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KAŻDY MA WPŁYW NA RZECZYWISTOŚĆ
Warto realizować marzenia. Ta, z pozoru, oczywista prawda
bywa czasem zapominana. „Zawiercianin” to nie tylko czasopismo aktywności społecznej – to również czasopismo o zrealizowanych marzeniach. Każdy z nas pragnie, by świat, który nas otacza był coraz lepszy. Przyjmując postawę aktywności społecznej
przyczyniamy się do realizacji tych marzeń. Jedni starają się to
osiągnąć poprzez działalność społeczną, drudzy przez czynienie
świata lepszym swoją codzienną pracę, inni – słowem pisanym.
Bieżący numer „Zawiercianina” jest poświęcony osobom
z każdej z tych grup. Wspaniałymi przykładami aktywności społecznej jest Towarzystwo Kulturalne w Szczekocinach,
Klub Seniora „Semafor” w Łazach oraz Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Ogrodzieńcu. Celem ich działalności jest nie tylko
czynienie życia ciekawszym, ale również wypełnianie zadań
z zakresu pożytku publicznego. Choć nikt tam tego tak nie
nazywa. Wielkich słów nie używa również twórca filmu krótkometrażowego o Zawierciu z czasów drugiej wojny światowej,
raper pochodzący z Zawiercia, czy też… kucharka w jednej ze
szkół gimnazjalnych. W każdym przypadku starają się oni
dobrze wykonywać swoją pracę i korzystać ze swoich talentów.
Jest wreszcie również słowo pisane, którym także można
wiele zdziałać. Wie o tym pochodząca z Zawiercia i dumna
z tego dziennikarka jednego z największych ogólnopolskich
tygodników opinii, wie również związana od młodości z naszym miastem Teresa Oleś-Owczarkowa, autorka książek. Czy
również my wiemy o tym, że realizując swoje pasje, rozwijając
umiejętności oraz spełniając marzenia możemy pozytywnie
wpływać na swoje otoczenie?
Niniejszy numer „Zawiercianina” jest kolejnym i zarazem
ostatnim, 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”. Zapraszam do lektury.
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NADAL JESTEM ZAWIERCIANKĄ
Mieszka w Warszawie, tam zdobyła uznanie w swoim zawodzie, ale pochodzi
z Zawiercia i wciąż czuje się zawiercianką. Marzena Nykiel, absolwentka
filozofii i dziennikarstwa na KUL, publicystka tygodnika „wSieci” i portalu
wPolityce.pl, opowiada o tym wszystkim w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.

Marzena Nykiel, fot. Sebastian Czech

▸▸ Od czego zaczęła się Twoja kariera wiedziałam, że to jest kierunek, w któ- kierownik świetlicy, wychowawczyni i
dziennikarska?
rym chcę pójść. Pamiętam, że w Szkole moja mama. Zapytano mnie, dlaczego
▸▸ Marzena Nykiel: Nie chciałabym uży- Podstawowej nr 6 w Zawierciu, do której nie zgłosiłam problemu bezpośrednio do
wać słowa „kariera”. To, co robię, nazy- chodziłam, robiliśmy gazetkę. Pierwszy nich, tylko piszę o tym na forum. Chyba
wam raczej służbą niż karierą i tak pod- materiał interwencyjny, jaki napisałam, już wtedy wychodziła ze mnie potrzeba
chodzę do dziennikarstwa. Myślę, że dotyczył zbyt długich kolejek na stołów- działania dla dobra wspólnego, pokazykażdy dziennikarz to człowiek na służ- ce [śmiech]. To był tekst o niesprawie- wania nieprawidłowości.
bie. Jego zadaniem jest szukanie i obro- dliwości, jaka dotyka uczniów, o tym, że
na prawdy. Mamy patrzeć władzy na ręce, nie są w stanie zdążyć zjeść obiadu pod- ▸▸ Czy wtedy w szkole w wyniku tej inpilnować tego, co się dzieje i informować czas krótkich przerw, nauczyciele tego terwencji zmniejszyły się kolejki?
o tym społeczeństwo.
nie rozumieją, bo sami w kolejkach stać ▸▸ Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi
nie muszą, a nam za spóźnienia na lekcje się, że główna przerwa została wydłużo▸▸ No więc jak się zaczęła Twoja służba wstawiają uwagi. Finał był dość zabawny, na. Pamiętam za to swoje pierwsze zdedziennikarska?
tym bardziej, że moja mama też była na- rzenie z cenzurą (śmiech). Po raz pierw▸▸ Zawsze lubiłam pisać, a sprawy społecz- uczycielką w tej samej szkole. Zostałam szy pojawiło się chyba pytanie o to, co
ne były mi bliskie. Już w podstawówce wezwana do dyrekcji, gdzie czekała pani powinien robić dziennikarz.
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▸▸ A co powinien robić dziennikarz?
aktorka, wmawiałam mu że to wbrew
▸▸ Oprzyjmy się na tym przykładzie – czy prawu kanonicznemu (śmiech).
powinien interweniować, czy jednak pokazać, gdzie jest problem? Wydaje się, że ▸▸ W tym roku wydałaś książkę. Opow skali makro powinien ukazywać rze- wiedz o niej proszę.
czywistość taką, jaka ona jest. Dzienni- ▸▸ Jej tytuł to „Pułapka gender. Karkarz nie może podejmować decyzji za ko- ły kontra orły, czyli walka cywilizacji”.
goś, ma pokazywać problem.
Jak można się domyślać, piszę o gender jako potężnym zagrożeniu, stano▸▸ Po podstawówce było liceum, a póź- wiącym element wojny cywilizacyjnej.
niej studia. Dziennikarskie.
Starałam się pokazać, czym naprawdę
▸▸ Dziennikarskie dopiero w drugiej fa- jest to wszechobecne zjawisko, sprzedazie. Pierwsza była filozofia. Już w li- wane nam jako dobrodziejstwo. Dzięki
ceum wiedziałam, że aby mówić o świe- drobiazgowej analizie faktów, możemy
cie, najpierw trzeba się o nim czegoś się przekonać, że to element rewolucji
dowiedzieć. Ponieważ już w liceum za- kulturowej, której celem nie jest rozkochałam się w filozofii, bardzo chcia- wój człowieka, społeczeństwa czy nałam tę naukę studiować. Postanowi- rodu. Wszystko w imię źle rozumianej
łam więc pójść na studia filozoficzne, a wolności i postępu. Najpierw poddaje
na czwartym roku równolegle rozpo- się naród demoralizacji, żeby złamać
cząć dwuletnie podyplomowe studium jego kręgosłup moralny. Potem się go
dziennikarskie.
wykorzenia z wartości, niszczy jego tożsamość, burzy obowiązujący od wieków
▸▸ Od czego rozpoczęła się Twoja praca porządek moralny, a następnie odziew zawodzie?
ra się go z poczucia własnej godności,
▸▸ Na czwartym roku studiów zachwyci- zakłamuje osiągnięcia przodków, wyłam się filmem dokumentalnym i na ja- śmiewa bohaterów narodowych, wpaja
kiś czas porzuciłam myśl o pisaniu. Spę- poczucie ciągłej porażki i zniechęca do
dziłam w telewizji kilka lat. Pracowałam stawiania oporu, tłumacząc, że wszelprzy dużych widowiskach i galach emi- ki sprzeciw jest bezsensowny, że trzeba
towanych na żywo, jak np. Telekamery, być postępowcem i płynąć z prądem.
byłam kierownikiem produkcji „Warto rozmawiać” Janka Pospieszalskiego. ▸▸ Jak wspominasz Zawiercie? To Twoje
Przez rok byłam wicenaczelną Redakcji rodzinne miasto.
Programów Edukacyjnych, Dziecięcych ▸▸ To miasto, które mnie wychowało i jest
i Młodzieżowych w TVP1. Staraliśmy się przestrzenią najbliższą mojemu sercu.
wtedy zbudować pasmo dla dzieci i mło- Tu się urodziłam i zostałam ukształtowadzieży, przywrócić wartościowe progra- na przez te struktury społeczne. Wprawmy zdjęte z anteny i wprowadzić nowe. dzie nie mieszkam w Zawierciu od 16 lat i
Naszą pierwszą decyzją było stworze- przyjeżdżam stosunkowo rzadko, ale do
nie „Domowego przedszkola” w nowej dzisiaj większość moich snów rozgrywa
odsłonie. Rzeczywiście zrobiło furorę. się w zawierciańskiej scenerii [śmiech].
Poznałam też od podszewki produkcję Smuci tylko to, że nie mogłam do niego
filmową i telewizyjną. W międzyczasie wrócić, że nie stwarza możliwości rozwozrobiłam nawet dwuletnie studium pro- jowych. Myślę, że taki smutek przeżywa
dukcji w Łódzkiej Szkole Filmowej, co bardzo wielu młodych ludzi, którzy wyumożliwiło mi dalszy rozwój zawodowy jechali się wykształcić i bardzo chcieliby
w tym obszarze. Byłam drugim kierow- wrócić, żeby to miasto zmieniać, żeby
nikiem produkcji serialu telewizyjne- dać mu coś z siebie. Sama kilka lat temu
go „Hotel pod Żyrafą i Nosorożcem”, w odbiłam się od ściany. Dziś jest pewnie
którym grali wyśmienici aktorzy: Jola jeszcze trudniej.
Fraszyńską, Rafał Królikowski, Franciszek Pieczka i wielu innych. Pracowa- ▸▸ Jakie miejsca w Zawierciu są Ci szczełam też przy pierwszej serii „Ojca Ma- gólnie bliskie?
teusza” od początków jego powstawania. ▸▸ Jest wiele takich miejsc. Na przykład
Ustawialiśmy format, więc było to nie park przy Pałacyku Szymańskiego i sam
lada wyzwanie. Wśród moich licznych Pałacyk. W podstawówce byłam uczenobowiązków była koordynacja konsul- nicą ogniska muzycznego i chodziłam
tantów. Pamiętam, że gdy reżyser popa- tam na lekcje fortepianu. Zawiercie
dał w fantazję obsadową i nalegał, żeby bardzo się zmieniło. Nie ma już gęstej
gospodynię zagrała młoda, atrakcyjna „puszczy” między ulicami Piłsudskiego a
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„Pułapka gender. Karły kontra orły, czyli walka
cywilizacji” autorstwa Marzeny Nykiel

Blanowską, gdzie można się było bawić
w Indianę Jonesa. Teraz stoją tam garaże i supermarket. Zabetonowano nasze
dzieciństwo. To miasto pełne tajemnic i
niezwykłości. Uczyłam się go z książkami pana Bogdana Dworaka w ręku. Chodziłam po miejscach, które opisywał, zaczytywałam się w tamtych postaciach,
wyobrażałam sobie przedwojenne życie
zawiercian i dzięki temu bardziej zrozumiałam jego specyficzną historię.
▸▸ Czujesz się zawiercianką czy trochę
też warszawianką z racji zamieszkania?
▸▸ W Warszawie mieszkam już wiele lat i
bardzo dobrze się tu czuję, ale nadal jestem Zawiercianką. Gdy pytają, skąd jestem, mówię, że jestem „słoikiem” z Zawiercia [śmiech]. I jestem z tego dumna.
Trzeba jednak przyznać, że Warszawa
jest wspaniałym miastem, które potrafi
ciepło przygarnąć wszystkich. Nie sposób czuć się tutaj obco.
▸▸ Jakie są Twoje plany na najbliższe lata?
▸▸ Powiem tak: kiedyś, gdy sama układałam sobie scenariusze życia, były
dosyć ubogie [śmiech]. Odkąd zostawiłam to Panu Bogu, dzieją się rzeczy
fantastyczne. Jego wyobraźnia daleko
przekracza granice mojej. Pewnie nigdy nie znalazłabym się w tym miejscu,
wśród tych ludzi i takich wyzwań, gdybym nie pozwoliła Mu się prowadzić.
Niech tak zostanie.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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POŚWIĘCIĆ SIĘ SWOJEJ PASJI
Oliwia Szasta

Osiągnął w życiu bardzo wiele. Dzięki swoim psom pasterskim zdobył
kilka razy mistrzostwo Polski, Czech, Słowacji oraz wicemistrzostwo
Austrii. W jego stodole leży kilka pudeł z pucharami, bo nie ma już ich
gdzie ustawiać. Prowadzi gospodarstwo w Żarnowcu, w którym szkoli
psy pasterskie. Mieszka z daleka od ludzi, z wielką gromadą psiaków w
małym domku bez prądu. Ale każdy zauważy, że jest naprawdę szczęśliwy.
Z Tomaszem Pecoldem o jego pasji rozmawia Oliwia Szasta.

Tomasz Pecold

▸▸ Panie Tomaszu, zacznę od dość banal- reprezentację piłki ręcznej kobiet, ojciec ▸▸ Co skłoniło Pana do tego, żeby zająć
nego pytania: kim chciał Pan zostać w też był trenerem tej dyscypliny. No i nie- się właśnie tresurą psów?
przyszłości, kiedy był dzieckiem?
stety mnie też kazali grać, ale na szczę- ▸▸ Moje psy zawsze coś umiały, np. przyno▸▸ Tomasz Pecold: Psiarzem! [śmiech] ście skończyło się to wypadkiem i mo- sić piłki, siadać, warować, podstawowe koZawsze chciałem mieć psa. Najpierw był głem wreszcie zająć się tym, co naprawdę mendy. Pewnego dnia, mając już dwa kunjeden, potem drugi, a z czasem pojawi- lubię, czyli psami. Od początku były ze delki, natrafiłem na profesjonalny zakład
ły się kolejne. Na początku były to kun- mną te zwierzęta. Jako dziecko chciałem tresury psów. Tam zapłaciłem za normalny
delki, które przygarnąłem ze schroniska. być weterynarzem, ale już w podstawów- kurs, a po jakimś czasie zostałem w tym
Moi rodzice byli zawodowymi sportow- ce stwierdziłem, że weterynarze nie mają zakładzie wolontariuszem i pomagałem
cami. Mama prowadziła ponad 15 lat czasu zajmować się psami.
przy psach. Byłem tam pozorantem, czyli
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osobą, która daje się gryźć psom – czyli
stawałem się ofiarą dla psów obronnych.
Z czasem zostałem szkoleniowcem. A później zaczęła się ta cała zabawa w psi sport.
▸▸ A aktualnie na czym polega Pana praca?
▸▸ Wyspecjalizowałem się w dwóch kategoriach, w zasadzie w trzech, w konkretnej rasie psów – border collie szkockich,
ale również we wszystkich innych rasach
psów pasterskich zaganiających. Specjalizuję się w szkoleniu tych psów do pracy
przy owcach oraz zajmuję się rozwiązywaniem psich problemów, czyli jestem takim psim psychologiem. Kiedy psy mają
problemy z właścicielami, bo nigdy nie
jest odwrotnie, to wtedy wkraczam ja i
staram się pomóc.
▸▸ W jaki sposób porozumiewa się Pan z
Tomasz Pecold dzięki swoim psom pasterskim zdobył liczne nagrody i wyróżnienia
psami? Jak się Pan tego nauczył?
▸▸ Są różne szkoły. Można jeździć na seminaria dla psów, można też uczyć się od wydawanych przez specjalny gwizdek. z tego utrzymać. Gdyby to, co robię, miaosób doświadczonych w tej dziedzinie. Ja Dopóki pies mnie słyszy, to wykona każ- ło charakter pozbawiony pasji i było nanatomiast wybrałem najtrudniejszą dro- de moje polecenie.
stawione tylko na komercję, to łatwiej
gę, czyli życie z psami. Do wszystkiego
mógłbym zrezygnować. Niestety w moim
dochodziłem sam. Oczywiście jeździłem ▸▸ Jak często przyjeżdżają do Pana lu- przypadku jest inaczej. Regularnie przyjna różne spotkania, seminaria i podglą- dzie, którzy chcą wytresować swojego muję psy, które potrzebują pomocy, więc
dałem, jak to robią inni.
pupila na psa pasterskiego?
rosną koszty utrzymania hodowli. Na
▸▸ W każdy weekend ktoś tu się pojawia. wszystko zarabiam sam. Im więcej psów,
▸▸ To, czym się Pan zajmuje, traktuje Pan Przyjeżdżają do mnie osoby z różnych tym więcej wydatków. Wyżywić wszystjako swoją pracę czy raczej jako hobby? stron Polski. Ludzie z naszej okolicy kie zwierzaki nie jest ciężko, ale gdy któ▸▸ Przede wszystkim jest to pasja, a na przywożą psy na kilka lekcji, żeby tylko reś z nich zachoruje, to już jest trudniej.
drugim planie dopiero praca. W tej nauczyć je podstawowych komend.
chwili posiadam tutaj 26 psów. Pracuję
▸▸ Poza psami i owcami ma Pan tutaj pod
z nimi wszystkimi. Byłem pierwszym ▸▸ Wiem, że organizował Pan różne im- opieką inne jakieś zwierzęta?
sędzią prób pracy psów pasterskich w prezy dla psiarzy.
▸▸ Są tutaj trzy konie. Nie umiem jeździć
Polsce, pierwszym instruktorem. Jako ▸▸ Zorganizowałem jedną wystawę border konno, bo nigdy mnie to nie interesowało.
pierwszy wprowadziłem do Polski spor- collie. Byłem organizatorem bardzo wie- Jednego dostałem od przyjaciół – Ogórka.
ty dla psów, czyli łapanie przez psa la- lu zawodów we frisbee i flyballu. Przez Dwa przygarnąłem, bo po prostu było mi
tającego frisbee. Wprowadziłem flyball, 10 lat zajmowałem się organizacją mi- ich szkoda, kiedy dowiedziałem się, jaka
czyli latającą piłkę. Wprowadziłem wraz strzostw Polski psów pasterskich. Ra- czeka je przyszłość. Są tutaj i mnie denerz kolegą około 20 lat temu najpopular- zem ze znajomymi stworzyliśmy Herding wują. Ale i tak ich nie oddam! [śmiech]
niejszy w Polsce sport dla psów – agility. Working Test, czyli test przydatności do Jest jeszcze kozioł – Roman.
Sport ten polega na tym, że właściciel za pracy, żeby ludzie mogli testować swopomocą słów i gestów musi przeprowa- je psy, nawet te, które nie pracują na co ▸▸ Uważa Pan, że teren powiatu zawierdzić swojego psa przez bardzo rozbudo- dzień przy owcach.
ciańskiego jest ciekawym miejscem na
wany i trudny tor przeszkód.
Organizowałem też seminarium pa- spacery ze swoimi pupilami?
sterskie dla ludzi, którzy chcą dowiedzieć ▸▸ Jak najbardziej! Ze swoimi psami czę▸▸ Wróćmy do psów pasterskich: jaki jest się czegoś więcej na temat pasterstwa od sto wychodzę na spacery. Moje psy same
najlepszy wiek takiego psa, żeby wy- kogoś, kto ma duże doświadczenie. Zje- kontrolują się na spacerze. Nie potrzeszkolić go podstaw pracy z owcami?
chali się tu ludzie z wielu miejsc Polski. Po- bują kagańców, smyczy i obroży. W mie▸▸ Każdy wiek jest dobry, ale minimal- magałem im rozwiązać problemy, dzieli- ście na ogół jest inaczej, bo idąc w parku
ny to 12 miesięcy, bo musi on dojrzeć łem się doświadczeniem, rozmawialiśmy i nie można puścić swojego psa wolno. Na
do pracy. Ja wyróżniam dwie rasy psów przede wszystkim wspólnie się uczyliśmy. pewno każdy ma wokół siebie jakiś obpracujących z owcami – border collie
szar, na którym pies może się swobodnie
i całą resztę psów pasterskich. Border ▸▸ Myślał Pan kiedyś, żeby zrezygnować wybiegać. Zachęcam do długich spacecollie jest niezastąpiony! Jeden pies po- z tego wszystkiego? Miewa Pan chwile rów ze swoimi czworonogami, bo to zdrotrafi opanować ponad 1000 owiec! Jest zwątpienia?
we dla człowieka i dla psa.
to jedyna rasa psów na świecie, która ▸▸ Cały czas o tym myślę! Dwadzieścia lat
potrafi pracować za pomocą dźwięków już się tym zajmuję. Coraz ciężej jest się ▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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DOBRE TOWARZYSTWO
Paweł Kmiecik

– „Nasza działalność wynikła z potrzeby zachowania osobliwości
regionalnych, których jest bardzo dużo ze względu na to, że sama
miejscowość Szczekociny ma ponad 650-letnią metrykę jako miasto” – tak
o założeniu Towarzystwo Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki mówi
jego prezes, Czesław Orliński. Istniejące od 20 lat stowarzyszenie prowadzi
działalność na rzecz krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego.

Czesław Orliński, prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki

Szczekocińskie Towarzystwo, które przez dwie dekady istnienia wydało szereg publikacji historycznych oraz
zorganizowało kilkanaście rajdów tematycznych i sesji naukowych, jest nierozerwalnie związane z osobą Czesława
Orlińskiego. To emerytowany nauczyciel
Zespołu Szkół w Szczekocinach, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej i
Nagrodą Ministra Oświaty oraz radny
pięciu kadencji Rady Miasta i Gminy w
Szczekocinach. Krótko mówiąc: człowiek
wszechstronny oraz zaangażowany całym sobą w kultywowanie pamięci o naszych przodkach.

RAJDY DO WYWŁY
– „W szkole prowadziłem Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne, które było bardzo aktywne. Organizowaliśmy jednodniowe rajdy, ale także
braliśmy udział np. w Rajdzie Świętokrzyskim, czy też w rajdzie Złota
Jesień na Jurze” – wspomina prezes
Towarzystwa Kulturalnego, zapytany
o genezę powstania stowarzyszenia.
Wraz z innym regionalistą ze szkoły (i jednym z jej byłych dyrektorów),
Andrzejem Wierzbowskim, założyli
organizację pozarządową, której ideą
były krzewienie pamięci narodowej.

Oficjalna rejestracja Towarzystwa nastąpiła w 1992 roku.
– „Naszym głównym celem jest zachowanie osobliwości regionalnych z
uwzględnieniem tradycji bitwy Tadeusza
Kościuszki pod Szczekocinami 6 czerwca
1794 r. oraz tego wszystkiego, co się wokół tego dzieje, nie tylko w naszej gminie,
ale i w sąsiednich” – mówi Czesław Orliński. A gmin, na terenie których Towarzystwo prowadzi swoją działalność, jest kilka. Wynika to z charakteru wydarzenia,
któremu poświęcone jest powstanie stowarzyszenia. Bitwa pod Szczekocinami
odbyła się około 8 kilometrów od miasta
– na polach w pobliżu wsi Wywła, która
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Sesja naukowa na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

obecnie znajduje się na terenie gminy
Słupia, a ta – w powiecie jędrzejowskim.
Tadeusz Kościuszko, który dowodził w
tej bitwie polskimi oddziałami, miał
punkt dowodzenia na wzgórzu pomiędzy wsiami Chebdzie i Przybyszów – te
z kolei znajdują się w gminie Moskorzew
należącej do powiatu włoszczowskiego.
Oba powiaty są częścią województwa
świętokrzyskiego, Szczekociny zaś, czyli
siedziba organizacji, to powiat zawierciański i województwo śląskie. Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki działa zatem na terenie dwóch województw,
trzech powiatów i trzech gmin.
W skład wspomnianego „zachowania osobliwości regionalnych” wchodzi
szereg różnorodnych działań. Jednym z
nich jest organizowanie rajdów dla młodzieży do miejsca bitwy pod Szczekocinami. W tym roku już po raz trzynasty
młodzież z 19 szkół z regionu wybrała się
do Szczekocin (m.in. aby zobaczyć obraz
przedstawiający bitwę, który wisi w sali
sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy) oraz na
pola Wywły. – „W ramach tegorocznego
rajdu zorganizowano inscenizację bitwy,
która odbyła się z udziałem młodych ludzi, uczniów z Moskorzewa, ze Słupi, ze
Szczekocin, i reżyserów z Kielc. Doszedł
do tego jeszcze konkurs wiedzy o Szlaku
Kosynierów, o Tadeuszu Kościuszce, konkurs piosenki turystycznej” – wspomina
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Czesław Orliński. W rajdzie wzięło udział
około 850 osób.
100 LAT WIĘCEJ
Oprócz corocznych rajdów młodzieżowych Towarzystwo wydaje publikacje dotyczące historii regionu – w ciągu 20 lat
działalności takich publikacji powstało
10. – „Razem z Andrzejem Wierzbowskim,
który był głównym inicjatorem i autorem,
wydaliśmy w 1994 r. pierwszy folder –
»Szczekociny i okolice. Szlak Kosynierów«.
Powstanie tego folderu było udokumentowaniem faktu, że zaczynamy utrwalać
naszą lokalną historię. Wcześniej nie było
takich regularnych wydawnictw” – mówi
prezes Towarzystwa.
Liczne publikacje stowarzyszenia są
związane z jego działalnością naukową.
Od lat w Szczekocinach organizuje sesje
naukowe, a ich efektem są drukowane
publikacje. Tematami sesji nie jest tylko
Bitwa pod Szczekocinami, ale – ogólniej
– historia miasta. – „Wcześniej, zanim
ukazały się nasze wydawnictwa i wyniki
sesji naukowych, panowało przekonanie
– za Janem Długoszem – że Szczekociny
zdobyły prawa miejskie około 1460 r. Z
badań dr. Jacka Laberscheka z Polskiej
Akademii Nauk, który bywał na naszych
sesjach, dowiedzieliśmy się jednak, że
zdobyliśmy prawa miejskie w 1355 r., za

czasów Piotra Odrowąża, w wyniku dokumentu Kazimierza Wielkiego” – mówi
prezes Towarzystwa Kulturalnego. Dodaje z uśmiechem: „Udało nam się dodać do
historii Szczekocin ponad 100 lat”.
Efekty działalności Towarzystwa są
widoczne nie tylko w Szczekocinach. W
wyniku sesji naukowej z 2001 r. szkoła
w pobliskich Goleniowach (powiat zawierciański) przyjęła imię Wespazjana
Kochowskiego – XVII-wiecznego poety,
który przez pewien czas mieszkał w tej
miejscowości. – „Organizujemy nie tylko
sesje, ale i wycieczki: na Białoruś, gdzie
urodził się Tadeusz Kościuszko, do Solury
w Szwajcarii, gdzie zmarł, a kilka tygodni
temu zorganizowaliśmy wycieczkę do Wadowic, gdzie mieszka siostra Magdalena
Strzelecka, która pochodzi ze Szczekocin,
a była dyrektorką starego muzeum w Wadowicach” – wspomina Czesław Orliński.
MIĘDZYWOJEWÓDZKA
WSPÓŁPRACA
Wydawać by się mogło, że współpraca
trzech gmin należących do trzech powiatów znajdujących się na terenie dwóch
województw jest dla Towarzystwa Kulturalnego trudna, zwłaszcza gdy potrzeba
zdobyć pieniądze na działalność. Przykład stowarzyszenia dowodzi jednak, że
dla chcącego niewiele trudnego. Choć bez
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dobrej woli lokalnych władz nawet dobra chęć na niewiele by się zdała.
– „W tym roku środki pomocowe na
organizację rajdu pozyskała gmina Słupia. Zostaliśmy poproszeni do współorganizowania tego przedsięwzięcia.
Wójt lub Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew czy też Słupi zapraszają
nas na sesje Rady, na których zgłaszam
ewentualne problemy. Pewnego razu
burza zniszczyła pamiątkową lipę na
kopcu w Chebdziu, która została posadzona w 1917 r., w setną rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki. Interweniowaliśmy u Wójta i zajęto się tym. Innym razem nasze Towarzystwo zgłosiło konieczność udostępnienia drogi do
kopca w Chebdziu, ponieważ część tej
drogi szła przez prywatne pole. Marszałek województwa świętokrzyskiego przekazał środki dla gminy Moskorzew, która wykupiła to pole, więc w
tej chwili już jest tam droga dojazdowa”
– wymienia prezes Orliński.
Istniejące od 20 lat Towarzystwo
Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki
ma w planach na najbliższe lata równie intensywną działalność, jak do tej
pory. „W dalszym ciągu staramy się o
odmalowanie kos na szlaku kosynierów, pozyskanie lokalu na organizację
izby pamięci regionalnej oraz oznakowanie XIII-wiecznego grodziska za
lasem Gąszcze, gdzie były początki
Szczekocin” – mówi Czesław Orliński.
– „W planach mamy dalszą działalność
wydawniczą. Myślę, że w lutym przyszłego roku pojedziemy na Białoruś,
zorganizujemy sesję poświęconą tajnemu nauczaniu w okolicach Szczekocin podczas okupacji oraz czternasty
rajd” – dodaje.
W czerwcu Towarzystwo Kulturalne obchodziło 220. rocznicę Bitwy pod
Szczekocinami. Za trzy lata, w październiku, przypadnie 200. rocznica
śmierci generała Tadeusza Kościuszki. Oprócz tych wielkich i okrągłych
rocznic Towarzystwo na co dzień prowadzi nienagłośnioną medialnie pracę
na rzecz utrwalania i kultywowania
historii naszego kraju na przykładzie
historii regionu. Publikacje wydane
przez TK są gratką dla pasjonatów
dziejów z przeszłości, choć ich działalność skierowana jest do wszystkich.
Wszyscy bowiem mamy – oprócz ojczyzny zwanej Polską – swoją małą
ojczyznę, z którą związana jest zarówno przyszłość, teraźniejszość, jak
i przeszłość.

UNIWERSYTET
KAŻDEGO WIEKU
Paweł Kmiecik

Tytuł nie jest przypadkowy. Przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu od
dwóch lat funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego
Wieku, który – zgodnie z nazwą – przeznaczony
jest dla seniorów. – „Jeśli jednak ktoś w innym
wieku odczuwa potrzebę uczestnictwa w zajęciach,
czemu mielibyśmy mu odmawiać?” – mówi Dorota
Cygan, dyrektor MGOK i przewodnicząca UTW.

Członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

Historia UTW rozpoczęła się w 2012
roku, choć pomysły na jego założenie pojawiały się już wcześniej. Wiosną tamtego roku w „Gazecie Ogrodzienieckiej”
pojawiła się ankieta zachęcająca do tego,
aby potencjalni członkowie Uniwersytetu wyrażali swoje zdanie na temat obszarów tematycznych, jakie ich najbardziej interesują. Odzew był spory. – „W
międzyczasie uczestniczyłyśmy z panią
Marią Lipką-Stępniewską w Kongresie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie, gdzie spotkałyśmy przedstawicieli UTW z Łaz i dogadaliśmy z Wyższą
Szkołą Biznesu. Tak czasami jest w życiu,
że trzeba gdzieś wyjechać, żeby się spotkać z kimś, kogo się ma pod bokiem” –
mówi Dorota Cygan.

W KAŻDYM WIEKU
Pierwsze spotkanie ogrodzienieckiego UTW odbyło się w październiku 2012
roku. Od początku, aż do dzisiaj, Uniwersytet Trzeciego Wieku działa – inaczej,
niż UTW w Zawierciu i Łazach – nie w
formie organizacji pozarządowej, lecz
jako grupa nieformalna, która jest jedną
z inicjatyw funkcjonujących przy lokalnym ośrodku kultury. – „Jest to forma
działania domu kultury, co nie zmienia
faktu, że zajęcia są prowadzone według
takich samych czy podobnych zasad jak
te obowiązujące w innych uniwersytetach” – mówi Dorota Cygan.
Jako że UTW nie stanowi odrębnej jednostki, jego przewodniczącą jest

9

Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu

dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ogrodzieńcu. Istnieje również organ doradczy, czyli tzw. rada słuchaczy, która składa się z siedmiu osób.
Przewodniczącą organu doradczego jest
Maria Lipka-Stępniewska.
UTW otwarty jest nie tylko dla osób w
tzw. trzecim wieku. – „Gdy przychodzi np.
kobieta, która ma 36 lat, i mówi: »Ja zgłupieję w domu, bo nie pracuję, wychowuję
dzieci, a chciałabym się zaangażować«, to
mówimy: proszę bardzo, zapraszamy” –
mówi Maria Lipka-Stępniewska. Jedną z
zachęt do zaangażowania się w Uniwersytet jest tematyczny przekrój działalności
– zajęcia oferuje 11 sekcji (np. historyczna, przyrodnicza, rekreacyjno-sportowa,
profilaktyczno-zdrowotna, językowa, literacka, rękodzieła, malarska, Uniwersytecki Klub Filmowy).
Co więc należy zrobić, aby stać się
członkiem UTW? – „Trzeba przyjść, przynieść dwa zdjęcia, wpłacić 30 zł wpisowego i zadeklarować wpłatę 5 zł miesięcznie.
Każdy dostaje indeks, ma prawo uczestnictwa w zajęciach oraz skorzystania z
przywilejów. Do przywilejów należą specjalne kwoty odpłatności za zajęcia. Na
przykład za kurs angielskiego płaci się 15
zł miesięcznie” – wymienia Dorota Cygan.
Uczestnictwo w UTW jest więc opłacalne.

która w poniedziałek zaczyna od porannego wyjazdu na basen, przyjeżdża, potem mają chyba jakąś gimnastykę, angielski, wpada do domu, bo coś trzeba
zjeść i na gimnastykę” – mówi Maria
Lipka-Stępniewska. – „Gdy pokazała
mi swój grafik, bardzo się zdziwiłam. A
ona mówi: »Ja po prostu żyję«. O poniedziałku do piątku miała zapełniony czas.
Na moją sekcję historyczną też chodzi.
Często jest tak, że dzieci wyjechały, mąż
umarł, a doskwierająca samotność przypomina pytanie: co robić?”.
Odpowiedzi na to pytanie w ogrodzienieckim UTW szuka wiele osób, nie
tylko z miasta. – „Mamy małżeństwo
z Bzowa, które przyjeżdża na angielski
oraz jedną panią z tej dzielnicy. Poza
tym kilka osób z Pilicy, z Giebła, Ryczowa i z Fugasówki” – wymienia przewodnicząca Rady Słuchaczy. Kobiety
stanowią większość uczestników zajęć.
Powody są dwa: jest sporo wdów – dużo
więcej niż wdowców. I drugi – mężczyźni wydają się być mniej przekonani do
takiej formie aktywności.
NASZ DOM KULTURY

– „Ten dom kultury jest oswojony,
jest taki… nasz” – mówi pani Maria. –
„Przychodzą tu babcie, czasami na feCO ROBIĆ?
rie czy na wakacje przyjeżdżają do nich
wnuki, a wtedy one je tu przyprowadzaNiektórzy korzystają z niemal wszyst- ją, bo są fajne zajęcia, bo tu dzieci w czakich dostępnych zajęć. – „Mam znajomą, sie wakacji też czegoś ciekawego mogą
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się dowiedzieć, nauczyć”. Dobra atmosfera w ogrodzienieckim UTW wydaje się
być kluczem do sukcesu jego działalności. Celem tej działalności jest – jak zaznaczają przedstawiciele Uniwersytetu – radość płynąca z zaangażowania
członków grupy.
– „Daje nam to satysfakcję, samorealizację, poczucie wartości. I to jest naszym
celem podstawowym, żeby ludziom się
żyło przyjemniej” – stwierdza Dorota
Cygan. Wtóruje temu Maria Lipka-Stępniewska: „Dla mnie jest to frajdą, satysfakcją. Chciałabym jak najwięcej przekazać, jak najwięcej ludzi zainteresować
historią naszej okolicy, abyśmy wiedzieli,
że możemy czuć dumę z przeszłości naszego miasteczka”.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Ogrodzieńcu istnieje dwa lata. To dużo
i mało. – „Cieszymy się z tego, że jest
fajnie i cały czas sobie życzymy, żeby
nie było gorzej, a wręcz odwrotnie, żeby
było lepiej. Będziemy dążyli do doskonałości absolutnej” – śmieje się Dorota
Cygan. Nie jest wykluczone, że w najbliższych latach zmieni się forma funkcjonowania UTW – z grupy nieformalnej
przy MGOK na stowarzyszenie. Wykluczone wydaje się natomiast jedno – że
członkowie Uniwersytetu będą uważali
swoje uczestnictwo w nim za stracony
czas. UTW w Ogrodzieńcu stwarza wielką możliwość rozwoju swoim „studentom”. Zarówno w trzecim, czwartym, jak
i nawet drugim wieku.
ZAWIERCIANIN · JESIEŃ 2014 • NR 3 (20)

STAWIAMY NA ROZWÓJ
Z Eugeniuszem Kapuśniakiem, wójtem gminy Żarnowiec, rozmawia Oliwia Szasta.
▸▸ Co udało się zrobić w 2014 r. w gminie
Żarnowiec, szczególnie dzięki środkom
z Unii Europejskiej?
▸▸ Eugeniusz Kapuśniak: W tym roku
w naszej gminie sporo się działo. Odnowione i wyremontowane zostały wszystkie remizy OSP, a dla strażaków-ochotników z Chliny i Brzezin zakupiono nowe
samochody bojowe. Zakupiono również
wóz asenizacyjny, ciągnik i samochód
osobowy dla Zakładu Wodociągów i
Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu.
Oddana do użytku została oczyszczalnia ścieków. Zakupiono 9-osobowy bus
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Odbudowano kilkadziesiąt kilometrów
dróg w naszej gminie. Wyremontowano
dwa mosty w Brzezinach. Założonych
zostało 561 zestawów instalacji solarnych. Przekazano także 90 tys. zł dla
oddziału przedszkolnego w Małoszycach oraz w Chlinie.

Eugeniusz Kapuśniak, wójt gminy Żarnowiec

brano pod uwagę m.in. sposób zarządza- ramach Dni Żarnowca duża grupa osób
nia finansami w latach 2010 2013, war- wybiera się właśnie na kajaki. Odcinek
▸▸ Czy na ten rok planowane są jeszcze tość środków unijnych w przeliczeniu na spływu jest dość długi, bo ciągnie się
jakieś duże inwestycje?
jednego mieszkańca w latach 2010 2013 od Żarnowca aż do Szczekocin. Orga▸▸ Aktualnie trwają prace przy odbudowie oraz wyniki testów szóstoklasistów i eg- nizowane są również rajdy rowerowe
zniszczonego ogrodzenia oraz budowa zaminów gimnazjalnych. Niedawno zosta- po pięknej okolicy. W tym roku mamy
parkingu przy kościele w Łanach Wiel- ły również ogłoszone wyniki Sportowego już 7. edycję 24-godzinnego rajdu rowekich. Trwają również roboty przy mon- Turnieju Miast i Gmin – w skali wojewódz- rowego organizowanego przez GOKSiT
tażu światłowodu – instalacji szybkiego twa śląskiego uzyskaliśmy 5. miejsce, a w Żarnowiec oraz CKiS Miechów. Myślę,
Internetu szerokopasmowego w Żarnow- skali całego kraju 18.
że każdy, kto chciałby odwiedzić gminę
cu. W pozostałych wsiach naszej gminy
Żarnowiec, znalazłby coś ciekawego dla
zamontowane zostaną przekaźniki, dzię- ▸▸ Jakie imprezy są organizowane przez siebie, czy to wyjście na basen, czy wyki którym drogą radiową będzie można gminę dla mieszkańców oraz dla przy- cieczkę rowerową.
odbierać sygnał. Prace powinny być za- jezdnych gości? Czy w tym roku miały już
kończone w końcu września 2014 r.
miejsce takie wydarzenia?
▸▸ Uważa Pan, że nasza gmina w ciąGmina przeznaczyła także 1 mln zł na ▸▸ W maju odbyły się Gminne Zawody gu ostatnich kilku lat zmieniła się na
budowę ronda w Żarnowcu. Zakończenie Sportowo-Pożarnicze. Jest to turniej lepsze?
budowy planowane jest 15 października, organizowany co roku dla ochotniczych ▸▸ Tak, jak najbardziej. Bardzo dużo inchoć mam wątpliwości, czy uda nam się straży pożarnych. W tym roku brało w westujemy w cały teren gminy. Uwaw tak krótkim czasie wykonać wszyst- nim udział w zawodach aż 20 jednostek żam, że gmina zmienia się na lepsze.
kie prace. W tym roku będzie również z terenu gminy Żarnowiec.
Świadczy o tym m.in. to, że gmina
przeprowadzony remont dachu kościoła
Największa impreza w naszej gminie Żarnowiec jest na 33. miejscu spośród
pw. Narodzenia NMP w Żarnowcu oraz to oczywiście Dni Żarnowca. Jak zawsze wszystkich gmin wiejskich w kraju, jedzwonnicy przykościelnej.
mieszkańcy gminy przybywają licznie, by żeli chodzi o środki pozyskane z Unii
posmakować potraw miejscowych kół go- Europejskiej, a w maju tego roku rada
▸▸ Jakie są szczególne osiągnięcia gminy spodyń wiejskich lub posłuchać zespołów gminy udzieliła absolutorium za rok
Żarnowiec? Mam na myśli konkursy i muzycznych. W tym roku jesteśmy także 2013, ponieważ wydatki inwestycyjne
turnieje.
organizatorami Powiatowych Dożynek. w ubiegłym roku zamknęły się w kwo▸▸ W 10. już edycji Rankingu Samorządów,
cie ponad 12 mln zł. Jest to bardzo
organizowanym przez dziennik „Rzeczpo- ▸▸ Jakie atrakcje czekają na przyjezd- duża kwota, gdyż dochody gminy wyspolita”, gmina Żarnowiec zajęła 18. miej- nych gości w naszej gminie?
noszą zaledwie 4 mln zł.
sce spośród 1571 gmin wiejskich. Uważam, ▸▸ Bardzo dużym zainteresowaniem
że to wspaniały wynik. W tym rankingu cieszą się spływy kajakowe. Co roku w ▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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LUBIĘ TU WRACAĆ
Pochodzi z Zawiercia, tu się wychowała. Pisze wiersze i książki. Akcję
najnowszej powieści umieściła w Blanowicach. Teresa Oleś-Owczarkowa
opowiada o tym wszystkim w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.
▸▸ Jest Pani autorką książki „Mrówki
w płonącym ognisku”, w której pisze
Pani o dzielnicy Zawiercia – Blanowicach. Czy to książka o naszym mieście?
▸▸ Teresa Oleś-Owczarkowa: I tak, i nie.
Nie, ponieważ ta książka nie jest dokumentem. Ale zarazem tak, gdyż mieszkańcy Blanowic odnajdą w niej wiele
znajomych elementów kulturowych, krajobrazowych i historycznych. W książce
starałam się zatrzymać dawny obraz tej
wsi, w której środkiem wąwozu płynie
Struga, do Stoku po zachodzie słońca
mężczyźni przyjeżdżają poić konie, piją
wodę krowy wracające z pastwiska i żyją
ludzie podobni do prawdziwych osób żyjących tam przed laty. Bawią się, cierpią i
po prostu żyją. Czytelnik znajdzie wiele
historii, które się wydarzyły, albo tylko
mogły wydarzyć w Blanowicach. Pewna czytelniczka z wybrzeża rozpoznaje
„moje osoby dramatu” jako swoje znajome z okolicy, a są też inni czytelnicy, jak
ktoś z Mazur czy z Rzeszowskiego, spod
Łańcuta, którzy twierdzą, że napisałam
o ich wsiach, tylko nazwiska nie brzmią
im znajomo.

Tymczasem właśnie te elementy są niezbędne dla zachowania nie tylko naszego
życia, ale w ogóle życia. Blanowice, jako
dawna wieś, znajoma i zachowana w mojej pamięci, niejako posłużyła mi do pokazania zwykłych ludzi, przez co stała się
symbolem życia na Ziemi.
▸▸ Czemu Blanowice są tym symbolem,
a nie Kromołów, Skarżyce lub któraś z
pozostałych dzielnic Zawiercia?
▸▸ Ponieważ to Blanowice znam i kocham.
Mój ojciec pochodził z Blanowic i jako
małe dziecko przebywałam w nich ponad
dwa lata u babci. To bardzo ważne miejsce w moim życiu.

▸▸ Jest Pani zawiercianką?
▸▸ Tak uważam. Przede wszystkim rodzinnie jestem związana z zawiercianami. Ale nie tylko dlatego. Tutaj chodziłam do szkoły podstawowej, najpierw z
Podwala, obecnie znanego jako Cegielnia,
do Blanowic, a później na Wierzbową do
szóstki. Tu zdawałam maturę w Liceum
im. Stefana Żeromskiego i potem dojrzewałam jako człowiek. W Zawierciu mieszka moja najbliższa rodzina: syn, synowa i
▸▸ Co jest tytułowym płonącym ogni- wnuczek. Mam tu także krewnych, dawskiem?
ne przyjaciółki i sporo znajomych, którzy
▸▸ Cały świat, bo opowiadając o życiu wsi, znają mnie jako Makiełównę, córkę Stamówię o życiu na Ziemi. A nie zapomi- sia i Danusi.
najmy, że wszyscy pochodzimy ze wsi,
chociaż jedni wyszli z niej tydzień temu, ▸▸ Jak bardzo Zawiercie zmieniło się od
a inni żyją w mieście od dawna, bo ich czasów Pani szkolnych lat?
rodziny 500 lat temu opuściły wieś, a in- ▸▸ Bardzo. Drewniana zabudowa włanych 100 lat temu. Płoną lasy i zwierzę- ściwie zniknęła. Inne są teraz ulice i
ta, nieznane z nazwy wsie i miasta. Nie nie ma już bardzo wielu rzeczy, które
ma na świecie dnia, żeby gdzieś nie było wydawały mi się monumentalne, jak
wojny, a zatem ognia.
chociażby Studnia Jagielaka czy stara Fabryka Akcyjna. Stare zostało wy▸▸ Czy więc życie jest płonącym ogni- burzone, aby ustąpić miejsca nowemu.
skiem, a my wszyscy mrówkami?
Nie zachowano pewnych budowli i za▸▸ Tak, chociaż może nie samo życie a ra- kątków,uważając je za nieważne. Chaczej nasz ziemski świat. Wobec zaburzo- rakter miasta się zmienia, w zależności
nej równowagi pomiędzy światowym od tego, co zdołali w nim zmienić jego
postępem technicznym a etyką istnie- mieszkańcy. Z czasem ulepszenia stają
je realne zagrożenie dla życia i nas sa- się niezauważalne i niewielu dziś pamych. Z wielu powodów rozdęta została mięta np. przejazd kolejowy w samym
do rozmiarów karykaturalnych wolność środku miasta, który został zastąpiony
bez odpowiedzialności i ograniczeń. przez tunel.
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Teresa Oleś-Owczarkowa

▸▸ Obecnie mieszka Pani w Krakowie.
Jakie to wrażenie wracać do swojego
rodzinnego miasta?
▸▸ Książka „Mrówki w płonącym ognisku”
zaczyna się takim właśnie powrotem do
Zawiercia. Czy miło się wraca? Oczywiście! Zresztą zawsze, gdy w Krakowie widzę samochód z rejestracją zawierciańską, to dyskretnie macham ręką kierowcy
[śmiech]. Emocjonalnie cały czas uczestniczę w zawierciańskim życiu, mimo że
czasami nie przyjeżdżam tu przez jakiś
czas.
▸▸ Od czego zaczęło się Pani zainteresowanie pisarstwem?
▸▸ Jest taki grecki termin poiesis – dzieło ze
słów. To chyba od tego się u mnie wszystko zaczęło: rozmowa bywała takim moim
dziełem ze słów i tak jest do dziś. Tyle, że
teraz częściej te „dzieła” zapisuję. Odkąd
nauczyłam się czytać, czytałam z pasją, a
potem także coś pisałam. W czasach szkolnych czyniłam nieśmiałe próby, ale zapewne nie były dobre, skoro nie wychodziłam
z nimi nawet do najbliższych. Aż przyszedł czas, że pisanie stało się moim ulubionym zajęciem. Ponieważ mieszkaliśmy
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Teresa Oleś-Owczarkowa podczas spotkania z czytelnikami

w Katowicach, mąż zaniósł moje wiersze czytać dopiero wtedy, kiedy zostanie ona
do „Gościa Niedzielnego” i tam nimi za- bezpiecznie od nich oddalona.
debiutowałam. Kiedy poszłam po honorarium, poznałam redaktorów i od tamtego ▸▸ Zachowuje Pani optymizm.
czasu zaczęłam pisywać cotygodniowe ar- ▸▸ Staram się. Głownie ze względów higietykuły o życiu, miłości, zabawie, strachu nicznych, ale i z przekonania, że nadzieja
i nawet modlitwie. Przez jakiś czas, za- nie jest dla głupców, lecz dla podtrzymaproszona przez pana Jagodzińskiego, pi- nia w wytrwałym dążeniu do celu. W tej
sywałam też do „Trybuny Ziemi Zawier- chwili piszę rzecz, której akcja odbywa
ciańskiej”, co wspominam z sentymentem. się w mieście bardzo przypominającym
Ostatecznie jednak odeszłam od publicy- Zawiercie. Opisuję w niej ciekawe czasy,
styki, aby przejść do pisarstwa. Napisałam które zawsze są trudne. Ta książka znowu
książkę „Rauska”, która cieszy się uzna- rodzi się w bólach, pośród tysiąca wątpliniem czytelników i krytyki. Pisuję także wości dotyczących nie tylko miejsca akcji,
i zamieszczam swoje wiersze w krakow- ale także metody, gdyż lubię dostosowyskich almanachach. Pośród poetów, mu- wać formę utworu do treści. Staram się
zyków i malarzy, z którymi się przyjaźnię, podtrzymywać nadwątloną pogodę dunie sposób przestać pisać.
cha, aby nie przekazywać czytelnikowi
wyłącznie pesymistycznych wizji.
▸▸ W swoich książkach nie unika Pani
tematów poważnych.
▸▸ Kiedy można się jej spodziewać?
▸▸ To dlatego, że cenię swoich czytelników. ▸▸ Jesienią chcę wydać wiersze. Później
Staram się pisać o sprawach ważnych i zajmę się już wyłącznie tą książką, która
trudnych oraz opowiadam o życiu na pro- tylko poniekąd jest kontynuacją „Rauski”.
wincji, w Polsce pozawarszawskiej. Nie
pomijam w swoich książkach i nie druko- ▸▸ Czy łatwo jest współcześnie tworzyć
wanych jeszcze opowiadaniach biedy i za- (i wydawać) wymagającą prozę? Od czecofania, ale równocześnie przypominam go powinni zacząć młodzi zainteresodawną kulturę wsi. Tańce i zapominane wani tego rodzaju pisarstwem?
piosenki, ginące obyczaje wsi, która na ▸▸ Łatwo nie jest, ale kiedy znajduję poronaszych oczach ginie, tracąc swoją tożsa- zumienie z czytelnikami, to cieszę się i
mość. Wierzę, że kiedy już ludzie znajdą się mam sporo satysfakcji. Od czego młodzi
na wyższym poziomie materialnego do- powinni zacząć? Przede wszystkim warbrobytu, kiedy już gruntownie i dokład- to dbać o swój rozwój i nie można bać się
nie zapomną smak biedy, wtedy chętniej o twardości krzesełka. Muszą mieć na nią
niej przeczytają, bo będzie to dla nich tak odporność, aby wysiedzieć na nim doabstrakcyjne, że aż fascynujące. Ponieważ póty, dopóki nie powstanie coś na miawielu ludzi wspominanie starej biedy wciąż rę oczekiwań. Nie można rezygnować ze
jeszcze boli, dlatego chętniej będą o niej swoich marzeń, ale też nie wolno obniżać

zawieszonej przez siebie poprzeczki. Ciągle trzeba mieć przed sobą lampkę alarmową, aby nie dać się uśpić sukcesowi.
Młodość to wielka siła, ale musi być połączona z pracą. Jeśli ktoś zacznie pisać
wcześniej, to tylko lepiej, bo ćwiczenie
czyni mistrza. Natomiast fakt, że ktoś
jest z prowincji, nie przekreśla go w najmniejszym stopniu. Wręcz odwrotnie, to
tu się najlepiej widzi prawdziwe życie, z
jego trudnościami, ale i ze smakiem innego rodzaju wolności – wolności z odpowiedzialnością za każdą rzecz. Mniejsze
miasto, wieś czy dzielnica od razu daje
„sprawdzam”, natychmiast pokazuje, kim
się jest. W dużym mieście człowiek się
wtapia w tłum, nie widać go, może pozostawać nieznany. Czy idzie równo, czy
krzywo, czy się zachowuje odpowiednio,
nikt tego nie komentuje, bo kogo to obchodzi? Na prowincji przeciwnie – jeśli
ktoś postępuje inaczej niż nakazują ustalone normy, jest to od razu widoczne. I to
się oczywiście zmienia, ale wolniej niż w
wielkich miastach. Natomiast jeśli chodzi o start w pisarstwo, to w tej chwili
Internet daje takie możliwości, że człowiek w najgłuchszej puszczy może napisać znakomite dzieło i trafić z nim do
najlepszego wydawnictwa w Polsce, a nawet w świecie.
▸▸ Lubi Pani młodych?
▸▸ Bardzo lubię i bardzo na nich liczę.
Zwłaszcza na ich odwagę w mądrym zdobywaniu dla siebie społecznej przestrzeni. Dzisiejsi młodzi ludzie mają znacznie
mniej kompleksów niższości, niż moje
pokolenie – i myślę, że to dobrze. Ale z
drugiej strony każdy, niezależnie od wieku, musi uważać żeby nie popaść w pychę
i stać się gęsią, która uważa siebie za łabędzia. Wierzę w emocjonalną i mentalną
siłę młodych, czemu daję wyraz nie tylko
w zakończeniu swojej książki. „Mrówki
w płonącym ognisku” dedykuję właśnie
młodym zawiercianom. Przypominam,
że bieda nie daje powodu do wstydu, a
tym bardziej nie daje go pochodzenie.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
Teresa Oleś-Owczarkowa – psycholog, autorka wierszy (drukowanych m.in. w „Źródle”, „Gościu Niedzielny” i „Lamelli”) oraz książek
– „Rauska” i „Mrówki w płonącym
ognisku”, wychowywała się w Zawierciu, mieszka w Krakowie.
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BIEGIEM KU SZCZĘŚCIU
Karolina Rola

Czy można połączyć ze sobą sport oraz wyrażanie miłości do kogoś? Czy
to wypada? Dlaczego nie, jeśli można przy tym zrobić coś pożytecznego.
Jak to zrobić? Przede wszystkim potrzebne są chęci! Po raz kolejny
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Pilicy uczcili pamięć o Ojcu
Świętym Janie Pawle za pomocą kolejnej edycji Biegu Papieskiego.
Wydarzenie to ma na celu popularyzację biegania wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych, jako najprostszej
formy czynnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej. Choć tradycja tego biegu nie
jest długa, bo ma zaledwie pięć lat, jest
bardzo ważna dla wielu z nas. Uczy bowiem pokory, szacunku, można na chwilę przenieść się w trochę inny wymiar
współczesnego świata.
Inicjatorem Biegu jest dyrektor naszego gimnazjum Leszek Sobota. Skąd wziął
się pomysł na taki rodzaj wyrażania szacunku i miłości do Papieża Polaka? Jan
Paweł II był miłośnikiem różnych sportów letnich i zimowych – szczególnie
kochał jazdę na nartach. Ponieważ nie
wszyscy potrafią jeździć na nartach, ale
każdy umie biegać, wybrano taki sposób
wyrażania pamięci o św. Janie Pawle II.
Pierwotnie bieg odbywał się w okolicach daty śmierci Papieża; było tak przez
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pilicy w trakcie zawodów sportowych
trzy lata. Każdy, kto chciał, mógł się przyłączyć, wystarczyła tylko chęć biegania.
Uroczystość rozpoczynała się modlitwą w potrzebna jest asysta policji oraz udział postać Jana Pawła II, a przy okazji odkościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela osób mogących w każdej chwili udzielić rywam się na chwilę od zajęć lekcyjnych”
w Pilicy, następnie bieg obejmował teren pierwszej pomocy.
– twierdzi uczeń klasy trzeciej gimnagminy Pilica. Podczas przystanków odW zeszłym roku uroczystość przebie- zjum. – „Taki Bieg Papieski to świetna
mawiano modlitwę i wspominano życie gła w nieco inny sposób niż w poprzed- rzecz! Możemy w ten sposób dać coś
Papieża Polaka. Uroczyste zakończenie nich latach, zmieniono także jej termin. od siebie i jednocześnie uczcić pamięć
biegu odbywało się w klasztorze Ojców Bieg odbywał się na boisku szkolnym Ojca Świętego. Podoba mi się również,
Franciszkanów. Do akcji włączały się tak- przy Zespole Szkół w Pilicy, w okolicach że robimy to wspólnie, nie ma rywalizaże pobliskie szkoły z Dzwono-Sierbowic, daty beatyfikacji Jana Pawła II. Udział cji i razem pobijamy rekord z ubiegłego
Sławniowa oraz Wierbki.
brali chętni uczniowie z Liceum Ogólno- roku” – dodaje uczennica szkoły podstaTrasa biegu wynosiła około 30 km. kształcącego im. Królowej Elżbiety z Pil- wowej. Satysfakcjonującą wiadomością
Oczywiście nie każdy przebiegł ten dy- czy oraz Gimnazjum i Szkoły Podstawo- jest pobicie zeszłorocznego rekordu: testans – dostępny był autokar przewożą- wej w Pilicy. Otuchy dodawały im pieśni goroczny wynik to 28 minut 20 sekund
cy uczestników, co pewien czas ucznio- religijne słyszane z radiowęzła.
46 setnych. „Nie czas był jednak najwie się zmieniali. Każdy przebiegł tyle,
W tym roku uroczystość odbyła się ważniejszy, ale udział. Szkoda jednak,
ile chciał i był w stanie. Nauczyciele 28 kwietnia, dzień po kanonizacji Jana że tak mało osób włącza się w tę akcję.
również biegli, ze względu na niezbęd- Pawła II i Jana XXIII. Bieg ponownie Jesteśmy otwarci na nowe pomysły” –
ny nadzór nad bezpieczeństwem biegu. odbył się na bieżni szkolnej. Udział bra- mówi jeden z organizatorów biegu, pan
Uczestnikom towarzyszyła śpiewająca ło 48 uczniów, każdy z nich musiał po- Tomasz Karpała.
schola, która mocno ich dopingowała. konać dystans 200 m. – „Bieg Papieski
Miejmy nadzieję, że w przyszłości zaOrganizacja biegu wymaga wielkiej od- to świetny pomysł! Uczestniczę w nim interesowanie tym wydarzeniem wzropowiedzialności – trzeba uzyskać zgodę już drugi raz i jestem zadowolony, po- śnie. Zapraszamy i zachęcamy do podjęna przeprowadzenie takiego wydarzenia, nieważ mogę w ciekawy sposób uczcić cia wyzwania w przyszłym roku.

14

ZAWIERCIANIN · JESIEŃ 2014 • NR 3 (20)

RADOŚCI I SMUTKI
WCZEŚNIEJ URODZONYCH
Piotr Pieszczyk

Jesienią 1988 r. do kierowniczki łazowskiego Domu Kultury, Anny Widery,
zgłosiła się emerytowana nauczycielka Zofia Stankiewicz. Efektem tej rozmowy
była inicjatywa powołania do życia w Łazach Klubu Seniora „Semafor”.

Członkinie Klubu Seniora „Semafor” w trakcie występu w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach

Ówczesny dyrektor Domu Kultury –
Stanisław Kwiatkowski, tak wspomina
ten dzień: „Zosia była bardzo aktywną
osobą. Działała w Związku Zawodowych
Kolejarzy i chórze parafialnym w Łazach.
Świetnie nadawała się do tego by stanąć
na czele nowej inicjatywy”.
Pierwsze zebranie odbyło się 22 października 1988 roku. Obecnych było siedem osób. Z czasem jednak organizacja
zaczęła się rozrastać i na kolejnym spotkaniu wybrano Radę Społeczną – Zarząd. Wkrótce utworzono sekcje kulturalno-oświatową i gastronomiczną oraz
powołano chór Klubu Seniora pod batutą
Stefana Stróża. „W naszym mieście istnieje potrzeba założenia Klubu Seniora,
dla upiększenia, ubogacenia życia tych
»wcześniej urodzonych«” – czytamy w
opracowaniu Marii Płatek, przygotowanym z okazji dwudziestolecia Klubu.
Obecnie Klub Seniora „Semafor” z Łaz
tworzy 98 osób. Nad całością i sprawnym funkcjonowaniem Klubu czuwa

dwunastoosobowy Zarząd, któremu od
1997 roku przewodniczy Danuta Wrońska. –
„Z samym Klubem jestem związana od 1994
roku. Gdy poszłam na emeryturę, nie za
bardzo wiedziałam co zrobić z wolnym czasem. Wówczas do Seniorów wciągnął mnie
śp. Lucjan Kozioł. Powoli wdrażałam się w
struktury Klubu. Jeździliśmy na wycieczki, byliśmy we Wrocławiu, Toruniu, Kudowie. Bardzo mi się to spodobało” – wyjaśnia
pani Danuta. – „Później gdy wyodrębniła
się osobna organizacja emerytowanych kolejarzy, pan Kozioł chciał, abym tam przeszła, ale Zosia Stankiewicz uparła się, żebym została u Seniorów. »Tyś nie kolejarz,
tyś oświata« – mówiła. I tak zostałam w
Klubie Seniora, w którym jestem do dzisiaj”
– dodaje przewodnicząca „Semafora”.
Do zadań pani Danuty należy m.in.
koordynacja prac Zarządu, który spotyka się raz w miesiącu w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. To również organizacja spotkań z młodzieżą, pogadanek
lekarskich, przygotowanie uroczystości

z okazji Święta Niepodległości, Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka, Wigilii czy
wyjazdów krajoznawczo-turystycznych.
– „Zwiedzamy Polskę od morza do gór. Nie
ma takiego zakątku w naszym kraju, w
którym nie byliśmy” – przyznaje.
Dzięki uczestnictwu zarówno Klubu, jak
i jego poszczególnych członków w różnych
konkursach, przeglądach i wyjazdach, „Semafor” z sukcesami reprezentuje gminę
Łazy. – „Od 1989 do 2000 roku nasz Klub
należał do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Klubów Seniora w Bydgoszczy. W tym okresie
nasze kroniki na ogólnopolskich przeglądach zdobywały pierwsze miejsca. Klub
za swą udokumentowaną działalność i za
kroniki otrzymywał nagrody pieniężne i
dyplomy” – wspomina Maria Płatek, która
prowadziła kronikę Klubu przez dziewięć
lat. – „Dzięki Stefanowi Słopieckiemu, który
skrupulatnie uwiecznia na zdjęciach imprezy i wszelkie poczynania klubowe, kroniki
są ozdobione i udokumentowane kolorowymi fotografiami” – zaznacza kronikarka.
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Natomiast Danuta Wrońska tak opisuje swój pierwszy wyjazd do Bydgoszczy:
„Zgłosiły się 82 kluby z całej Polski. Podczas
przeglądów komisji często myślałam: Boże,
czy my tu zdobędziemy jakieś miejsce czy
wyróżnienie? Czy wśród tylu klubów z całej
Polski nasz mały klub ma jakieś szanse? Podczas prezentacji wyników przewodnicząca
komisji czytała: trzecie miejsce Bydgoszcz,
drugie Toruń, pierwsze miejsce Klub Seniora z Łaz. Aż mi ciarki przeszły. Myślałam, że
chodzi o inne Łazy. Jak mi później powiedziała przewodnicząca jury, nasza kronika
była pięknie prowadzona, a sprawozdanie
tak przejrzyste, że czytając je czuła się jakby
brała udział w naszych zajęciach”.
Aktualnie w Klubie Seniora w Łazach
prym wiedzie piękniejsza płeć. – „Na
ostatnim przyjęciu z okazji Dnia Kobiet
było siedemdziesiąt osób, a tylko ośmiu
mężczyzn. Trzeba tych panów przyciągnąć” – zgodnie twierdzą moje rozmówczynie. – „Panie są chyba bardziej towarzyskie” – dodają z uśmiechem.
Jak można zapisać się do Seniorów?
Wystarczy przyjść na jedno z wielu spotkań Klubu, organizowanych w Miejskim
Ośrodku Kultury w Łazach. Nie obciąża
to zbytnio portfela. Składka członkowska

wynosi jedyne 2 złote miesięcznie, więc jest
to kwota niemal niezauważalna. – „Serdecznie przyjmiemy każdego, kto będzie miał na
to chęć. Bardzo bym chciała, żeby Klub się
rozwijał, żeby napływały nowe osoby” – zachęca Danuta Wrońska. – „Uważam, że ten
Klub i aktywność w nim to idealna odskocznia od codziennego życia. Tutaj po prostu
zapomina się o swoich kłopotach i problemach. Tu się porozmawia, pośmieje, a nawet
potańczy. Nasze przyjęcia robimy od lat. I
choć każdego zazwyczaj bolą nogi lub kręgosłup, to gdy zagra orkiestra, to nagle nic
nikogo nie boli. To trochę takie dziwne, ale
wówczas zapomina się o tym wszystkim” –
– „Kocham tańczyć i śpiewać. Aktywnie spędzać wolny czas z moimi koleżankami z Klubu. Po prostu lubię ludzi”
– wyjaśnia pani Stefania, która z chórem
Klubu Seniora związana jest już kilkanaście lat. – „Mamy teraz nowego opiekuna
chóru, który wprowadził pewne zmiany.
Na przykład śpiewamy na dwa głosy. W
końcu co to za chór, który śpiewa jednym
głosem” – śmieje się pani Stefania.
Obecnie Chór „Semafora” składa się
z 25 stałych członków. Od października
2012 roku instruktorem chóru jest Karol
Hadrych. – „Chór Klubu Seniora działający

przy Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach
działa bardzo aktywnie. Spotykamy się cyklicznie raz w tygodniu, a jeśli zbliżają się
występy, to wówczas widzimy się częściej.
W repertuarze Chóru znajdują się piosnki
rozrywkowe, biesiadne, obrzędowe, a także
patriotyczne. Chętnie włączamy się w życie kulturalne gminy” – wyjaśnia Hadrych.
Przewodnicząca Klubu zapytana o jej
największe marzenie związane z organizacją, odpowiada: „Chcę, żeby się rozwijał. Żeby mieć ten cel w życiu, żeby gdzieś
jechać i coś robić pożytecznego dla nas i
naszych przyjaciół. Ale jeśli do Klubu nie
będą napływać nowe, młodsze osoby, to
nic z tego nie będzie. Panie są już coraz
starsze. Niektóre mają prawie osiemdziesiąt lat. Ja też powoli będę rezygnować z
funkcji przewodniczącej Klubu, którą już
jestem blisko osiemnaście lat. Chociaż na
ostatniej wycieczce w Krynicy dostałam
podziękowanie od pozostałych członkiń.
Mówiły, że mam zostać i organizować dalej nasze wyjazdy i wieczorki. Gdy śpiewały mi »Sto lat«, opanowała mnie wewnętrzna radość. Proszę mi wierzyć, to naprawdę
cieszy, gdy można coś dla naszych pań zorganizować i zobaczyć uśmiech na ich twarzach” – dodaje Danuta Wrońska.

MAGIA W NASZEJ KUCHNI
Kacper Kruz

Gusty kulinarne są różne. Jedni lubią kuchnię francuską, inni polską lub
chińską... W szkolnej stołówce Gimnazjum nr 1 w Zawierciu każdy może
znaleźć coś dla siebie, zawsze mamy smaczny, świeży i zdrowy obiad. Dlatego
chciałbym przedstawić osoby, które odpowiadają za jego przyrządzenie. Jest to
kucharka pani Lidia Chmielewska oraz pomoc kuchenna pani Marta Grajdek.
Zamiłowanie do gotowania pani Lidii niewielkim kosztem, trzeba oczywiście Niezastąpione są również przepisy,
zaczęło się bardzo wcześnie, w jej domu mieć zawodową wprawę i „trochę ma- wskazówki i sekrety kulinarne przerodzinnym. Początkowo polegało na ob- gii”. Panie kucharki, zapytane, skąd tę kazywane z pokolenia na pokolenie
serwowaniu mamy gotującej codzien- magię biorą, odpowiadają, że oczywi- przez ich mamy i babcie.
ny obiad. Potem zaczęła jej pomagać, a ście ze szkoły. Praca w kuchni wymaga
Nasze mistrzynie kuchni również w
wreszcie sama gotować.
odpowiedniego przygotowania. Takie swoich domach starają się przyrządzać
Pani Marta zdradza nam oficjalną ku- przygotowanie daje m.in. Technikum bliskim ich ulubione dania. Pani Lidia
chenną klasyfikację klienteli stołówki: Żywienia Zbiorowego w Katowicach najczęściej gotuje to, co lubią i o co prouczniowie dzielą się na lubiących słodkie oraz różne kursy kulinarne.
szą członkowie jej rodziny.
dania oraz tych, którzy wolą zjeść tradyTo właśnie z kursów, z codzienDobrze, że w naszej szkole można zjeść
cyjny, mięsny posiłek.
nej praktyki w szkole, a także z In- zdrowe, smaczne i tanie obiady. W świeObok wspaniałego smaku, zaletą ternetu panie Lidia i Marta biorą tlicy „Jedynki”, w której zawsze jest cienaszych stołówkowych obiadów jest wszystkie przepisy i receptury obia- pło i przyjemnie pachnie, stołuje się jedna
ich niska cena – obiad kosztuje jedynie dów, w tym robiącego prawdziwą fu- trzecia uczniów szkoły. Na pewno wyjdzie
3,20 zł. Aby przygotować dobry obiad rorę wśród uczniów placka à la pizza. nam to na zdrowie. Smacznego!
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COMENIUS W GIMNAZJUM NR1
Wiktoria Domagała

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w programie Comenius. Jest on
finansowany przez Unię Europejską. Głównym jego zadaniem jest pomaganie
młodym ludziom w nabyciu podstawowych kompetencji niezbędnych dla rozwoju
osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nasza szkoła uczestniczyła
w trzech edycjach programu i pozyskała na ich realizację 64 tysiące euro.

Uczestnicy programu Comenius w czasie jednego z wyjazdów zagranicznych

Głównym koordynatorem i organizatorem programu w szkole jest nauczycielka języka angielskiego, pani mgr Małgorzata Paliga, zaangażowana również w
organizowanie wizyty gości z zagranicy
w roku szkolnym 2012/2013. Anglistka
podjęła się realizacji tego trudnego, wymagającego czasu i energii projektu ze
względu na możliwości, jakie daje on
uczniom. Jej zdaniem Comenius doskonale motywuje do nauki języków obcych
– nie tylko nauki języka angielskiego, ale
także hiszpańskiego, włoskiego i innych.
Ponadto program realizuje wiele celów dydaktycznych i wychowawczych,
m.in. rozwój kluczowych kompetencji
uczniów, poznanie innych kultur i tradycji, zapoznanie się z systemami edukacji innych krajów europejskich oraz
urozmaicenie oferty edukacyjnej naszej
szkoły. Nie bez znaczenia jest promocja
i podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a także większa integracja tego środowiska ze szkołą.

Od 2008 do 2014 r. były realizowane
trzy projekty: Comenius 2009 2010 – Innovating Europe School – Innowacje w
europejskiej szkole; Comenius 2010 2012
– The School Conflicts Mediators – Mediatorzy konfliktów szkolnych; Comenius
2012 2014 – Projekt Ekologiczny HELP –
Harmonia dla ziemi, życia i ludzi.
W ramach niedawnej edycji programu uczestnicy odwiedzili Turcję, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Rumunię,
Grecję, Słowenię, Sardynię i Maltę. Każdy z nich był niezapomniany, p. Paliga
jednak szczególnie miło wspomina pobyt na Malcie, ze względu na wyjątkowo sympatyczną atmosferę, interesujące zadania i piękne widoki.
Nasze gimnazjum już trzykrotnie
pełniło obowiązki gospodarza gości
ze współpracujących szkół. W 2013
r. gościliśmy młodzież i ich opiekunów z ośmiu krajów: Turcji, Słowenii, Francji, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Portugalii. W realizacji

programu uczestniczyło bardzo wiele osób, w tym dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz całe rodziny uczniów goszczących młodzież. Za
każdy z tych projektów otrzymaliśmy
bardzo wysokie oceny, a szczególnie
satysfakcjonujące jest najwyższe wyróżnienie Agencji Narodowej „Dobra
Praktyka Programu Comenius”, które
otrzymaliśmy już dwukrotnie.
Ponieważ realizacja Comeniusa jest
przedsięwzięciem niełatwym do realizacji, wymagającym znacznych nakładów pracy, niewiele szkół podejmuje się
tego zadania. Mimo tego z perspektywy
czasu widać wyraźnie, że warto podjąć
ten wysiłek. Naszą szkołę odwiedziło
w sumie ponad 100 gości z 10 krajów i
ponad 100 osób z naszej szkoły odwiedziło ponad 10 krajów. A na tym nie koniec – p. Paliga zapowiada, że w planach
są już nowe wyzwania. W 2014 r. szkoła
wnioskuje o fundusze w ramach programu Erasmus Plus.
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OPERACJA SNOWBALL
Aleksandra Krakowiak

Według „podręcznikowej” definicji jest to obóz językowy z profilaktyką
uzależnień. Jednak dla nas, snowballowiczów, to coś więcej niż zwykły
obóz i kilka dni wyrwanych z naszego życia. To kilka wspaniałych dni,
kiedy możemy być całkowicie sobą bez żadnej obawy przed krytyką innych,
spędzić wspólnie czas, nawiązać nowe przyjaźnie i… poszaleć w lesie!

Głównym celem akcji Snowball jest profilaktyka różnego rodzaju uzależnień

Słowo „snowball” pochodzi z języka angielskiego i dosłownie oznacza „śnieżną
kulę”. Takie jest właśnie jedno z założeń
obozu – stać się śnieżną kulą, która składa
się z płatków śniegu, czyli nas – uczestników; jednością, której spoiwem są nowe
relacje. Gdy „staczamy się” z wierzchołka
góry, zabieramy ze sobą wszystkich, którzy znajdą się na naszej drodze, aby razem
z nami poznali smak OS.
Snowball przywędrował do nas z Litwy, a tam ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie jest organizowany od ponad dwudziestu lat. OS do Polski w 2003 r. sprowadziła pani Celina Kurkowska, dyrektor
Szkoły Językowej „Progress” w Zawierciu.
Szkoła zajmowała się organizacją tego
wydarzenia przez siedem lat. W roku
2012 pałeczkę przejęło stowarzyszenie
„Wspólnie dla Zawiercia”, wtedy też obóz
został pierwszy raz zorganizowany w bazie ZHP w Siamoszycach – wcześniej odbywał się w Kostkowicach. Jesienią 2013
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r. podczas Snowball Reunion mieliśmy na świeżym powietrzu. Obóz jest w caokazję poznać troje Amerykanów, którzy łości prowadzony po angielsku (gratka
zapoczątkowali OS w Stanach.
dla miłośników tego języka). Kolejna z
Głównym jego celem jest profilaktyka zalet to fakt, że co roku przyjeżdżają do
uzależnień – co robić lub czego nie robić, nas goście z Litwy oraz rodowici Angliaby nie wpaść w nałóg, czyli uzależnienie cy, na co dzień mieszkający w Wielkiej
od narkotyków i alkoholu, ale również Brytanii, czyli native speakers. Najlepsze
od Internetu, telefonu komórkowego i okazuje się jednak to, że – pomimo obaw
ciągłego podchodzenia do lodówki po coś niektórych nowicjuszy – mamy możlido jedzenia. Ta poważniejsza tematyka wość spędzenia tych kilku dni w lesie,
zajmuje nas podczas sesji generalnych. Są z dala od pędzącej cywilizacji, śpiąc w
także warsztaty, gdzie ćwiczymy głównie kilkuosobowych namiotach harcerskich,
umiejętność pracy w grupie.
gdzie zawsze jest wesoło, a nocne rozmoNajważniejszą częścią obozu są tzw. wy nie mają końca. Znajdzie się też okasmall groups (małe grupy), do których zja do pochwalenia się swoimi talentami
przydzielony jest staff i uczestnicy. Staff czy kąpieli w jeziorze pod pilnym okiem
to ludzie, którzy zajmują się organizacją ratownika.
od strony merytorycznej, w całości skłaJeśli więc szukasz czegoś, co jest inne
da się z młodzieży. Podczas zajęć small od wszystkiego, co spotkałeś dotychczas,
groups obozowicze mają lepszą okazję weź udział w Operation Snowball! Zaprado wzajemnego poznania się. Uczą się szamy w następnym roku na początku
wtedy współpracy, wzajemnego szacun- wakacji. Możesz też znaleźć nasz fanpaku, tolerancji, nie brakuje także ruchu ge na Facebooku.
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WOLWO
Nikola Niepsuj

17 lat, 20 000 odsłon jednego z utworów na YouTube, ponad dwa tysiące lajków
na swoim fanpage’u! Za sobą ma współpracę z artystami utalentowanymi i
znanymi w rapowym środowisku. Mowa o nastolatku, uczniu I LO w Zawierciu,
Karolu Wolszakiewiczu, znanym pod pseudonimem artystycznym Wolwo..
Pseudonim Wolwo (od pierwszych liter nazwiska) towarzyszy mu od czasów
podstawówki. Jego zainteresowanie rapem zaczęło się od słuchania utworów
tego nurtu. Po roku zdecydował, że poświęci się własnej twórczości. Do jego
ulubionych wykonawców należy grupa
Hemp Gru z jego rodzinnego miasta –
Warszawy, z tego samego osiedla i z tej
samej dzielnicy. To właśnie ich postawił
sobie za wzór, będąc młodym człowiekiem poszukującym autorytetów.
Zaczynał od nagrywania w pokoju kolegi z klasy, na tanim mikrofonie, praktycznie bez żadnych obróbek dźwięku.
Pierwszym nieamatorskim osiągnięciem
było sześć utworów, nagranych za pieniądze znajomych, z którymi Wolwo współpracuje do dziś. W międzyczasie rodzina
Wolszakiewiczów przeprowadził się do
Rzędkowic, ze względu na wspinaczkową pasję taty Karola i jego marzenie o
domu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Młody raper planuje jednak wrócić
do stolicy w wielkim stylu – pomoże mu
w tym z pewnością udział w drugiej edycji konkursie „Żywy Rap”.
Celem tego cyklicznego konkursu
jest wyłonienie z grona uczestników
najlepszego młodego obiecującego rapera. Zwycięzca może nagrać profesjonalną płytę w wytwórni Hemp Records.
Zadaniem uczestników było napisanie
utworu i zaprezentowanie go na scenie.
Choć Wolwo nie zajął pierwszego miejsca, jury – w skład którego wchodzili
WdoWa, Bilon, BPP, Peja i Wujek Samo
Zło – doceniło jego występ, przekazało wiele cennych informacji na temat
jego umiejętności (z czego większość
była pozytywna), a sam udział był dla
początkującego artysty ważnym doświadczeniem – po konkursie lepiej poznał środowisko rapowe, w tym Bilona z Hemp Gru oraz wielu podobnych
sobie debiutantów. Szansa pokonania
własnego strachu, zaprezentowania
swojego „produktu” na scenie, przed

jury złożonym z liczących się muzyków
polskiej sceny, było dla niego niesamowitą przygodą, którą poleca każdemu
początkującemu wykonawcy.
Mimo przymusowego odcięcia od
Warszawy, Wolwo nie ma o to żalu do
losu. Przeciwnie, uważa, że utrudnienie
w rozwoju pasji dodatkowo tę pasję spotęgowało i dostarczyło mu motywacji –
chciał udowodnić sobie, że może do czegoś dojść, mieszkając na prowincji. Do
stolicy zamierza zresztą wrócić po ukończeniu liceum już jako doświadczony raper, i nagrać płytę.
Zdaje sobie sprawę, że droga do tego
celu nie będzie łatwa. Bycie jednocześnie uczniem i nastoletnim raperem jest
najtrudniejszą sprawą, z jaką do tej pory
przyszło mu się borykać. Musi połączyć
tworzenie muzyki z życiem prywatnym
(chociaż, jak sam przyznaje, jego życiem
prywatnym jest właściwie rap), z nauką
szkolną, treningami i obowiązkami domowymi. Nie zniechęca go to – przeciwnie, wie, że tworzenie wartościowej
muzyki wymaga cierpliwości i konsekwentnie, z samozaparciem realizuje
swoje marzenie. Jak sam przyznaje, zaczął w tak młodym wieku również dlatego, by mieć więcej czasu na rozwijanie
się – jak najszybciej popełnić wszystkie
nieuniknione błędy, wyciągnąć wnioski
z konstruktywnej krytyki słuchaczy i
zawodowych muzyków, tak by stosunkowo wcześnie osiągnąć poziom dojrzałego artysty; uprawianie przeciętnej
muzyki, charakterystycznej dla polskiej
sceny hip-hopowej, go nie interesuje.
Już teraz te wysiłki przynoszą owoce:
przybywa osób, które mówią, że lubią posłuchać muzyki Wolwo. Na początku były
to głównie osoby z kręgu jego znajomych,
często niesłuchający rapu na co dzień i
przez to niebędący w stanie docenić w
pełni jego umiejętności. Stopniowo się
to zmienia: przybywa odsłon jego kanału
na YouTube i fanów na Facebooku – tych,
którzy kochają rap.

Nie brakuje też oczywiście antyfanów – osób, które zarzucają mu, że osiągnął sukces dzięki pieniądzom. Raper
nie przejmuje się tym; z możliwością
niesprawiedliwej krytyki liczył się od
początku. Sam najlepiej wie, że sukcesy
zawdzięcza własnej ciężkiej pracy i talentowi, nie przywiązuje więc wagi do
opinii „hejterów”. Jednocześnie zdaje
sobie sprawę, że rzeczywiście zdarzają się osoby odnoszące sukces mimo iż
na niego nie zapracowały, dzięki pieniądzom i koneksjom; on sam jednak ani do
nich nie należy, ani nie chciałby takiego
„sukcesu” zdobyć.
Rap jest zdaniem Wolwo jedyną
autentyczną muzyką – taką, w której
twórca jest w stu procentach szczery
wobec swoich odbiorców, przekazuje
im swoje myśli bez żadnej maski czy
kreacji. Boli go częste utożsamianie
rapu i całej kultury hip-hopu wyłącznie z wulgaryzmami i napakowanymi
dresiarzami. Wolwo zwraca uwagę na
istotę rapu i hip-hopu – prawdę i autentyczność artysty. On sam również stara się te wartości realizować, wplatając
w swoje utwory własne przemyślenia
i opisując zdarzenia z własnego życia.
Ze wszystkich nagranych przez siebie
utworów największy sentyment czuje
do zwrotki będącej zgłoszeniem do konkursu Pompuj Rap 3, napisanej i nagranej w trzy godziny (do tego od razu z
wideoklipem!) w ostatnim dniu nadsyłania zgłoszeń. Nagranie spodobało się
publiczności, a samo doświadczenie zapisało się trwale w pamięci rapera.
Marzeniem Wolwo na bliższą przyszłość jest nagranie wspólnej płyty z ulubionym zespołem Hemp Gru, od którego
zaczęła się jego przygoda z rapem. Plany
bardziej odległe to wydanie za 10 lat własnej płyty i tworzenie tak dobrego rapu,
by móc się z tego utrzymać. Ma nadzieję,
że do tego czasu stanie się rozpoznawalnym i cenionym głosem na polskiej scenie hip-hopowej.
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KAMERA, ŚWIATŁA, AKCJA…
Piotr Pieszczyk

Im dalej, tym ciekawiej mówi zawiercianin Jędrzej Górnikowski,
reżyser filmu krótkometrażowego o Zawierciu pt. „Zawiercie –
Warthenau – Zawiercie”, w rozmowie z Piotrem Pieszczykiem.
▸▸ Filmy historyczne mają to do siebie, iż
w większości opisują biografię ludzi ze
świata kultury czy polityki, albo wydarzenia, które wpłynęły na losy danego
kraju. Ty jednak zdecydowałeś się opowiedzieć historię pięćdziesięciotysięcznego Zawiercia. Czym sobie zasłużyło
to miasto, aby stworzyć o nim film?
▸▸ Jędrzej Górnikowski: Cała ta dyskusja
na temat zbliżającego się stulecia miasta
jest dość ciekawa. Zawiercie jest specyficznym miastem. Żeby je zrozumieć takim, jakie jest ono teraz, trzeba pokazać jego przeszłość. Gdy zacząłem przygotowywać się do
tworzenia scenariusza, okazało się, że im
dalej w przeszłość, tym ciekawiej. Jako że
zbliża się stulecie nadania praw miejskich,
postanowiłem pokazać historię miasta
właśnie od tamtego momentu do dnia dzisiejszego. Chciałbym również nieco pobawić się formą i wyruszyć trochę dalej. Film
kończyć będzie futurystyczna wizja miasta.
▸▸ Na oficjalnym profilu filmu piszecie
również, że przedstawi on historię
Ekipa filmowa w trakcie prac na planie
chłopca, który przenosi się w czasie,
będąc świadkiem najważniejszych wydarzeń z życia. Czy powiesz coś więcej historią w nich zaprezentowaną. Robić okazało się, że nasz aktor ogolił się bardzo
na ten temat
niewygodne filmy jest zresztą chyba ła- krótko. Generalnie, czy boję się słów kry▸▸ Przepraszam, ale nie. Zdradziłbym naj- twiej pod tym względem.
tyki? Odpowiem krótko – nie.
lepsze. Proszę poczekać do premiery.
▸▸ Cytując klasyka z filmu „Miś” Sta- ▸▸ Z jakich źródeł korzystałeś podczas
▸▸ Czy podczas pracy nad filmem zasta- nisława Barei: „Jest prawda czasów, pracy scenariuszem?
nawiałeś się, jak mieszkańcy Zawier- o których mówimy, i prawda ekranu”. ▸▸ Przeczytałem „Monografię Zawiercia”,
cia zareagują na film, w którym będą Stąd pytanie, czy nie obawiasz się, że choć ta lektura okazała się, szczerze mópokazane również tragiczne wydarze- momentami film może za bardzo od- wiąc, niezbyt owocna. Dlatego skupiłem
nia z historii miasta? tWiele emocji biegać od rzeczywistości, będzie poka- się na rozmowach z ludźmi, na ich histowzbudziła chociażby najnowsza publi- zywać dany moment niezgodnie ze sta- riach. Uruchomiliśmy również stronę inkacja Bogdana Dworaka o Zawierciu i nem faktycznym?
formacyjną na temat filmu. Stąd trafiła do
ludziach tworzących to miasto.
▸▸ Jeżeli chodzi o daty czy pory roku, sta- mnie rodzina Władysława Jędrzejewskie▸▸ Przygotowując się do realizacji produk- ram się być autentyczny jak tylko mogę. go i w sumie tak to się zaczęło nakręcać.
cji dość mocno się ograniczałem. Chcia- Jeżeli coś na przykład odbywało się w lipłem rozpocząć film sekwencją ukazują- cu, to daną scenę kręcimy w lipcu. Czasem ▸▸ Jak wygląda praca nad twoim przedcą biedaszyby i ludzi w nich pracujących. jednak bywa różnie. Mieliśmy przykłado- sięwzięciem zanim padł pierwszy klaps
Szczerze mówiąc nie wiem, jaka będzie wo problemy, gdy szukaliśmy odtwórcy na planie.
reakcja widzów po obejrzeniu tego fil- roli boksera Władysława Jędrzejewskiego. ▸▸ Pomysł pojawił się w lutym 2014 roku.
mu. Chciałbym jednak, aby wywołał on Był to mężczyzna o dwóch metrach wzro- Następnie zacząłem spisywać wspomniedyskusję na temat historii Zawiercia. stu i dość ciekawej fryzurze. Gdy wybrali- nia mieszkańców miasta i rozpocząłem
Generalnie po to robi się filmy, żeby o śmy odpowiedniego mężczyznę do tej roli prace nad scenariuszem. Ruszyliśmy z
nich rozmawiać, żeby dyskutować nad i gdy przyszedł dzień kręcenia sceny walki, planem zdjęciowym latem, ale chcę w
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filmie pokazać wszystkie pory roku.
Podsumowując prace zaczęliśmy 99 lat
po nadaniu praw miejskich [śmiech].
▸▸ Kto jest zaangażowany w twój
projekt?
▸▸ Naszą ekipę tworzą osoby, które profesjonalnie zajmują się produkcją filmową.
Najsłabszym ogniwem na planie jestem
chyba ja, ponieważ to mój debiut fabularny. Wcześniej zajmowałem się produkcją filmów dokumentalnych.
▸▸ W jaki sposób można wesprzeć produkcję filmu „Zawiercie-WarthenauZawiercie”?
▸▸ Obecnie wspólnie z naszym montażystą przygotowujemy zapowiedź filmu. Przygotowujemy kampanię finansowania społecznościowego na portalu
Polak Potrafi. Pozyskujemy również
firmy z Zawiercia, jak chociażby HDI
Rathdowney Polska. Codziennie dostajemy również propozycje współpracy.
Widać, że odzew jest spory.
▸▸ Co jest dla ciebie największym wyzwaniem podczas pracy na planie?
▸▸ Myślę, że koordynowanie statystów,
których mieliśmy dosyć sporo na planie. Podczas scen wywózki Żydów mieliśmy ponad pięćdziesięciu statystów.
Do tego dochodziła ekipa zdjęciowa,
która bardzo mi pomogła i która jest
bardzo dobra w tym, co robi.
▸▸ Kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć efekty twojej pracy?
▸▸1 lipca 2015 roku w setną rocznicę nadania praw miejskich, najprawdopodobniej
w parku miejskim. Szczegóły będą podawane na naszej stronie na portalu Facebook. Zachęcam do jej polubienia.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.

Jędrzej Górnikowski (ur. 1992) –
zawiercianin, student Wydziału
Radia i Telewizji w Katowicach,
miłośnik filmów braci Coen oraz
historii. Jak sam mówi o sobie, ma
odwagę i chęć realizacji własnych i
cudzych marzeń. W swoim dorobku może pochwalić się produkcją
i reżyserią takich filmów fabularnych i dokumentalnych jak „LeBida” (reżyseria, 2012), „My” (reżyseria, 2013), „Żelazny Obłok”
(kierownictwo produkcji, 2014).

PIERWSZA
PAŃSTWOWA
SZKOŁA ŚREDNIA
W ZAWIERCIU
Nikola Niepsuj

Początki I LO im. Stefana Żeromskiego sięgają
1933 roku – wówczas na terenie Zawiercia powstało
pierwsze koedukacyjne gimnazjum. Była to wówczas
pierwsza szkoła średnia w Zawierciu, a jej budynek
wzniesiono dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu
się mieszkańców oraz uzyskanej na ten cel pożyczki.
Pierwszą dyrektorką szkoły była w latach
1933-1939 mgr Henryka Jakliczowa. W roku
szkolnym 1937/1938 decyzją władz oświatowych otwarto dwuletnie Państwowe Liceum Koedukacyjne. Po dwóch latach nauki,
w czerwcu 1939 r. uczniowie przystąpili do
egzaminu maturalnego. Była to pierwsza
matura licealna nowego typu w Polsce.
Wybuch II wojny światowej opóźnił
rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.
Niemcy wkroczyli do Zawiercia 4 września.
W budynku szkoły początkowo mieściła
się niemiecka komendantura wojskowa, a
następnie szkoła średnia dla młodzieży
niemieckiej. Decyzją władz okupacyjnych
zamknięto wszystkie szkoły na terenie Zawiercia. Szkoła wznowiła działalność dopiero w 1945 roku. Zarząd nad nią w latach
1945-1947 przejął Antoni Bieżanek, a następnie dr Maria Gałczyńska (1947-1948).
1 września 1948 roku połączono Gimnazjum i Liceum z SP nr 2, tworząc Szkołę
Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego z siedzibą w budynku
SP nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego. W
tym właśnie czasie do matury przystąpiły
pierwsze roczniki powojennych uczniów.
Placówka kierowana była przez Stanisława
Ignacego Rączkę (1948-1950). W 1951 roku
szkołę przeniesiono do nowego budynku
przy ul. Wojska Polskiego, w którym znajdowała się również SP nr 3.
Decyzją władz oświatowych w
roku szkolnym 1958/1959 odłączono liceum od szkoły podstawowej, a
nowa nazwa liceum brzmiała I Liceum

Ogólnokształcące w Zawierciu. Od 1950 r.
stanowisko dyrektora sprawował Stefan
Kluz (nauczyciel fizyki), który pełnił to
stanowisko przez 25 lat. Pod jego kierownictwem szkoła zaczęła prężnie działać
i osiągać coraz lepsze wyniki. Znacznie
wzrósł poziom nauczania oraz dyscyplina, a wraz z nimi wzrósł jej autorytet w
środowisku.
2 listopada 1961 r. nastąpiło rozdzielenie
szkoły średniej od podstawowej i właśnie
wtedy miało miejsce nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. W roku szkolnym
1965/1966 placówka zajęła III miejsce w województwie katowickim pod względem nauczania. Uczniowie zaczęli wyróżniać się w
dyscyplinach sportowych i przyczyniło się
to do zdobywania szczególnych osiągnięć w
olimpiadach centralnych.
W latach 70. z powodu wyżu demograficznego liczba uczniów w szkole wzrosła
do liczby 588 i rozpoczęto nadbudowę III
piętra. W 1975 roku dyrektorem szkoły został Piotr Grzyb, który przyczynił
się do modernizacji placówki. W 1991 r.
dyrektorem, siódmym z kolei, został nauczyciel matematyki Krystian Łojewski.
Czas, w którym obejmował to stanowisko, to okres transformacji politycznej
i gospodarczej w kraju. Przeprowadzono wówczas reformę systemu oświaty i
przygotowywano młodzież do nowej matury. Całkowitej modernizacji uległ system administracyjny szkoły.
1 września 1996 r. dyrektorem szkoły został dr Lech Młodziński (nauczyciel
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historii), który pełnił tę funkcję przez 16
lat. Przyczynił się on do nawiązania ścisłej współpracy ze szkołami wyższymi.
Powstała możliwość połączenia egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym
na AGH w Krakowie i Politechniką Śląską.
W 1998 r. wybudowany został stadion

lekkoatletyczny, a w 2003 r. w ramach współpracuje również z domami dziecka,
projektu MENiS szkoła otrzymała nową od wielu lat uczestniczy w akcjach Wielpracownię internetową i zamontowała ka Orkiestra Świątecznej Pomocy i „Pola
modem, dzięki któremu mogła bez ogra- nadziei” oraz stała się współtwórcą akcji
niczeń korzystać z zasobów Internetu.
„Z Jury w góry”, która ma na celu promoOd 2012 roku władzę nad placówką cję atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstosprawuje mgr Bożena Bańska. Szkoła chowskiej i turystyki górskiej.

„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA
OBYWATELSKA” – PODSUMOWANIE
Klaudia Kukoł

Od maja 2013 do września 2014 roku – tak długo trwa projekt „Młodzieżowa
Akademia Obywatelska”, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z
naszego powiatu. Było to dla nas ciekawe wyzwanie i przygoda dziennikarska.
Projekt jest realizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie
ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu,
współfinansowany przez Szwajcarię w
ramach programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Obejmuje swoim zasięgiem 60 uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu zawierciańskiego.
W ramach projektu zaplanowano szereg atrakcji dziennikarskich, takich jak:
warsztaty dziennikarskie, dwa wyjazdy studyjne dla liderów grup do Łodzi,
spotkania ze znanymi ludźmi mediów,
debaty z czołowymi przedstawicielami
lokalnego życia publicznego, udział w
przygotowaniu czasopisma związanego
z aktywnością lokalną, nad którego profesjonalnym składem i drukiem czuwa
Centrum Inicjatyw Lokalnych, współredagowanie portalu internetowego, wydanie czterech numerów gazetek szkolnych.
Warsztaty dziennikarskie składają się z
części teoretycznej, na której młodzież zapoznała się m.in. z podstawową terminologią, historią dziennikarstwa w Polsce, Kartą
Etyczną Mediów. Natomiast w części praktycznej uczestnicy ćwiczyli m.in. pisanie artykułów i przeprowadzanie wywiadów oraz
brali udział w kolegiach redakcyjnych.
Odbyły się także dwa wyjazdy studyjnych do Łodzi. Na pierwszym z nich
dziesięcioro uczestników miało możliwość w ciągu dwóch dni wziąć udział w
m.in. XIII Festiwalu Mediów „Człowiek w
zagrożeniu” w Muzeum Kinematografii,
odwiedzić Studenckie Radio „Żak” oraz
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siedzibę Radia Łódź, gdzie uczestnicy
w grupach przygotowywali audycje tematyczne. Wyjazdy, poza możliwością
udziału w wielu atrakcjach, stanowiły
wyjątkową szansę zobaczenia świata
dziennikarskiego „od kuchni” i przyjrzenia się pracy dziennikarza na co dzień.
Do tej pory w ramach Młodzieżowej
Akademii Obywatelskiej zostały zorganizowane spotkania z kilkoma znanymi
osobami mediów. Byli nimi: Michał Olszański – dziennikarz z Polskiego Radia
Trójki opowiadający o powodach swojego
wyboru zawodu dziennikarza, Bogdan
Rymanowski – znany redaktor, prowadzący m.in. „Kawę na ławę”, który przybliżył różne aspekty pracy dziennikarskiej, Jakub Porada – dziennikarz takich
stacji jak TVN24 i TTV, który opowiadał,
jaki jego zdaniem powinien być dziennikarz, Roman Czejarek – znana twarz
TVP, Polskiego Radia oraz TTV, który
przedstawił refleksje na temat mechanizmów i zależności panujących w świecie
mediów, Jan Pospieszalski – publicysta
TVP, muzyk, który dzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z pracą dziennikarza, a także
Tomasz Terlikowski, dziennikarz i publicysta opowiadający o różnych stronach swojego zawodu. Poza spotkaniami
ze znanymi ludźmi mediów, uczestnicy
Młodzieżowej Akademii Obywatelskiej
wzięli również udział w trzech debatach
z przedstawicielami instytucji publicznych, liderami lokalnego biznesu oraz
organizacji pozarządowych.

W czasie trwania projektu zaplanowano wydanie 4 numerów gazetek szkolnych
w każdej z placówek oświatowych biorącej
udział w projekcie. Dzięki tej inicjatywie
cyklicznie wydawane były gazetki szkolne: „Katolik” Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Zawierciu, „Świat
według Malczewskiej” II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu, „Stefan” I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
„Azymut” Gimnazjum nr 4 przy Zakładzie
Poprawczym, „GaGim” Gimnazjum nr 1 w
Zawierciu, „Echo Pilicy” Gimnazjum Nr 1
przy Zespole Szkół w Pilicy, „Moje Niegowonice” Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach, „Sznurówka” Gimnazjum Publicznego Żarnowiec im. Jana Pawła II, „The
Dunik Times” Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, „Gimbus z mocą”
Zespołu Szkół w Rokitnie. To nie wszystko – dodatkowo młodzieży umożliwiono
współredagowanie pisma aktywności lokalnej „Zawiercianin”, gdzie młodzi adepci do zawodu dziennikarza mieli szanse na
publikację swojego artykułu. Przygotowane materiały ukazywały się również na
specjalnie utworzonej dla tego projektu
multimedialnej platformie internetowej
www.mlody.zawiercianin.pl.
Młodzieżowa Akademia Obywatelska
stawia przed uczestnikami niebywałą
szansę, aby w ciekawy sposób spędzić
czas wolny, rozwijając swoje zainteresowania i zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.
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MAMY BARDZO DOBRĄ MŁODZIEŻ
Rozmowa ze Starostą Powiatu Zawierciańskiego – Rafałem Krupą.
▸▸ Jaką rolę odgrywają takie projekty
jak „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” dla młodych ludzi z powiatu zawierciańskiego?
Rafał Krupa: Rola takich innowacyjnych projektów jak „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”, które motywują
młodzież do aktywnego udziału w życiu
społeczności lokalnej, jest oczywiście niebagatelna. Dzięki realizacji projektu, z
pewnością aktywność lokalna młodzieży wzrośnie – a przecież służy to naszemu wspólnemu dobru. Projekt ma na celu
zwiększenie aktywności obywatelskiej
młodzieży m.in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności dziennikarskich.
Udział w takim projekcie stanowi niebywałą szansę nabycia nowych umiejętności
oraz umożliwia uświadomienie sobie, że
zaangażowanie społeczne i intensywna
praca umożliwiają osiąganie zamierzonych
celów. Powierzone zadania wykształcają
poczucie odpowiedzialności i sumienności.
▸▸ Jakie korzyści wynikają dla młodzieży z uczestnictwa w projekcie Młodzieżowej Akademii Obywatelskiej?
▸▸ W ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” uczestnicy mogli
wziąć udział w wielu bardzo interesujących przedsięwzięciach: w cyklu warsztatów dziennikarskich, spotkań ze znanymi
ludźmi mediów i przedstawicielami lokalnej sfery publicznej oraz w wyjazdach
do Łodzi. Miałem okazję zapoznać się z
wszystkimi czterema numerami gazetek
szkolnych każdej ze szkół biorącej udział w
projekcie – publikacje robią bardzo dobre
wrażenie, są profesjonalnie przygotowane
zarówno jeśli chodzi o formę, jak i o treść.
▸▸ Jaki wpływ na lokalną społeczność
mają takie projekty?
▸▸ Zarówno społeczność lokalna, jak i
sami uczniowie mogą na tym projekcie korzystać. „Młodzieżowa Akademia
Obywatelska” z pewnością zwiększyła
aktywność społeczną młodych ludzi –
a to bardzo ważne. Myślę, że projekt
wzbudził wśród młodzieży świadomość,
iż działanie na rzecz lokalnej społeczności to działanie dla dobra swojego i
swoich bliskich. Dzięki temu być może

Rafał Krupa, Starosta Powiatu Zawierciańskiego

kiedyś uda nam się przekształcić w społeczeństwo obywatelskie, które rozumie potrzebę angażowania się na rzecz
wspólnoty lokalnej oraz posiada poczucie odpowiedzialności za jej dobro.

rolę, jaką odgrywa Starostwo Powiatowe oraz to, czym się zajmujemy. Podczas
jednej z debat, która odbyła się w Starostwie, uczniowie mieli możliwość spotkania się z urzędnikami. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym jak aktywnie
▸▸ Dzięki projektowi młodzież miała uczniowie brali udział w debacie, włąokazję poznać postacie życia publicz- czali się do dyskusji, zadawali pytania.
nego z różnych sfer działalności.
W powiecie zawierciańskim mamy bar▸▸ Mam nadzieję, że projekt przybliżył dzo dobrą młodzież.
młodym ludziom z naszego powiatu
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