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Bez ograniczeń
Nowy numer gazety „Zawiercianin” poświęcony jest projektom zrealizowanym w ramach programu Działaj Lokalnie
wdrażanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
w roku 2016. Teraz trafia w Wasze ręce, by zachęcać do działania, inspirować.
O czym traktuje najnowsze wydanie „Zawiercianina”?
Przede wszystkim o tym, że choć program Działaj Lokalnie
zorientowany jest na działalność w obrębach powiatu zawierciańskiego oraz myszkowskiego, to jest to jedyne ograniczenie, jakim jest obwarowany.
Realizujemy projekty dla ludzi młodych, starszych, skupiające się na twórczości artystycznej oraz działaniach praktycznych. Zajrzyjcie na strony naszego czasopisma i przenieście
się na warsztaty teatralno – wokalne do Włodowic, na scenę
muzyczną z zespołem Spring15 z Rokitna Szlachetnego, a najmłodsi niech się przekonają, że w Koziegłowach można przenieść się do świata baśni.
Posłuchajcie historii Poraja na audiobooku i odwiedźcie zapomniane cmentarze wojenny z okresu I wojny światowej oraz
ewangelicki w Porębie.
Projekty sportowe, renowacja placów zabaw, działania proekologiczne – to głównie propozycje dla najmłodszych, które
realizowane są na lokalnych terenach. Z kolei Zawiercie wychodzi z ofertą dla seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kropkę nad „i” stanowią historie działalności gospodyń
z Kidowa i Żarnowca, którym nie sposób odmówić dbałości
i wkładu w promowanie i działanie na rzecz szerzenia regionalnych tradycji, zwyczajów, dań.
Ograniczenia? Każdy z nas jakieś posiada. Ale my staramy
się im przeciwstawiać, o czym przekonać możecie się czytając
najnowsze wydanie „Zawiercianina”. Dostrzegamy potrzeby
każdej grupy społecznej, osób w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami. My nie zamykamy się na Twoje pomysły –
Ty pokonaj swoje ograniczenia i... działaj lokalnie!
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Siła i dusza, by ruszać!
Beata Hąc
Pani Dorota Supkowska – z wykształcenia plastyk. Jedna z koordynatorek projektu „Art – Bazar”.
Kim jest? Według starej szkoły nazwalibyśmy ją filantropką, według nowej – wizjonerką.
I choć chyba bliżej jej do pierwszego określenia, ponieważ jest założycielką Fundacji Wspierania
Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”, to niewątpliwie łączy w sobie również cechy
wizjonerki, inicjatorki oraz kreatorki.
Wiemy już, że projekt „Art – Bazar” skierowany był do lokalnej
społeczności i opierał się na warsztatach manualnych, papieroplastyce, malarstwie. Ale czy starała się
Pani trafić do jakiejś konkretnej
grupy wiekowej, albo któraś z nich
chętniej angażowała się w projekt?
Nie sposób dotrzeć do wszystkich,
bo każdy z nas jest inny. Myślę, że to
nawet nie o to chodzi! Jeśli jednak
chodzi o warsztaty, to najatrakcyjniejsze są z pewnością dla osób dorosłych
oraz dzieci. Dla dzieci to coś nowego,
ciekawy sposób na spędzenie czasu,
z kolei dorośli mogą wpleść w swoje
dzieła regionalne akcenty, przypomnieć sobie dzieciństwo, dawne czasy.
Powiedziała Pani, że dzieci oraz
dorośli – owszem stanowią liczną
grupę odbiorców, a co jeśli chodzi
o młodzież?
Niestety, osoby w okresie dorastania stanowią najmniej liczną grupę odbiorców. Niewielu nastolatków
przychodzi na nasze warsztaty. Ale
każdy wiek ma swoje prawa – oni jeszcze poszukują, podejrzewam, że przyjdzie czas, aby i do nas zawitali, szukając swoich pasji, aktywności w życiu!
Wiele słyszy się obecnie o tym,
że regionalizm, folklor stają się po
prostu modne. Wracanie do przeszłości, tradycji objawiające się czy
to w sposobie ubierania, modzie,
czy też ogólnym stylu życia. Czy
zauważa Pani, aby lokalna społeczność, z którą ma Pani styczność
przejawiała większe zainteresowanie sztuką regionalną, folklorem,
tradycją?
Trudno jest mi ocenić, czy jest
taka tendencja. Dzieci przede wszystkim nastawione są na efekt – chcą
stworzyć np.; piękną, efektowną
biżuterię, świecidełko. Z kolei bi-

						

Fot. Mariusz Jeziorko („Stara Szkoła”)

Dorota Supkowska podczas wernisażu Fundacji Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”

żuteria wykonana przez dorosłych
najpewniej będzie łączyła w sobie
elementy folkloru, chętniej wykorzystają także technikę bibułkarstwa.
Fundacja Wspierania Aktywności
Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”
ma w swoim zamyśle szerzenie regionalnej kultury, ale przede wszystkim
pragniemy skupić się na aktywności,
działaniach artystycznych uczestników warsztatów. Kryje się tutaj coś
więcej – szerokorozumiana chęć pobudzenia lokalnej społeczności do działania, aktywnego spędzania czasu:
spacerując, tworząc, malując, będąc
wśród innych ludzi!
Wiemy, że część warsztatów
w ramach projektu „Art – Bazar”
odbywała się w świetlicy w Podzamczu. Czy warsztaty, które zwykle
Pani prowadzi również mają miejsce w świetlicy? Czy trzeba podczas
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nich opierać się na jakimś scenariuszu, planie działania?
Rzeczywiście część warsztatów
projektu „Art – Bazar” przeprowadziliśmy w świetlicy w Podzamczu, bo
wymagała tego akurat specyfika proponowanych zajęć. Ale jest także drugi powód – świetlica w Podzamczu jest
centrum kulturowym regionu, to serce, które pompuje krew i daje siłę do
działania. A scenariusze? Raczej zarys,
tak aby przygotować się logistycznie
do zajęć. To ludzie piszą scenariusz
podczas zajęć – dopiero wtedy przekonuję się, jak najlepiej mogę zainteresować grupę, czy będzie możliwe
przeprowadzenie zajęć o charakterze
familijnym. Fundacja dostosowuje się
do potrzeb, możliwości i oczekiwańuczestników warsztatów.
Oferta uczestniczenia w warsztatach organizowanych w świetli3

cy w Podzamczu skierowana jest
do mieszkańców całej gminy. Co
więcej, ich udział jest darmowy,
a zajęcia najczęściej odbywają się
popołudniami, w dni wolne, około świąteczne. To dość nietypowe,
bo najczęściej wolny czas chcemy
przeznaczyć na chwilę odpoczynku, a Pani wtedy organizuje kolejne warsztaty. Chyba możemy tutaj
mówić o prawdziwej pasji?
Tak, z oferty warsztatów może
skorzystać każdy mieszkaniec gminy.
A jeśli chodzi o fakt, że zajęcia są bezpłatne – to taka była właśnie idea, aby
mieszkańcy mogli atrakcyjnie spędzić
czas bez ponoszenia kosztów pieniężnych. I udało się, choć bywa różnie!
Ratuje nas 1% z podatków oraz pomoc darczyńców. Jeśli chodzi o to, że
warsztaty odbywają się w dni wolne,
to również taki był zamysł. Kiedy bowiem mieszkańcy mają się relaksować,

Fot. Mariusz Jeziorko („Stara Szkoła”)
Wernisaż prac podopiecznych Fundacji Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”

mieć okazję na zorganizowanie sobie
czasu w innej formie, zrobienia czegoś
dla siebie? Tylko w czasie wolnym!

Fakt – dla mnie może nie jest to do
końca czas wolny, ale przyznaję, że
kocham to co robię!

Artystyczne klimaty
„Art – Bazar”
Beata Hąc
By czerpać z życia satysfakcję, mieć poczucie spełnienia i możliwość samorealizacji, warto odnaleźć
w nim pasję i w miarę możliwości ją pielęgnować. Czy może być coś piękniejszego od posiadania
i realizowania swoich zainteresowań, hobby? Tak! To możliwość dzielenia się swoją pasją z innymi.
Mieszkańcy Podzamcza oraz terenów przyległych zaangażowali się
w stworzenie projektu: „Art – Bazar”,
który dałby możliwość zrzeszania ludzi o podobnych zainteresowaniach
tak, aby mogli dzielić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, planami z zakresu twórczości plastycznej, fotografii, rękodzieła, historii.
Pozyskanie funduszy na powyższy
projekt było możliwe dzięki zgłoszeniu go do programu Działaj Lokalnie,
wdrożonego przez Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu – organizację pożytku publicznego, wspierającą
organizacje pozarządowe. Zarówno
dorośli, młodzież, jak i dzieci mogli
wziąć udział w projekcie.
Koordynatorka projektu, Pani
Dorota Supkowska, powiedziała:
4

„Uczestniczenie w programie Działaj
Lokalnie daje wielkie możliwości, bez
udziału w nim nie byłoby możliwe
zrealizowanie projektu. Pozwolił pozyskać nam fundusze, bez których nie
moglibyśmy zrealizować wielu pomysłów. Na pewno każdy z uczestników
odnalazł w warsztatach coś dla siebie,
miał możliwość rozwoju, doświadczenia sztuki!”
Charakterystycznym obiektem
Podzamcza jest zamek, który był
inspiracją do realizacji niektórych
artystycznych założeń. Większość zajęć odbywało się natomiast w świetlicy.
Podczas trwania projektu „Art –
Bazar” zrealizowano warsztaty manualne z różnych technik rękodzieła:
papieroplastyki, malowania na drewnie, malowania na tkaninie oraz bi-

bułkarstwa. Zorganizowano również
spotkanie autorskie z rysownikiem
i współtwórcą komiksu historycznego. Współpraca pasjonatów z zakresu
twórczości artystycznej zaowocowała
wyeksponowaniem ich dzieł na wystawie w świetlicy w Podzamczu. Natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zawierciu zorganizowano w późniejszym czasie wystawę prac malarskich, wśród których znalazły się obrazy uczestników warsztatów.
Organizowanie i realizacja projektów opartych na twórczości, zawsze
niesie wiele korzyści. Rozwija indywidualne zainteresowania, pobudza jednostkę do działania, a także oddziałuje na społeczeństwo. Mogą zatem
czerpać dwie strony, a w konsekwencji
przysłużyć się do jakości życia całej
społeczności lokalnej.

„Dary lata” dla małych
i dużych
Beata Hąc
Czy możemy wyobrazić sobie tradycję polskiej wsi bez obecności w niej Koła Gospodyń Wiejskich?
Poświęcenie, czas, zaangażowanie oraz kultywowanie tradycji są domeną pań tworzących Koło Gospodyń
Wiejskich w gminie Żarnowiec. Pragną one nie tylko zachęcić do aktywizacji inne kobiety, ale także dzielić
się swoją pasją i umiejętnościami z najmłodszymi mieszkańcami wsi.
Dzięki wdrażanemu przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
programowi Działaj Lokalnie członkinie KGW miały możliwość urzeczywistnić swoje dążenia i zorganizować
dla dzieci oraz młodzieży warsztaty
regionalne.
Stanowiły one świetną okazję do
spróbowania swoich sił w takich zajęciach, jak tradycyjne wyrabianie
masła, obrabianie lnu, czy też pranie
na tarce. Najmłodsi mieli okazję przenieść się w czasie, aby poznać jak kiedyś żyli, funkcjonowali na co dzień ich
dziadkowie. Przędzenie wełny oraz
młocenie cepami – takie czynności
były normalnością, ale dla dzisiejszej
młodzieży mogą zakrawać o coś abstrakcyjnego. Prezentowane hafty i koronki zaciekawiły z kolei żeńską część
uczestników warsztatów, bowiem
moda z dawnych lat powraca, a tutaj
folklor i tradycja są nieocenione.
Dawna wieś bardzo różni się od
tej współczesnej, gdzie rolnicy często
wspomagają się najnowszą technologią, a ludzie stają się bardziej miastowi, postępowi w swoim stylu życia
oraz działaniu. Jednak to, co akcentują panie z KGW, a co nie zmienia się
mimo upływu lat, to smak! I tutaj jak
najbardziej sprawdziło się powiedzenie: „przez żołądek do serca”. Degustacja staropolskich potraw cieszyła
się ogromnym powodzeniem, można
było skosztować zacierki na mleku,
prażuchów, garusów.
Obchodzone w lipcu Dni Żarnowca stanowiły świetną okazję do zorganizowania konkursu kulinarnego:
„Dary Lata” – i tutaj działaczki Koła
Gospodyń Wiejskich wyszły z propozycją do gmin powiatu zawierciańskiego, aby działające w niej gospodynie zaprezentowały swoje potrawy.
Nutka rywalizacji, wspólne działanie,
kosztowanie potraw – to świetny krok
w stronę międzypokoleniowego spę-

Członkinie KGW gminy Żarnowiec z dziećmi uczestniczącymi w warsztatach regionalnych

dzania czasu. Uczestniczki konkursu
wykorzystały do stworzenia swoich
potraw to, co oferuje lato: sezonowe
warzywa, owoce, zioła. Sielskości scenerii dodawała muzyka – przyśpiewki
i piosenki ludowe.
Vice prezes Stowarzyszenia Koła
Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu,
Pani Barbara Milejska wskazała, że
udział w starciach kulinarnych wzięło aż 6 kół: KGW Szypowice – Gmina
Kroczyce, KGW Wilków – Gmina Irządze, KGW Rokitno – Gmina Szczekociny, KGW „Niwczanki” – Miasto
Poręba, KGW Łany Średnie – Gmina
Żarnowiec, KGW „Karlinianki” – Miasto Zawiercie. Można zatem śmiało
powiedzieć, że wciąż tkwi wielka siła
w polskiej wsi i nadal istnieje wiele
kół zrzeszających panie kultywujące
tradycje.
Projekt przyniósł wiele korzyści.
Przekazywanie wiedzy o dziedzictwie lokalnej kultury, dawnym życiu
i funkcjonowaniu na wsi - te infor-
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macje okazały się atrakcyjne zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Jednak to
nie wszystko – udało się też zacieśnić
więzi między członkiniami kół z okolicznych wsi.
Pani Joanna Sołtysik – prezes
KGW w Żarnowcu wskazała: „Podobnym tego typu projektom mówię stanowcze tak! Cieszy mnie fakt, że poza
integracją kół gospodyń wiejskich,
bardzo wiele zyskali najmłodsi. Poznali zwyczaje, które panowały na wsi,
doświadczyli wymiany międzypokoleniowych tradycji i przekonań świetnie
się przy tym bawiąc!”
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Żarnowcu przyczyniły się także do
wzrostu atrakcyjności jurajskich terenów i z pewnością będą przyciągały
coraz więcej turystów. Oby wróciła
świetność polskiej wsi, a do lamusa
odeszły pobyty w ekskluzywnych hotelach, w których serwowane są wyszukane potrawy. Doceńmy to, co jest
tuż obok nas!
5

Wieś baśnią osnuta
Beata Hąc
Realność życia i szarość dnia codziennego sprawiają, że często nie mamy czasu na puszczanie wodzy
fantazji, przenoszenie się w świat marzeń. Warto jednak pielęgnować tę cechę u najmłodszych,
aby ich dzieciństwo miało w sobie nutkę magiczności, baśniowości.

Uczestnicy półkolonii przed Sołeckim Centrum Kultury w Mokrzeszy

Taką potrzebę zauważyli członkowie grupy Aktywni Kreatywni
i pod patronatem Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
w Koziegłowach, zaproponowali zorganizowanie półkolonii z warsztatami artystycznymi dla dzieci z terenów wiejskich o nazwie „Spotkanie
z baśnią – półkolonie z kulturą”. Duże
bezrobocie na terenie powiatu myszkowskiego sprawia, że potrzeby kulturalne zostają odkładane na drugi
plan. Dzieci swój wolny czas spędzają
przed monitorem komputerów, który
owszem może być także nośnikiem
informacji i kultury, ale bardzo rzadko właśnie do takich celów jest przez
nie wykorzystywany.
Potrzeba pociągnęła za sobą działanie i pod patronatem MGOPK w Koziegłowach, Aktywni Kreatywni zgłosili swój projekt do programu Działaj
Lokalnie, inicjowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, którego obszar działania skupia
6

się między innymi na krajoznawstwie
oraz wypoczynku organizowanym
dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi
mieszkańcy powiatu myszkowskiego
mieli okazję spędzić część przysługującego im okresu wakacyjnego w inny
niż dotychczas sposób – ciekawiej,
twórczo, aktywnie. Warsztaty artystyczne wymagały zakupu niezbędnych materiałów i przygotowania
pomieszczeń w Sołeckim Centrum
Kultury w Mokrzeszy, a firma „Jurajska” ufundowała uczestnikom warsztatów wodę mineralną oraz drobne
gadżety.
Spotkanie dzieci z baśnią pobudziło wiele ich talentów. Nie skupiano
się bowiem jedynie na przekazaniu
treści konkretnych utworów, ale także na rysowaniu, czy uczestnictwie
w warsztatach teatralnych. Każdego
dnia dzieci słuchały baśni, aby potem
tworzyć na jej podstawie swoje małe
plastyczne dzieła. Miały zatem możliwość całkowitego niemal przenie-

sienia się do świata baśni, nawet jeśli
było to możliwe tylko podczas trwania półkolonii. Powiązane ze sobą baśnie oraz warsztaty plastyczne dały
dzieciom okazję poznania między innymi baśni H. Ch. Andersena pt: „Słowik” i warsztat Jana Marcina Szancera, „Brzydkie kaczątko” z twórczością
Józefa Wikonia, czy też „Calineczkę”
z warsztatem rysunkowym Bohdana Butenki i Andrzeja Mleczki. Co
ważne, każdy uczestnik kolonii mógł
następnie wybrać tę baśń, która najbardziej mu się spodobała i w której
świecie chciałby się znaleźć opowiadając ją i ilustrując.
Pracownię artystyczną, w której
odbywały się warsztaty, wzbogaciły także książki ilustrowane przez
Marię Ekier, Marcina Szala, czy też
Małgorzatę Ćwieluch. Poznanie niektórych krojów pisma i układów typograficznych stosowanych w książkach, umożliwiło dzieciom wyrazić
się artystycznie – próbowały kaligrafować piórkiem i patykiem trzcinowym.
Jak pięknie połączyć w całość
wszystkie talenty, które miały okazję
zaprezentować dzieci? Najlepsze ku
temu jest przygotowanie spektaklu
łączącego wszystkie umiejętności –
talenty aktorski, plastyczny, a przy
tym współtworzenie kultury własnego regionu. Przedstawienie „Baśni
o dwóch królestwach” okrasiły Dni
Koziegłów.
Jedną z koordynatorek projektu
była Pani Joanna Brzezińska: „O tym,
że projekt się udał i był potrzebny
świadczy fakt, że zarówno dzieci jak
i rodzice pytają czy będą półkolonie
w tym roku. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach rozwijających ich zdolności, których nie oferuje szkoławarsztatach teatralnych i plastycznych. Miały możliwość odniesienia
sukcesu w działaniu, przez co, mam
nadzieję, zwiększyło się poczucie ich
własnej wartości i wiary we własne
siły. Dzieci przekonały się , że mogą

współtworzyć kulturę w miejscu swojego zamieszkania. Chciałabym aby
dodatkowym efektem tego projektu,
było poszukiwanie przez rodziców
fachowo i rzetelnie prowadzonych
zajęć artystycznych dla swoich dzieci
albo stawianie wymagań co do jakości i ilości zajęć rozwijających kompetencje kulturowe w szkole” – przyznała.
Warto dodać także, że wraz z zakończeniem warsztatów artystycznych praca uczestników nie uderzyła

w próżnię, ponieważ prace plastyczne
każdego z dziecka zostały oprawione
w antyramy i zaprezentowane podczas obchodów dni miasta, a następnie miały swoją wystawę w Zespole
Szkół w Ligocie. Po przedstawieniu
swych dzieł, dzieciom zwrócono tak
cenne dla nich pamiątki z półkolonii.
Ważnym przeżyciem dla najmłodszych był fakt, że spektakl mogli zaprezentować raz jeszcze dla specjalnego, najważniejszego dla nich grona,
którym byli rodzice.

Czy powracanie do tak bardzo cenionych kiedyś baśni i prezentowanie
ich dzisiaj – w czasach, kiedy wiele
dzieci od książek woli czas spędzony
przed komputerem, a fikcyjny świat
utożsamia jedynie z postaciami z gier
komputerowych? Na pewno warto
próbować podejmować tego typu
działania i to od najmłodszych lat,
tak – aby każde dziecko miało możliwość poznania świata baśni, a czy
zapragnie w nim pozostać na dłużej
zależy już od niego.

Audiobook nośnikiem
historii Poraja
Beata Hąc
Zdobywanie wiedzy często jawi się w naszej wyobraźni jako żmudne siedzenie nad książkami,
wertowanie stron, by znaleźć odpowiedzi. Jednak nie zawsze musi to tak wyglądać.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Poraj, wolontariuszki pani Edyta Sawicka oraz
Justyna Męcik, dzięki programowi
Działaj Lokalnie wdrożonego przez
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zrealizowała pomysł nagrania
audiobooków, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności.
Czy do potrzeb mieszkańców
Gminy Poraj można zaliczyć potrzebę posiadania audiobooków? Przede
wszystkim pragną oni, aby podtrzymywać tradycję, szerzyć lokalny patriotyzm oraz historię. Jednak zachowało się niewiele wzmianek na temat
historii tego regionu. Celem stało się
zatem zgromadzenie historii na temat
Poraja. Aby zainteresować nią także
młodzież, stworzono idealne rozwiązanie, jakim okazało się nagranie
audiobooków, na których 85 – letni
mieszkaniec Poraja pan Konrad Maszczyk podzielił się swoją wiedzą na
temat regionu. Jego opowieść historyczna sięgająca końca XIX wieku, poprzez dwie wojny światowe i początek
PRL – u jest zatem bezcenną skarbnicą
wiedzy.
Pomysłodawczynią projektu jest
pani Katarzyna Kaźmierczak, która
przyznała: „Pomysł na utrwalenie historii Poraja od dawna tkwił w mojej
głowie. W końcu należało podjąć kroki
i uratować to, co jeszcze istnieje, czyli
wspomnienia mieszkańców. Nie bra-

Konrad Maszczyk podczas podpisywania płyt z audiobookami

kuje miłośników i pasjonatów lokalnej
historii, którzy swój wolny czas poświęcili na zbieranie, kompletowanie
wszystkich faktów, aby udało się je
uwiecznić, zapisać, zapamiętać”.
Program Działaj Lokalnie, umożliwiający powstawanie projektów
związanych między innymi ze sztuką
oraz ochroną dóbr kultury i tradycji
pozwolił na nagranie aż 50 sztuk audiobooków, które rozprowadzono do
szkół, jako ciekawy nośnik wiedzy na
temat historii lokalnej. Można je również wypożyczyć w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju, Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju
oraz Gminnym Ośrodku Kultury im.
J. Gniatowskiego w Poraju.
Wydanie audiobooków okazało się
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wspaniałym pomysłem! Dzięki takiemu zastosowaniu udało się dotrzeć
zarówno do młodzieży, osób starszych,
które mają problemy z czytaniem oraz
do osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Znajomość, docenienie i refleksja nad historią – zarówno kraju, jak
i swej najbliższej okolicy i społeczności są niezwykle ważne. Warto wiedzieć, co przyczyniło się do tego, że
żyjemy obecnie w takich, a nie innych
realiach. Opowieści dotyczące przeszłości zyskują na znaczeniu zwłaszcza, jeśli możemy je usłyszeć z ust tych,
którzy to przeżyli. Zatem nagrane na
audiobookach, autentyczne historie
stanowią wielką wartość, którą należy
docenić.
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Historia łączy pokolenia
– ku pamięci żołnierzy poległych
w okresie I WŚ
Beata Hąc
Przywrócenie pamięci o istnieniu cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej oraz cmentarza
ewangelickiego, to inicjatywa zrodzona przez Fundację „Żyć na nowo” oraz członków Klubu Pasjonatów
Historii Lokalnej działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. Do idei udziału w projekcie
włączyły się także wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.
Niestety bardzo często osoby przebywające w tego typu placówkach narażone są na stygmatyzację, a nawet
ostracyzm społeczny. Jednak fakt,
że udało im się nawiązać współpracę
z lokalną społecznością Poręby w celu
realizacji wspólnej idei napawa optymizmem.
By móc zrealizować swój projekt
inicjatorzy skorzystali z możliwości,
jakie daje program Działaj Lokalnie,
którego celem nadrzędnym są działania na rzecz społeczności powiatów
zawierciańskiego i myszkowskiego.
Jest on wdrażany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.
Wśród
korzyści
płynących
z realizacji projektu można wskazać
na wzrost i poszerzenie świadomości
historycznej lokalnej społeczności.
Wielu mieszkańców dotychczas nie
znało wielokulturowej przeszłości
cmentarza katolickiego znajdującego
się w Porębie, zwłaszcza młodzież,
dlatego też taka informacja może obudzić w nich chęć do pogłębiania swojej wiedzy historycznej. Przywrócenie
pamięci cmentarzom ma wysoki wymiar, jeśli chodzi o wkład w dziedzictwo kulturowe. O fakcie, jak wielkie
znaczenie ma dla nas historia, dążenie
do prawdy i chęć krzepienia pamięci
o poległych stanowi idea przywrócenia tożsamości 171 żołnierzom armii
austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej,
którzy dotychczas bezimiennie spoczywali w obrębie obecnego cmentarza katolickiego.
Wychowanki ZPiSdN w Zawierciu, znane lokalnej społeczności
z dotychczasowej działalności przy
realizacji wielu zadań publicznych
odbywających się na terenie powiatu zawierciańskiego z przyjemnością
przystąpiły do realizacji kolejnego
projektu, biorąc udział w konkursie
literackim dotyczącym historycznych
wydarzeń o zasięgu lokalnym. Wykazały się umiejętnościami krawieckimi
szyjąc stroje sanitariuszek wojskowego szpitala polowego, który w latach
8

Mieszkańcy Poręby oraz wychowanki ZPiSdN w Zawierciu podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej

1914/1915 znajdował się na terenie
Poręby. Wystąpiły w nich podczas
uroczystego odsłonięcia tablic upamiętniających poległych żołnierzy,
w których przygotowanie podopieczne również się włączyły. Integracja
i współdziałanie na rzecz wspólnej
sprawy, to istotny element wychowawczy, który pozwolił dziewczętom
posiąść nowe kompetencje społeczne,
podniósł ich samoocenę, dając poczucie akceptacji i przynależności.
Pan Michał Mazur koordynujący
projekt przyznał: „Wiele osiągnęliśmy! Jestem niezwykle zadowolony
z faktu, że poza krzewieniem pamięci
historycznej udało nam się osiągnąć
również wychowawczy i edukacyjny wydźwięk angażując do projektu
dziewczęta z ZPiSdN, które przejawiały ogromne zaangażowanie. Cieszę
się, że nawiązała się międzypokoleniowa współpraca pomiędzy wychowankami i mieszkańcami Poręby, głównie
członkami KPHL. Doceniam także
pomoc, życzliwość i zaangażowanie
współpracujących instytucji – Gminy
Poręba, MOK w Porębie, CIL oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie. Przyznaję, że projekt okazał się sukcesem!”

Zwieńczeniem współdziałania osób
będących w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, mających
różne doświadczenia życiowe było
opracowanie oraz opublikowanie broszury podsumowującej projekt. Ważny
element projektu stanowiło spotkanie
zorganizowane w MOK w Porębie,
którego odbiorcami byli zarówno porębianie, jak i wszyscy zainteresowani
– promowano projekt i zapomnianą
kulturę. Było to także wielkie przeżycie dla wychowanek ZPiSdN, były
bowiem czynnie zaangażowane w realizację projektu i mogły uczestniczyć
w niesamowitej podróży w przeszłość.
Ponadto dziewczęta w ramach podziękowania za udział w spotkaniu
wręczyły wszystkim zebranym upominki, których fundatorem było Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Dziewczyny swój sukces i udział
w projekcie zakończyły wręczając
wszystkim zebranym upominki, których fundatorem było Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.
Pan Paweł Abucki – prezes CIL
przyznał bowiem, że: „program daje
szansę na realizację marzeń, rozwój
talentów, poszerzanie horyzontów
i wymianę doświadczeń.”

Alternatywne
spędzanie czasu
Beata Hąc
Żyjemy w czasach, w których coraz mniej ludzi wychodzi z inicjatywą, aby coś stworzyć, nie ma chęci do
działania, czasu by angażować się w rozwój lokalnej społeczności, czy też kultywowanie lokalnych tradycji
i obyczajów. Jednak wielu z nas, pomimo minimalnej ilości wolnego czasu, ze względu na swoje dzieci pragnie
pokazać im, że można spędzać czas w inny sposób i to one stają się motorem do działania.
Rękawice podjęli rodzice uczniów
Społecznej
Szkoły
Podstawowej
w Szczekocinach i za cel postawili
sobie pozyskanie środków na stworzenie miejsca przyjaznego zarówno
dzieciom, innym rodzicom, jak i całej
społeczności. Ale czy dzieci wyobrażają sobie dziś spędzanie wolnego
czasu w inny sposób niż przebywając
w świecie wirtualnym, grając w gry
komputerowe lub oglądając telewizję?
Okazuje się, że najmłodsi zapytani
przez rodziców, jak chcieliby spędzać
wolny czas wskazali, że bardzo atrakcyjną dla nich rozrywkę stanowią gra
w ping-pong czy też stół z piłkarzy
kami.
Cóż zatem pozostało rodzicom,
skoro sami zainicjowali ten temat
i chęć wprowadzenia zmian w lokalnym krajobrazie? Aby dać dzieciom
jak najlepszy przykład - skoro powiedzieli A, przyszła pora na powiedzenie
B! Swój projekt zgłosili do programu
Działaj Lokalnie, wdrażanego przez
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, które doceniło zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne
swego miasta, pozyskując dla nich
środki finansowe na realizację celu.
I tak, w krótkim czasie Szczekociny wzbogaciły się o plac pokryty
kostką, na którym stanęły stół do
tenisa stołowego oraz ławeczka. Rodzice wpadli na jeszcze jeden pomysł,
aby do wspólnego spędzania czasu
z dziećmi, promowania aktywnego
i zdrowego stylu życia na świeżym powietrzu włączyć nieco wiedzy, mającej
wydźwięk lokalnej tradycji i historii.
I tak klamrą, która scalała trud i wysiłek, aby pozyskać środki do realizacji
projektu stała się Czarodziejska Zabawa, obfitująca we wróżby przy okazji
Katarzynek oraz Andrzejek.
Na pewno na zaangażowaniu dorosłych w sprawy dzieci i stworzenie
dla nich miejsca zabaw, takie, które
nazwać można bezpiecznym i przyjaZAWIERCIANIN · wiosna 2017· NR 1 (22)

Dzieci podczas zabawy i pieczenia kiełbasek

znym - najwięcej zyskały właśnie dzieci. A co takie działanie dało rodzicom,
dorosłym? Bez wątpienia fakt, że mogli czerpać radość z chwil spędzanych
wspólnie ze swoimi pociechami. Ale
czy coś jeszcze? Jak powiedział jeden
z mieszkańców Szczekocin - „Życie
w małej miejscowości, czy na wsi nie
jest wolne od zwykłych, sąsiedzkich
utarczek. Ale mieszkańcy tak zaangażowali się, żeby coś dla tych dzieciaków zrobić, że nawet na wsi jakaś taka
inna atmosfera zapanowała”. Nie sposób nie przyznać tutaj racji - nic tak
nie jednoczy, jak wspólny cel, zwłaszcza jeśli od jego powodzenia zależeć
może jakość życia dzieci.
Istotę projektu podsumowała prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju edukacji w Szczekocinach „Nasza
szkoła”, Pani Jolanta Wójcik: „to kontynuacja pierwszej edycji projektuRodzice – dzieciom. Dążymy przede
wszystkim do tego, aby zaangażować
rodziców do działania. Chcemy, aby
uświadomili sobie, że mają ogromny
wpływ na rozwój osobowości swoich
dzieci. A podejmując inicjatywę po-

kazują im właściwe wzorce zachowania, stają się autorytetem i mogą też
po prostu poświęcić im więcej czasu- wspólnie tworząc i uczestnicząc
w projekcie”.
Być może łatwiej jest zawieźć
dziecko do odległej miejscowości na
dodatkowe zajęcia, niż stworzyć dla
niego miejsce blisko domu, w którym
może spędzać czas. Niewątpliwie,
prostą metodą organizowania czasu swoim pociechom jest włączenie
im laptopa, tableta, telewizora i pozostawienie w świecie fikcji. Ale czy
proste rozwiązania są najlepsze? I czy
dają nam tak wiele satysfakcji, jak te,
w których wymagany jest przynajmniej minimalny wysiłek?
Należy uczciwie przyznać, że powyższe rozwiązania w zestawieniu
ze stworzeniem od podstaw miejsca
przyjaznego dzieciom są łatwe. Jednak trudność tego zadania maleje,
kiedy wokół celu skupia się wielu ludzi, lokalni działacze oraz ci, którzy
po raz pierwszy pragną coś zrobić dla
swojej małej ojczyzny - tak, jak zrobili
to mieszkańcy Szczekocin.
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Wolny czas spędzaj
artystycznie
Beata Hąc
„Nie mam czasu”, „Jestem spóźniony/a”, „Marzę, aby doba miała 48 godzin!”
– jak często powtarzamy te zdania? Brak czasu, poczucie, że jego ilość zmniejsza się wprost
proporcjonalnie do wzrostu naszych zadań i obowiązków odczuwają zarówno dorośli, jak i dzieci.
Okazuje się jednak, że jeśli w naszym napiętym harmonogramie pojawiają się luki – czas wolny,
to nie wiemy jak właściwie powinniśmy i jak chcielibyśmy go spożytkować. Może warto zatem wykorzystać
czas skupiając się na działaniach artystycznych.
Z propozycją alternatywnego
spędzenia czasu wyszedł Gminny
Ośrodek Kultury we Włodowicach
zapraszając do udziału w zajęciach
teatralnych regionalnego zespołu
Amonitki mieszkańców – dzieci, młodzież oraz dorosłych. Realizacja tego
projektu nie byłaby jednak możliwa,
gdyby nie program Działaj Lokalnie,
realizujący między innymi projekty
społeczne związane z edukacją, kulturą i sztuką, który wdrażany jest
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych
w Zawierciu.
Zorganizowane zostały warsztaty
teatralno – wokalne z udziałem aktora i cieszyły się sporym zainteresowaniem we wszystkich grupach wiekowych. Wzięło w nich udział 20 osób
dorosłych oraz 15 dzieci. Uczestnikom warsztatów została przekazana cenna wiedza oraz umiejętności
– wykorzystując zatem ich potencjał
i zaangażowanie całość warsztatów
uwieńczono spektaklem teatralnym
pt: „Kowal i Balbina”. Trzeba przyznać
bowiem, że zorganizowane warsztaty
były na wysokim, profesjonalnym poziomie. Uczestnicy ćwiczyli techniki
aktorskie, mieli zajęcia z emisji głosu,
interpretacji tekstu, improwizacji,
a także pracy z rekwizytem.
Zwłaszcza młodszym kursantom
imponowało tak profesjonalne podejście: „Warsztaty z aktorstwa bardzo
mi się podobały! Czułam się, jakbym
miała wystąpić w filmie, w telewizji!
Może w przyszłości zostanę aktorką”.
– komentowała jedna z dziewczynek.
Choć nie wiadomo, jak potoczy się jej
dorosłe życie i ewentualna kariera aktorska, bo możliwe, że chęć zostania
sławną aktorką szybko pryśnie, to
jednak należy wskazać, iż fakt rozbudzania wyobraźni i marzeń wśród
dzieci za pomocą warsztatów teatralnych na pewno odgrywa ważną rolę.
Nie chodzi tutaj o utopijne bujanie
w obłokach, ale fakt poczucia pewnej
10

Dzieci podczas warsztatów teatralno-wokalnych

magii w życiu i wiary w to, że marzenia mogą się spełnić. Pani Aneta
Wieczorek, która koordynowała projekt przyznała: „dał on możliwość
stworzenia międzypokoleniowej więzi. Panie z zespołu Amonitki, choć
początkowo obawiały się jak na ich
propozycje zareagują dzieci, czy będą
chciały uczestniczyć w zajęciach teatralnych, przekonały się, że ich oferta jest bardzo atrakcyjna dla najmłodszych! Udało się przełamać bariery
i obawy. To cudowne! Bo dziś, kiedy
projekt dobiegł już końca – panie
z zespołu dalej działają z młodzieżą
i dziećmi, już się nie boją i przekazują
im swoje artystyczne propozycje, pokazując jak wiele można zyskać dzięki
teatrowi, w którym nacisk kładziony
jest na propagowanie regionalnych
tradycji”.

Warto wskazać również, że zajęcia
teatralne mogą mieć aspekt terapeutyczny, wzmacniający poczucie własnej wartości, ułatwiający nazywanie
swoich uczuć, czy też pozbywania się
negatywnych emocji.
Artystyczna forma spędzania
wolnego czasu sprawiła, że dzieci
oraz dorośli zaangażowali się w działania społeczno – kulturalne, zacieśniając przy tym kontakty społeczne.
Lokalne inicjatywy są najlepszym
sposobem, by aktywizować ludzi, pobudzać ich do tworzenia, samorealizacji oraz działania na rzecz innych.
Sztuka i działania artystyczne, w tym
zajęcia teatralne, choć czasem mogą
onieśmielać osoby, które pierwszy raz
w nich uczestniczą, z czasem mogą
okazać się ich wielką pasją, zamiłowaniem.

Jakość grania
- jakość słuchania
Beata Hąc
Ludzie szczęśliwi, to ci, którzy posiadają w swoim życiu pasję. Nic bowiem tak nie motywuje
do działania, podejmowania nowych wyzwań jak fakt, że czynimy to przez autentyczną chęć tworzenia.
Takim motorem napędowym jest dla wielu ludzi muzyka. Do tej grupy zaliczają się także młodzi
muzycy z Rokitna Szlachetnego.

Koncert zespołu Spring 15

Większość z nas pewnie pomyśli,
że ich celem jest błyszczenie na scenie,
kariera, początkowo tworzenie ambitnej muzyki, aby skończyć na tworzeniu
tej, która najlepiej się sprzedaje. Otóż
nie! Muzycy pewnie mają w swych
planach karierę na scenie muzycznej,
a za sobą już kilka koncertów, ale ich
nadrzędnym celem jest techniczne podejście do jakości koncertów. Tego, czy
jest odpowiednia akustyka, a zajmujący się nagłaśnianiem muzycy i technicy mają adekwatne ku temu zdolności.
Młodzi, ambitni, zaangażowani
w sprawę zdecydowali się na zgłoszenie swojego projektu do programu
Działaj Lokalnie wdrażanego przez
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. I wykazali, że realizacja ich
projektu jest ważna i przysłuży się całej lokalnej społeczności.
Spring 15 - bo tak nazywa się zespół młodych graczy dał możliwość
działającym na terenie powiatu zawierciańskiego członkom zespołów
muzycznych poznanie technik działania sprzętu niezbędnego podczas koncertowania. Mogli posiąść oni wiedzę

teoretyczną oraz praktyczną.
Czy jakość dźwięku jest aż tak
ważna? Muzycy przyznali, że to sprawa kluczowa! Nawet wówczas, kiedy
treść piosenki jest świetna i niesie ze
sobą przekaz, to niestety - zła jakość
nagłośnienia sprawia, że słuchacz nic
z tego nie zyskuje. Spring 15 niejednokrotnie słyszeli od uczestników
różnego rodzaju imprez lokalnych
mających miejsce na terenie powiatu
zawierciańskiego, że uskarżają się oni
właśnie na nagłośnienie.
„Warsztaty dźwiękowe szyte na
miarę” wymagały kreatywnego podejścia do przedstawianych problemów
i zagadnień. Jak przyznali bowiem
muzycy zespołu Spring 15 „ważnym
aspektem było przekazanie wiedzy,
ale bez podawania gotowych rozwiązań. Muzyk powinien nauczyć się jak
wykorzystywać narzędzia, z których
korzystają realizatorzy dźwięku, aby
w przyszłości wypracować własne unikalne brzmienie!”
Projekt zakładał przekazanie wiedzy fachowej, technicznej nie tylko
dźwiękowcom, ale także muzykom,
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by mogli poradzić sobie w nieprzewidzianych, nagłych sytuacjach, kiedy
przestaje działać mikrofon, nagłośnienie, a publiczność nie wykazuje się
wyrozumiałością. Co ważne, warsztaty z wiedzy teoretycznej kończyły się
serią koncertów, podczas których muzycy mogli wykorzystać zdobytą wiedzę tak, aby akustyka była optymalna
w stosunku do wykonywanego przez
nich gatunku muzycznego.
Jak widać, w definicji słowa pasja,
zawrzeć można nie tylko artystyczny
aspekt, ale także czysto praktyczne
podejście do sprawy. Zła jakość nagłośnienia podczas koncertów zrodziła
zatem chęć zorganizowania tego edukacyjnego projektu.
Podczas warsztatów nagrano kilka ścieżek dźwiękowych, a na portalu
Youtube umieszczono utwór zespołu
Spring 15. Teraz bez obaw możemy
udać się na koncerty organizowane
w powiecie zawierciańskim, wiedząc,
że młodzi muzycy starają się, aby
przekazać nam jak najlepsze wrażenia
artystyczno – akustyczne.
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Gospodynie z Koła Wiejskiego
w Kidowie chcą się dzielić folklorem
Beata Hąc
Są takie stowarzyszenia, organizacje, kluby, których działalność niezaprzeczalnie związana jest
z aspektem historycznym, folklorystycznym, dotyczącym lokalnych tradycji. W ten obraz niewątpliwie
wpisuje się Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie oraz Solcu, Siadczy, Wierzbicy i Przychód
- wsi znajdujących się na terenie gminy Pilica.

Członkinie KGW w Kidowie z uczestnikami projektu: „Kopalnia talentów”

Co zainspirowało te kobiety, aby
swoimi folklorystycznymi upodobaniami podzielić się z – przyznajmy
szczerze niezbyt łatwym odbiorcą,
jakim są dzieci oraz młodzież? „Starsze osoby nie potrzebują tego, żeby je
uczyć jak ważna jest tradycja i że takie
folklorystyczne działania dają sporo
satysfakcji i zadowolenia. Ale młodzież? Wyrywa się do miast, nie zaznając nawet namiastki tego dziedzictwa”- powiedziała jedna z mieszkanek
Kidowa. Panie z KGW skierowały swoją ofertę do dzieci i młodzieży oferując
im zajęcia wokalne, techniczne oraz
plastyczne.
Działaczki Koła Gospodyń Wiejskich w Kidowie zatytułowały swój
projekt „Kopalnia Talentów” i zgłosiły do programu Działaj Lokalnie
wdrażanego przez Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu – organizacji
realizującej wiele projektów na rzecz
rozwoju lokalnej społeczności. Pozwoliło to dzieciom na uczestniczenie wedle swoich upodobań, predyspozycji
i chęci raz w miesiącu w wybranych
przez siebie zajęciach.Wszystko miało klimat swojskości i ducha tradycji.
Warsztaty odbywały się w remizach
12

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie i Wierzbicy.
Jak o zorganizowanych warsztatach wypowiadali się sami zainteresowani? „Na początku nie miałam
ochoty na te całe zajęcia. Po pierwsze
dlatego, że folklor nie jest raczej modny, a po drugie myślałam, że to wszystko będzie strasznie nudne. Ale panie
z KGW okazały się świetne! I całkiem
na czasie, a piosenki ludowe bardzo
mi się spodobały”. - powiedziała jedna

z uczestniczek warsztatów.
Koło Gospodyń Wiejskich podążając za duchem tradycji postarało
się o to, aby warsztaty scalały całe
rodziny. Miłym akcentem było zatem
zorganizowanie spotkania podsumowującego cały cykl, podczas którego
dzieci mogły podzielić się swoimi pracami artystycznymi, okrasić spotkanie wokalnie oraz tanecznie.
Czy patrząc na powyższą inicjatywę zorganizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie i przyjęcie
jej przez lokalną społeczność możemy
mieć jeszcze jakieś wątpliwości, co do
słuszności podejmowania tego typu
działań? A jak udział w programie
Działaj Lokalnie oceniają same zainteresowane? „Realizacja takich projektów jest bardzo ważna, zwłaszcza
na terenach wiejskich. Efekty, jakie
udało nam się uzyskać przeszły nasze najśmielsze oczekiwania! Dzieci
rozwijały swoje zdolności artystyczne,
mieszkańcy gminy się zintegrowali
koncentrując uwagę na działaniach
służących dobru lokalnej społeczności!”- przyznała Pani Barbara Przybylik, jedna z koordynatorek projektu.
Żyjąc w świecie, w którym tak
ważny jest rozwój techniki, warto na
chwilę zastanowić się także nad bogactwem, które niesie wiejski, sielski
klimat i docenić, że wciąż są wśród nas
osoby, od których możemy czerpać te
mądrości.

Prace dzieci uczestniczących w warsztatach

Pierwsza pomoc może
uratować życie
Beata Hąc
Wiele słyszy się o tym, że szybka interwencja w przypadku różnych niewydolności organizmu
często jest decydująca i może uratować życie. Jednak, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy?
Nawet wówczas, gdy uczestniczyliśmy w zajęciach z jej udzielania, to często nieoczekiwane sytuacje,
w których moglibyśmy tę wiedzę wykorzystać, paraliżują i uniemożliwiają właściwą reakcję.

Strażacy OSP Myszków podczas projektu „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej razem z Actus”

Stowarzyszenie „Actus” z Myszkowa zainicjowało projekt: „Naucz się
pierwszej pomocy przedmedycznej
razem z Actus”. Udało się go zrealizować na terenie Myszkowa oraz Poręby,
dzięki udziałowi we wdrażanym przez
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu programowi Działaj Lokalnie.
Organizatorzy wyszli z założenia,
że pokazy, szkolenie, a także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy,
choć bardzo potrzebne, nie gwarantują, że dzięki temu uratujemy komuś
życie. Dlaczego? Otóż nieumiejętność
zachowania się w sytuacji zagrożenia
czyjegoś życia, mimo wiedzy teoretycznej mija się z celem i okazuje się
tutaj bezużyteczna.
Szkolenie obejmowało swym zakresem zabezpieczenie terenu i wezwanie pomocy, instrukcję postępowania z osobami nieprzytomnymi,
ustawienie bocznej pozycji ciała, resuscytację krążeniowo – oddechową,
czy też postępowanie w przypadku

zadławienia lub zakrztuszenia. Stowarzyszenie „Actus” przeszkoliło około
50 osób, organizując dwa pikniki dla
osób w każdym wieku – dzieci, młodzieży, starszych. Szkolono także druhny i druhów z OSP Niwki, Będusza,
Smudzówka oraz Myszkowa. To bardzo ważne, bowiem od nich zwłaszcza
oczekuje się umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.
Wydawać się może, że zajęcia
z ratownictwa medycznego z zakresu
udzielania pierwszej pomocy mogą
być nużące. Aby odczarować to myślenie, organizatorzy wzięli udział w pikniku odpustowym w Niwkach, uatrakcyjniając go pokazami ratownictwa
technicznego w wykonaniu OSP Niwki. Atrakcją był również Fantom Brayden, wykorzystany podczas pikników
i festynów, który świecąc podczas
reanimacji krążeniowo – oddechowej
przyciągał tłumy śledzące poczynania
ratowników medycznych.
Pan Grzegorz Karcz, jeden z koor-
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dynatorów projektu przyznał: „Główne założenia projektu: ćwiczenia
i szkolenia udało się zrealizować. Zaskoczyła nas pozytywnie ilość dzieci
chcących wziąć w nich udział! A Fantom Brayden zrobił wśród nich furorę!
Ratowanie zdrowia i życia drugiemu
człowiekowi jest bardzo ważną umiejętnością, więc jesteśmy zadowoleni,
że poza podzieleniem się z innymi naszą wiedzą i doświadczeniami, przedstawiliśmy to w atrakcyjny sposób!”
Pytanie, czy organizowanie tego
typu inicjatyw oraz słuszność wspierania ich w ramach programu Działaj Lokalnie jest retoryczne. Z całą
pewnością należy organizować takich
szkoleń, jak najwięcej, bowiem to, co
mamy najcenniejsze, to życie. Powinniśmy zadbać o to, aby zarówno dzieci, jak i dorośli posiadali elementarną
wiedzę w postaci umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dziś możemy
być ratownikiem, a jutro sami potrzebować pomocy drugiego człowieka.
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Nauka dla seniora
Beata Hąc
Człowiek uczy się przez całe życie i w każdym wieku może naukę podjąć. Taka dewiza przyświeca
Zawierciańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który pragnął zrealizować projekt podnoszący
kompetencje dziennikarstwa prasowego u seniorów w wieku 60+.

Słuchacze UTW Zawiercie podczas warsztatów dziennikarskich

Czy się udało? UTW zgłosił swój
projekt do programu Działaj Lokalnie
wdrażanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Program
Działaj Lokalnie ukierunkowany jest
na wspieranie i pomaganie ludziom,
grupom, społecznościom bez względu
na wiek. Swoją szansę dostali zatem
i seniorzy!
Koordynatorką projektu pt: „Abecadło gryzipiórka” była Pani Maria
Grabowska. „To projekt dla seniorów,
którzy pragnęli sprawdzić się w profesji dziennikarskiej. Stał się kontynuacją działań naszego stowarzyszenia.
Dał szansę słuchaczom UTW by zaznajomili się z tajnikami dziennikarskimi. Efektem końcowym było opracowanie tekstów, które zamieszczone
zostały na stronach opracowanego
przez słuchaczy kalendarza na rok
2017”. – przyznała.
Warsztaty dziennikarskie obejmowały część teoretyczną oraz praktycz14

ną, przeprowadziła je dziennikarka
Kuriera Zawierciańskiego. Efekt pracy
został uwieczniony na stronach kalendarza, którego celem jest ukazanie
i wzmocnienie wizerunku stowarzyszenia.
Dziennikarstwo nie jest prostą
sztuką. Seniorzy podczas trwania
warsztatów musieli pojąć wiedzę z zakresu podstaw dziennikarstwa prasowego, selekcjonowania i hierarchizacji
informacji, operowania stylem dziennikarskim, tworzeniem tekstów informacyjnych oraz publicystycznych,
a także opracowaniem tekstów do kalendarza.
Osoby z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku miały także możliwość zapoznania się z tajnikami fotografii, wymogach, które musi spełniać zdjęcie,
aby można je było opublikować, czym
jest kadrowanie zdjęcia oraz jak stworzyć szatę graficzną kalendarza.
„Od 2013 roku Program na Jurze

Krakowsko-Częstochowskiej wdraża
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Dało to zupełnie nowe możliwości lokalnej społeczności. Dzięki
programowi mieszkańcy Jury zyskali
nowe narzędzia do rozwiązywania lokalnych problemów i działań na rzecz
budowania dobra wspólnego” – mówi
Pan Paweł Abucki, który pełni stanowisko prezesa Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Program nie jest
obwarowany zatem ograniczeniami,
co do wieku, grupy docelowej, rodzaju
podejmowanej przez nią aktywności.
Seniorzy ze względu na specyfikę
swojego wieku oraz fakt, że często
ich potrzeby społeczne i dalsza chęć
bycia aktywnym są zrzucane na dalszy plan, doceniają organizowane dla
nich przedsięwzięcia. W starszym
wieku chcą i mają prawo nadal być
pełnoprawnymi, korzystającymi z życia, nauki i rozrywki członkami społeczeństwa.

Piknik Sportowy
z Olimpijczykiem ku integracji
Beata Hąc
Bardzo ważnym elementem funkcjonowania małych społeczności miejskich oraz wiejskich
jest aktywizacja, dążenie do dialogu międzypokoleniowego. Mogą służyć temu spotkania podczas
obchodzenia różnych świąt, dni miasta. Jednak, w przeświadczeniu mieszkańców miasta Szczekociny,
wciąż jest zbyt mało scalających całą społeczność spotkań.

Uczestnicy pikniku sportowego podczas gier i zabaw

Z inicjatywą wyszedł Miejsko
Gminny Ludowy Klub Sportowy
OLIMPIJCZYK Szczekociny proponując zorganizowanie X Pikniku
Sportowo-Rekreacyjnego. Inicjatywa
to już coś, ale by urzeczywistnić swój
cel należało podjąć działanie. Zgłaszając projekt do programu Działaj
Lokalnie, wdrażanego przez Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu –
organizacji pożytku publicznego skupiającej się na animowaniu i wspieraniu organizacji pozarządowych
uzyskali niezbędne im środki finansowe.
Sport jest wspaniałym czynnikiem, który może łączyć, spajać pokolenia. Zawiera w sobie element
rywalizacji oraz zabawy. Uczestnicy
projektu mieli okazję wziąć udział
w grach i zabawach z elementami kolarstwa, piłki siatkowej i nożnej. Było
to wspaniałą okazją, aby młodzież
zmierzyła się z dorosłymi.
Międzypokoleniowe działania spra-

wiają, że pomimo różnic i odmiennego spojrzenia na świat można znaleźć
jakiś konsensus i wspólne podłoże do
działania. Sport uczy właściwych zachowań, gry fair play, a co się z tym
wiąże, czerpania przez dzieci i młodzież odpowiednich wzorców, którymi
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powinni być ludzie dorośli, rodzice.
Pan Dariusz Skorupa, koordynujący projekt odnotował, że „poszerzona została oferta spędzania wolnego
czasu dla mieszkańców miasta. Spacer Nordic Walking, zręcznościowe
gry piłkarskie, konkursy ruchowe,
te aktywności zachęciły mieszkańców do uczestnictwa w imprezach
o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym”.
Ważnym aspektem jest również
fakt promowania w czasie trwania
projektu zdrowego stylu życia, którego wyznacznikiem jest między innymi aktywność fizyczna. Choć dziś
sporo mówi się o tym, że ruch jest
niezbędny do właściwego rozwoju
człowieka, to młodzi ludzie często decydują się na spędzanie czasu przed
ekranem telewizora lub komputera zamiast na świeżym powietrzu.
Z drugiej jednak strony trudno się
im dziwić, bowiem przykład biorą
od rodziców, którzy niejednokrotnie
sami stronią od aktywności fizycznej. Miejmy zatem nadzieję, że projekt zorganizowany w Szczekocinach
zachęci wszystkich mieszkańców do
aktywności ruchowej.

Wyłonienie laureatów gier i zabaw Pikniku Sportowego
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Dobro Ziemi leży na sercu
uczniom i nauczycielom
Beata Hąc
Wydaje się, że żyjemy w czasach, w których bardzo mocno akcentowany jest nacisk na problematykę
ekologii, segregację śmieci, potrzebę sadzenia drzew. Jednak jak się okazuje, nawet w takich miejscowościach,
jak Kroczyce leżące na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej świadomość potrzeby segregacji śmieci
czy też ogólnych zagadnień związanych z dbaniem o środowisko nie jest wystarczająca.
Skoro wiemy za mało na jakiś temat, a jest to temat ważny – to należy się uczyć!

Uczestnicy projektu podczas montowania tablic edukacyjnych

I z takiego założenia wyszli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Kroczycach.
„Ziemia – kocham, nie niszczę, nie
zaśmiecam!” jest proekologicznym
projektem, który udało się z powodzeniem zrealizować. W jaki sposób?
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Kroczycach zgłosili swój pomysł do programu Działaj
Lokalnie wdrażanego przez Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu
i udało im się pozyskać niezbędne
środki finansowe, potrzebne do zrealizowania projektu. „To możliwość dla
tych, którzy chcą w sposób aktywny
i świadomy wpływać na kształt małych miejscowości” - mówi Pan Paweł
Abucki, prezes Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu. I z tej możliwości zyskali mieszkańcy Kroczyc,
czyniąc swą małą ojczyznę czystszym,
piękniejszym i zdrowszym miejscem!
Kluczowy cel projektu stanowiło podniesienie świadomości wśród dzieci
na temat ekologii, jednak oczywistym
jest, że sama teoria nie wystarczy.
Pani Aneta Grabowska – koordynatorka projektu przyznała: „temat
projektu nasunął się sam. Choć miesz16

kam na terenie wiejskim – ludzie nie
dbają o środowisko naturalne i wyrzucają śmieci do lasu i na pola, nie
myśląc o konsekwencjach swoich czynów. Projekt realizowała ze mną pani
Jolanta Morel, obie jesteśmy nauczycielkami w Gimnazjum w Kroczycach,
więc łatwo było nam trafić do uczniów
z informacją o projekcie, uwrażliwić
na potrzebę ochrony środowiska. Zaowocowało to zaangażowaniem z ich
strony i wspólnie realizowaliśmy proekologiczne działania na rzecz okolicy,
w której żyjemy!”
W konsekwencji udało się stworzyć
jedną ścieżkę edukacyjną o tematyce
związanej z dbałością o środowisko
naturalne oraz zamontować cztery tablice dydaktyczne. Atrakcyjne okazały
się także zajęcia terenowe, w których
udział wzięli uczniowie gimnazjum,
szkół podstawowych, przedszkola,
mieszkający na terenie gminy Kroczyce. Wolontariusze biorący udział
w projekcie wykazali się dużym zaangażowaniem tworząc gazetki tematyczno – informacyjne na temat ekologii oraz samego projektu.
Innowacyjnym i bardzo atrakcyjnym podejściem do problemu okazały

się prezentacja multimedialna, inscenizacja dotycząca problemów, wynikających z braku dbałości o środowisko,
a także konkurs ekologiczny i pokaz
ekologicznej mody. Każdy miał możliwość znalezienia czegoś dla siebie,
przekaz docierał do odbiorców w różny
sposób – ekologia w teorii, praktyce,
modzie, działaniu.
Jak w każdym projekcie, w którym
cel jest jasny i wart zachodu, pojawia
się konieczność oraz chęć współpracy. Społeczność lokalna wykazała się
dużym zaangażowaniem w ratowanie
planety. Działanie okazało się owocne nie tylko dla samych mieszkańców Kroczyc, ale także dla turystów,
którzy mogą cieszyć się czystszym,
zdrowszym środowiskiem.
To, co bardzo istotne w podejmowaniu jakiejkolwiek inicjatywy, której
celem jest kształtowanie odpowiednich postaw, to przedstawienie problemu w atrakcyjny sposób. A zadowolić
dzieci oraz młodzież może być naprawdę trudno. Jednak Stowarzyszeniu
Przyjaciół Gimnazjum w Kroczycach
udało się to znakomicie. Widać, że dobro Ziemi leży na sercu mieszkańców
– zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Wspólne działanie
na rzecz Zdowa
Beata Hąc
Edukacja, dbałość o porządek swego miasta, zabawa – takie cele przyświecały
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie przy tworzeniu projektu: „Wspólne działania – wspólne
korzyści”. Choć niektórzy mogą uważać, że edukacja niewiele ma związanego z zabawą i koniecznością
dbania o porządek, to jednak są to bardzo kompatybilne działania. Najważniejsze są plan i kolejność
podejmowanych kroków, aby osiągnąć sukces!
Dzięki udziale w programie Działaj
Lokalnie inicjowanym przez Centrum
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, które wspiera organizacje pozarządowe
strażacy zorganizowali dla przedszkolaków i uczniów spotkania edukacyjno
– instruktarzowe. Dzieci dowiedziały
się jak należy zachować się w sytuacji
pożaru, wypadku oraz gdzie i w jaki
sposób mogą otrzymać pomoc. To
bardzo cenna wiedza i koniecznym
jest, aby już przedszkolacy byli w jej
posiadaniu.
Wspólne działanie ludzi w różnym
wieku daje szansę rozwijania międzypokoleniowych więzi, wymiany
doświadczeń, sposobów działania.
Tę okazję dało mieszkańcom Zdowa
– rodzicom, nauczycielom, dzieciom
wspólne sprzątanie terenu przy remizie strażackiej. Aby praca nie poszła na
marne i trud włożony w jej wykonanie
mieli na uwadze również pozostali
mieszkańcy przygotowano i umieszczono tablicę z napisem: „Prosimy
zostaw po sobie porządek”. Cóż, po
takim wysiłku fizycznym wszystkim
sprzątającym należały się lody!
Choć nie we wszystkie zadania realizowane w ramach programu Działaj
Lokalnie mogły zaangażować się dzieci, to na pewno skorzystają z owoców
pracy dorosłych. Mieszkańcy Zdowa
zadbali o poprawę jakości placu zabaw,
odmalowano altanę, huśtawki oraz
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Dzieci podczas zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa

wymieniono piach w piaskownicy,
przygotowali także boisko, aby dzieci
mogły bezpiecznie oddać się aktywności na świeżym powietrzu. Poza tym
posadzono rośliny, krzewy, które dodały uroku i ozdobiły miasto.
Skoro edukacja oraz dbałość o porządek zostały odhaczone z listy zadań
do wykonania, to pozostała ostatnia
część, czyli zabawa! Ona także łączyła
w sobie element edukacyjny, ale nikomu to nie przeszkadzało. Dzieci doceniają fakt, że wiedza przekazywana
jest im w atrakcyjny, przystępny sposób. Rodzinny Piknik i Dzień Otwarty OSP upłynęły zatem na zabawach
integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

pokazie ratownictwa medycznego
i technicznego. Organizatorzy zadbali
również o to, aby dzieci spędziły czas
aktywnie i twórczo. W tym celu zorganizowana została zabawa przy muzyce, konkurs piosenki biesiadnej oraz
konkurs plastyczny: „Zdów za 20 lat”.
Uczestnicy pikniku posilili się darmowym grillem, dzięki czemu mieli
siłę i ochotę, aby w pełni korzystać
i cieszyć się z przygotowanych atrakcji.
Jak całość projektu podsumował
jeden z jego organizatorów pan Sławomir Jędruszek? „Dzięki temu projektowi mieszkańcy Zdowa lepiej się
poznali, a teren przy remizie OSP stał
się miejscem spotkań, wspólnej pracy,
zabawy. W końcu można tutaj przyjemnie odpocząć! Cieszy fakt, że dzieci poznały pracę strażaków, co może
być dla nich inspiracją tak, aby w przyszłości sami reprezentowali OSP jako
czynni druhowie”.
Stworzenie projektu przez OSP
Zdów było trafione idealnie w punkt!
Łączył bowiem wiele aspektów: edukację, zabawę, dbałość o porządek
miasta, które dały możliwość spędzenia mieszkańcom wspólnie czasu,
lepszego poznania się i poczucia, że
działając razem wiele można osiągnąć.
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Społecznicy są wśród nas
Beata Hąc
Wraz z końcem maja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu oraz czasopismo „Zawiercianin”
ogłosili konkurs, celem wyłonienie osób działających w naszym regionie charytatywnie, niosących pomoc,
udzielających się społecznie. Takich, które w waszym mniemaniu zasługują na miano społecznika
– pole ich działania mieści się w szeroko rozumianej filantropii.
„Społecznicy są wśród nas”, ale czy
ich działania obwarowane powinny
być tajemnicą, pozbawione wzroku gapiów, by uznać, że kroki, które podejmują są bezinteresowne?
Swój udział w konkursie zaproponowała Pani Aneta Woś - nauczycielka
matematyki II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz licencjonowana instruktorka
Zumba&Fitness. Organizowała maratony z zajęć Zumby, otrzymując nad
imprezą Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zawiercie.
Czy to źle, że odważyła się opowiedzieć swoją historię? Przeczytajcie by
się przekonać, że nie jest to chęć promowania siebie, lecz idei, która umożliwia niesienie pomocy innym!
Zdecydowała się Pani sama zgłosić swoją kandydaturę i społeczne
dokonania. Ktoś może wziąć to za
brak skromności i podejrzewać, że
czerpie Pani z tego również dla siebie korzyści (np.: poprzez pozyskiwanie funduszy na rzecz chorych
dzieci). Nie boi się Pani takich opinii?
Zdecydowałam się opisać swoją
historię związaną z działaniami społecznymi nie po to, aby zaistnieć, ale
żeby pokazać samą ideę pomagania.
Jestem nauczycielką, a więc w pewnym sensie osobą publiczną, jednak
pozyskanie sponsorów, darczyńców,
którzy chcieliby wesprzeć podejmowane przeze mnie akcje charytatywne
jest trudne. Mam nadzieję, że zgłaszając się do konkursu dotrę do większej
ilości osób. Chcę to zrobić za pośrednictwem „Zawiercianina”! Natomiast
pieniądze, które udaje się zebrać trafiają w całości na rzecz osoby, dla której organizowana jest akcja. Poczucie,
że mogę komuś pomóc daje mi sporo
satysfakcji. Natomiast ludzie zawsze
będą gadać! I ja się na to godzę, bo każdy ma prawo do swojej opinii, a jeśli
lubi tkwić w błędzie, to również jego
wybór.
Jest Pani z wykształcenia matematykiem – ścisły umysł, ale wolna
dusza? Skąd pomysł na Zumbę –
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mieszankę muzyki, tańca, fitness?
Swego czasu na uczestniczenie
w zajęciach Zumby istniała moda.
Ale Pani została licencjonowaną instruktorką, czy to przypadek?
Tutaj należy mówić nie o przypadku, ale o miłości. Kocham muzykę
latynoską, sport, taniec i w końcu pokochałam Zumbę! Początkowo chodziłam na zajęcia kilka razy w tygodniu,
ale potrzebowałam więcej! Wciąż było
mi mało i zdecydowałam się pojechać
na kurs Zumba Basic – przekonałam
się, że chcę się tym zajmować w życiu!
A jak to się stało, że zajęcia
z Zumby – czyli chęć zrobienia czegoś dla siebie, pozyskania endorfiny płynącej z uprawiania sportu
zrodziło w konsekwencji pomysł na
działalność charytatywną?
Fakt – Zumba zapewnie absolutny wzrost endorfiny! Widziałam, jak
wiele osób chodzi na zajęcia, a liczba
zadowolonych i pewnych siebie kobiet
przybywa! Na jednych z zajęć Zumby poznałam Yndhirę, która mieszka
w Zawierciu. Opowiedziała mi historię swojej córki Gabrysi, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA.
Poznałam świetnych ludzi, weszłam

w środowisko instruktorów Zumby,
którzy zaskoczyli mnie swoją otwartością i chęcią niesienia pomocy! Utworzenie wydarzenia na facebook’u zaowocowało ogromną ilością zgłoszeń
instruktorów chcących wziąć udział
w charytatywnym maratonie dla Gabrysi! Poza tym we wszystkich działaniach charytatywnych wspierają mnie
Pani Iga Chrząstek - Malarek oraz Pan
Tadeusz Burnicki, których postawa
świetnie wpisuje się w tytuł konkursu:
„Społecznicy są wśród nas”!
Zorganizowała Pani wraz z Fundacją „Zdążyć z pomocą” dwa charytatywne maratony Zumby, które odbyły się w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zawierciu, pozyskując
tym samym fundusze na leczenie
4- letniej Gabrysi, cierpiącej na
rdzeniowy zanik mięśni SMA i planuje Pani kolejny maraton. W czyjej
sprawie tym razem będzie Pani porywała tłumy?
Planujemy zorganizować maraton
dla Ani Płoszyńskiej – niesamowitej
młodej dziewczyny, tegorocznej maturzystki oraz II Wicemiss na Wózku
2016. Ania jest również mistrzynią
Europy w karate. Podczas obozu sportowego uległa wypadkowi, uszkodzony kręgosłup przykuł ją do wózka
inwalidzkiego, ale rehabilitacja może
przynieść poprawę jej stanu zdrowia.
Do tego jednak potrzebne są środki finansowe, które pozyskać można
dzięki dobroci serca i zaangażowaniu
instruktorów oraz uczestników maratonu.
Jaki jest Pani cel w życiu? Pomagać potrzebującym, inspirować
innych do działania?
Moim celem jest organizowanie
kolejnych projektów, akcji charytatywnych. Lubię pomagać innym. Chcę
inspirować do niesienia pomocy, choć
bywa to trudne. Doceniam fakt, że
mam zdrowe dziecko. Wiem jednak,
że zdrowie bywa ulotne, ale często
można pomóc tym, którzy je stracili
lub urodzili się chorzy. Dlatego zapraszam wszystkich do udziału w organizowanych przeze mnie maratonach
Zumby, bo naprawdę warto!

CENTRUM INICJATYW
LOKALNYCH

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku
i jest organizacją pożytku publicznego. Jej działania skupione są wokół animowania i wspierania organizacji pozarządowych ze szczególnym
uwzględnieniem
kwestii
związanych
z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego,
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu,
aktywizacją zawodową oraz ochroną historii
i budowaniem poczucia tożsamości narodowej
i kulturowej. Przez szereg lat CIL realizował wiele projektów związanych z rozwojem społeczności z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. CIL to organizacja wsłuchująca się
w potrzeby lokalnej społeczności, dzięki czemu
może jej pomóc w realny sposób. Centrum Inicjatyw Lokalnych stale poszerza zasięg współ-

pracy, aby dotrzeć do jak największej liczby osób
z ciekawymi pomysłami mającymi realny wpływ
na rozwój swoich społeczności. Organizacja stawia
na kreatywność zarówno mieszkańców z terenu
powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego, jak
i innych organizacji, która w sposób pozytywny
wpłynie na budowanie dobra wspólnego. CIL realizowało również projekty, które podniosły jakość
oferty edukacyjnej pięciu zespołów szkół z powiatu zawierciańskiego. Jest zatem organizacją, która posiada szerokie spektrum działania, dzięki
czemu może dbać o równomierny rozwój regionu.
Zespół Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Prezesem Pawłem Abuckim wciąż podejmuje nowe
działania i poszukuje nowych rozwiązań, które przyświecają myśli przewodniej organizacji –
wspierania aktywności społecznej.

Centrum Inicjatyw Lokalnych
42-400 Zawiercie
ul. Polska 14B
tel. 32 670 20 14
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