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Każdy może zrobić coś

C

zęsto oglądamy się na innych. Ktoś powinien coś zrobić, załatwić dla nas i za nas. Zawsze jest taki „ktoś” – instytucja,
organizacja, człowiek. A przecież można inaczej.
W bieżącym numerze „Zawiercianina” sporo miejsca poświęciliśmy prezentacji osób, które zaczęły działać samodzielnie. Prezes 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 atrakcje na emeryturze czy rencie. Na szczęście znaleźli się tacy, którzy zamiast czekać na „ktosia”, postanowili zadbać o ciekawe wydarzenia 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 gołębi 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 sprawy w swoje ręce. Nie czekali na „ktosia”.
To oczywiście nie wszystko w bieżącym numerze. Prezentujemy ważną i szlachetną działalność zawierciańskiego oddziału
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – warto o nich pamiętać, gdy potrzebujemy wsparcia, ale warto także ich wesprzeć,
jeśli możemy.
W działach poświęconych historii i kulturze tym razem przygotowaliśmy 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 kolejnym artykule wspominamy Józefę Jabczyńską, zwaną „Korczakiem w spódnicy”, która wiele dobrego uczyniła przez lata
dla dzieci i młodzieży z Łaz i okolic.
Zachęcam do lektury! I pamiętajmy: nie czekajmy na „ktosiów”, sami nimi zostańmy.
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Aktywni i potrzebni
od ponad 5 lat
z Janem Gwizdem, przewodniczącym Zawierciańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozmawia Paweł Abucki

fot. Krzysztof Blejczak

▸▸ Od prawie półtora roku jest Pan liderem seniorów skupionych w Zawierciańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Co wydarzyło się przez ten czas
w organizacji, którą Pan kieruje? Jakie zmiany nastąpiły w prowadzonej
działalności?
▸▸ Jan Gwizd: Zwiększono ilość sekcji,
powołując m.in. sekcję rowerową i nordic walking. W tym roku planujemy utworzenie kolejnych, tj. literatury, gimnastyki rehabilitacyjnej w basenie, tańca towarzyskiego. Bardzo aktywna była sekcja
turystyki – tylko w ubiegłym roku akademickim (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 pięciolecia zutw, spartakiadę z Gimnazjum
nr 2, aktywnie uczestniczymy w projektach Urzędu Miasta. Byliśmy nominowani do Gali Laureatów Zawiercia za działalność artystyczną oraz sportową. Nasi
słuchacze – Józef Niedźwiecki (teatr integracyjny) oraz Halina Kula-Żmuda (kawiarenka literacka) – otrzymali indywidualne nagrody Prezydenta Miasta. Bardzo aktywna była działalność chóru na
terenie miasta i poza nim, a jego członkinie otrzymały nowe stroje. Braliśmy również udział w olimpiadzie sportowej uniwersytetów trzeciego wieku.
▸▸ Z uniwersytetem trzeciego wieku jest
Pan związany od jego początków. Skąd
wziął się pomysł i zapał do akurat takiej aktywności? Ogromna większość

osób aktywnych w zawierciańskim
utw to kobiety – co sprawiło, że Pan
został jednym z wyjątków od tej reguły? Dlaczego Pana zdaniem mężczyźniseniorzy rzadziej angażują się w działania uniwersytetu?
▸▸ To prawda, jestem związany z utw od
początku jego istnienia, ale założycielką
była Jadwiga Pluta wraz z grupą entuzjastów, którzy trafili w dziesiątkę z tym pomysłem. 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 przeciętnie krócej, ale pracują dłużej, więc to jeden z powodów, dla których jest ich mniej
w utw. Poza tym krępują się uczestniczyć w zajęciach zdominowanych przez
panie. Jednak sytuacja u nas nie jest zła,
bo ok. 20% osób aktywnych w utw to
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„sztandarem”? Zawiercianie raczej nie
są zbyt chętni do aktywności społecznej, a Wam udało się zaktywizować grupę ludzi mających przecież niemało innych zajęć, nierzadko różne kłopoty
związane z wiekiem, zdrowiem itp.
▸▸ Myślę, że zawiercianie niczym nie odbiegają od mieszkańców innych miast, jeżeli chodzi o aktywność społeczną. Uważam, że popularności utw sprzyja też
fakt braku innych ciekawych ofert dla
seniorów ze strony instytucji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta
i powiatu. Nasz uniwersytet ma szeroką
i ciekawą ofertę programową, panuje tutaj życzliwa i przyjazna atmosfera. Każdy może znaleźć coś dla siebie.
▸▸ Z racji ilości członków oraz wielości
podejmowanych działań jesteście ważnym aktorem lokalnego życia publicznego. Jak układa się wam współpraca
z lokalnymi władzami, instytucjami
publicznymi oraz z innymi organizacjami – czy jesteście zadowoleni z obecnego stanu, czy może chcielibyście, żeby
uległ on zmianie na lepsze?
▸▸ Mamy szczęście, że władze miasta oraz
powiatu pozytywnie oceniają naszą pracę, a jeżeli tylko mogą pomóc, to zawsze
można na nich liczyć. Byłoby jednak
świetnie, gdyby udało się zapewnić w budżecie miasta i powiatu środki finansowe na działalność edukacyjną i prozdrowotną stowarzyszeń.
Inne organizacje działające w okolicy akceptują naszą działalność i współpraca układa się dobrze. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z Centrum Inicjatyw Lokalnych, które służy
nam pomocą w każdej sytuacji i pomaga najlepiej jak potrafi – oby na terenie
miasta i powiatu było jak najwięcej takich organizacji.
mężczyźni, szczególnie zaangażowani
w zajęcia sportowe (rowery, siłownia, tenis stołowy, siatkówka itp.). Pomysłem
na przyciągnięcie większej ilości mężczyzn jest urozmaicenie programu.

frekwencją cieszą się wykłady, wycieczki,
wyjazdy integracyjne, wieczorki integracyjno-taneczne, wyjazdy do teatru, zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej i klasycznej, z jogi i tai-chi. Kawiarenka literacka to
aż 4 grupy uczestników, a medycyna holi▸▸ W zajęciach utw bierze w sumie styczna to 3 grupy. Duża w tym zasługa liudział kilkaset osób. Które z zajęć i te- derów grup, którzy są kreatywni i starają
matów cieszą się największym zain- się spełniać oczekiwania słuchaczy.
teresowaniem zawierciańskich seniorów? Skąd biorą się pomysły na tema- ▸▸ Taka ilość członków/słuchaczy utw
ty zajęć?
oznacza, że w skali niewielkiego mia▸▸ Pomysły bierzemy „z życia”, w większo- sta stanowicie jedną z największych
ści od słuchaczy utw. Bardzo aktywni są organizacji społecznych. Jak udało
też zarząd oraz Rada Programowa. Dużą się zgromadzić tyle osób pod jednym
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▸▸ Działalność rozpoczęliście jesienią
2006 r., pełny wiatr w żagle złapaliście
w kolejnym roku. Oznacza to, że stowarzyszenie działa już ponad 5 lat, niedawno zakończyliście jubileuszowy rok
akademicki, hucznie obchodzono okrągłą rocznicę. Jak z perspektywy tego
czasu ocenia Pan wasze wspólne wysiłki? To satysfakcja czy poczucie niedosytu?
▸▸ Pełna satysfakcja! Cały czas przeżywamy dynamiczny rozwój, prężnie działają
liczne sekcje (aż 21), corocznie otrzymujemy nominacje do Gali Laureatów Zawiercia. Czterokrotny udział w olimpiadzie sportowej utw i wysokie miejsca
zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)

(drugie, trzecie, pierwsze i czwarte)
świadczą o bardzo dobrej kondycji naszych słuchaczy. Liczne są też osiągnięcia
i wyrazy uznania dla naszego chóru i teatru integracyjnego. Czterokrotnie braliśmy udział w Forum iii Wieku w Krynicy oraz w i Kongresie utw w Warszawie. A to tylko część naszej działalności.
Więcej informacji o tym, co udało się dotychczas osiągnąć, można znaleźć w naszych biuletynach (dostępne w siedzibie
utw) oraz na stronie internetowej www.
u3wzawiercie.pl. Ale oczywiście uważamy, że może być jeszcze lepiej i zawsze
istnieje pewien element niedosytu.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu zespołowi Uniwersytetu, tj. wszystkim członkom Zarządu
i Radzie Programowej, za bezinteresowną
pomoc w prowadzeniu stowarzyszenia.
▸▸ Mówiliśmy już o sukcesach i osiągnięciach, więc teraz zapytajmy o problemy.
Jakie są największe przeszkody w działaniach utw? Czego Wam brakuje, żeby
jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła?
▸▸ Nasz główny problem, trudny do rozwiązania, to kłopoty lokalowe. Miejsce,
w którym obecnie funkcjonujemy, jest

idealne ze względu na położenie, ale niestety bardzo małe. Przy ciągle rozrastającym się stowarzyszeniu musimy myśleć
o większym lokalu. W tym miejscu chciałbym przeprosić wszystkich słuchaczy za
uciążliwości organizacyjne, które wynikają 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 uniwersytety trzeciego wieku – w tym również Wasz – były pierwszymi jaskółkami 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 stowarzyszenia dla seniorów. Nasza oferta
musi być elastyczna i iść z duchem czasu. Poszerzanie oferty jest naszym obowiązkiem, a udoskonalanie zajęć naszym priorytetem. Świadomość pokolenia dorosłych zmienia się. To, co było dobre wczoraj, dziś już nie wystarcza. Nasi

słuchacze oczekują atrakcyjnego spędzania czasu w tym jakże wspaniałym okresie ich życia. Naszym celem jest zapewnienie im tego.
▸▸ Na koniec zadajmy pytanie najprostsze, bo przecież wciąż wielu seniorów
nie bierze udziału w aktywności uniwersytetu trzeciego wieku: jak można
się do Was przyłączyć?
▸▸ Sprawa jest prosta. Po wypełnieniu
deklaracji trzeba wpłacić wpisowe oraz
składkę semestralną – i zapisać się do wybranej 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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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.

G

eneza takiej aktywności wywodzi się
z Anglii, gdzie na przełomie xix i xx
wieku zrodziła się jego idea. Polską odmianą zostało harcerstwo, czyli – jak mówił Andrzej Małkowski, krzewiciel ruchu
i idei w naszym kraju – połączenie skautingu i niepodległości.
Po roku 1989 harcerstwo w Polsce zaczęło się dzielić – ze Związku Harcerstwa Polskiego wyodrębnił się Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz inne,
mniejsze organizacje. zhp zrzesza kilkakrotnie więcej harcerzy niż zhr (stosunek ok. 110 tysięcy członków do 15 tys.).
Struktura zhp to Zjazd (najwyższa władza), 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 gromady dla dzieci w wieku 6–10 lat, drużyny
dla starszej młodzieży oraz kręgi skupiające członków zwyczajnych.
Na dobre i na złe
Harcerskiej aktywności nie sposób jednak zrozumieć wyłącznie na poziomie organizacyjnym i formalnym. – „Harcerstwo nie zaczyna i nie kończy się z włożeniem i zdjęciem munduru. To coś, co
przyjmujemy na dobre i na złe” – mówi
Andrzej Giewon, sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Zawierciańskiej
i przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „PIK”. Wtóruje mu Jolanta Dudek:
„Jak człowiek raz złapie bakcyla harcerstwa, to już trudno się go pozbyć. Harcerzem jest się do końca życia”.
Wojenne losy harcerzy i harcerek uczyniły polski skauting mocniejszym – głoszone
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idee sprawdziły się bowiem w praktyce. –
„Druga wojna światowa spowodowała narodziny legend o bohaterstwie” – podkreśla Andrzej Giewon. I wymienia Szare Szeregi, obronę wieży spadochronowej w Katowicach, Powstanie Warszawskie. – „Do
tej pory, gdy powstaje nowa drużyna lub
zastęp i poszukują patrona, bardzo często wraca się do tamtych czasów” – dodaje mój rozmówca. Tamte czasy są obecne
w nazwach kilku drużyn należących do zawierciańskiego Hufca – m.in. 69 Harcerskiej Drużyny Turystycznej im. gen. Mariusza Zaruskiego.
Poważnie i z przymrużeniem
oka

za to, że jego dziecko mogło wziąć udział
w obozie harcerskim. Stało się bardziej
– „Drużyna ta liczy ok. 16–18 osób i jest samodzielne dzięki temu wyjazdowi” –
podzielona na dwa zastępy. Działamy wspomina Jolanta Dudek. Sprzyja temu
małymi grupami, które spotykają się nie tylko sposób organizacji obozów i kaw piątki lub soboty. Raz w miesiącu jest dra, ale także sama lokalizacja podobspotkanie całej drużyny” – mówi Paweł nych wyjazdów. – „Udział w obozach,
Kokoszka, drużynowy 69 HDT. Przyczy- gdzie nie ma luksusów pięciogwiazdkonę akurat takiego numeru drużyny wyja- wego hotelu, a są warunki trochę polowe,
śnia prosto: „Są dwie wersje tłumaczenia uczy zaradności” – mówi Dorota Latko,
pochodzenia jej nazwy: numer z nazwy komendantka zawierciańskiego hufca.
samochodu GAZ-69 Marcela Ślusarczyka,
który zakładał drużynę, albo że powstaCo przyciąga młodych
ła w 69. dniu roku. Jest jeszcze inna wersja, ale to już bardziej dla dorosłych…”.
Niemal spartańskie warunki bytowania
Niesztampowości w tej drużynie nie bywają szokiem bardziej dla rodziców niż
brakuje również w kwestii naboru no- dla dzieci będących uczestnikami wyjazwych osób. – „Osobiste zachęcanie do dów. – „Pewna matka powiedziała mi po
wstąpienia do harcerstwa daje lepsze obozie, że gdy pierwszy raz weszła do naefekty niż wszelkie ulotki i prezentacje” – miotu syna, chciała zabrać stamtąd swoje
stwierdza Paweł Kokoszka. Podaje przy- dziecko, ale powstrzymała się. Gdy obóz
kład: „Kiedyś ktoś od nas zrobił plakat się skończył, jej syn nie chciał opuszczać
z wielkim napisem SEX, a pod nim znacz- tamtego miejsca” – mówi Jolanta Dudek.
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 przestarzałe – to nie tylko rozpalanie ognisk w lesie, ale i zrobienie dobrej strony internetowej czy plakatu”.
Ponadczasową wartością harcerstwa są
relacje międzyludzkie, które w przekonaniu Pawła Kokoszki stanowią siłę tego ruchu: „Nieważne, czy z osobami z drużyny
myjemy podłogę, jesteśmy na zbiórce, czy
idziemy w góry. Chcemy to robić wspólnie”.
Funkcjonowanie we wspólnocie harcerskiej jest nauką nie tylko nawiązywania relacji, ale i odpowiedzialności za innych, przy jednoczesnym wzmacnianiu
własnej samodzielności. – „Kiedyś przyszedł do mnie bardzo elegancko ubrany
mężczyzna z 8-letnim synem i dziękował

Na pierwszy rzut oka dziwne może się
wydawać zainteresowanie, jakim cieszą
się harcerskie obozy z ich niezbyt komfortowymi warunkami w czasach, gdy
luksus i wygoda są cenione bardzo wysoko. Nadal jednak jest w takich wyjazdach coś, co przyciąga młodych. – „Myśl
o dźwięku gitary pośrodku gór w nocy
przy ognisku – to wszystko może przyprawić 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 rozrywka harcerzy. Dla zainteresowanych
organizowane są także inne formy zajęć – jedną z nich są rajdy lub różnego rodzaju rozgrywki. 69 HDT jest autorem
regulaminu zmagania polegającego na
orientacji w terenie… w nocy. „Łapmy
duchy” – bo tak nazywa się rajd – polega na jak najszybszym dotarciu do wyznaczonego miejsca, w czym pomóc ma

7

mapka okolicy. – „Zmysły odbierają rzeczywistość 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 fabuły lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej, który odbywa
się w ośrodku w Kostkowicach. Kolejny
to gra o nazwie Ultimate Frisbee, prowadzona 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. Przejmowanie dobrych i ważnych postaw społecznych jest ostatecznym celem harcerstwa – zarówno w polskiej, jak i w oryginalnej, angielskiej, wersji skautingu.
Najlepsze rezultaty przynosi wpajanie
najwyższych i najważniejszych wartości
prostymi metodami. – „Przy okazji wyjazdów w góry edukujemy młodzież mówiąc, gdzie jesteśmy, jak się nazywa dane
miejsce, co tam się wydarzyło” – opowiada 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 szczególnie mocno zachęcić do harcerstwa.
Używając terminologii wielkich koncernów – współcześnie harcerstwo zdaje się mieć naprawdę dobry public relations. Choć jak mówi Andrzej Giewon,
„Wielu ludzi może uznać osoby biegające w krótkich spodenkach i nie pijące alkoholu za dziwne – i stąd może brać się
czasami niezbyt pochlebna opinia o harcerzach”. Jak jednak stwierdza harcmistrzyni zawierciańskiego Hufca, „Ludzie
nie wstydzą się przyznawać, że należeli
do harcerstwa”.
Dopóki określenie „zuch-chłopak”
będzie najwyższej klasy komplementem, dopóty harcerska przeszłość będzie
pewnego rodzaju certyfikatem moralności i hartu ducha. Coraz częściej potrzebnym współczesnemu światu.
Fotografie zamieszczone w tekście pochodzą ze strony internetowej zawierciańskiego Hufca.
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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.

P

owstało w 2004 r. z inicjatywy grupy mieszkańców. – „Część z nas należała do Powiatowego Związku Pszczelarzy w Zawierciu. Z Ogrodzieńca było
nas niewielu, ale zaczęliśmy pytać kolegów pszczelarzy, czy chcieliby dołączyć
do koła, gdyby miało siedzibę tutaj, na
miejscu… Pomyśleliśmy, że w miejscowościach obok działają koła, więc dlaczego
nie u nas?” – wspomina Henryk Urbańczyk, prezes. Koło należy do Śląskiego
Związku Pszczelarzy w Katowicach.
Pszczelarzom pomogła gmina i zapewniła lokal, w którym odbywają się
spotkania – siedziba koła znajduje się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Co najmniej raz w miesiącu grupa spotyka się, by omówić problemy, podzielić
doświadczeniami, obserwacjami oraz nowinkami ze świata pszczelarstwa: „Lubimy swoje towarzystwo, wzajemnie się doceniamy. 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, porozmawiamy o postępie prac czy o planach na
następne miesiące” – mówi prezes.
Podczas każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Członkowie chcą posiadać pamiątkę ze swojej działalności,
która będzie służyła następnym pokoleniom. Koło stale może liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych, która
udostępnia członkom tematyczną prasę, dzięki czemu pszczelarze są na bieżąco z wiadomościami. Ponadto mogą pochwalić się osiągnięciami i zaprezentować swoje wyroby na imprezach okolicznościowych, takich jak Dożynki Wojewódzkie w Podzamczu, Dożynki Powiatowe w Gieble czy turniej o złotą miejscowość, 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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jest wiosna. – „Wiosną pszczoły są
w dobrym nastroju, więc my także,
mimo że jest wtedy dużo pracy w pasiece. Pod koniec sierpnia zaczynamy przygotowywać się do zimy, wtedy szkolimy się, dyskutujemy o nadchodzącym sezonie” – mówi jeden
z członków Koła. Dużo pracy przekłada się na dużą ilość wyprodukowanego miodu, który można kupić od ogrodzienieckich pszczelarzy: „Miód z naszych pasiek znacząco 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, ludzie zaczynają doceniać jakość miodu, która ma przecież ogromne znaczenie – im lepszy miód, tym więcej
ma w sobie wartości odżywczych”.
Co roku członkowie Koła biorą
udział w Święcie Miodu w Pszczynie. Podczas imprezy można skosztować miodu od polskich i czeskich
pszczelarzy, wziąć udział w wykładach oraz wymienić się doświadczeniem z kolegami „po fachu”. Przedstawiciele koła rokrocznie uczestniczą także w „Trutowisku”, czyli uroczystym spotkaniu przedstawicieli
pszczelarzy z województwa śląskiego. Jeżdżą na szkolenia oraz wykłady organizowane przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach: „Bardzo ważne jest dla nas uczestnictwo
w wykładach czy szkoleniach, ponieważ możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznać nowości, wymienić doświadczeniem z innymi pszczelarzami, nawiązać kontakt z osobami mającymi tę samą pasję” – mówi prezes koła.
Plany na następny rok są podobne do tych z wcześniejszych lat. –
„Nadal chcemy reprezentować lokalnych pszczelarzy, krzewić znajomość gospodarki pasiecznej i etyki pszczelarskiej. Kolejny rok działalności to kolejny rok naszej ciężkiej pracy. Po zimie czeka nas jej wyjątkowo dużo, ale co roku z niecierpliwością czekamy na wiosnę i przebudzenie pszczół. Przygotowujemy
się na to przez wiele miesięcy, a pracowitość naszych małych przyjaciół
daje nam wiele radości i motywuje
do dalszych wysiłków” – podsumowuje zastępca prezesa Koła, Adam
Kordas.
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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 KrakowskoCzęstochowskiej, w Rzędkowicach. O kim
mowa? O osobach zrzeszonych w Jurajskim
Klubie Wysokogórskim (JKW).

Z

aczęło się w roku 1985, gdy Danuta
Wach wraz z mężem kupili gospodarstwo w Rzędkowicach. Nowa właścicielka od osiemnastego roku życia poświęcała się pasji, jaką jest alpinizm. W tym czasie należała do czołowych polskich alpinistów. Wspinała się, wyjeżdżała na wyprawy, prowadziła szkółkę wspinaczkową, przyjaźniła się ludźmi, którzy tak jak
ona i jej mąż kochają góry. Coraz więcej
wspinaczy zaczęło odwiedzać wtedy zarówno Jurę, jak i niewielkie Rzędkowice.
Dlaczego akurat Jura? Bo to doskonały trening przed wyjazdem w wyższe
góry. W pewnym momencie pojawiła się
myśl utworzenia organizacji zrzeszającej wspinaczy-przyjaciół. – „To był luźny
pomysł, z którego jednak w 2002 roku
zrodziło się prawdziwe stowarzyszenie” –
mówi p. Danuta, obecnie pełniąca funkcję wiceprezesa Klubu.
Wśród członków-założycieli widnieją nazwiska wybitnych polskich alpinistów: pochodzący z Łodzi Krzysztof Pankiewicz, piąty zdobywca korony Himalajów Krzysztof Wielecki, Aniela i Marek
Łukaszewscy, Bożena i Michał Momatiukowie, Michał Gabryel, Zbyszek Wach,
Mirek Wódka – wybitny wspinacz skalny z Zawiercia. Jak podkreśla p. Danuta:
„To doświadczeni wspinacze, którzy mieli w tej »działce« dużo do powiedzenia”.
Na obecnym etapie działalności Klubu
nie jest to organizacja nastawiona na tak
wspaniałe rezultaty, jakie mieli wspinacze-założyciele. Nadal jednak należą do
niej ludzie bardzo aktywni, z pasją, którzy często trenują i wyjeżdżają na wyprawy wysokogórskie.

Do JKW należy ponad 100 osób, zamieszkujących różne zakątki kraju. Najwięcej osób jest z szeroko pojętego regionu, m.in. z Katowic, Częstochowy, Bytomia, Chorzowa, Cieszyna. Ale są też
członkowie z dalszych miejscowości, jak
Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów,
Poznań, Bydgoszcz, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Nowy Sącz czy Szczecin. Niemal cała Polska. – „Zrzeszamy
naprawdę sporą liczbę miłośników wspinaczki. Dla porównania klub katowicki
ma około 160 członków. Jedynie kluby
warszawski, krakowski i łódzki mają więcej. 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 delegatów. To całkiem niezły wynik” – tłumaczy pani Wach.
Sport na każdy wiek
W tym roku Klub obchodził dziesięciolecie działalności. To długi okres, podczas
którego działo się sporo rzeczy. Wspinacze raz w roku organizują zimowe obozy
w Tatrach Wysokich, podnoszące kwalifikacje osób, które mają możliwość wspinania się wspólnie. Dodatkowo kilka
osób wyjeżdża również w Alpy czy Dolomity. Na rozpoczęcie i zamknięcie sezonu członkowie spotykają się już na Jurze. 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
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Członkowie JKW (Elżbieta Kępińska i Krzysztof Słoma)
na najwyższym szczycie Europy, Mont Blanc 2008

ciekawe pomysły wyprawowe. Spotkanie
klubowe odbywa się dodatkowo również
w okolicach karnawału.
Członkowie Klubu starają się również pokazać i zarazić swoją pasją lokalną społeczność. Już dwukrotnie Klub organizował Dzień Dziecka, podczas którego uczniowie okolicznych szkół mieli 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 sensem życia i motorem do dalszych działań: „Żeby pojechać w góry wysokie trzeba 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 wspinaczka, chciałby pojechać w góry wyższe,
niekoniecznie w Alpy, a nie miał szansy
zrealizowania tego za młodu, ma szansę
to zrobić właśnie teraz. Nie zostanie najlepszym wspinaczem na świecie, ale nie
to jest najważniejsze w naszym sporcie”.
Wśród członków Klubu najmłodszy
pasjonat ma 18 lat – najstarszy siedemdziesiąt. – „Wiek naprawdę się tu nie liczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyprawy w góry wyższe. Owszem, trzeba być
sprawnym, ale doświadczenie to chyba
priorytet w takich wyprawach. Zwróćmy

uwagę, kto prowadzi polskie wyprawy zimowe. Artur Hajzer, który ma 50 lat. Najbliższą wyprawę na K2 poprowadzi natomiast Krzysztof Wielecki, nasz członek,
który jest po sześćdziesiątce”.

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 prelekcję na temat himalaizmu kobiecego,
odbudowy pozycji liderek w światowym
himalaizmie, stworzenia nowej dyscypliny sportu pod nazwą „himalaizm kobiecy”. Spotkanie w Sejmie było przełomowe dla członkiń Klubu. Od tego momentu zaczęły bardziej aktywnie i świadomie
działać jako taterniczki, którym zależy
na popularyzacji kobiecego himalaizmu.
Na pierwsze poważne osiągnięcie trzeba było trochę poczekać. 28 sierpnia 2011
dzięki ich staraniom odbyła się pierwsza
wyprawa Polskiego Himalaizmu Kobiecego Susbun 2011, której cele były sześciotysięczne szczyty w rejonie lodowca Sosbun. Była to wyprawa ogólnopolska, ale
cały pomysł i realizacja przedsięwzięcia
spoczywała na Jurajskim Klubie Wysokogórskim. Wśród ośmioosobowego zespołu trzy zawodniczki to członkinie Klubu. Na czele wyprawy stanęła pani Danuta, która podkreśla, że wszystkie pomysły związane z realizacją ogólnopolskich
wypraw kobiecych rodzą się właśnie tutaj – na Jurze.

Kobieca siła
Ciekawym wątkiem działalności Klubu
z Jury jest aktywność kobiet. Należy do
nich nie tylko moja rozmówczyni. Członkinią zarządu JKW jest np. Ewa Panejko-Pankiewicz z Łodzi. To ona w 1982 r.
wraz z śp. Wandą Rutkiewicz, Danutą
Wach i Anielą Łukaszewską uczestniczyła w pierwszej polskiej kobiecej wyprawie na K2.
Dla młodych członkiń Klubu osiągnięcia starszych koleżanek są bezcenne. Panią Danutę cieszy fakt, że w Klubie powoli zaczynają się tworzyć zespoły kobiece, które odnoszą całkiem niezłe wyniki. – „Elżbieta Kępińska i Anna Wojtiuk tworzą właśnie zespół wspinaczkowy. 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 przewodnictwem pani Danuty starają się promować polski alpinizm kobiecy.
W 2008 roku p. Danuta wraz z Ewą
Panejko-Pankiewicz i Martą Lewandowską zostały zaproszone na konferencję

Elżbieta Kępińska – członkini Klubu,
na zimowej drodze Kochańczyka w
Kotle Kościelcowym, Tatry 2011
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Żyj nie tylko dla siebie
Katarzyna Wilk

N

astała jesień – nie zawsze jest ona
złota. Jednak za sprawą zawierciańskiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy 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 zabrakło jego działaczom ani werwy, ani
zaangażowania, ani pomysłów na uprzyjemnienie życia starszym, często zapomnianym przez los mieszkańcom powiatu zawierciańskiego. – „Nie żalę się i nie
skarżę. Naszą największą bolączką są warunki lokalowe. Najbardziej daje nam się
to we znaki w porze, która teraz się zbliża. Jesień i zima to dla nas prawdziwa
udręka, ponieważ nie mamy tu ogrzewania – ani jednego kaloryfera. Od 9 do 12
siedzimy w wyziębniętym pomieszczeniu, poubierani jak Eskimosi. Jednak ani
razu nie miałam chwili zwątpienia w to,
co robię” – wyjaśnia pani prezes zawierciańskiego oddziału PKPS, Barbara Piotrowska.
Siedziba organizacji mieści się w maleńkim lokalu, gdzie nie ma mowy
o zmarnowanym metrze kwadratowym. Wszystko starannie przemyślane, zaplanowane i zaaranżowane.

W trzypokojowym lokalu znalazło się
miejsce na magazyn żywności, magazyn
na posegregowaną i poukładaną odzież
używaną oraz na maleńki, czteroosobowy gabinet. Jest również miejsce na
skromną galerię, w której można podziwiać prace podopiecznych PKPS. – „Naszym życzeniem i celem na najbliższe lata
będzie dążenie do uzyskania od władz
miasta odpowiedniego lokalu na świetlicę dla osób, którym pomagamy. Oczami
wyobraźni już ją widzę – będzie to przytulne, ciepłe miejsce, gdzie przy herbatce 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. Musiałam odmówić, ponieważ członkowie
PKPS to przeważnie ludzie starsi, często
schorowani, mający trudności z chodzeniem” – wyjaśnia pani Barbara.
Aby zostać członkiem stowarzyszenia
nie potrzeba zbyt wiele, bo zaledwie dowód 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

Wydawanie pomocy potrzebującym, fot. Krzysztof Blejczak
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pomoc. Ponieważ PKPS od 2005 r. realizuje Unijny Program Żywności dla ludzi
ubogich, w poniedziałki i czwartki wydawana jest żywność, w tych dniach można również skorzystać z magazynu odzieży 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 okresie mojego życia, więc dlaczego ja mam
teraz nie pomagać innym” – z determinacją w głosie tłumaczy pani Barbara.
Do roku 1990 w kręgu zainteresowania PKPS byli ludzie w podeszłym wieku, chorzy, samotni, zapomniani przez
rodziny i los. Później krąg ten został poszerzony o rodziny, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – są to m.in. rodziny wielodzietne oraz matki samotnie wychowujące
dzieci. – „W swych szeregach mamy osoby emerytowane różnorodnych zawodów – od nauczycieli, przez policjantów
i pielęgniarki, po pracowników fizycznych. 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 jesteśmy pełni dobrej woli, zaangażowani
i odpowiedzialni, więc np. panie pielęgniarki chętnie udzielają takowej pomocy naszym członkom, czy to w zmianie
opatrunku, czy w zakupie lekarstw” – dodaje pani Barbara.
Poza działalnością statutową PKPS
prowadzi również aktywność rekreacyjno-rozrywkową. – „Zaczynamy od spotkania organizacyjnego w każdym nowym roku, na którym witamy nowych
członków PKPS oraz przedstawiamy harmonogram działalności. Następne spotkania są już okazjonalne: tzw. Jajeczko, Dzień Kobiet, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Dzień Seniora oraz Wigilia
i pożegnanie minionego roku kalendarzowego. Poza tym organizujemy również letnie prażonki, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne. Właśnie na taką się
szykujemy. Poza zwiedzaniem dawno
zapomnianych zakątków Jury chcemy
zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)

Pomocne dłonie z PKPS, pierwsza z lewej pani prezes Barbara Piotrowska, fot. Krzysztof Blejczak

naszym podopiecznym zaszczepić nutkę
zdrowego stylu życia w postaci spacerów
nordic walking. Organizujemy też autokarowe wycieczki, udało nam się zwiedzić już Pszczynę, Wisłę, Kraków oraz
sanktuarium w Łagiewnikach, Istebnę i Licheń. W tym roku mieliśmy niezapomnianą wycieczkę do wrocławskiego 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, którym pomagają, ale także przez władze
miasta i powiatu. Już dwukrotnie PKPS
zajął pierwsze miejsce na liście organizacji pozarządowych, stając się Laureatem Roku w kategorii „Żyć nie tylko dla
siebie. Barwy Wolontariatu” – nie tylko
jako organizacja, ale również pani Barbara Piotrowska personalnie jako wolontariusz. Na ręce liderki organizacji słowa 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 możliwości. Ale największą i najcenniejszą zapłatą 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 codziennego” – podsumowuje aktywność
zawierciańskiego oddziału PKPS pani
Barbara Piotrowska.

fot. Krzysztof Blejczak

13

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”.

R

av, Rysa, Mates, Kreto, Dzielny, Garbaty, Rasta, BSH, Piter, Niedźwiedź,
Kubańczyk, Rado i Lolek – to cały skład,
który przygotował utwór i profesjonalnie
zmontowany klip wideo w ramach projektu hip-hopowego o nazwie „Wspólna Scena”. Wszyscy są z Zawiercia, wszyscy są raperami i dla wszystkich te dwie
rzeczywistości oznaczają coś, co motywuje do współpracy. A ta zaowocowała
twórczością, który być może zainteresuje 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 Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie,
gdzie pod koniec sierpnia zorganizowano Festiwalu Sztuki Ulicy. Wystąpili tam m.in. członkowie „Wspólnej Sceny”, choć pod własną hip-hopową marką o nazwie „Incydent”, z której wywodzą się jej liderzy. Podobne zainteresowanie rapem zdawały się wykazywać obecne przed sceną MDK-u osoby najdojrzalsze wiekiem. Nieszczególnie odstraszały je nawet sporadyczne przekleństwa
w tekstach utworów. Podobnych słów
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nie ma zresztą wiele w zawierciańskiej
„Wspólnej Scenie”. Są inne. „Daj mi bit
i tych gości z mojego miasta” – tak zaczyna 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 pomyślałem, że coś w tym jest i warto się w to zagłębić” – mówi Kreto, rocznik 1986. Twórcy „Wspólnej Sceny” wolą, żeby mówiono
o nich korzystając z pseudonimów. Kreto ma w dorobku wiele utworów solowych

oraz wykonywanych wraz z kolegami
z zawierciańskiej sceny rapowej. Tworzenie takiej muzyki w ramach „Wspólnej Sceny” nie jest jego główną aktywnością na hip-hopowym polu. Do jednego
z bardziej znanych utworów Kreta należy kawałek o policji dostępny w Internecie – jak można się łatwo domyślić, nie
zawiera on niczego pochlebnego na temat stróżów prawa. Konflikt pomiędzy
hip-hopowcami a policją jest zresztą tak
stary, jak kultura rapu. Utwór „Zawiercie” skupia się jednak bardziej na tym, co
łączy, niż co dzieli.
Porozumienie 13 zawierciańskich raperów jest podobnie ważne również dla
Pitera, rocznik 1985. Wraz z nim podczas myszkowskiego koncertu Kreto
śpiewał: „W takich momentach czuję, że
coś mam – że życie dało mi coś poważnego, że warto żyć i tworzyć coś własnego”. Tworzenie czegoś własnego to hobby
i pasja, choć trzeba ją godzić ze zwyczajnym życiem i pracą zawodową. Piter, jak
i inni tworzący „Wspólną Scenę” to osoby,
które już kilka lat temu obchodziły dwudzieste urodziny, więc konieczność podjęcia pracy zarobkowej i poważnego zastanowienia się nad własną przyszłością
nie jest im obca.
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Jak widzimy rzeczywistość
Między innymi dlatego mają świadomość, że aby muzykę i słowa prezentować 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 pewno łatwiej zrealizować swój projekt muzyczny, ale trudno go wypromować”. Promocją twórczości „Wspólnej Sceny” zajął
się właściciel zawierciańskiej firmy tworzącej materiały wideo i foto – poświęcenie niecałych 8 minut, w których mieści się utwór „Zawiercie”, pozwala stwierdzić, że efekt jest zaskakujący. Zarówno
w warstwie tekstowej, wykonawczej, jak
i montażowej.
Zaskakujące dla osób, które nie interesują się hip-hopem zbyt intensywnie,
mogą być treści wyśpiewywane – nie tylko w ramach projektu „Wspólna Scena” –
przez czołowych twórców zawierciańskiego rapu. Na pierwszym miejscu obecny 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 pytanie o to, co jest najważniejsze dla „Wspólnej Sceny”, Piter odpowiada bez wahania:
„Miasto i muzyka. Piszemy o tym, jak widzimy cały świat, rzeczywistość”.
Odwołując się do słów dyrektorki MDK
w Myszkowie – trudno rapowi odmówić
słuszności istnienia, a w przypadku niektórych utworów również niezwykle mądrego i przenikliwego spojrzenia na rzeczywistość i trafnego przekazania swoich myśli.
Wspólne dzieło
„Wspólna Scena” to naprawdę wspólne
dzieło. – „Każdy coś dorzucił w procesie
tworzenia klipu, nie było typowego scenariusza” – 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 wykonawców. Muzyk opowiada mi: „Najpierw
tworzyłem muzykę przez beat-box, później 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 koncertach oraz żywiołowe reakcje przybyłych, jak te w Myszkowie, dają twórcom
dodatkową motywację do dalszej działalności.
„Wspólna Scena” to zawierciański fenomen muzyki hip-hopowej. Klip „Zawiercie” to także przykład świetnie zmontowanego utworu i dowód na to, że jakość
produkcji może znacząco wpływać na zainteresowanie 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 rozwinięta. Liczba artystów niesie ze sobą przekaz, 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 Spo łecznego
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Podniebne Łazy i okolice
Katarzyna Wilk

G

ołąb nie jest zwykłym ptakiem w historii ludzkości. Był symbolem bogini płodności i miłości – Asztarte. Pierwsze udomowienie i oswojenie gołębi miało miejsce już na terenie starożytnej Fenicji. Z kolei historia gołębiarstwa pocztowego, dzisiaj zwanego gołębiarstwem
sportowym, sięga na ziemiach Polski
pierwszych lat XX wieku. Zatem nowocześni „gołębiarze” mają już ponad stuletnią 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 powrotnolotne były wykorzystywane jako ważny
instrument łączności o charakterze strategicznym, to w niepodległej Polsce zgodę na tworzenie kolejnych zrzeszeń hodowców i jakiekolwiek loty gołębi wydawało Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Wraz z hitlerowską okupacją z ziem
polskich znikł dotychczasowy dorobek hodowli gołębi. Odbudowa ruchu

16

gołębiarskiego rozpoczęła się tuż po wojnie. 1 kwietnia 1946 r. w Krakowie zorganizowano ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych. Wraz z odbudową kraju powoli powstawały nowe oraz
odtworzono stare sekcje, oddziały i grupy lotowe. Proces ten nie ominął także
okolic Zawiercia.
Z pasją przez lata
Na terenie powiatu zawierciańskiego już
od ponad pół wieku działa Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Łazy. Powstał w roku 1955 i wówczas liczył ok. 15 członków. Obecnie zrzesza ok. 80 osób z Łaz, Ogrodzieńca, Zawiercia i Tucznawy.
W swej historii oddział okresowo
zmienił nazwę w 2007 r. z PZHGP na Jurajski Klub Hodowców Gołębi Sportowych w Łazach. – „Zmiana nazwy była
podyktowana lokalnym patriotyzmem.
Poprzez odejście od standardowej nazwy
PZHGP na Jurajski Klub chcieliśmy hodowcom z różnych regionów Polski i z zagranicy zwrócić uwagę, z jak ciekawego

i malowniczego regionu pochodzimy.
Niestety od 2009 roku ponownie powróciliśmy do pierwotnej nazwy, ponieważ
przerosły nas sprawy finansowe” – z żalem w głosie wyjaśnia niedawny prezes,
Jan Kaliński.
Jak wspomina obecny prezes PZHG
oddział Łazy, Ireneusz Kowalski, klub
w pierwszych latach funkcjonowania borykał się z różnego rodzaju problemami:
małą ilością członków, trudnymi warunkami transportu gołębi na miejsce lotowania czy kłopotami związanymi z odczytem pomiarów z obrączek. – „Przy
dzisiejszych specjalnych samochodach
ciężarowych z przyczepą wyposażoną
w odpowiednie kabiny oraz w kamery na
podczerwień, które kontrolują pracę konwojenta i kierowcy oraz rejestrują, w jakich warunkach pogodowych wypuszczane 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 trzeba było sobie radzić i mieć dużo zapału”.
Prezes Kowalski ze śmiechem wspomina: „Do dziś przekazujemy sobie historię opowiedzianą przez starszych hodowców. Po przylocie dwóch gołębi z odległości 500 km ich mistrz wraz z gumowymi
obrączkami wsiadł na rower i popędził
do kolegi, który posiadał zegar do konstatowania gołębi. Przejeżdżając przez
mostek zachwiał się i wpadł do rzeki. Nie
dość, że się przemoczył, to jeszcze zgubił swoje obrączki i wszystko przepadło.
Na szczęście czasy się zmieniają, technika 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. Ostateczny wynik podaje kierownik ds. pomiaru, który oblicza, w jakim czasie gołąb
przeleciał dany dystans, bo każdy hodowca mieszka gdzie indziej. Kierownik
jest również odpowiedzialny za rozpisanie czasu oraz za wyliczenia z wszystkich
sekcji szybkości lotu gołębi. Zwycięzcą
zostaje ten gołąb, który wygrał najwięcej konkursów, a mistrzem sekcji zostaje
zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)

hodowca, którego gołębie wygrały naj- sportem tym wiążą się pewne koszty. Na
większą ilość konkursów.
wydatki te składa się odpowiednia karma, gołębniki oraz oczywiście profilakW górę po sukces
tyka zdrowotna, a więc witaminy, szczepionki i obowiązkowa wizyta u lekarza
Loty gołębi odbywają się na różnych dy- weterynarii przynajmniej raz na 2 tygostansach, przeważnie z przedziału 100– dnie. Bez tych zabiegów nie da się osią1000 km. Wcześniej trzeba gołębia od- gnąć wymarzonych wyników, czyli mipowiednio przygotować do lotów na ta- strzostwa Polski w lotach gołębi” – tłukich odległościach. Najpierw ptak musi maczy Ireneusz Kowalski.
się przyzwyczaić do swojej klatki. Później
młode gołębie zaczyna się trenować. PoPasja czy rywalizacja?
czątkowo są to małe odległości, od 5 do
10 km. Są też wywożone i przyzwyczaja- Na pytanie, czy gołębiarstwo to tylko
ne do kabin transportowych.
hobby czy sportowa rywalizacja, Jan KaSezon gołębiarski jest podzielony na liński po chwili zadumy odpowiada: „To
loty gołębi starych, które odbywają się specyficzne zajęcie. Można powiedzieć,
od maja do połowy lipca, oraz loty gołębi że sporo w tym pasji, bo bez zaangażowamłodych, które zaczynają się w sierpniu nia, zainteresowania i zamiłowania dai kończą wraz z nadejściem września. Po- leko się nie zajdzie, ale pasja ta jest połąmimo to opieka na zwierzętami wymaga czona z nutą rywalizacji i współzawodcałorocznego zaangażowania, pasji, wy- nictwa. Organizowane konkursy w petrwałości i odpowiedzialności. – „Chcąc wien sposób motywują, a już w dzień
osiągać coraz lepsze wyniki w tym ama- przylotu gołębi emocje sięgają zenitu,
torskim sporcie, nie można sobie pozwo- zarazem jest niepewność i wielkie oczelić na fuszerkę. Nasze hobby wymaga od kiwanie, kiedy ptak przyleci i czy w drohodowcy odpowiedzialności i zaanga- dze nic niebezpiecznego mu się nie przyżowania oraz nie będę ukrywał, że ze trafiło”. Z kolei Ireneusz Kowalski dodaje:

„Do tej pory lotowałem metodą naturalną gniazdową, a od przyszłego sezonu
chciałbym wystartować również w lotowaniu metodą wdowieństwa, co oznacza
sporą zmianę. To już nie tylko hobby, ale
także rywalizacja, w którą zaangażowana jest cała moja rodzina: wspiera, obserwuje i pomaga”.
Wszystkim hodowcom gołębi z powiatu zawierciańskiego życzymy Dobrego
Lotu w przyszłym sezonie.

ARK Agencja Pracy
Pośrednictwo pracy
Rekrutacja podstawowa
Rekrutacja kompleksowa

Leasing Pracowniczy (praca tymczasowa)

analiza zapotrzebowania Zleceniodawcy
przygotowanie ogłoszeń i zamieszczenie ich w Internecie i/lub w prasie
poszukiwanie kandydatów
wstępna selekcja kandydatów polegająca na analizie zgłoszeń
prezentacja profili kandydatów
zorganizowanie spotkania z wyłonionymi kandydatami
oddelegowanie pracownika do miejsca wykonywania pracy
prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo/płacowej
częściowy/umowny/kompleksowy nadzór nad pracownikami

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu personelu do wykonania konkretnego zadania,
krótkoterminowego zlecenia (np. w ramach urlopu pracownika, zastępstwa, pracy
sezonowej), jak również długoterminowego kompleksowego projektu.
ARK Agencja Pracy
ul. Wierzbowa 16, Zawiercie, tel./fax: 32 670 35 20
e-mail: sekretariat@arkjobs.eu

www.arkjobs.eu
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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.
▸▸ W młodości oprócz sztuki interesował się Pan także stanem duchownym –
dlaczego nie został Pan księdzem?
▸▸ Jan Jończyk: Ksiądz i artysta to są wolne zawody – nie muszą podpisywać żadnych 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 zamiłowanie do malarstwa – w liceum im. Żeromskiego wygrałem konkurs rysunkowy. To mnie utwierdziło w przekonaniu,
że może coś z tego będzie – w tym konkursie startowali też bowiem uczniowie
klas wyższych.
▸▸ Pamięta Pan tę zwycięską pracę?
▸▸ To była ilustracja do Trylogii, coś związanego z bitwą.
▸▸ Później były studia w Krakowie.
▸▸ Byłem w Zawierciu trzecim człowiekiem, który skończył po wojnie Akademię Sztuk Pięknych – to był koniec lat
sześćdziesiątych.
▸▸ Jak to było być tą trzecią osobą będącą absolwentem krakowskiego ASP
i mieszkającą w Zawierciu?
▸▸ Mało kto z Zawiercia się tam wybierał.
Ludzie woleli być lekarzami, prawnikami. Artysta był inaczej postrzegany. Jeśli wówczas ktoś w Zawierciu nie był lekarzem lub prawnikiem, może jeszcze inżynierem, to uważano, że właściwie nie ma
wyższych studiów. Poszedłem studiować
architekturę wnętrz, bo to się jakoś kojarzyło 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 swojego miasta, to było trudno. Na początku musiałem zarobić jakieś pieniądze
i poszedłem do pracy na etat. Artysta
był wtedy jednak trochę dziwolągiem,
bo myśmy się trochę inaczej ubierali. Na
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Akademii bowiem człowiek chciał dorównać starszym kolegom i ubierał się tak
samo, jak oni. Chodziło się więc w czerwonych spodniach lub w kożuchu do kostek, co w Zawierciu było szokujące. Kupiłem kiedyś w Krakowie barani kożuch
i gdy przyjechałem w tym kożuchu do
Zawiercia na Boże Narodzenie, to mama
mnie nie puściła do kościoła…

porównać do biżuterii u kobiety – pięknie 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 Zawierciu. Nie można jednak powiedzieć, że
jest zimna. Dla mnie jest bardzo bliską,
▸▸ Czy myśli Pan czasem, jak bardzo się bo leży bardzo blisko Zawiercia.
tutaj zmieniło? Bywa tak, że nie poznaje Pan czasem niektórych miejsc ▸▸ Powiedział Pan, że „natura wie najw Zawierciu?
lepiej, co małe ma być, a co duże. Co
▸▸ Wszystkie miasta się zmieniły, my- w krąg ma się roztaczać, a co ma tonąć
śmy się zmienili. Kiedy popatrzy się jed- we mgle”. Jakim obiektem do portretonocześnie na stare zdjęcie i na nowe, wania jest natura?
to od razu widać zmiany… Wychowa- ▸▸ Czerpię inspirację z natury, ale nie stałem się w domu przy ulicy 3 Maja, ona ram się natury przekazać dosłownie.
się za wiele nie zmieniła. Jednak te- Trzeba to w jakiś sposób przetworzyć,
ren przy dworcu już bardzo. Tam, gdzie zinterpretować. Nie staram się malować
obecnie stoją bloki przy ulicy Paderew- ładnych obrazków, bo to nie jest moje zaskiego, były kiedyś domy dla pracowni- danie. Moje malarstwo jest instynktowków Huty Szkła. Będąc małym chłop- ne, maluję wszystko to, co mnie otacza
cem kąpałem się w Warcie, w parku. Był i co ludzie znają od zawsze – to znaczy:
staw, były kajaki. Staw został zasypany. ludzi, chmury, drzewa. Chcę to jednak
pokazać w inny sposób.
▸▸ Zawiercie jednak ma w sobie coś takiego, że chce się je promować – także na ▸▸ Co powinno być – jeśli w ogóle można
koszulce, którą ma Pan teraz na sobie… powiedzieć, że coś być powinno – my▸▸ [śmiech] Przez 10 lat pracowałem w za- ślą przewodnią pracy współczesnego
wierciańskim Urzędzie Miejskim w Wy- malarza?
dziale Promocji i stąd takie rekwizyty. ▸▸ Dla malarza nie jest ważne, czy coś się
Jestem zawiercianinem i podkreślam to komuś podoba, czy się nie podoba, ale
w rozmowie z innymi. Gdy pytają, gdzie żeby widz nie był obojętny. Obojętność
jest Zawiercie, odpowiadam: wiesz, gdzie jest najgorsza. Widz powinien chociaż na
jest Częstochowa? A Katowice? To Zawier- chwilę zatrzymać się przed obrazem i pocie jest dokładnie pośrodku. Albo że Za- myśleć, co ten malarz chciał zaprezentowiercie to ostatni przystanek pociągów wać. I to już jest sukces twórcy, bo jego
pospiesznych z Katowic do Warszawy.
trud nie poszedł na marne – coś komuś
przekazał.
▸▸ Pomówmy o sztuce. Jaka jest do portretowania Jura Krakowsko-Często- ▸▸ Jak Pan ocenia młodych adeptów zachowska, na terenie której znajduje się wodu artysty? Miał Pan z nimi konnasze miasto?
takt np. podczas pleneru rzeźbiarskie▸▸ Trudna. Jura to nie są tylko skałki. Za- go w Bzowie.
chwyciłem się tym, że jest tu świetna ▸▸ To byli studenci krakowskiej ASP.
perspektywa. A skałki na Jurze można I – tak samo, jak ja, gdy byłem w ich
zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)

Reprodukcja obrazu Jana Jończyka „Dom w tajemnicy” 1997

wieku – uważają się już za skończonych
artystów. Oni z tego wyrosną, bo życie
weryfikuje artystów. Młodzież po zakończeniu edukacji chce od razu zarabiać
dużo pieniędzy. Powiem na przykładzie
anegdoty, jak to jest z artystami. Pewna
kobieta kupuje obraz i pyta artysty: długo Pan to malował? Bo podał Pan bardzo
wysoką cenę. Artysta odpowiedział: proszę Pani, kilka lat studiów, 40 lat praktyki i 3 godziny malowania. Tak jest z artystami. Rzadko który od razu zdobywa
po studiach sławę i pieniądze. Sławę czasem może i tak – ale z pieniędzmi gorzej.

skończyło 12 lub 13. Teraz na ASP można iść na studia zaoczne i po zapłaceniu
kilku tysięcy złotych jest się studentem.

▸▸ Młodych artystów warto jednak
wspierać?
▸▸ Oczywiście, bo trzeba dbać o kulturę. Wspierać, czyli dbać o to, żeby społeczeństwo było kulturalne. Bo jako społeczeństwo nie jesteśmy wykształceni artystycznie. Prowadziłem kiedyś w Zawierciu 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▸▸ Jaka jest współczesna edukacja arty- kich nie miałem – bardzo wysoką. Wszystyczna? Jaki ona ma wpływ na mło- scy interesowali się tym droższym…
dych, przyszłych artystów? Jak to się
zmieniło?
▸▸ Co dla Pana oznacza słowo „Zawier▸▸ Obecnie mamy bardzo małe nakłady cie”?
państwa na edukację artystyczną. Szko- ▸▸ Banalnie byłoby opowiadać o jakichś
ły artystyczne nie podlegają Minister- uczuciach, prawda? Jest to dla mnie miastwu Edukacji, lecz Ministerstwu Kultu- sto, w którym spędziłem dzieciństwo,
ry i Dziedzictwa Narodowego, a ono za- młodość, teraz spędzam starość i wcawsze ma trudny budżet i przez to niewie- le nie żałuję, że w tym mieście upłynęle je wspomaga. Gdy chodziłem do SP nr ło całe moje życie. Jest to miasto, o któ4 w Zawierciu, były tam lekcje rysunku, rym można mówić różnie, ale jest to miaa teraz ich nie ma. Na mój rok spośród sto mi bliskie. O tym, jak bardzo lubię
100 kandydatów przyjęli 14 osób, a studia to miasto, niech świadczy fakt, że gdy

Jan Jończyk

malarz, architekt wnętrz, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w 1964 r., od 1965 r.
członek Związku Artystów Plastyków, współautor architektury obecnie wyburzonego dworca w Katowicach, były właściciel prywatnej Galerii Sztuki „JJ”
w Zawierciu, zasłużony działacz
kultury, laureat nagrody „Super
Ochmana”, zawiercianin.

dostałem latem skierowanie do sanatorium, 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 wymaga pokory.
▸▸ Dziękuję za rozmowę.
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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.

J

ózefa Jabczyńska z domu Waga urodziła się 10 marca 1908 r. w Niwce,
wówczas nie będącej jeszcze dzielnicą Sosnowca. Pochodziła z rodziny wielodzietnej – była siódmym z kolei dzieckiem. Ojciec pracował w hucie, zaś matka zajmowała się domem. W 1918 r. cała rodzina państwa Wagów przeprowadziła się
do Zawiercia, gdzie mała Józia ukończyła szkołę powszechną oraz Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Antoniego Osuchowskiego. Obowiązki szkolne
łączyła z harcerstwem, z którym związana była od 1918 roku. To właśnie nauka w seminarium i obozy harcerskie,
podczas których pani Józefa miała liczne kontakty z młodzieżą, zaowocowały
poznaniem psychiki dziecka i jego rozwoju umysłowego.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
w czerwcu 1928 roku, Józefa Jabczyńska rozpoczęła pracę jako nauczycielka
w Szkole Powszechnej w Wysokiej koło
Łaz. Oprócz codziennych lekcji prowadziła dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Organizowała obozy, przedstawienia teatralne, próby sprawnościowe. Praca w szkole i harcerstwie pochłonęły ją całkowicie. Zdawała sobie sprawę, że warunki życia dzieci w osadzie fabrycznej nie gwarantowało dobrych warunków rozwoju.
Jak wspominała: „Wyciąganie młodzieży na łąkę i las latem, na sanki i ślizgawkę zimą, było zadaniem drużyny harcerskiej. A kiedy w czasie wakacji można było chociaż kilkanaścioro zabrać na
obozy i wywieźć gdzieś daleko od pyłu cementowego, było to wielkie dobrodziejstwo dla tych dzieci”.
Za dotychczasowe osiągnięcia Józefa Jabczyńska zdobyła stopień podharcmistrzyni i została komendantką Hufca ZHP Zawiercie. Jednocześnie w marcu 1931 r. zdała egzamin na nauczycielkę
publicznych szkół powszechnych.
Wraz z nadejściem II wojny światowej w szkole w Wysokiej zorganizowano
punkt noclegowy i żywnościowy dla uciekinierów ze Śląska i okolic. 3 września
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Józefa Waga, około 1929 rok

podjęto decyzję o likwidacji punktu i porzuceniu harcerskich mundurów. Wiele
dziewcząt podjęło jednak służbę w ruchu oporu. Od listopada 1939 do września 1940 r. Józefa Jabczyńska działała
w konspiracyjnej organizacji „Płomień”,
zajmującej się wydawaniem podziemnej
gazety. Pismo było kolportowane na terenie Zawiercia i Zagłębia. Zamieszczano
w nim wiadomości z frontu, pochodzące z własnego nasłuchu radiowego, opisywano sytuację polityczną itp. Ponadto członkowie organizacji udzielali pomocy materialnej najbardziej potrzebującym 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 Jabczyńskiego, który podobnie jak ona kochał młodzież. Poznali się w 1937 r., gdy
Bronisław otrzymał etat w szkole w Wysokiej. Radość małżonków nie trwała
długo. Dwa tygodnie po ślubie zmarł ojciec Józefy, zaś okupant niemiecki wydał

zakaz dalszej nauki w szkole. We wrześniu 1940 r. Gestapo dokonało masowych
aresztowań członków „Płomienia”. W sumie prawie 120 osób zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych.
Józefa Jabczyńska została przewieziona do więzienia w Lublińcu, a następnie 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. Przewożono ją z obozu do obozu, gdzie pracowała przy karczowaniu lasu i w fabryce samolotów. Więziona była w Fordonie koło Bydgoszczy, Sosnowcu, Wrocławiu, Berlinie i w Ravensbrück, aż wreszcie 7 maja 1945 r. została uwolniona wraz
innymi więźniami przez wojska amerykańskie. Okres spędzony w obozach opisała w książce „Opowiadania zza kraty”.
Po powrocie do Zawiercia zgłosiła się
do pracy w szkole w Wysokiej. Prowadziła tam zajęcia do sierpnia 1948 r. Niestety lata spędzone w więzieniach odbiły się
na zdrowiu pani Józefy. Z tego powodu
zaczęła uczyć osoby starsze. Jednocześnie została podjęta decyzja o przeniesieniu jej na Ziemie Odzyskane. W 1951 r.
ukończyła Wyższy Kurs Nauczycielski
w Cieszynie z biologii i języka rosyjskiego. Przedmiotów tych uczyła następnie
w szkołach w Ustroniu, w którym miała
spędzić resztę swojego życia. W 1957 r.
otrzymała propozycję pracy jako wizytator w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Katowicach. Od września tego samego roku zaczęła również pracę w Ministerstwie Oświaty. Nowe obowiązki
zawodowe nie przeszkadzały jej w pełnieniu ważnych funkcji w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto pisała do prasy codziennej i naukowej oraz
zawiercianin · Jesień 2012 · nr 2 (12)

tworzyła audycje dla Polskiego Radia –
„Pięć minut o wychowaniu”.
W 1965 r. przeszła na emeryturę. Fakt
ten przeżywała bardzo ciężko. – „Mogłam żyć bez szkoły, ale nie mogłam żyć
bez dzieci” – mawiała. Zupełnie przypadkowo zaczęła opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi, które otoczyła szczególną troską i miłością. Zajmowała się
nimi ponad 30 lat. Będąc już na emeryturze zorganizowała także „Gromadkę
Dziecięcą” na osiedlu Zacisze, na którym
mieszkała. Urządzała dla nich gry i zabawy, bale, przedstawienia teatralne, ogniska i wyprawy w góry. Jej miłość do dzieci nierzadko była odwzajemniona. Przez
szereg lat odwiedzali ją byli wychowankowie z Wysokiej, Zawiercia, a także dorośli członkowie Gromadki.
Józefa Jabczyńska wspominała: „Zawsze marzyłam, żeby być nauczycielką.
Już kiedy byłam mała, uczyłam dzieci,
które nie chodziły do szkoły lub które
miały kłopoty z nauką. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że jeśli są problemy z synem-łobuziakiem, to trzeba go podesłać
Józi od Wagów. Ona na pewno zmobilizuje go do poprawy”.
Za wieloletnią pracę społeczną i pedagogiczną została uhonorowana licznymi
dyplomami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim oraz odznaką Zasłużonego Działacza Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. W 1993 r. Rada Miejska
w Ustroniu przyznała jej honorowy tytuł

Wycieczka uczniów ze szkoły w Wysokiej do Ogrodzieńca z panią Józefą Jabczyńską, około 1947-1948

„Zasłużonej dla miasta Ustronia”. Związek Harcerstwa Polskiego odznaczył ją
„Srebrnym Krzyżem z Mieczami” i nadał
tytuł „Zasłużonego Seniora ZHP”.
O ukochanej pedagog nie zapomnieli także mieszkańcy Wysokiej. 2 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość, podczas której oficjalnie nadano tamtejszej
Szkole Podstawowej imię Józefy Jabczyńskiej. – „Postawa Józefy Jabczyńskiej, jej życie i służba innym, a także

zaangażowanie i ponadczasowe wartości,
którym była wierna, są godne naśladowania i mogą być wzorem dla przyszłych
pokoleń” – podkreślała w czasie ślubowania Anna Makuch, dyrektorka szkoły.
Józefa Jabczyńska do końca swoich
dni skupiała wokół siebie najmłodszych.
Dla nich zawsze pozostanie ukochaną panią nauczycielką, opiekunką o wielkim
sercu. Przez wychowanków nazywana
była i jest „Korczakiem w spódnicy”.

18 marzec 1996 r. wręczenie hm Józefie Jabczyńskiej najwyższego odznaczenia harcerskiego
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Aktywni duzi i mali
W

e wrześniu ruszyła kolejna inicjatywa skierowana do rodziców i dzieci z powiatu zawierciańskiego. „Klub Aktywnych Rodziców” to projekt, którego
głównym celem jest stworzenie miejsca
przyjaznego tej właśnie grupie. Miejsca, gdzie zarówno najmłodsi, jak i ich
opiekunowie mogliby rozwijać swoje pasje oraz twórczo wykorzystać posiadane
umiejętności.
Projekt to swego rodzaju kontynuacja
zeszłorocznych działań, podjętych przez
grupę młodych matek z Zawiercia. Przedsięwzięcie „Aktywni rodzice na start!”
pokazało, jak bardzo potrzebne są w naszym mieście warsztaty i zajęcia dla młodych rodziców i ich pociech.
Do tegorocznego projektu zgłosiła się
duża grupa rodziców, którzy aktywnie
i chętnie uczestniczą w zajęciach. – „Osobiście bardzo cieszy mnie ich postawa,
tym bardziej, że w obecnym projekcie zależało nam na silnym zaangażowaniu rodziców, na tym, aby dali coś z siebie, podzielili się swoimi umiejętnościami z innymi” – mówi Joanna Walczak, pomysłodawczyni i koordynatorka przedsięwzięcia. – „Już pierwsze zajęcia pokazały, że
to silna i bardzo kreatywna grupa” – dodaje 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 kreatywne zabawy, prowadzone przez jedną
z mam – Anetę Rubin, germanistkę, która w projekcie będzie nauczać najmłodszych języka niemieckiego. Podczas kolejnych zajęć swoje umiejętności mogła
zaprezentować mama Katarzyna Kępska, która na co dzień zajmuje się edukacją ekologiczną. Eko-warsztaty dały klubowiczom niesamowitą okazję do tworzenia nietypowych jesiennych obrazów
i mozaik z papieru czerpanego.
W ramach projektu odbyły się również
pierwsze z czterech warsztatów kulinarnych, podczas których uczestnicy tworzyli owocowe szaszłyki, zwierzaki i sałatki. Na zakończenie zajęć mama Ewelina Gawłowicz wcieliła się w rolę narratora i przeczytała dzieciom bajkę.
Wśród atrakcji są również warsztaty
skierowane wyłącznie do matek. Zajęcia
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Tak się bawią uczestnicy zajęć, fot. archiwum

z wizażu i promocji to świetna okazja do
podzielenia się doświadczeniami związanymi ze światem makijażu i mody,
jak również do lepszego poznania siebie nawzajem. Podczas pierwszych zajęć
w rolę wizażystki wcieliła się Gabrysia
Kaczyńska-Lipś.
To nie koniec zmagań młodych rodziców. Przed nimi kolejne miesiące kreatywnej pracy, podczas których wezmą
udział w zajęciach sportowych i rytmiczno-muzycznych. Poprowadzi je „zaprzyjaźniona” z gitarą Anna Kruszewska.
Wspólnymi siłami napiszą również bajkę dla dzieci, do której ilustracje wykonają ich pociechy. Na podstawie publikacji powstanie słuchowisko radiowe, w realizację którego włączy się biorąca udział
w projekcie dziennikarka Radia Katowice.
Rodzice chętnie przychodzą na kolejne spotkania, a co najważniejsze mają
głowy pełne pomysłów. Martyna Cichecka-Urbańska, mama 2-letniej Adriany, zdecydowała się na udział w projekcie głównie ze względu na swoją pociechę. – „Spotkania w Klubie stanowią

dla mnie i Ady miłe rozpoczęcie każdego tygodnia. Córce przypadły do gustu
zwłaszcza zajęcia plastyczne, podczas
których może rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. Mam już parę pomysłów na zajęcia dla mniejszych uczestników projektu. Muszę je jedynie dopracować. 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-letniego Marcela, spotkania w Klubie stanowią ciekawą formę spędzania czasu
z dzieckiem. – „Zdecydowałam się na
udział w projekcie z chęci nauczenia się
czegoś nowego. Na przykład jak ciekawie zorganizować czas spędzony z dzieckiem. Mój udział zmotywowany jest również chęcią poznania innych mam i ich
pociech. To dla mnie oderwanie od codziennej rzeczywistości”.
Projekt młodych rodziców potrwa
do końca czerwca 2013 roku. Realizację
przedsięwzięcia wspiera Centrum Inicjatyw Lokalnych.
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