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Każdy może zrobić coś

często oglądamy się na innych. ktoś powinien coś zrobić, za-
łatwić dla nas i za nas. zawsze jest taki „ktoś” – instytucja, 

organizacja, człowiek. a przecież można inaczej. 
w bieżącym numerze „zawiercianina” sporo miejsca poświę-

ciliśmy prezentacji osób, które zaczęły działać samodzielnie. Pre-
zes zawierciańskiego Uniwersytetu trzeciego wieku opowiada 
nam o tej inicjatywie. jeszcze 6 lat temu nie istniała ona, a wiele 
osób starszych uważało, że „ktoś” powinien zapewnić im atrak-
cje na emeryturze czy rencie. na szczęście znaleźli się tacy, któ-
rzy zamiast czekać na „ktosia”, postanowili zadbać o ciekawe wy-
darzenia podczas jesieni życia. dzisiaj tworzą jedną z najbardziej 
dynamicznych organizacji społecznych w skali miasta i powiatu.

nie inaczej dzieje się z harcerzami, których opisujemy. co 
prawda zhp to znana i potężna instytucja, ale w skali lokalnej 
bazuje na zaangażowaniu i aktywności swoich członków. bez 
nich nie byłoby niczego lub byłoby niewiele. 

Podobnie jest z wieloma innymi środowiskami. Hodowcy go-
łębi z łaz, pszczelarze z ogrodzieńca, miłośnicy wspinaczki, 
młode matki z zawiercia czy sympatycy hip-hopu – wszyscy oni, 
mimo wielu różnic, są do siebie podobni w tym, że wzięli spra-
wy w swoje ręce. nie czekali na „ktosia”.

to oczywiście nie wszystko w bieżącym numerze. Prezentu-
jemy ważną i szlachetną działalność zawierciańskiego oddziału 
Polskiego komitetu Pomocy społecznej – warto o nich pamię-
tać, gdy potrzebujemy wsparcia, ale warto także ich wesprzeć, 
jeśli możemy. 

w działach poświęconych historii i kulturze tym razem przy-
gotowaliśmy dwie atrakcje. jan jończyk, artysta plastyk rodem 
z zawiercia, bardzo zasłużony dla lokalnego życia kulturalnego, 
opowiada o swoich pasjach i związkach ze stolicą powiatu. w ko-
lejnym artykule wspominamy józefę jabczyńską, zwaną „kor-
czakiem w spódnicy”, która wiele dobrego uczyniła przez lata 
dla dzieci i młodzieży z łaz i okolic. 

zachęcam do lektury! i pamiętajmy: nie czekajmy na „kto-
siów”, sami nimi zostańmy. 

Paweł Abucki
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 ▸ Od prawie półtora roku jest Pan li-
derem seniorów skupionych w Zawier-
ciańskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Co wydarzyło się przez ten czas 
w  organizacji, którą Pan kieruje? Ja-
kie zmiany nastąpiły w prowadzonej 
działalności? 
 ▸ Jan Gwizd: zwiększono ilość sekcji, 

powołując m.in. sekcję rowerową i nor-
dic walking. w tym roku planujemy utwo-
rzenie kolejnych, tj. literatury, gimnasty-
ki rehabilitacyjnej w basenie, tańca towa-
rzyskiego. bardzo aktywna była sekcja 
turystyki – tylko w ubiegłym roku akade-
mickim (2011/2012) zorganizowała ona 
siedem wycieczek jednodniowych, dwie 
wycieczki siedmiodniowe do szklarskiej 
Poręby i Ustronia, czterodniowy wyjazd 
do zakopanego oraz trzydniowy wyjazd 
do bukowiny tatrzańskiej. 

zorganizowaliśmy też jubileusz pię-
ciolecia zutw, spartakiadę z gimnazjum 
nr 2, aktywnie uczestniczymy w projek-
tach Urzędu miasta. byliśmy nominowa-
ni do gali laureatów zawiercia za dzia-
łalność artystyczną oraz sportową. nasi 
słuchacze – józef niedźwiecki (teatr in-
tegracyjny) oraz Halina kula-Żmuda (ka-
wiarenka literacka) – otrzymali indywi-
dualne nagrody Prezydenta miasta. bar-
dzo aktywna była działalność chóru na 
terenie miasta i poza nim, a jego członki-
nie otrzymały nowe stroje. braliśmy rów-
nież udział w olimpiadzie sportowej uni-
wersytetów trzeciego wieku.

 ▸ Z uniwersytetem trzeciego wieku jest 
Pan związany od jego początków. Skąd 
wziął się pomysł i zapał do akurat ta-
kiej aktywności? Ogromna większość 

osób aktywnych w  zawierciańskim 
utw to kobiety – co sprawiło, że Pan 
został jednym z wyjątków od tej regu-
ły? Dlaczego Pana zdaniem mężczyźni-
seniorzy rzadziej angażują się w działa-
nia uniwersytetu? 
 ▸ to prawda, jestem związany z utw od 

początku jego istnienia, ale założycielką 
była jadwiga Pluta wraz z grupą entuzja-
stów, którzy trafili w dziesiątkę z tym po-
mysłem. całe moje życie od młodych lat 
związane było z działalnością na rzecz 
innych i tak trwa do dnia dzisiejszego. 

co do mężczyzn, to żyją oni przecięt-
nie krócej, ale pracują dłużej, więc to je-
den z powodów, dla których jest ich mniej 
w utw. Poza tym krępują się uczestni-
czyć w zajęciach zdominowanych przez 
panie. jednak sytuacja u nas nie jest zła, 
bo ok. 20% osób aktywnych w utw to 
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mężczyźni, szczególnie zaangażowani 
w zajęcia sportowe (rowery, siłownia, te-
nis stołowy, siatkówka itp.). Pomysłem 
na przyciągnięcie większej ilości męż-
czyzn jest urozmaicenie programu.

 ▸ W  zajęciach utw bierze w  sumie 
udział kilkaset osób. Które z zajęć i te-
matów cieszą się największym zain-
teresowaniem zawierciańskich senio-
rów? Skąd biorą się pomysły na tema-
ty zajęć? 
 ▸ Pomysły bierzemy „z życia”, w większo-

ści od słuchaczy utw. bardzo aktywni są 
też zarząd oraz rada Programowa. dużą 

frekwencją cieszą się wykłady, wycieczki, 
wyjazdy integracyjne, wieczorki integra-
cyjno-taneczne, wyjazdy do teatru, zaję-
cia z gimnastyki rehabilitacyjnej i klasycz-
nej, z jogi i tai-chi. kawiarenka literacka to 
aż 4 grupy uczestników, a medycyna holi-
styczna to 3 grupy. duża w tym zasługa li-
derów grup, którzy są kreatywni i starają 
się spełniać oczekiwania słuchaczy. 

 ▸ Taka ilość członków/słuchaczy utw 
oznacza, że w skali niewielkiego mia-
sta stanowicie jedną z  największych 
organizacji społecznych. Jak udało 
się zgromadzić tyle osób pod jednym 

„sztandarem”? Zawiercianie raczej nie 
są zbyt chętni do aktywności społecz-
nej, a Wam udało się zaktywizować gru-
pę ludzi mających przecież niemało in-
nych zajęć, nierzadko różne kłopoty 
związane z wiekiem, zdrowiem itp.
 ▸ myślę, że zawiercianie niczym nie od-

biegają od mieszkańców innych miast, je-
żeli chodzi o aktywność społeczną. Uwa-
żam, że popularności utw sprzyja też 
fakt braku innych ciekawych ofert dla 
seniorów ze strony instytucji i stowarzy-
szeń funkcjonujących na terenie miasta 
i powiatu. nasz uniwersytet ma szeroką 
i ciekawą ofertę programową, panuje tu-
taj życzliwa i przyjazna atmosfera. każ-
dy może znaleźć coś dla siebie. 

 ▸ Z racji ilości członków oraz wielości 
podejmowanych działań jesteście waż-
nym aktorem lokalnego życia publicz-
nego. Jak układa się wam współpraca 
z  lokalnymi władzami, instytucjami 
publicznymi oraz z innymi organizacja-
mi – czy jesteście zadowoleni z obecne-
go stanu, czy może chcielibyście, żeby 
uległ on zmianie na lepsze?
 ▸ mamy szczęście, że władze miasta oraz 

powiatu pozytywnie oceniają naszą pra-
cę, a jeżeli tylko mogą pomóc, to zawsze 
można na nich liczyć. byłoby jednak 
świetnie, gdyby udało się zapewnić w bu-
dżecie miasta i powiatu środki finanso-
we na działalność edukacyjną i prozdro-
wotną stowarzyszeń. 

inne organizacje działające w  okoli-
cy akceptują naszą działalność i współ-
praca układa się dobrze. chciałbym pod-
kreślić bardzo dobrą współpracę z cen-
trum inicjatyw lokalnych, które służy 
nam pomocą w każdej sytuacji i poma-
ga najlepiej jak potrafi – oby na terenie 
miasta i powiatu było jak najwięcej ta-
kich organizacji.

 ▸ Działalność rozpoczęliście jesienią 
2006 r., pełny wiatr w żagle złapaliście 
w kolejnym roku. Oznacza to, że sto-
warzyszenie działa już ponad 5 lat, nie-
dawno zakończyliście jubileuszowy rok 
akademicki, hucznie obchodzono okrą-
głą rocznicę. Jak z perspektywy tego 
czasu ocenia Pan wasze wspólne wy-
siłki? To satysfakcja czy poczucie nie-
dosytu? 
 ▸ Pełna satysfakcja! cały czas przeżywa-

my dynamiczny rozwój, prężnie działają 
liczne sekcje (aż 21), corocznie otrzymu-
jemy nominacje do gali laureatów za-
wiercia. czterokrotny udział w olimpia-
dzie sportowej utw i wysokie miejsca 
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(drugie, trzecie, pierwsze i  czwarte) 
świadczą o  bardzo dobrej kondycji na-
szych słuchaczy. liczne są też osiągnięcia 
i wyrazy uznania dla naszego chóru i te-
atru integracyjnego. czterokrotnie bra-
liśmy udział w Forum iii wieku w kry-
nicy oraz w i kongresie utw w warsza-
wie. a to tylko część naszej działalności. 
więcej informacji o tym, co udało się do-
tychczas osiągnąć, można znaleźć w na-
szych biuletynach (dostępne w siedzibie 
utw) oraz na stronie internetowej www.
u3wzawiercie.pl. ale oczywiście uważa-
my, że może być jeszcze lepiej i zawsze 
istnieje pewien element niedosytu. 

korzystając z  okazji chciałbym po-
dziękować całemu zespołowi Uniwersy-
tetu, tj. wszystkim członkom zarządu 
i radzie Programowej, za bezinteresowną 
pomoc w prowadzeniu stowarzyszenia.

 ▸ Mówiliśmy już o sukcesach i osiągnię-
ciach, więc teraz zapytajmy o problemy. 
Jakie są największe przeszkody w dzia-
łaniach utw? Czego Wam brakuje, żeby 
jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła?
 ▸ nasz główny problem, trudny do roz-

wiązania, to kłopoty lokalowe. miejsce, 
w  którym obecnie funkcjonujemy, jest 

idealne ze względu na położenie, ale nie-
stety bardzo małe. Przy ciągle rozrastają-
cym się stowarzyszeniu musimy myśleć 
o większym lokalu. w tym miejscu chciał-
bym przeprosić wszystkich słuchaczy za 
uciążliwości organizacyjne, które wyni-
kają właśnie z  problemów lokalowych. 

 ▸ Wszystkie trendy demograficzne 
przewidują, że liczba seniorów będzie 
wciąż rosła w polskim społeczeństwie. 
Już teraz wiele instytucji publicznych 
przygotowuje się na wzrost ilości osób 
starszych. Można powiedzieć, że uni-
wersytety trzeciego wieku – w tym rów-
nież Wasz – były pierwszymi jaskółka-
mi tych przemian. Jak wyobraża Pan 
sobie przyszłość uniwersytetu? 
 ▸ to wszystko prawda, będzie nas coraz 

więcej. Uniwersytety będą się rozwijać. 
oczywiście nie wszyscy będą chcieli do 
nich należeć, bo funkcjonują też inne sto-
warzyszenia dla seniorów. nasza oferta 
musi być elastyczna i iść z duchem cza-
su. Poszerzanie oferty jest naszym obo-
wiązkiem, a  udoskonalanie zajęć na-
szym priorytetem. świadomość pokole-
nia dorosłych zmienia się. to, co było do-
bre wczoraj, dziś już nie wystarcza. nasi 

słuchacze oczekują atrakcyjnego spędza-
nia czasu w tym jakże wspaniałym okre-
sie ich życia. naszym celem jest zapew-
nienie im tego. 

 ▸ Na koniec zadajmy pytanie najprost-
sze, bo przecież wciąż wielu seniorów 
nie bierze udziału w aktywności uni-
wersytetu trzeciego wieku: jak można 
się do Was przyłączyć? 
 ▸ sprawa jest prosta. Po wypełnieniu 

deklaracji trzeba wpłacić wpisowe oraz 
składkę semestralną – i zapisać się do wy-
branej sekcji. zapraszamy. 

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

zawierciański Uniwersytet trzeciego 
wieku
ul. Piastowska 1, 42–400 zawiercie
telefon kontaktowy 502035756
adres e-mailowy: utwzawiercie@wp.pl 

dyżury członków zarządu:  
wtorki 15:00–17:00,  
czwartki w godz. 10:00 do 12:00.

Niepodpisane fotografie w tekście pochodzą 
ze strony internetowej ZUTW.
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geneza takiej aktywności wywodzi się 
z anglii, gdzie na przełomie xix i xx 

wieku zrodziła się jego idea. Polską od-
mianą zostało harcerstwo, czyli – jak mó-
wił andrzej małkowski, krzewiciel ruchu 
i idei w naszym kraju – połączenie skau-
tingu i niepodległości.

Po roku 1989 harcerstwo w Polsce za-
częło się dzielić  – ze związku Harcer-
stwa Polskiego wyodrębnił się związek 
Harcerstwa rzeczypospolitej oraz inne, 
mniejsze organizacje. zhp zrzesza kilka-
krotnie więcej harcerzy niż zhr (stosu-
nek ok. 110 tysięcy członków do 15 tys.). 
struktura zhp to zjazd (najwyższa wła-
dza), rada naczelna (rada nadzorcza) 
i główna kwatera (zarząd). na poziomie 
wojewódzkim zhp reprezentowany jest 
przez chorągwie, a te podzielone są na 
hufce – tych jest w naszym województwie 
34. struktura komendy Hufca to groma-
dy dla dzieci w wieku 6–10 lat, drużyny 
dla starszej młodzieży oraz kręgi skupia-
jące członków zwyczajnych.

NA DOBRe i NA Złe

Harcerskiej aktywności nie sposób jed-
nak zrozumieć wyłącznie na poziomie or-
ganizacyjnym i  formalnym. – „Harcer-
stwo nie zaczyna i nie kończy się z wło-
żeniem i zdjęciem munduru. to coś, co 
przyjmujemy na dobre i na złe” – mówi 
andrzej giewon, sekretarz komisji re-
wizyjnej Hufca ziemi zawierciańskiej 
i przewodniczący kręgu instruktorskie-
go „piK”. wtóruje mu jolanta dudek: 

„jak człowiek raz złapie bakcyla harcer-
stwa, to już trudno się go pozbyć. Harce-
rzem jest się do końca życia”.

wojenne losy harcerzy i harcerek uczyni-
ły polski skauting mocniejszym – głoszone 

CZuWAJ, ZIemIo 
ZAWIerCIAńsKA!

Paweł Kmiecik

– „Media nam niezbyt pomagają. Nikt nie wspomni o tym, że przez 
lata w całym kraju są systematycznie organizowane wspaniałe obozy 
harcerskie, za to chętnie piszą, gdy na jednym z nich narozrabia jakiś 

instruktor” – mówi Jolanta Dudek, skarbnik Hufca Ziemi Zawierciańskiej 
i wieloletnia jego członkini. Oto więc ktoś w mediach napisał o codziennej, 

a więc dobrej stronie harcerstwa. Na przykładzie Zawiercia i okolic.
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idee sprawdziły się bowiem w praktyce. – 
„druga wojna światowa spowodowała na-
rodziny legend o bohaterstwie” – podkre-
śla andrzej giewon. i wymienia szare sze-
regi, obronę wieży spadochronowej w ka-
towicach, Powstanie warszawskie. – „do 
tej pory, gdy powstaje nowa drużyna lub 
zastęp i poszukują patrona, bardzo czę-
sto wraca się do tamtych czasów” – doda-
je mój rozmówca. tamte czasy są obecne 
w nazwach kilku drużyn należących do za-
wierciańskiego Hufca – m.in. 69 Harcer-
skiej drużyny turystycznej im. gen. ma-
riusza zaruskiego.

POWAżNie i Z PRZyMRUżeNieM 
OKA

– „drużyna ta liczy ok. 16–18 osób i jest 
podzielona na dwa zastępy. działamy 
małymi grupami, które spotykają się 
w piątki lub soboty. raz w miesiącu jest 
spotkanie całej drużyny” – mówi Paweł 
kokoszka, drużynowy 69 hDt. Przyczy-
nę akurat takiego numeru drużyny wyja-
śnia prosto: „są dwie wersje tłumaczenia 
pochodzenia jej nazwy: numer z nazwy 
samochodu GAz-69 marcela ślusarczyka, 
który zakładał drużynę, albo że powsta-
ła w 69. dniu roku. jest jeszcze inna wer-
sja, ale to już bardziej dla dorosłych…”.

niesztampowości w tej drużynie nie 
brakuje również w  kwestii naboru no-
wych osób.  – „osobiste zachęcanie do 
wstąpienia do harcerstwa daje lepsze 
efekty niż wszelkie ulotki i prezentacje” – 
stwierdza Paweł kokoszka. Podaje przy-
kład: „kiedyś ktoś od nas zrobił plakat 
z wielkim napisem SEx, a pod nim znacz-
nie mniejszą czcionką »to nie jest to, co 
możemy wam zaoferować«. i zgłosiło się 
sporo osób…”. nowe metody okazują się 
być nie tylko efektowne, ale i efektywne. 
jak mówi drużynowy 69 hDt, „staramy 
się, żeby harcerstwo nie było przestarza-
łe – to nie tylko rozpalanie ognisk w le-
sie, ale i zrobienie dobrej strony interne-
towej czy plakatu”.

Ponadczasową wartością harcerstwa są 
relacje międzyludzkie, które w przekona-
niu Pawła kokoszki stanowią siłę tego ru-
chu: „nieważne, czy z osobami z drużyny 
myjemy podłogę, jesteśmy na zbiórce, czy 
idziemy w góry. chcemy to robić wspólnie”.

Funkcjonowanie we wspólnocie har-
cerskiej jest nauką nie tylko nawiązywa-
nia relacji, ale i odpowiedzialności za in-
nych, przy jednoczesnym wzmacnianiu 
własnej samodzielności. – „kiedyś przy-
szedł do mnie bardzo elegancko ubrany 
mężczyzna z 8-letnim synem i dziękował 

za to, że jego dziecko mogło wziąć udział 
w obozie harcerskim. stało się bardziej 
samodzielne dzięki temu wyjazdowi” – 
wspomina jolanta dudek. sprzyja temu 
nie tylko sposób organizacji obozów i ka-
dra, ale także sama lokalizacja podob-
nych wyjazdów.  – „Udział w  obozach, 
gdzie nie ma luksusów pięciogwiazdko-
wego hotelu, a są warunki trochę polowe, 
uczy zaradności” – mówi dorota latko, 
komendantka zawierciańskiego hufca.

CO PRZyCiąGA MłODyCH

niemal spartańskie warunki bytowania 
bywają szokiem bardziej dla rodziców niż 
dla dzieci będących uczestnikami wyjaz-
dów. – „Pewna matka powiedziała mi po 
obozie, że gdy pierwszy raz weszła do na-
miotu syna, chciała zabrać stamtąd swoje 
dziecko, ale powstrzymała się. gdy obóz 
się skończył, jej syn nie chciał opuszczać 
tamtego miejsca” – mówi jolanta dudek. 

na pierwszy rzut oka dziwne może się 
wydawać zainteresowanie, jakim cieszą 
się harcerskie obozy z ich niezbyt kom-
fortowymi warunkami w czasach, gdy 
luksus i wygoda są cenione bardzo wy-
soko. nadal jednak jest w takich wyjaz-
dach coś, co przyciąga młodych. – „myśl 
o dźwięku gitary pośrodku gór w nocy 
przy ognisku – to wszystko może przy-
prawić o gęsią skórkę. sam do dziś, gdy 
o tym mówię, doświadczam podobnych 
emocji”  – przyznaje andrzej giewon.

spędzanie czasu przy wieczornych 
ogniskach to oczywiście nie jedyna roz-
rywka harcerzy. dla zainteresowanych 
organizowane są także inne formy za-
jęć – jedną z nich są rajdy lub różnego ro-
dzaju rozgrywki. 69 hDt jest autorem 
regulaminu zmagania polegającego na 
orientacji w  terenie… w  nocy. „łapmy 
duchy” – bo tak nazywa się rajd – pole-
ga na jak najszybszym dotarciu do wy-
znaczonego miejsca, w czym pomóc ma 
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mapka okolicy. – „zmysły odbierają rze-
czywistość inaczej niż w dzień – słuch 
wyostrza się, gdy niewiele widać. sporo 
podpowiada wyobraźnia i  jest ciekawa 
gra cieni” – relacjonuje przewodniczący 

„piK-u”.
inne przykłady takich działalności 

to „overlord” – rajd osnuty wokół fabu-
ły lądowania aliantów w normandii pod-
czas ii wojny światowej, który odbywa 
się w ośrodku w kostkowicach. kolejny 
to gra o nazwie Ultimate Frisbee, prowa-
dzona przez 69 hDt – bierze w niej udział 
7 osób; podaje się dysk między sobą, 
a drużyna przeciwna musi go przejąć.

SPRAWA HONORU

– „wszystko to jest nie tylko zabawą, bo 
poprzez nią uczymy się – patriotyzmu 
i ekologii” – mówi dorota latko. Przej-
mowanie dobrych i ważnych postaw spo-
łecznych jest ostatecznym celem harcer-
stwa – zarówno w polskiej, jak i w ory-
ginalnej, angielskiej, wersji skautingu. 
najlepsze rezultaty przynosi wpajanie 
najwyższych i najważniejszych wartości 
prostymi metodami. – „Przy okazji wy-
jazdów w góry edukujemy młodzież mó-
wiąc, gdzie jesteśmy, jak się nazywa dane 
miejsce, co tam się wydarzyło” – opowia-
da Paweł kokoszka. – „na swój pierwszy 
obóz pojechałem w 2001 roku. miałem 
w głowie stereotyp harcerza jako fajtłapy 
sprzedającego ciasteczka. okazało się – 
i przyciągnęło mnie to – że ludzie byli 
niesamowici”  – dodaje mój rozmówca. 
tak zwany element ludzki potrafi szcze-
gólnie mocno zachęcić do harcerstwa.

Używając terminologii wielkich kon-
cernów – współcześnie harcerstwo zda-
je się mieć naprawdę dobry public rela-
tions. choć jak mówi andrzej giewon, 

„wielu ludzi może uznać osoby biegają-
ce w krótkich spodenkach i nie pijące al-
koholu za dziwne – i stąd może brać się 
czasami niezbyt pochlebna opinia o har-
cerzach”. jak jednak stwierdza harcmi-
strzyni zawierciańskiego Hufca, „ludzie 
nie wstydzą się przyznawać, że należeli 
do harcerstwa”. 

dopóki określenie „zuch-chłopak” 
będzie najwyższej klasy komplemen-
tem, dopóty harcerska przeszłość będzie 
pewnego rodzaju certyfikatem moralno-
ści i hartu ducha. coraz częściej potrzeb-
nym współczesnemu światu. 

Fotografie zamieszczone w  tekście pocho-
dzą ze strony internetowej zawierciańskie-
go Hufca.

 zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)



9

mIoDoWe lAtA
Karina Piątek

To zgrana grupa ludzi, których połączyła wspólna pasja:  
praca w pasiece oraz dbałość o małe i pracowite owady –  

pszczoły. Mowa o członkach Koła Pszczelarzy  
w Ogrodzieńcu.

Powstało w 2004 r. z inicjatywy gru-
py mieszkańców. – „część z nas na-

leżała do Powiatowego związku Pszcze-
larzy w zawierciu. z ogrodzieńca było 
nas niewielu, ale zaczęliśmy pytać kole-
gów pszczelarzy, czy chcieliby dołączyć 
do koła, gdyby miało siedzibę tutaj, na 
miejscu… Pomyśleliśmy, że w miejscowo-
ściach obok działają koła, więc dlaczego 
nie u nas?” – wspomina Henryk Urbań-
czyk, prezes. koło należy do śląskiego 
związku Pszczelarzy w katowicach.

Pszczelarzom pomogła gmina i  za-
pewniła lokal, w  którym odbywają się 
spotkania  – siedziba koła znajduje się 
w miejsko-gminnym ośrodku kultury. 
co najmniej raz w miesiącu grupa spo-
tyka się, by omówić problemy, podzielić 
doświadczeniami, obserwacjami oraz no-
winkami ze świata pszczelarstwa: „lubi-
my swoje towarzystwo, wzajemnie się do-
ceniamy. każdy z nas jest zaangażowany 
w pracę ze pszczołami, dba o nie. jest to 
dla nas ważna pasja, możemy się wiele od 
siebie nauczyć. Podczas spotkań zawsze 
dowiemy się czegoś ciekawego, porozma-
wiamy o postępie prac czy o planach na 
następne miesiące” – mówi prezes.

Podczas każdego posiedzenia sporzą-
dzany jest protokół. członkowie chcą po-
siadać pamiątkę ze swojej działalności, 
która będzie służyła następnym pokole-
niom. koło stale może liczyć na wspar-
cie ze strony władz lokalnych, która 
udostępnia członkom tematyczną pra-
sę, dzięki czemu pszczelarze są na bieżą-
co z wiadomościami. Ponadto mogą po-
chwalić się osiągnięciami i zaprezento-
wać swoje wyroby na imprezach okolicz-
nościowych, takich jak dożynki woje-
wódzkie w Podzamczu, dożynki Powia-
towe w gieble czy turniej o złotą miej-
scowość, organizowany w ogrodzieńcu. 

obecnie w kole aktywnie działają 22 
osoby. na terenie gminy znajduje się aż 
394 uli. najkorzystniejszym i najbardziej 
pracowitym okresem dla pszczelarzy 

ogrodzienieccy pszczelarze, fot. z archiwum koła Pszczelarzy

fot. z archiwum koła Pszczelarzy
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zaczęło się w roku 1985, gdy danuta 
wach wraz z mężem kupili gospodar-

stwo w rzędkowicach. nowa właściciel-
ka od osiemnastego roku życia poświęca-
ła się pasji, jaką jest alpinizm. w tym cza-
sie należała do czołowych polskich alpi-
nistów. wspinała się, wyjeżdżała na wy-
prawy, prowadziła szkółkę wspinaczko-
wą, przyjaźniła się ludźmi, którzy tak jak 
ona i jej mąż kochają góry. coraz więcej 
wspinaczy zaczęło odwiedzać wtedy za-
równo jurę, jak i niewielkie rzędkowice. 

dlaczego akurat jura? bo to dosko-
nały trening przed wyjazdem w wyższe 
góry. w pewnym momencie pojawiła się 
myśl utworzenia organizacji zrzeszają-
cej wspinaczy-przyjaciół. – „to był luźny 
pomysł, z którego jednak w 2002 roku 
zrodziło się prawdziwe stowarzyszenie” – 
mówi p. danuta, obecnie pełniąca funk-
cję wiceprezesa klubu.

wśród członków-założycieli widnie-
ją nazwiska wybitnych polskich alpini-
stów: pochodzący z łodzi krzysztof Pan-
kiewicz, piąty zdobywca korony Himala-
jów krzysztof wielecki, aniela i marek 
łukaszewscy, bożena i michał momatiu-
kowie, michał gabryel, zbyszek wach, 
mirek wódka – wybitny wspinacz skal-
ny z zawiercia. jak podkreśla p. danuta: 
„to doświadczeni wspinacze, którzy mie-
li w tej »działce« dużo do powiedzenia”. 
na obecnym etapie działalności klubu 
nie jest to organizacja nastawiona na tak 
wspaniałe rezultaty, jakie mieli wspina-
cze-założyciele. nadal jednak należą do 
niej ludzie bardzo aktywni, z pasją, któ-
rzy często trenują i wyjeżdżają na wypra-
wy wysokogórskie. 

do JKw należy ponad 100 osób, za-
mieszkujących różne zakątki kraju. naj-
więcej osób jest z szeroko pojętego regio-
nu, m.in. z katowic, częstochowy, by-
tomia, chorzowa, cieszyna. ale są też 
członkowie z dalszych miejscowości, jak 
łódź, Piotrków trybunalski, bełchatów, 
Poznań, bydgoszcz, tomaszów mazo-
wiecki, warszawa, nowy sącz czy szcze-
cin. niemal cała Polska. – „zrzeszamy 
naprawdę sporą liczbę miłośników wspi-
naczki. dla porównania klub katowicki 
ma około 160 członków. jedynie kluby 
warszawski, krakowski i łódzki mają wię-
cej. o ilości członków w danym klubie 
można zorientować się podczas walnego 
zebrania Polskiego związku alpinizmu. 
na 100 członków przypada jeden delegat. 
nasz klub miał w tym roku dwóch dele-
gatów. to całkiem niezły wynik” – tłuma-
czy pani wach.

SPORT NA KAżDy WieK

w tym roku klub obchodził dziesięciole-
cie działalności. to długi okres, podczas 
którego działo się sporo rzeczy. wspina-
cze raz w roku organizują zimowe obozy 
w tatrach wysokich, podnoszące kwali-
fikacje osób, które mają możliwość wspi-
nania się wspólnie. dodatkowo kilka 
osób wyjeżdża również w alpy czy do-
lomity. na rozpoczęcie i zamknięcie se-
zonu członkowie spotykają się już na ju-
rze. w gospodarstwie agroturystycznym 
p. danuty, przy ognisku z widokiem na 
skałki (bo tylko tutaj jest piękny widok 
na skałę lechfor) rozmawiają o wspólnej 
pasji. Podczas takich zjazdów rodzą się 

Z Jury W Góry –  
I Z poWrotem

Joanna Walczak

Pochodzą z różnych zakątków Polski. Każdy 
z nich zajmuje się inną profesją. łączy ich 
jedno: pasja i zamiłowanie do wspinaczki. 

Siedzibę mają na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, w Rzędkowicach. O kim 

mowa? O osobach zrzeszonych w Jurajskim 
Klubie Wysokogórskim (Jkw).

jest wiosna. – „wiosną pszczoły są 
w dobrym nastroju, więc my także, 
mimo że jest wtedy dużo pracy w pa-
siece. Pod koniec sierpnia zaczyna-
my przygotowywać się do zimy, wte-
dy szkolimy się, dyskutujemy o nad-
chodzącym sezonie” – mówi jeden 
z członków koła. dużo pracy prze-
kłada się na dużą ilość wyprodu-
kowanego miodu, który można ku-
pić od ogrodzienieckich pszczela-
rzy: „miód z naszych pasiek znaczą-
co różni się od miodu ze sklepowej 
półki. Przede wszystkim jest zdrowy 
i nie jest standaryzowany, to znaczy 
nie jest m.in. podgrzewany. cieszy 
się coraz większą popularnością, lu-
dzie zaczynają doceniać jakość mio-
du, która ma przecież ogromne zna-
czenie – im lepszy miód, tym więcej 
ma w sobie wartości odżywczych”.

co roku członkowie koła biorą 
udział w święcie miodu w Pszczy-
nie. Podczas imprezy można skosz-
tować miodu od polskich i czeskich 
pszczelarzy, wziąć udział w wykła-
dach oraz wymienić się doświadcze-
niem z kolegami „po fachu”. Przed-
stawiciele koła rokrocznie uczestni-
czą także w „trutowisku”, czyli uro-
czystym spotkaniu przedstawicieli 
pszczelarzy z województwa śląskie-
go. jeżdżą na szkolenia oraz wykła-
dy organizowane przez śląski zwią-
zek Pszczelarzy w katowicach: „bar-
dzo ważne jest dla nas uczestnictwo 
w wykładach czy szkoleniach, po-
nieważ możemy dowiedzieć się wie-
lu ciekawych rzeczy, poznać nowo-
ści, wymienić doświadczeniem z in-
nymi pszczelarzami, nawiązać kon-
takt z osobami mającymi tę samą pa-
sję” – mówi prezes koła.

Plany na następny rok są podob-
ne do tych z wcześniejszych lat. – 
„nadal chcemy reprezentować lo-
kalnych pszczelarzy, krzewić zna-
jomość gospodarki pasiecznej i ety-
ki pszczelarskiej. kolejny rok dzia-
łalności to kolejny rok naszej cięż-
kiej pracy. Po zimie czeka nas jej wy-
jątkowo dużo, ale co roku z niecier-
pliwością czekamy na wiosnę i prze-
budzenie pszczół. Przygotowujemy 
się na to przez wiele miesięcy, a pra-
cowitość naszych małych przyjaciół 
daje nam wiele radości i motywuje 
do dalszych wysiłków” – podsumo-
wuje zastępca prezesa koła, adam 
kordas. 

 zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)



11

ciekawe pomysły wyprawowe. spotkanie 
klubowe odbywa się dodatkowo również 
w okolicach karnawału. 

członkowie klubu starają się rów-
nież pokazać i zarazić swoją pasją lokal-
ną społeczność. już dwukrotnie klub or-
ganizował dzień dziecka, podczas któ-
rego uczniowie okolicznych szkół mie-
li możliwość wspinania się na skałkach 
i spotkania z prawdziwymi pasjonatami 
tego sportu. bo pasja w każdym sporcie 
jest chyba najważniejsza. tak jak dla pani 
danuty, dla której wspinaczka jest sen-
sem życia i motorem do dalszych dzia-
łań: „Żeby pojechać w góry wysokie trze-
ba zdobyć doświadczenie, zapracować na 
kolejny wyjazd. to niesamowicie nakręca 
człowieka do działania. osobiście gorąco 
zachęcam do uprawiania jakiegokolwiek 
sportu. wiek nie ma znaczenia. jeżeli 
ktoś ma 40 czy 50 lat, pasjonuje go wspi-
naczka, chciałby pojechać w góry wyższe, 
niekoniecznie w alpy, a nie miał szansy 
zrealizowania tego za młodu, ma szansę 
to zrobić właśnie teraz. nie zostanie naj-
lepszym wspinaczem na świecie, ale nie 
to jest najważniejsze w naszym sporcie”.

wśród członków klubu najmłodszy 
pasjonat ma 18 lat – najstarszy siedem-
dziesiąt. – „wiek naprawdę się tu nie li-
czy, zwłaszcza jeżeli chodzi o  wypra-
wy w góry wyższe. owszem, trzeba być 
sprawnym, ale doświadczenie to chyba 
priorytet w takich wyprawach. zwróćmy 

uwagę, kto prowadzi polskie wyprawy zi-
mowe. artur Hajzer, który ma 50 lat. naj-
bliższą wyprawę na k2 poprowadzi nato-
miast krzysztof wielecki, nasz członek, 
który jest po sześćdziesiątce”.

KOBieCA SiłA

ciekawym wątkiem działalności klubu 
z jury jest aktywność kobiet. należy do 
nich nie tylko moja rozmówczyni. człon-
kinią zarządu JKw jest np. ewa Panej-
ko-Pankiewicz z łodzi. to ona w 1982 r. 
wraz z  śp. wandą rutkiewicz, danutą 
wach i  anielą łukaszewską uczestni-
czyła w pierwszej polskiej kobiecej wy-
prawie na k2. 

dla młodych członkiń klubu osiągnię-
cia starszych koleżanek są bezcenne. Pa-
nią danutę cieszy fakt, że w klubie po-
woli zaczynają się tworzyć zespoły ko-
biece, które odnoszą całkiem niezłe wy-
niki. – „elżbieta kępińska i anna woj-
tiuk tworzą właśnie zespół wspinaczko-
wy. wspinały się w tatrach, dolomitach 
i alpach. to dla nich dobry trening przed 
przyszłoroczną wyprawą w Himalaje” – 
mówi pani wiceprezes. kobiety stanowią 
aż 50 procent członków klubu. Pod prze-
wodnictwem pani danuty starają się pro-
mować polski alpinizm kobiecy. 

w 2008 roku p. danuta wraz z ewą 
Panejko-Pankiewicz i martą lewandow-
ską zostały zaproszone na konferencję 

naukową, organizowaną pod patronatem 
śp. wicemarszałek senatu rP krystyny 
bochenek. tematem spotkania był sport 
kobiet w Polsce, jego stan i perspektywy. 
Panie miały szansę uczestniczyć w sesji 
plenarnej, podczas której wygłosiły pre-
lekcję na temat himalaizmu kobiecego, 
odbudowy pozycji liderek w światowym 
himalaizmie, stworzenia nowej dyscypli-
ny sportu pod nazwą „himalaizm kobie-
cy”. spotkanie w sejmie było przełomo-
we dla członkiń klubu. od tego momen-
tu zaczęły bardziej aktywnie i świadomie 
działać jako taterniczki, którym zależy 
na popularyzacji kobiecego himalaizmu. 

na pierwsze poważne osiągnięcie trze-
ba było trochę poczekać. 28 sierpnia 2011 
dzięki ich staraniom odbyła się pierwsza 
wyprawa Polskiego Himalaizmu kobiece-
go susbun 2011, której cele były sześcio-
tysięczne szczyty w rejonie lodowca sos-
bun. była to wyprawa ogólnopolska, ale 
cały pomysł i realizacja przedsięwzięcia 
spoczywała na jurajskim klubie wysoko-
górskim. wśród ośmioosobowego zespo-
łu trzy zawodniczki to członkinie klu-
bu. na czele wyprawy stanęła pani danu-
ta, która podkreśla, że wszystkie pomy-
sły związane z realizacją ogólnopolskich 
wypraw kobiecych rodzą się właśnie tu-
taj – na jurze. 

członkowie JKw (elżbieta kępińska i krzysztof słoma) 
na najwyższym szczycie europy, mont blanc 2008

elżbieta kępińska – członkini klubu, 
na zimowej drodze kochańczyka w 

kotle kościelcowym, tatry 2011
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nastała jesień – nie zawsze jest ona 
złota. jednak za sprawą zawierciań-

skiego oddziału Polskiego komitetu Po-
mocy społecznej okazuje się przyjemna, 
życzliwa i ciepła dla 140 podopiecznych 
tej organizacji.

Polski komitet Pomocy społecznej 
w zawierciu działa od półwiecza. mimo 
trudnych warunków lokalowych nie za-
brakło jego działaczom ani werwy, ani 
zaangażowania, ani pomysłów na uprzy-
jemnienie życia starszym, często zapo-
mnianym przez los mieszkańcom powia-
tu zawierciańskiego. – „nie żalę się i nie 
skarżę. naszą największą bolączką są wa-
runki lokalowe. najbardziej daje nam się 
to we znaki w porze, która teraz się zbli-
ża. jesień i zima to dla nas prawdziwa 
udręka, ponieważ nie mamy tu ogrzewa-
nia – ani jednego kaloryfera. od 9 do 12 
siedzimy w wyziębniętym pomieszcze-
niu, poubierani jak eskimosi. jednak ani 
razu nie miałam chwili zwątpienia w to, 
co robię” – wyjaśnia pani prezes zawier-
ciańskiego oddziału pKpS, barbara Pio-
trowska. 

siedziba organizacji mieści się w ma-
leńkim lokalu, gdzie nie ma mowy 
o  zmarnowanym metrze kwadrato-
wym. wszystko starannie przemy-
ślane, zaplanowane i  zaaranżowane. 

w  trzypokojowym lokalu znalazło się 
miejsce na magazyn żywności, magazyn 
na posegregowaną i poukładaną odzież 
używaną oraz na maleńki, czterooso-
bowy gabinet. jest również miejsce na 
skromną galerię, w której można podzi-
wiać prace podopiecznych pKpS. – „na-
szym życzeniem i celem na najbliższe lata 
będzie dążenie do uzyskania od władz 
miasta odpowiedniego lokalu na świetli-
cę dla osób, którym pomagamy. oczami 
wyobraźni już ją widzę – będzie to przy-
tulne, ciepłe miejsce, gdzie przy herbat-
ce będą mogli spędzać jesienne i zimowe 
popołudnia przy rozmowach, dzierganiu 
na drutach lub rękodziele artystycznym. 
oczywiście nieprawdą byłoby, gdybym 
powiedział, że nie mieliśmy propozycji 
lokalowych. niestety zaoferowano nam 
pomieszczenie na czwartym piętrze. mu-
siałam odmówić, ponieważ członkowie 
pKpS to przeważnie ludzie starsi, często 
schorowani, mający trudności z chodze-
niem” – wyjaśnia pani barbara.

aby zostać członkiem stowarzyszenia 
nie potrzeba zbyt wiele, bo zaledwie do-
wód osobisty, zaświadczenie o wysokości 
emerytury i niewielka opłata składki na 
cały rok. w zamian za to można zyskać 
zainteresowanie drugiej osoby, nowych 
życzliwych znajomych, a także niezbędną 

pomoc. Ponieważ pKpS od 2005 r. reali-
zuje Unijny Program Żywności dla ludzi 
ubogich, w poniedziałki i czwartki wyda-
wana jest żywność, w tych dniach moż-
na również skorzystać z magazynu odzie-
ży używanej, którą pKpS dostaje od ludzi 
dobrej woli. – „do grona podopiecznych 
przyjmujemy każdego, kto się do nas 
zgłosi, nikomu nie odmówimy pomocnej 
dłoni. ktoś kiedyś pomógł mi, wyciągnął 
pomocną dłoń w najtrudniejszym okre-
sie mojego życia, więc dlaczego ja mam 
teraz nie pomagać innym” – z determina-
cją w głosie tłumaczy pani barbara. 

do roku 1990 w kręgu zainteresowa-
nia pKpS byli ludzie w podeszłym wie-
ku, chorzy, samotni, zapomniani przez 
rodziny i los. Później krąg ten został po-
szerzony o rodziny, które z różnych przy-
czyn znalazły się w trudnej sytuacji ży-
ciowej – są to m.in. rodziny wielodziet-
ne oraz matki samotnie wychowujące 
dzieci. – „w swych szeregach mamy oso-
by emerytowane różnorodnych zawo-
dów – od nauczycieli, przez policjantów 
i  pielęgniarki, po pracowników fizycz-
nych. mamy też osoby, które z przyczyn 
zdrowotnych mają problemy z wyjściem 
z domu lub wymagają nieustannej opieki 
i doglądania, jak sobie radzą. nie mamy 
konkretnego przydziału zadań, więc kto 
chce to pomaga drugiemu, a ponieważ je-
steśmy pełni dobrej woli, zaangażowani 
i odpowiedzialni, więc np. panie pielę-
gniarki chętnie udzielają takowej pomo-
cy naszym członkom, czy to w zmianie 
opatrunku, czy w zakupie lekarstw” – do-
daje pani barbara.

Poza działalnością statutową pKpS 
prowadzi również aktywność rekreacyj-
no-rozrywkową. – „zaczynamy od spo-
tkania organizacyjnego w  każdym no-
wym roku, na którym witamy nowych 
członków pKpS oraz przedstawiamy har-
monogram działalności. następne spo-
tkania są już okazjonalne: tzw. jajecz-
ko, dzień kobiet, Powitanie lata, Poże-
gnanie lata, dzień seniora oraz wigilia 
i pożegnanie minionego roku kalenda-
rzowego. Poza tym organizujemy rów-
nież letnie prażonki, wycieczki eduka-
cyjno-rekreacyjne. właśnie na taką się 
szykujemy. Poza zwiedzaniem dawno 
zapomnianych zakątków jury chcemy 

ŻyJ NIe tylKo DlA sIebIe
Katarzyna Wilk

wydawanie pomocy potrzebującym, fot. krzysztof blejczak
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naszym podopiecznym zaszczepić nutkę 
zdrowego stylu życia w postaci spacerów 
nordic walking. organizujemy też auto-
karowe wycieczki, udało nam się zwie-
dzić już Pszczynę, wisłę, kraków oraz 
sanktuarium w  łagiewnikach, isteb-
nę i licheń. w tym roku mieliśmy nie-
zapomnianą wycieczkę do wrocławskie-
go zoo oraz do Panoramy racławickiej. 
są to niezapomniane przeżycia nie tylko 
dla naszych podopiecznych, ale i dla nas 
samych. może wstyd to powiedzieć, ale 
była to moja pierwsza wizyta zarówno 
w Panoramie, jak i w zOO” – z uśmiechem 
na twarzy przyznaje pani zofia dydzicka.

zawierciański pKpS jest doceniany nie 
tylko przez dzieci ze świetlic, z którymi 
współpracują, nie tylko przez osoby, któ-
rym pomagają, ale także przez władze 
miasta i powiatu. już dwukrotnie pKpS 
zajął pierwsze miejsce na liście organi-
zacji pozarządowych, stając się laure-
atem roku w kategorii „Żyć nie tylko dla 
siebie. barwy wolontariatu” – nie tylko 
jako organizacja, ale również pani bar-
bara Piotrowska personalnie jako wolon-
tariusz. na ręce liderki organizacji sło-
wa uznania i podziękowania składano 
również m.in. z sejmiku wojewódzkiego 

w katowicach. – „radość sprawiają nam 
zarówno oficjalne wyróżnienia, które 
cieszą i mobilizują, jak i podziękowania 
w postaci laurek od dzieci, dzięki którym 
nie tracę wiary we własne siły i możliwo-
ści. ale największą i najcenniejszą zapła-
tą dla mnie za to, co robię, jest uśmiech 

i radość w oczach podopiecznych, którą 
widzę w chwilach, gdy choć na sekundę 
uda im się zapomnieć o troskach dnia co-
dziennego” – podsumowuje aktywność 
zawierciańskiego oddziału pKpS pani 
barbara Piotrowska. 

Pomocne dłonie z pKpS, pierwsza z lewej pani prezes barbara Piotrowska, fot. krzysztof blejczak

fot. krzysztof blejczak
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rav, rysa, mates, kreto, dzielny, gar-
baty, rasta, bsH, Piter, niedźwiedź, 

kubańczyk, rado i lolek – to cały skład, 
który przygotował utwór i profesjonalnie 
zmontowany klip wideo w ramach pro-
jektu hip-hopowego o  nazwie „wspól-
na scena”. wszyscy są z zawiercia, wszy-
scy są raperami i dla wszystkich te dwie 
rzeczywistości oznaczają coś, co moty-
wuje do współpracy. a ta zaowocowała 
twórczością, który być może zaintere-
suje nawet osoby nie należące do fanów 
hip-hopu.

TWORZyć COś WłASNeGO

– „kiedyś nienawidziłam hip-hopu, ale 
to dlatego, że go nie znałam”  – mówi 
aleksandra Pindych, dyrektorka miej-
skiego domu kultury w  myszkowie, 
gdzie pod koniec sierpnia zorganizo-
wano Festiwalu sztuki Ulicy. wystąpi-
li tam m.in. członkowie „wspólnej sce-
ny”, choć pod własną hip-hopową mar-
ką o nazwie „incydent”, z której wywo-
dzą się jej liderzy. Podobne zainteresowa-
nie rapem zdawały się wykazywać obec-
ne przed sceną MDK-u osoby najdojrzal-
sze wiekiem. nieszczególnie odstrasza-
ły je nawet sporadyczne przekleństwa 
w  tekstach utworów. Podobnych słów 

nie ma zresztą wiele w zawierciańskiej 
„wspólnej scenie”. są inne. „daj mi bit 
i tych gości z mojego miasta” – tak za-
czyna się klip pt. „zawiercie”, któremu 
wtórują obrazy z różnych części miasta. 
wszystkich członków grupy widać przy 
skate parku znajdującym się naprzeciw 
przedszkola nr 8.

– „miałem 10 lat, gdy usłyszałem 
pierwszą kasetę hip-hopową i pomyśla-
łem, że coś w tym jest i warto się w to za-
głębić” – mówi kreto, rocznik 1986. twór-
cy „wspólnej sceny” wolą, żeby mówiono 
o nich korzystając z pseudonimów. kre-
to ma w dorobku wiele utworów solowych 

oraz wykonywanych wraz z  kolegami 
z  zawierciańskiej sceny rapowej. two-
rzenie takiej muzyki w ramach „wspól-
nej sceny” nie jest jego główną aktywno-
ścią na hip-hopowym polu. do jednego 
z bardziej znanych utworów kreta nale-
ży kawałek o policji dostępny w interne-
cie – jak można się łatwo domyślić, nie 
zawiera on niczego pochlebnego na te-
mat stróżów prawa. konflikt pomiędzy 
hip-hopowcami a policją jest zresztą tak 
stary, jak kultura rapu. Utwór „zawier-
cie” skupia się jednak bardziej na tym, co 
łączy, niż co dzieli.

Porozumienie 13 zawierciańskich ra-
perów jest podobnie ważne również dla 
Pitera, rocznik 1985. wraz z nim pod-
czas myszkowskiego koncertu kreto 
śpiewał: „w takich momentach czuję, że 
coś mam – że życie dało mi coś poważ-
nego, że warto żyć i tworzyć coś własne-
go”. tworzenie czegoś własnego to hobby 
i pasja, choć trzeba ją godzić ze zwyczaj-
nym życiem i pracą zawodową. Piter, jak 
i inni tworzący „wspólną scenę” to osoby, 
które już kilka lat temu obchodziły dwu-
dzieste urodziny, więc konieczność pod-
jęcia pracy zarobkowej i poważnego za-
stanowienia się nad własną przyszłością 
nie jest im obca.

NA WspólNeJ. sCeNIe
Paweł Kmiecik

„Dobra liryka dziś, w doborowym gronie. To kilkunastu typa na jednym 
mikrofonie. i to jest fakt – na nic tego nie zamienię. Choć mamy różne style, 
to wspólne korzenie” – to słowa lidera „Wspólnej Sceny”, Kreta, z wideoklipu, 

który wypromował ten zawierciański projekt muzyczny. Słowo „słowa” ma 
w tej inicjatywie niezwykłe znaczenie. Tak samo ważne, jak „wspólna”.

 zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)
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JAK WiDZiMy RZeCZyWiSTOść

między innymi dlatego mają świado-
mość, że aby muzykę i słowa prezento-
wać w jak najlepszy sposób – potrzebne 
są pieniądze. jak mówi Piter, „Pierwsze 
utwory nagrywaliśmy na rejestratorze 
dźwięku w windowsie. teraz wszystko 
idzie do przodu i w muzyce również jest 
coraz więcej możliwości. obecnie na pew-
no łatwiej zrealizować swój projekt mu-
zyczny, ale trudno go wypromować”. Pro-
mocją twórczości „wspólnej sceny” zajął 
się właściciel zawierciańskiej firmy two-
rzącej materiały wideo i foto – poświę-
cenie niecałych 8 minut, w których mie-
ści się utwór „zawiercie”, pozwala stwier-
dzić, że efekt jest zaskakujący. zarówno 
w warstwie tekstowej, wykonawczej, jak 
i montażowej.

zaskakujące dla osób, które nie inte-
resują się hip-hopem zbyt intensywnie, 
mogą być treści wyśpiewywane – nie tyl-
ko w ramach projektu „wspólna scena” – 
przez czołowych twórców zawierciań-
skiego rapu. na pierwszym miejscu obec-
ny jest w nich patriotyzm lokalny (wobec 
miasta) oraz szacunek do swoich kolegów. 
choć nie mogło zabraknąć również wątku 
policji, bo – jak mówi Piter – brak sympatii 
raperów do mundurowych jest nierzadko 
podsycany złym traktowaniem młodych 
ludzi w kapturach przez policję. na pyta-
nie o to, co jest najważniejsze dla „wspól-
nej sceny”, Piter odpowiada bez wahania: 
„miasto i muzyka. Piszemy o tym, jak wi-
dzimy cały świat, rzeczywistość”.

odwołując się do słów dyrektorki MDK 
w myszkowie – trudno rapowi odmówić 
słuszności istnienia, a w przypadku nie-
których utworów również niezwykle mą-
drego i przenikliwego spojrzenia na rze-
czywistość i trafnego przekazania swo-
ich myśli. 

WSPólNe DZiełO

„wspólna scena” to naprawdę wspólne 
dzieło. – „każdy coś dorzucił w procesie 
tworzenia klipu, nie było typowego sce-
nariusza” – mówi Piter. etap pisania – 
jak to się fachowo określa – tekstu pod 
bit był dla każdego inny. sympatyzujący 
z brzmieniami reggae rasta podkreśla 
różnorodne sympatie muzyczne wyko-
nawców. muzyk opowiada mi: „najpierw 
tworzyłem muzykę przez beat-box, póź-
niej była gitara. inspirowałem się takimi 
wykonawcami, jak dżem, maleo reggae 
rockers, bob marley. jeżeli człowiek coś 
przeżyje, to chce to opisać”. i przedstawić 

szerszej publiczności – występy na kon-
certach oraz żywiołowe reakcje przyby-
łych, jak te w myszkowie, dają twórcom 
dodatkową motywację do dalszej dzia-
łalności.

„wspólna scena” to zawierciański fe-
nomen muzyki hip-hopowej. klip „za-
wiercie” to także przykład świetnie zmon-
towanego utworu i dowód na to, że jakość 
produkcji może znacząco wpływać na za-
interesowanie nim. a nawet wzbudzać 
je wśród osób obojętnych wobec rapu. 

liczebność artystów „sceny” pozwala 
z kolei stwierdzić, że hip-hopowa scena 
w zawierciu jest całkiem nieźle rozwinię-
ta. liczba artystów niesie ze sobą prze-
kaz, że 13 nie musi przynosić pecha. na 
znanym portalu internetowym you tube 
teledysk raperów ze „wspólnej” ma już 
około 25 tysięcy odwiedzin. w zawierciu 
mieszkają niespełna 52 tysiące osób. 

Fotografie zamieszczone w tekście: Grzegorz 
Mularczyk.

Oceń pracę swojego urzędu!

W ramach projektu „Europejski urzędnik w jurajskim samorządzie” można 
oceniać urzędników z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego.  

Ty też oceń pracowników swojego urzędu!

Anonimowe ankiety można wypełnić na stronie internetowej  
www.europejskiurzednik.pl, w starostwach powiatowych w Zawierciu 

i Myszkowie oraz w urzędach gmin Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Pilica,  
Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec.

www.europejskiurzednik.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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gołąb nie jest zwykłym ptakiem w hi-
storii ludzkości. był symbolem bogi-

ni płodności i miłości – asztarte. Pierw-
sze udomowienie i oswojenie gołębi mia-
ło miejsce już na terenie starożytnej Fe-
nicji. z kolei historia gołębiarstwa pocz-
towego, dzisiaj zwanego gołębiarstwem 
sportowym, sięga na ziemiach Polski 
pierwszych lat xx wieku. zatem nowo-
cześni „gołębiarze” mają już ponad stu-
letnią tradycję. kontynuują ją także na 
ziemi zawierciańskiej.

HiSTORiA lATANiA

Pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi 
na terenach dzisiejszej Polski powstało 
w 1905 roku w zabrzu. Ponieważ gołębie 
ze względu na swoje zdolności powrotno-
lotne były wykorzystywane jako ważny 
instrument łączności o charakterze stra-
tegicznym, to w niepodległej Polsce zgo-
dę na tworzenie kolejnych zrzeszeń ho-
dowców i jakiekolwiek loty gołębi wyda-
wało ministerstwo spraw wojskowych. 

wraz z hitlerowską okupacją z ziem 
polskich znikł dotychczasowy doro-
bek hodowli gołębi. odbudowa ruchu 

gołębiarskiego rozpoczęła się tuż po woj-
nie. 1 kwietnia 1946 r. w krakowie zor-
ganizowano ogólnopolski zjazd okręgo-
wych grup lotowych i towarzystw hodow-
ców gołębi pocztowych. wraz z odbudo-
wą kraju powoli powstawały nowe oraz 
odtworzono stare sekcje, oddziały i gru-
py lotowe. Proces ten nie ominął także 
okolic zawiercia. 

Z PASJą PRZeZ lATA

na terenie powiatu zawierciańskiego już 
od ponad pół wieku działa Polski zwią-
zek Hodowców gołębi Pocztowych od-
dział łazy. Powstał w roku 1955 i wów-
czas liczył ok. 15 członków. obecnie zrze-
sza ok. 80 osób z łaz, ogrodzieńca, za-
wiercia i tucznawy. 

w  swej historii oddział okresowo 
zmienił nazwę w 2007 r. z pzhGp na ju-
rajski klub Hodowców gołębi sporto-
wych w łazach. – „zmiana nazwy była 
podyktowana lokalnym patriotyzmem. 
Poprzez odejście od standardowej nazwy 
pzhGp na jurajski klub chcieliśmy ho-
dowcom z różnych regionów Polski i z za-
granicy zwrócić uwagę, z jak ciekawego 

i  malowniczego regionu pochodzimy. 
niestety od 2009 roku ponownie powró-
ciliśmy do pierwotnej nazwy, ponieważ 
przerosły nas sprawy finansowe” – z ża-
lem w głosie wyjaśnia niedawny prezes, 
jan kaliński. 

jak wspomina obecny prezes pzhG 
oddział łazy, ireneusz kowalski, klub 
w pierwszych latach funkcjonowania bo-
rykał się z różnego rodzaju problemami: 
małą ilością członków, trudnymi warun-
kami transportu gołębi na miejsce loto-
wania czy kłopotami związanymi z od-
czytem pomiarów z obrączek. – „Przy 
dzisiejszych specjalnych samochodach 
ciężarowych z  przyczepą wyposażoną 
w odpowiednie kabiny oraz w kamery na 
podczerwień, które kontrolują pracę kon-
wojenta i kierowcy oraz rejestrują, w ja-
kich warunkach pogodowych wypusz-
czane są gołębie, nasze wspomnienia 
o dawnych przewozach kolejowych na 
miejsce lotowania brzmią jak opowieść 
nie z tego świata. ale takie były czasy 
i  chcąc wziąć udział w  zawodach trze-
ba było sobie radzić i mieć dużo zapału”.

Prezes kowalski ze śmiechem wspo-
mina: „do dziś przekazujemy sobie histo-
rię opowiedzianą przez starszych hodow-
ców. Po przylocie dwóch gołębi z odległo-
ści 500 km ich mistrz wraz z gumowymi 
obrączkami wsiadł na rower i popędził 
do kolegi, który posiadał zegar do kon-
statowania gołębi. Przejeżdżając przez 
mostek zachwiał się i wpadł do rzeki. nie 
dość, że się przemoczył, to jeszcze zgu-
bił swoje obrączki i wszystko przepadło. 
na szczęście czasy się zmieniają, tech-
nika idzie do przodu i coraz więcej osób 
ma już nie tylko zegary tradycyjne, ale 
nawet i elektroniczne, więc odczyt jest 
dużo prostszy i łatwiejszy niż 30 czy 50 
lat temu”. 

zegary te jedynie odbijają na taśmie 
moment przylotu gołębia. ostatecz-
ny wynik podaje kierownik ds. pomia-
ru, który oblicza, w jakim czasie gołąb 
przeleciał dany dystans, bo każdy ho-
dowca mieszka gdzie indziej. kierownik 
jest również odpowiedzialny za rozpisa-
nie czasu oraz za wyliczenia z wszystkich 
sekcji szybkości lotu gołębi. zwycięzcą 
zostaje ten gołąb, który wygrał najwię-
cej konkursów, a mistrzem sekcji zostaje 

poDNIebNe ŁAZy I oKolICe
Katarzyna Wilk
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hodowca, którego gołębie wygrały naj-
większą ilość konkursów.

W GóRę PO SUKCeS

loty gołębi odbywają się na różnych dy-
stansach, przeważnie z przedziału 100–
1000 km. wcześniej trzeba gołębia od-
powiednio przygotować do lotów na ta-
kich odległościach. najpierw ptak musi 
się przyzwyczaić do swojej klatki. Później 
młode gołębie zaczyna się trenować. Po-
czątkowo są to małe odległości, od 5 do 
10 km. są też wywożone i przyzwyczaja-
ne do kabin transportowych.

sezon gołębiarski jest podzielony na 
loty gołębi starych, które odbywają się 
od maja do połowy lipca, oraz loty gołębi 
młodych, które zaczynają się w sierpniu 
i kończą wraz z nadejściem września. Po-
mimo to opieka na zwierzętami wymaga 
całorocznego zaangażowania, pasji, wy-
trwałości i odpowiedzialności. – „chcąc 
osiągać coraz lepsze wyniki w tym ama-
torskim sporcie, nie można sobie pozwo-
lić na fuszerkę. nasze hobby wymaga od 
hodowcy odpowiedzialności i  zaanga-
żowania oraz nie będę ukrywał, że ze 

sportem tym wiążą się pewne koszty. na 
wydatki te składa się odpowiednia kar-
ma, gołębniki oraz oczywiście profilak-
tyka zdrowotna, a więc witaminy, szcze-
pionki i obowiązkowa wizyta u lekarza 
weterynarii przynajmniej raz na 2 tygo-
dnie. bez tych zabiegów nie da się osią-
gnąć wymarzonych wyników, czyli mi-
strzostwa Polski w lotach gołębi” – tłu-
maczy ireneusz kowalski. 

PASJA CZy RyWAliZACJA?

na pytanie, czy gołębiarstwo to tylko 
hobby czy sportowa rywalizacja, jan ka-
liński po chwili zadumy odpowiada: „to 
specyficzne zajęcie. można powiedzieć, 
że sporo w tym pasji, bo bez zaangażowa-
nia, zainteresowania i zamiłowania da-
leko się nie zajdzie, ale pasja ta jest połą-
czona z nutą rywalizacji i współzawod-
nictwa. organizowane konkursy w pe-
wien sposób motywują, a  już w  dzień 
przylotu gołębi emocje sięgają zenitu, 
zarazem jest niepewność i wielkie ocze-
kiwanie, kiedy ptak przyleci i czy w dro-
dze nic niebezpiecznego mu się nie przy-
trafiło”. z kolei ireneusz kowalski dodaje: 

„do tej pory lotowałem metodą natural-
ną gniazdową, a od przyszłego sezonu 
chciałbym wystartować również w loto-
waniu metodą wdowieństwa, co oznacza 
sporą zmianę. to już nie tylko hobby, ale 
także rywalizacja, w którą zaangażowa-
na jest cała moja rodzina: wspiera, obser-
wuje i pomaga”.

wszystkim hodowcom gołębi z powia-
tu zawierciańskiego życzymy dobrego 
lotu w przyszłym sezonie. 
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 ▸ W  młodości oprócz sztuki intereso-
wał się Pan także stanem duchownym – 
dlaczego nie został Pan księdzem?
 ▸ Jan Jończyk: ksiądz i artysta to są wol-

ne zawody – nie muszą podpisywać żad-
nych list obecności w zakładach pracy i to 
mi się podobało. Podobało mi się wtedy 
kapłaństwo, ale nie miałem głosu i nie 
umiałem śpiewać. miałem jednak zami-
łowanie do malarstwa – w liceum im. Że-
romskiego wygrałem konkurs rysunko-
wy. to mnie utwierdziło w przekonaniu, 
że może coś z tego będzie – w tym kon-
kursie startowali też bowiem uczniowie 
klas wyższych.

 ▸ Pamięta Pan tę zwycięską pracę?
 ▸ to była ilustracja do trylogii, coś zwią-

zanego z bitwą.

 ▸ Później były studia w Krakowie.
 ▸ byłem w  zawierciu trzecim człowie-

kiem, który skończył po wojnie akade-
mię sztuk Pięknych – to był koniec lat 
sześćdziesiątych.

 ▸ Jak to było być tą trzecią osobą bę-
dącą absolwentem krakowskiego aSp 
i mieszkającą w Zawierciu?
 ▸ mało kto z zawiercia się tam wybierał. 

ludzie woleli być lekarzami, prawnika-
mi. artysta był inaczej postrzegany. je-
śli wówczas ktoś w zawierciu nie był leka-
rzem lub prawnikiem, może jeszcze inży-
nierem, to uważano, że właściwie nie ma 
wyższych studiów. Poszedłem studiować 
architekturę wnętrz, bo to się jakoś koja-
rzyło z inżynierem.

 ▸ Jak Pan wspomina Zawiercie z czasów 
po powrocie ze studiów?
 ▸ studia na akademii trwały 6 lat, więc 

gdy wracało się po takim czasie do swo-
jego miasta, to było trudno. na począt-
ku musiałem zarobić jakieś pieniądze 
i poszedłem do pracy na etat. artysta 
był wtedy jednak trochę dziwolągiem, 
bo myśmy się trochę inaczej ubierali. na 

akademii bowiem człowiek chciał dorów-
nać starszym kolegom i ubierał się tak 
samo, jak oni. chodziło się więc w czer-
wonych spodniach lub w kożuchu do ko-
stek, co w zawierciu było szokujące. ku-
piłem kiedyś w krakowie barani kożuch 
i gdy przyjechałem w tym kożuchu do 
zawiercia na boże narodzenie, to mama 
mnie nie puściła do kościoła…

 ▸ Czy myśli Pan czasem, jak bardzo się 
tutaj zmieniło? Bywa tak, że nie po-
znaje Pan czasem niektórych miejsc 
w Zawierciu?
 ▸ wszystkie miasta się zmieniły, my-

śmy się zmienili. kiedy popatrzy się jed-
nocześnie na stare zdjęcie i  na nowe, 
to od razu widać zmiany… wychowa-
łem się w domu przy ulicy 3 maja, ona 
się za wiele nie zmieniła. jednak te-
ren przy dworcu już bardzo. tam, gdzie 
obecnie stoją bloki przy ulicy Paderew-
skiego, były kiedyś domy dla pracowni-
ków Huty szkła. będąc małym chłop-
cem kąpałem się w warcie, w parku. był 
staw, były kajaki. staw został zasypany.

 ▸ Zawiercie jednak ma w sobie coś takie-
go, że chce się je promować – także na 
koszulce, którą ma Pan teraz na sobie…
 ▸ [śmiech] Przez 10 lat pracowałem w za-

wierciańskim Urzędzie miejskim w wy-
dziale Promocji i  stąd takie rekwizyty. 
jestem zawiercianinem i podkreślam to 
w rozmowie z innymi. gdy pytają, gdzie 
jest zawiercie, odpowiadam: wiesz, gdzie 
jest częstochowa? a katowice? to zawier-
cie jest dokładnie pośrodku. albo że za-
wiercie to ostatni przystanek pociągów 
pospiesznych z katowic do warszawy.

 ▸ Pomówmy o sztuce. Jaka jest do por-
tretowania Jura Krakowsko-Często-
chowska, na terenie której znajduje się 
nasze miasto?
 ▸ trudna. jura to nie są tylko skałki. za-

chwyciłem się tym, że jest tu świetna 
perspektywa. a skałki na jurze można 

porównać do biżuterii u kobiety – pięk-
nie ozdabiają.

 ▸ Pięknie porównał Pan Jurę do kobiet – 
więc jaką kobietą jest Jura?
 ▸ dziewiczą [śmiech] jeszcze! jest piękną 

kobietą, choć również bardzo surową. tu 
jest zawsze kilka stopni zimniej niż w za-
wierciu. nie można jednak powiedzieć, że 
jest zimna. dla mnie jest bardzo bliską, 
bo leży bardzo blisko zawiercia.

 ▸ Powiedział Pan, że „natura wie naj-
lepiej, co małe ma być, a co duże. Co 
w krąg ma się roztaczać, a co ma tonąć 
we mgle”. Jakim obiektem do portreto-
wania jest natura?
 ▸ czerpię inspirację z natury, ale nie sta-

ram się natury przekazać dosłownie. 
trzeba to w  jakiś sposób przetworzyć, 
zinterpretować. nie staram się malować 
ładnych obrazków, bo to nie jest moje za-
danie. moje malarstwo jest instynktow-
ne, maluję wszystko to, co mnie otacza 
i co ludzie znają od zawsze – to znaczy: 
ludzi, chmury, drzewa. chcę to jednak 
pokazać w inny sposób.

 ▸ Co powinno być – jeśli w ogóle można 
powiedzieć, że coś być powinno – my-
ślą przewodnią pracy współczesnego 
malarza?
 ▸ dla malarza nie jest ważne, czy coś się 

komuś podoba, czy się nie podoba, ale 
żeby widz nie był obojętny. obojętność 
jest najgorsza. widz powinien chociaż na 
chwilę zatrzymać się przed obrazem i po-
myśleć, co ten malarz chciał zaprezento-
wać. i to już jest sukces twórcy, bo jego 
trud nie poszedł na marne – coś komuś 
przekazał. 

 ▸ Jak Pan ocenia młodych adeptów za-
wodu artysty? Miał Pan z  nimi kon-
takt np. podczas pleneru rzeźbiarskie-
go w Bzowie.
 ▸ to byli studenci krakowskiej ASp. 

i  – tak samo, jak ja, gdy byłem w  ich 

sZtuKA WymAGA poKory
Od lat współtworzy „pejzaż kulturalny” Zawiercia jako artysta,  
promotor kultury, niegdyś właściciel prywatnej galerii sztuki.  

O swoich pasjach, życiu i związkach z naszym miastem  
Jan Jończyk opowiada w rozmowie z Pawłem Kmiecikiem.
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wieku – uważają się już za skończonych 
artystów. oni z tego wyrosną, bo życie 
weryfikuje artystów. młodzież po za-
kończeniu edukacji chce od razu zarabiać 
dużo pieniędzy. Powiem na przykładzie 
anegdoty, jak to jest z artystami. Pewna 
kobieta kupuje obraz i pyta artysty: dłu-
go Pan to malował? bo podał Pan bardzo 
wysoką cenę. artysta odpowiedział: pro-
szę Pani, kilka lat studiów, 40 lat prakty-
ki i 3 godziny malowania. tak jest z ar-
tystami. rzadko który od razu zdobywa 
po studiach sławę i pieniądze. sławę cza-
sem może i tak – ale z pieniędzmi gorzej. 

 ▸ Jaka jest współczesna edukacja arty-
styczna? Jaki ona ma wpływ na mło-
dych, przyszłych artystów? Jak to się 
zmieniło?
 ▸ obecnie mamy bardzo małe nakłady 

państwa na edukację artystyczną. szko-
ły artystyczne nie podlegają minister-
stwu edukacji, lecz ministerstwu kultu-
ry i dziedzictwa narodowego, a ono za-
wsze ma trudny budżet i przez to niewie-
le je wspomaga. gdy chodziłem do sP nr 
4 w zawierciu, były tam lekcje rysunku, 
a teraz ich nie ma. na mój rok spośród 
100 kandydatów przyjęli 14 osób, a studia 

skończyło 12 lub 13. teraz na ASp moż-
na iść na studia zaoczne i po zapłaceniu 
kilku tysięcy złotych jest się studentem.

 ▸ Młodych artystów warto jednak 
wspierać?
 ▸ oczywiście, bo trzeba dbać o  kultu-

rę. wspierać, czyli dbać o to, żeby społe-
czeństwo było kulturalne. bo jako społe-
czeństwo nie jesteśmy wykształceni arty-
stycznie. Prowadziłem kiedyś w zawier-
ciu galerię sztuki i robiłem czasem takie 
hece – miałem sztandarowy i wspaniały 
obraz, na którym wieszałem niską cenę. 
a obok przeciętny – choć nie zły, bo ta-
kich nie miałem – bardzo wysoką. wszy-
scy interesowali się tym droższym… 

 ▸ Co dla Pana oznacza słowo „Zawier-
cie”?
 ▸ banalnie byłoby opowiadać o jakichś 

uczuciach, prawda? jest to dla mnie mia-
sto, w  którym spędziłem dzieciństwo, 
młodość, teraz spędzam starość i wca-
le nie żałuję, że w tym mieście upłynę-
ło całe moje życie. jest to miasto, o któ-
rym można mówić różnie, ale jest to mia-
sto mi bliskie. o tym, jak bardzo lubię 
to miasto, niech świadczy fakt, że gdy 

dostałem latem skierowanie do sanato-
rium, zrezygnowałem z niego, aby zostać 
na jurze.

 ▸ istnieje opinia o Panu jako artyście 
skromnym.
 ▸ może nie tyle skromnym, co pokornym 

wobec pewnych rzeczy. bo sztuka wyma-
ga pokory.

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

reprodukcja obrazu jana jończyka „dom w tajemnicy” 1997

Jan Jończyk
malarz, architekt wnętrz, absol-
went krakowskiej akademii sztuk 
Pięknych w  1964  r., od 1965  r. 
członek związku artystów Pla-
styków, współautor architektu-
ry obecnie wyburzonego dwor-
ca w  katowicach, były właści-
ciel prywatnej galerii sztuki „jj” 
w zawierciu, zasłużony działacz 
kultury, laureat nagrody „super 
ochmana”, zawiercianin.
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józefa jabczyńska z domu waga uro-
dziła się 10 marca 1908 r. w niwce, 

wówczas nie będącej jeszcze dzielnicą so-
snowca. Pochodziła z rodziny wielodziet-
nej – była siódmym z kolei dzieckiem. oj-
ciec pracował w hucie, zaś matka zajmo-
wała się domem. w 1918 r. cała rodzi-
na państwa wagów przeprowadziła się 
do zawiercia, gdzie mała józia ukończy-
ła szkołę powszechną oraz Żeńskie se-
minarium nauczycielskie im. antonie-
go osuchowskiego. obowiązki szkolne 
łączyła z harcerstwem, z którym zwią-
zana była od 1918 roku. to właśnie na-
uka w seminarium i obozy harcerskie, 
podczas których pani józefa miała licz-
ne kontakty z młodzieżą, zaowocowały 
poznaniem psychiki dziecka i  jego roz-
woju umysłowego. 

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
w czerwcu 1928 roku, józefa jabczyń-
ska rozpoczęła pracę jako nauczycielka 
w szkole Powszechnej w wysokiej koło 
łaz. oprócz codziennych lekcji prowadzi-
ła dodatkowe zajęcia pozaszkolne. orga-
nizowała obozy, przedstawienia teatral-
ne, próby sprawnościowe. Praca w szko-
le i harcerstwie pochłonęły ją całkowi-
cie. zdawała sobie sprawę, że warunki ży-
cia dzieci w osadzie fabrycznej nie gwa-
rantowało dobrych warunków rozwoju. 
jak wspominała: „wyciąganie młodzie-
ży na łąkę i las latem, na sanki i ślizgaw-
kę zimą, było zadaniem drużyny har-
cerskiej. a kiedy w czasie wakacji moż-
na było chociaż kilkanaścioro zabrać na 
obozy i wywieźć gdzieś daleko od pyłu ce-
mentowego, było to wielkie dobrodziej-
stwo dla tych dzieci”. 

za dotychczasowe osiągnięcia józe-
fa jabczyńska zdobyła stopień podharc-
mistrzyni i została komendantką Huf-
ca zhp zawiercie. jednocześnie w mar-
cu 1931 r. zdała egzamin na nauczycielkę 
publicznych szkół powszechnych.

wraz z nadejściem ii wojny świato-
wej w szkole w wysokiej zorganizowano 
punkt noclegowy i żywnościowy dla ucie-
kinierów ze śląska i okolic. 3 września 

podjęto decyzję o likwidacji punktu i po-
rzuceniu harcerskich mundurów. wiele 
dziewcząt podjęło jednak służbę w ru-
chu oporu. od listopada 1939 do wrze-
śnia 1940 r. józefa jabczyńska działała 
w konspiracyjnej organizacji „Płomień”, 
zajmującej się wydawaniem podziemnej 
gazety. Pismo było kolportowane na te-
renie zawiercia i zagłębia. zamieszczano 
w nim wiadomości z frontu, pochodzą-
ce z własnego nasłuchu radiowego, opi-
sywano sytuację polityczną itp. Ponad-
to członkowie organizacji udzielali po-
mocy materialnej najbardziej potrzebu-
jącym i chronili młodzież przed wywózką 
do niemiec. Przyjmowano ich za darmo 
do szkoły Handlowej lub meldowano jako 
pomoc domową w wybranych rodzinach. 

22 lipca 1940 r. pani józefa wyszła 
za mąż za nauczyciela bronisława jab-
czyńskiego, który podobnie jak ona ko-
chał młodzież. Poznali się w 1937 r., gdy 
bronisław otrzymał etat w szkole w wy-
sokiej. radość małżonków nie trwała 
długo. dwa tygodnie po ślubie zmarł oj-
ciec józefy, zaś okupant niemiecki wydał 

zakaz dalszej nauki w szkole. we wrze-
śniu 1940 r. gestapo dokonało masowych 
aresztowań członków „Płomienia”. w su-
mie prawie 120 osób zostało wywiezio-
nych do obozów koncentracyjnych. 

józefa jabczyńska została przewie-
ziona do więzienia w lublińcu, a następ-
nie do opola. jej męża również osadzono 
w opolu. były to ich ostatnie „wspólne” 
chwile. w więzieniu bardzo przydatna 
okazała się znajomość alfabetu morse’a, 
za pomocą którego małżonkowie mogli 
komunikować się wpatrzeni w siebie za 
więziennych krat. w listopadzie 1941 r. 
bronisława wywieziono do oświęcimia, 
gdzie według oficjalnej depeszy zmarł 
2  marca 1942 roku na flegmonę płuc. 
jego małżonka uniknęła śmierci. Prze-
wożono ją z obozu do obozu, gdzie pra-
cowała przy karczowaniu lasu i w fabry-
ce samolotów. więziona była w Fordo-
nie koło bydgoszczy, sosnowcu, wrocła-
wiu, berlinie i w ravensbrück, aż wresz-
cie 7 maja 1945 r. została uwolniona wraz 
innymi więźniami przez wojska amery-
kańskie. okres spędzony w obozach opi-
sała w książce „opowiadania zza kraty”.

Po powrocie do zawiercia zgłosiła się 
do pracy w szkole w wysokiej. Prowadzi-
ła tam zajęcia do sierpnia 1948 r. nieste-
ty lata spędzone w więzieniach odbiły się 
na zdrowiu pani józefy. z tego powodu 
zaczęła uczyć osoby starsze. jednocze-
śnie została podjęta decyzja o przenie-
sieniu jej na ziemie odzyskane. w 1951 r. 
ukończyła wyższy kurs nauczycielski 
w cieszynie z biologii i języka rosyjskie-
go. Przedmiotów tych uczyła następnie 
w szkołach w Ustroniu, w którym miała 
spędzić resztę swojego życia. w 1957 r. 
otrzymała propozycję pracy jako wizy-
tator w okręgowym ośrodku metodycz-
nym w katowicach. od września tego sa-
mego roku zaczęła również pracę w mi-
nisterstwie oświaty. nowe obowiązki 
zawodowe nie przeszkadzały jej w peł-
nieniu ważnych funkcji w związku na-
uczycielstwa Polskiego. Ponadto pisa-
ła do prasy codziennej i naukowej oraz 

NAsZ KorCZAK W spóDNICy
Piotr Pieszczyk

Zawsze pomagała dzieciom, choć własnych nie miała. 
Nawet data jej śmierci, 1 czerwca 1999 r., nierozerwalnie 

łączyła się z tymi, których najbardziej kochała.

józefa waga, około 1929 rok
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tworzyła audycje dla Polskiego radia – 
„Pięć minut o wychowaniu”.

w 1965 r. przeszła na emeryturę. Fakt 
ten przeżywała bardzo ciężko. – „mo-
głam żyć bez szkoły, ale nie mogłam żyć 
bez dzieci” – mawiała. zupełnie przypad-
kowo zaczęła opiekować się dziećmi nie-
pełnosprawnymi, które otoczyła szcze-
gólną troską i miłością. zajmowała się 
nimi ponad 30 lat. będąc już na emery-
turze zorganizowała także „gromadkę 
dziecięcą” na osiedlu zacisze, na którym 
mieszkała. Urządzała dla nich gry i zaba-
wy, bale, przedstawienia teatralne, ogni-
ska i wyprawy w góry. jej miłość do dzie-
ci nierzadko była odwzajemniona. Przez 
szereg lat odwiedzali ją byli wychowan-
kowie z wysokiej, zawiercia, a także do-
rośli członkowie gromadki. 

józefa jabczyńska wspominała: „za-
wsze marzyłam, żeby być nauczycielką. 
już kiedy byłam mała, uczyłam dzieci, 
które nie chodziły do szkoły lub które 
miały kłopoty z nauką. wszyscy w oko-
licy wiedzieli, że jeśli są problemy z sy-
nem-łobuziakiem, to trzeba go podesłać 
józi od wagów. ona na pewno zmobili-
zuje go do poprawy”.

za wieloletnią pracę społeczną i peda-
gogiczną została uhonorowana licznymi 
dyplomami i odznaczeniami, m.in. krzy-
żem kawalerskim orderu odrodzenia Pol-
ski, krzyżem oświęcimskim oraz odzna-
ką zasłużonego działacza towarzystwa 
Przyjaciół dzieci. w 1993 r. rada miejska 
w Ustroniu przyznała jej honorowy tytuł 

„zasłużonej dla miasta Ustronia”. zwią-
zek Harcerstwa Polskiego odznaczył ją 
„srebrnym krzyżem z mieczami” i nadał 
tytuł „zasłużonego seniora zhp”.

o ukochanej pedagog nie zapomnie-
li także mieszkańcy wysokiej. 2 czerw-
ca 2012 r. odbyła się uroczystość, pod-
czas której oficjalnie nadano tamtejszej 
szkole Podstawowej imię józefy jab-
czyńskiej. – „Postawa józefy jabczyń-
skiej, jej życie i służba innym, a także 

zaangażowanie i ponadczasowe wartości, 
którym była wierna, są godne naślado-
wania i mogą być wzorem dla przyszłych 
pokoleń” – podkreślała w czasie ślubo-
wania anna makuch, dyrektorka szkoły.

józefa jabczyńska do końca swoich 
dni skupiała wokół siebie najmłodszych. 
dla nich zawsze pozostanie ukochaną pa-
nią nauczycielką, opiekunką o wielkim 
sercu. Przez wychowanków nazywana 
była i  jest „korczakiem w spódnicy”. 

wycieczka uczniów ze szkoły w wysokiej do ogrodzieńca z panią józefą jabczyńską, około 1947-1948

18 marzec 1996 r. wręczenie hm józefie jabczyńskiej najwyższego odznaczenia harcerskiego
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we wrześniu ruszyła kolejna inicjaty-
wa skierowana do rodziców i dzie-

ci z powiatu zawierciańskiego. „klub ak-
tywnych rodziców” to projekt, którego 
głównym celem jest stworzenie miejsca 
przyjaznego tej właśnie grupie. miej-
sca, gdzie zarówno najmłodsi, jak i  ich 
opiekunowie mogliby rozwijać swoje pa-
sje oraz twórczo wykorzystać posiadane 
umiejętności.

Projekt to swego rodzaju kontynuacja 
zeszłorocznych działań, podjętych przez 
grupę młodych matek z zawiercia. Przed-
sięwzięcie „aktywni rodzice na start!” 
pokazało, jak bardzo potrzebne są w na-
szym mieście warsztaty i zajęcia dla mło-
dych rodziców i ich pociech.

do tegorocznego projektu zgłosiła się 
duża grupa rodziców, którzy aktywnie 
i chętnie uczestniczą w zajęciach. – „oso-
biście bardzo cieszy mnie ich postawa, 
tym bardziej, że w obecnym projekcie za-
leżało nam na silnym zaangażowaniu ro-
dziców, na tym, aby dali coś z siebie, po-
dzielili się swoimi umiejętnościami z in-
nymi” – mówi joanna walczak, pomysło-
dawczyni i koordynatorka przedsięwzię-
cia. – „już pierwsze zajęcia pokazały, że 
to silna i bardzo kreatywna grupa” – do-
daje jedna z młodych matek.

grupa aktywnych rodziców spotyka 
się raz w tygodniu. do tej pory odbyły 
się plastyczne wariacje, podczas których 
dzieci rysowały wspomnienia z wakacji. 
zajęcia zostały urozmaicone przez kre-
atywne zabawy, prowadzone przez jedną 
z mam – anetę rubin, germanistkę, któ-
ra w projekcie będzie nauczać najmłod-
szych języka niemieckiego. Podczas ko-
lejnych zajęć swoje umiejętności mogła 
zaprezentować mama katarzyna kęp-
ska, która na co dzień zajmuje się eduka-
cją ekologiczną. eko-warsztaty dały klu-
bowiczom niesamowitą okazję do two-
rzenia nietypowych jesiennych obrazów 
i mozaik z papieru czerpanego.

w ramach projektu odbyły się również 
pierwsze z czterech warsztatów kulinar-
nych, podczas których uczestnicy two-
rzyli owocowe szaszłyki, zwierzaki i sa-
łatki. na zakończenie zajęć mama eweli-
na gawłowicz wcieliła się w rolę narrato-
ra i przeczytała dzieciom bajkę.

wśród atrakcji są również warsztaty 
skierowane wyłącznie do matek. zajęcia 

z wizażu i promocji to świetna okazja do 
podzielenia się doświadczeniami zwią-
zanymi ze światem makijażu i  mody, 
jak również do lepszego poznania sie-
bie nawzajem. Podczas pierwszych zajęć 
w rolę wizażystki wcieliła się gabrysia 
kaczyńska-lipś.

to nie koniec zmagań młodych rodzi-
ców. Przed nimi kolejne miesiące kre-
atywnej pracy, podczas których wezmą 
udział w zajęciach sportowych i rytmicz-
no-muzycznych. Poprowadzi je „zaprzy-
jaźniona” z  gitarą anna kruszewska. 
wspólnymi siłami napiszą również baj-
kę dla dzieci, do której ilustracje wyko-
nają ich pociechy. na podstawie publika-
cji powstanie słuchowisko radiowe, w re-
alizację którego włączy się biorąca udział 
w projekcie dziennikarka radia katowice.

rodzice chętnie przychodzą na kolej-
ne spotkania, a co najważniejsze mają 
głowy pełne pomysłów. martyna ci-
checka-Urbańska, mama 2-letniej ad-
riany, zdecydowała się na udział w pro-
jekcie głównie ze względu na swoją po-
ciechę. – „spotkania w klubie stanowią 

dla mnie i ady miłe rozpoczęcie każde-
go tygodnia. córce przypadły do gustu 
zwłaszcza zajęcia plastyczne, podczas 
których może rozwijać swoje zaintereso-
wania artystyczne. mam już parę pomy-
słów na zajęcia dla mniejszych uczestni-
ków projektu. muszę je jedynie dopraco-
wać. Poza tym chciałam stworzyć córce, 
która jest jedynaczką, okazję do spotkań 
i zabawy w gronie innych dzieci” – mówi 
pani martyna.

dla renaty mackiewicz, mamy 4-let-
niego marcela, spotkania w klubie sta-
nowią ciekawą formę spędzania czasu 
z  dzieckiem.  – „zdecydowałam się na 
udział w projekcie z chęci nauczenia się 
czegoś nowego. na przykład jak cieka-
wie zorganizować czas spędzony z dziec-
kiem. mój udział zmotywowany jest rów-
nież chęcią poznania innych mam i ich 
pociech. to dla mnie oderwanie od co-
dziennej rzeczywistości”.

Projekt młodych rodziców potrwa 
do końca czerwca 2013 roku. realizację 
przedsięwzięcia wspiera centrum inicja-
tyw lokalnych. 

AKtyWNI DuZI I mAlI

tak się bawią uczestnicy zajęć, fot. archiwum
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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
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