 
spotkania była pamięć o dawnych pra-
cownikach naszej szkoły. Pracując przez 
wiele lat, wkładali cały swój potencjał 
w rozwój tego miejsca, na pewno prze-
żyli w nim sporo bardziej i mniej rado-
snych chwil. Zasługują oni na szacunek 

i upamiętnienie. Pomysł obchodów zo-
stał pozytywnie odebrany przez zapro-
szonych gości.

Spotkanie z byłymi pracownikami 
i słodki poczęstunek, przygotowany 
przez obecnie pracujących pedagogów, 
odbyły się w budynku szkoły przy ulicy 
Daszyńskiego 2. Goście z sentymentem 
spacerowali po szkole i zwiedzali odno-
wione wnętrza, które przypominały im 
minione lata pracy. Można było usły-
szeć wiele ciepłych wspomnień o cza-
sie, który ludzie ci spędzili w szkolnych 
murach, o pracy, zawiązanych przyjaź-
niach. Bardzo przychylnie został przy-
jęty pokaz prezentacji multimedial-
nej, która przybliżyła gościom obecną 
rzeczywistość szkolną. Prezentację 

przygotował pan mgr Marcin Sikora, 
zadbał on również o wszystkie spra-
wy związane ze stroną techniczną spo-
tkania. Uczniowie przygotowali krótką 
część artystyczną, której program opra-
cowała pani mgr Beata Niedźwiecka-Ja-
kubek. Pani mgr Ewa Nosol czuwała nad 
oprawą muzyczną.

Planowane jest także wydanie spi-
sanych wspomnień byłych nauczycieli 
z czasu ich pracy w szkole. Ma to być swo-
istym odświeżeniem tych chwil i uwiecz-
nieniem ich.

Imieniny Heleny będą cyklicznie ob-
chodzone w kolejnych latach. Jesteśmy 
świadkami wprowadzania nowej tradycji, 
która niewątpliwie zapisze się na kartach 
szkolnej historii.

Obchody imienin Heleny Malczewskiej – patronki II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
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 ▸ Robert Lambert – człowiek z Bir-
mingham, człowiek z tajemnicami. Wi-
tam! Jak się masz?
 ▸ Robert Lambert: Dziękuję, dobrze, a ty?

 ▸ Bardzo dobrze, dziękuję. Jestem 
wdzięczna, że zgodziłeś się na to spo-
tkanie. Robercie, jesteś w Polsce nie po 
raz pierwszy, więc który?
 ▸ Po raz pierwszym byłem tu w 2000 

roku. Miałem przyjaciółkę Sonię z USA 
i właśnie dzięki niej w 2002 roku zyska-
łem pracę w Progressie.

 ▸ Jak dostałeś się do Polski? 
 ▸ To dobre pytanie. Kiedy spotkałem So-

nię, pracowała z Amerykanami, z któ-
rymi wyruszyła do Istambułu. Kiedy 

wracała, zapytała, czy nie chciałbym zo-
baczyć Krakowa. Nigdy wcześniej nie by-
łem w Polsce, a bardzo chciałem pojechać, 
więc w ciągu czterdziestu trzech godzin 
dostałem się do Krakowa. Tak poza tym, 
to nie wiedziałem nic o Polsce.

 ▸ Jak poznałeś panią Celinę?
 ▸ Sonia przedstawiła mnie jej. Wracała 

do USA i powiedziała pani Celinie, że 
byłem „dostępny”, więc pozostaliśmy 
w kontakcie i powiedziała, że ona bar-
dzo potrzebuje native speakera.

 ▸ Gdzie mieszkasz, kiedy przebywasz 
w Polsce?
 ▸ W wynajętym mieszkaniu, dziesięć 

minut drogi od Katolika. SJ Progress się 

tym zajmuje, ja sam nie mogę, ponieważ 
nie mówię po polsku, chociaż bardzo 
bym chciał!

 ▸ Co najbardziej lubisz w Polakach, a za 
czym nie przepadasz?
 ▸ Cóż, pierwszą rzeczą, która mnie tu 

przyciągnęła, byli przyjaźni ludzie, na-
prawdę bardzo mili, otwarci. Uwielbiam 
także polską kulturę i jedzenie. Kiedy 
jestem u mojej przyjaciółki, Moniki, jej 
rodzina zawsze uczy mnie gotować pol-
skie potrawy.

 ▸ Czego nie lubisz?
 ▸ Trudności na stacji kolejowej, kiedy nie 

wiem, co powiedzieć. Gdy proszę o bi-
let powrotny do Częstochowy, te panie 

15

NATIVE PHENOMENON
Zawierciańskie Katolickie Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące od kilku lat 

współpracuje ze Szkołą Językową Progress, której dyrektorem jest pani Celina 
Kurkowska. Dzięki temu w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego 

uczniowie tej placówki mieli możliwość odbycia zajęć lekcyjnych z native spekaerem, 
panem Robertem Lambertem. Z lektorem rozmawia Aleksandra Krakowiak.

Robert Lambert w towarzystwie uczniów Katolickiego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego w Zawierciu
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w okienkach zaczynają używać trudnych 
słów, których zupełnie nie rozumiem.

 ▸ Gdzie odnajdujesz się lepiej: tu czy 
w Birmingham?
 ▸ To trudne pytanie. Tak naprawdę nie 

przepadam za Birmingham, ponieważ to 
nie jest moje rodzinne miasto. Przeprowa-
dziłem się tam, ponieważ tylko w tym miej-
scu znalazłem wolne mieszkanie, a przecież 
musiałem gdzieś mieszkać. Prawdopodob-
nie mam więcej przyjaciół w Polsce niż 
w Anglii, więc to naprawdę dziwne.

 ▸ Czujesz, że Polska to twój drugi dom?
 ▸ Zdecydowanie to prawda. Oswoiłem 

się z kulturą, ale wciąż mam problemy 
z pociągami.

 ▸ Opowiedz mi coś o Birmingham.
 ▸ To dwumilionowe miasto rozmiarów 

Warszawy. Nie jest szczególnie miło 
i uroczo, ale nie narzekam. Mamy tam 
dwa albo trzy uniwersytety. 

 ▸ W takim razie, gdzie się urodziłeś?
 ▸ Urodziłem się niedaleko walijskiej gra-

nicy. Moja mama była Walijką, a tata 
Anglikiem, ale nie nauczyłem się mówić 
po walijsku. Dorastałem w Niemczech, 
przeprowadziłem się tam, gdy miałem 
dziewięć lat.

 ▸ Cieszysz się, że prowadzisz zajęcia 
w naszej szkole?
 ▸ Byłem prawie pełnoetatowym na-

uczycielem dziesięć lat temu. Ucznio-
wie przygotowywali się do matury, więc 
im w tym pomagałem. Szczerze mówiąc 
wolę uczyć tutaj niż w Progressie, po-
nieważ mogę prowadzić zajęcia z więk-
szą liczbą osób mniej więcej w tym 
samym wieku, a w Progressie muszę 

„przełączać się” co chwilę na inny po-
ziom. Tutaj mogę z wami rozmawiać 
praktycznie o wszystkim, o czym chcę. 
Myślę, że czasami większy nacisk po-
winien być kładziony na wymowę niż 
na gramatykę.

 ▸ Co sądzisz o polskich nastolatkach?
 ▸ Oni traktują dorosłych z większym sza-

cunkiem i respektem niż młodzi Anglicy, 
a to bardzo miłe. Zwłaszcza w tej szkole 
dostaje się więcej wsparcia niż gdziekol-
wiek indziej.

 ▸ Udziel nam, proszę, kilku rad, jak do-
brze mówić po angielsku.
 ▸ Im więcej słuchacie angielskiego mó-

wionego czy oglądacie w telewizji lu-
dzi mówiących po angielsku, tym lepiej 
dla was. Inna rzecz to słuchać popular-
nej muzyki, spróbować znaleźć tekst 
w Internecie i próbować zrozumieć to 
w miarę możliwości, ponieważ wtedy 
będziecie pracować nad słownictwem 
i wymową. Nauka w szkolę jest bardzo 
ważna, ponieważ daje wam pewne in-
strukcje.

 ▸ Dziękuję za rozmowę.

URZEKAJĄCA URODA Z ŁAZ
Piotr Pieszczyk

W czerwcu 2010 roku zdobyła w Danii „Zwycięstwo Świata”. W 2008 r. 
w Sztokholmie tytuł „Młodzieżowego Zwycięstwa Świata”. Interchampion 

i Champion Polski, Węgier, Austrii, Słowacji i Luksemburga. Od kilku 
lat mieszka w Łazach. Kto to taki? To pies, a właściwie suka rasy chart 

polski o wdzięcznym imieniu – Urzekająca Uroda Full Speed.

Właścicielką Urzekającej Urody 
jest mieszkanka Łaz, Teresa Le-

gieta. Z wykształcenia technik rolnik 
o specjalności hodowla zwierząt. Na co 
dzień pani Teresa zajmuje się strzyże-
niem psów, jednak jej największą pa-
sją, zajmującą większość wolnego czasu, 
jest hodowla psów rasowych, konkret-
nie chartów polskich. – „Charty polskie 
to piękne i dostojne zwierzęta. Bardzo 
mądre, choć mają specyficzny charakter 

– z pewnością nie jest to pies dla każde-
go” – opowiada. 

Urzekająca Uroda jest z Teresą Legie-
tą już siedem lat. W tym czasie stała się 
championem 16 krajów Europy, zdoby-
wając liczne tytuły. Uroda to także jeden 
z nielicznych psów na świecie, któremu 
dwukrotnie udało się zdobyć najważniej-
szy tytuł, jakimi są „Zwycięstwo Świata” Urzekająca Uroda – zwyciężczyni wielu prestiżowych konkursów
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Teresa Legieta wraz z Urzekającą Urodą

i „Zwycięstwo Europy”. We wrześniu 
2010 r. na Międzynarodowej Wystawie 
Psów Rasowych w Krakowie suczka zo-
stała uznana za „Najpiękniejszego psa 
ras polskich”. – „To wyjątkowo piękna 
suka. Ale dla mnie to również członek 
rodziny. Przyjaciel na dobre i złe” – mówi 
Teresa Legieta.  

Zamiłowanie do czworonogów pani 
Teresa przejawiała już w dzieciństwie. 

– „Mama zawsze przypomina mi, że nie 
chciałam żadnych zabawek, lecz psa. 
Rodzice myśleli, że to chwilowy zapał, 
że szybko mi przejdzie. Mówili, że gdy 
wyjdę za mąż, to wówczas kupię pieska. 
I rzeczywiście. Pierwszego psa rasowe-
go kupiłam 30 lat temu, zaraz po ślubie. 
Był to owczarek niemiecki. Oczywiście 
z rodowodem, ponieważ zawsze miałam 
takie ambicje, żeby zajmować się wysta-
wianiem psów, choć na początku nie wie-
działam, na czym to polega” – wspomina. 

Miłością do czworonogów pani Te-
resa zaraziła również męża, dzieci 
oraz chrześniaka Mateusza, który za-
wodowo zajmuje się prezentacją psów 
na całym świecie. Jak mówi, jeśli ktoś 
planuje zająć się hodowlą psów raso-
wych, to niezwykle ważne jest wspar-
cie i akceptacja rodziny. Kynologia bo-
wiem wymaga dyscypliny, cierpliwości, 
rezygnacji z własnego wolnego czasu 
na rzecz wystaw i pielęgnacji piesków. 

– „Gdy Uroda miała szczeniaki, trzy ty-
godnie spałam na karimacie na podło-
dze, doglądając sukę oraz szczeniaki, 
czy wszystko jest w porządku” – opo-
wiada. – „Nie wyobrażam sobie jednak, 
żeby w domu nie było psa, że po wej-
ściu, na dzień dobry, może nie być mer-
dających ogonów. Psy to cząstka mnie 
samej. I choć z psami jestem związana 
już 30 lat, to wciąż odkrywam w nich 
coś nowego. To niesamowite, wyjątko-
we zwierzęta” – dodaje. 

Aktualnie oprócz Urzekającej Urody 
w domu Teresy Legiety mieszkają Dar 
Historii Ranbaza oraz Dworska Ulubie-
nica Ranbaza – również charty polskie, 
dzieci Urody. – „W domu były jeszcze 
Duma Narodowa, Dzierzko Wspaniały, 
Dziedziczka Helena, Dziarski Chwat, 
Dobra Sława oraz Demokracja Szla-
checka. Skąd te nazwy? Po prostu za-
glądam do słowników staropolskich, 
książek historycznych i szukam imion 
dla szczeniąt. Psy z mojej hodowli mają 
nazwy dwuczłonowe, polskie i wyjąt-
kowe” – wyjaśnia. Pozostałe szczenia-
ki zamieszkały w Norwegii, Francji, 
Niemczech i Słowacji. – „Bardzo prze-
żyliśmy oddanie każdego szczeniaka 
nowym właścicielom. Wcześniej jednak 
robiliśmy wywiady z nimi, żeby mieć 
pewność, że będzie to odpowiedni dom. 
Mamy to szczęście, że żaden z piesków 

nie poszedł w ręce amatora, tylko do 
miłośników rasy. Dziś jesteśmy ze sobą 
w stałym kontakcie. Wymieniamy się 
zdjęciami i chwalimy osiągnięciami” – 
wyjaśnia pani Teresa. 

Zapytana, czym jest dla niej hodow-
la psów, odpowiada krótko: pasją i dą-
żeniem do doskonałości w rasie, którą 
hoduje. Na zakończenie Teresa Legieta 
mówi: „Żeby dojść do takiej doskonałości, 
jaką jest Uroda, hodowca musi znać pod-
stawy biologii i genetyki. Należy sięgnąć 
wstecz do historii kilku pokoleń dane-
go psa, by wiedzieć, jak był on zbudowa-
ny, jaki miał kolor sierści, charakter itp. 
Szczenięta posiadają geny wielu przod-
ków i nie rodzą się podobne wyłącznie 
do rodziców, lecz również do dziadków 
i pradziadków. Natomiast naukę pięk-
nego prezentowania należy rozpocząć 
już w wieku szczenięcym psa. Nieraz to 
żmudna praca, ale warto. Reszta należy 
do sędziego, który ocenia pieska podczas 
wystawy. Mimo iż Uroda jest najbardziej 
utytułowanym chartem polskim w na-
szym kraju, przed każdą prezentacją to-
warzyszy mi adrenalina, ale staram się 
tego nie okazywać, bo psy szybko wyła-
pują emocje człowieka. Po zawodach za-
równo mnie, jak i moich podopiecznych 
czeka nagroda w postaci błogiego spoko-
ju w cieniu stuletniej lipy, która rośnie 
przed naszym domem”. 
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Jubileusz 90-lecia OSP Rudniki

ZAPALENI DO DZIAŁANIA
Paweł Kmiecik

„Straż pożarna w gminie jest swoistym »wojskiem« wójta gminy. Możemy 
postawić w gotowości 190 osób, które są w stanie reagować na każde zagrożenie 

współczesnego świata” – tak o Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach 
mówi wójt gminy Włodowice. Słowa te dotyczą nie tylko istoty działania 
OSP, ale także relacji na linii władza lokalna – ochotnicza straż pożarna.

Ochotnicza straż pożarna – bo o niej 
mowa – to nazwa organizacji, jakich 

w Polsce istnieją setki. Jedną z nich jest 
znajdująca się w bliskim sąsiedztwie Za-
wiercia OSP Rudniki. Jej historia sięga 
okresu dwudziestolecia międzywojenne-
go – działalność rozpoczęła 10 kwietnia 
1923 r.. W ubiegłym roku obchodzono 
90-lecie jej istnienia.

WIEK XX

„Na wniosek sołtysa Bartłomieja 
Molendy w czasie zebrania wiejskiego 
mieszkańcy po krótkiej dyskusji po-
stanowili zorganizować w Rudnikach 
Ochotniczą Straż Ogniową” – to po-
czątek historii OSP Rudniki. Pierwsze 
mundury i sprzęt strażacki zostały za-
kupione ze środków pozyskanych z fun-
duszu gminnego oraz przez strażaków 

biorących udział w nagonkach myśliw-
skich. Sikawka ręczna została przekaza-
na OSP przez Powszechny Zakład Ubez-
pieczeń Wzajemnych (dzisiejsze PZU). 
W 1936 r. z funduszy własnych i so-
łectwa wybudowano remizę strażacką. 
W czasie II wojny światowej OSP została 
zmuszona do zawieszenia działalności 
oraz ukrycia sztandaru. 

Po wojnie wznowiła działalność. 
W 1949 roku odbyło się uroczyste prze-
kazanie rudnickim strażakom motopom-
py zakupionej ze środków własnych OSP 
oraz subwencji z Wydziału Powiatowego 
w Zawierciu. W latach 1967-68 przepro-
wadzono rozbudowę remizy – dobudowa-
no drugie piętro, klatkę schodową i ko-
tłownię. Lata 70. to kolejna rozbudowa 
OSP – w celu zwiększenia placu alarmo-
wego zakupiono działkę, a także samo-
chód strażacki i nowy sztandar.

W roku 1984 OSP wyraziło zgodę 
na przeniesienie ośrodka zdrowia z bu-
dynku grożącego zawaleniem przy ulicy 
Młyńskiej do remizy strażackiej. Jedną 
z ważniejszych dat dla OSP Rudniki po 
transformacji ustrojowej jest rok 1995 – 
zakupiono wówczas wóz strażacki, jak to 
określają sami członkowie OSP, „z praw-
dziwego zdarzenia”. 

WIEK XXI

– „W 2003 roku w marcu zostałem 
wybrany prezesem, był to rok jubile-
uszu 80-lecia straży” – wspomina Adam 
Szmukier, prezes OSP w latach 2003-
2011, obecnie wójt gminy Włodowice 
i członek zarządu OSP. – „Mój poprzed-
nik, Marian Wilczek, zmarł na raka. Straż 
była bez prezesa, i też trochę na rozdro-
żu, bo w perspektywie za kilka miesięcy 
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jubileusz. Wydarzenie jednak chyba we-
szło do naszej kroniki jako bardzo udane, 
trochę dodało nam to skrzydeł i zaczęli-
śmy bardzo aktywnie działać”.

Zmiana warty nastąpiła w 2011 roku. 
W wyniku wyborów samorządowych na 
stanowisko wójta wybrany został do-
tychczasowy prezes ochotniczej straży 
pożarnej. Jako że nie można łączyć tych 
dwóch stanowisk, musiał on zrezygno-
wać z funkcji prezesa. Wówczas wybrano 
jego następcę – Grzegorza Maciążka, do-
tychczasowego zastępcę naczelnika OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudni-
kach organizuje, współorganizuje lub 
wspiera imprezy z okazji corocznych 
świąt – począwszy od wspomnienia 
świętego Floriana, patrona strażaków, 
przez uroczystości kościelne, aż po wy-
darzenia świeckie. Od wielu lat wydaje 
kalendarz ścienny. Przy wsparciu spo-
łeczności lokalnej prowadzone są nato-
miast remonty remizy – niedawno od-
nowiono wnętrze budynku, wykonano 
remont instalacji elektrycznej i grzew-
czej, obecnie w planach jest stworzenie 
szatni dla strażaków, remont kuchni 
i przebudowa toalety. Najważniejszym 
zadaniem OSP jest jednak oczywiście 
pełnienie funkcji straży pożarnej.

– „Najwięcej akcji bojowych jest na 
wiosnę, przy gaszeniu traw” – mówi 
Grzegorz Maciążek, prezes OSP Rud-
niki. – „Bardzo często dzwoni do mnie 
państwowa straż pożarna, pytając, czy 
możemy wyjechać do takich akcji. Czę-
sto bierzemy także udział w akcjach ra-
towniczych związanych ze wzmożony-
mi opadami deszczu. W 2013 roku było 
u nas dość dużo sytuacji polegających na 
usuwaniu innych zagrożeń, jak zabezpie-
czenie wypadku czy problemy z owadami. 
Wszystkie nasze działania – czy remont 
w remizie, czy zagospodarowanie placu 
przed remizą – są tak naprawdę dla spo-
łeczeństwa, nie dla nas”.

STRAŻAKIEM BYĆ

Kto może zostać członkiem ochotni-
czej straży pożarnej? Używając języka 
statystyki – każdy w wieku produkcyj-
nym, czyli w przedziale 18-65 lat. Ten 
podział dotyczy mężczyzn, choć ko-
biety również mogą zaangażować się 
w działania OSP. Nie brakuje ich także 
w Rudnikach. – „Mamy dość liczną dru-
żynę dziewcząt” – mówi Adam Szmu-
kier. – „Rządzą się one swoimi prawa-
mi, a ich obecność raczej ogranicza się 
do spraw reprezentacyjnych. W akcjach 

bojowych kobiety nie biorą udziału, ale – 
co jest warte podkreślenia – są one prze-
szkolone i brały udział w niejednych za-
wodach sportowych i pożarniczych we 
Włodowicach, zajmując dobre miejsca”.

Trudniejsze od pytania o to, kto 
może zostać członkiem, jest pytanie 
o to, dlaczego. Zamiar zostania stra-
żakiem może być związany z różnymi 
pobudkami – w każdej z nich nie po-
winno jednak zabraknąć poczucia od-
powiedzialności. – „Działalność w OSP 
to jest szlachetna filozofia na życie” – 
mówi wójt Włodowic. – „Nie każdy na 
to pewnie byłby skłonny pójść, wymaga 
to wielu wyrzeczeń, wymaga też zrozu-
mienia rodziny. Wszystkie czynności: 
ratownicze, reprezentacyjne lub hono-
rowe – zawsze wykonujemy z należytym 
szacunkiem do naszej służby, z szacun-
kiem do munduru. Uczymy tego sza-
cunku innych, szczególnie młodszych 
druhów, uczymy ich dobrych zasad, do-
brych tradycji”.

Jak podkreśla obecny prezes OSP 
Rudniki, „ochotniczości” straży pożar-
nej nie powinno się traktować w dowol-
ny sposób. Bycie strażakiem to także 
obowiązki. – „Nie ma tak, że zapiszę się 
do straży, ale gdy będę miał ochotę, to 
pójdę, a jak nie, no to nie” – mówi Grze-
gorz Maciążek. – „Tak jak muszę iść do 
pracy, tak muszę iść do straży i jeżeli jest 
coś do roboty, to trzeba to zrobić”.

ROZPALAJĄ I GASZĄ

Stosunki OSP w Rudnikach z wła-
dzami gminy, na terenie której znaj-
duje się jednostka, są specyficzne. 
W znaczeniu pozytywnym. Oto bo-
wiem wójtem Włodowic jest były pre-
zes OSP, a obecny i były prezes straży 
są w dobrych relacjach. – „Wójt naszej 
gminy jest prezesem gminnym wszyst-
kich straży, jest takim jakby naszym 
ojcem” – mówi Grzegorz Maciążek. – 

„Powinienem dodać, że muszę trakto-
wać wszystkie straże sprawiedliwie, 
uczciwie, tak jak każda matka musi 
sprawiedliwie karmić wszystkie swoje 
dzieci. Skoro już tu zostałem nazwa-
ny ojcem” – wtóruje mu ze śmiechem 
Adam Szmukier.

W 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
Rudniki obchodziła 90-lecie istnienia. 
W ramach obchodów jubileuszu na pla-
cu przed remizą odbyły się uroczystości 
rocznicowe. Życzenia stu lat istnienia 
składane przy okazji okrągłych jubile-
uszów mogą się w tym przypadku wydać 
niewystarczające – jak podkreślają dzia-
łacze straży, jest to organizacja potrzeb-
na tak dla społeczności lokalnej, jak i dla 
samych strażaków. Jednocześnie roz-
pala i gasi. Rozpala serca i umysły do 
poświęcania swojego czasu dla innych. 
Gasi – pożary. Oby tych ostatnich było 
jak najmniej.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach
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– „Piłką interesowali się wtedy wszyscy. 
Nie byłem wyjątkiem” – wspomina. Nie 
wszyscy jednak tę pasję realizowali z ta-
kim zaangażowaniem jak on. Dziś, zawo-
dowo związany z CMC „Zawiercie” jako 
pracownik wydziału Walcowni P52, pan 
Bogusław Radkowski z Kromołowa niemal 
każdą wolną chwilę poświęca futbolowi. 
Niemal, bo sporo czasu zajmuje mu także 
jego druga wielka pasja – dobroczynność. 

Początkowo jako kibic, następnie już 
jako zawodnik LKS „Źródło” Kromo-
łów rozpoczynał swoją przygodę pił-
ką. – „Niestety najpierw szkoła, a póź-
niej praca nie pozwoliły mi na zostanie 
czynnym zawodnikiem. Zresztą byli 
lepsi. Kariera zawodnicza umożliwiła 
mi jednak spotkanie z panem Kazimie-
rzem Borowikiem, wielkim pasjonatem 
sportu i zaangażowanym społeczni-
kiem. Warto wymienić również nazwi-
sko pana Kazimierza Miśty – obecnego 
prezesa klubu. Można powiedzieć, że te 
osoby były i są dla mnie inspiracją, po-
nieważ sam też poświęciłem się pracy 
społecznej na rzecz naszego klubu. Na 
początku – jako członek zarządu – peł-
niłem funkcję kierownika drużyny, gra-
jącej wówczas w A klasie. Zajmowałem 
się przede wszystkim sprawami orga-
nizacyjnymi. I było tak do 2000 roku. 
Wtedy »Źródło« awansowało do wyższej 
klasy rozgrywkowej, co spowodowało, 
że zakres moich obowiązków znacząco 
się zwiększył. Zobowiązania zawodowe 
niestety nie pozwalały na takie zaan-
gażowanie, jakiego wymagała sytuacja”. 

Nie był to jednak koniec społecz-
nej aktywności pana Bogusława. Przez 
kilka lat zajmował się sędziowaniem 
meczów piłkarskich. Ukończył odpo-
wiedni kurs, z powodzeniem zdał egza-
min i tym samym zdobył uprawnienia 
do sędziowania spotkań na niższych 
szczeblach rozgrywkowych grup mło-
dzieżowych i seniorów. – „Ukończy-
łem również kurs spikerów, ponieważ 
LKS »Źródło« awansowało do IV ligi, 
a wymogi są takie, że na tym szczeblu 
rozgrywkowym w klubie powinna być 

osoba, która prowadzi mecze. Oprócz 
spotkań piłkarskich, zdarzało mi się 
prowadzić zawody piłki ręcznej, m.in. 
drugoligowe mecze Viretu CMC Zawier-
cie” – opowiada pan Bogusław. Kurs dał 
mu uprawnienia prowadzenia spotkań 
nawet w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. Jak sam mówi, praca spikera jest 
bardzo odpowiedzialnym zajęciem. – 

„Spiker powinien nie tylko uatrakcyj-
niać widowisko i informować kibiców 
o tym, co dzieje się na murawie, ale 
także dbać o prawidłowy przebieg me-
czu i podtrzymywać kulturalne zacho-
wanie na trybunach. W kryzysowych 
sytuacjach tonuje nastroje, a w poważ-
niejszych przypadkach zarządza ewa-
kuację”. Pan Bogusław nie boi się jed-
nak brać na siebie odpowiedzialności. 

Świadczy o tym fakt, że ma również 
uprawnienia kierownika do spraw bez-
pieczeństwa na obiektach piłkarskich. 
Osoba na tym stanowisku jest odpowie-
dzialna za kierowanie służbami porząd-
kowymi podczas imprez masowych. 

Doświadczenia związane ze społecz-
nym zaangażowaniem w futbol utwierdzi-
ły pana Bogusława w przekonaniu, że war-
to aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności. Kolejną – i w tej chwili jed-
ną z najważniejszych – inicjatywą rodo-
witego kromołowianina było powołanie 
drużyny oldbojów, czyli byłych zawodni-
ków, którzy w wolnym czasie spotykają się 
i rekreacyjnie grają w piłkę nożną. W re-
alizacji tego pomysłu pomogli byli piłka-
rze „Źródła”: Edmund i Paweł Zygmań-
scy, Adam Świerczyna, Sławomir Wyleciał, 

SPORTOWIEC I SPOŁECZNIK
Bartłomiej Kluszczyński

Piłką nożną zafascynował się już w dzieciństwie. Przypadło ono na lata 
siedemdziesiąte, czyli na okres największych sukcesów polskiej reprezentacji.

Bogusław Radkowski
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POLSKI CZERWONY KRZYŻ 
W „MALCZEWSKIEJ”

Anna Drabek

Podobno święta to ten magiczny czas, kiedy ludzie powinni 
sobie pomagać i wspierać się z całych sił. Polski Czerwony Krzyż 
jednak kieruje się przekonaniem, że innym należy pomagać nie 

tylko w święta, lecz zawsze, gdy ta pomoc jest potrzebna.

Doskonale wiedzą o tym uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego w Za-

wierciu, w którym funkcjonuje organiza-
cja Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy 
z nich może zostać jej członkiem – po-
trzebna jest tylko jedna, bardzo ważna 
rzecz: chęć niesienia pomocy innym.

Zawierciańskie liceum nie tylko or-
ganizuje akcje honorowego oddawania 
krwi, lecz m.in. także wspiera ośrodek 
szkolno-wychowawczy w Gołuchowicach. 
Wyjazdy kilka razy w roku wiążą się z po-
mocą materialną, jednak przede wszyst-
kim z psychiczną. Uczniowie bowiem na-
wiązują dobry kontakt z wychowankami, 
niosą im potrzebną pomoc, a co za tym 
idzie – nawiązują nowe przyjaźnie, które 
ciągną się później przez długie lata.

Czerwony Krzyż jest czymś, co zbliża 
ludzi. Nic bowiem nie łączy aż tak, jak 

potrzeba, w której znajduje się człowiek 
i ktoś, kto wtedy wyciąga pomocną dłoń. 
Ktoś, kto robi to bezinteresownie, jedy-
nie chcąc pomóc innemu w potrzebie. 
I choć panuje powszechne przeświad-
czenie, że świat zalewa fala znieczulicy, 
w każdym miejscu znaleźć można pro-
myk światła – w przypadku Liceum im. 
Heleny Malczewskiej jest to właśnie PCK.

Opiekunami szkolnego koła są panie 
Dorota Burzyńska i Agata Dworak – bez 
nich wszelkie plany byłyby tylko pusty-
mi słowami. To one zawsze brały spra-
wy w swoje ręce, dzięki czemu dzisiaj 

,,Malczewska” jest szkołą, która czynnie 
uczestniczy w pomaganiu innym. Rzecz 
jasna, oprócz organizatorów potrzebni 
są także uczestnicy – a tych jest niemało, 
bo każdy z uczniów chociaż trochę przy-
czynił się do pomocy innym, chociażby 

oddając symboliczną złotówkę na pod-
opiecznych ośrodka w Gołuchowicach.

Podarowane innym dobro zawsze 
kiedyś wraca do darczyńcy. Może dla-
tego warto jednak czasem podać dłoń 
człowiekowi w potrzebie, zamiast mi-
nąć go obojętnie? Bo może w przyszło-
ści także my będziemy tego potrze-
bowali i jedynym naszym marzeniem 
będzie bezinteresowna pomoc drugie-
go człowieka. Przyszłość jest niepewna, 
a ponadto Safona pisała kiedyś o tym, 
że ,,uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest 
wartością trwałą”. Jej słowa do dziś 
przekazywane są między ludźmi z ust 
do ust i nadal mają zastosowanie w ży-
ciu codziennym. Los może zabrać nam 
urodę, lecz tego, co mamy w sercu, nie 
zabierze nigdy.

Mariusz Golenia i Marek Kwapisz. – „Od 
2008 roku przy naszym klubie istnieje 
drużyna oldbojów. Regularnie organizu-
jemy też tzw. Odpustowy Turniej Oldbo-
jów. Biorą w nim udział drużyny ze Śląska. 
Główną ideą tej inicjatywy jest umożli-
wienie byłym zawodnikom, którzy kiedyś 
występowali przeciwko sobie, spotkania 
się w miłej atmosferze. Przyjemnie jest 
powspominać dawne czasy. Z kolei dla pu-
bliczności jest to okazja, żeby znów kibico-
wać dawnym gwiazdom piłki”. 

Kolejny ważny epizod w działalności 
Bogusława Radkowskiego ma związek 
z telewizją. Sportowa pasja doprowadziła 
go do zajęcia piątego miejsca w teletur-
nieju „Od Turynu do Pekinu”, który odby-
wał się na obiektach Stadionu Śląskiego 
i w studio TVP3 w Katowicach. Uczestnicy 
musieli wykazać się odpowiadając na py-
tania dotyczące tematyki sportowej, jak 
również rywalizując w konkurencjach 

sprawnościowych. Pan Bogusław nie do-
tarł co prawda do ścisłego finału, jednak 
wygrał jeden z odcinków poprzedzających 
ostateczne rozstrzygnięcia. 

Bardzo ważne miejsce w życiu pana 
Bogusława zajmuje działalność chary-
tatywna. Jako przedstawiciel zarządu 
LKS „Źródło” Kromołów od lat organi-
zuje akcję, dzięki której prywatni spon-
sorzy mogą ufundować mikołajkowe pre-
zenty dla potrzebujących dzieci. – „Po 
spadku LKS-u do niższej klasy rozgryw-
kowej chciałem zagospodarować pustkę, 
jaka powstała w funkcjonowaniu klubu. 
Obecność klubu w IV lidze spowodowała, 
że wielu mieszkańców nie tylko Kromoło-
wa, ale także całego Zawiercia wykazywa-
ło duże zainteresowanie klubem. Szkoda 
było zmarnować taki kapitał. W związku 
z tym powstała wspomniana już drużyna 
oldbojów. Chcieliśmy jednak zrobić rów-
nież coś dla innych. Pomysł działalności 

charytatywnej zaowocował akcją »Szla-
chetna paczka – dar sponsorów dla dzieci 
potrzebujących i chorych«. Dzięki przy-
chylności prezesa LKS-u Kazimierza Miś-
ty oraz zaangażowaniu wielu osób udało 
się już rozdać ponad 200 mikołajkowych 
paczek” – opowiada mój rozmówca.

Bogusław Radkowski jest osobą nie-
zwykle skromną i niechętnie mówi o swo-
ich zasługach. Często natomiast wspomi-
na o ludziach, których warto naśladować, 
ponieważ angażują się w życie społeczne 
i pomagają innym. Swoją działalnością 
pokazuje, że sam jest kimś, kto powinien 
być stawiany jako wzór. – „Dla mnie naj-
ważniejsze jest, żeby moja praca miała 
kontynuację. Cieszę się, że mój syn Ja-
kub odziedziczył zamiłowanie do spor-
tu. Co prawda jego pasją jest siatkówka, 
a nie piłka nożna, ale sportowe tradycje 
są podtrzymane” – z dumą podsumowuje 
bohater artykułu.
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LOTKA W GRZE
Karolina Rola

Najważniejsza jest lotka oraz to, czy uda się ją odbić i jak długo pozostanie w powietrzu. 
A oprócz lotki ważne są też rakietki. I już na pewno każdy wie, o jakim sporcie mówimy.

Zawodnicy Jurajskiej Gimnazjalnej Ligi Badmintona

Badminton jest grą, w której liczą się 
czas reakcji, technika, ale przede 

wszystkim kondycja fizyczna. Jest to 
dyscyplina dla każdego i wcale nietrudno 
dojść do wprawy! Wystarczy regularnie 
ćwiczyć, wyrobić sobie dobrą kondycję 
oraz technikę, lecz najważniejsza z tego 
wszystkiego jest chęć walki.

To gra bardzo stara, liczącą sobie ok. 
2000 lat. Jej początki miały miejsce w In-
diach, gdzie jako lotki używano twarde-
go owocu, natomiast za rakietki służyła 
skóra naciągnięta na ramki. Z biegiem 
czasu gra stawała się coraz bardziej po-
pularna. Zyskała sympatię nie tylko 
w gronie amatorów, lecz także wśród 
profesjonalistów. Olimpijska kariera 
badmintona rozpoczęła się w 1988 r. na 
Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. 
W roku 1992 na Igrzyskach w Barcelonie 
stała się dyscypliną medalową.

W Zespole Szkół w Pilicy są organi-
zowane zajęcia, na które może przyjść 
każdy i rozpocząć przygodę z badmin-
tonem pod nadzorem doświadczonego 
opiekuna. Nie tak dawno, 10 grudnia, 
w hali sportowej naszej szkoły odbył się 

I Turniej Jurajskiej Gimnazjalnej Ligi 
Badmintona pod patronatem Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Promocji Badminto-
na. W turnieju wzięły udział cztery dru-
żyny gimnazjalne dziewcząt i chłopców 
oraz dorosłych (nauczycieli, opiekunów) 
z Gimnazjum nr 4 z Wolbromia, Zespo-
łu Szkół z Dłużca, Gimnazjum nr 1 z Za-
wiercia i oczywiście drużyna gospoda-
rzy. Gimnazjum w Pilicy reprezentowały 
uczennice III klasy gimnazjum – Monika 
Sobota i Karolina Rola, oraz nasi młodsi 
koledzy Kacper Węglarz i Dawid Roch. 
Drużyna dorosłych wystąpiła w składzie: 
dyrektor Leszek Sobota i zastępca dyrek-
tora Aleksander Chmielewski. 

Po rozgrywkach gimnazjalistów obec-
nością zaszczycił nas przewodniczący ze-
społu parlamentarnego do spraw tej dys-
cypliny, poseł Zbigniew Dolata – mistrz 
Europy parlamentarzystów, a towarzy-
szyli mu posłowie Kazimierz Moskal 
i Andrzej Dera. Honorowy patronat nad 
Ligą objęli starosta powiatu zawierciań-
skiego Rafał Krupa, przewodniczący rady 
powiatu Adam Rozlach, burmistrz mia-
sta i gminy Pilica Michał Otrębski oraz 

Stowarzyszenie LGD „Perła Jury”, repre-
zentowane przez Jana Goncerza. Chwilę 
później rozpoczął się mecz towarzyski 
pomiędzy przedstawicielami dorosłych 
(opiekunami gimnazjów) a posłami Sej-
mu RP. Gra była bardzo zacięta, każdy 
starał się dać z siebie jak najwięcej i po-
kazać, co potrafi. 

Turniej zakończył się wręczeniem na-
gród dla najlepszych drużyn i uczest-
ników. Były one ufundowane przez 
starostę zawierciańskiego. Najlepsi oka-
zali się gimnazjaliści z Zawiercia, tuż 
za nimi piliccy badmintoniści. Trzecie 
i czwarte miejsca zajęły Dłużec i Wol-
brom. Wśród dorosłych zwycięski laur 
zdobył dyrektor Leszek Sobota, po-
mysłodawca Jurajskiej Gimnazjalnej 
Ligi Badmintona. Warto zaznaczyć, że 
uczestnicy reprezentowali bardzo wy-
soki poziom gry i dali z siebie wszystko. 
Jest to efektem ciężkiej pracy, talentu, 
ale i rozwoju tej dyscypliny wśród naszej 
młodzieży. Nie gralibyśmy tak dobrze, 
gdyby nie nasi opiekunowie – dyr. Le-
szek Sobota oraz mgr Krzysztof Adam-
czyk – i ich cenne rady.
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 ▸ Była Pani jednym z ekspertów biorą-
cych udział w debacie z przedstawicie-
lami lokalnych instytucji publicznych, 
zorganizowanej w ramach projektu 

„Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. 
Jak wrażenia?
 ▸ Agata Jarza-Korpyś: Odniosłam 

bardzo pozytywne wrażenie. Młodzież 
jest bardzo otwarta na coś, co mogłoby 
się wydawać dla nich niedostępne – czy-
li na kontakt z urzędem, z urzędnika-
mi. Po jednej stronie debaty byli bowiem 
urzędnicy, po drugiej – uczniowie. Wy-
dawało się, że nie będzie pomiędzy tymi 
stronami żadnego wspólnego obszaru. 
Okazało się jednak, że jest zupełnie ina-
czej. Młodzież potrafiła zapoznać się ze 
statutami, regulaminami, prawem doty-
czącym zadań Powiatu Zawierciańskie-
go, ochrony środowiska. Niektóre grupy 
młodzieży były do tego stopnia zaanga-
żowane w przygotowanie się do deba-
ty, że chcąc dobrze poznać pracę urzędu 
prosiły o spotkania ze mną przed de-
batą, podczas których zadawali bardzo 
wiele pytań.

 ▸ Jak może przydać się młodzieży 
uczestnictwo w projekcie?
 ▸ Sam akces z ich strony, że chcie-

li spróbować pracy dziennikarza, jest 
już pewnym symptomem wkraczania 
w dojrzałość. Zainteresowanie zawodem 
dziennikarza wiąże się z posiadaniem 
pewnych predyspozycji. Wynikają one 
z obserwacji naszego życia codziennego 
i społecznego, które obserwujemy na ze-
wnątrz, o którym słyszymy w mediach. 
Jeśli nawet zdecydują się na inną drogę 
życiową, nie zostając dziennikarzami, 
to zaszczepiona w nich podczas projek-
tu ścieżka rozwoju pomoże im patrzeć 
z wielką wrażliwością na rozwój spo-
łeczeństwa, na nasze problemy. Dzięki 
projektowi może wykształcić się w nich 
zdrowa ciekawość świata dotycząca wła-
snego otoczenia, która powinna być tak-
że cechą społeczeństwa obywatelskiego. 
Jako urzędnik i jako obywatelka życzyła-
bym sobie takich projektów jak najwięcej, 

ponieważ wspomaga to aktywizację mło-
dzieży, pomaga jej myśleć niestereotypo-
wo, nieschematycznie.

 ▸ Co to znaczyć być aktywnym społecz-
nie obywatelem?
 ▸ Moim zdaniem jest to nie tylko ob-

serwacja, ale i umiejętność wyciągania 
wniosków, a co za tym idzie – angażo-
wanie się społecznie. A więc współpra-
ca zarówno z organizacjami pozarządo-
wymi, jak i z instytucjami publicznymi. 
To ważne, aby angażować się w różne 
działania na poziomie wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym – aby brać 
odpowiedzialność za nasze otoczenie. 
Obecnie obserwujemy dość niewielkie 
zaangażowanie obywateli w konsulta-
cje społeczne, a jest to forma kontak-
tu urzędu z mieszkańcami, która po-
zwala tym ostatnim na przekazanie 
swojej opinii na różne tematy. Myślę, 

że kształtowanie postawy otwartości 
i zainteresowania naszymi codzienny-
mi sprawami spowoduje, że wkrótce we 
wspomniane konsultacje będzie anga-
żowało się wiele osób.

 ▸ W jaki sposób spowodować, aby mło-
dy człowiek stał się świadomym oby-
watelem?
 ▸ Projekt „Młodzieżowa Akademia Oby-

watelska” daje dość szeroką możliwość 
ku temu, aby młodzież mogła współtwo-
rzyć społeczeństwo obywatelskie. Dzięki 
projektowi pokazano, że czas obalić ste-
reotypy na temat urzędów publicznych. 
To ważne, aby jeszcze podczas etapu po-
bierania nauki i zanim młodzież pójdzie 
w szeroki świat, uwrażliwić młodych lu-
dzi na to, czym jest nasza mała ojczyzna 
i jakie są jej potrzeby. A także na to, co 
oni mogą jej zaoferować, nie tylko na to, 
co można od niej otrzymać.
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Agata Jarza-Korpyś

DZIENNIKARZE-OBYWATELE
O aktywności społecznej młodych ludzi oraz o projekcie 

„Młodzieżowa Akademia Obywatelska” mówi Agata Jarza-Korpyś, 
Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego. 




