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	 Żyjemy	 w	 globalnej	
wiosce.	Jeszcze	niedawno	do	
głowy	by	mi	nie	przyszło,	że	
za	 pomocą	 jednego	 kliknię-
cia	 myszką	 będziemy	 mieli	
dostępny	 cały	 świat	 na	 mo-
nitorze	 komputera.	 Jeszcze	
20	lat	temu	zupełnie	niewia-
rygodne	wydawało	się	 to,	że	
duża	część	naszych	rodaków	
rozjedzie	 się	 po	 całej	 Euro-
pie,	a	komunikować	z	krajem	
będą	 za	 pomocą	 komputera	 
i	kamery	(np.	Skype’a).	Roś-
nie	 współzależność	 i	 powią-
zana	 z	 tym	 uniformizacja.	
Ludzie	 na	 całym	 świecie	
oglądają	te	same	filmy,	czyta-
ją	 te	 same	książki,	 piją	 colę,	
chodzą	do	McDonalds’a.	
	 Równocześnie	 z	 pro-
cesem	 globalizacji	 postę-
puje	 proces	 regionalizacji.	
Społeczności	 zalane	 stan-
dardową	 papką	 kulturową,	
poszukują	 na	 nowo	 swojej	
tożsamości.	 Również	 w	 na-
szym	 regionie	 widzimy	 po-
zytywne	 przykłady	 tego,	 jak	
małe	społeczności	wracają	do	
korzeni	na	przekór	duchowi	
czasu.	Świetnym	przykładem	
tego	zjawiska	jest	działalność	
zespołów	 ludowych,	 kół	 go-
spodyń	wiejskich	i	innych	lo-
kalnych	stowarzyszeń.	
	 Powie	 ktoś	 –	 tym	 zaj-
mują	 się	 tylko	 seniorzy.	 Za-
pewne	 w	 wielu	 takich	 orga-
nizacjach	 osoby	 w	 starszym	
wieku	 stanowią	 większość.	
Nie	zmienia	 to	 faktu,	że	od-
powiednio	 zachęcona	 mło-
dzież	chętnie	bierze	udział	w	
ciekawych	zajęciach	z	historii	
regionu,	w	kultywowaniu	za-
pominanych	rzemiosł	czy	też	
w	życiu	wspólnot	religijnych.	
Zwłaszcza	młodzi	 ludzie	 po-
szukują	 twardego	 funda-
mentu,	który	może	im	stwo-
rzyć	 tylko	 mocna	 tożsamość	
własnego	pochodzenia,	 silne	
więzi	 z	 innymi:	 sąsiadami,	
rodziną	czy	innymi	grupami	
społecznymi.	 Jeśli	 nie	 prze-
konamy	 młodych,	 że	 warto	
dbać	 o	 wspólną	 przestrzeń	
historyczną	 i	 społeczną,	 za	
kilka	lat	okaże	się,	że	żyjemy	
w	 państwie	 bez	 obywateli,	
wśród	 ludzi,	 którzy	 są	 nam	
obcy	 i	 nie	 mają	 ze	 sobą	 nic	
wspólnego.

	 W	 aktualnym	 nume-
rze	 „Zawiercianina”	 opisuje-
my	 wiele	 przykładów	 pracy	
u	 podstaw	 na	 poziomie	 lo-
kalnym,	 zmierzających	 do	
podtrzymywania	 więzi	 spo-
łecznych	 oraz	 kultywowania	
pamięci	 o	 minionych	 poko-
leniach	 i	 ich	 dziedzictwie.	
Numer	 otwiera	 wywiad	 
z	 Martą	 Grzesicą,	 lokalną	
działaczką	 z	 Chruszczobro-
du,	 którą	 można	 stawiać	 za	
wzór	 społecznego	 zaanga-
żowania.	 Pani	Marta	 oprócz	
włączania	 młodych	 ludzi	 
w	 prace	 swego	 stowarzysze-
nia,	umiejętnie	pozyskuje	na	
wszystkie	 te	działania	 środki	
finansowe,	 w	 większości	 po-
chodzące	spoza	gminy.
	 Na	 szczególną	 uwagę	
zasługuje	 artykuł	 o	 Zespo-
le	 Folklorystycznym	 Wrzos	 
z	Ryczowa-Koloni.	Mieszkań-
cy	tej	małej	wioski	w	modelo-
wy	wręcz	sposób	podtrzymują	
lokalne	zwyczaje	i	prezentują	
je	 na	 licznych	 festiwalach.	
Aktywni	 są	 również	 miesz-
kańcy	gminy	Kroczyce.	Koło	
Gospodyń	Wiejskich	w	Pod-
lesicach	 sprawnie	 promuje	
swój	region,	proponując	np.	
regionalne	potrawy,	a	Stowa-
rzyszenie	Wspierania	 Inicja-
tyw	 Regionalnych	 w	 Lgocie	
Murowanej	pozyskuje	środki	
na	nowe	projekty	społeczne.
Zapraszam	do	lektury.
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Skąd wziął się pomysł na założe-
nie organizacji właśnie o takim 
charakterze?
M.G.: Wydaje mi się, że żyjemy 
w niepowtarzalnych czasach, gdy 
wieś zaczyna siebie doceniać,  
a mieszkańcy chcą jej pomóc. 
Jest to tym bardziej cenne, jeśli 
obywatele sami podejmują od-
dolne inicjatywy, na których re-
alizację można pozyskać środki 
finansowe. Mając wiedzę o ist-
nieniu takich środków zewnętrz-
nych i możliwości ich pozyskania, 
zrodziła się potrzeba założenia 
stowarzyszenia. Stąd pomysł or-
ganizacji, która posiada osobo-
wość prawną i może ubiegać się 
o dodatkowe fundusze. Wyszłam 
z inicjatywą do dyrekcji szkoły  
i rodziców, abyśmy założyli sto-
warzyszenie – po to, aby stale 
poszerzać ofertę edukacyjną dla 
naszych dzieci i młodzieży.

Czym zajmuje się stowarzysze-
nie? Jakie są jego główne cele?
M.G.: Stowarzyszenie, jak wspo-
mniałam, założyliśmy wspólnie 
z rodzicami i dyrekcją szkoły, 
abyśmy mogli powiększać ofer-
tę edukacyjną i umożliwiać ucz-
niom lepszy start w dorosłe życie. 
Jednak cel organizacji jest trochę 
szerszy: wspieranie wszechstron-
nego i harmonijnego rozwoju 
wsi, integracja mieszkańców wo-
kół kluczowych problemów miej-
scowości, wspieranie demokracji 
i budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego w środowisku lokal-
nym, upowszechnianie sportu, 
rekreacji, a także aktywnego 
wypoczynku oraz prowadzenie 
działalności na rzecz zachowania 
i rozwoju lokalnej tożsamości, 
tradycji i obyczajów.

Dlaczego akurat młodzi ludzie? 
Czy widzi Pani w nich potencjał, 
przyszłość polskiej wsi?
M.G.: Nauczyciel chciałby po-
strzegać swoich wychowanków  
w jak najlepszym świetle. Aby 
osiągnęli w życiu jak najwięcej. 
Nareszcie nadarza się taka oka-
zja, że można im pomóc. Tym 
wiejskim dzieciom otwiera się 
okienko na świat. Jeżeli tylko 

będą chcieli z tego korzystać, 
to będą mogli się wykształcić, 
poszerzyć swoją wiedzę, aby  
w przyszłości móc podjąć odpo-
wiedzialną pracę zawodową. Wia-
domo, że dorośli są już w jakiś spo-
sób ukształtowani, a nad dziećmi  
i młodzieżą trzeba jeszcze po-
pracować. Całe moje życie było 
z nimi zawiązane, stąd troska  
o to, żeby nasze chruszczobrodz-
kie dzieci były jak najlepiej wy-
kształcone. Jeszcze gdy byłam 
czynnym nauczycielem, podej-
mowałam różne inicjatywy na 
rzecz społeczności czy integra-
cji dzieci i młodzieży z własnym 
środowiskiem. Chociaż mamy 
wiejskie pochodzenie, wcale 
nie musimy być gorsi niż dzieci  
i młodzież miejska.

Czy młodzi obywatele chętnie 
biorą udział w działaniach?
M.G.: Muszę przyznać, że nie 
garną się aż tak bardzo do zdo-
bycia tej wiedzy. Wynika to z fak-
tu, że muszą dojeżdżać do szkół 
usytuowanych w pobliskich mia-
stach. Poza tym mają więcej zajęć 
lekcyjnych. Młodzież pozostaje 
w szkole dłużej, wraca wieczo-
rem i trudno im przygotować się 
do ćwiczeń na następny dzień  
i jeszcze uczestniczyć w dodat-
kowych zajęciach. Ale zachęco-
ne, zmotywowane tym, że będą 
mogły sobie kiedyś wpisać w CV, 
iż realizowały projekt unijny, że 

pracowały nad publikacją czy 
że otrzymają zaświadczenie po-
twierdzające ich udział w projek-
cie, włączają się chętniej.

A jak pozostali mieszkańcy an-
gażują się w te projekty?
M.G.: Zawsze możemy liczyć na 
Radę Sołecką i Ochotniczą Straż 
Pożarną. Realizowaliśmy takie 
projekty, w których Straż poma-
gała w podlewaniu nasadzonych 
przez dzieci roślin czy sadzonek. 
Projekt się zakończył, a stra-
żacy dalej pielęgnowali kwiaty  
i krzewy. Możemy liczyć również 
na pracowników obsługi szkoły, 
Klub Seniora czy Koło Gospodyń 
Wiejskich, które przygotują słod-
ki poczęstunek dla dzieci. Jestem 
pełna podziwu, że potrafimy się 
tak dobrze zorganizować. Zawsze 
znajdą się mieszkańcy Chruszc-
zobrodu i Chruszczobrodu Pia-
ski, którzy chętnie przystąpią do 
podejmowania i realizowania ko-
lejnych oddolnych inicjatyw, bo 
potrzeb jest wiele.

Rozumiem, że działalność spo-
łeczna jest dobrze postrzegana 
przez mieszkańców?
M.G.: Jest bardzo dobrze po-
strzegana. Jedynie nieliczne 
osoby twierdzą, że wolałyby, aby 
zrobiony był chodnik, droga czy 
parking. Ale nie posiadają sto-
sownej wiedzy, że Stowarzysze-
nie nie może podejmować takich 

inwestycji, gdyż jest to zadanie 
Urzędu Miejskiego, Starostwa 
lub Urzędu Marszałkowskiego. 
Czasami myślą również, że pro-
jekty przez nas realizowane od-
bywają się kosztem budżetu gmi-
ny. Stąd często uświadamiamy 
mieszkańców poprzez rozmowy 
z rodzicami czy publikację ulo-
tek, że są to środki zewnętrzne, 
pochodzące z ogłaszanych kon-
kursów przez różne fundacje 
czy ministerstwa. Nie ma to nic 
wspólnego z budżetem gminy.

Jak układa się współpraca Sto-
warzyszenia z władzami gmin-
nymi?
M.G.: Muszę przyznać, że Urząd 
Gminy Łazy jest jedynym urzę-
dem, który jest tak otwarty na 
stowarzyszenia. Często jeżdżę na 
szkolenia do Łowicza z Fundacji 
Wspomagania Wsi i uczestniczę 
w Szkole Liderów w Warszawie. 
Na tych spotkaniach poruszamy 
temat współpracy organizacji po-
zarządowych z urzędami. Jestem 
jedyną osobą, która twierdzi, że 
może liczyć na urząd, bo pomaga 
nam pisać wnioski czy rozliczać 
projekty. Wszyscy są bardzo za-
skoczeni, gdyż większość burmi-
strzów czy wójtów postrzega sto-
warzyszenia jak kulę u nogi. Nie 
otrzymujemy od gminy pomocy 
finansowej, ale na pomoc mery-
toryczną możemy zawsze liczyć.

Wieś NOWOCZeSNOśCią STOi
Jako emerytowana nauczycielka postanowiła nie przechodzić na zasłużony odpoczynek. Pełna energii, 
pomysłów i chęci, chciała zrobić coś pożytecznego dla swojego sołectwa. W 2006 r. Marta Grzesica założyła 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. O sukcesach organizacji i realiach jej 
działania opowiada w rozmowie z Joanną Walczak.

Marta Grzesica (pierwsza z prawej) w towarzystwie gości spotkania podsumowującego projektu „Lepszy strat młodych 
ludzi z Chruszczobrodu”, fot. arch. M. Grzesica
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Wasza organizacja działa od 
2006 roku. W ciągu tych czte-
rech lat udało się zrealizować 
wiele projektów. Proszę o nich 
nieco opowiedzieć. Które z nich 
przyniosły najwięcej korzyści 
dla sołectwa, a które można zali-
czyć do najciekawszych?
M.G.: Projektów realizowanych 
przez stowarzyszenie było dzie-
więć. Dziesiąty projekt napisany 
został dla parafii na zabezpiecze-
nie zabytkowego kościoła przed 
kradzieżą, włamaniem i pożarem. 
Wiele zawdzięczamy Fundacji 
Wspomagania Wsi z Warszawy. 
To ta organizacja zaprosiła nas 
na szkolenie z poprawnego pi-
sania wniosków. Byłam na wielu 
szkoleniach, ale to było napraw-
dę precyzyjne i szczegółowe. 
Współpracujemy z tą Fundacją 
i to właśnie od niej pozyskaliśmy 
fundusze w sześciu różnych kon-
kursach. Dwa razy skorzystali-
śmy z „Pożytecznych Ferii” oraz  
„Pożytecznych wakacji”. Podczas 
pierwszych „pożytecznych waka-
cji” dzieci, które nigdzie nie wy-
jeżdżały na wypoczynek, przez 
dwa tygodnie mogły korzystać  
z zajęć, wyjazdów na basen oraz 
do kina. Miały również zapew-
niony posiłek. Opracowały fol-
der o Chruszczobrodzie „Wraca-
my do korzeni”.
 Na potrzeby drugiego 
projektu, „estetyczny Chrusz-
czobród”, zakupiono 160 krze-
wów, które zostały zasadzone 
przy parkingu, wokół placu 
zabaw oraz przy pomniku Ga-
briela Taszyckiego. Były to za-
jęcia pożyteczne i przyjemne 
zarazem. Pożyteczne, bo młodzi 
ludzie zrobili coś wartościowego 
dla miejscowości, ale również 

miłe, bo sympatycznie spędzili 
czas (wyjazd na basen, do kina, 
wycieczka rowerowa). Dzieci 
otrzymały dodatkowo dyplomy 
i nagrody za udział w projekcie. 
Warto podkreślić, że nauczyciele 
przez cały okres trwania projek-
tów pracowali społecznie.

A pozostałe projekty?
M.G.: W ubiegłym roku napi-
saliśmy projekt do Programu 
„Równać Szanse”, prowadzony 
przez Polską Fundację Dzieci  
i Młodzieży, a finansowany przez 
Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności. Otrzymaliśmy 7 tys. 
zł na promowanie szesnastu ar-
tystów ludowych. Przez pół roku 
młodzież uczestniczyła w zaję-
ciach z psychologiem, dzienni-
karzem, informatykiem i koor-
dynatorem projektu. W ramach 
projektu zakupiliśmy flipchart, 
dyktafon i aparat fotograficzny, 
dzięki którym młodzież mogła 
przeprowadzić wywiady z lokal-
nymi artystami, sfotografować 
ich rękodzieła oraz przygotować 
prezentację multimedialną.
 Trochę wcześniej Urząd 
Marszałkowski ogłosił konkurs 
z Kapitału Ludzkiego, współ-
finansowany przez europejski 
Fundusz Społeczny, w ramach 
którego złożyliśmy projekt „Lep-
szy start młodych ludzi z Chrusz-
czobrodu”. Przez sześć miesięcy 
młodzież brała udział w zajęciach 
z języka angielskiego, informa-
tyki, dziennikarstwa, fotografii  
i doradztwa edukacyjnego. Pod-
czas nauki młodzi ludzie zbie-
rali materiały do dwujęzycznej 
publikacji o organizacjach poza-
rządowych z Chruszczobrodu.  
 W 2009 r. zrealizowa-
liśmy aż pięć projektów. To był 
prawdziwy wysyp i musieliśmy 
się naprawdę wysilić, aby je 
wszystkie sfinalizować. 
 Otrzymaliśmy również 
dotację z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej na zajęcia 
sportowe. Ponad 200 godzin  
z koszykówki, siatkówki, tenisa 
ziemnego, dzieci wyjeżdżały też 
na basen, gdzie uczyły się pły-
wać. 
 Odbyły się także dwie 
piesze wycieczki po Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Zostały 
zakupione stroje do koszykówki, 
siatkówki i piłki, rakiety do tenisa 
oraz okulary do pływania. Drugi 
wniosek sportowy „Ćwiczą junio-
rzy i ćwiczą seniorzy” wysłaliśmy 
do Konkursu w 2010 r.

Czy w 2010 roku zamierzają 
Państwo realizować równie cie-
kawe projekty?
M.G.: Właśnie złożyliśmy wnio-
sek „Maluchy z Chruszczobrodu 
na start” do Urzędu Marszał-
kowskiego na dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego dla dzieci  
z klas i-iii oraz zajęcia z rytmiki 
dla przedszkolaków. Czekamy na 
ogłoszenie oceny merytorycznej, 
gdyż ocena formalna jest pozy-
tywna.

Jako Prezes Stowarzyszenia 
uczestniczy Pani w licznych 
szkoleniach. Czy wiedza zdoby-
ta podczas takich zajęć jest przy-
datna?
M.G.: Dla mnie szkolenia są 
bardzo przydatne. Na pierwsze 
szkolenie z prowadzenia księgo-
wości w organizacjach pozarządo-
wych pojechaliśmy do Warszawy 
do Stowarzyszenia Klon-Jawor. 
Uczestniczyłam w 10-dniowej 
edycji Szkoły Liderów w War-
szawie. Zaprzyjaźniliśmy się 
również z Fundacją Wspoma-
gania Wsi, która odrzuciła nasz 
pierwszy projekt i jednocześnie 
zaprosiła na szkolenie, dzięki 
któremu m.in. dowiedzieliśmy 
się, jakich błędów należy unikać. 
Współpracujemy z tą organizacją 
do dnia dzisiejszego. Uważam, że 
warto. Są dla nas cennym wzor-
cem, zawsze służą pomocą. Poza 
tym braliśmy udział w kilku szko-
leniach Regionalnego Ośrodka 
europejskiego Funduszu Spo-
łecznego z Częstochowy. Rów-
nież Gmina Łazy organizowała 
szkolenia dla dyrektorów szkół  
i organizacji pozarządowych z te-
renu naszej gminy.

Czy utrzymują Państwo kontakt 
z innymi organizacjami z powia-
tu zawierciańskiego?
M.G.: Dostaliśmy z Centrum 
inicjatyw Lokalnych z Zawiercia 
prośbę o wypełnienie ankiety  
o naszym stowarzyszeniu, co 
by-ło dla mnie dużym i miłym 
zaskoczeniem. Przedstawiciele 
tej organizacji zaprosili nas póź-
niej na spotkanie. Okazało się, 
że to bardzo energiczni młodzi 
ludzie. Jestem pełna podziwu 
dla ich pracy. To dzięki nim do-
szło do spotkania w MOK-u,  
w którym uczestniczył Prezydent 
Miasta. Spotkaliśmy się również 
ze starostą Ryszardem Machem. 
Muszę przyznać, że obecnie  
w Starostwie robi się bardzo dużo 
w kwestii działań związanych  

z organizacjami pozarządowymi. 
Jeszcze rok temu sytuacja wyglą-
dała znacznie gorzej, teraz jest 
zdecydowanie lepiej. Spotykamy 
się raz w miesiącu, aby opraco-
wać dokumentację, omówić ogła-
szane konkursy, tak aby dotrzeć 
do wszystkich organizacji. CiL 
udziela wskazówek, na ich stro-
nie internetowej pojawiają się 
ważne informacje. Również na 
stronie Starostwa jest zakładka 
dla organizacji pozarządowych. 
Myślę, że będzie coraz lepiej.

Jaką radę dałaby Pani stowa-
rzyszeniom, które dopiero za-
czynają działalność lub grupom 
nieformalnym, które zamierzają 
założyć organizację pozarządo-
wą?
M.G.: Najlepsza wskazówka to 
taka, aby zdiagnozować swo-
je środowisko, przeprowadzić 
dokładną analizę jego potrzeb 
i możliwości. Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży pokazuje na 
swojej stronie internetowej, jak 
to diagnozować. istnieje również 
specjalny poradnik. Ta diagnoza 
jest bardzo ważna. Na jej podsta-
wie wiemy, czego chcieliby miesz-
kańcy, czego chciałaby młodzież, 
dzieci i inne grupy. Nie robimy 
niczego w próżnię, wszystkie na-
sze działania podparte są wcześ-
niej zbadanymi potrzebami. Pro-
jekt sportowy, który pisaliśmy, był 
strzałem w dziesiątkę. Wiedzieli-
śmy, że młodzież chce tych zajęć, 
gdyż głośno się ich dopominała. 
 Dobrze jest również 
posiadać wizję rozwoju swojej 
miejscowości, współpracować  
z organizacjami, które już dzia-
łają na naszym terenie, śledzić 
internet i pisać jak najwięcej 
wniosków. Trzeba próbować. 
Wygra ta wieś, która zdobędzie 
jak najwięcej środków zewnętrz-
nych i wykorzysta je do odnowy 
swojej wsi. Żyjemy w czasach 
niepowtarzalnych, jeszcze nigdy 
tak nie było, aby troszczono się  
o poprawę życia dzieci, młodzie-
ży i mieszkańców wsi.  

Dziękuję za rozmowę.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Chruszczobród i Chruszczob-

ród Piaski, 
ul. Mickiewicza 113, 

42-450 Łazy,  
tel. /032/ 672 98 04, 695 

400 442, e-mail: Chruszczob-
ród.stowarzyszenie@op.pl

Marta Grzesica prezentuje działal-
ność swojego stowarzyszenia podczas 
I Forum Organizacji Pozarządowych  
w Zawierciu, fot. Michał Marczak
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 Do takiego wniosku, jaki 
zawarłam w tytule, dochodzę 
po przemiłym zimowym i mroź-
nym popołudniu spędzonym  
u pani sołtys Podlesic – Boże-
ny Pasierb. To Gospodyni Roku 
Powiatu Zawierciańskiego oraz 
przewodnicząca podlesickiego 
Koła Gospodyń Wiejskich.

 Nie sądziłam, że na kilka 
wstępnie przygotowanych pytań 
uzyskam odpowiedź w postaci 
sterty dokumentów i tak samo 
licznych notatek. 
 Jak jest w Podlesicach 
– chyba każdy z nas zdążył się 
w ostatnich latach zorientować. 
Turystyka kwitnie, okolice pięk-
nieją, ludzi przybywa. Tu jest 
dużo do roboty. Wie o tym każda 
mieszkanka. Ale natłok pracy im 
niestraszny! Dom, mąż, dzieci, 
wnuki, do tego turyści i… – wy-
dawałoby się, że to już przeżytek 
– Koło Gospodyń Wiejskich.
	 –	Kiedyś	nasze	babki,	później	
matki,	a	teraz	my	chciałyśmy	własne-
go	Koła – mówi pani sołtys. – A	że	
nasze	kobiety	przychylnie	odniosły	się	 
do	 pomysłu,	 13	 stycznia	 tego	 roku	
mogłyśmy	 świętować	 pierwszą	 rocz-
nicę	wspólnej	działalności. 

Początki i Procedury

 Pierwsze w Polsce Koła 
Gospodyń Wiejskich powsta-
wały ponad 130 lat temu, jako 
inicjatywa kobiet. Współcześnie 
natomiast w Podlesicach, oprócz 
18 członkiń, bez żadnych opo-
rów przepustkę dostało też 4 pa-
nów, bo męska ręka zawsze się 
przyda, a może jest też trochę 
prawdy o kobiecej kłótliwości  
i mężczyźni musieli przyjść z po-
mocą… 
 Dawniejsze Koła organi-
zowały kursy gotowania, szycia 
czy pieczenia, przygotowywały 
biesiady, spektakle i festiwale 
ludowe. Pielęgnowały tradycję 
i pomagały potrzebującym. Na 
szczęście dziś, jeśli dokonały się 
pewne zmiany, nie zatracono po 
drodze niczego, co dobre i po-
żyteczne. Zauważając niebywałą 
modernizację i na nowo odkry-
wając uroki krajobrazów Jury, 
jak również pamiętając o do-
robku kulturowym i społecznym 
poprzednich pokoleń, świetlica 
Wiejska w Podlesicach w każdą 

pierwszą środę miesiąca wypeł-
nia się gospodyniami na czele 
z przewodniczącą, jej zastępcą 
– Barbarą Pacan, sekretarzem 
– Barbarą Gawrońską i skarbni-
kiem – Genowefą Kowalską.
 A jest po co się zbierać 
i co uzgadniać. Z biegiem cza-
su przybywa nowych planów  
i obowiązków. Praktycznie każde 
święto – i to małe, i duże, lokal-
na impreza – oficjalna lub nie. 
Mnóstwo do zrobienia. 
 Pani prezes ma jednak 
wszystko pod kontrolą. energii  
i wiedzy wystarcza, żeby wspól-
nie z gospodyniami i gospoda-
rzami piec ciasteczka na święta, 
dbać o podlesickie imprezy, ro-
bić wieńce, palmy czy ozdobne 
kwiaty, pomagać w organizacji 
życia w okolicy.
	 Jeśli	ktoś	pomyślałby,	 że	 za-
łożenie	 takiej	organizacji	 jest	proste	
–	mocno	by	się	mylił.	–	O,	proszę,	tu	
są	papiery	–	zebranie	w	celu	powo-
łania	Koła	musi	być	protokołowane.	
–	Naszym	podstawowym	źródłem	fi-
nansowania	są	składki	członkowskie	
–	5	zł	– informuje pani Bożena.

Nie ma jak domowe jedzeNie

 Zbliżał się tłusty czwar-
tek. Po słodkim podwieczorku, 
wypijam gorącą herbatę u jed-
nej z członkiń – pani Genowefy, 
gdzie moje oczy radują się wi-
dokiem soczystych kolorów spe-
cjalnie uszytego stroju. 
 Piękna bluzka, spódnica 
i korale przypominają mi, jak 
wspaniałą tradycją może po-
szczycić się nasz kraj. Przywołu-
ją również wspomnienia dziecię-

cych marzeń o posiadaniu stroju 
ludowego. 
 Panie są przy tym wszyst-
kim, co mnie oczarowało, nie-
zwykle skromne. Pani Genia 
dodatkowo podziwia inne Koła 
i ma nadzieję, że ich – młode  
i początkujące – za jakiś czas im 
dorówna.
 Z pełnym brzuchem i z za-
proszeniem na Ostatki, białymi 
ścieżkami wróciłam do domu. 
W głowie krążyła mi myśl – czy 
za jakiś czas wielkie miasta nie 
wykorzystają na swoje potrze-
by wizerunku gospodyń wiej-
skich, aby reklamować firmy 
cateringowe? Miejmy nadzieję, 
że tak się nie stanie, bo nic nie 
jest w stanie przebić przyjemno-
ści wspólnego życia w zgodzie  
z naturą, sąsiadami i cieszenia się 
pomysłami, jak i przede wszyst-
kim wspólnej ich realizacji. 
 Jedno jest pewne: gospo-
dynie będą miały sporo pracy, 
bo widać wyraźnie, że na lepsze 
zmienia się stosunek „mieszczu-
chów” wobec wsi i folkloru.

„ostatki”
 Ostatki, Mięsopust, Pod-
koziołek czy śledzik. W każdym 
regionie Polski ostatnie dni 
karnawału określane są innymi 
nazwami. i choć to wtorek, po-
przedzający środę Popielcową, 
kojarzony jest z huczną zabawą 
– tańcami, muzyką i smaczny-
mi potrawami – Podlesanki już  
w poniedziałek zorganizowały 
zabawę, na którą zaprosiły oso-
by z pobliskich miejscowości. 
Były wspólne śpiewy, smaczne 

jedzenie i miła atmosfera pod-
czas wspólnych rozmów.
 Jednym z gości był Ce-
zary Barczyk – sołtys Kroczyc, 
który po przyjacielsku obiecał 
pomóc swoim gospodyniom, 
które przed rokiem utraciły 
przewodniczącą. –	 Nie	 mamy	 
się	 gdzie	 podziać.	 Mamy	 wielkie	
chęci	na	powtórne	zintegrowanie	się	
jako	Koło,	bo	wszystko	nam	się	rozsy-
pało.	 Ale	 nadal	 jesteśmy	 doceniane	
i	 zapraszane	 na	 różne	 uroczystości.	
Jesteśmy	więc	dobrej	myśli	– zwierza 
się pani Barbara Jakubowska  
z Kroczyc.
 Dowodem na to, że go-
spodyniom należał się tak wspa-
niały dzień wolny, jest natomiast 
program, jaki wytyczyły sobie 
panie ze Stowarzyszenia Wspie-
rania inicjatyw Gospodarczych 
z Lgoty Murowanej. – Od	czasu,	
kiedy	powstało	nasze	Stowarzyszenie	
–	w	marcu	2009	roku	–	staramy	się	
wspierać	 kulturę,	 działalność	 edu-
kacyjno-oświatową,	 reaktywować	
zwyczaje	folklorystyczne	i	działać	na	
rzecz	dzieci	i	młodzieży	– przedsta-

KoŁA GoSPoDyń WieJSKiCh
- kobiety na wagę złota

Członkowie KGW Podlesice podczas występu, fot. Ewelina Bednarz

Bożena Pasierb - sołtys Podlesic, fot. 
Michał Romanek
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wia cele prezes Stowarzyszenia, 
Aneta Głażewska.  
 Wrażenia ze spotkania 
chyba najprościej oddać w sło-
wach piosenki, która stała się 
swoistym hymnem podlesickie-
go Koła, a dla zgromadzonych 
gości zachętą do częstszych od-
wiedzin:

Nasze Podlesice  
ładna okolica

Każdy się turysta  
przyrodą zachwyca

Zachwycają pola,  
zachwycają lasy

Nam się wspominają  
starodawne czasy

Podlesicki lesie,  
ty zielony gaju

Zieleń żeś się wszędzie,  
nie tylko po kraju

Patrzę ja se w górę,  
patrzę ja se w doły

Tutaj w Podlesicach  
jest mi świat wesoły

A w tych Podlesicach  
gospodynie słyną
Z całego powiatu  
wybrano jedyną

A my w Podlesicach  
od dziecka mieszkamy

Kto do nas zawita  
mile przywitamy

A my Podlesanki  
cieniuteńkie w pasie

Bo kto chłopców kocha  
to się nie upasie /.../

Przyszłość

 Czego chcieć więcej – po-
myślimy. Jest wszystko, co po-
trzebne, żeby być szczęśliwym 
– zaangażowanie, przyjaźń i ra-
dość życia w tak pięknych okoli-
cach. 
 Martwi jedynie pewien 
fakt. Gospodynie mają nadzie-
ję, że ich córki, synowe, a potem  
i wnuczki staną się kontynuator-
kami tradycji, ale plany młod-
szego pokolenia nie zawsze są 
z tym zgodne. –	Nie,	nie	planuję	
wstąpić	 do	 Koła	 Gospodyń.	 Chcę	
wyjechać	do	jakiegoś	dużego	miasta.	
Z	miastem	wiążę	 swoją	przyszłość	– 
mówią Martyna i Sandra, które 
uczestniczą w zabawie. A to nie-
stety najczęstsza odpowiedź na 
pytanie zadane młodym dziew-
czętom.

ewelina Bednarz

 Wszystko zaczęło się 14 
września 1981 roku. W Ryczo-
wie-Kolonii nie było ani Rady 
Sołeckiej, ani Straży Pożarnej, 
ani Koła Gospodyń Wiejskich.  
i należało to jak najszybciej zmie-
nić. Kołem zamachowym wszyst-
kich przekształceń był ówczesny 
naczelnik gminy, Janusz Kopeć. 
Została powołana Ochotnicza 
Straż Pożarna, a następnie Koło 
Gospodyń. Początkowo spotka-
nia odbywały się w prywatnych 
domach, ale naczelnik podsunął 
myśl budowy remizy. Cztery lata 
później stanął okazały budynek, 
w którym zebrania i próby od-
bywają się do dnia dzisiejszego. 
Z 38 członkiń KGW zostało już 
tylko 26. Ale nie liczby się tu li-
czą, lecz jakość, niegasnące chęci 
i wiara we własne możliwości. 
A tego w Zespole na pewno nie 
brakuje.

jak kluski, to tylko bite Pałą

 Lista osiągnięć bohate-
rów artykułu jest imponująca, 
a trzytomowa kronika ich dzia-
łań robi niesamowite wrażenie. 
Zdjęcia z występów z różnych 
zakątków Polski, materiały pra-
sowe, podziękowania, dyplomy, 

sesje zdjęciowe. Jest nawet na-
groda Ministra edukacji Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
pamiątkowe fotografie z wyjaz-
du do Brukseli. Trochę się tego 
uzbierało. 
 Wyróżnień jest znacz-
nie więcej po roku 2004, kiedy 
to Koło Gospodyń Wiejskich 
postanowiło przekształcić się 
w Zespół Folklorystyczny. – Po-
czątkowo	 działałyśmy	 jako	 KGW 
– wyjaśnia Henryka Pilarczyk, 
przewodnicząca Koła. – W	 są-
siednim	 Ryczowie	 też	 funkcjonuje	
taka	 organizacja.	 Podczas	 wystę-
pów	 nasza	 miejscowość	 niestety	 nie	
była	 brana	 pod	 uwagę.	 Trochę	 nas	
to	 niepokoiło,	 bo	my	 pracowałyśmy,	
a	koleżanki	 laury	 zbierały – doda-
je szefowa. Teraz jest wszystko 
jak należy. Podczas konkursów 
Zespół jest wyróżniany, a każdy 
zdobywa laury na swoje konto. 
Na pytanie o rywalizację pomię-
dzy Ryczowem-Kolonią a Ryczo-
wem, pani Henryka odpowiada 
szczerze: Oczywiście,	że	jest – śmie-
je się. – Po	cywilnemu	chętnie	roz-
mawiamy,	 ale	 podczas	 wyjazdów	 
na	występy	jest	rywalizacja	i	koniec! 
 Działalności Zespołu 
niczym się nie różni od dzia-

łalności Koła. Repertuar nie 
dość, że ciekawy, to w dodatku 
jego zakres jest bardzo szeroki. 
Na szczególną uwagę zasługują 
tradycyjne obrzędy, wystawiane 
niemal na każdym przeglądzie. 
Najpierw powstały godzin-
ki. W Kolonii nie było kaplicy,  
a kościół dopiero w Ogrodzień-
cu lub Pilicy. śpiewało się za-
tem godzinki po domach. Było 
też topienie marzanny, dziady 
i Strachy, ale największy sukces 
Zespół odniósł dzięki insceniza-
cjom wyplatania koszyków oraz 
obgrywojkom, według scenariuszy 
napisanych przez Jolantę Sprę-
żak-Wawrzyk. 
 – Nasze	 okolice	 to	 był	 bar-
dzo	 biedny	 teren	 –	wyjaśnia pani 
Henryka. – Mieszkańcy	 zimową	
porą	 wyplatali	 koszyki	 z	 korzeni	
sosnowych	 i	 z	 tego	 się	 utrzymywali.	 
W	tej	dziedzinie	specjalizuje	się	u	nas	
Marian	Ścisłowski,	 choć	 kobiety	 też	
potrafią	wyplatać.	Jak koszyk jest 
dobrze zrobiony, to nawet woda 
się z niego nie wylewa, wszystko 
precyzyjnie korzeniami przy-
szyte. Czas zrobienia koszyka 
zależy od osobistych umiejętno-
ści oraz samego materiału. Gdy 
korzenie się nie łamią, to robota 
idzie szybko. Warunek jest jeden 
– muszą być suche. Członkinie 
Zespołu przyznają, że to zajęcie 
bardzo pracochłonne. Trzeba iść 
do lasu, ukopać korzeni, oczyś-
cić i dopiero można uplatać. Ale 
kosze przydatne. Można w nich 
przechowywać dosłownie wszyst-
ko: owoce, warzywa, mąkę, a na-
wet cukier.
 Z obgrywojkami to już 
trochę inna sprawa. To taka 
regionalna tradycja, kiedy  
8 maja, w dniu imienin Stani-
sława, kapela odwiedza jubilata 
i przygrywa mu w prezencie. 
Nie byłoby zwyczaju, gdyby nie 

WRZoS NAJPiĘKNieJ 
ZAKWiTA JeSieNiĄ

Pogodni, zawsze uśmiechnięci. W swoich prostych, regionalnych strojach prezen-
tują się naprawdę dostojnie. Wyśmienicie gotują, wyplatają koszyki, śpiewają, 
wystawiają scenki, biorą udział w licznych imprezach, przeglądach i konkursach. 
Z całych sił pragną utrzymać i przekazać lokalną tradycję. Zespół Folklorystycz-
ny Wrzos to grono 26 mieszkańców (kobiet, mężczyzn, dzieci) Kolonii Ryczów, 
które ma na swoim koncie sporo osiągnięć. I nie zamierzają spocząć na laurach.

Członkinie zespołu Wrzos w strojach ludowych, fot. Michał Romanek
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funkcjonowanie trzypokole-
niowej Kapeli Ludowej „Stani-
sław”, która jest nierozłącznym 
elementem Zespołu. Jak mówią 
zgodnie członkinie: Bez	 Kapeli	
nie	 ruszamy	 się	 nigdzie. Obecnie 
należy do niej pięć osób. Kape-
la odnosi duże sukcesy, choć po 
tragicznej śmierci kierownika 
Stanisława Kołtona w 2008 r., 
sporo się zmieniło. – Brakuje	go	
bardzo – przyznają ze smutkiem 
członkinie. – W	kapeli	 nadal	 gra	
jego	 syn	 i	 9-letni	 wnuczek,	 ale	 nie	
ma	 już	 tego	koła	zamachowego,	 ja-
kim	 był	 nasz	 Stasiu.	 Na	 razie	 nie	
mamy	 konkretnego	 zastępcy – mó-
wią. Kierownik kapeli grał na 
guzikówce, akordeonie i orga-
nach kościelnych. Nie będzie już 
takiego drugiego. 
 – Niedawno	powstało	wido-
wisko	Pustocha,	według	scenariusza	
i	 scenografii	 Jolanty	Sprężak-Waw-
rzyk – wyjaśnia Helena Żak, 
najstarsza w Zespole. – Dawniej	
wesela	 odbywały	 się	 w	 poniedział-
ki.	 W	 sobotę	 były	 przygotowania,	 
a	 w	 niedzielę	 pustocha.	Wieczorem	
schodzili	 się	 weselnicy,	 przynosili	 
i	przybijali	koronę,	a	przy	tym	głośno	
śpiewali.	 Potem	 zapraszano	 ich	 do	
izby,	 częstowano	 ciastem	 drożdżo-
wym,	 czyli	 plackiem	 rusanym.	Była	
kawa	 zbożowa	 z	mlekiem	 i	 kapusta	
z	 grochem.	 Oj,	 co	 to	 były	 za	 czasy	
– uśmiecha się.
 W zespole nie brakuje 
również wyśmienitych kucha-
rek. Tradycje smacznej i do-
brej kuchni przekazywane są 
tutaj z pokolenia na pokolenie.  
W opasłym menu Wrzosu dwie 
potrawy zasługują na szczególne 
uznanie. Pierwsza to polewka 
z ziemniakami, która w 2006 r. 
wywalczyła iii nagrodę na i Fe-
stiwalu Kuchni śląskiej „śląskie 
Smaki”. – Bardzo	 smaczna	 potra-
wa,	 gotowana	 jeszcze	 przez	 nasze	
babcie – wyjaśnia aktywna człon-
kini, Kazimiera Kołton, żona po 
zmarłym Stanisławie. – Druga	 
to	kluski	bite	pałą.	Do	ugotowanych	
ziemniaków	 dodaje	 się	 mąkę	 oraz	
rydze	lub	zieleniatki.	Następnie	bije	
się	 je	 pałą,	 wyjmuje	 łyżką	 macza-
ną	w	 tłuszczu	 i	polewa	 skwarkami.	 
To	pracochłonne	zajęcie,	ale	dobrze,	
że	mamy	w	naszych	szeregach	takie-
go	 gwiazdora,	 który	 pomoże	 nam	 
tą	pałą	dobrze	ciasto	utłuc.
 W menu Wrzosu można 
znaleźć również kućmiok – pla-
cek tarty z ziemniaków i boczku, 

zapiekany, podawany również  
z sosem. – Efekt	końcowy	zależy	od	
kieszeni	 i	 podniebienia – dodaje 
pani Kazimiera.
 – Na	polewkę	 i	 kluski	 pra-
żone	 mamy	 certyfikat	 – wtrąca 
przewodnicząca i zaraz opowia-
da anegdotę z imprezy w Pod-
zamczu, podczas której Wrzos 
otrzymał „Srebrną deskę”. – Był	
kucharz	 z	 hotelu	 „Centuria”	 i	 pyta	
się	mnie,	z	jakich	ziemniaków	robimy	
prażuchy,	bo	wyszły	doskonałe,	żad-
nej	 grudki	nie	 czuć.	 Ja	uśmiecham	
się	 skrycie	 i	 mu	 odpowiadam:	 tych	 
z	„Biedronki”,	Panie	Kochany.

oliwkowa sPódNica i Pająki ze 
słomy

 Jeszcze pięć lat temu 
Wrzos miał tradycyjne stroje 
KGW – kolorowe spódniczki, 
białe bluzki, fartuchy i serdaki. 
Jednak podczas każdego kon-
kursu jury zwracało paniom 
uwagę, że stroje są nieodpo-
wiednie do ich regionu. Trzeba 
było to zmienić. Zadanie było 
niełatwe, bo brak jakiejkolwiek 
dokumentacji lokalnych strojów, 
nie mówiąc już o pieśniach. 
 Sprawy w swoje ręce 
wzięła Jolanta Sprężak-Waw-
rzyk, której rodzina pochodzi  
z Ryczowa-Kolonii. W 2004 roku 
silnie zaangażowała się w dzia-
łalność Zespołu. – Kazia	 Kołton	 
i	jej	zmarły	mąż	to	moje	kuzynostwo 
– opisuje początki działalności 
we Wrzosie. – Zaproponowali,	
abym	wspólnie	z	córką	(wówczas	9-

letnią	Angelą)	 i	 resztą	Zespołu	wy-
stąpiła	 na	 zamku	 w	 Ogrodzieńcu.	
Córka	 śpiewała	 i	 grała	 na	 skrzyp-
cach,	zdobywając	później	nominację	
do	 Ogólnopolskiego	 Festiwalu	 Ka-
pel	 i	 Śpiewaków	 Ludowych.	 Potem	
Zespół	 zaczął	 uczestniczyć	 w	 zna-
czących	 przeglądach	 i	 festiwalach.	
Należało	 się	 bardziej	 zaangażować	
oraz	nabyć	wiedzę	 z	 zakresu	 folklo-
ru	i	etnografii	terenu,	co	było	bardzo	
trudne	 ze	 względu	 na	 brak	 źródeł	 
w	literaturze.	Nasz	teren,	uznany	za	
mało	interesujący,	nie	został	opraco-
wany	przez	etnografów.
 To dzięki ciężkiej pracy 
całego Zespołu, a w szczegól-
ności Jolanty Sprężak-Wawrzyk  
i iwony Rajcy, powstało opraco-
wanie „Ryczowski strój ludowy 
– rekonstrukcja etnograficzna 
i dokumentalna”. – Chodziły	 my	 
i	szukały	po	domach	starszych	miesz-
kańców	 fotografii,	 z	 których	 udało	
się	 nam	 odtworzyć	 stroje	 – mówi 
pani Henryka. Potem były licz-
ne sesje: w Górnośląskim Par-
ku etnograficznym w Chorzo-
wie, w Muzeum Górnośląskim  
w Bytomiu, w Ryczowie-Kolonii 
„w chałupie u dziadka Kołtona” 
oraz w plenerze. 
 Po zaprezentowaniu 
garderoby Wrzosu, należy 
przyznać, że jest się czym po-
chwalić. Szerokie spódnice  
w kolorze brązowym, oliwko-
wym, zielonym, granatowym  
i bordo. Do tego dwa rodza-
je marynarek, biała koszula ze 
stójką, chusta na głowę, sznu-

rowane buty i czerwone kora-
le, koniecznie koloru jarzębiny. 
Piękne, ozdobne duże chusty 
noszone od święta lub kraciaste 
na co dzień. Są również praw-
dziwe okazy – stuletnia chusta, 
czarny i malinowy kaftanik czy 
rekonstrukcja tradycyjnego stro-
ju ślubnego z 1935 r. Nieliczne 
męskie grono nie jest w kwestii 
ubioru pokrzywdzone. –	Naszym	
mężczyznom	 też	 szyliśmy	 ubrania	
– chwali się Kazimiera Kołton. 
– Proste	 spodnie	 koloru	 czarnego,	
biała	koszula	na	stójce,	ciemna	ma-
rynarka,	a	do	tego	buty	z	cholewka-
mi	 i	 kapelusz.	Teraz strój Zespo-
łu jest etnograficznie właściwy,  
a jury nie kręci już nosem. 
 Warto podkreślić, że re-
konstrukcja stroju była możliwa 
dzięki projektowi napisanemu 
przez Urząd Miasta i Gminy  
w Ogrodzieńcu w ramach Kon-
kursu Przedsięwzięć Odnowy 
Wsi pod nazwą „Uzupełnienie 
w tradycyjne, regionalne ele-
menty stroju ludowego oraz za-
kup instrumentów muzycznych 
dla Zespołu Folklorystycznego 
»Wrzos« z Ryczowa-Kolonii”.  
O właściwy przebieg rekon-
strukcji stroju dbała Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik, etnograf  
z Muzeum Zagłębia w Będzinie.
 Wspólną pracę widać 
również na przykładzie otwartej 
w dniu 25-lecia istnienia Zespo-
łu izby Regionalnej, mieszczą-
cej się w remizie. Szkoda tylko,  
że można ją podziwiać już tyl-

Członkinie zespołu wrzos podczas wykonywania ozdób. Od prawej Kazimera Kołton, Helena Żak, 
Irena Pułkoszek, fot. Joanna Walczak
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ko na zdjęciach. – Trzeba	 było	
opuścić	 lokal,	 aby	 młodzież	 miała	
klub – wyjaśnia przewodnicząca.  
– A	szkoda,	bo	była	to	w	gminie	jedy-
na	taka	Izba,	która	gromadziła	stare	
przedmioty	 codziennego	 użytku,	 in-
strumenty,	 poduszki,	 kolebki	 i	wiele	
innych.	Funkcjonowała	około	roku.
 izba już nie istnieje, ale 
pieśni towarzyszą paniom nie-
mal każdego dnia. Członkinie 
Zespołu odtworzyły przyśpiewki 
z 1868 r. i tematycznie je usy-
stematyzowano według wzoru 
prof. Krystyny Turek, poda-
nego w literaturze etnograficz-
nej. – Mamy	 piękne,	 stare	 pieśni	 
do	Pana	Młodego	czy	błogosławień-
stwa	 Panny	 Młodej,	 Pieśń	 sierocą	
14-zwrotkową – chwali się Helena 
Żak i zaczyna nucić. Po chwili 
dołączają pozostałe panie: 
Tam	za	górą	słoneczko	wschodzi,	na-
sza	Marysia	na	ślub	wychodzi,
Rącki	podnosi	i	Pana	Boga	o	szczęś-
cie	prosi,
Oj	 Boże,	 Boże,	 dajże	 mi	 szczęście,	 
Bo	już	idę	pod	jego	pięści
Łostoncie	z	Bogiem	moi	rodzice...
 Rękodzielnictwo to ko-
lejny konik Wrzosu. W zmę-
czonych i przepracowanych, 
ale jakże sprawnych rękach po-
wstają piękne łańcuchy i jeżyki 
na choinkę, girlandy do okien, 
wieńce dożynkowe, okazałe 
trzymetrowe palmy oraz choin-
ki z bibuły. Na uwagę zasługują 
pająki robione ze słomy, ozda-
biane kwiatami z bibuły. – Dużo	
cierpliwości	trzeba – wyznaje pani 
Helena. – Tak,	 to	 bardzo	 praco-
chłonne – przytakuje Kazimiera.  
– Ale	robimy	to	z	wielką	przyjemnoś-
cią.	Nasze	pająki	zdobią	izby	regio-
nalne	w	muzeum	na	Węgrzech	oraz	
w	muzeum	w	Będzinie. 

odskoczNia od rzeczywistości

 Panie spotykają się nie 
tylko towarzysko, ale przede 
wszystkim na próbach, bo ciągle 
trzeba coś ulepszyć, przećwiczyć. 
A na każdy konkurs lub przegląd 
trzeba przygotować coś nowego. 
–	To	 nie	 tak	 jak	Maryla	Rodowicz	
czy	 inne	 piosenkarki,	 że	 śpiewają	
jedno	 i	 to	 samo – śmieje się pani 
Henryka. –	 My	 co	 roku	 musimy	
przygotowywać	co	innego. 
 Jednak kobiety żadnej 
pracy się nie boją i już teraz snu-
ją plany na najbliższe miesiące. 
–	 Przede	 wszystkim	 musimy	 dopra-
cować	obrzęd	„Pustoch” – zaczyna 
wymieniać szefowa. –	Nie	 wiem,	
czy	uda	się	nam	 jechać	w	 tym	roku	
na	 festiwal	do	Kazimierza	 z	 obgry-
wojkami,	 ale	na	pewno	w	kwietniu	

mają	 być	 robione	 pierwsze	 zdjęcia	
do	 filmu,	 który	 powstanie	 na	 bazie	
scenariusza	 „Obgrywojek	 Stanisła-
wa”,	 podobnie	 jak	 powstała	 płyta	
z	 pieśni	 nagranych	 w	 2009	 roku.	 
Na	 początku	 czerwca	 jedziemy	 na	
Przegląd	Folklorystyczny	do	Szczeko-
cin,	 gdzie	 zaprezentujemy	przygoto-
wane	stare	pieśni	pątnicze – konty-
nuuje pani Henryka.
  –	W	sierpniu	będziemy	wy-
stępować	 na	 Zamku	 w	 Ogrodzień-
cu.	 Chcemy	 również	 wziąć	 udział	
w	 warsztatach	 teatralnych	 oraz	 za-
jęciach	 z	 rękodzieła	 ludowego,	 or-
ganizowanych	m.in.	przez	Centrum	
Inicjatyw	Lokalnych.	Szykuje	się	za-
tem	sporo	pracy.	Poza	tym	Jola	Sprę-
żak-Wawrzyk,	nasze	koło	zamachowe	 
i	 inicjatorka	 wszystkiego,	 pracuje	
nad	 kolejnymi	 tematami	 do	 wystę-
pów.	 Opracowała	 niedawno	 publi-
kację	obrzędu	Bożego	Narodzenia.	
 Szkoda tylko, że mate-
riały zbierane przez lata przez 
członkinie Wrzosu jak na ra-
zie nie ujrzą światła dziennego  
w postacie publikacji. Jak	 przy-
znaje	pani	Jola,	ze	względu	na	stan	
zdrowia	nie	jestem	w	stanie	zabiegać	
o	pozyskanie	funduszy	na	dokończe-
nie	materiałów – ekspertyzy oraz 
publikacji. 
 Zespołowi przydałyby się 
też niewielki zastrzyk gotówki, 
ale panie zgodnie przyznają, że 
one wniosków o dofinansowanie 
pisać nie potrafią. 
 Gmina, owszem, poma-
ga. Jeśli jest jakiś wyjazd, służy 
własnym transportem, jednak 
funduszy nie jest w Zespole  
za wiele. –	 Jak	 dostaniemy	 parę	
groszy	nagrody,	to	musimy	je	trzymać	 
na	nasze	 potrzeby,	 głównie	na	pry-
watne	konsultacje	oraz	zakup	mate-
riałów	 szkoleniowych	 – przyznaje 
pani Henryka. –	Jakąś	kartę	świą-
teczną	 trzeba	 kupić	 czy	 materiały	 
do	robienia	ozdób.	A	jak	chcemy	sobie	
przy	kawce	i	dobrym	ciastku	usiąść,	

to	robimy	składkę	po	5	zł.	Jakoś	sobie	
musimy	radzić.
 Członkinie spytane  
o marzenia, odpowiadają zgod-
nie chórem: Abyśmy	 jak	 najdłu-
żej	 wytrwały	 w	 tym	 wszystkim,	 tym	
bardziej,	 że	 promujemy	 naszą	 gmi-
nę,	 która	 powinna	mieć	 z	 nas	 choć	
szczyptę	 zadowolenia. Na pytanie,  
co im daje działalność w Zespo-
le, odpowiadają równie zgodnie: 
To	odskocznia	od	rzeczywistości.	Jak	
się	długo	nie	widzimy,	to	już	za	sobą	
tęsknimy.	Nie	ma	kłótni,	są	tylko	wy-
miany	poglądów.	Każdy	wie,	co	ma	
robić – mówi przewodnicząca.  
I dodaje: Co	kobiety	na	wsi	widzia-
ły?	 Pracę	 w	 oborze,	 pracę	 w	 polu	 
i	jeszcze	w	zakładzie	pracy.	A	na	do-
datek	dzieci.	To	była	nasza	młodość.	
W	 tej	 chwili	 nie	 ma	 gospodarek,	
dziatwa	 nie	 potrzebuje	 już	 naszej	
pomocy.	Mamy	czas	dla	siebie.
	 –	Dla	mnie	to	także	odskocz-
nia	– wtrąca na koniec irena Pół-
koszek, długoletnia członkini. 
– U mnie co prawda dzieci po-
zostały, ale wnuki już powyrasta-
ły, nie potrzebują mojej opieki. 
Babcia ma trochę wolnego. 

Joanna Walczak

Zespół Wrzos podczas Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarno-
grodzie w 2008 r., fot. arch. Zespołu Wrzos

Zawierciański Dyskusyjny Klub Filmowy 

zaprasza na film pt. „Psy”  
i spotkanie z reżyserem - Władysławem Pasikowskim

23.04.2010 (piątek) o godz. 18:00. 
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany najnowszy film ZKF-u 

pt: „Schemat”, reż. Tomasz Wawer.

Filmowe Czwartki:   8, 15, 22, 29 Kwietnia godzina 18:00
Wszystkie imprezy odbywają się w sali 203 MOK  
w Zawierciu, ul. Piastowska 1.
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WSPARCie ChoRyCh
NA NoWoTWoRy
Choroba nowotworowa oznacza bardzo duże problemy nie tylko dla pacjenta, ale także 
dla jego rodziny. Nieocenione jest fachowe wsparcie w tym okresie. Na pomoc w tym 
zakresie można liczyć ze strony organizacji pozarządowych. Jedną z takich organizacji 
jest zawierciańskie Koło Śląskiej Ligi Walki z Rakiem.

Przewodnicząca koła - Czesława Cierpińska z Mirosławem Mazurem - prezy-
dentem Zawwiercia, spotkanie opłatkowe 2009 r, fot. Lesław Romanek

 W Polsce na nowotwory 
zapada rocznie 130 tysięcy osób, 
a 85 tys. umiera z tego powodu. 
W województwie śląskim odno-
towuje się 15 tys. nowych przy-
padków rocznie wśród doro-
słych i 120 zachorowań u dzieci.
 Według danych Polskiej 
Unii Onkologii, niemal co trze-
cia dorosła osoba i 75% dzieci 
zostaje całkowicie wyleczonych  
z nowotworu. Mimo to Polska 

zajmuje dalekie, aż 22. miejsce  
w europie pod względem sku-
teczności leczenia raka. W tej 
sytuacji działalność takich or-
ganizacji, jak Koło śląskiej Ligi 
Walki z Rakiem jest w naszym 
powiecie niezmiernie pożądana. 
 inicjatorką Koła w Za-
wierciu była Czesława Cierpiń-
ska. Będąc w trakcie leczenia, 
znalazła się w ramach wyjazdu 
rehabilitacyjnego, zorganizowa-
nego przez organizacje pozarzą-
dowe, w Bibione we Włoszech. 
Tam poznała inne kobiety dzia-
łające na rzecz chorych na raka 
oraz aspekty organizacyjne ich 
działalności. Pobyt w Bibione 
okazał się silnym impulsem do 
działania. 
	 –	Wtedy	 poczułam	 potrzebę	
pomagania	innym – mówi Czesła-
wa Cierpińska.	 –	 Udałam	 się	 do	
Poradni	Chorób	Sutka,	aby	zmobili-
zować	inne	pacjentki.	Niebawem	od-
było	się	w	szpitalnej	świetlicy	pierw-
sze	 spotkanie.	 Byli	 obecni	 lekarze,	
pielęgniarki	 oraz	 chorujące	 kobiety,	
niektóre	prosto	z	chirurgii	po	zabie-

gu	 usunięcia	 piersi.	 No	 i	 zaczęło	
się.	Zostawiłam	swoje	namiary	i	bez	
mała	 zaraz	 po	 spotkaniu	 rozdzwo-
niły	 się	 telefony.	 Dzwoniły	 kobiety	
potrzebujące	wsparcia.	W	tej	choro-
bie	tak	jest,	że	mimo	wsparcia	męża	 
i	rodziny,	kobieta	często	nie	może	so-
bie	poradzić	z	problemem”.
 Oficjalnie zawierciań-
skie Koło zostało założone  
w październiku 2003 r. Pomocy 
udzielił ówczesny wiceprezydent 

miasta, Witold Grim. Zaczęły  
się regularne spotkania w Miej-
skim Ośrodku Kultury raz  
w miesiącu. W marcu 2004 r. 
Koło otrzymało lokal w jednym 
z pomieszczeń po byłych hote-
lach przędzalni „Przyjaźń”. Od 
tej pory spotkania mogły odby-
wać się już raz w tygodniu. Panie 
sposobem gospodarczym szybko 
przystosowały otrzymany lokal 
na własne potrzeby. Stoły i krze-
sła otrzymały ze szkoły z Kromo-
łowa. Resztę wyposażenia zorga-
nizowały same, wykonały także 

dekoracje. Niestety z różnych 
względów po ośmiu miesiącach 
musiały lokal opuścić.
 Od września 2005 r. spo-
tykają się w sali konferencyjnej 
w nowej hali sportowej przy  
ul. Blanowskiej 40. Zebrania od-
bywają się w każdy poniedziałek 
o godzinie 17.00. 
 Koło liczy obecnie pięć-
dziesiąt członkiń. Wszystkie oso-
by posiadają stopień niepełno-
sprawności. Większość znaczny, 
tylko nieliczne umiarkowany. 
Główne cele działalności Koła 
to:

zapewnienie	mieszkańcom	gmi-
ny	i	powiatu	jak	najpełniejszej	
informacji	na	temat	wczesnego	
wykrywania	 i	 leczenia	 chorób	
nowotworowych,	a	także	sposo-
bów	rehabilitacji	po	leczeniu
prowadzenie	 edukacji	prozdro-
wotnej
pomoc	i	wsparcie	dla	chorych
reprezentowanie	 pacjentów	 
w	zakresie	ich	potrzeb	i	praw

 Zarząd Koła co roku 
składa do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie wniosek 
o dofinansowanie grupowego 
wyjazdu rehabilitacyjnego. Z re-
guły wyjeżdża 30 osób. Panie na 
takim wyjeździe mogą pozbyć 
się stresu, zapomnieć o choro-
bie, wymienić doświadczenia  
i do woli korzystać z basenu  
i różnych ćwiczeń.
 Czwartego lutego Koło 
zawsze uroczyście obchodzi 
światowy Dzień Walki z Rakiem. 
Spotkanie takie odbywa się  
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

•

•

•
•

Zawsze jest stosowna prelekcja, 
wygłoszona przez lekarza spe-
cjalistę lub psychologa, a także 
występy artystyczne.
 Tradycyjnie też odbywa-
ją się spotkania wigilijne, w któ-
rych uczestniczą władze miasta.  
W pierwszą sobotę października 
Koło uczestniczy w zjeździe ama-
zonek na Jasnej Górze. Panie 
spotykają się także przy prażon-
kach i na różnych wycieczkach.
Zorganizowano również pomoc 
psychologa. Zajęcia z psycho-
logiem odbywają się grupowo 
dwa razy w miesiącu, a w razie 
pilnej potrzeby także indywidu-
alnie. elżbieta Sołtysik z Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej 
nigdy nie odmawia.
 W każdą środę panie 
mają możność skorzystania z ba-
senu. Zarząd Koła starał się też 
o przywrócenie chemioterapii  
w naszym szpitalu. Stosowne pe-
tycje skierowano do starostwa, 
wojewody i NFZ.
 Wszystkie panie działa-
ją jako wolontariuszki. Udziela 
się porad nawet telefonicznie 
i wspiera nowe chore, także  
w zakresie rehabilitacji i zała-
twienia koniecznych spraw for-
malno-prawnych, np. w zakresie 
uzyskania orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.
 W najbliższym czasie 
Koło zmieni nazwę na „Sto-
warzyszenie Amazonek i Osób  
z Problemami Onkologicznymi” 
i zarejestruje się w sądzie jako 
nowa organizacja. Powód jest 
prozaiczny – uniezależnienie 
się od zarządu w Katowicach, 
uzyskanie osobowości prawnej  
i możliwości skorzystania z fun-
duszy i programów dla organiza-
cji pozarządowych oraz realizacji 
własnych programów na naszym 
terenie.
 W 2007 r. Czesława Cier-
pińska uzyskała wyróżnienie  
w konkursie „Barwy Wolonta-
riatu” Ogólnopolskiej Sieci Cen-
trów Wolontariatu. Wyróżnienie 
wydaje się w pełni zasłużone, 
ale jak sama mówi: Wystarczy,	że	
ktoś	zadzwoni,	podziękuje	i	powie,	że	
dzięki	 zawierciańskim	 amazonkom	
poradził	 sobie	 z	 chorobą,	 że	 cieszy	
się	życiem	i	rodziną,	każdym	nowym	
dniem,	 którego	 już	 mogło	 nie	 być.	
Wtedy	naprawdę	chce	się	żyć.

Lesław Romanek

Spotkanie członkiń zawierciańskiego koła Śląskiej Ligi Walki z Rakiem, fot. 
Michał Romanek
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Kto jest inicjatorem stowarzy-
szenia i skąd pomysł na jego po-
wołanie? 
Aneta Głażewska: Stowarzyszenie 
zawiązało się w marcu 2009 roku 
z inicjatywy mieszkających w Lgo-
cie Murowanej młodych ludzi, 
którzy nie mieli do tej pory sen-
sownych możliwości spędzania 
wolnego czasu. Mieli natomiast 
pasję i chęci zrobienia czegoś po-
żytecznego na rzecz ich samych  
i lokalnej społeczności. inicja-
torzy powstania stowarzyszenia 
szukali możliwości realizowania 
własnych pomysłów i aktywnej 
działalności. Obecnie w stowa-
rzyszeniu działa około 50 osób, 
z czego ponad połowę stanowi 
młodzież. 
 Chcę też podkreślić, że 
nasze stowarzyszenie powstało 
jako jedno z pierwszych w gmi-
nie Kroczyce. Naszym śladem 
poszły kolejne organizacje, które 
rozpoczęły rejestrację i samoor-
ganizację. Do tej pory taka for-
ma nie funkcjonowała na terenie 
gminy, za wyjątkiem nielicznych 
stowarzyszeń, które niemal nie 
prowadziły aktywnej działalno-
ści. Byliśmy pierwszym funkcjo-
nującym stowarzyszeniem i – co 
nas cieszy – staliśmy się dobrym 
przykładem dla innych. 

Co skłania tych młodych ludzi 
do aktywności? 
A.G.: Na początku ciekawość,  
a później również zdrowa rywali-
zacja. Każdy dostaje jakieś zada-
nie i próbuje coś tworzyć. Widzą 
efekty swojego zaangażowania, 
co jest bardzo istotne. Teraz ko-
ordynują projekty, a do tej pory 
myśleli, że się w tym nie odnaj-
dą. 
 Na początku roku przy-
szła grupa juniorów – juniorami 
nazywam osoby w wieku poniżej  
18 lat – i mówią, że chcą napisać 
własny projekt. Piszą, rozrysowu-
ją konspekty, debatują i potem 
wspólnie układamy ich pomysł  
w logiczną całość. 
 Tematy projektów od-
zwierciedlają realne potrzeby 
młodych ludzi oraz całej społecz-

ności lokalnej, z czego grupą naj-
bardziej zainteresowaną ich rea-
lizacją jest właśnie młodsza część 
społeczeństwa. O ich potrzebach 
i bolączkach dowiaduję się dzię-
ki bezpośrednim rozmowom. 
Podczas takich spotkań rodzą się 
pomysły, rozdzielone zostają za-
dania dla poszczególnych osób. 
Każdy, kto przychodzi, jest anga-
żowany w odpowiedni dla niego 
zakres działań, a to później pro-
centuje wymiernymi efektami.

Dynamiczny rozwój stowarzy-
szenia i zwiększająca się syste-
matycznie liczba członków suge-
rują, że działania spotykają się 
z poparciem lokalnej społecz-
ności. Jak faktycznie wyglądają 
relacje ze środowiskiem lokal-
nym?
A.G.: Poparcie dla naszych dzia-
łań systematycznie rośnie, zwłasz-
cza że mieszkańcy dostrzegają 
poprawę w postawie młodzieży, 
która swój wolny czas angażuje 
pracując na rzecz stowarzyszenia, 
realizując własne pomysły i cele. 
Młodzież staje się przez to bar-
dziej dojrzała i zdolna do samo-
dzielnych działań, a mie-szkań-
cy mogą się o tym przekonać, 
patrząc na osiągane rezultaty. 
Trzeba tylko dać młodym szansę 
działania i odrobinę im zaufać, 
a efekty pojawią się same. Je-
stem o tym głęboko przekonana  
i do tej pory się nie zawiodłam.

Co zyskuje lokalna społeczność 
wskutek działalności stowarzy-
szenia? 
A.G.: Lokalna społeczność ma 
na swoim terenie organizację, 
która w bardzo różnym zakre-
sie i na różnych płaszczyznach 
realizuje bieżące potrzeby spo-
łeczne. Zdaję sobie sprawę, że 
przed nami jeszcze sporo pracy, 
ponieważ oczekiwań jest bardzo 
wiele, ale będziemy dążyć do za-
spokojenia najbardziej palących 
potrzeb społeczności lokalnej, 
w tym młodzieży. Mieszkamy  
w Lgocie Murowanej, znamy jej 
problemy i potrzeby, dzięki temu 
wiemy, jakie działania podejmo-

wać w pierwszej kolejności. Mło-
dzi ludzie zyskują doświadczenie 
samodzielnej i zespołowej pra-
cy w trakcie realizacji własnych 
projektów. Uczą się też odpo-
wiedzialności. Mają możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach, co 
też przyczynia się do ich indy-
widualnego rozwoju. Bardziej 
wymierną korzyścią jest zakup 
konsolety mikserskiej w ramach 
projektu „Dajmy sobie szansę na 
sukces – hip hop naszą szansą 
na sukces”, realizowanego dzię-
ki dotacji z Programu Młodzież. 
Jestem pewna, że wraz z rozwo-
jem stowarzyszenia mieszkańcy 
będą w daleko większym zakre-
sie korzystać z jego działalności, 
ale również aktywnie włączać się 
w realizację konkretnych pomy-
słów. 

Jakie znaczenie dla rozwoju  
i funkcjonowania stowarzysze-
nia ma partnerstwo i współpraca  
ze środowiskiem lokalnym? 
A.G.: Zakładaliśmy od samego 
początku współpracę z samorzą-
dem lokalnym, w tym z radnymi 
oraz z Urzędem Gminy, a także  
z innymi stowarzyszeniami. 
 Dążymy do akceptacji 
naszych działań przez cały ogół 
społeczności lokalnej, by nasze 
cele były spójne z oczekiwaniami 
mieszkańców. Chcemy też, aby 
nasze cele były znane władzom 
gminy. Chodziło o to, żeby na-
sze działania zostały powiązane  
z inicjatywami innych podmiotów. 
Zasada jest jedna – dążymy do 
wspólnego celu, jakim jest popra-
wa poziomu życia mieszkańców 
gminy, w szczególności bliskie są 
nam działania na rzecz młodzieży  
i mieszkańców Lgoty Murowa-
nej.

Do prowadzenia stowarzyszenia 
potrzebna jest konkretna wiedza 
oraz informacje, skąd i jak pozy-
skiwać dotacje, jak pisać wnio-
ski. Skąd macie taką wiedzę? 
A.G.: Pierwsze kroki były bardzo 
trudne. Początkowo nabywaliśmy 
wiedzę podczas szkoleń organizo-

wanych przez inkubator iii Sek-
tora w Dąbrowie Górniczej. Szu-
kaliśmy informacji w Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu oraz 
korzystaliśmy z doświadczenia  
i wiedzy stowarzyszeń już działa-
jących na terenie powiatu. 
 Młodzież bardzo chęt-
nie wyjeżdżała na szkolenia, 
czego efektem było rozpoczęcie 
prac nad pierwszymi projekta-
mi w zeszłym roku. Działania te 
zostały uwieńczone pierwszymi 
sukcesami. Pierwszy grant w wy-
sokości 2000 zł został pozyskany 
w ramach konkursu „Zaplanuj 
swoją przyszłość – edukacja fi-
nansowa na terenach wiejskich”, 
organizowanego przez Fundację 
Wspomagania Wsi oraz Narodo-
wy Bank Polski. 
 W ramach tego pro-
jektu odbyły się szkolenia dla 20 
osób z zakresu szeroko pojętej 
edukacji finansowej dla gospo-
darstw domowych. Uczestnicy 
szkoleń uczyli się, jak uszczelniać 
budżet domowy, jak racjonalnie 
zarządzać swoimi środkami. 

Dokonując podsumowania rocz-
nej działalności, można śmia-
ło powiedzieć, że odnieśliście 
sukces. Jaka jest recepta na taki 
sukces? 
A.G.: Praca, praca i jeszcze raz 
praca. i zgrana grupa młodzie-
ży, która jest obok, która ma po-
mysły i której chce się pracować, 
która przesiaduje całymi dnia-
mi i oferuje swój czas i wiedzę 
oraz swoje może niewielkie do-
świadczenia, ale ogromne chęci.  
 Na tym bazujemy i dzię-
ki temu udało się zrobić wiele war-
tościowych rzeczy. Potrzebni są 
zapaleńcy, a tych na szczęście nie 
brakuje wśród naszej młodzieży, 
często niedocenianej przez doro-
słych. Biorąc pod uwagę ubiegły 
rok, większość projektów powsta-
ło dzięki nim i obecnie dzięki nim 
są realizowane. Chwalę młodzież, 
ale nie pomijam też starszych 
mieszkańców Lgoty Murowanej, 
którzy również aktywnie uczest-
niczą w pracach stowarzyszenia. 

PoTRZeBNi
SĄ ZAPALeńCy
Z Anetą Głażewską, prezes Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych z Lgoty Murowanej, 
rozmawia Janusz Bieńkowski 

Aneta Głażewska (z prawej) rozdaje certyfikaty szkolenia, fot. 
arch. Stowarzyszenia
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 Ponad pół roku temu 
na terenie Gminy Ogrodzie-
niec powstał internetowy por-
tal turystyczno-informacyjny. 
Kilkuosobowa grupa młodych, 
kreatywnych mieszkańców gmi-
ny postanowiła stworzyć portal 
przyjazny nie tylko mieszkań-
com, ale także turystom odwie-
dzającym nasze piękne tereny. 
Dzięki zaangażowaniu twórców 
inicjatywy, portal ciągle się roz-
wija, tworzone są nowe możli-
wości i atrakcje dla użytkowni-
ków, nie tylko w sieci, ale także 
podczas różnych imprez organi-
zowanych na terenie gminy.
 Tę samą nazwę – mój-
ogrodzieniec.pl – przybrało 
także stowarzyszenie, które 
wcześniej nazywało się Lokal-
na inicjatywa Społeczna (LiS). 
Przez ten, wydawałoby się, krót-
ki czas, nowopowstała inicjatywa 
odnotowała już wiele sukcesów. 
 Obecnie na portalu moż-
na nie tylko na bieżąco śledzić 
aktualności z naszej gminy, ale 
także zadać pytanie Burmistrzo-
wi czy obejrzeć wywiad z nim, 
dowiedzieć się, co słychać w po-
bliskich miejscowościach albo 
wziąć udział w comiesięcznym 
konkursie i wygrać atrakcyjne 
nagrody. Można również po-
dzielić się z mieszkańcami gmi-
ny jakąś ciekawostką, bezpłatnie 
umieścić ogłoszenie, a także ko-
mentować zamieszczane teksty. 
 W ciągu ośmiu miesięcy 
zorganizowaliśmy dziesiątki kon-
kursów, zarówno dla młodszych 
mieszkańców gminy, jak i dla 

tych nieco starszych. Dołączyli-
śmy do organizacji Pierwszego 
Dnia święta Gminy. Repre-
zentowaliśmy gminę na euro-
pejskich Dniach Dziedzictwa  
w Byczynie. Wydaliśmy kalen-
darz na 2010 rok w nakładzie 
7000 egzemplarzy. Braliśmy 
udział w różnego rodzaju ak-
cjach (np. WOśP 2010), współ-
pracujemy ze świetlicami śro-
dowiskowymi (obdarowaliśmy 
dzieciaki ogromem prezentów 
na Mikołaja), z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury (tutaj 
warto wspomnieć o tegorocz-
nych Mikołajkach), współpracu-
jemy z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną w Ogrodzieńcu, i wiele, wiele 
innych. 
 Warto także dodać,  
iż miesięcznie odnotowujemy  
5 tysięcy wejść na portal, co 
świadczy o naszej rozpoznawal-
ności i popularności. Po pół-

rocznych działaniach mamy już 
swoje gadżety (kubki, koszulki, 
breloczki), które można wygrać 
w naszych konkursach.
 Oczywiście wszystkie te 
osiągnięcia nie byłyby możliwe 
bez licznej grupy osób, zawsze 
chętnych do pomocy i poświęce-
nia swojego prywatnego czasu,  
za co z całego serca dziękujemy.
 Przed nami jeszcze dużo 
wyzwań, którym postaramy się 
sprostać, jeszcze dużo zniechę-
cenia, które przezwyciężymy!  
A jeszcze więcej wspaniałych 
okazji do sprawienia dziecia-
kom radości, do pojawienia  
się uśmiechu na Waszych twa-
rzach, do zaangażowania w roz-
wój naszej Gminy, do wspólnego 
tworzenia jedności.

Katarzyna Błażkiewicz
mój-ogrodzieniec.pl

mój-ogrodzieniec.pl

Reprezentacja stowarzyszenia podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Byczy-
nie, fot. arch. Stowarzyszenia

informuje, że w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota), Urząd Skarbowy  
będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Kasa czynna będzie od 7.00 do 11.00.

od 26 do 30 kwietnia 2010 r. 
Urząd Skarbowy będzie czynny 
od godz.7.00 do godz. 18.00.
Kasa czynna do 13.00.

NaczelNik UrzędU Skarbowego w zawierciU

Ale inicjatywę przejęła młodzież 
– i to jest istotne. 

Jakie działania zrealizujecie  
w tym roku i jakie stawiacie so-
bie cele w nadchodzących mie-
siącach? 
A.G.: Aktualnie skupieni jeste-
śmy na realizacji projektu „Daj-
my sobie szansę – hip hop naszą 
szansą na sukces”, realizowanego 
dzięki dotacji z Programu Mło-
dzież. Jest to projekt stworzo-
ny przez młodzież z naszego 
stowarzyszenia. Do współpracy  
w ramach realizowanego projek-
tu przystąpiły znane osoby. Naukę 
tańca nowoczesnego w tym hip-
hop, house i break poprowadzi 
iwona Tchórzewska, uczestniczka  
i edycji programu You Can Dance.  
W zakresie nauki warsztatu 
didżejskiego – gwiazda klubu 
energy 2000, DJ Thomas. 
 Czekamy też na roz-
strzygnięcie konkursów z euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu inicjatyw Obywa-
telskich. Od wyników tych kon-
kursów zależeć będzie w dużej 
mierze zakres naszych działań.
 Chcemy też pozyski-
wać dotacje na realizacje dzia-
łań skierowanych do dorosłych 
mieszkańców Lgoty Murowanej. 
Wiemy, że jest zapotrzebowa-
nie na szkolenia z języków ob-
cych i informatyki. Myślimy też  
o szkoleniach, których celem jest 
wspieranie rozwoju zawodowego 
mieszkańców naszej gminy. 
 Niezależnie od tego, 
chcemy rozwijać współpracę 
z lokalnymi stowarzyszenia-
mi i gminą. Chcielibyśmy, aby  
w tym roku wszystkie stowarzy-
szenia z terenu gminy spotka-
ły się i rozpoczęły współpracę. 
Celem jest wymiana informa-
cji i doświadczeń. Dzięki temu 
wzrośnie nasz wspólny potencjał  
i pojawią się nowe możliwości. Pla-
nujemy również organizowanie 
dla dzieci wyjazdów na basen do 
Łaz. Jeden z naszych projektów 
zakłada wakacyjny wyjazd nad 
morze w okresie wakacji – jeśli zo-
stanie pozytywnie oceniony przez 
komisję, grupa dzieci i młodzieży 
spędzi dwa tygodnie na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego 
w miejscowości Łeba.

Plany ambitne, ale też realne. 
Życzę powodzenia i ich realiza-
cji. 
A.G.: Dziękuję. Jestem pewna, że 
nasz zespół udźwignie ciężar ich 
realizacji. 
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 Czy cokolwiek jest w sta-
nie przeciwdziałać masowej emi-
gracji młodych, wykształconych 
ludzi? A może w dobie kryzysu 
gospodarczego mieszkańcy re-
gionu skazani są na samotne 
borykanie się z trudnościami na 
lokalnym rynku pracy? Wydaje 
się, że na końcu tunelu zapali-
ło się przysłowiowe  światełko. 
Wszystko za sprawą Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, który 
postanowił wspomóc Powiatowy 
Urząd Pracy w zakresie pomocy 
osobom pozostającym bez za-
trudnienia, realizując projekt fi-
nansowany ze środków Unii eu-
ropejskiej, pt. „Nasz cel – Twoja 
firma”. 
 Jak podkreśla kierow-
nik projektu, Robert  Gorzelak, 
głównym celem tych działań jest 
rozwój  przedsiębiorczości w po-
wiecie zawierciańskim, poprzez 
pomoc w założeniu działalności 
gospodarczej 60 osobom po-
zostającym bez zatrudnienia. 
Projekt adresowany jest przede 
wszystkim do osób poniżej 25. 
oraz po 45. roku życia. To właś-
nie one spotykają się z najwięk-
szymi trudnościami w znalezie-
niu zatrudnienia. Jednak grupa 
docelowa działań projektu jest 
niezwykle szeroka, bo stanowią 
ją wszystkie osoby pozostające 
bez zatrudnienia i mieszkają-
ce w powiecie zawierciańskim, 
które pragną nabyć wiedzę  

i umiejętności w zakresie przed-
siębiorczości oraz są gotowe do 
założenia własnej działalności 
gospodarczej.
 Sam zakres form pomocy 
wydaje się atrakcyjny, ponieważ 
dla każdego uczestnika przewi-
dziano rozbudowany plan dzia-
łań szkoleniowo-doradczych. 
Osoby biorące udział w projek-
cie mogą spodziewać się działań 
podzielonych na dwa etapy. Pod-
czas trwania pierwszego z nich 
uczestnicy wezmą udział w do-
radztwie biznesowym. Zostanie 
wówczas stworzony indywidual-
ny program szkoleniowy, dosto-
sowany do potrzeb poszczegól-
nych uczestników. Odbędą też 
64-godzinny cykl szkoleniowy 
pt. „ABC przedsiębiorczości”, 
podczas którego nabędą wiedzę 
z zakresu zakładania, prowadze-
nia i zasad rozliczania działalno-
ści gospodarczej, marketingu, 
analizy SWOT, public relations, 
a także źródeł finansowania  
i zagadnień prawnych. Uzyska-
ją również pomoc w przygoto-
waniu szczegółowej koncepcji 
działalności gospodarczej, bi-
znes-planów oraz wniosków  
o przyznanie wsparcia pomosto-
wego.
 Pierwszy etap ścieżki za-
kończy się stworzeniem przez 
uczestników biznes-planu, który 
zostanie przedstawiony Komisji 
Oceny Wniosków. Osoby, które 

zaliczą szkolenia i uzyskają naj-
lepsze oceny KOW, otrzymają 
wsparcie finansowe na założenie 
własnej działalności nawet do 
40 tys. zł. i jej utrzymanie przez 
okres do 12 miesięcy! Uczestni-
ctwo w etapie drugim jest uza-
leżnione od pozytywnego zali-
czenia etapu pierwszego.
 To właśnie drugi etap 
stanowi kwintesencję projektu, 
ponieważ podczas jego trwania 
uczestnicy rozpoczną prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w wybranym wcześniej obsza-
rze. Co więcej, osoby te wezmą 
udział w dodatkowym cyklu 
specjalistycznego doradztwa 
oraz odbędą szkolenia dla firm 
z zakresu podpisu elektronicz-
nego, zarządzania czasem oraz 
techniki komunikacji bizneso-

wej i prowadzenia negocjacji. 
Wojciech Gamrot, asystent kie-
rownika, mówi: Projekt	ma	realną	
szansę	poprawy	sytuacji	bezrobotnych	 
w	 powiecie,	 nie	 tylko	 z	 uwagi	 na	
kompleksowość	proponowanych	dzia-
łań,	ale	także	ze	względu	na	zakres	
terytorialny,	 jaki	 obejmuje.	W	 pro-
jekcie	mogą	brać	udział	mieszkańcy	
Zawiercia,	ale	także	gmin	Ogrodzie-
niec,	Pilica,	Poręba,	 Łazy,	Kroczy-
ce,	Irządze,	Włodowice,	Szczekociny	
oraz	Żarnowiec. 

Patryk Szczygieł

od redakcji: Rekrutacja  
do projektu została zakończona 
29 marca br. Więcej informacji 

o projekcie można uzyskać  
na stronie internetowej: 

naszceltwojafirma.eu

SAMoZATRUDNieNie NADZieJĄ 
DLA BeZRoBoTNyCh
Powiat  zawierciański należy do terenów najbardziej obciążonych problemem bezrobocia w całym 
województwie śląskim. Stopa bezrobocia pod koniec minionego roku wynosiła tu aż 15,8%, podczas gdy 
w województwie 8,9%. W dodatku ostatnia dekada nie przyniosła na naszym terenie znaczących zmian  
w zakresie przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku.

Pracownicy biura projektu w czasie pracy, fot. arch. projektu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (o Domu Nadziei w Łazach pisaliśmy  
w 2 numerze Zawiercianina) KRS: 0000087073
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej (o Stowarzyszeniu piszemy  
w aktualnym numerze Zawiercianina) KRS: 0000241008
Fundacja Delphinus - na Rzecz Rehabilitacji Medycznej i Społecznej z Żarnowca. KRS: 0000238217

Wszystkie organizacje z terenu powiatu zawierciańskiego uprawnione do pozyskiwania odpisów 1% podatku 
znajdziesz na stronie zawiercianin.pl

•

•

•

Zostaw swój 1% podatku 
w powiecie zawierciańskim. 
wspieraj lokalne organiZacje:
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 Można by tak bez końca, bo 
to takie proste. i choć matema-
tyka nie jest moją mocną stroną, 
dobrze wiem, że nawet tak prostej 
zasady nie umiemy zastosować na 
co dzień. Każdego dnia podejmu-
jemy decyzję: Ja	 nie	 będę	 tego	 ro-
bił/robiła,	skoro	inni	też	tak	nie	robią. 
Albo zastanawiamy się: Czemu	mam	
to	 zrobić? Po czym stwierdzamy: 
Jedna	osoba	świata	nie	zbawi.	
 A może stosując powyższą, 
jakże prostą zasadę, liczba tych, 
którzy (rzekomo) nic nie robią, 
wzrośnie do 22 – bo tylu jest obec-
nie ochotników zawierciańskiego 
hospicjum, którzy pragną nieść 
pomoc potrzebującym. 
	 –	 Pomysł	 utworzenia	 Stowarzy-
szenia	 Opieki	 Paliatywnej	 Ziemi	 Za-
wierciańskiej	 i	Hospicjum	Domowego	
zrodził	 się	 w	 sercu	 dyrektora	 Hospi-
cjum	–Bogusławy	Lasoty.	Pani	Lasota	
dostrzegła	potrzebę	ludzi	umierających	
i	 ich	 rodzin.	Dostrzegła,	 że	 ogromnie	
potrzebują	 oni	ważnej	 pomocy	 –	 spe-
cjalistycznej	 paliatywnej	 pomocy	 me-
dycznej,	 oraz	 że	 mieszkańcy	 powiatu	
byli	takiej	opieki	pozbawieni.	Nie	było	
ośrodka,	 który	 sprawowałby	 opiekę	 
w	domu	pacjenta	– informuje mnie 
Justyna Myga, koordynatorka wo-
lontariatu i Hospicjum Domowe-
go oraz członek Stowarzyszenia. 
 Stowarzyszenie Opieki Pa-
liatywnej Ziemi Zawierciańskiej 
powstało przy Hospicjum Domo-
wym. Od stycznia 2004 r. służy nie-
odpłatnie (na podstawie umowy  
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia) osobom przewlekle i termi-
nalnie chorym, głównie z chorobą 
nowotworową. Głównym celem 
Stowarzyszenia jest promowanie 
opieki hospicyjnej wśród lokalnej 
społeczności oraz pozyskiwanie 
środków na budowę stacjonarne-
go hospicjum na terenie naszego 
miasta. 
 W związku z tymi przedsię-
wzięciami, Stowarzyszenie włą-
czyło się w ogólnopolski projekt 
rozwoju wolontariatu hospicyj-
nego „Lubię pomagać”. Twórcą  
i realizatorem projektu jest Funda-
cja Hospicyjna z Gdańska, a sam 
projekt składa się z 3 etapów: 
●  W	I	etapie,	realizowanym	w	latach	
2007-2008	powstało	przy	Hospicjum	
Domowym	profesjonalne	Centrum	Wo-

lontariatu.	W	tym	czasie	promowaliśmy	
wolontariat	i	hasło:	„Lubię	pomagać”,	
przez	co	byliśmy	w	stanie	ukazać	moż-
liwości	samorealizacji	młodzieży	i	osób	
dorosłych	poprzez	wolontariat.	
 W tym czasie pozyskano 
pierwszych wolontariuszy, wśród 
których znalazła się 19-letnia Pau-
lina Domagała, tegoroczna matu-
rzystka. Paulina już od dwóch lat 
wierna jest swojej podopiecznej, 
dzięki której dowiedziała się, co  
w praktyce oznaczają tak donio-
słe określenia, jak praca nad sobą 
czy poczucie spełnienia, o których 
wspomina w rozmowie ze mną. 
 Z uśmiechem opowiada o roz-
mowach prowadzonych z chorą,  
o zaangażowaniu, które towarzy-
szy jej w drobnych pracach do-
mowych. Na jej wesołej twarzy nie 
widać śladów zmęczenia czy nega-
tywnych emocji wywołanych przez 
rutynę – bo ciężkie dni mogą przy-
trafić się nawet wolontariuszom. 
Siły i energii dostarczają jej rodzi-
ce, dyrektor Hospicjum oraz pani 
Justyna, które podziwiają zaanga-
żowanie i wytrwałość tak młodej 
osoby. Trzymają też kciuki za Pau-
linę, która swe plany nadal wiąże 
z pomaganiem innym – chciałaby 
rozpocząć studia medyczne. 
●  ii etap, obejmujący rok 2008  
i 2009, to czas, kiedy Centrum Wo-
lontariatu wsparte zostało przez 
Fundację Hospicyjną pomocami 
multimedialnymi (laptop, rzutnik, 
płyty CD), co w dużej mierze przy-
czyniło się do rozpoczęcia eduka-
cji wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej. Wiele szkół włączyło się w tym 
czasie w organizowane wówczas 
dwie duże kampanie społeczne  
o zasięgu ogólnopolskim, a nawet 
ogólnoświatowym: „Pola Nadziei” 
i  „Hospicjum to też życie”. Na-
uczyciele uzyskali możliwość od-
bycia bezpłatnych szkoleń organi-
zowanych przez Fundację. 
●  Podczas iii etapu, który trwa 
od roku 2009, poprzez artykuły  
i ulotki, jak również wykład w Za-
wierciańskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku, podejmowane są sta-
rania, aby dotrzeć do osób, które 
ukończyły 50. rok życia. 
 Wszystkie kampanie objęte są 
patronatem honorowym Prezy-
denta Miasta – Mirosława Mazura 
oraz Starosty Powiatu Zawierciań-
skiego – Ryszarda Macha. Patro-
nat medialny sprawują:  TVP Ka-

towice, Radio Katowice, „Dziennik 
Zachodni”, „Kurier Jurajski” oraz 
serwisy internetowe www.zawier-
cie.info i www.gazetajurajska.pl.
 Każdego miesiąca około 70 
osób i ich rodziny otrzymują po-
moc w ramach Zespołu Domowej 
Opieki Paliatywnej; blisko 30 cho-
rych wspiera natomiast Poradnia 
Medycyny Paliatywnej. Pomoc 
otrzyma każdy potrzebujący, choć 
personel to tylko 12 osób – leka-
rze, pielęgniarki, rehabilitantka 
i psycholog. W ich zadaniach 
– m.in. łagodzeniu bólu i cierpień 
psychicznych, pielęgnacji, pomo-
cy w stawieniu czoła problemom 
społecznym oraz edukacji zdro-
wotnej – z pomocą przychodzą 
wolontariusze. 
 Każda z osób pragnących zo-
stać wolontariuszem powinna wy-
pełnić ankietę, przejść rozmowę 
kwalifikacyjną i szereg spotkań  
z koordynatorem wolontariatu 
oraz odbyć szkolenie przygotowu-
jące do pracy. Wolontariusz pra-
cuje podczas kampanii społecznej, 
pomaga w organizacji koncertów, 
podczas zbiórek czy w pracach 
biurowych. Każdy, kto czuje,  
że jest w stanie podarować cząstkę 
siebie drugiemu człowiekowi, od-
wiedza pacjenta w domu. 
 Taki impuls do działania po-
czuła rok temu pani Lidia, kolej-
na wolontariuszka, która wierzy,  
że każdy z nas pomiędzy pracą 
zawodową, domem, rodziną czy 
szkołą jest w stanie wygospodaro-
wać kilka chwil dla chorego – po-
trzebującego wsparcia, często osa-
motnionego, drugiego człowieka. 
 Moi rozmówcy to osoby bardzo 
sympatyczne, o wielkich sercach,  
a przy tym niezwykle skromne, 
które w pierwszej kolejności myślą 
o innych, dopiero później o sobie. 
 Zapytana o cele i marzenia na 
przyszłe lata działalności, pani dy-
rektor w imieniu całego persone-
lu odpowiada: Prosimy	mieszkańców	 
o	wsparcie	w	staraniach	o	utworzenie	
stacjonarnego	 hospicjum	 w	 naszym	
mieście.	Wesprzeć	możecie	nas	Państwo	
przekazując	1%	podatku	na	jego	bu-
dowę.	Naszym	marzeniem	jest,	aby	po-

wstało	w	Zawierciu	takie	miejsce,	któ-
rego	potrzebuje	przecież	wiele	chorych	
osób.	W	ramach	kampanii	społecznych	
»Pola	Nadziei«	oraz	Obchodów	Świa-
towego	Dnia	Hospicjów	i	Opieki	Palia-
tywnej	organizujemy	koncerty	i	zbiórki	
pieniędzy	na	 rzecz	 budowy	hospicjum	
stacjonarnego.	 Z	 pomocą	 przy	 reali-
zacji	kampanii	przychodzą	nam	szkoły	 
z	miasta	i	powiatu.	W	tym	roku	koncert	
finałowy	»Pól	Nadziei2009/2010«	od-
będzie	się	22	kwietnia	w	godz.	12.00-
14.30	 w	 Miejskim	 Ośrodku	 Kultury	 
w	 Zawierciu,	 a	 kwesta	 cztery	 dni	
wcześniej. 
 Na koniec zapytałam, czy poja-
wiają się jakieś problemy związane  
z codziennymi działaniami. Pani 
Lidia odpowiedziała: Kiedy	 jest	mi	
ciężko,	myślę	sobie:	Co	ma	powiedzieć	
ten	ciężko	chory	człowiek…? Pani Ju-
styna i pani Bogusława zgodnie 
twierdzą: Problemy	i	trudności	są	za-
wsze,	ale	nie	takie,	żebyśmy	nie	mogli	
ich	 rozwiązać…. Uśmiech Pauliny 
mówi sam za siebie. 
 „Pomaganie wzmacnia” – wy-
czytałam na plakacie zawieszonym  
w korytarzu Centrum Medyczne-
go. Wiedziałam już, że to najpraw-
dziwsza prawda. 

ewelina Bednarz

Stowarzyszenie opieki Paliatyw-
nej Ziemi Zawierciańskiej i ho-
spicjum Domowe
ul. Dojazd 5K, 42-400 Zawiercie 
(biuro czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-16), tel./fax. 
/032/6702537, e-mail: biuro@
lasotazawiercie.pl; www.lasotaza-
wiercie.pl, nr konta: PKo BP 32 
1020 2498 0000 8602 0172 3923

1 + 1 = 2 
1 + 1 + 1 = 3 
1 + 1 + 1 + 1 = 4 

Wolontariusze Stowarzyszenia w czasie zbiórki, fot. arch. Stowarzyszenia

ZBUDUJMy RAZeM 
hoSPiCJUM

Bogusława Lasota - Prezes Stowarzy-
szenia, fot. Michał Romanek
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 Ruch to ogólnopolska 
wspólnota odnowy Kościoła, 
która ma za zadanie wycho-
wanie ludzi do dojrzałej wiary 
chrześcijańskiej poprzez forma-
cję. Gromadzi osoby różnego 
wieku i stanu: młodzież, do-
rosłych, kapłanów, zakonnice 
oraz rodziny (Domowy Kościół). 
Znakiem Ruchu światło-Życie 
jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ 
(czyt. phos-dzoe) – greckie sło-
wa „światło” i „życie”, krzyżujące 
się na literze „omega” i ułożone 
w kształt krzyża. Jest to symbol 
Ducha świętego jako tego, który 
jest wszystkim. Popularna nazwa 
tego symbolu to „foska”. Ducho-
wość wspólnoty wyraża 10 dro-
gowskazów Nowego Człowieka 
(drogowskazy, które pomagają 
w nawróceniu). 
 światło-Życie zostało za-
łożone w latach 70. przez ks. 
Franciszka Blachnickiego, który 
stworzył program formacyjny. 
W programie tym bierze udział 
każdy uczestnik po ewangeli-
zacji, prowadzi on do osobiste-
go przyjęcia Jezusa Chrystusa 
jako swojego Pana i Zbawiciela. 
Uczestnicy stają się uczniami 
Chrystusa i poznają jego naukę, 
ten proces nazywany jest inaczej 
deuterokatechumenatem. Na-
stępnym krokiem jest formacja  
w diakoni (diakonia – służ-
ba), np. diakonia muzyczna, 
liturgiczna, modlitwy. Struk-
tura Wspólnoty jest zgodna ze 
strukturą Kościoła, małe gru-
py tworzą większe środowisko 
wzrastania w wierze, które ściśle 
związane jest ze wspólnotą pa-
rafialną. Wspólnoty parafialne 
Ruchu światło-Życie spotykają 
się na Dniach Wspólnoty, odby-
wających się cztery razy w roku. 

Kapłani należący do Ruchu są 
najczęściej moderatorami, od-
powiadają za duchową formację 
oazowiczów. Ruch działa obec-
nie w całej Polsce, a także w Cze-
chach, na Słowacji, na Łotwie,  
w Niemczech i na Białorusi.
 Młodzieżowa grupa za-
wierciańska jest jedną z naj-
prężniej działających i najwięk-
szych tego typu w całej Diecezji 
Częstochowskiej. Liczy ok. 50 
osób, spotyka się w parafii p.w. 
św. Stanisława Kostki w Zawier-
ciu. Wspólnota dzieli się na 8 
grup, które prowadzą anima-
torzy (osoby animujące spotka-
nia), moderatorem wspólnoty 
jest zawsze jeden z wikariuszy 
tej parafii. Grupy spotykają się 
w piątki o godz. 17.15, spotka-
nia rozpoczynają się wspólnym 
śpiewem, o godz. 18. oazowi-
cze razem uczestniczą w mszy,  
a o 19. rozpoczynają się spotka-
nia w grupach.
 Zawierciańska Oaza 
w 2009 r. współorganizowała 
Parafialny Festyn z okazji Dnia 

Matki i Dziecka, z którego do-
chód przeznaczono na letnie 
kolonie w Zakopanem dla dzieci 
z ubogich rodzin. Grupa orga-
nizuje bezalkoholowe impre-
zy sylwestrowe, karnawałowe  
i andrzejkowe, które stały się już 
tradycją. W co drugi czwartek, 
po wieczornej Mszy świętej, od-
bywają się Wspólnotowe Modli-
twy – zwane Otwartymi drzwia-
mi, z racji tego, że przyjść na nie 
może każdy. Oaza stale angażuje 
się w życie parafii, znaczna część 
chłopców służy przy ołtarzu,  
a animatorzy muzyczni i schola 
grą i śpiewem uświetniają nie-
dzielną liturgię Mszy świętej. 
 Ruch światło-Życie sku-
pia przede wszystkim młodych 
ludzi, często takich, którzy  
w swym życiu bardzo się pogu-
bili. Wspólnota to dla nich dru-
gi dom, czasem jedyny, miejsce, 
gdzie mają przyjaciół i nikt ich 
nie odrzuca, czują się potrzeb-
ni. Dzięki Ruchowi wiele osób 
zmieniło swoje życie lub wyszło 
z nałogów. 

 Dwa razy w roku organi-
zowane są wyjazdy na rekolekcje 
(letnie i zimowe), to właśnie tam 
uczestnicy doświadczają „Ży-
wego Kościoła”. Doświadczają 
Boga, który jest żywy i prawdzi-
wy. i nie jest to tylko pobożne 
gadanie, ale słowa, które można 
usłyszeć od osób wracających 
z rekolekcji, osób które często 
przed wyjazdem znają Boga 
jako „kogoś, kto jest gdzieś”. Na 
ostatnie rekolekcje zimowe z Za-
wiercia i okolic wyjechało ponad 
100 osób. 
 Zawierciańska grupa jest 
otwarta na nowych uczestników, 
którzy chcą poznać, na czym 
polega Wspólnota, Wiara i przy-
bliżyć się do Jezusa. Wszystkich 
chętnych zaprasza na spotkania 
piątkowe.

Michał Dobrzański

Dane kontaktowe: Parafia p.w. 
św. Stanisława Kostki w Zawier-

ciu, ul. Zaparkowa 27, 42-400 
Zawiercie. Spotkania w każdy 

piątek o godz. 17.15.

oAZA NA PUSTyNi śWiATA
Wspólnota Ruchu Światło-Życie, potocznie nazywana Oazą, jest jednym z prężnie działających stowarzy-
szeń młodzieżowych w Zawierciu. 

Impreza karnawałowa 2009, fot. arch. Oazy

SPROStOWANIA dO NR 2 „ZAWIeRCIANINA”:

W artykule „Zarażać fotografią” (wywiad ze Sławomirem Smoleniem) podano błędny adres strony.  
Poprawny to: www.grupajpt.pl
W artykule „Po prostu być” na temat Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pomyłkowo podpisano fotografię na 
stronie 6: „Zarząd UTW”, w rzeczywistości zdjęcie przedstawia część Rady Programowej. Ponadto błędnie wskazano osobę 
odpowiedzialną za prowadzenie kawiarenki literackiej. Faktycznie jest nią pani Halina Kula-Żmuda. Dodatkowo autorką 
tekstu i muzyki hymnu Uniwersytetu jest pani Rozalia Januszewska. Przepraszamy za nieścisłości.

Redakcja

1.

2.
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 Kiedy przybliżamy współ-
czesnym mieszkańcom Zawiercia 
i okolic sylwetki i działania osób 
najbardziej zasłużonych dla mia-
sta, najczęściej są nimi mężczyź-
ni. Jednak chwalebny wyjątek 
stanowi postać Heleny Malczew-
skiej, kobiety naprawdę niezwy-
kłej, śmiało realizującej przy-
świecające jej idee, bez względu  
na różnorakie problemy. Młodzi 
zawiercianie znają ją jako pa-
tronkę ii Liceum Ogólnokształ-
cącego, nie do końca zdając so-
bie sprawę z tego, jakie zasługi  
są udziałem pani Malczewskiej.
 Nie wiemy co tak naprawdę 
spowodowało, że Helena Mal-
czewska znalazła się w Zawierciu. 
Urodziła się 28 lutego 1869 r. 
we wsi Sobaków, w parafii Gorz-
kowice, nieopodal Piotrkowa 
Trybunalskiego, w domu Piotra  
i Władysławy Malczewskiej z d. 
Żabickiej.1 Rodzina ta była nie-
zwykła – wszystkie trzy córki 
państwa Malczewskich założyły 
polskie szkoły w różnych częś-
ciach kraju. Właśnie dzięki swo-
jej heroicznej postawie na polu 
edukacji bohaterka tego artyku-
łu zasłużyła się najbardziej dla 
Zawiercia. W 1898 r. założyła 
pierwszą, czteroklasową szkołę 
średnią w tym mieście – gimna-
zjum dla dziewcząt. Wyprzedziła 
tym samym o wiele lat takie pla-
cówki, jak Prywatne Gimnazjum 
Męskie, Gimnazjum Wandy 
Karczewskiej czy Seminarium 
Nauczycielskie.2 Dla dziewcząt w 
tamtym czasie ukończenie gim-
nazjum dawało szanse na lepszą 
przyszłość. 
 Żyjące absolwentki wspo-
minają ją jako kobietę bardzo 
sumienną i dbającą o porządek. 
Wrażliwa na potrzeby innych, dla 
swoich uczennic była jak matka. 
Zawsze troszczyła się o ich sytua-
cję materialną, a ta była w wielu 
przypadkach ciężka, zwłaszcza  
w dobie kryzysu. Każdą swoją 
podopieczną Pani Malczewska 
znała osobiście. Często obniżała 
pobierane opłaty. Jawi się jako 
osoba postępowa, lojalna, do-
skonała organizatorka, wrażliwa  
i dążąca z pomocą wszędzie, 
gdzie widziała tego potrzebę.3
 Organizowała m.in. lekcje 
zarobkowe dla zdolnych uczen-

nic w domach bogatych zawier-
cian, by miały środki na czesne, 
dla absolwentek szukała pracy.4
 Starała się przede wszystkim  
o dobór jak najlepiej wykwalifi-
kowanej kadry nauczycielskiej, 
choć tacy ludzie nie byli nisko 
opłacani. Pani Przełożona (bo tak 
był nazywana), pomimo sporych 
problemów finansowych, jakie 
miała jej szkoła, robiła wszystko, 
by poziom nauczania w placówce 
był wysoki, co przynosiło owo-
ce, wiele absolwentek stanowiło 
kwiat inteligencji polskiej. Jak 
dowiadujemy się z materiałów 
przekazanych przez p. Jerzego 
Abramskiego, „Kurier Zagłę-
bia” w numerach 244 i 261 pisał  
o wysokim poziomie czteroklaso-
wej pensji, zaś sama Helena Mal-
czewska była osobą niezwykle 
cenioną w Kuratorium w Krako-
wie, które darzyło ją ogromnym 
zaufaniem. Pełniła rolę doradcy 
oraz pełnomocnika jako opinio-
dawca.
 Żyła bardzo skromnie, nie-
mal całe fundusze inwestując  
w szkołę. Budynek placówki na-
leżał do niej i został odpowiednio 
zaadaptowany do celów eduka-
cyjnych, a Pani Helena dbała  
o jak najlepsze wyposażenie pla-
cówki. Pieniądze na prowadzenie 
szkoły były pozyskiwane na wiele 
sposobów: od pobierania czes-
nego w różnej wysokości, przez 
organizowanie dochodowych 
imprez, aż do zbierania na tacę 
w kościele. Wszystko to dla dobra 
młodych zawiercianek, bo nic  
z tych pieniędzy nie zatrzymy-
wała dla siebie. Jeżeli pojawiły 
się nadwyżki pieniędzy, przezna-
czane były na pilne cele charyta-
tywne. 
 Problemy finansowe nigdy 
nie osłabiły ducha Heleny Mal-
czewskiej. Dobudowano z czasem 
salę gimnastyczną, pomieszcze-
nia sanitarne, biblioteka w latach 
1935-1936 liczyła 800 tomów  
w języku polskim i niemieckim.5
 W roku szkolnym 
1918/1919 otworzono pierw-
szą klasę maturalną w historii 
szkoły. W kolejnych latach egza-
min maturalny odbywał się pod 
przewodnictwem delegata Ku-
ratorium. Do szkoły uczęszczało  
w tym czasie 200 uczennic.

 Gimnazjum Żeń-
skie było miejscem, 
gdzie młode dziewczęta 
mogły również nauczyć 
się tolerancji i szacunku 
dla drugiego człowieka,  
co było ważne dla miesz-
kańców wielowyznanio-
wego Zawiercia. Uczenni-
cami pensji były zarówno 
córki inteligencji, jak  
i robotników, katoliczki, 
żydówki i protestantki. 
Różnic w ich traktowa-
niu nie było, a dziewczęta 
innych wyznań składały 
oświadczenia, że uczą się 
swojej religii, bowiem dla 
Pani Malczewskiej wy-
chowanie religijne było 
bardzo ważne.
 Mimo iż praca  
w szkole zabierała Pani Przełożo-
nej mnóstwo czasu, była ona rów-
nież aktywna na rzecz Zawiercia. 
Działała m.in. w Zarządzie Rady 
Miejskiej Opiekuńczej, która  
w latach wojny ratowała od gło-
du setki ludzi. Należała do Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Zawierciu 
od dnia jego powstania, tzn. 
od 04.06.1910 r. Razem z nią 
do Oddziału należała jej zaufa-
na sekretarka, oddana pracy  
w Gimnazjum, Stefania Grodz-
ka.
 Helena Malczewska podjęła 
równocześnie opiekę nad szpi-
talem „Czortków” i była prze-
wodniczącą Oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża, założone-
go 03.03.1920 r. Natomiast od  
1923 r. była członkiem Koła 
Przyjaciół Harcerzy.6 Wspania-
łym świadectwem patriotycznego 
wychowania młodzieży w gim-
nazjum Malczewskiej było zało-
żenie w konspiracji organizacji 
harcerskiej jesienią 1916 r. przez 
nauczycielkę Leokadię Gibkę
 Młode dziewczęta były też 
kształcone w duchu rozwoju 
kulturalnego. 29 lutego 1916 r. 
wystąpiły w Domu Ludowym, 
prezentując spektakle „Zaczaro-
wana Małgosia” A. Niemojew-
skiego, „Wiara, nadzieja i miłość” 
Pustowskiego oraz przedstawiły 
żywy obraz A. Grottgera „Głód”. 
Pieniądze z biletów przeznaczo-
no na działalność charytatywną.

 Pani Malczewska zmarła  
16 lutego 1936 r. i została pocho-
wana na cmentarzu parafialnym 
w Zawierciu. Nie była rodowitą 
zawiercianką, ale przez olbrzymi 
wkład w rozwój miasta zasłużyła 
na wieczną pamięć mieszkań-
ców.
 Była kobietą na miarę swo-
ich czasów. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności, do dziś nie znanym 
historykowi, pojawiła się w Za-
wierciu. Dla uczennic była matką 
i nauczycielką w jednym; tole-
rancyjna, opiekuńcza, surowa, 
kiedy potrzeba, ale i łagodna, 
śmiało idąca do przyświecające-
go jej celu bez względu na prze-
ciwności, powinna być  zawsze 
pamiętna przez młodzież nie 
tylko tę uczęszczającą do szkoły, 
w której sama kiedyś uczyła, ale 
przez wszystkich chcących zrobić 
w swoim życiu coś, co inni będą 
wspominać z uznaniem.

Damian Domżalski

Przypisy: 
1 Data podana na podstawie świadectwa 
chrztu zamieszczonego w: Anna Ładoń-Przy-
byłowa, „Memoriał w sprawie przywrócenia 
II Liceum Ogólnokształcącemu w Zawierciu 
imienia Heleny Malczewskiej, w: „Zarys dzie-
jów II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 
Malczewskiej w Zawierciu 1989-1998, praca 
zbiorowa pod redakcją Józefa Niedźwieckie-
go, Zawiercie 1998, s. 6.
2 ibidem, s. 5.
3 ibidem, s. 6. i 9.
4 ibidem.
5 ibidem.
6 ibidem, s. 9.

heLeNA MALCZeWSKA
kobieta nieustraszona

Portret Heleny Malczewskiej, zdjęcie pochodzi ze 
zbiorów Anny Wystrychowskiej
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 Już w pierwszej połowie 
XiX wieku do właścicieli dóbr 
ziemskich w okolicach Zawier-
cia docierają informacje (zapro-
szenia) o wystawach rolniczych  
w Moskwie. W okresie tworzenia 
podwalin przemysłu Zawiercia, 
w drugiej połowie XiX w. właś-
ciciele Towarzystwa Akcyjnego 
„Zawiercie” zdawali sobie dosko-
nale sprawę z roli, jaką w sferze 
marketingowej odgrywa promo-
cja na wystawach przemysłowo-
rolniczych. 
 Po raz pierwszy wyroby ba-
wełniane TAZ zostały zaprezento-
wane na Wystawie Przemysłowo-
Rolniczej w Warszawie w 1880 r. 
Nie można tego pierwszego kro-
ku uznać za udany, ale już pięć 
lat później na tej samej wystawie 
Towarzystwo zostało nagrodzo-
ne złotym medalem. Komisja 
konkursowa wysoko oceniła dru-
kowane i barwne wyroby baweł-
niane z Zawiercia, które stały się 
sztandarowym produktem na 
kilkadziesiąt następnych lat. Pod 
koniec września 1885 r. fabry-
ka zamknęła portfel zamówień,  
z uwagi na ogromne zaintereso-
wanie nabywców wyrobami TAZ.
Wzrost produkcji tej 
największej zawier-
ciańskiej fabryki był 
prawdopodobnie 
impulsem – niedo-
cenianym dzisiaj 
przez historyków 
– który zaowocował 
w 1886 r. narodzina-
mi pomysłu budowy 
pierwszego kościoła 
(bazylika św. Aposto-
łów Piotra i Pawła).
 Trudno dzisiaj 
odtworzyć listę wy-
staw, w jakich brali 
udział przedsiębior-
cy okolic Zawiercia 
na przełomie XiX  
i XX wieku. W dzie-
jach regionu niewąt-
pliwie największym 
wydarzeniem pro-
mocyjno-marketin-
gowym była Wystawa 
Przemysłowo-Rol-
nicza w Częstocho-
wie w 1909 roku. 
W ubiegłym roku 
obchodzono setną 
rocznicę tego wyda-

rzenia, bezprecedensowe-
go w dziejach Częstochowy  
i regionu. 
 Pomysł wystawy naro-
dził się w 1907 r. Przedsię-
biorcy z Zawiercia czynnie 
włączyli się w prace organi-
zacyjne, a jedno z pierwszych 
posiedzeń Komitetu Organi-
zacyjnego odbyło się właśnie 
w Zawierciu. To właśnie tutaj, 
w ostatnich dniach grudnia,  
podjęta została jedna z klu-
czowych decyzji o terminie 
wystawy, który przesunięto  
z 1908 na 1909 rok. Dyrektor 
TAZ, Stanisław Szymański, 
został wybrany wiceprezesem 
Komitetu Organizacyjnego. 
W składzie komisji oceniają-
cych wystawców znaleźli się 
też inni zawiercianie, m.in. 
dyrektor handlowy TAZ, Marcin 
Ginsberg. Wsparcia finansowego 
udzielili również właściciele firm, 
które nie brały udziału w wysta-
wie, np. ernest erbe czy Huta 
Szkła Reich i s-ka. 
 Wystawa częstochowska zo-
stała otwarta 5 sierpnia 1909 r. 
i trwała do 4 października. Sza-
cuje się, że tereny wystawowe 

odwiedziło ponad 700 tys. osób 
i był to spektakularny sukces 
organizatorów. Trudno współ-
cześnie znaleźć podobny przy-
kład promocji Zawiercia o tak 
dużym zasięgu. Obok znanych 
firm, jak TAZ, Fabryka pęd-
ni, maszyn i odlewnia żelaza  
w Zawierciu Sambor, Krawczyk  
i S-ka, „Stanisław Ginsberg”, biu-
ra przemysłowo-techniczne w Za-

wierciu i Częstochowie, 
na wystawie Zawiercie 
prezentowało również 
dorobek kulturalny  
i oświatowy. Swoje pra-
ce przedstawiły szkoła 
fabryczna TAZ, miej-
scowa ochronka oraz 
szkoła przyfabryczna 
dla ślusarzy Huldschyń-
skiego. 
 Dyrektor To-
warzystwa Akcyjnego 
„Zawiercie”, Szymański, 
zwracał wcześniej uwa-

gę, że wielki przemysł „wyników	
praktycznych	 z	 wystawy	 tej	 prawdo-
podobnie	 nie	 osiągnie,	 obowiązkiem	
jednak	tego	przemysłu	jest	popieranie	
wystawy	 ze	 względu	 na	 znaczenie	
kulturalne”. Korespondent jednej  
z gazet, omawiając wystawę, pisał: 
„Kto	z	was	wie,	 iż	w	skromnym	Za-
wierciu	 skromny	 urzędnik	 fabryczny	
p.	Juliusz	Isaak	dochował	się	–	dzięki	
mozołowi	i	ofiarom	całego	życia	–	jed-
nej	z	najwspanialszych	kolekcji	stawo-
nogów,	jaka	jest	na	świecie?”. Obok 
niego swoje zbiory fizjograficzne 
ze skamielinami i minerałami 
okolic Zawiercia prezentował też 
Piotr Lubicz Strzeszewski – były 
generalny dyrektor TAZ. 
 Organizatorzy wystawy 
przygotowali dla zwiedzających 
liczne pamiątki. Wśród nich 
możemy spotkać barwną chustę  
z panoramą wystawy i widokiem 
klasztoru jasnogórskiego, która 
została zaprojektowana i wypro-
dukowana w fabryce Towarzy-

ZAWieRCie NA WySTAWie W
Zawiercie na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Częstochowie w roku 1909

1909

Panorama wystawy. Widok z wieży klasztoru jasnogórskiego z charaktery-
styczną kopułą pawilonu Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie”, fot. arch. 
Antykwarni „Niezależna” w Częstochowie

Widok pawilonu wystawowego TAZ. Obecnie filia Muzeum Częstochowskie-
go. W przeszłości budynek ten pełnił funkcję obserwatorium astronomiczne-
go, fot. arch. Antykwarni „Niezależna” w Częstochowie

Widok hali maszyn, obok po prawej widoczny przeszklony pawilon zawier-
ciańskiej firmy Sambor, Krawczyk i S-ka, fot. arch. Antykwarni „Nieza-
leżna” w Częstochowie

Chusta wykonana w fabryce TAZ z panoramą Starej Bawełny u dołu, fot. arch. Anty-
kwarni „Niezależna” w Częstochowie
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 Mieszcząca się w pięknym pa-
łacu dyrektorskim przy ulicy Szy-
mańskiego miejska i powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Zawierciu 
jest z pewnością znana każdemu 
mieszkańcowi miasta i okolic. 
Niestety, większość z nich nie jest 
świadoma, jakie bogactwo kryje 
się za jej murami – dostępne dla 
każdego, kto tylko się zainteresu-
je. 

Początki

Od swego powstania w grudniu 
1948 r., biblioteka stale jest miej-
scem, gdzie zawiercianie mogą 
miło spędzić czas, poszerzyć wie-
dzę, a także rozwinąć się kultu-
ralnie. Nie należy bowiem po-
strzegać placówki jedynie przez 
pryzmat wypożyczania książek. 
Działalność tej instytucji jest bar-
dzo mocno nacechowana duchem 
społecznym. Już samo zbieranie 
pozycji książkowych wiązało się  
z poświęceniem pracowników bi-
blioteki. Jak wspomina ewa Trep-
ka, pracownica czytelni, szcze-
gólnie cenne egzemplarze były 
kupowane na aukcjach, dzięki 
czemu są nie tylko ozdobą półek, 
ale także wspaniałymi klejnotami 
i skarbnicą wiedzy, niespotykaną 
nigdzie indziej w regionie. Pierw-
sza książka stała się częścią zbiorów  
w 1948 r., a nosiła tytuł „Ruch 
podziemny w gettach i obozach”, 
autorstwa B. Ajzensztejn.

skarby czytelNi

Czytelnia może poszczycić się 
posiadaniem takich cennych 
dzieł, jak reprint „Nowych Aten”  
B. Chmielowskiego (pierwsza pol-
ska encyklopedia), „Pszczoła Pol-
ska” nr 8 z roku 1820 czy wspa-
niałe dzieło „Constitvcie statvta  
i przywileje, na walnych seymach 
koronnych od Roku Pańskie[go] 
1550 aż do 1637 Vchwalone”, 
będące chlubą Biblioteki. Warto 
wspomnieć również o wielkich 
„encyklopediach Staropolskich” 
Glogera i Brücknera, a także  

o „encyklopediach Powszech-
nych” Gutenberga, Olgelbran-
da czy Larousse’a, reprincie  
„O obrotach sfer niebieskich” Ko-
pernika i Biblii Gutenberga. Kto 
wejdzie do biblioteki, znajdzie na 
półkach również najlepsze opra-
cowania, prasę i fachową pomoc 
od świetnego personelu. Ponie-
waż biblioteka idzie z duchem 
nowoczesności, czytelnicy mogą 
również korzystać z internetu. 

działalNość sPołeczNa

Warto spojrzeć także na społeczną 
działalność placówki. Od dłuższe-
go czasu do biblioteki przybywa-
ją na zaproszenie różne ciekawe  
i popularne postaci ze świata kul-
tury. Wśród nich można znaleźć 
m.in. Alfreda Szklarskiego, Annę 
Rydlównę, Bogdana Bartkowskie-
go, edmunda Kosiarza czy Juliu-
sza Sienkiewicza – wnuka twórcy 
„Trylogii”. Biblioteka gościła także 
imprezę zorganizowaną z okazji 
150-lecia powstania „Pana Tade-
usza”. Organizacją tych przed-
sięwzięć zajmowała się pani ewa 
Trepka.
 Biblioteka prowadzi również 
ożywioną współpracę ze Szkołą 
Specjalną w Zawierciu, której ucz-
niowie – bardzo często uzdolnie-
ni manualnie – wykonują piękne 
rękodzieła, prezentowane później 
w holu biblioteki. „Dzieci są rów-
nież dowożone na lekcje dzięki 
temu, że ze środków unijnych za-
kupiono odpowiedni samochód” 
– mówi mi pani iwona Sus, dy-
rektor Biblioteki Powiatowej. 
Zawierciańska biblioteka współ-
pracuje również z Centralnym 
Związkiem Niewidomych w War-
szawie. W zbiorach biblioteki 
znajduje się 560 tytułów książki 
mówionej, głównie o tematyce 
beletrystycznej. Znajdziemy też 
podręczniki wykonane pismem 
Braille’a. 
 Współpraca obejmuje również 
takie instytucje, jak Państwowy 

Dom Pomocy Spo-
łecznej oraz Dzien-
ny Dom Pomocy 
Społecznej, wraz 
z którym organi-
zowany jest Teatr 
Seniora. Dzięki 
zbiorom Biblio-
teki powiatowej 
powstał w Mor-
sku punkt biblio-

teczny, a nadwyżki 

książkowe są sprzedawane po zło-
tówce. Pracownice Biblioteki nie 
ograniczają się tylko do siedzenia 
za biurkiem, lecz jeżdżą z książ-
kami do czytelników dotkniętych 
chorobą. – „Móc pomóc innym, 
nie oczekując na rewanż” – to zda-
niem dyrektor placówki podstawa 
działalności społecznej, jaką zaj-
muje się biblioteka. Bardzo często 
główny hol budynku biblioteki 
służy jako galeria. Ostatnio orga-
nizowano tam m.in. wystawę po-
święconą Gminie Ogrodzieniec, 
prezentację zdjęć „Nordalia”  
o tematyce pokazującej życie ludzi 
i krajobrazy Skandynawii, a także 
wystawę Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży ku czci błogo-
sławionej Karoliny Kózkówny  
w rocznicę jej śmierci, z udziałem 
arcybiskupa częstochowskiego, 
Stanisława Nowaka. 
 Biblioteka organizuje również 
inne imprezy, np. wieczorki poe-
tyckie, na których można zapo-
znać się z twórczością mniej zna-
nych artystów pióra. Są też lekcje 
biblioteczne dla przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawo-
wych, tłumaczące najmłodszym 
tajniki pracy wśród woluminów. 
Warto też wspomnieć o kierma-
szu taniej książki, organizowanym 
w czasie większych imprez miej-
skich. Można wówczas za sym-
boliczną złotówkę nabyć ciekawe 
lektury.
 Jak widać, do zawierciańskiej 
biblioteki warto zaglądać nie tyl-
ko po to, by szybko wypożyczyć 
książkę, ale również aby pogłębić 
swoje zainteresowania kulturalne 
lub poznać dzieje miasta i regio-
nu.

Damian Domżalski 

SWeGo Nie ZNACie
Bogactwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu

Iwona Sus - dyrektor Biblioteki (z lewej) oraz Ewa Trepka 
- pracownica czytelni, fot. Michał Romanek

Egzemplarz Constitvcie statvta  
i przywileje, na walnych seymach ko-
ronnych od Roku Pańskie[go] 1550 
aż do 1637 Vchwalone, fot. Damian 
Domżalski

stwa Akcyjnego „Zawiercie”. 
Jedyny znany egzemplarz tej 
chusty znajduje się w zbiorach 
prywatnych częstochowskiego 
antykwariusza. Jej fotografia 
trafiła na okładkę pamiątkowe-
go albumu, wydanego z okazji 
obchodów setnej rocznicy wy-
stawy częstochowskiej. Pomy-
słodawcy wydania nie wiedzieli, 
że u dołu wspaniałej, kolorowej 
chusty znajduje się widok fabry-
ki bawełny w Zawierciu. 
 efekty udziału w wystawie 
można mierzyć przywiezionymi 
wówczas do Zawiercia dyploma-
mi i medalami, ale nie to było 
najważniejsze. Odwiedzający 
wystawę mogli się przekonać, że 
w zawierciańskich osadach fa-
brycznych, które nabierają miej-
skiego charakteru, w sąsiedz-
twie nowoczesnego przemysłu  
krzewi się oświata i kultura, że 
można tutaj rozwijać swoje zain-
teresowania. Uroki krajobrazu 
okolic Zawiercia prezentował na 
wystawie znany fotograf –igna-
cy Męcik. W latach 1907-1909  
w prasie częstochowskiej ukaza-
ło się wiele notatek związanych 
z Zawierciem – o uroczystym 
otwarciu szkoły fabrycznej TAZ,  
o ośmioklasowej szkole ludo-
wej, o imprezach kulturalnych 
w miejscowej resursie i parku 
Bronisławów oraz o życiu towa-
rzyskim mieszkańców.
 Nie tylko pod tym wzglę-
dem największą akcję promo-
cyjną w dziejach Zawiercia mo-
żemy uznać za udaną. Jeszcze 
przez wiele lat użyteczną ozdobą 
terenów powystawowych były 
żeliwne słupy latarni odlanych 
w hucie Huldschyńskiego, a wy-
jątkową ozdobą parku pod Jas-
ną Górą do dzisiaj jest pawilon 
wystawowy, wybudowany przez 
Towarzystwo Akcyjne „Zawier-
cie”, który w przeszłości pełnił 
rolę obserwatorium astrono-
micznego, a obecnie mieści się 
w nim filia muzeum. Przy okazji 
obchodów setnej rocznicy wysta-
wy wydano również kalendarz, 
którego ozdobą jest widok pawi-
lonu wystawowego Towarzystwa 
Akcyjnego „Zawiercie”. Sympa-
tyczna promocja naszego miasta 
powróciła do Częstochowy po 
100 latach. 

Zdzisław Kluźniak

Pocztówki i pamiątkowa chusta 
pochodzą ze zbiorów antykwarni 
„Niezależna” w Częstochowie.
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 Jednym z głównych jego celów 
było ukazywanie piękna ziemi pol-
skiej oraz rozbudzanie uczuć pa-
triotycznych poprzez poznawanie 
Polski. 
 Towarzystwo wielką wagę 
przywiązywało do wychowywania 
młodzieży. Liczne grono działaczy 
społecznych podjęło się roli prze-
wodników i wychowawców. PTK 
prowadziło działalność populary-
zatorską, wydawniczą i turystyczną. 
W szczególności Towarzystwo orga-
nizowało i prowadziło muzea kra-
joznawcze, m.in. w Kaliszu (1908), 
Suwałkach (1908), Piotrkowie Try-
bunalskim (1909), Łowiczu (1910), 

Sandomierzu (1921), Nowogro-
dzie nad Narwią (1927) i Warce. 
ich zbiory gromadzone były przez 
członków z danego terenu. Towa-
rzystwo również wydawało prze-
wodniki, informatory i pocztówki,  
a od 1910 r. własne pismo krajo-
znawcze „Ziemia”.
 Już 4 czerwca 1910 r., a więc 
zaledwie cztery lata po utworzeniu 
PTK, w Zawierciu powstał Oddział 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego. 
 Aby wyjaśnić genezę tak szyb-
kiego powołania oddziału PTK w 
naszej miejscowości (bo Zawiercie 
nie było wówczas miastem), nale-
żałoby sięgnąć jeszcze głębiej, bo  
do 1885 r., kiedy 19-letni Aleksan-
der Janowski – urzędnik kolejowy 
w Sosnowcu, przyjechał z kolegą 
pociągiem do Zawiercia i udał się 
na wycieczkę do Ogrodzieńca.

 Zachwycił się jego widokiem  
w lipcowym słońcu, jak pisze we 
wspomnieniach: „Był	to	widok	tak	dla	
mnie	niezwykły,	tak	olśniewający,	że	pę-
dem	pobiegłem	ku	temu	zadziwiającemu	
zjawisku”. Ponieważ burza zatrzyma-
ła go w Podzamczu i nie zdążyłby  
na pociąg powrotny, został na noc  
i jak wspomina, widział zamek  
w promieniach słońca, w błyskawi-
cach i w świetle księżyca, za każdym 
razem inny, lecz zawsze piękny. Wi-
dział też, jak chłopcy rzucają kamie-
niami do tablicy fundacyjnej i wów-
czas zrodził się zamysł, by chronić 
takie zabytki przed zniszczeniem 
przez powołanie stowarzyszenia 

uświadamiającego war-
tość zabytków. 
 Udało się to do-
piero w 1906 r., kiedy 
Rosja wyszła osłabiona  
z wojny z Japonią i polu-
zowała rygory obowiązu-
jące w zaborze rosyjskim. 
Wówczas z inicjatywy 
Aleksandra Janowskiego 
powstało w Warszawie 
Polskie (!) Towarzystwo 
Krajoznawcze, z symbo-
lem przedstawiającym  
w centrum ruiny ogro-
dzienieckiego zamku 
z otokiem, na którym 

umieszczono herby Warszawy, Kra-
kowa i Poznania, czyli miast będą-
cych stolicami terenów objętych 
zaborami. 
 Głównym organizatorem wy-
cieczek PTK był Janowski, stąd 
nic dziwnego, że ich celem często 
bywała Jura. W dniach 15-16 maja  
1910 r. wycieczka taka z Warszawy 
przyjechała pociągiem do Zawiercia, 
skąd udała się do źródeł Warty oraz  
do Podzamcza i Pilicy, gdzie no-
cowano w pałacu Arkuszewskich. 
Opis tej wycieczki znajdziemy  
w „Ziemi”, gdzie czytamy: „Przy-
jeżdżających	 spotkali	 delegaci	 Resursy	
miejscowej	 pp.	 Przyborowski	 i	 Izaak.	 
W	 resursie	 przyjmowano	 gości	 śniada-
niem,	 a	 obowiązki	 gospodarzy	 pełnili	
pp.	 Dyrektorowie	 Ginsberg	 i	 Szymań-
ski”. Można domniemywać, że  
ta wycieczka zainspirowała za-
wierciańskich krajoznawców, któ-

rzy podejmowali jej uczestników  
w Zawierciu, do utworzenia oddzia-
łu PTK, bo już pół miesiąca później 
taki oddział został powołany.
 Co ciekawe, w tymże numerze 
„Ziemi” czytamy: „Przez	 3	 dni	 17,	
18	i	19	maja	r.b.	bawiła	w	Warszawie	
wycieczka	 szkoły	 z	 Zawiercia.	 Komisja	
wycieczkowa	wystarała	się	o	pozwolenie	
na	zwiedzanie	filtrów,	a	p.	Al.	Janowski	
oprowadził	40	osób	tej	wycieczki	po	Mu-
zeum	Przemysłu	 i	Rolnictwa,	 dzielnicy	
staromiejskiej,	 Powązkach	 i	 Wystawie	 
w	Zachęcie.	Przed	odjazdem	do	Zawier-
cia	młodych	gości	przyjmowało	podwie-
czorkiem	 Polskie	 Towarzystwo	 Krajo-
znawcze	w	 swoim	 lokalu”. Jak widać, 
związki PTK z elitą Zawiercia były 
silne jeszcze przed powołaniem od-
działu w naszym mieście. 
 Z „Roczników PTK”, wymienia-
jących nazwiska członków wszyst-
kich oddziałów, wiemy, kto należał 
do zawierciańskiego PTK. Pierw-
szym prezesem został ks. Czesław 
Chodorowski, a w skład Zarządu 
weszli: Józef Brzeziński, Marcin 
Ginsberg, Kazimierz Kaznowski, 
Jan Pasierbiński, Konstanty Pio-
trowski, Józef Przepieść, Bronisław 
Szulc, Stanisław Szymański i ks. Bo-
lesław Wajzler (pisany jako Weisler) 
i Maksymilian Walicki.  Członków 
było 66. 23 kwietnia 1911 r. odbyły 
się kolejne wybory, prezesem na-
dal pozostawał ks. Chodorowski, 
zastępcami Stefan Przyborowski 
i Lucyna Kulczycka, skarbnikiem 
i zarazem sekretarzem Konstan-
ty Piotrowski, a Stefania Grodzka 
wicesekretarzem. Członkowie Za-
rządu to: Stanisław Szymański, Jan 
Pasierbiński, Kazimierz Kaznowski, 
Tadeusz Walicki, Roman Kulczycki, 
d-rowa Zasuszyna, Fr. Niwińska, 
zastępcy: Ginsberg i Jaros. Człon-
ków 86. Przewodniczącym sekcji 
wycieczkowej został Walicki (10 wy-
cieczek), fotograficznej Kulczycki,  
a do odczytowej zaproszono Zasu-
szynę, Przyborowskiego, Kaznow-
skiego i Walickiego.
 W dniach 6-8 maja 1911 r. przy-
jeżdża do Zagłębia i Zawiercia kolej-
na wycieczka z Warszawy. Na dwor-
cu w Zawierciu na gości oczekują 
delegaci zawierciańskiego oddzia-
łu i lokują uczestników na nocleg  
w Domu Ludowym. W następnym 
dniu udali się do Siewierza, gdzie 
poza zwiedzaniem, jak pisze „Zie-
mia”, „uprzejme	gospodynie	z	Zawiercia	
z	doktorową	Zasuchową	na	czele	pokrze-
piały	 strudzonych	 gości	 przywiezionymi	
zapasami”. Po powrocie z Siewierza 
wybrano się „na	zwiedzanie	wzorowej	
szkoły	fabrycznej,	gdzie	1800	dzieci	po-
biera	bezpłatnie	naukę.	Zachwycano	się	
gabinetami,	 jasnym	 oświetleniem	 klas,	

pracami	uczniów”. I jeszcze jeden cy-
tat dotyczący tej wycieczki: „Oddziały	
Zagłębiowski	i	Zawiercki	zorganizowały	
pobyt	wycieczki	 świetnie,	 z	wielką	 życz-
liwością,	nie	żałując	czasu,	pracy	i	sta-
rań”.
 Oddział „Zawiercki” w 1911 
r. zorganizował 9 wycieczek z 204 
osobami. Sekcja odczytowa zorga-
nizowała dwa większe odczyty (w 
tym A. Janowskiego) i kilka mniej-
szych. Przewodniczący sekcji foto-
graficznej, Kulczycki, przygotował 
serię pocztówek. „Rocznik PTK”  
z 1912 r. wymienia w zawierciań-
skim oddziale sekcję meteorolo-
giczną, odczytową, fotograficzną, 
wycieczkową oraz bibliotekę i mu-
zeum. Prezesem wówczas był Stefan 
Przyborowski, wiceprezesem Maria 
Zasuszyna, sekretarzem Konstan-
ty Piotrowski, skarbnikiem Józef 
Wycisk, gospodarzem i kustoszem 
Kazimierz Kaznowski, a członkami: 
Juliusz izaak, Roman Kulczycki, 
Jan Pasierbiński, Stanisław Szymań-
ski, Maksym Walicki i W. Żóraw-
ski. Wśród członków znajdziemy 
m.in. nazwiska: Gertychowa, Gin-
sberg, Mamelok, Pasierbińscy oraz 
księża: Szklanik, Wajzler i Ziętara. 
Członków 82. Rok 1913 to dalszy 
spadek ilości członków do 66, co sy-
tuuje nasz oddział na niechlubnym 
pierwszym miejscu w kraju pod 
względem ubytku członków. Skład 
Zarządu: prezes – Stanisław Szy-
mański, wiceprezes – Roman Kul-
czycki, sekretarz – H. Plendusówna, 
skarbnik – Konstanty Piotrowski, 
gospodarz i kustosz – K. Kaznow-
ski, członkowie: J. Pasierbiński,  
M. Zasuszyna, J. Wycisk, A. Ma-
zurek, ks. Wajzler, M. Ginsberg,  
St. Przyborowski, Komisja Rewizyj-
na: Wesołowski, Mamelok, Budny.
 „Rocznik PTK” z 1916 r. odno-
towuje, że zawierciański oddział nie 
poniósł strat, lecz nie mógł wznowić 
działalności wskutek nieobecności 
wielu członków. W latach powo-
jennych ślad o zawierciańskim od-
dziale pojawia się jedynie w „Ziemi”  
nr 18 z 15.iX.1927 r., gdzie czyta-
my: „Oddział	w	Zawierciu	wznowił	swą	
działalność,	wybierając	Zarząd	w	nastę-
pującym	składzie:	prezes	St.	Szymański,	
wiceprezes	–	Konst.	Piotrowski,	sekretarz	
–	Miecz.	Laubnitz,	skarbnik	–	St.	Przy-
borowski,	 członek	 zarządu	 –	 Ks.	 Kan.	 
B.	Wajzler”.
 Niestety, jest to jedyny rok  
w okresie międzywojennym, w któ-
rym pojawiła się nazwa Zawiercia. 
Ani wcześniej, ani później w wyka-
zach oddziałów nie natrafimy już 
na nazwę naszego miasta. 

Andrzej Stróżecki, 
Lesław Romanek

PoLSKie 
ToWARZySTWo 
KRAJoZNAWCZe 

W ZAWieRCiU
Polskie towarzystwo Krajoznawcze powstało  
w 1906 r. Powołano je do życia w Warszawie, a swoim 
zasięgiem obejmowało zabór rosyjski. 

Skan okładki numeru Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego z 1936 r. z zamkiem Ogrodzieniec



Zajęcia  odbywają się 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ogrodzieńcu. 
Zajęcia potrwają do czerwca 2010 r. 
i zakończą się uroczystym 
przedstawieniem.

Więcej informacji o projekcie można 
znaleźć na stronie zawiercianin.pl 
Dodatkowych informacji udziela 
Paweł Abucki: tel. 695-549-929

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownia Manufaktura
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PARTNER PROJEKTU

Warsztaty w łącznej ilości 60 godzin lekcyjnych zajęć teatralnych 
obejmujących m.in.: zajęcia integracyjne, uruchamianie wyobraźni, emocji 
i kreatywności, budowanie sekwencji scenicznych, emisję głosu, a także pracę 
nad realizacją scenariusza i przygotowywanie finalnego przedstawienia.

Nabyte podczas warsztatów umiejętności, będą mogły być wykorzystywane 
przy realizacji różnorakich przedstawień teatralnych m.in. historycznych 
animacji oraz „Wieczorów z duchami” na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu. 

ORGANIZATOR

PARTNER



Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Klub Sportów 
Ekstremalnych Jura w Zawierciu zapraszają do udziału  
w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projektach oraz zapisy na stronie zaWiercianin.pl W dziale rekrutacja.

4. Szkolenia z aktywności Społecznej  
i doradztwo dla organizacji  
w gminie ogrodzieniec:
Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach pro-
jektu „Promocja aktywności społecznej w gminie Ogrodzieniec” zaprasza 
wszystkich mieszkańców gminy do uczestnictwa w bezpłatnych warszta-
tach z zakresu prowadzenia działalności społecznej. Uczestnikami pro-
jektu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Ogrodzieniec w wieku 15-64 
lata zainteresowani rozpoczęciem lub podniesieniem umiejętności pro-
wadzenia działalności społecznej (np. w organizacjach społecznych, klu-

bach, parafiach itp.).W ramach projektu w Ogrodzieńcu zostanie  zorganizowanych 6 warsztatów szkoleniowych 
obejmujących tematykę z zakresu: pozyskiwania funduszy, rozliczania projektów, treningu twórczości i motywacji  
do działania, czy marketingu działań społecznych. Ponadto dla ogrodzienieckich organizacji społecznych Centrum 
Inicjatyw Lokalnych oferuje 30h indywidualnego i grupowego wsparcia doradczego z zakresu pisania wniosków  
o dotacje, poszukiwania źródeł finansowania organizacji oraz rozliczania projektów.

3. dawne rzemioSła SzanSą na rozwój gmin jurajSkich: 
91 godzin lekcyjnymi warsztatów rzemieślniczych: rzeźbienia w drewnie, wykonywania 
form użytkowych z gliny, wykonywania form ceramicznych, wypieku dekoracyjnego 
ciasta piernikowego, malowania techniką szablonu na tkaninie, wykonywania koszy-
ków z korzeni sosny. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnych instruktorów  
i doświadczonych twórców ludowych.  Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: 
Ogrodzieniec, Pilica, Kroczyce, Łazy, Włodowice. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 
2010.

2. rękodzieło ludowe SzanSą na rozwój gmin jurajSkich: 
108 godzin lekcyjnych warsztatów rękodzielniczych: malowania na szkle, 
wykonywanie form bibułkarskich, haftu ręcznego, komponowania form 
florystycznych, zdobienia pisanek, wykonywania ozdób z wiór osikowych. 
Warsztaty prowadzone będą przez Dorotę Supkowską – artystę plastyka  
w Ryczowie. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin: Ogrodzie-
niec, Pilica, Kroczyce, Łazy, Włodowice. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu  
2010 r.

1. jurajSkie zmagania rycerSko-taneczne: 
40 godzin lekcyjnych warsztatów walk rycerskich, obejmujących takie zagadnienia 
jak m. in.: historia ruchu rycerstwa, zasady walki rycerskiej, fechtunku w 10-oso-
bowej grupie oraz 40 godzin lekcyjnych warsztatów tańca dawnego obejmu-
jących m. in. naukę historii tańców średniowiecznych w 10-osobowej grupie. 
Warsztaty oraz zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Bractwa Rycer-
skiego Ziemi Ogrodzienieckiej w Ogrodzieńcu. Projekt skierowany jest 
do mieszkańców gmin: Ogrodzieniec, Pilica, Kroczyce, Łazy, Włodo-
wice. Zajęcia rozpoczną się od września 2010 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


