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Kobiety aktywne

Historia aktywności społecznej kobiet ma długą tradycję. 
przez wiele wieków możliwości ich działania w sferze pu-

blicznej ograniczał silny system patriarchalny. dwa wieki temu 
zaczęły walkę o swoje prawa. pierwsze były amerykańskie su-
frażystki w połowie XiX wieku. batalia zakończyła się sukcesem, 
kobiety uzyskały prawa wyborcze. później ich kontynuatorki 
wywalczyły kolejne prawa. 

jak obecnie wygląda miejsce kobiet względem mężczyzn na 
polu aktywności społecznej? według badań przeprowadzonych 
w 2007 r., w polsce co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta 
należą do jakiegoś stowarzyszenia. natomiast według danych 
samych organizacji, kobiet zrzeszonych w stowarzyszeniach 
jest jeszcze mniej – tylko 26,6% ogółu członków. oznacza to, że 
w mniejszej skali niż mężczyźni działają one w organizacjach 
społecznych. 

o tym, że w przedstawicielkach płci pięknej drzemią pokłady 
energii i duch zaangażowania społecznego, który dopiero po wy-
pełnieniu najważniejszych obowiązków życiowych może znaleźć 
ujście, możemy się jednak przekonać na przykładzie aktywnych 
członkiń Uniwersytetów trzeciego wieku, zespołów folklory-
stycznych czy Kół gospodyń wiejskich. w organizacjach, gdzie 
przeważają seniorzy, dominacja kobiet jest niekwestionowana.

aktualny numer „zawiercianina” poświęciliśmy żeńskiej ak-
tywności w stopniu większym niż poprzednie. na jego łamach 
można zapoznać się z działalnością kobiet z różnych środowisk 
i w różnych okresach. należy im się ogromny szacunek i uznanie 
za to, co zrobiły i wciąż robią dla lokalnych społeczności.

Paweł Abucki
wiceprezes centrum inicjatyw lokalnych
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pani Krystyna z józefem zapędzkim – dwukrotnym mistrzem olimpijskim w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego, fot. adrian Kała

 ▸ Właśnie mija 25. rok Pani pracy spo-
łecznej na Ziemi Zawierciańskiej. Dla-
czego przez ćwierć wieku angażowała 
się Pani w działania na rzecz lokalnej 
społeczności i jak przebiegała ta droga? 
 ▸ Krystyna Męcik: to chyba ma się we 

krwi. człowiek rodzi się z impulsem do 
działania na rzecz drugiego człowieka. 
chętnie udzielałam się społecznie już od 
czasów szkoły podstawowej. najpierw 
wspólnie z  zakonnicami działałam na 
rzecz dzieci głuchoniemych w kościele 
św. piotra i pawła w zawierciu. zachęci-
łam koleżanki, abyśmy zrobiły coś cieka-
wego dla tych osób. Udało się – w kaplicy 
sióstr zakonnych powstał cykl zajęć arty-
stycznych dla tej grupy dzieci.

w  latach 70. byłam harcerką, póź-
niej działaczką związku Młodzieży so-
cjalistycznej i lzs. po nieudanej próbie 
dostania się do liceum pedagogicznego, 
znalazłam zatrudnienie w domu Mody 

„elegancja” w zawierciu, gdzie trafiłam na 
wspaniałe środowisko ludzi pracy. gdy-
bym miała kiedyś powtórzyć swoje ży-
cie, to tak właśnie chciałabym zaczynać. 
to tam, pracując na produkcji, poznałam 

Praca sPołeczna  
daje Mi Mnóstwo 

satysfaKcji 
Człowiek jest dla niej najważniejszy. Latem 

i zimą swoje szlaki przemierza rowerem. Nie 
boi się wyzwań. Przebojowość i skuteczność 
to jej znaki rozpoznawcze. O 25-leciu pracy 

społecznej, życiowych doświadczeniach 
i najbliższych planach opowiada Krystyna Męcik – 

prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) 
w Łazach, w rozmowie z Joanną Walczak. 
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wspaniałe matki, żony i córki – kobiety, 
które oprócz rodziny i pracy zawodowej 
miały na utrzymaniu całe gospodar-
stwa rolne. to właśnie od nich nauczy-
łam się szacunku wobec pracy i drugiego 
człowieka.

 ▸ Podjęcie pierwszej pracy nie prze-
szkadzało Pani w dalszym realizowa-
niu się na polu społecznym?
 ▸ zaczęłam działać w  związku socja-

listycznej Młodzieży polskiej (zsMp), 
gdzie pracowałam z młodzieżą wiejską. 
propagowaliśmy sport, turystykę, zami-
łowanie do teatru. Młodzież wyjeżdżała 
na różnego rodzaju obozy, uczestniczyła 
w spartakiadach i olimpiadach. w tym 
okresie powołałam również koło pttK 
przy domu Mody „elegancja”, a w latach 
80. zostałam wybrana przewodniczącą 
lokalnego oddziału ligi Kobiet, gdzie za-
raziłam pozostałe członkinie miłością do 
sportu i turystyki.

 ▸ Widać, że sport jest w Pani życiu bar-
dzo istotnym elementem. Na co dzień 
mieszkańcy Łaz i Zawiercia widują Pa-
nią przemierzającą długie kilometry na 
rowerze.
 ▸ dla mnie to wspaniały ekologiczny śro-

dek lokomocji, służący zdrowiu latem 
i zimą, oszczędzający czas. samochód to 
bezczynność i  zastygły tryb życia. ro-
wer to ruch i zdrowie. dzięki niemu je-
stem w  dobrej kondycji, o  czym może 
świadczyć zajęcie drugiej i trzeciej loka-
ty w biegach na dystansie 200 m podczas 

olimpiady Uniwersytetów trzeciego 
wieku. 

 ▸ Wróćmy do aktywności społecznej. 
Jak dalej potoczyła się Pani droga ży-
ciowa?
 ▸ Ukończyłam technikum odzieżowe 

w  częstochowie. następnie podjęłam 
studia pedagogiczne i rozpoczęłam pra-
cę w szkole, gdzie uczyłam przedmiotów 
zawodowych. łączyłam wówczas pracę 
z działalnością społeczną. teraz się za-
stanawiam, jak znajdowałam czas na 
to wszystko. Każdą wolną sobotę oraz 
niemal wszystkie niedziele spędzałam 
z  młodzieżą na rajdach. Uczestniczka-
mi wycieczek były młode, niezamożne 
dziewczyny, które chciały ciekawie spę-
dzić wolny czas. na przykład przycho-
dząc do chaty studenckiej w wiśle pyta-
łyśmy, czy jest coś do zrobienia. zawsze 
było sporo pracy. czy to okna umyć, czy 
wyprać pościel. dziewczyny bardzo chęt-
nie to robiły, a w ramach wynagrodzenia 
otrzymywały darmowy nocleg. 

 ▸ To chyba nie wszystkie formy Pani 
pracy z młodzieżą?
 ▸ Ucząc w  liceum odzieżowym, powo-

łałam koło projektowania i prezentacji 
mody. Moimi uczennicami były wspa-
niałe dziewczyny z  okolic zawiercia, 
większość pochodziła z  wiosek, miały 
od najmłodszych lat wpojony szacunek 
wobec osób starszych. dlatego chętnie 
przystały na moją propozycję, aby z po-
kazem mody pojechać do domu opieki 

dla osób starszych, który znajdował się 
przy klasztorze w częstochowie. to było 
niesamowite doświadczenie. podopiecz-
ne zakładu, dowiedziawszy się o naszym 
przyjeździe, z wrażenia nie mogły spać 
w nocy. cieszyły się, że ktoś chce przygo-
tować coś dla nich – starych kobiet, trak-
towanych zazwyczaj jak osoby nikomu 
niepotrzebne. dziewczyny przywiozły 
drobne upominki, sam pokaz był prze-
piękny. Modelki prezentowały nie tylko 
najnowsze trendy, ale także modę dla 
osób starszych. 

później taki pokaz prezentowałyśmy 
w wyższej szkole pedagogicznej w czę-
stochowie dla 700 kobiet z Uniwersytetu 
trzeciego wieku. wówczas po raz pierw-
szy zetknęłam się z uniwersytetem dla 
seniorów. były to lata osiemdziesiąte.

 ▸ Wtedy była Pani młodą kobietą i nie 
myślała o założeniu UTW. Kiedy zatem 
przyszedł pomysł na taką inicjatywę?
 ▸ to prawda, byłam wówczas młoda, ale 

choć może to brzmieć zaskakująco, już 
wtedy zakiełkowała myśl, że w przyszło-
ści sama mogłabym założyć taką orga-
nizację. pamiętam, jak podczas występu 
dziewcząt czytałam plan zajęć Uniwer-
sytetu. byłam pod wielkim wrażeniem 
sposobu działania tamtej organizacji. 
pomyślałam wówczas, że warto byłoby 
w starszym wieku uczęszczać do takiego 
uniwersytetu.

po latach pojechałam do tej samej 
placówki z propozycją przeprowadzenia 
zajęć z edukacji zdrowotnej, którym to 

drużyna Utw łazy podczas senioriady, fot. archiwum
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tematem interesuję się od dawna i który 
jest moją pasją. gdy już wiedziałam, ile 
osób starszych jest zainteresowanych ta-
kimi inicjatywami, jak wychodzą do dru-
giego człowieka, ile nawiązują przyjaźni, 
jak rozwijają swoje pasje, to pomyślałam, 
że taki uniwersytet przydałby się w za-
wierciu albo w łazach.

z  tym pomysłem zwróciłam się do 
władz naszego miasta. okazało się, że 
również burmistrz łaz myślał od jakiegoś 
czasu, że dobrze byłoby mieć u nas taką 
organizację. z tego powodu otrzymałam 
od władz lokalnych ogromne wsparcie 
w początkach przedsięwzięcia. i tak jest 
do dzisiaj. współpraca układa się bardzo 
dobrze. to szczególnie ważne, gdyż wszy-
scy w Utw pracujemy społecznie.

 ▸ Uniwersytet z Łaz należy do najbar-
dziej prężnych organizacji społecznych 
na naszym terenie.
 ▸ w  naszym stowarzyszeniu działa 13 

sekcji. najbardziej aktywne wśród nich 
są plastyczna, teatralna i  kabaretowa. 
Mamy liczne wykłady, świetnie radzimy 
sobie na zajęciach komputerowych. sta-
ramy się zdobywać fundusze zewnętrz-
ne na różnego rodzaju ciekawe akcje, jak 
na przykład senioriada, czyli ogólnopol-
ska olimpiada Uniwersytetów trzecie-
go wieku, którą organizowaliśmy w tym 
roku już po raz trzeci. na zajęciach za-
wsze powtarzam seniorom, że to jest ich 
czas. czas, gdy mogą odkryć swoje pasje, 
nowe cele i nadać nowy sens własnemu 
życiu.

 ▸ Jest Pani świetnym, ale dość rzadkim 
przykładem, że warto angażować się 
społecznie. Jak według Pani wygląda 
dzisiejsze zaangażowanie, szczególnie 
wśród młodych ludzi?
 ▸ wydaje mi się, że taką postawę trzeba 

wykształcić wśród młodzieży. w „minio-
nym ustroju”, mimo jego różnych wad, 
istniał duży nacisk na podmiotowe trak-
towanie drugiego człowieka, na dostrze-
żenie jego godności, na szacunek wobec 
czyjejś rzetelnej pracy. w tej chwili liczy 
się tylko pieniądz. 

jeżeli chodzi o  zaangażowanie, to 
mieszkańcy łaz angażują się bardzo 
chętnie. czasami pojawiają się proble-
my, jak niezdrowa rywalizacja, ale ogól-
nie biorąc obraz całości jest pozytywny. 
w naszym stowarzyszeniu widzę wyraź-
nie, że ludzie odkryli swoje pasje. anga-
żują się naprawdę całym sercem. walczą 
o wszystko, o to, aby zdobyć pieniądze 
na ciekawe działania, aby wypromować 

naszą gminę. ci ludzie przez całe życie 
byli podporządkowani kierownictwu 
w pracy, wykonywali polecenia, a tu na-
gle mogą się realizować, pokazać, otwo-
rzyć, rozwijać zainteresowania. 

 ▸ A co Pani daje aktywność oprócz sa-
tysfakcji społecznikowskiej?
 ▸ przede wszystkim bardzo lubię drugie-

go człowieka i sprawia mi olbrzymią ra-
dość, gdy inni ludzie są szczęśliwi z po-
wodu sukcesów w działalności społecznej. 
Mój mąż śmieje się, że powinnam zająć 
się ogródkiem. ale ja się spełniam i re-
alizuję na polu społecznym. nie mam na-
wet czasu iść do lekarza, zresztą ta praca 
społeczna daje mi tyle zadowolenia, tak 
mnie wciąga, że często zapominam o pro-
blemach zdrowotnych i innych. 

 ▸ Jest Pani rodowitą Zawiercianką 
i w tym mieście spędziła Pani większość 
życia.
 ▸ w  łazach mieszkam dopiero od mo-

mentu przejścia na emeryturę. wcześniej 
całe moje życie toczyło się w zawierciu. 
to wciąż jest moje miasto  – gdy przy-
jeżdżam do zawiercia, czuję się lekko 
i szczęśliwie. często wiosną wsiadam na 
rower i przecieram stare szlaki. 

 ▸ Jak według Pani zmieniło się Zawier-
cie?
 ▸ jest dużo ludzi przyjezdnych, ale gdy 

wykładam edukację zdrowotną na Utw 
w  zawierciu, to spoglądam na twarze 
osób znanych z dzieciństwa. te panie tak 

mało się zmieniły. pamiętam panią z ap-
teki, panią pracującą w kiosku. to piękne, 
dojrzałe kobiety. Miło, że możemy się po-
nownie spotkać. 

 ▸ Obecnie przewodzi Pani UTW w Ła-
zach, a od ponad dziesięciu lat swoją 
wiedzą na temat medycyny holistycz-
nej dzieli się Pani ze słuchaczami in-
nych podobnych placówek w  całym 
kraju. Czy jest coś jeszcze, o czym nie 
wiemy w kwestii Pani aktywności?
 ▸ działam też w ogólnopolskiej federacji 

Utw, prowadzę również zajęcia z terapii 
dźwiękiem. jestem także prezesem sto-
warzyszenia ostoja w łazach, na które 
niestety trochę brakuje mi czasu. tutaj 
czekam, aby w działania organizacji włą-
czyli się młodzi ludzie, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele czy samorządowcy.

w lutym tego roku powołałam nowe 
stowarzyszenie – śląsko-zagłębiowskie 
stowarzyszenie alzheimera i zespołów 
neurodegeneracyjnych. czekam jeszcze 
na sfinalizowanie formalności, ale już 
bardzo się zapaliłam do tego zadania. 
tym bardziej, że organizacja skupiać bę-
dzie bardzo dynamiczne, aktywne oso-
by. jest były prezes Urzędu skarbowego 
w zawierciu oraz koleżanki z zawierciań-
skiego uniwersytetu. już teraz nawiąza-
liśmy współpracę z licznymi organizacja-
mi. to moje kolejne wyzwanie.

Życzę zatem powodzenia w tych wszyst-
kich przedsięwzięciach. 

w Utw łazy jedną z sekcji jest teatralna, fot. archiwum
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gmina, powiat, województwo – tak 
od momentu ostatniej reformy ad-

ministracyjnej wygląda podział nasze-
go kraju. równolegle z nim istnieje rów-
nież inna forma – kraina geograficzna. 
ta akurat bez względu na wprowadzane 
reformy. jedną z takich krain jest jura 
Krakowsko-częstochowska. 

dzięki staraniom kilku społeczników, 
od prawie 20 lat jura jest reprezentowa-
na przez organizację zrzeszającą gminy 
znajdujące się na jej terenie. skupiający 
37 gmin, związek gmin jurajskich w li-
stopadzie będzie obchodził 20. rocznicę 
powstania. wśród gmin członkowskich 
znajdują się m.in. częstochowa, łazy, 
Kraków, ogrodzieniec, pilica, poręba, 
zawiercie i Żarnowiec.

TAK ByŁO NA POCZąTKU

Historia zgj jest niemal tak długa, jak 
historia krajowego samorządu tery-
torialnego w  jego wersji powstałej po 
transformacji ustrojowej. jak wspomina 
adam Markowski, przewodniczący za-
rządu związku gmin jurajskich od mo-
mentu jego utworzenia, a obecnie tak-
że zastępca wójta gminy Mstów, pomysł 
na stworzenie związku powstał podczas 
jego wizyty we Francji w 1990 r. działo 
się to jeszcze przed pierwszymi wybora-
mi samorządowymi, w ramach szkolenia 
dla potencjalnych przyszłych radnych. 

– „pracując już w Urzędzie gminy – 
wtedy w  janowie  – zaproponowałem 
stworzenie takiego podmiotu, bazując 

trochę na tym, co widziałem we Fran-
cji. ten pomysł spodobał się i po kilku 
spotkaniach założyliśmy w złotym po-
toku w grudniu 1991 r. związek gmin 
jurajskich” – mówi pan adam. pomysł 
stworzenia związku zrzeszającego 
różne gminy, gdy pojedyncze jednost-
ki administracyjne dopiero uczyły się 
funkcjonować, mógł się wydać nie-
trafiony. został jednak przyjęty do-
brze. – „od początku zainteresowanie 
wspólną działalnością na rzecz promo-
cji jury było żywe, choć wtedy jeszcze 
odbywało się to w ramach trzech woje-
wództw: częstochowskiego, katowickie-
go i krakowskiego” – dodaje.

cel utworzenia i działalności związ-
ku gmin jurajskich jest jeden: promo-
wanie jury Krakowsko-częstochow-
skiej jako regionu geograficznego, który 
warto odwiedzić. – „wykonujemy wspól-
ną pracę, której nikt inny by się nie pod-
jął” – przekonuje przewodniczący.

W DZiAŁANiU

obecnie związek gmin jurajskich skła-
da się z 37 gmin. Każdą z nich repre-
zentuje w związku jedna osoba. cieka-
wostką jest to, że zarówno niespełna 
6-tysięczna gmina niegowa, jak i  po-
nad 750-tysięczny Kraków dysponują 
we wszelkich głosowaniach i dyskusjach 
zgj jednym, równorzędnym głosem. 
na czele stoi 9-osobowy zarząd.

siedziba biura organizacji znajdu-
je się mniej więcej pośrodku jury  – 
w  ogrodzieńcu. pracują w  nim trzy 
osoby, zajmujące się administracyjną 

dwudziestoletni  
związeK z jurą

Paweł Kmiecik

Ma prawie 20 lat. Jest jeden, choć dzieli się obecnie przez 37. 
Gdy powstawał – liczba ta wynosiła 15. Obejmuje obszar o długości 

ok. 80 kilometrów i średniej szerokości 20 km. Siedzibę ma w Ogrodzieńcu, 
choć w jego zasięgu znajduje się wiele innych miast i miejscowości. 

Mowa o Związku Gmin Jurajskich, który już za kilka miesięcy 
będzie obchodził okrągły jubileusz działalności. To jedna z niewielu 

w Polsce organizacji międzygminnych i międzywojewódzkich.

jurę promują nawet na Ukrainie – Kijów 2010 r., fot. archiwum zgj
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częścią funkcjonowania zgj. Każda 
z gmin członkowskich opłaca składkę, 
której wysokość jest uzależniona od 
wielkości gminy. co roku jej wysokość 
jest podnoszona jedynie o wskaźnik in-
flacji. obecnie budżet związku wynosi 
ok. 500 tys. złotych.

pod ogólnym stwierdzeniem „pro-
mowanie jury” kryje się w przypadku 
związku gmin jurajskich wiele czynno-
ści i funkcji. adam Markowski relacjo-
nuje: „pomagamy różnym instytucjom: 
wspieraliśmy utworzenie jurajskiej 
grupy ratownictwa górskiego – jopr-u. 
współpracujemy z  gospodarstwami 
agroturystycznymi, m.in. pomogliśmy 
założyć jurajskie stowarzyszenie Kwa-
terodawców wiejskich. w  ubiegłym 
roku negocjowaliśmy zmianę projektu 
jednej z ustaw zaproponowanych przez 
Mswia, która byłaby niekorzystna dla 
naszego regionu. ostatecznie wzięto 
pod uwagę nasze racje”.

do jednego z  najważniejszych za-
dań związku należy przygotowywanie 
wydawnictw (drukowanych i multime-
dialnych) dotyczących jury, uczest-
nictwo w  ogólnopolskich i  międzyna-
rodowych targach turystycznych oraz 
rozwój informacji turystycznej na ju-
rze. w 2009 r. w ramach projektu „ślą-
skie. pozytywna energia. promocja tu-
rystyczna województwa śląskiego na 
targach krajowych wraz z  publikacją 
materiałów informacyjnych i promocyj-
nych”, zgj otrzymał 240 tys. złotych na 
działania promujące jurę Krakowsko-

-częstochowską. w  ogrodzienieckiej 
siedzibie związku można nabyć album 

„jurajskie wędrówki” z  pocztówkami 
z jury, a także wydawnictwa zawiera-
jące zdjęcia atrakcji turystycznych re-
gionu. w całym 2010 r. związek wydał 
łącznie ponad 130 tysięcy egzemplarzy 
wydawnictw różnego rodzaju.

– „związek uczestniczy także w po-
prawie bezpieczeństwa uprawiania tu-
rystyki i sportu na jurze, np. poprzez 
wymianę ringów i  stanowisk zjazdo-
wych na drogach wspinaczkowych  – 
mówi włodzimierz tutaj, członek za-
rządu zgj z  częstochowy i  rzecznik 
tamtejszego Urzędu Miasta. – staramy 
się też integrować i edukować gminy ju-
rajskie w zakresie promocji turystycz-
nej poprzez wyjazdy studyjne czy zloty. 
produktem, który obecnie lansujemy, 
jest szlak orlich gniazd – najdłuższy 
i najstarszy taki szlak w polsce”. od pra-
wie dwóch lat realizowane jest także 
przedsięwzięcie o nazwie „bezpieczna 

jura”, które dotyczy zwiększenia bezpie-
czeństwa w małopolskiej części naszej 
krainy geograficznej.

istnienie związku gmin jurajskich 
wiąże się z wieloma korzyściami także 
dla rejonu zawierciańskiego. pod koniec 
maja ubiegłego roku w zawierciańskim 
ośrodku sportu i  rekreacji odbył się 
organizowany corocznie od 20 lat zlot 
Młodzieży gmin jurajskich. podczas 
imprezy reprezentacje gmin z regionu 
uczestniczyły w konkurencjach sporto-
wych, konkursie plastycznym dla dzieci 
i młodzieży oraz prezentowały się pod-
czas przeglądu form muzycznych.

Korzyść dla zawiercia i  regionu 
z istnienia zgj jest związana również 
z umiejscowieniem siedziby organiza-
cji w ogrodzieńcu. bliskie sąsiedztwo 
oznacza dla zawiercia możliwość inten-
sywnego uczestnictwa w projektach re-
alizowanych przez związek. dowodem 
na ten „związek ze związkiem” jest re-
jestracja w 2008 r., w biurze patento-
wym, znaku towarowego „zawiercie – 
braMa na jUrĘ”. zgj jest częścią tej 
bramy.

WSPóLNA SPRAWA BeZ GRANiC

– „turysta nie patrzy na granice. nieko-
niecznie interesuje go, czy jest to gmi-
na X, czy gmina y – chodzi o to, żeby 
był w  ciekawym regionie i  korzystał 
z atrakcji turystycznych” – przekonuje 
robert nieroda, dyrektor biura związku 

gmin jurajskich. i dodaje: „dlatego ak-
centujemy zapraszanie turystów przede 
wszystkim na samą jurę Krakowsko-

-częstochowską, a dopiero gdy już tu się 
zjawią, będą swobodnie wybierali kon-
kretną ofertę z poszczególnych gmin”. 

Każda gmina prowadzi własne dzia-
łania promocyjne w dziedzinie tury styki. 
jednak  – jak podkreślają członkowie 
związku – bez organizacji międzygmin-
nej wysiłki te miałyby znacznie mniej-
szą skalę i efekt. – „większości małych 
gmin nie byłoby stać na podobną pro-
mocję. razem mamy dużo większą siłę 
przebicia, niż gdybyśmy promowali jurę 
osobno – mówi dyrektor biura zgj. – 
skumulowany budżet na promocję oraz 
wspólne działania będą zawsze lepsze, 
niż pojedyncze małe akcje”. 

jednak starania dążące do wypro-
mowania jury jako całości oznaczają 
korzyści nie tylko dla mniejszych gmin 
członkowskich. w skład zgj wchodzą 
także duże miasta, które również chwa-
lą sobie udział w inicjatywie. Katarzy-
na grądek, zastępca przewodniczącego 
związku oraz pracownica krakowskiego 
Urzędu Miasta, mówi: „jura to z jednej 
strony zaplecze turystyczne dla naszych 
mieszkańców, a z drugiej wartość do-
dana do naszej oferty rekreacyjnej. re-
klamujemy się jako miejsce, z którego 
można rozpocząć turystyczną wypra-
wę – nie tylko na podhale czy do kopalni 
soli w wieliczce, lecz także na jurę”. jak 
podkreśla adam Markowski, o ile kiedyś 

Mapa jury – nieliczne ciemniejsze plamy to gminy, które nie weszły do związku
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głównym kierunkiem turystycznej 
promocji grodu Kraka było podhale, 
o tyle teraz nastąpił znaczny zwrot ku 
jurze Krakowsko-częstochowskiej.

– „dla częstochowy taka dodatko-
wa promocja na targach także nie jest 
bez znaczenia – mówi z kolei włodzi-
mierz tutaj. – podobnie jak promocja 
w wydawnictwach zgj, które pokazują 
częstochowę wraz z jej okolicami i ko-
jarzą ją z atrakcyjnym regionem tury-
stycznym”. jak mówi rzecznik często-
chowskiego magistratu, miasto dzięki 
związkowi zyskuje okazję akcentowa-
nia innych atrakcji, niż powszechnie 
znana i kojarzona jasna góra.

obecnie gminy wchodzące w skład 
związku znajdują się na terenie dwóch 
województw: małopolskiego i  ślą-
skiego. czy podział administracyj-
ny nastręcza dodatkowych trudności 
w funkcjonowaniu zgj? – „bywa to 
problemem przy niektórych przedsię-
wzięciach. w przypadku starań o środ-
ki na realizację »bezpiecznej jury«, 
możemy składać wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego danego wojewódz-
twa i prowadzić ten projekt tylko na 
terenie województwa”. nacisk na pro-
mowanie jury jako całości jest jednak 
intensywny. jak mówi adam Markow-
ski: „gdy otrzymujemy od konkretne-
go Urzędu Marszałkowskiego pienią-
dze na przykład na wydawnictwa, to 
pokazujemy w nich całą jurę. nie dzie-
limy jej na województwa. Ukazujemy 
region jako jeden produkt turystyczny, 
bo inaczej nie miałoby to sensu”.

włodzimierz tutaj dodaje nato-
miast: „Funkcjonowanie związku po-
woduje w gminach jurajskich myślenie 
o jurze jako wspólnym dobru i wspól-
nym interesie – a także wspólnym pro-
dukcie, który trzeba jak najlepiej nie 
tylko wypromować, lecz także stymu-
lować coraz lepsze zagospodarowanie 
turystyczne”.

20 LAT MiNęŁO

w  listopadzie związek gmin juraj-
skich będzie obchodził 20-lecie ist-
nienia. w jaki sposób bez większych 
problemów przetrwał dwie dekady 
w okresie rodzącej się polskiej samo-
rządności? zdaniem przewodniczą-
cego adama Markowskiego, sekret 
zgodnej współpracy tkwi w  tym, iż 

„turystyka stanowi o tyle wdzięczną 
branżę, że wymyka się polityce i nie 
skłóca. właśnie dzięki temu przez 
20 lat nie mieliśmy większych proble-
mów. zdarzały się sytuacje, że niektó-
re gminy występowały ze związku, ale 
także takie, gdy później wracały do 
niego”.

z  okazji jubileuszu zgj, jesienią 
odbędzie się gala, podczas której od-
znaczone zostaną osoby wspierają-
ce związek przez lata jego istnienia. 
jak przystało na porządne urodzi-
ny, jubilatowi wypada złożyć życze-
nia.  – „turystyczny boom na jurę, 
moda na jurę, turystyczni inwesto-
rzy z  pomysłami na jurze  – to pra-
gnienia, których ziszczenie byłoby 
najlepszym prezentem na 20-lecie 
związku” – mówi włodzimierz tutaj.

według Katarzyny grądek, związ-
kowi należy życzyć, „żeby nadal dzia-
łały w nim osoby, którym zależy na 
jego rozwoju, żeby udało się znaleźć 
nowe formy finansowania i aby turyści 
odwiedzali gminy tworzące związek 
i spędzali tam czas”. adam Markowski 
stwierdza: „Życzmy sobie jak najwięcej 
turystów, którzy będą nas odwiedzać – 
żeby wywozili stąd jak najlepsze wra-
żenia. a jeśli chodzi o nas, którzy tutaj 
mieszkamy, żebyśmy szano wali i do-
ceniali jurę”. natomiast robert nie-
roda dodaje, że to, czego trzeba życzyć 
związkowi, to „skoro mamy 20 lat, to 
stu lat. tak, jak na normalnych uro-
dzinach”. 

działacze zgj na spotkaniu, fot. archiwum zgj 

amazonki 
odwiedziły 
warszawę

Członkinie Stowarzyszenia Amazonek 
i Osób z Problemami Onkologicznymi 
w Zawierciu oraz przedstawicielki kół 
gospodyń wiejskich z terenu powiatu 
6 maja odwiedziły Warszawę. 

wyjazd odbył się na zaproszenie po-
słanki po, anny śliwińskiej, a celem było 
zapoznanie się z systemem parlamentar-
nym. po przybyciu do stolicy zwiedza-
no stare Miasto, następnie uczestniczki 
przeszły pod pomnik ku czci poległych 
Żołnierzy armii Krajowej i  polskiego 
państwa podziemnego, aby oddać im 
hołd.

później nadszedł czas na odwiedze-
nie sejmu. oczekiwała tam p. antonina 
leżeńska, która we wszechnicy sejmo-
wej przedstawiła historię parlamentu 
polskiego. członkinie zarządu stowa-
rzyszenia, prezes czesława cierpińska 
i skarbnik grażyna Klimas, złożyły po-
dziękowania p. poseł annie śliwińskiej 

starosta w cil
20 kwietnia Rafał Krupa  – starosta 
powiatu zawierciańskiego, odwiedził 
Centrum inicjatyw Lokalnych (CiL). 
Realizuje ono projekt „Zawierciański 
inkubator Organizacji Pozarządowych”, 
współfinansowany przez Unię europej-
ską w ramach europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

starosta spotkał się z wiceprezesem 
cil i koordynatorem projektu – pawłem 
abuckim oraz prezesem cil – januszem 
bieńkowskim. podczas spotkania poru-
szono tematy ważne dla realizacji pro-
jektu. dotyczyły one głównie problemów, 
z jakimi spotykają się organizacje poza-
rządowe (ngo) w powiecie zawierciań-
skim oraz sposobów ich rozwiązywania. 

głównymi problemami lokalnych or-
ganizacji są niedostateczna wiedza i brak 
umiejętności pisania wniosków projekto-
wych, kłopoty z prowadzeniem księgo-
wości, a także ubogie zaplecze techniczne.

Uczestnicy spotkania zgodnie doszli 
do wniosku, że projekt „zawierciański 
inkubator organizacji pozarządowych” 
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za organizację wyjazdu i wręczyły ma-
teriały promujące powiat zawierciański. 

pani antonina oprowadziła grupę po 
budynku sejmu. oglądano z galerii salę 
obrad, a  także tablicę upamiętniającą 
posłów, którzy zginęli w katastrofie pod 
smoleńskiem oraz tablicę na pamiątkę 
wizyty jana pawła ii w czerwcu 1999 r. 
odwiedzono również salę obrad komisji 
sejmowej i komisji śledczych oraz kapli-
cę sejmową. 

podróż powrotna upłynęła na wy-
mianie wrażeń, rozmowach i wspólnym 
śpiewaniu. była to doskonała okazja do 
integracji kobiet z  różnych środowisk 
i w różnym wieku.
Elżbieta Janeczek 

jest póki co jedynym przedsięwzięciem, 
które nieodpłatnie pomaga organiza-
cjom pozarządowym z okolicy. ze wspar-
cia „inkubatora” może skorzystać każda 
organizacja tego rodzaju, a pomoc obej-
muje bezpłatne szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, techniczne, lokalo-
we i księgowe. 

wizyta starosty zakończyła się opro-
wadzeniem go po nowym biurze cen-
trum inicjatyw lokalnych i  siedzibie 

„zawierciańskiego inkubatora organi-
zacji pozarządowych” przy ul. senator-
skiej 14. 

 K O N K U R S

Redakcja kwartalnika „Zawiercianin” 
ogłasza konkurs na najlepszą pracę 
dziennikarską na temat aktywności 

społeczno-kulturalnej na terenie 
powiatu zawierciańskiego.

Celem konkursu jest rozbudzenie zaangażowania osób ze społecz-
ności lokalnej na rzecz relacjonowania inicjatyw z terenu powiatu. 
Za pomocą konkursu chcemy wyłonić lokalnych dziennikarzy oby-
watelskich, którzy następnie mogliby współpracować z kwartalni-
kiem „Zawiercianin” i Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 1 września 2011 r. 
krótki tekst (maksymalna objętość do 5,5 tys. znaków, czyli 3 stron 
znormalizowanego maszynopisu) poświęcony opisowi inicjatyw 
społecznych z terenu powiatu, np. działaniom wybranego stowa-
rzyszenia (lub fundacji, koła gospodyń wiejskich, nieformalnej grupy 
pasjonatów itp.), społecznej aktywności instytucji publicznej, wyda-
rzenia tego typu lub cyklu imprez społeczno-kulturalnych. 

Przesłane prace będą oceniane pod kątem wartości informacyjnej 
tekstu, jego stylistyki, warsztatu dziennikarskiego itp. 

Najlepsza praca zostanie opublikowana w kwartalniku „Zawiercia-
nin” na łamach numeru jesiennego, a także na stronie internetowej 
www.zawiercianin.pl. W czasopiśmie zostanie przedstawiony rów-
nież profil autora zwycięskiej pracy. Autor lub autorzy najlepszych 
prac mogą również liczyć na dłuższą współpracę z kwartalnikiem 

„Zawiercianin”.

Teksty w ramach konkursu należy przesyłać do 1 września 2011 r. za 
pomocą poczty elektronicznej w postaci pliku tekstowego na ad-
res redakcja@zawiercianin.pl lub w wersji elektronicznej na nośni-
ku CD albo w postaci wydruku dostarczyć pocztą lub osobiście do 
Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie. 
Każdy tekst powinien być dokładnie opisany imieniem i nazwiskiem 
autora oraz dokładnymi danymi kontaktowymi (telefon, adres kore-
spondencyjny, w miarę możliwości adres e-mail). W konkursie mogą 
brać udział osoby w dowolnym wieku i niezależnie od innych cech 
osobistych – jedynym warunkiem jest prezentacja w tekście inicja-
tywy / wydarzenia z terenu powiatu zawierciańskiego.

ZAPRASZAMY!

fot. Marcin czajka

fot. archiwum
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HiSTORiA LUBi Się POWTARZAć

Maj 1935 roku. w  mieście akron 
w Usa spotkali się dwaj alkoholicy, 

bill wilson i bob smith. zaczęli rozma-
wiać o problemie, wymieniali doświad-
czenia, radzili sobie i wzajemnie wspie-
rali. tyle wystarczyło, by pokonać nałóg. 
bez wstydu i  zażenowania, krzyków 
i obietnic, nacisków i próśb. 

50 lat później, czerwiec 1985 roku, za-
wiercie. Marian Krupa, janusz greger, 
bogusław leończuk, jerzy Kusiński, Ka-
zimierz adamczyk, Kazimierz janeczek 
i Marian galiński spotykają się i postana-
wiają założyć klub wzajemnego wsparcia 
dla osób uzależnionych. – „o tym, żeby 
założyć Klub, rozmawiałem z bogusiem 
już dwa lata przed jego powstaniem” – 
wspomina Marian Krupa, prezes za-
wierciańskiego stowarzyszenia trzeźwo-
ściowego „przystań”. w powstanie Klubu 
zaangażowani byli również m.in. ówcze-
sny prezydent miasta zawiercia, kierow-
nik poradni mgr czesław wojtkowski 
oraz sędzina lucyna latacz, mgr wanda 
adler i lekarz andrzej bogdał.

Klub wzajemnej pomocy „przystań” – 
bo taka była pierwotna nazwa – powstał 
jako setny klub trzeźwościowy w polsce. 
stał się jednym z niewielu miejsc w oko-
licy, gdzie osoby zmagające się z chorobą 
alkoholową mogły dzielić się doświad-
czeniami. – „w latach 80. nie było moż-
liwości spotkania się i porozmawiania na 
ten temat. owszem, była poradnia, któ-
ra pełniła rolę otwartych drzwi, ale tam 
dostawało się tabletkę i… do widzenia. 
nic więcej. niewiele było działań tera-
peutycznych. potrzebowaliśmy miejsca, 
które dawałoby możliwość spotkania, 
wymiany doświadczeń i prowadzenia te-
rapii” – wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

KU śWiATU

od początku istnienia Klub działał na 
rzecz integracji ruchu abstynenckiego 
oraz uczestniczył w powstaniu ogólno-
polskiej Federacji Klubów abstynenc-
kich. „przystań” już w pierwszym roku 
aktywności za najlepiej działający klub 
w polsce otrzymała nagrodę zarządu spo-
łecznego Komitetu przeciwalkoholowego 
oraz nagrodę redakcji pisma „problemy 
alkoholizmu”. 

wyróżnienia zmotywowały ją do 
jeszcze prężniejszego działania. stowa-
rzyszenie jako pierwszy klub w polsce 
zapoczątkowało współpracę zagranicz-
ną. – „nie chcieliśmy, aby nasze działania 
ograniczały się do zadań lokalnych. jako 
pierwsi nawiązaliśmy kontakt z organi-
zacjami zagranicznymi, m.in. z klubami 

z oroszlan i bratysławy. owocem współ-
pracy była w latach 1996–1998 wymia-
na »klubowiczów«. wtedy narodziły się 
pierwsze obozy terapeutyczne” – wspo-
mina z dumą Marian Krupa.

stowarzyszenie oferuje nie tylko miej-
sce wzajemnego wsparcia, ale także na-
stawione jest na kompleksowe działanie. 
w siedzibie przy ulicy powstańców ślą-
skich 6 znajdują się również biuro peł-
nomocnika prezydenta zawiercia ds. roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii oraz siedziba Miejskiej Ko-
misji rozwiązywania problemów alko-
holowych i narkomanii.

ALTeRNATyWNe śRODOWiSKO

alkohol towarzyszy niemal każdej sfe-
rze życia. wiele osób nadużywa go, nie 

Przystań  
trzeźwych ludzi

Marta Mularczyk

Czasem wstydzimy się własnych słabości, niekiedy ich boimy, prawie nigdy – 
nie chcemy do nich przyznać. Wtedy rodzą się kłamstwa, niedomówienia, 

niespełnione obietnice i pytanie: dlaczego? Doskonale wiedzą o tym 
członkowie Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań”. 

prezes przystani, Marian Krupa, fot. Marta Mularczyk 
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zdając sobie sprawy, że już są nałogow-
cami. gdzie zatem jest granica? Kiedy za-
czyna się alkoholizm?

na takie pytanie musieli odpowie-
dzieć także członkowie zst „przystań”. 
to był dopiero początek ich drogi, bo 
aby należeć do klubu, trzeba pozostać 
w trzeźwości. nie wystarczy zaprzesta-
nie picia alkoholu – od abstynencji do 
trzeźwości wiedzie długa droga. pomoc 
w wytrwaniu w tej drodze to właśnie rola 

„przystani”. 
– „człowiek uzależniony choruje do 

końca życia. w związku z tym musi mieć 
jakieś miejsce, gdzie będzie rozumiany 
i akceptowany. pokusy alkoholowe wpisa-
ne są w życie codzienne każdego człowie-
ka. alkoholik potrzebuje zatem miejsca, 
gdzie może żyć normalnie. tym miejscem 
jest Klub abstynenta” – wyjaśnia Halina 
bulska-sobusik, pełnomocnik prezyden-
ta zawiercia ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i narkomanii, a zara-
zem opiekun merytoryczny Klubu.

członkowie stowarzyszenia muszą 
chcieć być trzeźwi. Klub stwarza im tyl-
ko miejsce, które jest swoistym kataliza-
torem dobrych zachowań. skupia osoby 
z podobnymi problemami i doświadcze-
niem, dążące do wspólnego celu i  ra-
zem walczące z  chorobą. oparcie, któ-
re daje im zst „przystań” wypływa nie 
z zewnętrznych autorytetów, lecz z we-
wnętrznej inicjatywy ich członków. dla-
tego cechą charakterystyczną zawier-
ciańskiej „przystani” jest przyjazna 
atmosfera, którą klubowicze starają się 
pielęgnować. 

PO PROSTU RAZeM

bardzo ważne w terapii i niezbędne do 
bycia trzeźwym jest to, aby wspólnie 
zmierzyć się z  problemem. pan janek, 
mający w  klubie już 15-letni staż, nie 
wyobraża sobie życia bez wsparcia przy-
jaciół. – „sama chęć trzeźwienia bez gru-
py, która też trzeźwieje, w zasadzie nie 
przynosi rezultatów. ja oparłem swoją 
abstynencję na byciu członkiem klubu 
trzeźwościowego. dotarło do mnie, że 
nie jestem sam w mojej chorobie, że ta-
kich osób jest więcej. w grupie jest siła. 
to ona stanowi podporę, gdy przychodzą 
chwile załamania”.

„przystań” zrzesza nie tylko alkoholi-
ków pozostających w trzeźwości, ale tak-
że ich rodziny. jako osoby współuzależ-
nione, chorują one razem z najbliższymi. 
Muszą zatem zrozumieć chorobę i wspie-
rać ich w drodze do trzeźwości. pomoc 
osobie uzależnionej bez zrozumienia 
istoty choroby alkoholowej może przy-
nieść odwrotny skutek. 

istotę współuzależnienia wyjaśnia 
Halina bulska-sobusik: „rodziny cho-
rują na emocje. często żony alkoholi-
ków wymuszają na nich obietnice – on 
wszystko obieca. Kontrolują ich, myślą, 
że jeżeli przypilnują męża, to on się nie 
napije. częstym błędem jest również 
to, że osoby współuzależnione zdejmu-
ją z alkoholików odpowiedzialność, np. 
tłumacząc ich nieobecność w pracy. to 
utrudnia osobie uzależnionej wytrzeź-
wienie, bo nie odczuwa ona konsekwencji 
swego picia. zachowania te wynikają ze 

strachu. współuzależnione rodziny boją 
się i nie potrafią rozmawiać o tym proble-
mie”. terapia i spotkania w klubie promu-
ją właściwe zachowania, uczą rozmawiać 
i kształtują umiejętność słuchania. 

najtrudniej zrobić pierwszy krok. 
trzeba mieć odwagę, aby przyjść na te-
rapię i  przyznać się do bycia alkoholi-
kiem lub małżonkiem osoby uzależ-
nionej. pani alicja, żona alkoholika, ze 
łzami w oczach wspomina początki drogi 
u boku trzeźwiejącego męża: „Mój mąż 
przychodzi tu już czwarty rok. przez 
pierwszy rok nie przychodziłam, wsty-
dziłam się. teraz towarzyszę mężowi 
w  niemal wszystkich uroczystościach 
i zajęciach, które się tu odbywają. »przy-
stań« daje rodzinie duże wsparcie. do-
wiedziałam się, co to choroba alkoholowa. 
do tej pory myślałam, że to tylko niechęć 
męża, który nie chce przestać pić. Uświa-
domiono mi, że to ciężka choroba, która 
wymaga wsparcia nie tylko rodziny, ale 
również członków klubu. przychodzenie 
tutaj to dla mnie, dla męża, dla dzieci – 
zwrócone życie…”.

DOBRe PRZyKŁADy

elementem wsparcia, które otrzymują 
członkowie stowarzyszenia, są nie tyl-
ko regularne spotkania, ale także inne 
formy aktywności. pokazują one, jak żyć 
bez alkoholu. wszelkie imprezy, takie jak 
spotkania bożonarodzeniowe czy wielka-
nocne, odbywają się bez alkoholu. Mają 
one pokazać, że do dobrej zabawy napój 
alkoholowy nie jest konieczny. 

podobne zadanie mają „prażonki pro-
filaktyczne”. – „chcemy pokazać, że pra-
żonki to prażonki, nie zaś impreza alko-
holowa” – mówi Halina bulska-sobusik. 
takie przykłady wpływają później na 
przebieg imprez rodzinnych. celebrowa-
nie wszelkich okazji – imienin, urodzin, 
a nawet wesel – odbywa się bez trunków. 

zst „przystań” pomaga nie tylko „klu-
bowiczom”. stowarzyszenie prowadzi 
również akcje edukacyjne w  szkołach. 
w ramach m.in. godzin wychowawczych 
przeprowadzane są wykłady na temat al-
koholizmu i jego skutków. podobne dzia-
łania odbywają się w Miejskim ośrodku 
pomocy społecznej. 

w tym roku rozpoczęto także działa-
nia dofinansowane ze środków unijnych. 

„lepszy start  – promocja aktywnej in-
tegracji w  powiecie zawierciańskim”, 
to projekt realizowany przez powiato-
we centrum pomocy rodzinie w  part-
nerstwie właśnie z  zawierciańskim 

Halina bulska-sobusik, fot. Marta Mularczyk
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stowarzyszeniem trzeźwościowym 
„przystań”. w  jego ramach prowadzo-
no „wiosenną szkołę profilaktyki dla 
rodziców”. w zajęciach pod okiem psy-
chologów, terapeutów, pedagogów, psy-
chiatrów i kuratora sądowego uczestni-
czyli dzieci, dorośli, alkoholicy i osoby 
współuzależnione. 

stowarzyszenie prowadzi też profi-
laktykę sportową i rekreacyjną. – „orga-
nizujemy na skalę województwa turniej 
tenisa stołowego Klubów abstynenckich 
województwa śląskiego, obozy terapeu-
tyczne dla rodzin wraz z dziećmi oraz 
różnego rodzaju imprezy plenerowe”  – 
relacjonuje Marian Krupa.

eGZeKUCJA STeReOTyPóW

w społeczeństwie istnieje niski poziom 
wiedzy na temat choroby alkoholowej. 
alkoholik wedle powszechnych wyobra-
żeń to menel, żul, pijak, ktoś, kim się po-
gardza i odsuwa od niego. jest to stereo-
typowe spojrzenie, często nieprawdziwe. 
na chorobę alkoholową zapadają osoby 
z różnych środowisk, nierzadko na wy-
sokich stanowiskach, mające dobrą pracę. 

alkoholizm jest nieuleczalny. czło-
wiek może zapanować nad chorobą, ale 
nigdy nie będzie całkiem zdrowy. w za-
wierciu mówienie o alkoholizmie i oso-
bach uzależnionych to nadal temat tabu. 
alkoholizm uważany jest za problem 
wstydliwy i  odsuwający człowieka na 
margines życia społecznego. – „chciała-
bym, żeby w polsce ludzie bardziej rozu-
mieli chorobę alkoholową, a zmniejszyli 
akceptację i tolerancję wobec picia. pa-
radoksalnie jest jednak tak, że akceptuje 
się picie, a nie akceptuje choroby” – mówi 
Halina bulska-sobusik.

18 czerwca minęło 26 lat wspólnej dro-
gi. przez ponad ćwierć wieku drzwi Klubu 
otwierały się dla setek osób potrzebują-
cych pomocy. wiele emocji, rozczarowań, 
zwątpień, radości, nowych przyjaźni  – 
wszystko w imię życia w trzeźwości. pre-
zes Marian Krupa podsumowuje: „ciężko 
zapracowaliśmy na swoją pozycję. 26 lat 
działalności zobowiązuje. Życzyłbym so-
bie, aby przez kolejne ćwierć wieku nasze 
stowarzyszenie nadal stanowiło oparcie 
dla osób pragnących pozostać w absty-
nencji. trzeźwy alkoholik – to nasz naj-
większy sukces”. 

jedno z wielu spotkań w przystani, 
fot. Marta Mularczyk

r e k l a m a
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rok 2007. z  inicjatywy pani sołtys 
beaty Kaczmarczyk w  woźnikach 

reaktywowano Koło gospodyń wiej-
skich. w  szeregi organizacji wstąpiły 
początkowo 23 kobiety. przez kolejne 
miesiące ciężko pracowały. Uczestniczy-
ły w lokalnych imprezach, same organi-
zowały zabawy i potańcówki, jeździły 
na wycieczki.

zamierzały działać na szerszą skalę, 
ale utrudniały to niewielkie możliwości 
finansowe i organizacyjne. aktywne pa-
nie nie poddały się jednak i szukały no-
wych możliwości. – „postanowiłyśmy się 
zorganizować i założyłyśmy stowarzy-
szenie Koło aktywnych Kobiet »w Ko-
bietach siła«, które obejmuje dwie wioski, 
woźniki i  sadowie. w  formalnościach 
pomogła nam aleksandra jasińska ze 
starostwa powiatowego w zawierciu” – 
mówi prezes organizacji, beata Kaczmar-
czyk. – „obecnie jest nas 17. staramy się 
robić jak najwięcej dla mieszkańców obu 
naszych wsi” – wyjaśnia.

siedzibą organizacji jest budynek 
przekształcony obecnie na świetlicę wiej-
ską. „silne kobiety” użytkują go wspólnie 
z ochotniczą strażą pożarną. ponieważ 
strażacy to w większości małżonkowie 
aktywnych pań, współpraca układa się 
naprawdę dobrze, a  praca wre. począt-
kowo obiekt był w kiepskim stanie. do-
piero wspólny wysiłek kobiet, strażaków 
i reszty mieszkańców zaowocował tym, 
że dzisiaj świetlica stanowi centrum ży-
cia kulturalnego obu wsi.

– „na początku chciałyśmy odnowić 
jedną salę. Mobilizacja mieszkańców 
była niesamowita. wszyscy malo wali 
z  ogromnym zapałem”  – przypomina 
agnieszka Mazanek, jedna z  członkiń 
stowarzyszenia.  – „niestety następ-
nego dnia padał ulewny deszcz i dach 
zaczął przeciekać. z  pomocą przyszła 
gmina, która złożyła wniosek o dofinan-
sowanie nowego dachu. Udało się zdobyć 

pieniądze i dzisiaj cieszymy się już no-
wym zadaszeniem” – dodaje.

w budynku pozostało jeszcze wiele do 
zrobienia, jednak nie można narzekać na 
brak chęci i zapału do kontynuowania re-
montu. tak było z drzwiami, które ufun-
dowali sami mieszkańcy. – „w roku 2009 
postanowiłyśmy przebrać się za kolędni-
ków i odwiedzałyśmy sąsiadów” – mówi 
lucjana siwek, pani sołtys z sadowia. – 

„Mieszkańcom spodobała się nasza ini-
cjatywa. okazali się bardzo hojni. za 
otrzymane datki kupiliśmy nowe drzwi 
do świetlicy” – wspomina.

w sierpniu 2010 r. panie zorganizo-
wały piknik rodzinny pod hasłem „za-
bawa łączy pokolenia”. Fundusze na re-
alizację przedsięwzięcia pozyskały ze 
starostwa powiatowego. początkowo 
z lękiem podchodziły do tego zadania. – 

„bałyśmy się wszystkiego: czy podoła-
my wymogom, czy dam radę same roz-
liczyć wniosek. a przede wszystkim, czy 
zabawa spotka się z zainteresowaniem 

mieszkańców”  – wspomina agnieszka 
Mazanek.

obawy okazały się bezpodstawne. 
świetnie poradziły sobie nie tylko z for-
malnościami, ale i z przygotowaniem wy-
darzenia. – „organizacyjnie wszystko się 
udało. dopisali mieszkańcy. przyszli na-
wet sąsiedzi z okolicznych wiosek. chcieli 
zobaczyć, co się tu u nas dzieje ciekawe-
go. a działo się, działo. był konkurs mię-
dzypokoleniowy, na który całe rodziny 
przygotowywały potrawy z grilla, degu-
stacja potraw oraz zamek dmuchany dla 
najmłodszych. w loterii fantowej można 
było wygrać królika, kota, kurę czy kogu-
ta na rosół. przygrywała Kapela jurajska. 
bawiliśmy się do białego rana” – z dumą 
relacjonuje pani agnieszka.

RóŻNORODNOść TO SiŁA

na co dzień pracują. zajmują się gospo-
darką. Mają dzieci, wnuki. na brak zajęć 
nie mogą narzekać. dlaczego zajmują się 

Kobiety razeM
Joanna Walczak

Dwie malownicze, niewielkie wioski w gminie irządze. Tylko 
czterystu mieszkańców. Pracy jest sporo, bo to tereny rolnicze. 

Ale tutejsi mieszkańcy są aktywni także w innych sferach życia. 
Szczególnie kobiety – mądre, sprawne i energiczne.

silne kobiety razem, fot. archiwum
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jeszcze działalnością społeczną? co chcą 
osiągnąć? wszystkie moje rozmówczynie 
zgodnie twierdzą, że pragną, aby coś się 
we wsi działo, aby nie szerzyły się patolo-
gie społeczne, a najmłodsi mieli co robić 
po zajęciach szkolnych. 

– „na wsi jedyne »rozrywki« to sklep 
i  piwo. chcemy zaangażować w  nasze 
działania młodzież. dzieci lgną do nas, 
bo widzą, że coś się dzieje” – mówi pani 
wiesława stańczyk. – „niedawno zaku-
piłyśmy stroje dla drużyny piłkarskiej. 
w gminie były rozrywki, a nasi chłopcy 
nie mieli swoich strojów. postanowiły-
śmy, że to zmienimy. Udało się. w zamian 
młodzież pomaga nam przy różnych pra-
cach porządkowych i nie tylko. widać, że 
chętnie angażują się w prace społeczne” – 
dodaje. również przy pomocy młodzieży 
udało się wyplantować teren przed świe-
tlicą, który służy obecnie jako boisko. 

skąd zatem w tych kobietach tyle za-
pału? – „nasza siła polega chyba na róż-
norodności” – mówi iwona iłczyk. – „je-
steśmy w różnym wieku, mamy różne 
wykształcenie. jedna z nas potrafi do-
brze gotować, inna świetnie piecze ciasta, 
trzecia to bizneswoman, która jeździ po 
terenie i załatwia sprawy organizacyjne, 
czwarta układa wiersze, inna dobrze li-
czy. w naszych szeregach są dwie panie 
sołtys, jest również radna. stąd też czę-
ściowo pomysł na nazwę naszej organi-
zacji. panie weszły do władz gminnych 
i zaczęły sumiennie upominać się o to, 
co potrzebne mieszkańcom” – wyjaśnia.

ŁADNie i SMACZNie

przysłowie mówi, że nie szata zdobi 
człowieka. ale reprezentacyjność to co 
innego. „silne kobiety” przyznają, że ich 
stroje nie są regionalne. starają się jed-
nak w miarę możliwość prezentować ele-
gancko i dostojnie. 

– „w naszych szeregach jest krawco-
wa. to ona uszyła nam spódnice. bluzki 
zakupiłyśmy z własnych oszczędności” – 
mówi wiesława stańczyk.  – „podczas 
zeszłorocznego regionalnego przeglądu 
zespołów ludowych, Kapeli, śpiewaków 

oraz twórców ludowych i rękodzielnic-
twa w szczekocinach otrzymałyśmy wy-
różnienie. cieszymy się z tej nagrody, jed-
nak wiemy, że stroje przeszkodziły nam 
w zajęciu wyższej pozycji. to dla nas ko-
lejne wyzwanie na przyszłość” – dodaje.

wśród „silnych kobiet” są też dosko-
nałe kucharki. to one przygotowują po-
trawy na imprezy, z których dochód prze-
znaczany jest na materiały niezbędne do 
prac remontowych w świetlicy. paniom 
marzy się remont jednego z pomieszczeń, 
gdzie powstałaby kuchnia z prawdziwe-
go zdarzenia. Mogłyby w niej swobod-
nie przygotowywać ciasta, smalec, ogórki 
małosolne czy bigos. 

podczas gminnych dożynek w 2009 r. 
miały okazję zaprezentować jeszcze je-
den ze swoich „skarbów”. pani agnieszka 
Mazanek wraz z małżonkiem piszą wier-
sze. inspiracje czerpią z życia codzien-
nego. oto próbka satyry politycznej ich 
autorstwa: 

Są tutaj posłowie, także z koalicji, 
niech wysłuchają tej naszej petycji,

Miała być Irlandia i prawdziwe cuda, 
minęły dwa lata, żadne się nie uda,

Zdrożały opryski, KRUS, nawóz i ropa, 
tak rząd polski zadbał o naszego chłopa.

plany pań z woźnik i sadowia są obie-
cujące. cieszy fakt, że mimo licznych 
obowiązków domowych panie są pełne 
optymizmu, energii, zapału i wiary w to, 
że potrafią zrobić coś dobrego dla swoich 
wsi i ich mieszkańców. oby więcej było 
takich kobiet w naszym powiecie. 

Ubiegłoroczny piknik rodzinny był udany, fot. archiwum

na wycieczce w szklarskiej porębie, fot. archiwum
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pan w średnim wieku, stojąc na środ-
ku sali przodem do gromadki kobiet 

w  wieku emerytalnym, gra na instru-
mencie dętym. tuż obok pozostała część 
kapeli przygrywa skoczną melodię, do 
której tańczą kobiety. pod oknem długi 
stół, a na nim talerze z ciastem, wędlina-
mi i mnóstwem innych smakołyków. tak 
wygląda opis jednego ze spotkań Koła go-
spodyń wiejskich z rzędkowic. jednak 
ich przebieg jest znacznie bardziej żywio-
łowy i interesujący, niż ten suchy opis. to 
Koło kręci się bowiem bardzo żwawo.

MAGNeTyZM

– „czasem gdy wybieram się na zebra-
nie Koła, mąż mruczy: »oho, poniedzia-
łek, znowu idziesz do remizy!«” – mówi 
janina Myga, przewodnicząca Kgw 
z rzędkowic. i faktycznie, chodzi – już 
od około 40 lat. samo rzędkowickie Koło 
gospodyń wiejskich ma historię niewie-
le dłuższą. 

powstało w 1961 r. z inicjatywy teresy 
odjaz, lokalnej nauczycielki, która – jak 
mówi pani janina – „zaszczepiła bakcyla 
tej inicjatywy”. aktualna przewodniczą-
ca sprawuje swą funkcję od prawie czte-
rech dekad. i choć myśli o przejściu na 

„emeryturę” z tej funkcji i odejściu z Koła, 
to jednak coś „jeszcze ciągnie mnie do 
niego”. – „to nasze Koło kręci się wspa-
niale, mamy zgrane i wesołe kobiety, któ-
re chcą pracować. to właściwie główne 
centra kultury na wsi: Kgw i straż po-
żarna” – mówi janina Myga. 

teresa piec, członkini Kgw, opowia-
da: „Mieszkam tu ok. 40 lat, a  pocho-
dzę z Kroczyc. jakiś czas po przyjeździe, 
jako młodziutką mężatkę, zaangażowała 

mnie przewodnicząca – i tak zostałam aż 
do dziś”. stanisława gajek, zastępczyni 
przewodniczącej, ze śmiechem komen-
tuje: „i nie pozwolimy, żebyś odeszła!”. 
Żadna z pań nie zamierza jednak odcho-
dzić z Koła. 

pani stanisława deklaruje: „Koło jest 
wszystkim: rozrywką, spotkaniem z naj-
bliższymi, relaksem, nauką, bo wzajem-
nie uczymy się różnych rzeczy. ja tym 
Kołem żyję!”. jak dodaje janina Myga, 
Kgw istnieje dzięki życzliwym ludziom. 
należą do nich m.in. janina smoleń, dy-
rektor szkoły w rzędkowicach, a także 
członkowie Kapeli jurajskiej, z liderem 
ryszardem powązką na czele. Kapela ju-
rajska towarzyszy Kołu podczas prób ta-
necznych i występów. 

WyJść Z DOMU

– „chcemy kultywować kulturę, którą 
otrzymałyśmy od naszych babć, a poza 

tym to jedyne źródło naszej rozrywki – 
mówi stanisława gajek. – jedna osoba 
opowiada o swoich problemach, druga 
o swoich, a spotkanie kończy się wspól-
nym śpiewem”. 

spotkania takie odbywają się co ty-
dzień, w  czwartki. w  okresie letnim  – 
w remizie, a zimą w szkole, gdzie panie 
z Koła gospodyń wiejskich mają swoje 
pomieszczenie. jak jednak wspominają 
członkinie, nie zawsze na spotkania było 
tyle czasu, ile jest teraz. – „Kiedyś było 
tak, że spotykałyśmy się ok. 22:00, po 
tym, jak skończyłyśmy wszystkie zajęcia 
w gospodarstwie – mówi przewodnicząca 
Koła – a rozchodziłyśmy się do domów ok. 
23.00. teraz nie mamy pola do uprawia-
nia i krów, więc spotykamy się o godzinie 
18 : 00”. pomimo dużej liczby zajęć, czas 
na Koło znaleźć się musiał. i znajdował. 

dzięki wspólnej działalności mają oka-
zję lepiej poznać sąsiadów i całą okolicę 
oraz  – jak mówią  – przejść na wyższy 

Koło się toczy –  
już 50 lat

Paweł Kmiecik

„Dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja społeczno-
zawodowa kobiet wiejskich działająca w ramach organizacji kółek 

rolniczych”. To oficjalna definicja Koła Gospodyń Wiejskich według 
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. – 
„To wspaniała rozrywka i oderwanie się od codzienności” – tak 

natomiast mówi o Kole z Rzędkowic jego sekretarz, Zofia Bednarska. 

panie z Kgw rzędkowice, fot. paweł Kmiecik
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etap znajomości. – „to nie jest tak, jak 
w mieście, że można mieszkać obok sie-
bie, w jednej klatce schodowej, lecz nie 
znać nikogo – my tu się znamy wszyscy. 
jesteśmy zgrane dziewczyny i  jeśli nie 
spotkamy się w którymś tygodniu, to już 
tęsknimy za sobą” – opowiada pani teresa. 

WSPóLNe SPRAWy i SUKCeSy

50-letnia działalność to także sukcesy 
i  wyrazy uznania dla aktywnych pań 
z  rzędkowic.  – „tylko w  ostatnich la-
tach możemy się pochwalić zdobyciem 
pierwszego miejsca w  szczekocinach 
podczas przeglądu wszystkich Kół go-
spodyń wiejskich z regionu zawierciań-
skiego – wspomina stanisława gajek. – 
zajęłyśmy pierwszą lokatę wśród aż 28 
kół biorących udział w tym przeglądzie, 

więc nasza satysfakcja była ogromna. 
wygrałyśmy również w 2009 r. podczas 
konkursu tradycyjnych potraw, który od-
był się w Żarnowcu”. 

poczucie sukcesu i zadowolenie towa-
rzyszą jednak nie tylko spektakularnym 
nagrodom i wyróżnieniom. czasem do-
tyczą niewielkich spraw i działań. Mogą 
nimi być choćby prace przy tworzeniu 
palm wielkanocnych czy wieńców na do-
żynki i inne okazje.

– „zajmuje to około 2–3 dni intensyw-
nej pracy, a potrzeba do tego kilku osób – 
o przygotowaniu wieńca opowiada teresa 
piec. – na początku robi się konstrukcję, 
najczęściej z drutu, którą się oplata. Ko-
biety przygotowują wiązanki i bukieciki, 
składające się z kwiatów i kłosów. później 
przykładane jest to do całości, obwiązy-
wane i oplatane. jednego roku zajęłyśmy 

miejsca pierwsze i trzecie w konkursie 
wianków z kwiatów polnych”. 

sukcesem w tym przypadku są więc 
nie tylko laury na różnego rodzaju kon-
kursach i przeglądach. ważne jest rów-
nież to, że udało się coś zrobić razem. 

CiąGLe W RUCHU

główny sezon publicznej działalności 
Koła gospodyń wiejskich z regionu roz-
poczyna się w marcu od spotkania wszyst-
kich kół w  Miejskim ośrodku Kultury 
w zawierciu. Kończy natomiast we wrze-
śniu, w pilicy. w międzyczasie są święta 
majowe, odpust, przegląd kół w czerwcu, 
piknik we włodowicach i dożynki.

wkrótce Kgw obchodzić będzie 50. 
rocznicę powstania. zanim to nastąpi, 
jak relacjonuje przewodnicząca, panie za-
mierzają uszyć typowo regionalne stro-
je. – „jeśli uda nam się zgromadzić tro-
chę pieniędzy, to się tym zajmiemy. no 
i mamy nadzieję, że uda nam się wybrać 
do chorzowa i tam wystąpić” – opowiada 
przewodnicząca, mając na myśli woje-
wódzki przegląd zespołów regionalnych 
Kół gospodyń wiejskich. 

poza tym od dłuższego czasu rzędko-
wickie Koło stara się o postawienie figury 
diabła przy okolicznych skałach. diabeł 
ma byś symbolem tego miejsca. dlacze-
go akurat on? – „słyszałam o legendzie, 
wedle której ten diabeł to był szlach-
cic uwodzący panny z okolicy. w końcu 
wszystkie się zgadały i przywiązały go do 
skał” – opowiada janina Myga.

– „Koło się ciągle toczy – żartuje pani 
stanisława gajek. – ani szprychy nie wy-
latują, ani obręcz nie spada. jedzie się 
dobrze!”. 

apel o miejsce 
dla życia

Zawierciańskie koło Towarzystwa Opie-
ki nad Zwierzętami apeluje do miesz-
kańców miasta o składanie podpisów 
popierających utworzenie schroniska 
dla bezdomnych zwierząt.

w  zawierciu błąkają się setki bez-
domnych, chorych i głodnych zwierząt. 
za taką sytuację winę zazwyczaj pono-
si człowiek. członkowie towarzystwa 
opieki nad zwierzętami często z własnej 

kieszeni łożą na opiekę nad zwierzęta-
mi potrzebującymi pomocy. niestety ich 
możliwości są za małe, żeby pomagać na 
większą skalę, więc jest to pomoc doryw-
cza. z tego powodu towarzystwo postu-
luje, aby w sprawę zaangażował się Urząd 
Miasta w zawierciu i otworzył schroni-
sko dla zwierząt. 

zawierciańskie koło towarzystwa 
zbiera więc podpisy, które mają przeko-
nać urzędników, że to ważna i potrzeb-
na inwestycja. podpisy można składać 
w  siedzibie towarzystwa (ul. wester-
platte 2, każdy czwartek od 14 do 16) 
oraz w  centrum inicjatyw lokalnych 
(ul. senatorska 14, od poniedziałku do 

piątku w godz. 7–15). na terenie zawier-
cia podpisy zbierają także wolontariusze. 
wszystkich, którym leży na sercu dobro 
niechcianych zwierząt zapraszamy do 
składania podpisów w  wyznaczonych 
punktach. 

fot. archiwum Kgw rzędkowice

fot. Michał romanek
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 ▸ Remigiusz Okraska: Spojrzałem na 
ekran Twojego komputera. Widzę tam 
tytuł tekstu, który napisałeś: „Zawier-
cia krajobraz zrujnowany”. Co chciałeś 
przez to powiedzieć?
 ▸ Bogdan Dworak: to, co zobaczyłem 

w dzieciństwie, jest moim najświeższym 
wspomnieniem, choć dobiegam osiem-
dziesiątki. Mogę zapomnieć, gdzie mam 
okulary, ale nigdy nie zapomnę lasku Fa-
brycznego i otoczonego sosnami domu 
ludowego. 

 ▸ Chyba mało kto z młodszych czytelni-
ków wie, o czym mówimy. Dawny Dom 
Ludowy to obecna Biedronka… 
 ▸ lasek Fabryczny był laskiem sosno-

wym. ciągnął się od ulicy piłsudskiego, 
niektóre drzewa rosły właśnie wzdłuż 
bocznej ściany domu ludowego od stro-
ny ul. piłsudskiego. sięgał aż do ul. le-
śnej – stąd jej nazwa. wzdłuż leśnej las 
sosnowy graniczył z drzewami liściasty-
mi aż do parku miejskiego, prawie do ul. 
paderewskiego. 

dom ludowy natomiast harmonizo-
wał z blokami robotniczymi dla pracow-
ników taz. dwa wielkie bloki jeszcze 
pozostały w nienaruszonej bryle archi-
tektonicznej. natomiast dom ludowy 
zniszczono. Klinkierową cegłę bu dowli 
otynkowano. zamurowano przepiękne, 
łukowe okna. jak potem wytłuma czyli 
mi fachowcy, otynkowanie budynku 
i zamurowanie okien zakłóciło normal-
ną pracę murów. w związku z tym zbu-
twiał i  zmarniał, a następnie przegnił 

w Mieście zrujnowanyM?
o krajobrazie i ludziach dawnego 

zawiercia z bogdanem dworakiem 
rozmawia remigiusz okraska

tak wyglądało oryginalne wnętrze domu ludowego. na fotografii rozdawanie paczek żywnościowych 
dla bezrobotnych w okresie międzywojennym. Fotografia ze zbiorów barbary Francik



 zawiercianin · lato 2011 · nr 2 (8)18

pierwotny, drewniany dach domu lu-
dowego. naruszono również zewnętrz-
ną bryłę, dobudowując ganek z werandą. 
zdewastowano także wnętrze. w sali wi-
dowiskowej, na tylnej ścianie, był balkon 
z piękną, kutą balustradą.

aby zwiększyć godność socjalistycznej 
przebudowy gmachu, absolwent szkoły 
filmowej zaprojektował i zrealizował po-
mnik przedstawiciela zwycięskiej klasy 
robotniczej. pomnik ustawiono przed 
frontonem domu, na bardzo potężnym 
cokole. jednak sama postać robotnika 
była z betonu, więc okazała się równie 
nietrwała, jak ustrój – warunki atmosfe-
ryczne zniszczyły pomnik. 

dom ludowy zamieniono na Kino 
włókniarz, służył również jako sala wi-
dowiskowa na potrzeby występów ar-
tystycznych. gdy jeszcze dom ludowy 
był domem ludowym, przynajmniej raz 
w miesiącu teatr dramatyczny z często-
chowy lub teatr śląski im. wyspiańskie-
go wystawiały tam przedstawienia. nie 
było telewizji i  komputerów, a  zawier-
cianie wypełniali salę na każdym spek-
taklu. na tejże sali byłem świadkiem 
największego sukcesu stefana Żerom-
skiego jako dramaturga. w czasie przed-
stawienia „grzechu”, uwodziciel zwodził 
panią parmen. gdy ulegała ona uroko-
wi naciągacza, poderwał się robotnik 
z widowni i krzyknął na całą salę: „pani, 
nie wierz mu, on panią zwodzi!”. Mimo 
iż leon Kruczkowski dopisał fałszywe 
zakończenie do „grzechu”, publiczność 
zawierciańska okazała się dojrzała. gdy 
w ostatnim akcie bohaterowie sztuki za-
częli śpiewać Międzynarodówkę, zawier-
cianie wybuchnęli śmiechem. wiedzieli, 
iż Żeromski nigdy by takiego głupstwa 
w swojej sztuce nie zamieścił.

doprawdy, nie pamiętam, w którym 
roku lasek Fabryczny wycięto pod blo-
kowiska dla zwycięskiej klasy robotni-
czej. natomiast w blokach na tzw. pod-
kowie najpierw otrzymali mieszkania 
przywódcy owej klasy. gdy przyjecha-
łem do zawiercia i zobaczyłem, że nie ma 
już lasku, szybko napisałem artykuł do 

„gazety zawierciańsko-Myszkowskiej”. 
redaktor naczelny, saturnin limbach, 
powiedział krotko: „tego nigdy pan nie 
wydrukuje!”. Krzyknąłem zrozpaczony: 

„w europie były dwa lasy w środku mia-
sta – lasek buloński w paryżu i lasek 
Fabryczny w zawierciu”. współpracował 
z gazetą loniek rosikoń, mój niegdysiej-
szy sąsiad z ul. Kruczej. zaśmiał się iro-
nicznie i powiedział: „jakżeś taki mądry, 
to jedź do lasku bulońskiego”… 

 ▸ Wiadomo już zatem, co miałeś na my-
śli, pisząc o krajobrazie zrujnowanym. 
Brzmi to poetycko, ale mamy do czynie-
nia raczej z barbarzyństwem…
 ▸ jako kilkunastoletni chłopiec przeczy-

tałem debiutancki tom opowiadań Kor-
nela Filipowicza, pt. „Krajobraz niewzru-
szony”. ten tytuł przylgnął do mnie jak 
dobrze skrojona koszula. ale w  moim 
mieście byłem świadkiem krajobrazu ruj-
nowanego. nim wybudowano blokowiska 
i w tym celu wyburzono całe dzielnice, 
dookoła miasta było wiele wolnych prze-
strzeni budowlanych. a mimo to niszczo-
no tkankę przestrzenną. na przykład po 
wyjściu z dworca zaczynała się dzielni-
ca zwana nowym światem. w licznych 
ogrodach stały jednorodzinne domy, nie-
które o willowym charakterze. tylko na 
ul. słowackiego i pomorskiej było kilka 
czynszowych kamienic. jedna z nich stoi 
do dziś, ale już nie ma lokatorów, cały 
budynek zamieszkuje rodzina właści-
cieli. na miejscu nowego świata powsta-
ły blokowiska.

rozmawiałem z architektami i pyta-
łem, dlaczego blokowisk nie buduje się 
z dala od śródmieścia. odpowiadali, że 
o tym decydowali sekretarze partii i wła-
dze miasta. a gdy pytałem niektórych 
sekretarzy, dlaczego podjęli taką fatal-
ną decyzję, odpowiadali, że zrobili to fa-
chowcy-architekci. jak zwykle nie ma 
winnych za błędy prl-u. w epoce, gdy 
o  wszystkim decydował rozum ludzki, 
nie ma winnych wśród ludzi. pewnie 
o  wyburzeniach zadecydowała święta 
trójca. 

 ▸ Jeśli fatalnych decyzji nie podjęły siły 
niezbadane, to kto był winny? 
 ▸ nie potrafię na to odpowiedzieć. na-

tomiast byłem świadkiem, i to bardzo 
osobiście zainteresowanym, gdy wybu-
rzono pod blokowisko dzielnicę zwa-
ną parkiem. ta dzielnica była dość 
duża – zaczynała się od ul. piłsudskiego 
w punkcie, gdzie był początek ogrodo-
wej. Ulica ogrodowa dobiegała aż do ul. 
parkowej, natomiast od ul. blanowskiej 
na wysokości ul. szerokiej wchodziło się 
w ul. Krótką. od niej szła odnoga przy 
narożnej kamienicy Milejskich. Ulica 
Krucza również była ślepą ulicą, od Kru-
czej była odnoga ul. Korfantego, którą 
w prl-u nazwano Marchlewskiego i całą 
dzielnicę park powszechnie nazywano 
dzielnicą Marchlewskiego. Ulica Kor-
fantego dochodziła aż do ul. zaparkowej. 
a od ul. Korfantego w prawo skręcało się 
w wierzbową i nowowierzbową. 

jednorodzinne domy tej dzielnicy to-
nęły w ogrodach. było też kilka domów 
czynszowych, lecz niewielkich. bogatsi 
robotnicy budowali domy kilkuizbowe – 
rodziny robotnicze najczęściej zajmo-
wały mieszkania jednoizbowe i dlatego 
w takich domach mieszkały czasami aż 
cztery rodziny. od ogrodowej za kamie-
nicą Marczaków była odnoga ul. dojazd, 
również ślepa. te ślepe ulice dzielnicy 
park kończyły się na płocie wielkiego 
ogrodu ziemskich. 

na ul. ogrodowej stał parterowy dom 
państwa wizorów. byli oni zamożni, na 
ul. zaparkowej mieli wielkie ogrodnic-
two. obecnie w domu na ogrodowej jest 

budynek nieistniejącego już Kina stella, rys. Michał zamora
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świątynia zielonoświątkowców, a  na 
miejscu ogrodnictwa na zaparkowej sta-
nął kościół p.w. św. stanisława Kostki. to 
jeden z niewielu przypadków, że na po-
siadłości jednej rodziny znalazły miejsce 
świątynie dwóch różnych wyznań.

 ▸ W swoich artykułach i opowieściach 
wspominałeś o  postaciach historycz-
nych z  tej okolicy. Porozmawiajmy 
o nich. 
 ▸ tuż za wspomnianą kamienicą wizo-

rów była wielka kamienica czynszowa. 
1 stycznia 1908 r. urodził się w niej ju-
lian Majcherczyk. po bardzo dramatycz-
nych przeżyciach ukończył seminarium 
nauczycielskie, pracował na Kresach, 
w 1933 r. został wysłany do Francji przez 
Msz, by krzewić kulturę polską wśród 
emigracji zarobkowej. wydawał książki, 
odniósł sukces literacki powieścią „świa-
tła wśród nocy”, za którą otrzymał i na-
grodę warszawskiego „Kuriera poranne-
go”. za popularyzację polskiej literatury 
został w 1937 r. odznaczony srebrnym 
wawrzynem polskiej akademii lite-
ratury w warszawie. w owym roku tę 
samą nagrodę otrzymał jerzy andrze-
jewski. w  1996 r. Majcherczyk obcho-
dził diamentowe gody, przyjechał wtedy 
do zawiercia, zmarł w styczniu 1998 r. 
w paryżu.

Uliczka z ogrodowej do Krótkiej była 
przejściem między drewniakami liwo-
chów i wachowiczów. Matka gen. józe-
fa baryły była z  domu wachowiczów-
na – a generał józef baryła to pierwszy 
generał rodem z zawiercia. symbolizo-
wał awans społeczny wedle wzorca: „nie 
matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 
oficera”.

 ▸ Z tą okolicą związany jest epizod z ży-
cia jeszcze jednej postaci, w której przy-
padku możemy mówić o awansie spo-
łecznym. Bardzo spektakularnym, bo 
na sam szczyt…
 ▸ najważniejszą postacią historyczną 

z ul. ogrodowej jest władysław gomuł-
ka. za drewniakiem biegusów, za wyso-
kim płotem stała pod numerem 49 jedno-
piętrowa kamienica z facjatką, należąca 
do państwa Marczaków. w tej kamienicy 
i losach jej mieszkańców można odczytać 
niemal wszystkie zawiłości dziejów pol-
ski XX wieku. 

w latach 1927–31 władysław gomuł-
ka pełnił funkcję sekretarza i skarbnika 
zarządu okręgowego związku robotni-
ków przemysłu chemicznego i pokrew-
nych w zawierciu. z żoną i kilkuletnim 

pierworodnym synem wynajmował jed-
ną izbę u Marczaków na ul. ogrodowej. 
gomułkowie byli lubiani przez sąsiadów, 
nikogo nie raziło, że zofia gomułkowa, 
do której mąż pieszczotliwie zwracał się 
liwuś, była Żydówką. w  szabasowych 
dniach wysyłała dzieci do studni po 
wodę i płaciła za przyniesienie kubełka 
30 groszy. 

 ▸ Dlaczego tak bardzo zainteresowałeś 
się prywatnym życiem Gomułków?
 ▸ ponieważ gdy gomułka został „wodzem 

narodu”, to już inaczej o nim mówiono 
i pisano. z zawierciem wiąże się cieka-
wa, choć dramatyczna historia. w izbie 
domu Marczaków pani zofia urodziła 
drugiego syna. po kilku dniach dziecko 
jednak zmarło. gdy ksiądz dowiedział się, 
że dziecko jest niechrzczone, w dodatku 
po matce Żydówce, nie pozwolił na po-
grzebanie oseska na katolickim cmenta-
rzu. również gmina żydowska odmówiła 
pochówku na kirkucie. przez kilka dni 
gomułka ze zmarłym dzieckiem i żoną 
gnieździli się w jednej izbie. wreszcie za 
drobne pieniądze wyjednał zgodę na po-
grzebanie dziecka na kirkucie. 

po 1945 r., gdy gomułka został wice-
premierem i ministrem ziem odzyska-
nych, towarzysze partyjni z zawiercia za-
proponowali ekshumację dziecka. ojciec 
odmówił. potem, gdy popadł w niełaskę, 
ci sami towarzysze wymazali z pamięci 
postać „wiesława”. gdy jednak wkrótce 
został „wodzem narodu”, pod kamienicę 
Marczaków zjeżdżali liczni goście: ekipy 
dziennikarskie, fotoreporterzy, operato-
rzy kroniki filmowej itd. a w miejskim 
komitecie partii znów mawiano: „Między 
nami żył i działał towarzysz »wiesław«”. 
zapraszano gomułkę do zawiercia, lecz 
nigdy nie przyjechał. 

Ulica ogrodowa była najdłuższą uli-
cą w dzielnicy park. została wyburzona 
jak cała dzielnica. zrównano z ziemią ka-
mienicę, w której mieszkał gomułka, wy-
burzono nawet wille przy ul. ogrodowej, 
wybudowane zaledwie kilka lat przed wy-
burzeniem. paradoks polegał na tym, że 
w blokowisku dla klasy robotniczej wiele 
mieszkań musiano przyznać lokatorom 
wyburzonych domów… 

 ▸ Czy na wyburzeniu dzielnicy Park 
kończy się niechlubna lista zniszczeń 
w krajobrazie Zawiercia? 
 ▸ skądże. jeszcze jeden przypadek jest 

spektakularny i wart odnotowania. przy 
ul. piłsudskiego, w prl zwanej 1 Maja, 
stało kino. Kino stella. właścicielami 

byli państwo jaworscy. Kino powstało 
w epoce filmu niemego, a więc było pier-
wiosnkiem X Muzy w  zawierciu. wnę-
trze budynku spełniało warunki archi-
tektury secesyjnej. boczne balkoniki 
posiadały zasłony. niemcy w czasie woj-
ny zmodernizowali wnętrze wedle wzor-
ców hitlerowskiego monumentalizmu. 
na zewnątrz umieścili napis „nur für 
deutsche”. raz w tygodniu do kina mogli 
wejść polacy. Moja matka była oburzona, 
że chodziłem w te dni do kina i powtarza-
ła: „tylko świnie siedzą w kinie, a polacy 
w oświęcimie”. 

większość społeczności zawierciań-
skiej, która doczekała starości lub wieku 
średniego, swoje największe przeżycia 
artystyczne, związane ze sztuką filmo-
wą, kojarzy z Kinem stella. niestety, ten 
gmach, który dziś miałby wartość histo-
ryczną, również został zrównany z zie-
mią. sala Kina włókniarz została super-
marketem, więc tylko sala widowiskowa 
w MoK-u jest kilka razy w tygodniu za-
mieniana na salę kinową. 

 ▸ Masz sposób bycia nastolatka, a wiem, 
że sięgasz osiemdziesiątki. Czy przypo-
minasz o krajobrazie z pierwszej poło-
wy XX wieku z sentymentu, czy z roz-
sądku?
 ▸ Myślę, że ze zdrowego rozsądku. w kra-

ju, gdzie wielka część społeczeństwa 
uważa papieża-polaka za najdoskonal-
szy wzór osobowy, łatwo zapomina się 
słowa jana pawła ii, że społeczeństwo 
pozbawione korzeni, ulega zagładzie. za-
wiercie nie ma nawet stu lat, a przez kil-
ka dekad pozbawiano to miasto korzeni, 
które przecież nie sięgały wieków. 

dom, w którym mieszkał władysław 
gomułka, rys. Marta ciszewska
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DZieCińSTWO i MŁODOść

Henryka eleonora przyszła na świat 
w zawierciu 3 kwietnia 1892 r. w ro-

dzinie znanych zawierciańskich ewange-
lików. jej ojciec juliusz isaak pracował 
w fabryce bawełny towarzystwa akcyj-
nego „zawiercie”, gdzie zajmował się ry-
townictwem wzorów tkanin na metalo-
wych walcach. w pamięci mieszkańców 
zawiercia utrwalił się jego niezwykły wi-
zerunek badacza miejscowych owadów – 
był znanym w  europie entomologiem 
i kolekcjonerem motyli. Matka Henryki, 
emilia, pochodziła z szanowanej, rów-
nież ewangelickiej rodziny Klossów. jej 
brat – aleksander, nie przewija się nato-
miast w zawierciańskich sagach rodzin-
nych i pozostaje tajemniczą postacią. 

po ukończeniu gimnazjum ok. 1908 
roku, Henryka jako pierwsza zidentyfi-
kowana kobieta z zawiercia rozpoczęła 
studia – w wyższej szkole języków no-
wożytnych w dorpacie. po zakończeniu 
nauki powróciła do zawiercia tuż przed 
wybuchem i wojny światowej; o  jej ak-
tywności zawodowej z tego okresu brak 
informacji.

w rodzinnym mieście wkrótce pozna-
ła swego przyszłego męża – włodzimie-
rza jaklitscha, nauczyciela greki i łaciny 
w  miejscowym społecznym progimna-
zjum męskim. Henryka i włodzimierz 
w  1917 r. zawarli związek małżeński 
w obrządku rzymsko-katolickim, w ko-
ściele parafialnym w  Kromołowie, po 
uzyskaniu przez Henrykę dyspensy od 
ks. Franciszka zientary. ślubu młodej 
parze udzielił prefekt zawierciańskich 

szkół, ks. stefan banasiński. dwa lata 
później przyszedł na świat ich syn, an-
drzej. później małżeństwo doczekało się 
jeszcze córki, Marii. rodzeństwo swoje 
dorosłe życie związało z łodzią.

W SeMiNARiUM NAUCZyCieLSKiM

pracę zawodową Henryka jaklicz pod-
jęła w działającym w zawierciu od 1916 
r. Żeńskim seminarium nauczycielskim 
(szkoła społeczna), które od 1922 r. posia-
dało status szkoły państwowej. we wspo-
mnieniach uczennic jawi się jako osoba 
o  wielkim autorytecie, podziwiana za 
posiadaną wiedzę i szanowana za zaan-
gażowanie w proces kształcenia i wycho-
wania przyszłych nauczycielek. w 1928 r. 
została mianowana dyrektorką państwo-
wego seminarium Żeńskiego i pełniła tę 
funkcję do momentu likwidacji placówki 
w wyniku reformy szkolnictwa w 1936 r. 

w  oficjalnych dokumentach używa-
ła nazwiska jakliczowa, mimo iż mąż 
konsekwentnie stosował galicyjską pi-
sownię jaklitsch. sukcesy zawodowe nie 
zawsze szły w  parze ze szczęściem ro-
dzinnym. pod koniec lat dwudziestych 
jej mąż włodzimierz opuścił zawiercie, 
aby objąć posadę nauczyciela w gimna-
zjum w piotrkowie. tam też wkrótce udał 
się syn andrzej w celu pobierania nauki 
w tym samym gimnazjum. Henryka ja-
klicz rekompensowała sobie tego rodzaju 
niedogodności zaangażowaniem zawo-
dowym i społecznym.

w 1930 roku, w ramach programu bu-
dowy 1000 szkół w ii rzeczypospolitej, 
narodził się pomysł wzniesienia nowej 

siedziby Żeńskiego seminarium na-
uczycielskiego. jego budowę rozpoczęto 
w 1933 r., a pod koniec kolejnego roku 
pierwsi uczniowie mogli usiąść w ławach 
nowej szkoły. wokół tej inicjatywy spo-
łecznej zgrupowali się czołowi przemy-
słowcy zawiercia, ze stanisławem Ho-
lenderskim na czele. natomiast dyrektor 
jakliczowa osobiście szukała na terenie 
powiatu zawierciańskiego środków fi-
nansowych, aby zamiar ten się powiódł. 

już w  trakcie budowy szkoły wie-
dziano, że będzie tutaj funkcjonowało 

Pierwsza zawierciańsKa 
radna – henryKa jaKlicz  

(1892–1975)
Zdzisław Kluźniak

Początek XX wieku to czas emancypacji kobiet, spragnionych udziału 
w życiu społecznym i zawodowym. Bohaterka artykułu spędziła 
w Zawierciu prawie pół wieku, aktywnie uczestnicząc w pracach 

na rzecz jego mieszkańców, przede wszystkim młodzieży. 

zdjęcie dyrektor jakliczowej, pochodzi z tableau 
absolwentek państwowego seminarium 

nauczycielskiego w zawierciu. zostało wykonane 
w 1938 r. podczas zjazdu jego absolwentek.
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pierwsze w mieście gimnazjum koedu-
kacyjne. Henryka jakliczowa w latach 
1934–1936 była jednocześnie dyrektorką 
dwóch szkół – seminarium nauczyciel-
skiego oraz gimnazjum koedukacyjne-
go. z tego okresu zachowała się ciekawa 
anegdota. jeden z uczniów gimnazjum 
opowiadał, że w końcu lat trzydziestych 
samotną dyrektorkę postrzegano jako 
żonę… pułkownika józefa jaklicza – ofi-
cera sztabu generalnego wojska polskie-
go, co oczywiście nie było prawdą.

PRACA NA SPOŁeCZNeJ NiWie

nic dziwnego, iż Henryka eleonora ja-
klicz, jako osoba rozpoznawalna i  peł-
na zapału do pracy społecznej, wybrana 
została w 1934 r. do rady miasta. jako 
pierwsza zawierciańska radna weszła 
także w skład ścisłego zarządu rady mia-
sta. zaangażowała się przede wszystkim 
w działalność na rzecz oświaty. w tym 
trudnym dla miasta okresie współorgani-
zowała akcje półkolonijne dla dzieci osób 
bezrobotnych. na wielu ówczesnych foto-
grafiach widzimy ją podczas odwiedzin 
takich placówek. 

była sympatykiem rządzącej sanacji 
i dała temu wyraz, wstępując po 1937 r. 
do obozu zjednoczenia narodowego. ak-
tywnie uczestniczyła w pracach reakty-
wowanej polskiej Macierzy szkolnej, za-
rządzając jej zasobami bibliotecznymi od 
1936 r. aktywnie brała udział od 1933 r. 
również w pracach zarządu Koła przyja-
ciół Harcerstwa. 

NA TAJNyCH KOMPLeTACH 

wiosną 1939 r. w kierowanym przez nią 
gimnazjum koedukacyjnym pierwsza 
grupa uczniów zdawała maturę. po hi-
tlerowskiej agresji, 9 września w nalo-
cie bombowym na warszawę zginął mąż 
Henryki, włodzimierz jaklitsch, który 
przeprowadził się tutaj na krótko przed 
wybuchem wojny. 

po zamknięciu w 1940 r. zawierciań-
skich szkół przez hitlerowców, Henry-
ka jakliczowa kontynuowała nauczanie 
na tajnych kompletach w  prywatnych 
mieszkaniach. jesienią tego roku, po 
serii aresztowań m.in. wśród nauczy-
cieli z tajnej organizacji nauczycielskiej 
(ton), opuściła zawiercie i udała się do 
piotrkowa, w którym jej syn rozpoczął 
aplikację sądową po ukończeniu studiów 
prawniczych. stamtąd trafiła do Żyrar-
dowa, gdzie znajomy jeszcze z zawiercia, 
inżynier dębski, załatwił jej mieszkanie 
w  bezpośrednim sąsiedztwie kościoła 
ewangelickiego. 

od razu aktywnie włączyła się do pra-
cy w tajnym nauczaniu. pracując w Ży-
rardowie w  szkole włókienniczej jako 
nauczycielka języka niemieckiego, po-
magała w  prowadzeniu tajnych kom-
pletów w okolicznych miejscowościach. 
była też łącznikiem pomiędzy żyrar-
dowskim ton-em a jego konspiracyjną 
centralą w  warszawie. po wyzwoleniu 
w 1945 r. weszła w skład komisji weryfi-
kacyjnej nauczycieli związanych z ton 
w Żyrardowie. 

POWRóT DO SZKOŁy

po 1945 r. związała się z żyrardowskim 
szkolnictwem i  pracowała m.in. jako 
dyrektor gimnazjum i  liceum dla do-
rosłych w Żyrardowie. po kilku latach 
przeprowadziła się do łodzi, gdzie 
kształciła kadry dla łódzkich przedszkoli 
w miejscowym liceum wychowawczyń 
przedszkoli. w ostatnich latach zawodo-
wej aktywności pracowała w zakładzie 
Kształcenia nauczycieli, dzieląc się bo-
gatymi doświadczeniami, wyniesionymi 
z zawierciańskiego państwowego semi-
narium nauczycielskiego. 

w zawierciu pamięć o tej niezwykłej 
kobiecie wciąż żyje we wspomnieniach 
byłych seminarzystek oraz w  zespole 
szkół im. gen. józefa bema, której budy-
nek powstał dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu Henryki jakliczowej. w tamtejszej 
izbie pamięci wiele miejsca poświęcono 
właśnie pierwszej pani dyrektor gimna-
zjum Koedukacyjnego. 

za działalność pedagogiczno-wycho-
wawczą, postawę patriotyczną oraz za-
angażowanie społeczne nagradzana była 
wielokrotnie odznaczeniami państwo-
wymi. zmarła 12 sierpnia 1975 r. w ło-
dzi. syn andrzej (znany łódzki adwokat) 
oraz córka Maria golicka odwiedzali za-
wiercie, powracając do miasta, z którym 
przez wiele lat związana była Henryka 
jaklicz. Kobieta, która dla jego miesz-
kańców, a przede wszystkim młodzieży, 
uczyniła tak wiele. 

radna jakliczowa wśród dzieci osób bezrobotnych na półkolonii letniej w okolicach zawiercia
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jurajskie 
spotkania 

firm 
rodzinnych

9 czerwca w zawierciu odbyła się kon-
ferencja „jurajskie spotkania Firm 
rodzinnych”. 

inicjatorem spotkania był łukasz 
rotarski, przedstawiciel firmy „anro”. 
impreza odbyła się w zawierciańskim 
hotelu Villa Verde. pomysł zorganizo-
wania konferencji w zawierciu zrodził 
się podczas uczestnictwa firmy „anro” 
w projekcie Firmy rodzinne, realizowa-
nym przez stowarzyszenie inicjatywa 
Firm rodzinnych i polską agencję roz-
woju przedsiębiorczości. 

w jurajskim spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele 21 przedsiębiorstw, 
w tym 15 z powiatu zawierciańskiego. 

wśród uczestników znalazły się m.in. 
firmy: „KrÓlMet”, „intercor”, „aw-
bUd”, „retUrn”, „anro”, „bUdreM”, 

„il-teX”, „MirbUd” i „iglo”.
celem seminarium było wspar-

cie i  zintegrowanie firm rodzinnych, 
a wśród poruszanych tematów domino-
wała problematyka związana z utrzy-
maniem reputacji przedsiębiorstwa 
oraz włączaniem kolejnych pokoleń do 
aktywnego rozwoju firmy. 

głównymi panelistami seminarium 
byli: znany przedsiębiorca, prezes za-
rządu stowarzyszenia inicjatywa Firm 
rodzinnych – prof. Andrzej Blikle oraz 
inicjatorka powstania stowarzyszenia – 
Katarzyna Gierczak-Grupińska. 

szkoła 
mądrego 

pożyczania
stowarzyszenie rozwoju wsi chrusz-
czobród i chruszczobród-piaski kolejny 
raz przeprowadziło warsztaty na temat 
rozsądnego gospodarowania finansa-
mi oraz korzystania z pożyczek. wzięło 
w nich udział 20 mieszkańców okolicy. 

warsztaty według scenariusza „za-
rządzanie długiem” odbywają się w ra-
mach programu edukacji finansowej 
dla osób z terenów wiejskich. w skali 
ogólnopolskiej program realizowany 
jest przez Fundację wspomagania wsi 
(Fww) z warszawy, a współfinansowa-
ny przez narodowy bank polski. 

w dniach 11–13 kwietnia 20 miesz-
kańców chruszczobrodu brało udział 
pod okiem certyfikowanego trenera 
w  ćwiczeniach, które można nazwać 
szkołą mądrego pożyczania. program 
obejmował rozsądne pożyczanie, typy 
pożyczek, koszty pożyczania, zdol-
ność kredytową, zaleganie ze spłatami 
i jego przyczyny, zagrożenia wynikające 
z nadmiernego zadłużenia i niespłace-
nia pożyczki, utrzymanie kontroli nad 
własnym zadłużeniem. 

Kolejny raz stowarzyszenie skorzy-
stało z pomocy przedstawicielek euro 
banku z dąbrowy górniczej. Fachowo 
zapoznały one uczestników szkolenia 
z  zagrożeniami wynikającymi z  nad-
miernego zadłużenia i niespłacenia po-
życzki. 

nowa 
publikacja 

cil
nakładem centrum inicjatyw lokal-
nych ukazała się broszura Macieja świ-
derskiego pt. „jurajskie oblicza wojny”.

Maciej świderski od lat bada historię 
lokalną, szczególnie rozmaite aspekty 
działań wojennych na jurze Krakow-
sko-częstochowskiej. znany jest m.in. 
z odkrywania i promowania dawnych 
umocnień wojennych. cil wydał wła-
śnie jego nową publikację – broszurę 

„jurajskie oblicza wojny”. poświęcona 
jest ona realiom ii wojny światowej 
w okolicach zawiercia. 

autor prezentuje ówczesny podział 
terytorialny (pobliska granica między 
terenami włączonymi do rzeszy nie-
mieckiej a generalną gubernią) oraz 
wynikające z  niego problemy i  repre-
sje, związane m.in. z kontrolami gra-
nicznymi. zwraca uwagę także na 

materialne ślady tamtych wydarzeń, 
opisując m.in. lokalizację niemieckich 
strażnic granicznych i innych placówek 
kontrolno-represyjnych. wielkim atu-
tem broszury są liczne relacje świadków 
tamtych wydarzeń, zebrane pieczołowi-
cie przez autora. są one publikowane po 
raz pierwszy. całości dopełniają cieka-
we fotografie. 

publikacja ukazała się w niewielkim, 
kolekcjonerskim nakładzie. Można się 
z nią zapoznać jednak także w wersji 
elektronicznej – broszurę w formacie 
pdF można pobrać pod adresem: http://
zawiercianin.pl/dokumenty/jurajskie_
oblicza_wojny.pdf 

fot. archiwum

fot. Maciej świderski

fot. archiwum



Oferujemy możliwość prezentacji Państwa 
firmy w kalendarzu „Dawne Zawiercie 2012”. 
Kalendarz składa się z 13 kolorowych dużych 
stron (format B2). Nakład kalendarza to 
500 egz. Oferujemy moduły reklamowe 
na dole 12 kart kalendarza. Każdy moduł 
ma wielkość 10 × 4 cm. Na każdej stronie 
kalendarza umieszczonych będzie nie więcej 
niż 6 reklam. Oznacza to, że wizytówki firmy 
będą widoczne przez cały rok. 

Zainteresowanych reklamą w kalendarzu 
„Dawne Zawiercie” prosimy o kontakt: 
Paweł Abucki
tel. 695 549 929, 
e-mail: abucki@cil.org.pl

Reklama w kalendarzu to sposób 
dotarcia do klientów, a zarazem wsparcie 
dokumentowania lokalnej tradycji.

Reklamuj się 
w kalendarzu!



INKU
BAT

OR

dla ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH

Do udziału w projekcie zapraszamy:

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z terenu powiatów 

zawierciańskiego i myszkowskiego.

Więcej informacji: Inkubator  

Organizacji Pozarządowych

ul. Senatorska 14, Zawiercie, tel. 533 121 204

Paweł Abucki (koordynator) – 695 549 929

Janusz Bieńkowski (doradca) – 502 080 102

www.zawiercianin.pl

BeZPłATNe:

 ▸ szkolenia

 ▸ doradztwo

 ▸  wsparcie 

finansowe

 ▸ techniczne

 ▸ lokalowe

 ▸ księgowe STAROSTWO 
POWIATOWe 

W ZAWIeRCIU

Partner projektu:


