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Od 1989 r. żyjemy w nowej
rzeczywistości społecznopolitycznej i budujemy
prawdziwie niepodległą
Rzeczpospolitą. Dziś każdy
może bez obaw podnieść rękę
przeciw władzy, wyrazić
sprzeciw wobec
niesprawiedliwego traktowania
w urzędach czy łamania praw
obywatelskich. Z dużą łatwością
można stworzyć
stowarzyszenie lub fundację,
albo zaangażować się w obronę
interesów pokrzywdzonych
dzieci czy bezdomnych
zwierząt. Bez problemu
założymy komitet protestacyjny
lub lokalny fundusz pomocy.
Pytanie tylko, ilu z nas korzysta
z dobrodziejstw demokracji,
z szansy wyrażenia własnego
zdania czy z wielu możliwości
zmiany rzeczywistości
społecznej na lepsze? Ilu z nas
w pogoni za pracą i wygodnym
życiem zapomina o rodzinie,
a co dopiero o udziale w życiu
lokalnej społeczności?
Jak wynika z badań poziomu
zaangażowania społecznego,
Polacy znajdują się na szarym
końcu krajów europejskich pod
względem przynależności do
organizacji pozarządowych.
Wskaźniki aktywności
społecznej – mimo wielu
kampanii społecznych
i promowania dobrych praktyk
– w zasadzie stoją w miejscu.
Powodów, dla których tak mało
wśród nas osób chcących
zmieniać świat, jest wiele.
Jednym z nich jest na pewno
ogólnospołeczny trend na
bogacenie. Ten, kto nie zarabia
i nie wydaje, lecz działa na rzecz
innych i to jeszcze za darmo –

ten w powszechnym odczuciu
jest frajerem. Nic dziwnego, że
wśród polskich
przedsiębiorców na tle innych
zawodów zaangażowanie
społeczne jest najsłabsze.
Wbrew pozorom, lokalnym
działaczom społecznym nie jest
w nowym systemie łatwiej niż
w poprzednim. Wręcz
przeciwnie – pod wieloma
względami jest o wiele gorzej.
O trudzie lokalnej inicjatywy
przekonał się tylko ten, kto
choć raz podjął się mozołu
zorganizowania prawdziwej
akcji społecznej. Ale nie
wirtualnej – w Internecie, bo
tam czczej gadaniny jest dość.
Prawdziwe wyzwania są
w„realu”. Jak przekonać
urzędnika do swoich racji, jak
zaskarbić sobie przychylność
mieszkańców bloku, by petycja
miała szansę powodzenia, jak
zebrać środki finansowe na
działalność organizacji?
Zmierzenie się z tymi
problemami to codzienność
naszych zawierciańskich
działaczy.
W tym numerze „Zawiercianina”
przedstawiamy m.in.
działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Zawierciu,
Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Zawierciu oraz
Domu Nadziei w Łazach.
Prezentujemy postać jurajskiej
„Siłaczki” – Czesławy Hajduk,
prezeski Stowarzyszenia
Chorych na Przepuklinę
Oponowo-Rdzeniową
z Biskupic, a także rozmowy
z miłośnikiem fotografii –
Sławomirem Smoleniem oraz
pasjonatem walk rycerskich –
Mateuszem Machnikiem.
Wszyscy oni udowadniają, że
dzięki ciężkiej i systematycznej
pracy można osiągać swe cele
na przekór przeciwnościom. Nie
zapominamy również
o przypominaniu dobrych
tradycji zawierciańskiego
społecznikostwa, w osobie
ks. Franciszka Zientary.
Mamy świadomość, że nasze
miasto i region nie byłyby takie,
gdyby nie ludzie wielkiego
serca i czynu sprzed
kilkudziesięciu lat.
Paweł Abucki
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Czesława Hajduk –
emerytka, skromna
mieszkanka Biskupic,
mama czwórki dzieci,
szczęśliwa babcia.
Silna, potrafi walczyć
o swoje, nie poddaje
się. Mimo nieszczęścia,
które dotknęło jej
córkę Kasię, nie
zamknęła się w sobie.
Wręcz przeciwnie –
otworzyła się na ludzi.
Od trzynastu lat jako
prezes Stowarzyszenia
Chorych na
Przepuklinę
Oponowo-Rdzeniową
pomaga członkom
organizacji oraz ich
rodzinom.
W rozmowie z Joanną
Walczak opisuje
początki działalności,
sukcesy
Stowarzyszenia oraz
jego codzienne
problemy.
Dlaczego postanowiła Pani
założyć Stowarzyszenie i poświęcić ponad 13 lat swojego życia
właśnie tej działalności?
CZ.H.: Wszystko zaczęło się od
momentu przyjścia na świat mojej
córki Kasi, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Szukałam kontaktu z ludźmi, informacji na temat choroby, leczenia oraz
rehabilitacji. Mało kto wówczas
wiedział cokolwiek o tym schorzeniu, zwłaszcza lekarze, którzy mówili, że dzieci te nie powinny
w ogóle żyć. Jedyną osobą, od której otrzymałam sporą dawkę informacji, był doktor weterynarii...
Kulminacyjnym punktem była
wizyta w szpitalu w Katowicach.
Kasia miała wtedy 6 lat. W poczekalni obecne było młode małżeństwo z córeczką bardzo podobną
do mojej. Podeszłam do nich i spytałam, czy dziecko ma przepuklinę
oponowo-rdzeniową.
Mama
dziewczynki (obecnie 16-letniej
Dominiki) zdziwiła się, że ktoś po-

Jurajska siłaczka

Czesława Hajduk odbiera nagrodę od Burmistrza Pilicy za działalność społeczną dla gminy, podczas V Jurajskich
Spotkań w 2008 r.

trafił sprecyzować i nazwać tę
właśnie chorobę. Rodzice dziecka
opowiedzieli mi o Stowarzyszeniu
skupiającym chorych na przepuklinę, istniejącym w Lublinie.
Otrzymałam namiary, wsiadłam
do „malucha” i w lipcu 1996 r. pojechałam zobaczyć, co to za instytucja i na jakich zasadach funkcjonuje. Na spotkaniu z prezesem
głównego zarządu zaproponowałam, że założę oddział Stowarzyszenia. Przy pomocy wybitnych
specjalistów, m.in.: dr Jolanty Surmacz, dr Marzeny Gubały-Kacały
oraz dr. Ireneusza Kohuta zorganizowaliśmy w październiku spotkanie założycielskie, w którym
uczestniczyło 35 osób. Tak właśnie
zaczęła się historia naszego Stowarzyszenia. Obecnie organizacja
skupia około 100 członków czynnych, którzy przychodzą na spotkania i opłacają składki oraz 400
członków biernych, w przedziale
wiekowym od pół roku do 62 lat.
Proszę wyjaśnić, co to za choroba i dlaczego tak często mylona jest z porażeniem mózgowym.
CZ.H.: Jest to rozszczep kręgosłupa połączony z wodogłowiem. Mylona jest dlatego, że kiedyś schorzenia te nie były
oddzielone. Owszem, była to jednostka chorobowa już nadana, ale
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V-te Spotkania Jurajskie, Pilica 2008 r.

medycyna wrzuciła obie choroby
do jednego worka. Pacjenci są jak
najbardziej sprawni intelektualnie.
Stan porażenia zależy natomiast
od umiejscowienia przepukliny na
kręgosłupie. Najwięcej chorych ma
rozszczep lędźwiowo-krzyżowy, co
oznacza, że porażone są nogi
i zwieracze. Większość chorych
musi poruszać się na wózkach,
używać pampersów i cewników.
Zawsze podkreślam, że ten, kto
wymyślił pampersy, powinien
otrzymać nagrodę Nobla. Bez nich
chorzy skazani byliby na zamknięcie w czterech ścianach. Nasze
dzieci uczęszczają do szkół,
kształcą się. Nie ma nóg, lecz są
kółka. Dużo oczywiście zależy od

podejścia rodziców. Rehabilitacja
jest w tym przypadku priorytetem.
W jaki sposób Stowarzyszenie pomaga chorym i ich rodzinom? Czy oprócz wskazówek medycznych członkowie mogą liczyć
również na inny rodzaj wsparcia?
CZ.H.: Przede wszystkim nie
pomagamy finansowo, ponieważ
sami borykamy się z problemami
finansowymi. Jednak po tylu latach działalności mamy już
wszystko dobrze zorganizowane.
Wiemy, do którego lekarza należy
się zgłosić. Niestety medycy nadal
dysponują bardzo małą wiedzą na
temat tej choroby, do czego nie
potrafią się oficjalnie przyznać.

3

Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi lekarzami wydaliśmy poradnik dla rodziców, w którym staraliśmy się zebrać wszystkie
informacje dotyczące przebiegu
choroby, leczenia i rehabilitacji.
Poza tym od 2000 roku (z czteroletnią przerwą) ukazuje się kwartalnik „Mój świat”. Pismo, dofinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opisuje ważne
wydarzenia z życia naszego Stowarzyszenia i nie tylko.
Od dziesięciu lat współpracujemy z lekarzami ze szpitala rehabilitacyjnego w Jaworzu. Oni uczą
się od nas, a my od nich, rehabilitując oczywiście naszych podopiecznych. Przez ten okres wiele
się nawzajem nauczyliśmy. Współpraca układa się rewelacyjnie,
czego dowodem jest prawidłowa
rehabilitacja. Teraz wygląda ona
tak, jak powinna. Warto dodać, że
w 2000 roku byłam na kongresie
międzynarodowym we Francji,
a dwa lata później udało się nam
zorganizować taki kongres w Polsce. Na spotkanie przybyło 135
osób z całego świata, m.in. z Australii, Afryki czy Peru. Te wspólne
zjazdy są okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i nowinek medycznych. To cenne źródło informacji dla rodzin naszych chorych.
Dużo Pani podróżuje, co
umożliwia liczne obserwacje. Jak
wygląda opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w krajach Europy Zachodniej?
CZ.H.: Największym proble mem osób niepełnosprawnych
w Polsce jest brak zaplecza socjalnego. Gdy we Francji rodzi się
chore dziecko, rodzina ma zapewnioną opiekę medyczną. Matka
chorego nie musi iść do pracy. Wychowując swoje chore dziecko,
otrzymuje pensję, a także prawo
do odpoczynku.
Jednak nasze dzieci są rehabilitowane zdecydowanie lepiej niż
w innych krajach, ponieważ polscy
rodzice ćwiczą ze swoimi pocie chami do skutku, do momentu, aż
wyćwiczą chorą część ciała. Na Zachodzie zakłada się wszelkiego rodzaju udogodnienia, aby dziecko
nie przemęczało danej partii ciała.
W Polsce robi się zatem bardzo
dużo, brakuje jedynie tej stabilizacji. W krajach zachodnich jeżeli coś
komuś przysługuje i jest na to
ustawa, to dana osoba to otrzymuje. U nas choremu przysługuje
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Bal przebierańców, Mysłowice 2008 r.

tylko 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Dopiero po skończeniu
osiemnastego roku życia przyznaje mu się rentę w wysokości
500 zł. Te skromne pieniądze mają
wystarczyć na całoroczną opiekę,
a przede wszystkim na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, który
jest jedyną okazją, aby cała rodzina
mogła być w komplecie. Koszty

opieki chorego na przepuklinę są
kolosalne i osoba z zewnątrz tak
naprawdę nie zdaje sobie sprawy,
ile kosztuje rehabilitacja takiego
dziecka.
Jakie są największe trudności, z którymi boryka się Stowarzyszenie?
CZ.H.: To przede wszystkim

problemy finansowe. Aby organizacja funkcjonowała prawidłowo,
potrzebne są oczywiście nakłady
finansowe. Utrzymujemy się ze
składek członkowskich i tego, co
uzyskamy od sponsorów. Nie dawno otrzymaliśmy zaproszenie
do Parlamentu Europejskiego,
gdzie w styczniu odbędzie się de bata na temat przepukliny oponowo-rdzeniowej, poprowadzona
przez Zarząd Ogólnonarodowego
Stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli. Niestety nasz wyjazd stoi pod
znakiem zapytania ze względu na
brak odpowiednich środków. Poza
tym sprzęt niezbędny do rehabilitacji jest bardzo kosztowny. Odczuwamy również skutki kryzysu,
czego dowodem jest utrata części
sponsorów. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy przez państwo traktowani na podobnych zasadach jak przedsiębiorstwo,
którym oczywiście nie jesteśmy.
Z czego czerpie Pani energię
do działania i co daje Pani praca
w organizacji?
CZ.H.: Jestem człowiekiem,
który jak już się czegoś podejmie,
musi doprowadzić sprawę do
końca. Szkoda mi zaprzepaścić naszą długoletnią pracę. Liczę jednak, że gdy młodzi ludzie się wykształcą, wówczas przejmą część
moich obowiązków. Mam poczucie satysfakcji, że osiągnęłam to,
o czym zawsze marzyłam. Moja
córka jest samodzielna, swobodnie porusza się po domu. Wózek
niezbędny jest jej tylko w dalekich
trasach. Studiuje prawo o rodzinie
w Krakowie. Zrobiła kurs prawa
jazdy oraz kurs komputerowy. Jestem szczęśliwa.
Czy jest jakieś hobby, któremu oddaje się Pani w nielicznych wolnych chwilach?
CZ.H.: Bardzo lubię szyć. Dosłownie wszystko. Od czasu do
czasu coś komuś uszyję. Mam
niską emeryturę i muszę sobie jakoś radzić. Pomagam także córce,
która uczy się poza domem.
Największe marzenie Pani
Prezes?
CZ.H.: Najważniejsza sprawa
to kwestia większych funduszy,
dzięki którym mogłabym pomóc
naszym podopiecznym i ich rodzinom. Marzę, abym nigdy nie była
zmuszona powiedzieć, że czegoś
nie jesteśmy w stanie zrobić lub
zorganizować.
Dziękuję za rozmowę.
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Po pro stu
być

EWElINA BEDNARZ

Prezes
zawierciańskego
Uniwersytetu Jadwiga Pluta
wraz ze straostą
zawierciańskim
Ryszardem
Machem

FOT. MICHAŁ ROMANEK

Ale niestety nie wszyscy z nas
mają tak dobrze, odkąd babcia i
dziadek „chodzą do szkoły”. Tak,
tak, to nie żarty. To trwa już dobre
trzy lata, a przyszło do nas z zagranicy. 36 lat temu francuski profesor
Pierre Vellas wpadł na pomysł
utworzenia placówki zrzeszającej
ludzi starszych, dając im możliwość kształcenia, rozrywki, pogłębiania zainteresowań i pasji oraz
integracji ze światem – coraz nowocześniejszym i szybciej biegnącym naprzód.
Pierwsze polskie uniwersytety trzeciego wieku zaczęły powstawać w 1975 r. z inicjatywy
prof. Heleny Szwarc. Do dziś nie
mają jednolitego charakteru – możemy wyróżnić dwa główne modele: brytyjski (oparty na samokształceniu i samopomocy
seniorów) i francuski (działające
pod patronatem uczelni wyższych). Ich liczba z roku na rok
wzrasta.
Pomysł ten zawitał również do
naszego miasta wraz z uroczystym
rozpoczęciem roku akademickiego 2007/2008. Patronat nad
działalnością zawierciańskich seniorów objęła Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu.
O początkach przedsięwzięcia
czytam w uniwersyteckiej Kronice:
„We wrześniu 2006 roku rozpoczęto starania w celu powołania
w Zawierciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Główną inicjatorką przedsięwzięcia była pani Jadwiga Pluta. Komitet założycielski liczył 27 osób.
Dzięki życzliwości pana Witolda
Brodzika, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
siedzibą uniwersytetu został lokal
mieszczący się przy ulicy Piastowskiej 1. Opiekę naukową zaoferował prof. dr hab. Jacek Jan Kasperczyk – rektor Wyższej Szkoły
Administracji i Zarządzania w Zawierciu.
Dnia 13 października 2006 r.
odbyło się zebranie założycielskie
w celu utworzenia UTW, na którym
władze miasta reprezentował mgr
Witold Grim, wiceprezydent
miasta Zawiercie oraz mgr Czesław
Duda, radca prawny prezydenta
miasta Zawiercie. /.../
Zebranie zakończyło się jednogłośnym podjęciem uchwały o
powołaniu stowarzyszenia o nazwie Zawierciański Uniwersytet

Każdy zna dosadne i niemiłe określenia, które
młodzież kieruje pod adresem osób starszych.
Nie myślmy o nich. Niech każdy z nas zachowa je
dla siebie, albo w ogóle o nich zapomni. I to nie
tylko z oczywistych powodów, wynikających
z wychowania i szacunku dla wszystkich ludzi,
a przede wszystkim wobec starszych, bo w ich
gronie przecież każdy z nas odnajdzie swoją
babcię i dziadka. A o nich przecież wyrażamy się
najcieplej, u nich zajadamy najsmaczniejsze na
świecie przysmaki.
Trzeciego Wieku. Zatwierdzono
statut stowarzyszenia i wybrano
Komitet Założycielski. /.../
Po wielu miesiącach starań,
Sąd Rejonowy w Częstochowie w
dniu 4 kwietnia 2007 roku postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
Siedziba organizacji do dziś

podstawowe cele i programy dla
„studentów”.
Uniwersytet nadal może liczyć
na pomoc władz naszego miasta,
chociaż nie udało się całkowicie
wyeliminować drobnych problemów. – „Przydałoby się większe pomieszczenie dla naszego biura oraz
pieniądze na bieżące wydatki, jak
zakup papieru, tuszu do drukarki czy

mieści się przy ulicy Piastowskiej,
a obecnie w skład Zarządu wchodzą: prezes Jadwiga Pluta, wiceprezes Urszula Gemel, sekretarz
Jadwiga Rauk, skarbnik Maria Kuterasińska oraz Krystyna Stankiewicz. Rada Programowa (9 przedstawicieli) ustala natomiast

bezprzewodowego mikrofonu; telefon oraz strona internetowa również
na pewno usprawniłyby naszą działalność” – mówi pani Krystyna
Stankiewicz.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Aby w nich
uczestniczyć, należy za każdy se-
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mestr uiścić opłatę w wysokości
20 zł, co uprawnia do posiadania
legitymacji członkowskiej. O członkostwo starać się mogą wszyscy,
którzy przekroczyli 50. rok życia,
zarówno emeryci, jak i renciści. Za
niektóre zajęcia oraz wycieczki
przewidziane są dodatkowe
opłaty. Plan zajęć przedstawiony
na najbliższe miesiące nauki jest
imponujący.
Zauroczona tymi informacjami, pewnego dnia postanowiłam zrobić sobie dzień wolny na
mojej uczelni i na kilka godzin zamieniłam się w studenta zawierciańskiego uniwersytetu.
Przed pierwszym spotkaniem
czułam lekki ucisk w żołądku. Jednak trwało to do momentu, w którym przekroczyłam próg siłowni i
poznałam pierwszych rozmówców. Byłam może nie tyle pod wrażeniem wagi ciężarów, które dźwigali, ale ogromnego poczucia
humoru, energii i pogodnego podejścia do życia. Rozmowa z nimi
była niezwykle dynamiczna, zdarzało się, że nie miałam okazji
dojść do głosu lub nadążyć z notatkami, bo śmiałam się równie
głośno, jak oni. Już na początku
okazali się uroczo nieskromni. Pochwalili się IV miejscem zdobytym
na tegorocznej Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Sportowej, która odbyła się w Łazach. Zawierciańscy
zawodnicy przywieźli ze sobą aż 7
medali! Nie ukrywali, że tak dobrą
kondycję i sprawność zawdzięczają systematycznym zajęciom
sportowym na obiektach OSiR czy
na lodowisku.
Intensywny trening panów
dobiegał końca, a już za chwilę zacząć się miała gimnastyka rehabilitacyjna. W tej grupie miejsca na
materacach zarezerwowane były
głównie dla kobiet, bo w zajęciach
brał udział zaledwie jeden mężczyzna. Pani mgr Janina Wieczorek
– prowadząca zajęcia, w rozmowie
ze mną podkreślała, jak ważne i
potrzebne są takie ćwiczenia. Studenci zdają sobie z tego sprawę, o
czym świadczy wysoka frekwencja
i zaangażowanie w każdy skłon,
obrót czy przysiad, które wchodzą
w zakres ćwiczeń.
Między zajęciami spotkałam
panie z Zarządu, które czuwały
nad sprawami organizacyjnymi.
Od razu dało się wyczuć, że obok
czysto urzędniczego zaangażowania cechuje je też ogromna uprzejmość. Zaprosiły mnie na wtorkowy
dyżur – miałam mnóstwo pytań i
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FOT. E. BEDNARZ

chętnie zgodziły się rozwiać wszelkie wątpliwości.
Przed godz. 17 biegłam do MOK-u na wykład i zastanawiałam się, czy przekąska, którą
zjadłam, zostałaby zaakceptowana przez dr Marię Kraczkę. Miała ona prowadzić wykład
„Zdrowe żywienie – podstawą odporności”. Czekając na rozpoczęcie, przyglądałam się wszystkim. Wykład znów zdominowały kobiety, zgodnie zachwalając zajęcia z medycyny naturalnej,
stanowiące doskonałe dopełnienie wykładu o
zdrowiu. Nikt nie siadał osobno, wszyscy radośnie się witali i pozdrawiali. Wchodzono grupami,
a gdy ktoś przychodził sam, szukał wzrokiem
znajomych, by zająć miejsce obok. Rozmawiano
głośno i obdarzano się miłymi uśmiechami.
Równie życzliwą osobą była pani doktor,
która zapytana o temat wykładu, stwierdziła, że
najlepszą odpowiedzią będą słowa jednej z pacjentek: „Wreszcie wiemy, co nam się w tym brzuchu dzieje”. Pani doktor poświęciła nam ponad
3 godziny, jednak nikt nie przywiązywał wagi
do upływającego czasu. Na pewno przyczyniła
się do tego panująca atmosfera.
W czasie rozmów z seniorami chciałam się
dowiedzieć, co skłoniło ich do zapisania się na
zajęcia. Dla pani Teresy, która uczęszcza tutaj
trzeci rok, motywacją była chęć podzielenia się
nadmiarem czasu z innymi ludźmi, bycia z nimi,
znalezienia kompanów do rozmów czy spacerów, bo razem raźniej. Panie Wiesławy – dwu i
trzyletni staż w UTW – dodają, że bardzo chciały
wyrwać się z domu, oderwać od codzienności,
przełamać monotonię, która, wydawało się, na
dobre zagościła w ich życiu.
Dla niektórych to również możliwość
ucieczki od złych myśli i przykrych wspomnień
– śmierci bliskich i pozostania samemu w czterech ścianach. Pan Janusz potrzebował relaksu
i poszedł w ślady żony, która jako pierwsza zapisała się do UTW. Pan Jurek z uśmiechem na
twarzy mówi, że nikt nie musiał namawiać go
do członkostwa, żona wspiera jego decyzję, tak
więc zgodnie z kolegami uważają, że był to
strzał w dziesiątkę.
Moi rozmówcy są tak pełni życia, radośni,
inteligentni, zdeterminowani i mili, że o mijających latach naprawdę można zapomnieć. Przecież nigdy nie jest za późno na odnowienie starych znajomości i zdobycie nowych przyjaciół.
Z panią Teresą i panią Heleną porozmawiałam o – nazywanych przez nie „kijkami” – nordic
walking. Panie naprawdę znają się na rzeczy. Ich
spacery po lesie są godne pozazdroszczenia.
Ilu studentów ma UTW – w 2009 r. legitymację członkowską otrzymało 450 osób, w tym
znaczną większość stanowią kobiety – tyle różnych pasji.
Jedni to eksperci od wspomnianej medycyny naturalnej – tak jak Grażyna Sikora, odpowiedzialna za sekcję tematyczną. Warsztaty prowadzone są w tym roku przez mgr Krystynę
Męcik. Inni chwalą sobie zajęcia sportowe.
Siódme poty wyciskają z nich: mgr Joanna
Sierka (aerobik), mgr Anna Otrębska (gimnastyka klasyczna), mgr Janina Wieczorek (gimnastyka rehabilitacyjna). Nad wszystkim czuwają

Zarząd UTW w Zawierciu.

panie Wirginia Rodzaj (gimnastyka), Barbara Liman (gimnastyka i basen) i Anna Kossak (gimnastyka rehabilitacyjna).
Od „studiujących już na trzecim roku” usłyszałam pozytywne opinie o zajęciach z informatyki. Pozyskanie umiejętności pracy na komputerach gwarantuje mgr Jacek Kasperczyk.
Organizacją zajęć, a także gry w tenisa stołowego i brydża (prowadzący – Mieczysław Maziarz) zajmuje się Krystyna Stankiewicz.
Wszyscy chwalą wycieczki i spotkania integracyjno-taneczne w klubie „Novum”. Za sekcję
turystyczną odpowiedzialny jest Jan Gwizd. W
imieniu zespołu zaprasza na wycieczki po Jurze,
w góry czy do najpiękniejszych miast Polski i
nie tylko. W listopadzie 2009 r. na przykład spacerowali pod Maczugą Herkulesa, w poprzednich latach ulicami Wilna. W zeszłym roku zwiedzali również m.in. Zameczek Prezydencki w
Wiśle, Cieszyn oraz browar w Tychach.
Nad sekcją kulturalną patronat objęła Halina
Milewska. Słuchacze zapraszani są na koncerty,
kabarety i opery do Miejskiego Ośrodka Kultury.
Koło teatralne nadzoruje natomiast Jadwiga
Rauk. Może kiedyś na deskach teatru zobaczymy więc naszych dziadków?
Z kolei z Elżbietą Latos i Grażyną Bułą możemy porozmawiać o zawierciańskim uniwersytecie po angielsku i niemiecku, a Maria Grabowska przenosi jego wizje na rysunek. Zajęcia
plastyczne prowadzi Grażyna Bieniasz, która zaproponowała temat: „Obrazki w technice mozaiki z zastosowaniem koloru metodą fussingglass”. Na pewno niektórzy seniorzy odkryją w
sobie talent malarski. A jeśli nie – będą mieli
szansę zaistnienia w chórze, dzięki prowadzącej
warsztaty mgr Lidii Wilczyńskiej.
Pewnie nie raz zabrzmiały tam słowa hymnu
Uniwersytetu:
Gdy życie wkracza już w trzeci wiek.
To wtedy myślisz, że blisko brzeg,
Twojej wędrówki przez życia szlak,
Którym podążasz już tyle lat.
Ref.:
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zrzesza zawiercian w dojrzałym wieku.

On nam pomaga radośniej żyć –
Teraz możemy po prostu być.
Po prostu być, po prostu żyć
Szczęśliwie i najpiękniej tak, jak umiesz
Po prostu być, po prostu żyć
Starać się lepiej wokół świat zrozumieć.
Więc otwórz umysł na nową wiedzę
I pozwól sobie pamięć odświeżyć.
Teraz nie uczysz się z konieczności,
Wiedzę poznajesz dla przyjemności.
Ref.:
Uniwersytet Trzeciego Wieku …
Kształtuj swój umysł, zadbaj o ciało,
By życie milej ci upływało.
Doskonal swe umiejętności
Śpiewaj i podróżuj dla przyjemności.
Ref.:
Uniwersytet Trzeciego Wieku …
Za kawiarenkę literacką odpowiedzialna jest
Barbara Francik, która wraz z Teresą Skwarczyńską prowadzą pamiątkową kronikę. Jest to namacalny dowód przydatności UTW: „Polecamy
wszystkim”, „Nie żałuję”, „Dziękuję koleżankom,
które mnie namówiły” – czytamy w niej.
Grupę wsparcia prawnego prowadzą mgr
Wanda Merta oraz pani sędzia Lucyna Latacz.
W przyszłości planuje się pomóc młodym
matkom w opiece nad ich pociechami, a już w
tym roku odbędą się nowe zajęcia plastyczne z
Wiesławą Makiełą, która postara się, aby uczniowie poznali różne, ciekawe techniki plastyczne.
Na zabawę andrzejkową nie starczyło mi już
sił. Chyba wstydziłam się do tego przyznać
przed starszymi kolegami, więc resztkami sił dotarłam do domu. Zrobiłam kolację, włączyłam
telewizor i pijąc kakao najzwyczajniej w świecie,
starym, nudnym, jesiennym schematem zasnęłam pod ciepłym kocem przed kulminacyjnym
momentem filmu. Ciekawe, jak w tym czasie
bawiono się na uniwersyteckim balu. Zaczęłam
żałować, że nie skorzystałam z zaproszenia.
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Wolontariat w Hiszpanii
Przed wyjazdem do Hiszpanii słyszałam trochę na temat wolontariatu europejskiego EVS (European
Voluntary Service). Pewnego dnia pomyślałam więc, że ja też spróbuję. Dlaczego by nie – próbować
zawsze warto.

Zaczęłam wysyłać e-maile do
różnych organizacji z zapytaniem,
czy potrzebują wolontariusza. I
udało się! Do dziś pamiętam list,
który otrzymałam z Fromisty – maleńkiej miejscowości na północy
Hiszpanii. Od razu przesłałam go
Pawłowi z mojej organizacji wysyłającej (Klub Sportów Ekstremalnych Jura w Zawierciu) i skakałam
z radości, nie dowierzając, że naprawdę mnie wybrali. Projekt miał
trwać dziewięć miesięcy – od października do lipca – a jego głównym punktem miała być praca ze
starszymi osobami w rezydencji
trzeciego wieku „Villa de Milagros”.
Przed samym odlotem nawet
się tak bardzo nie stresowałam,
mimo iż nie wiedziałam, jak się odnajdę w nowym otoczeniu. Był to
mój pierwszy samotny wyjazd zagranicę i bałam się, czy nie zgubię
się gdzieś po drodze do „mojej”
wioski. Lotnisko w Madrycie budziło we mnie przerażanie, zwłaszcza że prawie nie znałam hiszpańskiego, a mieszkańcy tego kraju
zazwyczaj kiepsko opanowali angielski.
Wyjeżdżając do Hiszpanii miałam pewne cele, takie jak zmienić
coś w moim życiu, sprawdzić się
w nowej sytuacji, przeżyć przy-

FOT. ARCH. K. KLESZCZEWSKA

KATARZyNA KlESZCZEWSKA

Świąteczne zajęcia, Kasia razem z Jaime, Raulem i innymi dzieciakami wykonuje świętych Mikołajów z papieru.

godę, być bardziej niezależną i
pewną siebie, pomagać innym,
rozwijać się, zobaczyć jak wygląda
życie i praca w innym kraju, poznać nowych ludzi, nową kulturę,
nauczyć się języka, po powrocie
promować EVS w moim mieście,
zrobić kolejny krok w Programie
Młodzież w Działaniu, nauczyć się

gotować itp.
Większość tych zamiarów
udało się zrealizować. Wyjazd ten
był wielką zmianą w moim życiu,
nigdy wcześniej nie byłam sama
tak daleko od domu. Udało mi się
poznać kulturę Hiszpanii od
kuchni. Przebywając kilka dni na
zorganizowanej wycieczce, nie do-

wiedziałabym się tak wiele na temat tego kraju, jego mieszkańców
i ich obyczajów.
Co do pracy, to dzięki różnorodności mojego projektu realizowane zadania nie ograniczały się
tylko do pracy we wspomnianej
rezydencji trzeciego wieku.
Oprócz tego miałam możliwość
R
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wykazać się w domu młodzieżowym czy w informacji turystycznej.
W rezydencji początkowo
przyglądałam się temu, co robi
Maria Jose, która była moją opiekunką i jednocześnie pracownikiem rezydencji. Pomagałam jej w
grach i zabawach, które nie wymagały ode mnie dużo mówienia.
Później starałam się robić to
wszystko sama. Trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki
– spotykaliśmy się w sali telewizyjnej i tam próbowałyśmy zachęcać
wszystkich mieszkańców rezydencji do wspólnych zajęć. Nie zawsze
było to łatwe i nie wszyscy chętnie
brali w nich udział, ale zawsze starałyśmy się ich przekonać do
wspólnej zabawy. Niektórzy najchętniej oglądaliby cały dzień telewizję i siedzieli w fotelu. Odrobina ruchu była bardzo ważna,
więc oprócz gier poprawiających
pamięć i zmuszających ich do myślenia, organizowałyśmy zajęcia z
gimnastyki czy sportowe, np.
kręgle, koszykówka, rzutki.
We wtorki i czwartki zabierałyśmy chętnych do mniejszej salki,
w której zazwyczaj rysowali, rozwiązywali przygotowywane przez
nas zadania, układali puzzle i inne
układanki. Praca ta wymagała
dużo cierpliwości, spokoju i empatii. Po południu przychodziłam
już sama do rezydencji i początkowo wyciągnięcie pań z sali telewizyjnej do drugiego pokoju zajmowało mi trochę czasu i wysiłku.
Później natomiast, gdy tylko się
pojawiałam, od razu wstawały z
krzeseł i szły razem ze mną. Powoli
nabierały do mnie zaufania. Podobało mi się, gdy nazywali mnie „la
profesora” – pani profesor. Mimo
iż czasami miałam problemy z językiem hiszpańskim, zawsze starałam się dać jak najwięcej od siebie.
W Youth House (domu młodzieżowym) wykonywałam natomiast głównie prace biurowe, w
zależności od tego, co było do zrobienia – plakaty, statystyki w Excelu, wrzucanie newsów na stronę
internetową czy wyszukiwanie informacji na temat Fromisty w lokalnej prasie i Internecie. Kiedy Sorai – szefowej Youth House i
koordynatorki mojego projektu
nie było w biurze, wówczas szefową byłam ja. Udzielałam informacji przez telefon, sprawdzałam
pocztę. Pisałam również artykuły
na temat wolontariatu. Z dzieciakami miałam okazję popracować
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Zwiedzanie Madrytu, w tle Plaza de Toros de las Ventas - arena do walki byków.

tylko trochę w okresie świątecznym, gdy organizowano dla nich
zajęcia w domu kultury. Uczestniczyłam również w spotkaniu z
uczniami jednego z liceum i opowiadałam im po angielsku o wolontariacie.
Kiedy już w miarę swobodnie
mogłam się porozumiewać w języku hiszpańskim, rozpoczęłam
pracę w Informacji Turystycznej.
Przez Fromistę każdego dnia przechodzi wielu pielgrzymów, udających się do grobu Św. Jakuba w
Santiago de Compostella. Moim
zadaniem było udzielanie informacji na temat naszej małej wioski,
jej atrakcji turystycznych czy
schronisk na kolejnym etapie ich
drogi. Biuro było wyposażone we
wszystkie niezbędne informacje,
książki, ulotki, mapy. Niektórzy
wpadali tylko po pieczątkę.
Oprócz pielgrzymów przyjeżdżało
również wielu turystów, ponieważ
we Fromiście znajduje się słynny
kościół romański z 1066 roku – San
Martin. Oprócz niego są też gotyckie świątynie San Pedro i Santa
Maria del Castillo, w której od niedawna można obejrzeć prezentację multimedialną na temat legend i cudów na drodze do
Santiago. Przyznam, że w przyszłości sama chciałabym pokonać pieszo tę trasę. Brałam również udział
w targach turystycznych w Valladolid i promowałam moją wioskę
na szkoleniach wśród innych wolontariuszy. Pomimo wielu trudności nie żałuję wyjazdu i udziału
w tym projekcie. Bez znajomości
języka było ciężko i strasznie denerwowałam się, gdy nie mogłam

Weekendowe spotkanie wolontariuszy z Fromisty, Palencii i Carrion de los
Condes.

powiedzieć tego, czego chciałam.
Przez pewien okres musiałam
mieszkać sama, gdyż druga wolontariuszka w grudniu postanowiła wrócić do Włoch, a nowi wolontariusze przyjechali dopiero w
maju.
Ta sytuacja tylko mnie wzmocniła i dodała sił. Miałam poczucie,
że robię coś ważnego i ktoś to docenia. Każdy uśmiech na twarzy
moich podopiecznych sprawiał mi
ogromną radość i przyjemność.
Poznałam nowych fantastycznych
ludzi, z którymi cały czas jestem w
kontakcie, nie tylko tych, którzy
mieszkali ze mną, ale również podczas szkoleń dla wolontariuszy,
m.in. w Leon i Maladze. Mogłam
rozwinąć jedną z moich pasji, jaką

jest podróżowanie. Mapę Hiszpanii znam już tak dobrze, jak mapę
Polski.
Wyjazd był doskonałą inwestycją w siebie. Dodał mi dużo energii, pewności i wiary we własne
możliwości. To doskonała okazja
do poznania siebie i swoich słabości. Już w Polsce, oglądając film
Woody’ego Allena „Vicky Cristina
Barcelona”, odczuwałam wielką
satysfakcję, mogąc zrozumieć bez
napisów co mówi pod nosem Penelope Cruz. Zachęcam wszystkich
do spróbowania. Naprawdę warto.
Więcej o przygodach Kasi na
wolontariacie w Hiszpanii można
przeczytać na jej blogu na stronie
zawiercianin.pl
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Opowiedz proszę o historii
waszego stowarzyszenia.
Mateusz Machnik: Na początku działalności nasze bractwo
rycerskie działało jako sekcja Signum Polonicum – polskiej sztuki
walki, której założenia opracował
zawiercianin Zbigniew Sawicki. W
2000 r. stworzyliśmy własne stowarzyszenie – Bractwo Rycerskie
Ziemi Ogrodzienieckiej. Z biegiem
czasu powstały w bractwie dwie
sekcje – myszkowska drużyna
Czarnego Dębu oraz grupa żarecka. Pierwsza pozostała integralną częścią bractwa i zajmuje
się odtwarzaniem okresu wczesnosłowiańskiego, natomiast żarecka stworzyła własne stowarzyszenie. Na początku bractwo
liczyło dwunastu członków. Aktualnie ich liczba sięga trzydziestu.
Nasz herb wzorowany był na
herbie rodu Bonerów, czyli ostatnich właścicieli zamku w Ogrodzieńcu. Głównym fechmistrzem
bractwa jest prezes stowarzyszenia, Andrzej Mroziński. W naszych
szeregach są jeszcze dwaj instruktorzy – Piotr Lipecki i ja. Uzyskanie
tych uprawnień wiązało się ze zdaniem egzaminu w 2006 r. podczas
jednego z turniejów.
Działalność bractwa nie kończy się na walce orężem. Zajmujemy się również, jak przystało na
prawdziwych rycerzy, jazdą konną,
a nasze damy prezentują się w tańcach dawnych.
Które wydarzenia z dotychczasowej działalności bractwa
uważasz za szczególnie warte
uwagi?
M. M.: Na przestrzeni lat bractwo wzięło udział w wielu turniejach rycerskich. Zaproszono nas na
Słowację do zamku w Spiskim Hradzie. Co roku bierzemy udział w
inscenizacjach bitwy pod Grunwaldem, w oblężeniu Malborka
oraz w turniejach lokalnych, np. w
Kliczkowie, Będzinie i wielu innych
miejscach.
Jesteśmy również współorganizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na zamku w
Ogrodzieńcu, który na stałe wpisał
się w kalendarium tego typu wydarzeń w Polsce. Wartym uwagi
jest fakt, że na ostatnim turnieju
w konkurencji walk pieszych brało
udział aż 50 osób. W roku 2009
miała miejsce już XII edycja turnieju. Około 300 uczestników mierzyło się ze sobą w konkurencjach
turniejowych oraz brało udział w

ECHO HISTORII
Z Mateuszem
Machnikiem,
sekretarzem Bractwa
Rycerskiego Ziemi
Ogrodzienieckiej,
rozmawia Michał
Marczak
fot. arch. M. Machnik

inscenizacji oblężenia zamku. Jego
uczestnikami w większości byli
członkowie bractw z różnych zakątków Polski. Turniej jest osadzony w realiach XIII-XVwiecznych.
Zaangażowani jesteśmy również w organizację turnieju na zamku w Malborku. Warto podkreślić, że na przestrzeni lat
zdobywamy czołowe miejsca w
zawodach podczas turniejów rycerskich.
Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tym sposobem spędzania wolnego czasu?
M. M.: Sądzę, że wiele osób w
bractwach – podobnie jak ja – pasjonowało się taką tematyką od
dzieciństwa. Wiązało się to z zainteresowaniem historią, sztukami
walki oraz orężem. Czerpiemy
przyjemność z tego, co robimy, a
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Mateusz Machnik (z prawej) podczas Turnieju w Chudowie, 2006 r.
zarazem czujemy satysfakcję ze
Mogą brać również udział w tursprawiania radości innym osobom,
niejach sprawności rycerskiej na
które obserwują nasze zmagania.
koniu, rywalizując z członkiniami
Treningi i turnieje są również spoinnych bractw.
sobem oderwania się od szarej
Niektórzy członkowie bractwa
rzeczywistości, drogą do samoreazajmują się szlifowaniem swoich
lizacji i doskonalenia własnych
umiejętności w dyscyplinie sporumiejętności. Członkiem naszego
towej, jaką jest łucznictwo.
bractwa może być każdy, kto lubi
Część osób zajmuje się rówhistorię i chciałby spróbować tej
nież jazdą konną, ale żeby rozwijać
formy spędzania wolnego czasu.
się na tym polu i uczestniczyć w
turniejach konnych, każda osoba
Czym jeszcze zajmuje się
z takimi aspiracjami musi posiadać
bractwo?
własnego, prywatnego konia. Jest
M. M.: Oprócz wspomnianych
to związane z tym, że bractwo nie
form aktywności, prowadzimy
posiada wystarczających środków
grupę tańca dawnego, której infinansowych, aby móc utrzymać
struktorką jest Cecylia Machnik. W
wierzchowce.
zajęciach bierze udział sześć
Kilku z nas zajmuje się również
dziewczyn. Prezentują się one
pokazami fireshow, czyli popisem
wraz z rycerzami na turniejach, rykuglarskich zdolności z użyciem
walizując również z innymi kobieognia. Członkami bractwa są rówtami w konkurencji tańców dawnież osoby zajmujące się szyciem
nych czy w zawodach łuczniczych.
strojów lub wyrobem sprzętu do

9

walki, takich jak poszczególne elementy zbroi. Dzięki tego typu działaniom możemy w pewien sposób
zmniejszyć koszty naszej działalności.
Większość zajęć odbywa się w
Domu Kultury w Ogrodzieńcu.
Warto nadmienić, że nasze bractwo swoimi zainteresowaniami
obejmuje okres od czasów wczesnych Słowian, poprzez średniowiecze, kończąc na wieku XVIII, co jest
rzadkością, gdyż większość bractw
zajmuje się tylko jednym okresem
historycznym.
Jakie plany ma stowarzyszenie na rok 2010?
M. M.: W przyszłym roku na
pewno będziemy ponownie
uczestnikami oblężenia Malborka
oraz inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.
Zajmiemy się również wraz ze
spółką „Zamek” organizacją kolejnego turnieju rycerskiego na zamku w Ogrodzieńcu. Planujemy
przygotować dla uczestników takie konkurencje turniejowe, jak
walki piesze, taniec dawny, łucznictwo i zapasy. Odbędzie się również inscenizacja oblężenia zamku.
Będziemy odpowiedzialni za
dobór uczestników turnieju spośród innych bractw. Naszym zadaniem będzie także przygotowanie
pola namiotowego dla rycerstwa
oraz placu turniejowego. Części
bractw, które nie posiadają namiotów historycznych, zapewnimy
nocleg w szkole, co jest możliwe
dzięki uprzejmości dyrekcji. Przygotowujemy scenariusz inscenizacji oblężenia zamku.
Po oficjalnym zakończeniu turnieju nasze bractwo wystąpi z
własnymi pokazami. Będą to walki
Słowian w wykonaniu sekcji Czarnego Dębu, zmagania rycerzy konnych oraz tańce dawne naszej
grupy dam dworu.
W jaki sposób finansowana
jest działalność stowarzyszenia?
M. M.: Jest to niełatwe, ponieważ mamy problemy ze zdobyciem środków zewnętrznych na
naszą działalność. Większość kosztów pokrywamy z własnych pieniędzy. W związku z tym robimy
wszystko, aby nasze wydatki były
jak najmniejsze. Przykładowo, szyciem strojów, które jest bardzo
kosztowne, staramy zajmować się
we własnym zakresie. Natomiast
sprzęty takie, jak zbroje czy miecze, jesteśmy zmuszeni kupować,
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Turniej rycerski w Malborku, 2006 r.

Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej w Krakowie

co wiąże się z jednorazowym wydatkiem nawet dziesięciu tysięcy
złotych. Konie, na których jeździmy podczas turniejów, są własnością prywatną członków.
W związku z tymi trudnościami staramy się o środki ze-

wnętrzne, głównie pochodzące z
funduszów europejskich. Niestety,
spotykamy się aktualnie z brakiem
zainteresowania ze strony władz
lokalnych.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uzyskamy wsparcie ze strony

miasta, podobne do tego, które
otrzymywaliśmy na początku działalności.
Odczuwamy również problem
z niewielką ilością źródeł informacji, które wspomogłyby stowarzyszenie w pisaniu wniosków o
środki zewnętrzne. Wierzymy, że
w przyszłości, podobnie jak w innych krajach, nie będziemy zmuszeni do ponoszenia prywatnych
wydatków związanych z działalnością stowarzyszenia.
Dziękuję za rozmowę.
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Nadzieja
mieszka
w Łazach
Otóż „Dom Nadziei” to jedna z placówek,
część większej organizacji, jaką jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Już sama
nazwa wskazuje, iż jest to organizacja, która
swoje zasady opiera na płynącym z Biblii i z
chrześcijańskiej moralności nakazie pomocy potrzebującym. Choć jest to stowarzyszenie chrześcijańskie, to jednak nie należy utożsamiać go
z instytucjami charytatywnymi Kościoła Katolickiego. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne związane jest bowiem z polskim Kościołem Zielonoświątkowym.
Fundamenty swojej dobroczynnej działalności czerpie jednak z tego samego ewangelicznego przesłania, co inne wspólnoty chrześcijańskie. Za swoją dewizę Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne przyjęło słowa
Ewangelii według św. Mateusza: „Łaknącemu
dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia
przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego
w więzieniu pójść”.
Zgodnie z tymi słowami, stowarzyszenie stawia sobie za cel reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitację osób niepełnosprawnych
oraz pomoc ofiarom przemocy. Realizując te
cele, członkowie stowarzyszenia założyli i prowadzą na terenie swoich oddziałów schroniska
i hostele dla bezdomnych i dotkniętych przemocą w rodzinie, a także warsztaty terapii zajęciowej oraz centra integracji społecznej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne powstało w roku 1999 w Częstochowie.
Jednym z jego założycieli był pastor Kościoła
Zielonoświątkowego, Daniel Wołkiewicz, który
od momentu powstania stowarzyszenia pełni
funkcję Prezesa. Z jego inicjatywy po dwóch latach działalności przeniesiono główną siedzibę
organizacji z Częstochowy do Klucz, gdzie mieści się do dzisiaj. Obecnie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne posiada 24 oddziały
na terenie całej Polski.
Jedną z placówek stowarzyszenia jest właśnie „Dom Nadziei” w Łazach. Powstał on w 2004
r. i wraz z innymi placówkami w Zawierciu-Żerkowicach, Chrzanowie, Gorenicach i Rokitnie
stanowi integralną część Głównego Oddziału
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach. Obecnie „Domem Nadziei” w
Łazach kieruje Beata Szczygieł. Na terenie tej
placówki znajduje się zarówno Warsztat Terapii
Zajęciowej, jak i Centrum Integracji Społecznej,

Przy jednej z ulic w Łazach stoi niepozorny
budynek. Na tabliczce przytwierdzonej do jego
ściany znajduje się napis: „Dom Nadziei”. Czym
jest ów Dom, co takiego dzieje się w jego wnętrzu
i czym się zajmują ludzie tam pracujący?

TEKST: ADAM BIEńKOWSKI
FOT. M. ROMANEK

Beata Szczygieł - Viceprezes ChSD, kierownik
Domu Nadziei.

a także hostel przeznaczony dla matek samotnie
wychowujących dzieci i zagrożonych przemocą
w rodzinie oraz Przyzakładowe Centrum Zabawy, czyli żłobek.
Każda z wspomnianych form działalności
„Domu Nadziei” pomaga wcielać w życie inne
spośród założeń Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Głównym celem Centrum Integracji Społecznej jest przywracanie
utraconych umiejętności osobom, które przez
dłuższy okres były na marginesie życia społecznego i zawodowego, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu takich ludzi. Zdarzają
się wśród nich osoby długotrwale bezrobotne,
uzależnione od alkoholu, po przebytej terapii
czy też kobiety przez lata opiekujące się domem, które postanowiły rozpocząć normalną
pracę. Część z podopiecznych Centrum przez
dłuższy okres nie pracowała zawodowo albo robili to w ograniczonym zakresie. Prowadziło to
do zakłócenia poprawnego funkcjonowania w
niektórych dziedzinach życia społecznego. Program reintegracji społecznej, realizowany we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ma
tym osobom pomóc powrócić do „normalnego”
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życia społecznego oraz wejść na rynek pracy.
Idea programu polega na tym, aby dzień
każdego uczestnika zaplanowany był jak u człowieka aktywnego zawodowo. Tak więc osoba
taka przez rok musi systematycznie przychodzić
do Centrum, gdzie przez działalność praktyczną
uczy się określonego zawodu. Spędza tam 8 godzin, po czym wraca do domu. Przez ten czas
ma zapewnione wsparcie psychologa i pracownika socjalnego. Zdarza się, iż osoby kończące
kurs mają już propozycje pracy. Jak mówi pani
Beata, na 48 osób, które uczestniczyły w programie reintegracji społecznej, 17 znalazło
pracę, co jej zdaniem stanowi bardzo dobry wynik. Zdarza się, iż niektórzy z podopiecznych
Centrum Integracji Społecznej ponownie do
niego wracają. Pani Beata podkreśla jednak, iż
osoby uczestniczące w programie nie muszą
korzystać z pomocy społecznej, lecz utrzymują
się z pracy własnych rąk. CIS zapewnia bowiem
podopiecznym wynagrodzenie. Wprawdzie nie
jest ono duże, ale jak twierdzi Beata Szczygieł,
działa mobilizująco.
W ramach pracy wykonywanej w „Domu
Nadziei” świadczy się usługi na rzecz gminy i jej
mieszkańców. Pani Beata chwali osiągnięcia
podopiecznych, wspominając, iż nie tylko wykonywali prace remontowe na terenie Centrum,
ale także malowali urząd miasta, zbudowali kapliczkę, a ponadto świadczą dla mieszkańców
drobne usługi krawieckie czy naprawy.
Praca wykonywana przez podopiecznych
Centrum Integracji Społecznej powinna nie
tylko zapewnić im wynagrodzenie, ale również
sprawić, że samo Centrum będzie zarabiać na
swoje utrzymanie. Pani Beata wprost przyznaje,
iż jest to ideał w praktyce niemożliwy do zrealizowania. – „Żadne przedsiębiorstwo społeczne –
mówi – nie jest w stanie przetrwać bez wsparcia
zewnętrznego”. Bez pomocy stowarzyszenia i
gminy, Centrum nie byłoby w stanie zarobić na
swoje utrzymanie. W funkcjonowaniu placówki
w Łazach oraz całego stowarzyszenia pomagają
również fundusze przeznaczone z 1% podatku,
bowiem organizacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Są to wprawdzie
kwoty niezbyt duże, ale pomocne.
Obecnie Centrum Integracji Społecznej w
Łazach otrzymało znaczne wsparcie ze środków
Unii Europejskiej. Dzięki temu będzie mogło pomóc większej liczbie osób. W listopadzie 2009
r. ich liczba z 15 osób zwiększyła się do niemal
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50. Zmodernizowano też sam
„Dom Nadziei”, w którym znajduje
się Centrum. Ośrodek wzbogacił
się o pracownię opiekunów osób
starszych i o pracownię malarskowykończeniową, które będą działać obok funkcjonujących już w ramach
Centrum
pracowni
ogólnorozwojowej, kulinarnej,
ogrodniczej, plastycznej, komputerowej i technicznej.
Oprócz Centrum Integracji
Społecznej, w „Domu Nadziei”
działają również Warsztaty Terapii
Zajęciowej. Zajęcia odbywające się
w nich mają 35 uczestników i dotyczą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ich przypadku również
podejmuje się starania, aby przygotować do wejścia na rynek
pracy. Jest to jednak znacznie
trudniejsze, gdyż w warsztatach
terapii zajęciowej uczestniczą
osoby upośledzone zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Pani Beata
podkreśla, że oceniając działalność
warsztatów należy brać pod
uwagę wiele aspektów. – „Jeżeli
weźmiemy osobę, która nigdy nie
chodziła do szkoły, przebywała cały
czas w domu i po 35 latach ktoś jej
zaproponował udział w warsztatach terapii zajęciowej, ona przychodzi i nie chce z nich wyjść. Stwierdza, że nie chce mieć żadnych
wakacji, ani wolnego, bo jej się tu
bardzo podoba – jest to konkretny
efekt naszej pracy” – mówi. Część z
tych osób realizuje się w sferach,
gdzie wprawdzie nie odnoszą korzyści finansowych, ale czerpią z
tego wielką radość.
Inną sprawą jest przygotowanie takich osób do wejścia na rynek pracy. Tu efekty są bardziej
wymierne, ponieważ część uczestników warsztatów samodzielnie
zarabia już pieniądze. W ramach
warsztatów w „Domu Nadziei”
funkcjonuje kilka pracowni, w których ich uczestnicy mogą nabyć
różne umiejętności. Oprócz pracowni ogólnorozwojowej, funkcjonuje tam więc pracownia gospodarstwa
domowego,
komputerowa, arteterapii, techniczna, plastyczna i zoologiczna.
Kolejną formą działalności
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego jest prowadzony
na terenie „Domu Nadziei” hostel
dla samotnych matek. Jego pensjonariuszki, które trafiają tam z
rozmaitych powodów, mogą przebywać przez rok, a w szczególnych
przypadkach dłużej. Po tym czasie
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V urodziny WTZ w Łazach

Pracownia krawiecka Centrum Integracji Społecznej.

przenosi się je do innego ośrodka.
Jak podkreśla pani Beata, matki z
dziećmi nie trafiają do ośrodka w
„Domu Nadziei” przypadkowo, bowiem w celu wsparcia ich stowarzyszenie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej. Te
ostatnie kierują tu kobiety z
dziećmi – w hostelu pomaga się
bowiem nie tylko matkom, ale
również ich dzieciom. – „Często
zdarza się tak, że mamy są zainteresowane wyłącznie sobą – stwierdza pani Beata – natomiast nie są
zainteresowane dziećmi w aspekcie
wychowawczym”. Wówczas pracownicy „Domu Nadziei” starają
się wskazać im potrzeby dziecka
oraz sposoby, które pomogą mamom realizować rolę opiekuńczą
jak najlepiej. W skrajnych przypadkach o problemach danej rodziny
informowane są konkretne instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej. Pani Beata podkreśla jednak,
że w tej kwestii zachowuje dużą
ostrożność, aby nie ingerować bez
istotnego powodu w prywatność
danej kobiety czy rodziny.

Działalność „Domu Nadziei” w
Łazach oraz całego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego została już zauważona i doceniona.
W
roku
2008
stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej dla najlepszych inicjatyw tego typu. Pani Beata z zadowoleniem podkreśla, iż jest to dla
stowarzyszenia wyróżnienie niezwykle prestiżowe.
Jednak o działalności „Domu
Nadziei” najlepiej świadczą wypowiedzi osób korzystających z jego
pomocy. Pani Iwona, która po
skończonej szkole ponad 20 lat
spędziła w domu z powodu niepełnosprawności, cieszy się z możliwości, jakie daje jej Dom Nadziei”.
Podkreśla, iż dzięki jego inicjatywom może nie tylko nauczyć się
czegoś nowego, ale też spotkać z
innymi, podobnymi sobie. – „Nie
mogłam nigdzie wyjść, siedziałam
w domu – mówi – a teraz mogę z
paniami gdzieś pojechać na wycieczkę: nad morze, do Zakopanego,
do Krakowa...”. Sprawia jednak

wrażenie, że cieszy się nawet ze
zwykłego spaceru.
Zarówno ona, jak i część innych podopiecznych „Domu Nadziei” mają świadomość, iż z początku okoliczni mieszkańcy
odnosili się do nich nieufnie. Mówi
mi: „Wcześniej jak widzieli niepełnosprawnego, to już jakiś dziwoląg
był, a tak przynajmniej nas ludzie
widzą na ulicy czy w sklepie. Idziemy
i już są przyzwyczajeni”.
W „Domu Nadziei” podejmuje
się starania, aby tych, którzy z różnych powodów „odpadli” od normalnie funkcjonującego społeczeństwa, włączyć do niego z
powrotem.
Dla chrześcijaństwa nie jest to
żadną nowością, bowiem już sam
Jezus, uzdrawiając chorych i kalekich, ułatwiał im powrót do społeczeństwa. Dziś osoby kontynuujące jego dzieło nie mają aż tak
cudownych sposobów. Jednak pomoc każdej kolejnej osobie w powrocie do zwykłego życia nosi w
sobie namiastkę cudu, a także nadzieję na kolejne.
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ZARAŻAĆ FOTOGRAFIĄ
Ze Sławomirem
Smoleniem,
zawiercianinem,
fotografem amatorem
i popularyzatorem
fotografii, inicjatorem
powołania grupy
fotograficznej Jurassic
Foto Team,
współorganizatorem
Canonandy –
ogólnopolskich
warsztatów
fotograficznych,
rozmawia Paweł
Abucki

FOT. ARCH. S. SMOLEń

Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią?
Sławomir Smoleń: Wszystko
rozpoczęło się 15 lat temu. Odwiedziłem wystawę Marka Ivo Wachowicza pt. „Sarajewo”, zorganizowaną w klubie „Novum”.
Prezentowane tam były zdjęcia reportażowe z wojny na Bałkanach.
Wystawa wywarła na mnie
ogromne wrażenie i rozpaliła zainteresowanie tą formą sztuki.
Przed wystawą moje związki z fotografią były raczej niewielkie. Od
dawna jednak interesowałem się
fotografią sportową, szczególnie
rajdami samochodowymi.
Moim pierwszym nauczycielem fotografii był właśnie Marek
Ivo Wachowicz, zawierciański fotograf i dziennikarz. To on dał mi
pomysł na życie – fotografię. Początki mojej pasji wspominam z
wielkim sentymentem. Wtedy, gdy
nie istniała jeszcze fotografia cyfrowa, zdjęcia były wykonywane ze
znacznie większym namysłem.
Poza tym ekscytujący był sam moment wywołania kliszy, gdy często
po kilku dniach przeglądało się
wcześniej wykonane ujęcia.
Jako fotograf-amator nie
działasz sam. Wspólnie ze znajo-

mymi – pasjonatami fotografii,
założyłeś grupę fotograficzną Jurassic Foto Team.
S. S.: Grupa liczy ok. 10 osób.
Są to zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. Wszyscy pochodzą z Zawiercia. Nasza współpraca rozpoczęła się od wymiany sprzętu. W
2007 r. zorganizowaliśmy pierwsze
spotkanie integracyjne w Morsku.

W krótkim czasie pozyskaliśmy
sponsora – firmę fotograficzną Canon. Jej przedstawiciela handlowego na Polskę, firmę Foto-Nova
z Krakowa, poznałem na targach
fotograficznych Polfoto w Międzyzdrojach. Dzięki temu firma wypożyczyła nam sprzęt fotograficzny,
a później zaproponowała, by
wspólnie robić coroczne spotkania

pasjonatów fotografii. W tym roku
nasz 10-osobowy zespół zorganizował kolejną edycję imprezy.
Uczestniczymy również w organizacji imprez dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka czy Mikołaja. Początkowo współpracowaliśmy z Ośrodkiem Wypoczynkowym w Morsku,
obecnie z Hotelem „Zawiercie”. Za
darmo robimy dzieciom zdjęcia i
na miejscu wykonujemy odbitki.
Do tej pory współorganizowaliśmy
już kilka takich imprez.
Co roku tworzymy kalendarz
– podziękowanie dla sponsorów,
którzy nam pomagają. Kalendarze
licytujemy na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a
zebrane pieniądze przekazujemy
na cele charytatywne.
Ostatnio nasza grupa fotografowała II Rajd Zamkowy Orle
Gniazdo Hucisko. Podczas takich
imprez łączymy przyjemne z pożytecznym. Często za zdjęcia dostajemy wynagrodzenie, ale pieniądze
nie
są
dla
nas
najważniejsze. Na pierwszym miejscu stoi pasja.
Jak można dołączyć do waszej grupy?
S. S.: Grupa jest otwarta. Spotykamy się zależnie od możliwości

Organizatorzy Canonady 2009
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w plenerze i na różnych imprezach. Pomagamy również zainteresowanym pasjonatom w kwestiach warsztatowych, dzielimy się
wiedzą, pożyczamy nawzajem
sprzęt.
W listopadzie w hotelu „Fajkier” w Lgocie Murowanej odbyło
się kończące sezon spotkanie
członków grupy. Pokazaliśmy całokształt pracy zespołu za mijający
rok. Spotkanie przerosło moje
oczekiwania. Każdy z nas przygotował swoją prezentację. Emocje
były ogromne. Jestem bardzo zadowolony z tej imprezy. Chciałbym podobne spotkania organizować co miesiąc.
Jako grupa jesteście współorganizatorami ogólnopolskich
warsztatów fotograficznych Canonada. W tym roku odbyła się
już trzecia edycja tej imprezy.
Opowiedz o niej.
S. S.: Wspólnie ze znajomymi
w 2007 r. zorganizowaliśmy w
Morsku spotkanie fotografówamatorów, pod nazwą Canonmania. Podczas spotkania prezento-

waliśmy swoje wcześniejsze prace.
Na nasz mityng zaprosiliśmy pana
Ryszarda Bartyzela – właściciela
firmy będącej przedstawicielem
Canona w Polsce.
Po spotkaniu zaproponował
nam, by następne, firmowane już
przez firmę Canon, odbyło się w
formule warsztatowej. Co więcej,
zaproponował wypożyczenie profesjonalnego sprzętu i współfinansowanie imprezy.
W ubiegłym roku Canonada
odbyła się ponownie w Morsku.
Podczas spotkania uczestnicy
mogli zapoznać się ze sprzętem
używanym przez zawodowych fotografów i sprawdzić jego możliwości w terenie.
Odbyły się wykłady na temat
fotografii. Organizatorzy przygotowali dla uczestników również
możliwość fotografowania w studiach: aktu, makro i fotografii reklamowej.

W tym roku impreza odbyła się
lipcu w Zakopanem i trwała 3 dni.
O ile uczestnictwo w pierwszych
dwóch edycjach było możliwe jedynie na podstawie zaproszeń, to
podczas ostatniej edycji uczestnikiem mógł być każdy pasjonat fotografii.
Na warsztatach dysponowaliśmy profesjonalnym sprzętem
sprowadzonym z centrali firmy –
Amsterdamu. Przykładowo, obiektywy aparatów miały przybliżenie
pozwalające z Gubałówki uchwycić ludzi stojących na szczycie Giewontu.
Ponadto odbywały się warsztaty, na których profesjonaliści
dzielili się wiedzą na temat różnych rodzajów fotografii. Tematem przewodnim był zakopiański
krajobraz oraz ujęcia makro.
Uczestnicy mieli również okazję
zwiedzać i fotografować starą willę
Witkacego.

Jakie masz plany związane z
grupą fotograficzną?
S. S.: Chciałbym nadal popularyzować fotografię. Planuję organizować pokazy slajdów dla zawierciańskiej młodzieży.
Jestem osobą, która zaraża fotografią, potrafię się dzielić wiedzą
i chcę to dalej robić.
Nie jestem zawodowym fotografem, czuję się amatorem. Nie
chcę fotografii uprawiać dla zysku.
Dla mnie aparat jest sposobem na
życie.
A co dalej z Canonadą? Masz
jakieś nowe pomysły?
S. S.: Nie chcemy się powtarzać. Pojawiają się nowi sponsorzy,
którzy udostępniają odmienny
sprzęt.
Chciałbym wykorzystać aparat
do warsztatów fotografii podwodnej i zrealizować je w przyszłym
roku na Mazurach. Mam również
pomysł na fotografię lotniczą. Z
tym tematem chciałbym wrócić na
Jurę.
Dziękuję za rozmowę.

NGO – różne pola działań
Działalność organizacji pozarządowych jest bardzo ważnym aspektem w życiu
społeczeństwa demokratycznego. Organizacje aktywizują społeczność lokalną, są także
partnerem dla samorządu terytorialnego w podejmowanych działaniach na rzecz
mieszkańców. W pozytywny sposób wpływają na różne sfery życia. Dlatego tak ważna
jest współpraca oraz wspieranie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych przez
samorząd lokalny.
MAŁGORZATA KOMENDA
Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w Polsce, pozwoliły organizacjom pozarządowym na wznowienie działalności, na powstanie
nowych stowarzyszeń, na swobodne działania na różnych polach. Wpłynęło to w korzystny sposób na kształtowanie lokalnej
rzeczywistości.
Organizacje pozarządowe pełnią w społeczeństwie różne funkcje, wyznaczają sobie rozmaite
cele. Niektóre ukierunkowane są
na jedno konkretne działanie, inne
funkcjonują na wielu polach.
Wszystkie jednak dążą do tego,
aby działać na rzecz mieszkańców
danej społeczności.
Zawierciańskie organizacje
społeczne najczęściej są aktywne
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w sferze edukacji, kultury, zdrowia,
praw człowieka, działań proekologicznych.
Wiele z nich prowadzi działalność charytatywną. Realizacja wytyczonych celów wygląda jednak
różnie.
Niektóre organizacje działają
bardzo aktywnie, inne nieco mniej.
Zależne jest to od członków danej
organizacji i ich zaangażowania
oraz umiejętności radzenia sobie
w poszukiwaniu środków.
Organizacje pozarządowe szukają różnych źródeł finansowania.
Jednym z nich jest gmina, która
przeznacza środki na wspieranie
trzeciego sektora.
W budżecie miasta są więc
pieniądze przeznaczone na realizację zadań publicznych w sferze
NGO.

Opracowanie odpowiedniej
strategii rozwoju organizacji, realizowanie zadań statutowych, poszukiwanie różnych źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie
sponsorów swojej działalności – z
pewnością pozwoli na uzyskanie
zamierzonych efektów.
Oprócz wparcia z budżetu
miasta i pozyskiwania sponsorów,
ważne jest także poszukiwanie
środków z funduszy unijnych. Wybranie odpowiedniego programu
pozwoli urzeczywistnić nowe zadanie i cele, jakie stawia przed
sobą dana organizacja. Wiele organizacji niestety nigdy nie korzystało z pieniędzy unijnych. Wynika
to z obawy przed samym złożeniem wniosku lub z niewiedzy –
gdzie i do kogo taki wniosek skierować.

Ważnym zjawiskiem w organizacjach jest również zaangażowanie ich członków. Przekłada się to
na mobilność stowarzyszenia i postrzeganie go przez społeczność
lokalną. W wielu przypadkach nieocenionym wsparciem mogą być
wolontariusze. Dzięki Ustawie o
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, wolontariusze
uzyskali ważne dla swojej pracy
prawa, których do tej pory nie posiadali.
To, jak ważna jest działalność
organizacji pozarządowych w społeczeństwie, mogą z pewnością
potwierdzić osoby, które korzystają z ich pomocy lub działają w
stowarzyszeniach, które w znaczny
sposób wpłynęły na ich życie,
zmianę postaw lub zdobycie nowych doświadczeń.
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Dlaczego nie pomagamy
zawierciańskim
zwierzętom?
Człowiek jest jedynym zwierzęciem,
które czerwieni się i ma ku temu
powody.
Mark Twain

Dobry dziennikarz to podobno taki, który nie ulega emocjom. Jest
bezstronny. Odnosi się z szacunkiem do wszystkich potencjalnych
czytelników. Nie jestem więc dobrym dziennikarzem.

FOT. MICHAŁ ROMANEK

Zofia Musiałek w towarzystwie jednego z dwóch psów przygarniętych przez Lecha Kwietnia,
dzięki interwencji TOZ

EWElINA BEDNARZ
Czytam o niektórych z nas –
mieszkańcach Zawiercia:
„Malutki kotek dokarmiany
przez dobrych ludzi koło Gimnazjum nr 3, został wrzucony do beczki
ze smołą przez młodych oprawców.
Nasze członkinie wyczyściły go ze
smoły, lecz oprawcy na tym nie poprzestali i zabili go”.
„Znaleziono w kontenerze na
śmieci malutkiego, zziębniętego
i jeszcze piszczącego kotka. Został
przygarnięty przez członka TOZ. Po
wyleczeniu i odkarmieniu – jest do
adopcji”.
„Znaleziono małą suczkę przywiązaną w lesie do drzewa nylonowym sznurem – została skazana
przez właściciela na straszną gło-

dową śmierć – na szczęście została
odratowana. Znajduje się tymczasowo u naszego wolontariusza
i czeka na adopcję”.

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, z siedzibą przy ulicy Westerplatte. Zawierciańskie Koło TOZ
powstało w 2008 r. z inicjatywy

„Porzucone 4 maleńkie kotki bez
matki przy Spółdzielni Mieszkaniowej budziły zainteresowanie przechodzących ludzi głośnym płaczem
– jednak nikt nie przygarnął ich i nie
nakarmił. Oddaliśmy je pod opiekę
karmiącej w tym czasie kotki”.

wolontariuszy i karmicieli kotów
miejskich. Obecnie liczy 26 członków – poznałam prezeskę Koła Zofię Musiałek i sekretarza Koła Bożenę Siennicką-Gajecką, które
opowiadały mi o najdrastyczniejszych przykładach maltretowania
zwierząt, a także skarbniczkę Koła
Barbarę Kidawską, która przybliżyła mi sfery działalności Koła –

To tylko niektóre notatki z interwencji Zawierciańskiego Koła
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i nielicznych wolontariuszy. Do
tego należy dodać anonimowe
osoby, zgłaszające, że coś złego
dzieje się ze zwierzakami w danym
miejscu, a oni nie są w stanie im
pomóc.
Siedzimy w wynajętym i opłacanym przez członków lokalu,
gdzie temperatura nie sięga 10
kreski na termometrze. Ale to nic
w porównaniu z przeszkodami,
które napotykają panie w swej
działalności.
Potrzeb jest tak wiele, chęci
i dobroci serc – mnóstwo. Brakuje
najważniejszego – funduszy i pomocy od innych. – „Prosimy mieszkańców miasta o pomoc w postaci
karmy, o zwrócenie uwagi na porzucone lub bezpańskie zwierzęta –
szczególnie teraz, gdy mamy zimę,
o otwarcie okienek piwnicznych dla
bezdomnych kotów, w końcu –
o przygarnięcie do siebie tych biednych zwierząt. Zwierząt czekających
na adopcję jest wiele” – mówią ze
wzruszeniem. – „Obowiązujący nas
statut określa cele, które wyznaczyli
sobie członkowie, zmierzające do
ochrony wszystkich zwierząt porzucanych, maltretowanych, chorych,
bezdomnych. Codziennie dokarmiamy te głodne, leczymy te po wypadkach, przygarniamy porzucane
w bezduszny sposób w lasach czy
na śmietnikach. Ratujemy od
śmierci te, których los nikogo nie obchodzi. Ochrona tych zwierząt to
nasze podstawowe zadanie”.
Realizacja tych zadań nie jest
łatwa. Utrudnienie stanowi brak
odpowiedniego azylu, gdzie mogliby tymczasowo przebywać „podopieczni” Koła. W Zawierciu schroniska dla zwierząt przecież nie ma.
W 2009 r. umowa o współpracy
została zawarta ze schroniskiem
w Myszkowie. Wiele psów już tam
trafiło, ale jest to niewystarczające
przedsięwzięcie. Ostatnie informacje mówią w dodatku o likwidacji
tego schroniska wraz z nowym rokiem – co więc stanie się z psami
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FOT. MICHAŁ ROMANEK

Niewidomy kociak przygarnięty przez członkinie TOZ, znaleziony w lipcu 2009 r. na ul. Leśnej w Zawierciu.

FOT. ARCH. TOZ

tam przebywającymi? I gdzie trafią
te z terenu Zawiercia? Nie wiemy.
– „W 2008 roku zebraliśmy ponad 400 podpisów mieszkańców
Zawiercia, popierających budowę
schroniska dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Wszyscy
znają ich los, ale nie podejmują decyzji o budowie schroniska. Od początku liczba naszych interwencji
była bardzo duża. Doprowadziliśmy
do adopcji około 15 porzuconych
psów i około 80 małych kotków” –
mówi Barbara Kidawska.
Z dokumentów gromadzonych przez panią Musiałek dowiaduję się o niedawnej akcji: „W 2009
roku Koło wygrało konkurs organizowany przez Urząd Miejski na sterylizację i kastrację kotów w Zawierciu. 36 kotów zostało poddanych
zabiegom w gabinecie weterynaryjnym i wypuszczonych ponownie
w miejsce ich stałego bytowania. Ta
akcja została wykonana we wrześniu i październiku 2009 r. Na pewno
przyczyni się do zmniejszenia populacji kotów w Zawierciu. Jednak nie
może to być jednorazowa inicjatywa; takie akcje przeprowadzają
wszystkie miasta przez cały rok i my
dążymy do takich rozwiązań”.
Pani Kidawska natomiast informuje mnie o bieżących planach:
„Kolejną sprawą, którą chcemy się
zająć, jest zmuszenie administracji
budynków do otwarcia okienek
w pomieszczeniach ciepłowniczych,
odizolowanych od piwnic lokatorskich. Nagminne zamykanie okienek przez spółdzielnie jest znęcaniem się nad zwierzętami, które nie
mając schronienia zamarzają podczas mrozów. Dlaczego ludzie nie
chcą interesować się miejskimi kotami, które są integralną częścią naszego środowiska? Tak mało potrzeba, aby mogły godnie żyć...”.
Pomyślmy o ludziach bezinteresownie pomagających chorym,
zziębniętym, opuszczonym zwierzakom.
Nie odwracajmy się od nich,
nie wyśmiewajmy, nie mówmy, że
nas to nie dotyczy. Pogłaszczcie
swego psa, posłuchajcie mruczenia kotki, spójrzcie na akwarium
czy na klatkę dla ptaka – na zwierzęta, o które dbacie. Macie w so-

Kocięta znajdujące się pod opieką członków TOZ

bie dobroć, jesteście szczęśliwi, bo
kochacie zwierzęta i się nimi opiekujecie. Wiecie, że życie ludzkie
jest nierozerwalnie związane z życiem innych istot żywych. Podzielcie się tymi uczuciami! Pomyślcie
o nieprzyjemnym chłodzie, samotności, opuszczeniu, rozpaczy,
o strachu, bo to czują miliony porzuconych stworzeń. Potrzebują

tak niewiele: miskę wody, skromny
posiłek, trochę ciepła i odrobinę
schronienia. A oddadzą Wam
wszystko, co mają – przyjaźń
i dobre serce.
Nie chcę wierzyć, że na niektórych bardziej podziała argument
odwołujący się do strachu: „Kto zabija zwierzę albo znęca się nad nim,
podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu
działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zawiadomi Policję o popełnianiu
przestępstwa!”.

Zareklamuj się w Zawiercianinie
szczegóły na www.zawiercianin.pl
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Franciszek Zientara

TEKST: DAMIAN DOMżAlSKI
FOT. ARCH. BARBARA FRANCIK

Pochodzący z małej wsi Kobylniki w powiecie pińczowskim,
młody kapłan jako wikariusz kromołowski był na początku współpracy z zawiercianami duszpasterzem kapliczki Matki Boskiej
Prządki. Stała ona nieopodal robotniczego osiedla TAZ.
Przed kapłanem z Kromołowa
stanęło prawdziwe wyzwanie. Miał
bowiem sprawić, by mieszkańcy
fabrycznej osady, jaką wówczas
było nasze miasto, połączyli siły
i wspólnie podjęli trud budowania
prawdziwej parafii – „Kościoła
Dusz”. Okazało się wkrótce, że
ks. Zientara miał szczególny dar
przyciągania ludzi – bez trudu skupił wokół siebie inteligencję
i przedsiębiorców. Zdobycie zaufania przez kromołowianina nie było
łatwe w Zawierciu, bowiem w kontaktach prywatnych bardzo często
tamtejsi mieszkańcy nie lubili zawiercian do tego stopnia, że ci
ostatni nawet nie mieli dla siebie
miejsca w ławach kromołowskiego
kościoła1.
Udało mu się jednak. Aktywnie współpracował z Drugim Komitetem Budowy Kościoła, zwłasz-

Jednym z najważniejszych elementów łączących ludzi jest ich wiara. Nie
inaczej było w Zawierciu. Właśnie człowiek, który całe życie poświęcił służbie
Bogu i Kościołowi, bardzo chwalebnie zapisał się w historii naszej „małej
ojczyzny”. Był to ks. Franciszek Zientara, pierwszy proboszcz kościoła św.
Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
cza z dyrektorem TAZ, inż. technologiem Piotrem Lubiczem Strzeszewskim, którego we wspomnieniach nazywa „opoką dla
Zawiercia” oraz człowiekiem oddanym budowie całą duszą. Dodatkowym czynnikiem motywującym
kromołowskiego wikariusza był
fakt, że wyznawcy innych religii
mieli już w Zawierciu swoje świątynie. W 1899 r. otwarto zbór
ewangelicki, a w 1896 – synagogę.2
Wybudowanie świątyni z cegieł nie było jednak zwieńczeniem
pracy ambitnego kapłana, lecz zaledwie jej początkiem. Ks. Zientara
bowiem usilnie budował życie wewnętrzne zawierciańskiej wspólnoty wiernych. Zawsze służył im
radą i pomocą, nikogo nie zostawiał samego. Był gorliwym patriotą, zaangażowanym w działalność narodowo-patriotyczną pod
zaborami rosyjskim i niemieckim.
Pierwszym krokiem tego niezwykłego duszpasterza po przy-
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byciu do Zawiercia było utworzenie – wraz z organistą Kazimierzem Czaplą – chóru kościelnego
„Lira” w 1897 r. Następnie powołał
orkiestrę smyczkowo-dętą, działającą od momentu zakupu organów w roku 1907.
Dbał nie tylko o sprawy organizacyjne świątyni i o rozwój duchowy parafian, ale także o wykształcenie dzieci robotników. Był
członkiem Rady Pedagogicznej
szkoły TAZ, Towarzystwa Wpisów
Szkolnych, a także powstałego
w 1919 r. Samorządowego Dozoru
Szkolnego.
Organizował również aktywność młodzieży w ramach życia
Kościoła. Był bowiem twórcą kilku
oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Zawierciu – żeńskie powstało
w 1920 r., męskie pięć lat później,
zaś w 1936 r. utworzono oddział
w dzielnicy „Argentyna”. W ramach
kół KSM powstawały także biblioteki. Ksiądz Zientara zorganizował

również w 1932 r. w Zawierciu
okręgowy zlot SMP, z udziałem
ks. bp dr. Teodora Kubiny oraz takich miejscowych osobistości, jak
dyr. H. Malczewska, Holenderscy,
F. Langert, dr Brzeziński, dyr. Jan
Nowiński.
Jego działalność na rzecz rozwoju młodych zawiercian i kształtowania u nich lokalnego patriotyzmu
doceniali
również
przedstawiciele innych wyznań.
Jednym z przykładów jest artykuł,
który ukazał się w polsko-katolickim (jeden z odłamów chrześcijaństwa) piśmie „Tydzień”, w numerze z 22 kwietnia 1901 r.:
„W Zawierciu odbywa się wielka uroczystość sadzenia drzewek. Po nabożeństwie, które odbyło się o godzinie 9 rano w miejscowym kościele
przez księdza Zientarę, dzieci z miejscowych szkółek fabrycznych w liczbie przeszło 500 (obojga płci)
w składnym pochodzie, z orkiestrą
fabryczną na czele, przy współudziale swoich nauczycieli i po oko-
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licznościowej mowie, wypowiedzianej przed kościołem przez ks. Zientarę, wyruszyły posadzić poświęcone przez niego drzewka, najpierw
w aleję kolejową prowadzącą od
fabryki akcyjnej „Zawiercie” do
dworca kolejowego i tamże przy pomocy ogrodników posadziły przeszło 200 kasztanów i jesionów. Taką
ilość wsadziły po dwóch stronach
ulicy osady Zawiercie, w pobliżu kościoła i domów mieszkalnych fabryki. Po skończonym sadzeniu dzieci
jeszcze raz zaprowadzono do kościoła, w którym odprawił dziękczynne nabożeństwo ks. Zientara
i powtórnie przemówił do dzieci, zalecając im poszanowanie posadzonych drzewek. Inicjatorem uroczystości był pan Strzeszewski, dyrektor
fabryki akcyjnej »Zawiercie«”.3
W szczególnie trudnych czasach I wojny światowej i późniejszego Wielkiego Kryzysu, ks. Franciszek działał aktywnie na polu
charytatywnej pomocy dla najbardziej potrzebujących, a tych nie
brakowało, bowiem Zawiercie
szczególnie mocno dotknął problem bezrobocia.
Był członkiem Rady Miejscowej Opiekuńczej, w czasach
kryzysu natomiast należał do
grupy 37 osób tworzących Społeczny Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy dla Bezrobotnych.
Zajmował się tam pracą w komisji
dożywiania i opieki nad dzieckiem
i matką.
Nieobce były mu również
sprawy rolników. Założył w Zawierciu w 1906 r. kółko rolnicze. Natomiast po odzyskaniu niepodległości był założycielem i prezesem
Okresowego Towarzystwa Rolniczego na powiat zawierciański
i będziński (1918).
Działał też w Towarzystwie
Oszczędnościowo-Pożyczkowym
(1901) oraz zaangażował się
w
tworzenie
Narodowego
Związku Robotników w Zawierciu
w 1905 r., związany był również
z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Robotników, założonym
w Zawierciu w roku 1910.
Należał także do Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności i Rady Nadzorczej Towarzystwa Rozwoju Zawiercia. Był
zwolennikiem i sympatykiem Narodowej Demokracji, Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, założonego przez Romana
Dmowskiego.
Za aktywną działalność na
rzecz kościoła i środowiska lokal-

Ks. Zientara podczas przekazywania darów dla sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne Służebniczki
Starowiejskie NMP, fot. arch. Barbara Francik

nego, władze diecezjalne nadały
mu tytuł honorowego kanonika
i Prałata Jego Świątobliwości. Nie
zaprzestał jednak i potem działania, był bowiem od 8 kwietnia
1929 r. prezesem Stowarzyszenia
Upiększania Miasta. Jego celem
miało być wpływanie na rozwój
miast pod względem zdrowotnym
i estetycznym, przy współpracy
z władzami państwowymi i samorządowymi.
Wiek i zmęczenie nie miały
wpływu na jego działalność. Do
końca był duszą parafii, odprawiał
nabożeństwa, dokonywał poświęceń dróg, szkół i mostów, był
obecny na każdej uroczystości. Jak
podaje „Niedziela” (nr 17 z 1938 r.):
„Już w sędziwym wieku na czele licznych pielgrzymek prowadził swoich
wiernych na Jasną Górę do stóp Królowej Polski, szczycił się podczas
przemarszów i defilad, oklaskiwany
gorąco przez społeczeństwo częstochowskie”.4
Jego śmierć w wyniku wypadku na drodze okryła żałobą
całe miasto i diecezję. Pogrzeb
czcigodnego duszpasterza odbył
się 14 kwietnia 1934 r. na cmentarzu parafialnym. W ostatniej drodze towarzyszył mu sam arcybiskup Teodor Kubina, ponad stu
kapłanów i dziesięć tysięcy wiernych. Nawet po śmierci potrafił

zgromadzić całe miasto razem. Był
człowiekiem niezwykłym, który
dał impuls do działania rzeszom
mieszkańców. Pokazał, jak wiele
można zrobić wspólnie. Pozostawił

Zawiercie zwarte i gotowe, pełne
ducha wspólnoty i jedności,
a tylko w takiej atmosferze można
budować społeczeństwo obywatelskie.
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W związku z podaniem przeze mnie w artykule „Stanisław Szymański
– pionier działalności społecznej w Zawierciu” zamieszczonym w 1. numerze „Zawiercianina” błędnych danych na temat Stanisława Szymańskiego, pragnę je w tym miejscu sprostować. Bohater artykułu nie urodził
się w roku 1870, a w roku 1862. Nie urodził się też w Kaliszu, nie jest to
potwierdzone w źródłach. Ostatnią poprawkę należy nanieść w kwestii
wykształcenia patrona Gimnazjum nr 2 w Zawierciu, był on bowiem inżynierem, a nie jak napisałem doktorem nauk technicznych. Informacje
do wcześniejszego artykułu czerpałem z „Monografii Zawiercia” wydanej
w 2003 roku.
Damian Domżalski

Przypisy:
1. Wiadomości te uzyskałem dzięki wykładowi pana
Jerzego Abramskiego, który wygłosił w kaplicy na
plebani bazyliki w Zawierciu 20.11.2009 r.
2. Ibidem.

3. Ciechanowicz K., „Kartki z historii Ziemi
Zawierciańskiej”, Zawiercie 1999, s. 142.
4. Piotr Grzyb, „Monografia Zawiercia”, praca zbiorowa
pod red. mgr K. Imielskiego i inż. Z. Jagodzińskiego,
rozdz. XXIV, s. 646.

Zawiercianin Pismo lokalnej aktywności społecznej

Centrum Inicjatyw lokalnych w 2009 roku prowadziło szereg działań zmierzających do rozwoju potencjału sektora NGO na
terenie powiatu zawierciańskiego.
Inicjatywy te realizowane były przy
współpracy i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w
Zawierciu oraz dzięki dotacji pozyskanej z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. W ramach realizowanych projektów odbyło się m.in.
14 szkoleń z zakresu pozyskiwania
dotacji, księgowości, rozliczania
projektów oraz umiejętności miękkich i ponad 60 spotkań doradczych z zakresu pozyskiwania dotacji, rozliczania i realizacji
projektów. Wymiernym efektem
tych działań jest napisanych 11
projektów na pozyskanie dofinansowania dla organizacji uczestniczących w projekcie, z czego dwa
już uzyskały dofinansowanie na
łączna sumę 25000,00 zł. Centrum
Inicjatyw Lokalnych dzieląc się
swoimi doświadczeniami konsultowało również szereg wniosków
o dofinansowanie. Organizacje pozarządowe, poprzez uczestnictwo
w działaniach podejmowanych

przez CIL miały również możliwość
bliższego poznania się i nawiązania współpracy. Służyły temu m.in.
seminaria i konferencje w których
łącznie uczestniczyło ponad 500
osób. Celem tych spotkań było też
pokazanie sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk z miast
gdzie organizacje pozarządowe są
bardzo dobrze rozwinięte i efektywnie współpracują z samorządem lokalnym. Swoimi doświadczeniami
dzielili
się
przedstawiciele inkubatorów NGO
z Gliwic, Katowic oraz Dąbrowy
Górniczej. Prezentowane rezultaty
ich inicjatyw stały się w dużej mierze wytycznymi do działań na 2010
rok dla Centrum Inicjatyw Lokalnych. Jednym z naszych głównych
celów będzie utworzenie inkubatora wspierającego rozwój inicjatyw społecznych i działań organizacji pozarządowych. Również
dzięki wsparciu w ramach FIO rozwinął się portal aktywności społecznej zawiercianin.pl. Obecnie
korzysta z niego kilka tysięcy użytkowników miesięcznie.
Zawiercianin.pl nie jest jednak jedynym obszarem internetowej działalności CIL-u. Prowadzimy
również
stronę
dawnezawiercie.pl, która powstała w
2008 roku, dzięki wsparciu Urzędu
Miasta Zawiercie oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym zamierzeniem
jest pokazanie poprzez fotografie
z rodzinnych albumów jak wyglą-

dało Zawiercie w rożnych okresach
swojego istnienia. Obecnie na
stronie jest ponad 500 zdjęć i
liczba ta sukcesywnie rośnie.
Uwieńczeniem działań wokół
strony prowadzonych przez CIL w
2009 roku, było wydanie kalendarza na 2010 rok z fotografiami naszego miasta wykonanymi w
pierwszych dziesięcioleciach XX
wieku. Zainteresowanie kalendarzem przerosło nasze oczekiwania,
600 egzemplarzy zostało rozdane
w niespełna 5 dni.
Tegorocznym projektem, mającym odzwierciedlenie w internecie w postaci strony agrojura.pl,
było szeroko zakrojone wsparcie
szkoleniowo-promocyjne skierowane do gospodarstw agroturystycznych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Działania te,
obejmujące już łącznie 44 jurajskie
gminy, realizowane były dzięki
wsparciu Europejskiego Funduszu
Społecznego. W szkoleniach
wspierających rozwój agroturystyki brało udział blisko 100 osób.
Zainteresowane gospodarstwa
nież
agroturystyczne mogły się rów
wydabezpłatnie zareklamować w
Związku
wanym przy wsparciu
Infor- Gmin Jurajskich Jurajskim
CIL wmatorze Agroturystycznym.
dota- 2009 roku pozyskał również
kur- cję w ramach EFS na realizacje
rea-sów języka angielskiego, które
lizowane były w gminach:
Ogrodzieniec, Łazy, Kroczyce i
Włodowice.

Obecnie nasza organizacja,
będzie kontynuowała bezpłatne
zajęcia z języka angielskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ogrodzieńcu. Dzięki
wsparciu funduszy unijnych będą
też prowadzone działania wspierające rozwój usług turystycznych
na obszarze powiatu zawierciańskiego poprzez realizację warsztatów z zakresu rzemiosł dawnych i
rękodzieła ludowego.
Informacje i zapisy do wszystkich działań podejmowanych
przez CIL można znaleźć na stronie
zawiercianin.pl. Kilka lat działalności Centrum Inicjatyw Lokalnych
to ciągły rozwój stowarzyszenia,
które nieustanne poszukuje nowych wyzwań w postaci projektów wspierających rozwój lokalnej
społeczności. Każdego roku CIL
zwiększa swój potencjał i możliwości. Dzieje się to również dzięki
współpracy z wieloma instytucjami, firmami, stowarzyszeniami
oraz samorządami.
W dużej mierze to charakter
współpracy z tymi podmiotami ma
znaczący wpływ na podejmowane
przez CIL działania, a co za tym
idzie kierunek rozwoju. Mam nadzieje, że nasza otwartość na
współpracę zaowocuje w 2010
roku kolejnymi znaczącymi dla lokalnej społeczności inicjatywami.
Dlatego też serdecznie zapraszam
do współpracy.
Janusz Bieńkowski
Przewodniczący CIl

Zachowajmy pamięć o naszym
mieście dla przyszłych pokoleń!

wiadomości o sprawach ważnych
dla obywateli
informacje o inicjatywach
obywatelskich
publicystyka społeczna
zaproszenia na imprezy kulturalne
aktualne szkolenia i konkursy dla
organizacji pozarządowych

Portal
mieszkańców
powiatu
zawierciańskiego

-szkolenia
-doradztwo europejskie
-wsparcie dla sektora NGO
-promocja inicjatyw społecznych

ul. Dojazd 6,
Zawiercie
tel. 695-549-929,
502-080-102

-projekty z funduszy europejskich
cil@cil.org.pl

Centrum Inicjatyw lokalnych zaprasza do
udziału w projektach finansowanych przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Jurajski teatr dziejów dawnych:

historii tańców średniowiecznych w 10osobowej grupie. Warsztaty oraz zajęcia
będą prowadzone przez instruktorów
Bractwa Rycerskiego Ziemi
Ogrodzienieckiej. Projekt skierowany jest
do mieszkańców gmin: Ogrodzieniec,
Pilica, Kroczyce, Łazy, Włodowice
3. Rękodzieło ludowe szansą na
rozwój gmin jurajskich:

60 godzin warsztatów teatralnych w
grupie 15-osbowej obejmujących m.in.
zagadnienia związane ze świadomością
ciała, koordynacji ruchu, emisji głosu i
ekspresji, ale też przełamania tremy
scenicznej. Projekt skierowany jest do
mieszkańców gmin: Ogrodzieniec, Pilica,
Kroczyce, Łazy, Włodowice

108 godzin lekcyjnych warsztatów
rękodzielniczych: malowania na szkle,
wykonywanie form bibułkarskich, haftu
ręcznego, komponowania form

2. Jurajskie zmagania rycerskotaneczne:
40 godzin lekcyjnych warsztatów walk
rycerskich, obejmujących takie
zagadnienia jak m.in.: historia ruchu
rycerstwa, zasady walki rycerskiej,
fechtunku w 10-osobowej grupie oraz 40
godzin lekcyjnych warsztatów tańca
dawnego obejmujących m.in. naukę

wykonywania form ceramicznych,
wypieku dekoracyjnego ciasta
piernikowego, malowania techniką
szablonu na tkaninie, wykonywania
koszyków z korzeni sosny. Warsztaty
prowadzone będą przez profesjonalnych
instruktorów i doświadczonych twórców
ludowych. Projekt skierowany jest do
mieszkańców gmin: Ogrodzieniec, Pilica,
Kroczyce, Łazy, Włodowice

5. Zainwestuj w siebie:
34-godzinny kurs języka angielskiego,
opierający się przede wszystkim na
ćwiczeniach zwiększających zasób słów i
podnoszących umiejętności
konwersacyjne w małych grupach 7osobowych. Warsztaty oraz zajęcia będą
prowadzone przez doświadczonych
lektorów j.angielskiego. Projekt
skierowany jest do mieszkańców gminy
Ogrodzieniec i Pilica.

florystycznych, zdobienia pisanek,
wykonywania ozdób z wiór osikowych.
Warsztaty prowadzone będą przez
profesjonalnych instruktorów i
doświadczonych twórców ludowych.
Projekt skierowany jest do mieszkańców
gmin: Ogrodzieniec, Pilica, Kroczyce,
Łazy, Włodowice

4. Dawne rzemiosła szansą na rozwój
gmin jurajskich:
91 godzin lekcyjnych warsztatów
rzemieślniczych: rzeźbienia w drewnie,
wykonywania form użytkowych z gliny,

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Więcej informacji
o projektach oraz zapisy
na stronie zawiercianin.pl
w dziale rekrutacja.

