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Nowe Zawiercie?
O stolicy naszego powiatu często mówi się źle. Że bieda, bez-

robocie, brak perspektyw. Jest w tym nieco racji. Jednak 
takie narzekanie działa jak samospełniające się proroctwo – im 
słabiej wierzymy w Zawiercie i zmiany na lepsze w nim, tym 
mniej szans na to, żeby owe zmiany nastąpiły. 

Dlatego w bieżącym numerze ukazujemy lokalną rzeczywi-
stość w jaśniejszych barwach. Prezydent Ryszard Mach opo-
wiada, co udało się zrobić dobrego i jakie są plany na przyszłość, 
a także zachęca, aby mieszkańcy włączali się w aktywność na 
rzecz miasta. 

Drugi z wywiadów, to rozmowa z Mariuszem Brzozowskim – 
słynny projektant mody pochodzi właśnie z naszego miasta. 
Nie tylko nie wstydzi się tego faktu, ale i wspomina Zawiercie 
z dużym sentymentem. 

W tym numerze znajdziecie także artykuły o radach dzielnic 
w naszym mieście – o ich roli w rozwiązywaniu problemów na 
najniższym szczeblu samorządu lokalnego. Prezentujemy rów-
nież społeczników z Kromołowa, którzy już 18 lat działają na 
rzecz swojej dzielnicy. Kolejni aktywni zawiercianie, których 
przedstawiamy, to miejscowy oddział stowarzyszenia IPA – po-
licjanci, którzy poza pilnowaniem ładu i porządku postanowili 
zrobić coś dla okolicy. Jeszcze inni, którzy nie chcą narzekać 
i siedzieć bezczynnie, to miejscowi rolnicy – zjednoczyli siły 
i korzystają na tym. 

Jako odskocznię od tematów ze stolicy powiatu, opisujemy 
także ciekawą inicjatywę z Łaz – młodych ludzi, którzy odkryli 
pasję wspólnego grania muzyki poważnej, łamiąc wszelkie 
stereotypy. 

Również z przeszłości przywołujemy krzepiące przykła-
dy. Wspominamy zapomnianą społeczność zawierciańskich 
ewangelików i ich aktywność, a także prezentujemy jedne-
go z pionierów nowoczesnego samorządu lokalnego na ziemi 
zawierciańskiej.

A skoro o zmianach i o planach mowa, nie mogło zabraknąć 
rozmowy z nowym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej. 

Czytajmy i nie dajmy sobie wmówić, że w Zawierciu nic się 
nie dzieje i nic się nie zmienia.

Paweł Abucki
Wiceprezes Centrum Inicjatyw Lokalnych

o
d

 w
yd

aw
cy

SpiS treści

wywiad NUMERU

 3 Mieszkańcy najlepiej wiedzą, 
czego trzeba miastu
Z Ryszardem Machem, Prezydentem 
Zawiercia, rozmawia Paweł Abucki

SPOŁECZEŃSTWO

 7 Dzielnica ma Radę
Paweł Kmiecik  •  O mało znanej, lecz aktywnej 
formie samorządu lokalnego – radach dzielnic

 8 Służyć poprzez przyjaźń
Bartłomiej Mortas • Policjant nie tylko pilnuje prawa 
i porządku – może być również społecznikiem

 10 Rolnikom raźniej razem
Paweł Kmiecik • W jedności siła – to 
hasło jest aktualne w przypadku 
producentów rolnych z Zawiercia

 12 Nowa jakość zawierciańskiej 
tożsamości
Z Januszem Bieńkowskim, nowym prezesem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 
rozmawiają Marta Mularczyk i Remigiusz Okraska

 14 Sympatyczni sympatycy
Katarzyna Wilk • Od 18 lat dbają o swoją dzielnicę – 
Towarzystwo Sympatyków Kromołowa

KULTURA i HISTORIA

 16 Gra Orkiestra!
Piotr Pieszczyk • Młodzież może mieć 
pasję, zapał i lubić muzykę poważną – 
Łazowska Orkiestra Instrumentalna

 18 Nie zapomniałem, skąd pochodzę
Z Mariuszem Brzozowskim rozmawia 
Izabela Biel • Słynny projektant mody urodził 
się i spędził dzieciństwo w Zawierciu 

 20 Zawierciańscy ewangelicy 
i ich kościół
Zdzisław Kluźniak • O społeczności, 
po której pozostały tylko nieliczne ślady

 22 W cieniu wójta – od pisarza 
gminnego do sekretarza
Zdzisław Kluźniak • O jednym 
z pierwszych profesjonalnych urzędników 
na ziemi zawierciańskiej

Wydawca: Centrum Inicjatyw Lokalnych
ul. Wierzbowa 16/18, 42-400 Zawiercie
tel. 32 670 20 14
Biuro: ul. Senatorska 14, Zawiercie
redakcja@zawiercianin.pl
www.zawiercianin.pl

Redakcja: 
Paweł Abucki (redaktor naczelny) 
Remigiusz Okraska (sekretarz redakcji) 
Joanna Walczak
Skład: Kooperatywa.org
Na okładce: Ryszard Mach, 
fot. Krzysztof Blejczak

Przekaż CIL 
1% podatku

KRS 0000215720

Publikacja 
współfinansowana 
jest ze środków 
miasta Zawiercie

http://kooperatywa.org/
http://kooperatywa.org/


 ▸ Ponieważ rozmawiamy dla czasopi-
sma poświęconego aktywności spo-
łecznej, zacznę od spraw, o które 
chyba mało kto pyta. Mam na myśli 
aktywność społeczną. Był Pan związa-
ny z harcerstwem (m.in. ze słynną ak-
cją Zamonit), z aktywnością sportową 
dzieci i młodzieży, pełnił Pan aktyw-
ną rolę w lokalnych strukturach PCK 
itp. Dlaczego angażował się Pan w takie 
inicjatywy? Jaką rolę odegrały w Pań-
skim życiu?
 ▸ Ryszard Mach: Patrząc na moją działal-

ność skautowską z dzisiejszej perspekty-
wy, mogę powiedzieć, że harcerstwo jest 
doskonałą szkołą samorządności. Dzia-
łając w ZHP najpierw jako drużynowy, 

a później szczepowy, ponosiłem odpo-
wiedzialność za ludzi, których wprowa-
dzałem w atmosferę obozów harcerskich 
i pracy, jaką wykonywaliśmy wówczas dla 
kraju. Później pracując jako zastępca ko-
mendanta hufca miałem także wpływ na 
niektóre decyzje dotyczące miasta. Har-
cerstwo w Zagłębiu Dąbrowskim – szcze-
gólnie akcja letnia „Zamonit” – odegra-
ło również niebagatelną rolę w promocji 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziś 
Zawiercie nazywane jest „Bramą na Jurę”, 
a „Zamonit” tę bramę otworzył. 

Choć harcerstwo nadal pozostaje moją 
największą pasją w sferze działalności 
społecznej, to angażuję się także w wiele 
innych inicjatyw pozarządowych. Jest to 

mój mały wkład w budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego.

 ▸ Przejdźmy do bardziej bieżących 
spraw i problemów. Gdyby zapy-
tać mieszkańców Zawiercia i okolicy 
o główny problem, większość chyba od-
powiedziałaby, że jest nim bezrobocie. 
Oznacza ono nie tylko brak pracy, ale 
także niskie zarobki zatrudnionych, bo 
o jedno miejsce pracy konkuruje kilka 
osób. Jakie działania podejmuje Pan 
jako Prezydent Miasta, żeby polepszyć 
sytuację w tej dziedzinie? Od niedaw-
na działa Strefa Aktywności Gospo-
darczej – proszę nam opowiedzieć o tej 
inicjatywie, jej obecnym stanie oraz 

MIESZKAŃCY NAJLEPIEJ 
WIEDZĄ, CZEGO TRZEBA 

MIASTU 
z Prezydentem Zawiercia Ryszardem Machem rozmawia Paweł Abucki
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o nadziejach, które wiąże Pan z jej roz-
wojem.
 ▸ Jako prezydent podejmuję szereg dzia-

łań, których głównym zadaniem jest po-
prawa sytuacji na rynku pracy. Wiele 
z podejmowanych przedsięwzięć przy-
niosło oczekiwane skutki. Mieszkańcy 
zapewne pamiętają niedawną trudną 
sytuację Huty Szkła. Dziś zakład funk-
cjonuje bez poważniejszych problemów, 
zatrudnia kilkaset osób, eksportuje 
kryształy na zagraniczne rynki. Sercem 
tego przedsiębiorstwa jest tzw. wan-
na szklarska, na którą udało się pozy-
skać środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a moją rolą w tym 
przedsięwzięciu było wsparcie przy po-
zyskaniu dotacji. 

Jako samorząd staramy się także po-
magać tym zakładom pracy, które aktu-
alnie borykają się z różnymi problemami. 
Często umarzamy im podatki lub rozkła-
damy je na raty, jak w przypadku Odlew-
ni, wiedząc, że dzięki temu pracodawca 
nie będzie musiał zwalniać. 

Nie zapominamy także o naszych 
sztandarowych przedsiębiorstwach, 
które doskonale odnajdują się na rynku. 
Chwalimy się nimi na różnych targach 
krajowych i zagranicznych, mogą one 
dzięki temu zyskać kolejnych klientów 
i zwiększyć zatrudnienie.

Jeśli chodzi o Strefę Aktywności Go-
spodarczej, którą utworzyliśmy w 2006r., 
to staramy się cały czas podnosić jej 
atrakcyjność. Budujemy tam drogę war-
tą 11 mln zł i prowadzimy działania 
studyjno-koncepcyjne. 

 ▸ Oprócz Strefy, podejmuje Pan inne 
wysiłki związane z rozwojem gospo-
darczym miasta i okolicy. Niedawno 
powstało Wirtualne Biuro Obsługi In-
westora – na czym polega ta inicjatywa, 
czemu ma służyć? Wiadomo też o pla-
nach budowy galerii handlowej, a wciąż 
powraca temat kopalni.
 ▸ W dzisiejszych czasach większość rzeczy 

możemy załatwić za pośrednictwem In-
ternetu – choćby zwykły przelew. Aby na-
sze miasto stało się jeszcze bardziej atrak-
cyjne dla przedsiębiorców, uruchomiliśmy 
Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora. Teraz, 
za pomocą jednego kliknięcia, z dowolne-
go miejsca przy pomocy komputera będzie 
można zapoznać się z naszymi terenami i 
ofertą skierowaną do inwestorów. 

W ubiegłym roku pojawił się inwe-
stor, który zainteresowany jest budo-
wą galerii handlowej przy ul. Wojska 

Polskiego. Inwestycja przyniosłaby 1,6 
mln zł wpływów do budżetu miasta z ty-
tułu podatków i stworzyłaby ponad 400 
miejsc pracy. Niestety przedsięwzięcie 
nie spodobało się pewnej organizacji po-
zarządowej z okolic Inowrocławia, która 
opóźniła rozpoczęcie prac. Mieszkańcy, 
co pokazały liczne sondaże, chcą tej in-
westycji, a ja zrobię co w mojej mocy, aby 
galeria powstała. 

Natomiast jeśli chodzi o kopalnię, to 
odległa perspektywa. Tym bardziej, że 
nikt – póki co – nie stara się o koncesję na 
jej uruchomienie. Moje zdanie w sprawie 
rozpoczęcia wydobycia jest zbieżne z opi-
nią Rady Miejskiej, która jest sceptyczna 
wobec tego pomysłu. Również w przygo-
towanej pod koniec ubiegłego roku „Stra-
tegii Rozwoju Miasta 2025 plus” nie ma 
mowy o powstaniu kopalni, a o tworze-
nie nowych miejsc pracy chcemy zabiegać 
w nieco inny sposób. 

Jestem po rozmowach z siemiano-
wicką firmą produkującą elementy do 
ekranów dźwiękoszczelnych oraz barier 
ochronnych ustawianych przy jezdniach, 
która na terenie byłej przędzalni urucho-
miła zakład pracy i do końca roku stwo-
rzy 120 miejsc pracy. W najbliższym cza-
sie zatrudniać będą także firma „Madex” 
oraz Aluron, który zaczyna już działać 
w Strefie.

 ▸ W tym momencie pojawia się pyta-
nie o wizję rozwoju miasta. Z jednej 
strony Zawiercie jest postrzegane jako 
naturalna brama na Jurę, czyli obszar 
atrakcyjny turystycznie i krajobrazo-
wo – jako miejsce wypoczynku. Z dru-
giej strony są takie plany, jak budowa 
kopalni, a Zawiercie od swego powsta-
nia było przede wszystkim ośrodkiem 
przemysłowym. Która z tych wizji jest 
bliższa Panu Prezydentowi? Jakie atu-
ty Zawiercia i okolicy uważa Pan za klu-
czowe z punktu widzenia rozwoju?
 ▸„Uruchomienie kopalni” stało się nie-

bezpiecznym skrótem myślowym, bo 
póki co to zjawisko dotyczy prowadzo-
nych prac poszukiwawczych, od których 
daleko do wydobycia. Dziś nawet nie 
wiemy, czy opłacalna będzie eksploata-
cja tych pokładów. Warto to rozgraniczać, 
aby nie wywoływać niepotrzebnych dys-
kusji, a swoją opinię o bardzo odległej 
perspektywie wydobycia rud cynku i oło-
wiu już wyraziłem. 

Wracając do pytania, zdecydowa-
nie opowiadam się za wizją, która łączy 
te wszystkie elementy. Taką też wizję 

rozwoju Zawiercia zapisaliśmy w na-
szej „Strategii 2025 plus”, którą stwo-
rzyli przecież mieszkańcy biorący udział 
w szerokich, trwających ponad 2 miesią-
ce konsultacjach. 

Zawiercie nazywane jest „Bramą na 
Jurę” i stanowi bazę wypadową do naj-
bardziej atrakcyjnych zakątków Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. W mieście 
działa wiele firm wyspecjalizowanych 
pod kątem turystyki. Myślimy o stwo-
rzeniu w Zawierciu ścianek wspinaczko-
wych, aby nasze miasto jeszcze bardziej 
kojarzyło się z Jurą Krakowsko-Często-
chowską. Pamiętając o naszym atrak-
cyjnym położeniu, nie zapominamy 
o innych walorach gospodarczych, do 
których bez wątpienia należy Strefa Ak-
tywności Gospodarczej, której część włą-
czona jest do Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej.

 ▸ Tym, co zwraca uwagę w ostatnich 
miesiącach i latach, jest przywiązy-
wanie wagi do pewnego całościowego 

„uporządkowania” miasta. Rozbudo-
wywana jest sieć wodnokanalizacyjna, 
system zbiórki odpadów, w Zawierciu 
zaczęto uprzątać różne „dzikie” miej-
sca wysypywania śmieci itp. Proszę 
nam opowiedzieć o tym aspekcie dzia-
łań władz miasta – co już udało się zro-
bić, jakie są problemy, a jakie plany na 
przyszłość?
 ▸ Zawiercie jest pięknym, zielonym mia-

stem, choć niestety często spotykamy się 
z dzikimi wysypiskami śmieci, bądź po 
prostu ze zwykłym zaśmiecaniem. Na 
bieżąco sprzątamy nasze tereny, ale wi-
docznie nie wszystkim zależy na porząd-
ku, bo gdy raz uprzątniemy dany obszar, 
to za jakiś czas odpady znowu się poja-
wiają. W minionym roku zebrano w ra-
mach prac społecznie użytecznych nie-
mal 1900 worków śmieci o pojemności 
120 litrów, uprzątnięto 140 metrów sze-
ściennych dzikich wysypisk. 

Miasto sprzątane jest systematycz-
nie i mam nadzieję, że nowa ustawa 
o utrzymaniu porządku i czystości spra-
wi, że będzie jeszcze czyściej – szczegól-
nie na terenach, które do miasta nie nale-
żą. Możemy także pochwalić się wysokim 
procentem skanalizowania miasta, które 
wynosi ponad 97 procent powierzchni. 
Środki na to zadanie udało się pozyskać 
z UE w 2006 r. Niestety liczba przyłą-
czy wykonywanych w minionej kadencji 
była tak niska, że grozi nam zwrot pra-
wie 100 mln zł do Brukseli.
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Wracając jednak do przyjemniejszych 
rzeczy, warto przypomnieć o oświetle-
niu parku Mickiewicza. W tym roku, być 
może nawet już w sierpniu, uda się od-
mienić wizerunek parku przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, który również będzie 
oświetlony.

 ▸ Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, 
to poprawa estetyki miasta, co chyba 
najbardziej widać w Centrum. Jakie są 
inne plany w tej dziedzinie?
 ▸ To prawda, w ciągu ostatnich lat udało 

nam się odmienić wizerunek Zawiercia. 
Pozbyliśmy się otaczającej nas szarzy-
zny i odrapanych elewacji. Duża w tym 
zasługa licznych termomodernizacji. 
Z dumą patrzę dziś na przychodnię „Cen-
trum”, wjeżdżając do miasta od strony 
Poręby miło popatrzeć na LO im. Że-
romskiego i halę sportową, na „Koł-
łątaja”. Także na pozostałe placówki 
oświatowe: „Malczewską”, „Staszica”, 

„Dunikowskiego”, „Grzegorzewską”. 
Duży wkład w te zmiany mają również 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” 
i PSS Społem – te instytucje dbają o 
własne mienie. Dziś Centrum miasta 

wygląda imponująco, szczególnie gdy 
kończy się remont dworca PKP.

A to jeszcze nie koniec zmian w tym 
obszarze. Do końca roku całkowicie od-
mienimy także wizerunek placu Jana 
Pawła II, gdzie zupełnie od nowa urzą-
dzona zostanie zieleń i powstanie fon-
tanna składająca się z 30 dysz, które uło-
żone zostaną w kształcie amonitu. Nie 
będziemy musieli już wstydzić się przed 
przyjezdnymi centralnej części naszego 
miasta.

 ▸ Jedną z bardziej konkretnych 
decyzji Pana i władz miasta w obecnej 
kadencji jest postanowienie o budowie 
nowych mieszkań komunalnych 
i lokali socjalnych. Będzie to jedna 
z niewielu w ostatnich dwóch dekadach 
większych inwestycji mieszkaniowych 
w Zawierciu. Proszę o więcej szczegółów 
o tym pomyśle oraz o stanie jego 
zaawansowania.
 ▸ Wyłoniliśmy już wykonawcę – firmę 

DOMKAT. W ramach przedsięwzięcia 
przy ulicy Dożynkowej powstaną trzy 
bloki komunalne, a w nich lokale dla 45 
rodzin. W każdym z trzech bliźniaczych 

budynków przewidziano 15 lokali o różnej 
powierzchni. „M-2”, czyli pokój plus kuch-
nia, będą trzy mieszkania. Nieco więk-
szych, bo dwupokojowych, będzie dwana-
ście. Oczywiście w każdym lokalu znajdzie 
się łazienka. Spośród tych 45 mieszkań 
najmniejsze będzie miało powierzchnię 
nieco ponad 29 metrów kwadratowych. 
Największe lokale mierzyć będą 44,5 m 
kw. Do budynków doprowadzone zo-
staną wszystkie media, wybudowane 
zostaną wewnętrzne drogi, powstaną 
parkingi. Dla nieco młodszych lokato-
rów przewidzieliśmy także place zabaw. 

W przypadku mieszkań socjalnych 
dla osób bardzo ubogich, jesteśmy już po 
przetargu, który wskazał wykonawcę do-
kumentacji technicznej do tego zadania. 
Wstępnie zakładamy budowę 50 miesz-
kań. Najmniejsze będzie miało około 10 
metrów kwadratowych, większe mierzyć 
będą ok. 20 m kw. Będą to budynki par-
terowe, do każdego mieszkania prowa-
dzić będzie odrębne wejście, co pozwoli 
wyeliminować tak zwaną powierzchnię 
wspólną, do której zaliczają się koryta-
rze i klatki schodowe. Mówiąc bardziej 
obrazowo, będą to budynki przypomi-

fot. archiwum UM Zawiercie
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nające bryłą i kształtem letniskowe bun-
galowy, ale oczywiście będą całoroczne 
i wykonane w technologii tradycyjnej, 
czyli murowane.

 ▸ W obecnej Pana kadencji zwraca 
uwagę większy nacisk na współpracę 
z mieszkańcami. Miasto organizuje 
konsultacje dotyczące gospodarki od-
padami i w sprawie priorytetów rozwo-
jowych Zawiercia, odbył się także inter-
netowy plebiscyt na najpopularniejsze 
inicjatywy społeczne i kulturalne. Na-
wet w sprawach trudnych i kontrower-
syjnych, jak groźba likwidacji szkoły w 
Bzowie, spotyka się Pan z mieszkańca-
mi. Skąd takie inicjatywy?
 ▸ To mieszkańcy tworzą wspólnotę sa-

morządową, a miasto nie jest własno-
ścią osób sprawujących władzę – dlate-
go często sięgamy po opinię zawiercian. 
Właśnie jesteśmy po zakończeniu kon-
sultacji, które pomogą nam wybrać meto-
dę naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wzięło w nich 
udział ponad 4 tysiące osób. Chcemy ko-
rzystać z tej formy dialogu jeszcze czę-
ściej. W końcu to mieszkańcy najlepiej 
wiedzą, gdzie i czego potrzeba. 

Również „Strategię Rozwoju 2025 
plus” napisali mieszkańcy, a ja oraz rad-
ni ją wykonujemy. Pewnie dlatego ten do-
kument wygląda tak ciekawie, bo nie jest 
przepisaniem pięknie brzmiących sloga-
nów z ustawy o samorządzie gminnym. 
Mieszkańcy wskazali konkretne rze-
czy, które powinny zostać zrobione do 
2025 roku. W strategii umieszczono kar-
ty konkretnych działań – od takich, jak 
budownictwo komunalne i socjalne, po 
budowę fontann. Tak chcieli mieszkańcy, 
a naszym obowiązkiem jest to wdrożyć. 
Zresztą zachęcam mieszkańców, żeby 
sami dokładnie zgłębili zapisy „Strate-
gii” i nas z jej realizacji rozliczali. 

Inną formą konsultacji, przeprowa-
dzanych już w nieco węższym gronie, są 
comiesięczne spotkania z przewodni-
czącymi rad poszczególnych dzielnic, na 
których omawiamy konkretne problemy, 
jak odbiór śmieci, sprzątanie i koszenie 
trawników. Na takich spotkaniach roz-
ważamy najpilniejsze potrzeby tych ma-
łych wspólnot. 

Są do załatwienia również sprawy 
trudne. Gdy pojawił się pomysł reorga-
nizacji szkoły w Bzowie, zaczęły się pro-
testy rodziców, mieszkańców. Dopiero 

przeprowadzone konsultacje przynio-
sły pozytywne efekty. Od razu powoła-
no grupę negocjacyjną, ustalono zasady 
dialogu. Efekt tych rozmów zadowala 
wszystkie strony, a szkoła będzie dzia-
łała nadal. Od nowego roku szkolne-
go znajdzie się pod opieką prestiżowej 
fundacji Elementarz. To pokazuje, że nie 
ma lepszej metody rządzenia miastem 
od konsultowania różnych pomysłów 
z mieszkańcami.

 ▸ Zaczęliśmy od Pańskiej aktywności 
społecznej. Tym samym tematem warto 
zakończyć rozmowę. Obecnie jest Pan 

„po drugiej stronie” – jako włodarz mia-
sta, który współpracuje i wspiera różne 
organizacje pozarządowe. Dla naszych 
czytelników jest to temat szczególnie 
istotny, więc proszę nam opowiedzieć 
więcej o tym aspekcie polityki Prezy-
denta Miasta.
 ▸ Organizacje pozarządowe odgrywają 

szczególną rolę w funkcjonowaniu na-
szego państwa.  Szczególnie dobrze uzu-
pełniają działalność administracji pań-
stwowej i samorządowej. Świetnie radzą 
sobie z aktywizacją osób wykluczonych, 
z dystrybuowaniem pomocy socjalnej 
i humanitarnej, swoją aktywnością 
wspierają również wiele działań eduka-
cyjnych, ekologicznych.

W strukturach tych instytucji dzia-
łają ludzie z dużą wiedzą i życiowym 
doświadczeniem. Wystarczy spojrzeć 
na Zawierciański Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, który tworzą ludzie bardzo 
aktywni podczas swojego zawodowego 
życia, a którzy tej inwencji nie stracili 
z chwilą przejścia na rentę czy emerytu-
rę. Dziś ich wiedza, potencjał, kreatywne 
myślenie są potrzebne miastu i cieszę się, 
że członkowie tego oraz innych stowa-
rzyszeń wciąż pracują dla Zawiercia.

Ze strony miasta staramy się możliwie 
szczodrze wspierać statutową działal-
ność tych organizacji, także poprzez do-
towanie przedsięwzięć organizowanych 
przez takie podmioty. W minionym roku 
na te cele przeznaczyliśmy ponad 300 ty-
sięcy złotych. W tym roku tych środków 
jest więcej, bo 430 tysięcy zł, a ja jestem 
spokojny, bo wiem, że owe środki zostaną 
dobrze wykorzystane. 

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

fot. archiwum UM Zawiercie
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DZIELNICA MA RADĘ
Paweł Kmiecik

Jest taka jednostka samorządu terytorialnego, z której istnienia 
nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Stanowi ona łącznik pomiędzy 

mieszkańcami a władzami miasta. To organ pomocniczy rady 
miejskiej, a jej skład jest wybierany – podobnie jak skład rady – 
co 4 lata. Oto krótki test na wiedzę: czy wiemy, o czym mowa?

Rada dzielnicy, bo to jej poświęco-
ny jest powyższy opis, składa się 

z mieszkańców swojej dzielnicy, którzy 
społecznie sprawują funkcję w tym orga-
nie. Wyjątkiem są niektóre duże miasta, 
np. Warszawa czy Kraków, gdzie radni 
dzielnicowi otrzymują uposażenia pań-
stwowe. Do głównych zadań rady nale-
ży rozwiązywanie lub zgłaszanie waż-
nych problemów dzielnicy, kontakt z 
mieszkańcami oraz wszelkie działania 
mające na celu poprawę jakości życia na 
tym terenie. Zgodnie z przepisami, rada 
dzielnicy składa się z 15 (w gminie do 
20 tys. mieszkańców) lub 21 (gdy liczba 
mieszkańców jest większa, niż 20 tysię-
cy) członków. W rzeczywistości jednak, 

w związku z niezbyt dużym zaintereso-
waniem mieszkańców czynnym udziałem 
w pracach rady, w większości zawierciań-
skich rad dzielnic wybierane są tylko kil-
kuosobowe zarządy. 

Obecna kadencja zawierciańskich rad 
dzielnic rozpoczęła się pod koniec maja 
ubiegłego roku. Takich „najmniejszych 
ojczyzn” jest obecnie w Zawierciu 20: Ar-
gentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, 
Centrum, Dąbrowica, Karlin, Kromo-
łów, Łośnice, Marciszów, Miodowa, Pił-
sudskiego, Pomrożyce, Skarżyce, Stary 
Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, 
Zuzanka I i Zuzanka II oraz Żerkowice. 
Przyjrzyjmy się funkcjonowaniu kilku 
z nich.  

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Rada dzielnicy jest na terenach miej-
skich pierwszym, najniższym szczeblem 
władzy w naszym kraju i zarazem orga-
nem, z którym najłatwiej nawiązać kon-
takt zwykłemu mieszkańcowi. Stanowi 
ona ważną płaszczyznę komunikowania 
się między obywatelami a władzą mia-
sta – rada jest wybierana spośród miesz-
kańców dzielnicy i przez nich samych. 
Wiedza na temat tego, w jakiej dzielni-
cy zamieszkujemy, kto jest liderem rady 
oraz jaki jest kontakt do tej osoby, może 
okazać się bardzo przydatna. Do takich 
osób powinniśmy bowiem w pierwszej 
kolejności zgłaszać wszelkie sprawy 



8

związane z osiedlem i dzielnicą, w któ-
rych mieszkamy. 

– „Rada dzielnicy to taki twór, który 
podpowiada, bo widzi problemy lepiej, 
jest blisko mieszkańców i ich spraw” – 
mówi Kazimierz Gębka, przewodniczą-
cy rady w dzielnicy Marciszów, mieszka-
niec tego rejonu od 45 lat, od ubiegłego 
roku sprawujący wspomnianą funkcję. 
Jak twierdzi, „nie ma możliwości, żeby 
włodarze miasta znali wszystkie spra-
wy wszystkich dzielnic. Rada to łącznik 
mieszkańca z urzędem miasta”. A korzy-
ści z jego istnienia są obopólne. Miesz-
kańcy mogą mieć realny wpływ na zmia-
ny w swojej okolicy, a władze otrzymują 
możliwość uzyskania wiedzy o tym, co 
jest ważne dla poszczególnych dzielnic.

Funkcja łącznika przejawia się w co-
miesięcznych spotkaniach przewod-
niczących rad dzielnic z prezydentem 
miasta, jego zastępcami oraz przewod-
niczącym Komisji Samorządu i Ładu Pu-
blicznego. Na takich spotkaniach repre-
zentanci rad zgłaszają władzom tematy, 
którymi powinny się zająć. Głównie do-
tyczą one konieczności remontów ulic, 
budowy obiektów sportowo-rekreacyj-
nych oraz innych inwestycji.

ZALANA DROGA I BRAK BOISKA

W Marciszowie ważnymi tematami jest – 
jak mówi przewodniczący rady tej dziel-
nicy – „odwodnienie dwóch ulic, które 
po każdych ulewach i roztopach wiosen-
nych zamieniają się w potok. Na osiedlu 
Kosowska Niwa z kolei jest dużo mło-
dzieży, której brakuje boiska”. Dla po-
szczególnych dzielnic ważne kwestie są 
odmienne. – „Problemem, który od daw-
na był nierozwiązany, to chodnik na uli-
cy Dmowskiego, wymagający remontu. 
Teraz już jest przygotowywany przetarg 
na wykonanie tych prac” – wyjaśnia prze-
wodniczący rady dzielnicy Centrum, Ar-
tur Smędek. Natomiast Mariusz Gole-
nia, przewodzący kromołowskiej radzie, 
opowiada: „Zwykle zajmujemy się utrzy-
maniem porządku, zgłaszaniem awarii, 
spraw dotyczących przystanków auto-
busowych oraz inwestycji. Mamy projekt 
utworzenia terenu rekreacyjno-sporto-
wego i zajęcia się utwardzeniem siedmiu 
dróg w dzielnicy”.

Wśród 20 zawierciańskich dzielnic 
funkcjonują także 4 sołectwa – jednost-
ki pomocnicze rad gmin, występujące 
najczęściej na obszarach wiejskich. Sy-
tuacja sołectw jest lepsza niż zwykłych 
dzielnic – mogą korzystać z pieniędzy 

przyznawanych w ramach Funduszu So-
łeckiego, czyli z części budżetu gminy 
wyodrębnionej wyłącznie na cele sołectw. 
Do takich podmiotów należą Skarżyce – 
to jedna z czterech dzielnic w mieście, 
które posiadają status sołectwa. Dziel-
nicę tę można uznać za praktyczną formę 
realizacji hasła, wedle którego Zawiercie 
jest „bramą na Jurę”. – „Nasza dzielni-
ca ma na swoim terenie perłę Jury, czyli 
Okiennik, a także Zamek Bąkowiec i inne 
jurajskie atrakcje, więc nasze działania 
są ukierunkowane na turystykę. Widząc, 
że turystów jest coraz więcej, staramy się 
o poprawienie infrastruktury drogowej” – 
mówi Witold Leśniak, sołtys Skarżyc (to 
jedna z czterech dzielnic w mieście, któ-
re posiadają status sołectwa; sołectwo to 
jednostka pomocnicza gminy występują-
ca zwykle na obszarach wiejskich). 

Działalność rad dzielnic ułatwia życie 
nie tylko mieszkańcom dzielnic, ale tak-
że firmom i instytucjom, które wykonują 
różne prace na tych obszarach. – „Mamy 
projekt wymiany lamp ulicznych, więc 
firma zajmująca się tym kontaktuje się 
z nami, żeby wiedzieć, które lampy wy-
magają zmiany. Mieszkańcy zgłaszają na 
bieżąco takie sytuacje, więc mamy do-
kładne informacje w tej sprawie. Dzięki 
temu firma zaoszczędza sporo czasu” – 
mówi Mariusz Golenia z Kromołowa.

DOBRY KONTAKT 

Liderzy rad dzielnic przyznają wspól-
nie, że kontakt z władzami miasta – bez 
względu na opcję polityczną, reprezen-
towaną w danym momencie w urzędzie 

– jest w porządku. – „Współpraca z mia-
stem jest dobra, a wręcz bardzo dobra – 
mówi Witold Leśniak ze Skarżyc. I doda-
je: „Są rzeczy, które pojawiają się nagle, 
takie zgłaszam Urzędowi Miasta. Wów-
czas sprawnie wysyłany jest na miejsce 
np. naczelnik danego wydziału, który 
sprawdza sytuację”.

Rada dzielnicy ma nie tylko prawo 
zgłaszania bezpośrednio do władz miasta 
ważnych i pilnych spraw. Sama również 
może interweniować w konkretnych in-
stytucjach. – „Uważam, że najlepiej zgła-
szać problemy przez rozmowę, podczas 
której po dobrym przygotowaniu przed-
stawia się swoje argumenty” – stwierdza 
Artur Smędek, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Centrum. – „To odnosi lepszy 
skutek, niż składanie stosu dokumen-
tów. Efektem tego jest np. wyremonto-
wana droga na Kilińskiego czy zwiększo-
na liczba miejsc parkingowych” – dodaje. 

Umiejętności – nie bójmy się tego tak na-
zwać – polityczne i dyplomatyczne także 
mają pewne znaczenie.

SWÓJ CZŁOWIEK

Ważną rolę odgrywa również osoba prze-
wodniczącego rady dzielnicy. Zaradność, 
pomysłowość i posiadanie kontaktów 

– niekoniecznie tylko formalnych – to 
atrybuty nierzadko bardzo przydatne. 
Jak mówi Zbigniew Gocyła, przewodni-
czący Rady Dzielnicy Bzów, „nie chcemy 
obarczać wszystkimi sprawami Urzędu 
Miasta, czasem od razu sami interwe-
niujemy w różnych instytucjach”. Słowa 
te potwierdza przewodniczący z osiedla 
Centrum: „Rada dzielnicy stara się dzia-
łać aktywnie – polega to na chodzeniu 
i proszeniu o pomoc przy rozwiązywaniu 
różnych problemów”. Kazimierz Gębka 
z Marciszowa dodaje: „Problemy, które 
wynikają na bieżąco, są załatwiane od 
razu – wystarczy umówić się z radnym 
lub radnymi i zgłosić sprawę. Posiada-
nie dobrych kontaktów w instytucjach 
i urzędach w mieście pomaga załatwiać 
wiele spraw”.

Rada dzielnicy i jej przewodniczą-
cy (funkcję tę pełni się społecznie) to 
świetna ilustracja społeczeństwa oby-
watelskiego w praktyce. Mieszkańcy za-
interesowani tym, co dzieje się wokół 
nich, mogą zaangażować się w działanie 
rady swojej dzielnicy i dzięki temu mieć 
wpływ na otoczenie. – „Radni nie muszą 
pytać o problemy dzielnic, to same rady 
powinny zgłaszać ważne dla nich sprawy. 
Powinno to wychodzić od dołu” – stwier-
dza przewodniczący rady dzielnicy Cen-
trum, Artur Smędek. – „Część ulic na-
leży do miasta, część do władz powiatu, 
część do spółdzielni mieszkaniowej, a są 
jeszcze prywatni właściciele. Trzeba te 
wszystkie elementy odpowiednio pogo-
dzić” – dodaje. 

Z takim godzeniem różnych elemen-
tów, dbaniem o własną dzielnicę i sta-
raniem się dla niej o jak najwięcej inwe-
stycji finansowanych z budżetu miasta, 
mają do czynienia wszystkie rady dziel-
nic. Każdy z ich członków jest mieszkań-
cem dzielnicy, którą zna od lat, nierzad-
ko od urodzenia lub wczesnej młodości. 
Być może właśnie w ten sposób, na naj-
niższym poziomie sprawowania władzy 
samorządowej w Polsce, w pełni może 
objawić się odpowiedzialność, a także 
patriotyzm? Przynajmniej ten w wersji 
lokalnej. 

 ZAWIERCIANIN · lato 2012 · nr 1 (11)



9

SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ
Bartłomiej Mortas

Dewiza Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, wyrażona w zaledwie 
trzech słowach, w pełni oddaje idee przyświecające działalności 

stowarzyszenia. „Służyć poprzez przyjaźń” – bo tak ona brzmi, ma 
mobilizować policjantów do rozwoju i aktywności nie tylko zawodowej, 
lecz przede wszystkim do codziennego działania na rzecz społeczności 

lokalnej i samej organizacji. Jeden z oddziałów organizacji istnieje 
w Zawierciu. Niedawno minęła piąta rocznica jego utworzenia.

IPA – skrót od angielskiej nazwy In-
ternational Police Association (Mię-

dzynarodowe Stowarzyszenie Policji) 
to największa tego typu organizacja na 
świecie. Zrzesza ona aż ponad 322 tysią-
ce policjantów z 60 krajów. Stowarzysze-
nie łączy wszystkie policyjne służby, bez 
różnicy stopnia, wykształcenia, płci, na-
rodowości czy wyznania. Przynależność 
do IPA daje możliwość udziału w krajo-
wych i międzynarodowych wyjazdach 
i szkoleniach, imprezach turystycznych, 
kulturalnych czy sportowych. IPA to tak-
że platforma porozumienia i solidny fun-
dament pod budowę prawdziwych poli-
cyjnych przyjaźni. 

Mimo że początki działalności IPA da-
tujemy na rok 1950, utworzenie polskiej 
sekcji stowarzyszenia było możliwe do-
piero po transformacji ustrojowej końca 
lat 80. W 1990 r. poznańscy policjanci 
nawiązali pierwsze kontakty między-
narodowe z funkcjonariuszami z Fran-
cji, którzy zapoznali przedstawicieli pol-
skich służb mundurowych z zasadami 
i ideami przyświecającymi działalno-
ści stowarzyszenia. Od tamtej pory 

sukcesywnie powstawały kolejne regio-
ny IPA zrzeszające policjantów z całe-
go kraju, w tym z terenu województwa 
śląskiego.

W 40 regionach Śląskiej Grupy Woje-
wódzkiej IPA skupionych jest 3800 człon-
ków. To stawia ją w pozycji największej 
grupy wojewódzkiej w Polsce. Wśród 
nich znajdziemy też sekcję zawierciań-
ską – liczebnie niewielką, za to niezwykle 
ambitną i nastawioną na ciągły rozwój. – 

„Zawierciański Region IPA nie jest duży. 
Razem z członkami honorowymi zrzesza 
50 osób. Pomimo tego jesteśmy jednym 
z najlepiej i najprężniej działających re-
gionów na Śląsku. W tym roku obcho-
dzimy piątą rocznicę powstania na-
szego Regionu IPA” – wyjaśnia Adam 
Granat, przewodniczący zawierciańskich 
struktur.

Przy prezentacji każdego stowarzy-
szenia czy organizacji pojawia się pytanie 
o misję, cel i efekty, jakie niesie za sobą 
ich działalność. W deklaracjach stowa-
rzyszenia czytamy, że IPA powstała, aby 

„pogłębiać wiedzę kulturalną i doświad-
czenia swoich członków, jak również 

wymieniać doświadczenia między kraja-
mi, a w ramach swoich możliwości nieść 
pomoc w zakresie socjalnym i wspólnie 
z innymi dążyć do podtrzymywania po-
kojowego współistnienia na świecie”.

Adam Granat przekłada to na kon-
krety: „Działamy dla dobra naszych 
członków, ale promujemy także pozy-
tywny wizerunek policji i służb mundu-
rowych poprzez inicjatywy dla lokalnych 
społeczności. Współpracujemy z lice-
ami mundurowymi – głównie z Zespo-
łem Szkół w Łazach oraz z placówkami 
w Żarnowcu i Pilicy, prowadząc tam licz-
ne warsztaty i wykłady. Organizujemy 
również coroczny kurs samoobrony dla 
kobiet, prelekcje promujące bezpieczeń-
stwo dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz dla uczniów szkół”. 

Największą do tej pory imprezą zor-
ganizowaną przez zawierciański region 
IPA był „Niebieski Festyn”, który odbył 
się podczas dni Zawiercia 2011. – „Myślę, 
że zakończył się sukcesem – pełny sta-
dion ludzi do samego wieczora” – mówi 
z dumą pan Adam. „Niebieski Festyn” to 
impreza mająca na celu propagowanie 

Bieg Niepodległości w Zawierciu
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zasad bezpieczeństwa wśród obywateli 
oraz zapoznanie ich z różnymi formacja-
mi policyjnymi i charakterem ich pracy.

To nie koniec aktywności. Od zeszłego 
roku stowarzyszeniu udało się zorgani-
zować m.in. miejskie i powiatowe zawody 
dzieci w Ju-Jitsu, kurs samoobrony dla 
kobiet, kurs ratownictwa medycznego 
dla służb mundurowych, prelekcję doty-
czącą historii Żydów zawierciańskich, po-
kazy tresury psów dla klas mundurowych 
liceów w naszym powiecie oraz warsztaty 
z technik interwencji czy dwudniowe 
szkolenia z ratownictwa taktycznego. 

– „Poza tymi działaniami organizuje-
my wycieczki integracyjne dla naszych 
członków, a także wyjazdy zagraniczne. 
Do tej pory byliśmy w Pradze, Izraelu 
i Kanadzie – wszędzie część czasu po-
święcając na odwiedzenie miejscowej 
policji” – dodaje przewodniczący Granat.

Ponadto ze środków stowarzysze-
nia ufundowano tablicę w hołdzie za-
wierciańskim policjantom poległym 
w Katyniu. Z kolei spontanicznym odru-
chem serca wobec współczesnych trage-
dii było wydanie przez IPA z Zawiercia 
kalendarza – dochód z jego sprzedaży 
został przeznaczony na pomoc ofiarom 
tsunami w Japonii. 

W najbliższych planach stowarzysze-
nia znajdują się m.in. organizacja cyklicz-
nych warsztatów poświęconych ratow-
nictwu, kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, piąta edycja kursu samoobro-
ny kobiet czy kolejna edycja biegu nie-
podległości. – „Wiele przedsięwzięć jest 

nieplanowanych wcześniej, wynikają 
z nagłego pomysłu, z potrzeby chwili” – 
dodaje Adam Granat.

Działań byłoby więcej, ale zawierciań-
ska IPA boryka się – jak wiele małych or-
ganizacji – z problemami natury finan-
sowej. Składki członkowskie niestety 
nie wystarczają na realizację wszystkich, 
często bardzo kosztownych przedsię-
wzięć. – „Lokalne władze wspierają na-
sze działania w miarę swoich możliwości, 
ale to nie starcza na wszystko. Aktual-
nie szukamy możliwości sfinansowania 
zakupu fachowego plecaka ratownika 
medycznego. Jest on niezbędny przy or-
ganizowaniu imprez sportowych i tury-
stycznych” – wyjaśnia przewodniczący 
zawierciańskiego regionu.

Jak widać, praca policjantów nie koń-
czy się na codziennej 8-godzinnej służ-
bie, pilnowaniu ładu i porządku w mie-
ście. Funkcjonariusze robią znacznie 
więcej. Wkład IPA w rozwój lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego jest nie-
oceniony. Swoje działania kierują nie-
mal do wszystkich mieszkańców okolicy. 
To dzięki nim zawiercianie mogą poczuć, 
że na poprawę bezpieczeństwa i ładu 
w swojej małej ojczyźnie mają wpływ tak-
że oni sami. Policjanci zrzeszeni w sto-
warzyszeniu chcą pokazać, w jaki sposób 
działają, uczyć zachowania się w krytycz-
nych sytuacjach. Dzięki temu wizerunek 
policjanta na pewno ulega poprawie. 

Fotografie w tekście pochodzą z archiwum 
zawierciańskiego oddziału IPA.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej policjantów zamordowanych w Katyniu

Grup producentów rolnych – bo taka 
jest oficjalna nazwa zrzeszenia rol-

ników – w naszym województwie nie ma 
zbyt wiele. Oficjalnie zarejestrowano 
19 takich przedsięwzięć. W tym tylko 
jeden w powiecie zawierciańskim – jest 
nim właśnie „AGRO-PLANT”.

Istnieje od października 2010 r.
Wcześniej – jednak bez formalnej re-
jestracji – również na terenie naszego 
powiatu funkcjonowała Jurajska Gru-
pa Producencka Zbóż i Rzepaku, której 
część członków angażuje się w aktual-
nie działającej organizacji skupiającej 
rolników. Łączna powierzchnia ich 
pól wynosi 650 hektarów – dwóch 
spośród nich to posiadacze oko-
ło 2 ha, jeden – 250. Produkcja rolna 
skupia się wokół rzepaku i słonecz-
nika, a także zboża ozimego, psze-
nicy ozimej i jarej oraz kukurydzy.

WSPÓLNIE SIĘ OPŁACA

– „Zaleta tego układu polega na działa-
niach ułatwiających relacje z kontra-
hentami, czyli firmami kupującymi na-
sze produkty. Sprzedając odpowiednio 
większe partie, cenę też możemy nieco 
podnieść” – wyjaśnia prezes Grzegorz 
Lewandowski. – „Również zamawia-
jąc wspólnie większe ilości środków do 
produkcji mamy możliwość negocjowa-
nia ceny”. 

Idea tworzenia takich grup jest za-
wsze taka sama – na rynku w większym 
gronie można osiągnąć więcej, niż w po-
jedynkę. Nie byłoby to wszystko jednak 
możliwe, gdyby nie koordynacja działań 
i ich jednolity charakter, ustalany wspól-
nie na poziomie organizacji. – „Każdy 
z członków działa na swój rachunek, 
czyli sieje i nawozi – ale robi to w taki 
sposób, jaki został ustalony w grupie. 
Tak, żeby produkt z różnych gospo-
darstw dał się później połączyć” – mówi 
prezes Grupy.

Skoordynowane działania kilku 
podmiotów ułatwiają nie tylko uzy-
skanie wyższej ceny za płody rolne, ale 
także lepszy dostęp do rynku. – „Ry-
nek potrzebuje partii towaru liczonej 
w TIR-ach. Idea powstawania grup 
producenckich jest spowodowana złą 
strukturą gospodarstw rolnych w na-
szym kraju – są one małe i nie mają 
szans osobnego zaistnienia na ryn-
ku” – podkreśla Grzegorz Lewandow-
ski. Wspólne dostarczanie większych 
partii towaru daje szansę na współ-
pracę z wielkimi firmami i koncernami 
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spożywczymi, które są stabilnym partne-
rem biznesowym i dają gwarancję ciągłe-
go zbytu produktów.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu 
do maszyn służących do produkcji rol-
nej – ich wspólne użytkowanie ogranicza 
koszty. – „Nie musimy osobno kupować 
wszystkich potrzebnych maszyn, ponie-
waż każdy z członków grupy ma jakiś 
sprzęt” – podkreśla koordynator działań 
organizacji. – „My jesteśmy od tego, żeby 
to scalić w jeden spójny układ”. Działa-
nie w grupie to także szansa na konkret-
ne oszczędności przy zakupie środków 
produkcji. 

BIZNES, LECZ NIE TYLKO

Takimi przesłankami kierowało się 
pięciu rolników z terenu naszego powia-
tu, wchodzących w skład Grupy Produ-
centów Zbóż i Roślin Oleistych. W 2010 r. 
stwierdzili oni, że możliwość uzyskiwa-
nia pomocy finansowej z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007–2013 za-
chęca do stworzenia takiej organizacji.

Niezwykle ważną przyczyną zało-
żenia grupy producenckiej w Zawierciu 
była także możliwość pozyskiwania do-
tacji unijnych, przeznaczonych dla rol-
ników zrzeszonych w jednej organiza-
cji. – „Poprzez grupę każdy udziałowiec 
ma możliwość uczestniczenia w korzy-
ściach płynących z dotacji. Grupa dosta-
je 5% bonifikaty od kwoty uzyskanej za 
sprzedane produkty” – wyjaśnia Grze-
gorz Lewandowski. Na mocy rozporzą-
dzenia Rady Unii Europejskiej grupy pro-
ducentów rolnych otrzymują przez pięć 
pierwszych lat istnienia do 5% wartości 
produkcji sprzedanej.

Grupa Producentów Zbóż i Roślin 
Oleistych to jednak organizacja założo-
na nie tylko z pobudek biznesowych. Jak 
zaznacza jej prezes, „Grupa oparta jest 

na relacjach o nieformalnym kształcie, 
a dopiero później się zinstytucjonali-
zowaliśmy. Nie da się jednak stworzyć 
grupy tylko dla zysku, musi być pewien 
element wzajemnego zaufania i dobrej 
atmosfery. I to jest obecne”. 

Członkowie zawierciańskiej grupy 
znają się od wielu lat, a ich porozumienie 
nie jest oparte wyłącznie na kalkulacji 
biznesowej. Nie jest też oparte tylko na 
teraźniejszych korzyściach wynikających 
ze wspólnego działania. – „Liczymy się ze 
wspólną produkcją paliwa ze źródeł od-
nawialnych – ze słomy i odpadów zbożo-
wych. Planujemy zbudować linię do takiej 
produkcji. To byłby bardzo konkretny 

wspólny efekt działania grupy” – snuje 
plany prezes „AGRO-PLANTU”.

Adam Matusiewicz, Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, w przedmowie do 
broszury poświęconej wszystkim gru-
pom producentów rolnych z terenu nasze-
go województwa podkreślił, że „wspólne 
budowanie wieży czyni ludzi braćmi”. 
Prezes zawierciańskiego „AGRO-PLAN-
TU” komentuje, że w przypadku tej grupy 
producentów zachodzi raczej proces od-
wrotny: bycie braćmi spowodowało zało-
żenie organizacji. 

Fotografie w tekście pochodzą z archiwum 
„AGRO-PLANT”.

ROLNIKOM RAŹNIEJ RAZEM
Paweł Kmiecik

„W gromadzie to i śmierć nie straszna” – tak  pół żartem, pół serio 
o zawierciańskiej Grupie Producentów Zbóż i Roślin Oleistych 

„AGRO-PLANT” mówi jej prezes, Grzegorz Lewandowski. Istnienie 
tego podmiotu potwierdza – na gruncie branży rolnej – znaną 

wszystkim prawdę, że razem można osiągnąć więcej, niż osobno.

Wspólny park maszynowy
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 ▸ Dlaczego zdecydowałeś się na start 
w wyborach na stanowisko prezesa 
TMZZ? Towarzystwo to organizacja za-
służona, o długiej historii, można po-
wiedzieć, że to już szacowna instytucja 
lokalna. Jak się czujesz w nowej roli?
 ▸ Janusz Bieńkowski: Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Zawierciańskiej to 
przede wszystkim organizacja społeczna, 
która skupia ludzi chcących afirmować 
i rozwijać tożsamość lokalną. Również 
dla mnie, jako zawiercianina, ważna jest 
świadomość lokalnego patriotyzmu, po-
łączona z konkretnymi działaniami na 
rzecz miasta oraz jego mieszkańców. 

Społecznie działam już od cza-
sów szkoły średniej. Swoje umiejętno-
ści kształtowałem jako współtwórca 
oraz redaktor naczelny gazetki szkol-
nej w I LO im. Stefana Żeromskiego 
w Zawierciu. Natomiast jako prezes or-
ganizacji pozarządowej, funkcjonującej 
w Zawierciu, dzięki spotkaniom z osoba-
mi zaangażowanymi obywatelsko, mło-
dzieżą i zwykłymi mieszkańcami, po-
znałem problemy kulturalno-społeczne 
naszego miasta.

Wiedza ta oraz zdobyte doświadczenie 
stały się motorem do próby odnalezienia 
recepty na lokalne problemy i podjęcia 

nowych inicjatyw. W celu realizacji tych 
planów postanowiłem ubiegać się o sta-
nowisko prezesa TMZZ. Nowej funkcji 
jednak nie chcę rozpatrywać tylko w kate-
goriach społecznych, lecz także z punktu 
widzenia menedżera, który nada Towa-
rzystwu bardziej nowoczesny kierunek 
rozwoju. Dodatkowo do działania mobili-
zuje mnie fakt, że TMZZ stanowi istotny 
element historii Zawiercia i jego obecne-
go oblicza społeczno-kulturalnego.

 ▸ Co taki werdykt członków TMZZ 
oznacza dla obu organizacji, którym 
teraz szefujesz – czyli TMZZ i CIL. Czy 

NOWA JAKOŚĆ 
ZAWIERCIAŃSKIEJ 

TOŻSAMOŚCI
W marcu 2012 r., Janusz Bieńkowski – dotychczasowy prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych 

(CIL) – został wybrany prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej 
(TMZZ), organizacji z wieloletnimi tradycjami. Co ta zmiana oznacza dla organizacji 

oraz dla działań społecznych w Zawierciu? Jakie są zamiary nowego szefa TMZZ? Jak 
ocenia dotychczasowe działania organizacji? Czy TMZZ i CIL będą współpracowały? 

Janusz Bieńkowski odpowiada na te pytania w rozmowie z Martą Mularczyk.

fot. Michał Romanek
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istnieją zamiary realizowania przez 
CIL i TMZZ wspólnych inicjatyw?

Prezesem Centrum Inicjatyw Lokal-
nych jestem od 8 lat. Myślę, że w dużej 
mierze właśnie doświadczenie zdoby-
te w tej organizacji pomogło mi zostać 
prezesem TMZZ. Choć współpraca po-
między CIL i TMZZ tak naprawdę trwa 
już od dłuższego czasu, chciałbym, aby 
więcej działań było realizowanych wspól-
nie. Współpraca objęłaby zwłaszcza ob-
szar kultury i propagowania historii – bo 
w tej materii misja obu organizacji jest 
spójna. Zresztą planuję zacieśnić współ-
pracę również z innymi organizacjami 
społeczno-kulturalnymi z naszego re-
gionu. Na terenie powiatu działa wielu 
pasjonatów historii, zrzeszonych w orga-
nizacjach o bogatych tradycjach, np. To-
warzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki 
w Szczekocinach czy Towarzystwo Sym-
patyków Kromołowa. W ostatnim cza-
sie pojawiły się także nowe inicjatywy, 
jak Towarzystwo Jurajskie. Z wszystki-
mi tymi organizacjami zamierzam ściśle 
współpracować.

 ▸ Jak oceniasz dotychczasową działal-
ność Towarzystwa? Organizacja funk-
cjonuje od lat, ma spory dorobek. Jak 
to wygląda w oczach nowego prezesa? 
 ▸ Obecnie działania TMZZ skupiają się 

głownie na tym, co dzieje się na Górze 
Zborów w Podlesicach i w jej okolicy. Wie-
loletni trud kilku osób zrodził wspania-
ły efekt, jakim jest Centrum Dziedzic-
twa Przyrodniczego i Kulturowego Jury 

w Podlesicach. W rozwój tego obszaru 
chcę wnieść swoje doświadczenie w two-
rzeniu inicjatyw łączących wiele środo-
wisk oraz umiejętność budowania kom-
promisu wokół trudnych tematów.

Chcę też jednak, aby TMZZ był bar-
dziej widoczny w Zawierciu i aby było to 
stowarzyszenie kreujące rzeczywistość 
społeczno-kulturalną miasta. Takie dzia-
łania inicjowane były przez poprzedni 
zarząd i warto je kontynuować oraz roz-
wijać. Chciałbym też, aby TMZZ otwo-
rzył się na zawierciańską młodzież oraz 
żeby ta młodzież chętniej współpraco-
wała z naszym Towarzystwem. Myślę, że 
wymaga to pewnych zmian wizerunko-
wych organizacji. TMZZ może być miej-
scem realizacji własnych pasji, ale rów-
nież rozwoju zawodowego. Każdy młody 
człowiek, działając w strukturach TMZZ, 
może zdobywać doświadczenie, które jest 
później istotnym atutem w poszukiwa-
niu pracy.

 ▸ Na stanowisku lidera TMZZ zastąpi-
łeś Witolda Brodzika, który szefował 
organizacji dość długo, bo aż 8 lat. Jak 
oceniasz jego prezesurę? Bez wątpie-
nia wniósł on do organizacji nowy spo-
sób działania, bardziej menedżerski. 
Czy zamierzasz kontynuować taką ten-
dencję?
 ▸ Witolda Brodzika znam jako swoje-

go byłego pracodawcę, ale również jako 
partnera, z którym realizowałem szereg 
inicjatyw społecznych. W mojej ocenie 
jest to osoba konkretna i konsekwentna 

w realizacji swojej wizji i pomysłów. My-
ślę, że jako biznesmen jest skuteczny, co 
widać na przykładzie jego firmy – sądzę, 
że ktoś z takim doświadczeniem i podej-
ściem był potrzebny TMZZ-owi. Pamię-
tam, że gdy pan Brodzik po raz pierwszy 
ubiegał się o stanowisko prezesa TMZZ 
i prezentował swoją wizję formuły dzia-
łania Towarzystwa, pomyślałem: „Koniec 
romantyzmu – zaczyna się okres prag-
matyzmu”. Ten pragmatyzm był i jest po-
trzebny. W mojej ocenie, kierując taką or-
ganizacją jak TMZZ, należy działać mając 
na uwadze dobro społeczne, ale uwzględ-
niać twarde reguły ekonomii. 

 ▸ Nie sposób ukryć, że objęcie tej funk-
cji przez Ciebie ma także wymiar zmia-
ny pokoleniowej. Czy wraz z tym TMZZ 
poszerzy ofertę inicjatyw i pomysłów 
skierowanych do młodszych mieszkań-
ców naszego regionu? TMZZ kojarzył 
się dotychczas z aktywnością osób doj-
rzałych.
 ▸ Opinia, że w TMZZ-ie działają głów-

nie emeryci jest nie do końca prawdziwa. 
Utworzenie Centrum Dziedzictwa Przy-
rodniczego i Kulturowego Jury w Pod-
lesicach to dzieło głównie ludzi z młod-
szego pokolenia. Wybór mojej osoby na 
stanowisko prezesa jest jednak potwier-
dzeniem tego, że w TMZZ-ie dokonuje 
się zmiana pokoleniowa. Nowe pokolenie 
w ramach TMZZ kontynuuje idee, które 
przyświecały obecnym emerytom, gdy 
byli w naszym wieku. Na pewno jednak 
istnieje potrzeba odświeżenia przekazu 
skierowanego do młodych ludzi, że warto 
działać w TMZZ-ie. 

 ▸ Trochę już rozmawialiśmy o planach 
i zmianach – czy jeszcze czegoś nowe-
go możemy się spodziewać w TMZZ-ie, 
w CIL i na styku tych organizacji? Jaką 
masz wizję obu podmiotów w życiu 
miasta i okolicy?
 ▸ TMZZ to organizacja statutowo i histo-

rycznie związana z ziemią zawierciańską 
i wszystkie działania realizowane są na 
tym obszarze. CIL natomiast podejmu-
je również działania wykraczające poza 
obszar powiatu zawierciańskiego, a ak-
tywność w samym Zawierciu stanowi co-
raz mniejszą część ogólnej działalności. 
Obszar naszego powiatu jest więc ideal-
ną płaszczyzną do podejmowania wspól-
nych działań. Jestem zdania, że współ-
praca obu organizacji przyniesie same 
korzyści zarówno dla nich samych, jak 
i dla naszego regionu. 
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Wydawać by się mogło, że bezpow-
rotnie minęły czasy świetności 

Kromołowa, kiedyś miasta i ważnego 
ośrodka życia politycznego, do którego 
zjeżdżało rycerstwo z okolic na narady 
i zjazdy przedsejmikowe. Otóż nie cał-
kiem minęły. Z dawno zapomnianych 
czasów pozostał lokalny patriotyzm, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. 
Uwidocznił się on szczególnie w latach 
90. Wtedy też powstał ośrodek życia kul-
turalnego, tzw. remizo-świetlica, znana 
bardziej jako Pałacyk nad Wartą. Na fali 
entuzjazmu związanego z tworzeniem 
placówki, w 1994 r. powołano Towarzy-
stwo Sympatyków Kromołowa (TSK). Na 
chwałę dzielnicy oraz uznanie mieszkań-
ców pracuje ono do dzisiaj. 

Stowarzyszenie powstało pod wpły-
wem impulsu, jako forma zagospoda-
rowania energii mieszkańców tej dziel-
nicy Zawiercia oraz w podziękowaniu 
za zaangażowanie i ciężką pracę przy 
budowie Pałacyku nad Wartą. Stwo-
rzony wówczas lokal pełni do dziś rolę 
ośrodka kulturalnego. Oprócz remizy 
strażackiej i siedziby TSK, mieszczą się 
w nim miejscowy Dom Kultury i biblio-
teka, odbywają się tam również próby 

Regionalnego Zespołu Folklorystyczne-
go „Kromołowianie”.

Priorytetem aktywności TSK jest 
propagowanie wiedzy o dziejach tej już 
815-letniej dzielnicy Zawiercia oraz pro-
wadzenie badań dotyczących Kromoło-
wa i okolic, a także popieranie lokalnych 
inicjatyw kulturalnych. Organizacja nie 
zaniedbuje również aktywności samo-
kształceniowej i integracyjnej, skiero-
wanej do członków i sympatyków stowa-
rzyszenia oraz do mieszkańców dzielnicy. 

– „Jedną z form naszej działalności jest 
stały kontakt z członkami TSK poprzez 
spotkania w siedzibie stowarzyszenia 
lub w plenerze, na które zapraszani są 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych orga-
nizacji pozarządowych, instytucji i ini-
cjatyw działających w dzielnicy, mieście 
i powiecie” – wyjaśnia Apolonia Burzyń-
ska – prezes Towarzystwa. 

Organizacja współpracuje z innymi 
lokalnymi podmiotami: samorządem 
mieszkańców, Ochotniczą Strażą Pożar-
ną, klubem sportowym „Źródło” oraz 
z gronem pedagogicznym miejscowej 
szkoły. Nawiązało także kontakty „za-
graniczne” – z Towarzystwem Przyja-
ciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii 
Raczyńskiej. 

Główny cel „rozbito” na kilka sekcji te-
matycznych: kulturalno-oświatową, roz-
woju i upiększania miejscowości, społecz-
no-socjalną i wydawniczą.

Działalność towarzystwa pole-
ga m.in. na upiększaniu miejscowości. 
Członkowie TSK postanowili odnowić 
okoliczne zabytki w postaci przydroż-
nych kapliczek, które znajdują się 
przy ulicy Siewierskiej oraz przy uli-
cach prowadzących w kierunku Bzowa 
i Łośnic. Przy wjeździe do dzielnicy moż-
na zobaczyć herb dawnego miasta Kro-
mołów – został on wykonany z inicjaty-
wy TSK. Stowarzyszenie przyczyniło się 
również do powstania placu zabaw dla 
najmłodszych, umieszczenia zegara na 
dachu Pałacyku i wyremontowania za-
miejscowego rynku. 

W trakcie swojej kadencji obecna pre-
zes postawiła przede wszystkim na lo-
kalny patriotyzm połączony z rozwojem 
aktywności kulturalnej dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Kromołowa. 
Jedną z form takich działań są konkur-
sy malarskie. Przez 3 lata w czasie dłu-
giego weekendu majowego odbywała się 
tzw. muralia, czyli malowanie na murze. 

– „Był to konkurs skierowany przede 
wszystkim do naszych pociech oraz do 

SYMPATYCZNI SYMPATYCY
Katarzyna Wilk
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młodzieży szkolnej. W ten sposób chcie-
liśmy w nich zaszczepić odrobinę lokal-
nego patriotyzmu, gdyż tematyka tego 
konkursu dotyczyła naszej miejscowo-
ści i regionu, np. »Cztery pory roku na 
Jurze«. Z roku na rok zainteresowanie 
muralią przeszło nasze oczekiwanie, 
a w konkursie brały udział również dzieci 
i młodzież z Łaz i Siewierza. Szary i po-
nury mur szkolny przeszedł bajeczną me-
tamorfozę, ale zyskał również cały Kro-
mołów, poprzez zainteresowanie nami 
z zewnątrz” – wspomina pomysłodaw-
czyni akcji.

Działalność kulturalno-oświatowa 
TSK to również organizacja wystawy fila-
telistycznej, wystawy okolicznych mala-
rzy amatorów, konkursu fotograficznego 
czy pleneru malarskiego „Z pędzelkiem, 
spacerkiem po Kromołowie” oraz spo-
tkań z poetami i pisarzami, podczas 
których można nie tylko obcować z lite-
raturą piękną, ale i zamienić kilka słów 
z pisarzami.

Z kolei przygoda z działalnością 
wydawniczą rozpoczęła się w 1999 r. 
Wówczas ukazał się pierwszy numer 

czasopisma istniejącego do chwili obec-
nej - kwartalnika „Kromołów wczoraj 
i teraz”. Pani prezes TSK opowiada: „Na 
łamach naszego kwartalnika ukazują się 
artykuły o bieżących wydarzeniach Kro-
mołowa, sprawozdania z działalności sa-
morządu dzielnicy, prezentowane są rów-
nież sylwetki znanych osób z Kromołowa 
oraz pasje i nietypowe zamiłowania, jak 
na przykład ogród państwa Walęgów czy 
upodobanie pani Marty Walęgi do haftu 
krzyżykowego, z którego powstały pięk-
ne obrazy. Stałe rubryki to porady dla 
szachistów, matematyka na wesoło, ką-
cik poezji oraz relacje ze spotkań i wy-
cieczek Towarzystwa”. Działalność wy-
dawnicza TSK nie ogranicza się jedynie 
do publikacji kwartalnika. Organizacja 
może się pochwalić również wydaniem 
serii pocztówek z widokami kromołow-
skich atrakcji, a także folderem informa-
cyjnym o dzielnicy.

Mimo iż członkowie Towarzystwa to 
głównie przedstawiciele pokolenia 50+, 
to nic i nikt nie stoi im na przeszko-
dzie, aby upowszechniać lokalny patrio-
tyzm również za pomocą nowoczesnych 

środków. Za sprawą Magdaleny Dymek, 
Aleksandry Kot, Janiny Chmurskiej, 
Wiesławy Dyczko i Pawła Kwapisza, Kro-
mołów ma sprawnie działającą stronę in-
ternetową (www.kromolow.pl), na której 
na bieżąco zamieszczane są informacje 
z zakresu historii, gospodarki, kultury 

Rekreacja w terenie

Plakat opisujący jedną z inicjatyw TSK
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W 1970 roku Halina Kunicka, znako-
mita polska piosenkarka, śpiewała: 

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”. Coś 
musi być na rzeczy, skoro po ponad czter-
dziestu latach młodzież wciąż ciągnie 
w stronę orkiestr instrumentalnych. Tak 
jest w Łazach, gdzie od 2010 r. pod egidą 
Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonu-
je Łazowska Orkiestra Instrumentalna. 

– „Jednym z celów stworzenia orkie-
stry było kultywowanie naszej tradycji. 
Na terenie gminy Łazy działają bowiem 
dwie orkiestry dęte z wieloletnimi trady-
cjami – w Niegowonicach i w Chruszczo-
brodzie. W przeszłości były to orkiestry 
działające przy Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Niestety liczba członków 
tych orkiestr z każdym rokiem malała. 
Natomiast wiele młodych osób wyra-
żało chęć nauki gry na instrumentach 
oraz możliwość wstąpienia w szeregi 
orkiestry” – wyjaśnia Grzegorz Piłka, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Łazach. – „Dlatego wspólnie z wła-
dzami gminy zdecydowaliśmy o pod-
jęciu próby stworzenia nowej grupy, w 
skład której wchodziliby ci młodzi ludzie. 

Napisaliśmy dwa wnioski, które złoży-
liśmy do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach i po pewnym czasie uzy-
skaliśmy pełne dofinansowanie” – dodaje 
dyrektor MOK.

Pierwszy projekt „Międzypokolenio-
wa Orkiestra Dęta Gminy Łazy” rozpo-
czął się w czerwcu 2010 r. W czasie re-
krutacji wyłoniono 30-osobową grupę 
dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. 
Nauka rozpoczęła się już w lipcu. Uczest-
nicy zostali podzieleni na sześć 5-osobo-
wych grup. Warsztaty odbywały się raz 
w tygodniu i trwały 9 miesięcy. Prowa-
dzili je instruktorzy zatrudnieni w ra-
mach projektu. Zajęcia obejmowały grę 
na instrumentach dętych drewnianych 
i blaszanych (trąbka, saksofon, puzon, 
flet poprzeczny, klarnet, waltornia), 
wspólne próby oraz wyjazdowe warsztaty 
szkoleniowe, podczas których uczestnicy 
mogli lepiej się poznać. W ramach projek-
tu przeprowadzono łącznie 384 godzin 
zajęć. Zakupiono nowe instrumenty: wal-
tornię, klarnet i flet poprzeczny.

Równolegle realizowany był podobny 
projekt „Z muzyką za pan brat – zajęcia 

GRA ORKIESTRA!
Piotr Pieszczyk

i działalności instytucji w tej zawier-
ciańskiej dzielnicy. 

Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 100 
osób, z czego 58 osób to stali członko-
wie, a 37 stanowią członkowie wspie-
rający. Czterech sympatyków aktual-
nie przebywa poza granicami naszego 
kraju – w Niemczech, USA, we Francji 
i Szwecji – lecz mimo to utrzymują kon-
takt ze stronami rodzinnymi i wspierają 
działania na ich rzecz. Członkowie TSK 
nie próżnują na swoich comiesięcznych 
spotkaniach i zawsze przybywają na nie 
z uśmiechem i głową pełną pomysłów. 

Dzięki zaangażowaniu i energii, 
oprócz działalności na rzecz swojej 
miejscowości znajdują jeszcze czas, chęć 
i siły na zwiedzanie i odkrywanie zakąt-
ków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

– „Najmilej wspominam zeszłoroczną 
wycieczkę z Łutowa do zajazdu w Brze-
zinach” – opowiada jedna z członkiń 
Towarzystwa, Wanda Drożdżowska. – 

„Była to nietypowa piesza wyprawa, bo 
po raz pierwszy poruszałyśmy się po 
nieznanym nam terenie bez przewod-
nika. Ale co tam, idziemy. Początkowy 
entuzjazm i zapał minął po półtorago-
dzinnym marszu. Zaczynamy zerkać 
na siebie ciekawie i z lekkim niepoko-
jem, bo szosa ginie za horyzontem, no-
gami coraz trudniej przebierać, a Brze-
zin jak nie było, tak nie ma. Nadzieją 
pokrzepił nas rowerzysta. Utracony 
zapał powrócił, wyrównałyśmy krok i 
cała naprzód, aż wreszcie jest upragnio-
ny napis Brzeziny! Myślę sobie: jeszcze 
trochę i siadamy! Owszem usiadłyśmy, 
ale nie tak szybko, bo przed nami była 
jeszcze polna droga pnąca się pod górę. 
Wysiłek, jaki włożyłyśmy w ten spa-
cer – bo to jednak był spacer z kijkami 
i wszystko dostosowane było do naszych 
możliwości – opłacił się. Byłyśmy zmę-
czone, ale zdrowo zmęczone” – dodaje 
z uśmiechem na twarzy pani Droż-
dżowska. I podsumowuje: „Co to 
znaczy cieszyć się życiem w dobrym 
towarzystwie...”. 

Działalność w TSK to nie tylko zobo-
wiązania, poświęcenie, a niekiedy tak-
że ciężka praca fizyczna i umysłowa. 
To przede wszystkim dobrzy przyjaciele, 
na których można zawsze liczyć, chwi-
la wytchnienia od trudów i problemów 
dnia powszedniego oraz ciepła, życzliwa, 
a wręcz rodzinna atmosfera. 

Wszystkie ilustracje w tekście pochodzą 
z archiwum Towarzystwa Sympatyków 
Kromołowa.

Koncert podsumowujący unijny projekt „Międzypokoleniowa 
Orkiestra Dęta Gminy Łazy”, fot. z arch. Jacka Staronia
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dla dzieci i młodzieży z gminy Łazy”. Za-
kładał on przeprowadzenie zajęć tanecz-
nych, studia piosenki, kursu nauki gry na 
instrumentach i zajęć z orkiestrą kame-
ralną. Efektem realizacji projektu było 
utworzenie Łazowskiej Orkiestry Instru-
mentalnej, której część składu stanowiły 
osoby z projektu „Międzypokoleniowa 
Orkiestra Dęta Gminy Łazy”. 

– „Muzycy odwiedzają różne miasta 
regionu i koncertują. W lutym ubiegłe-
go roku mieli okazję zaprezentować się 
w klasztorze oo. Franciszkanów w Pili-
cy-Biskupicach, w czerwcu podczas Dni 
Łaz, a w listopadzie w Katowicach pod-
czas konferencji organizowanej przez 
Wydział Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego, gdzie wzbudzili 
zachwyt publiczności” – opowiada Grze-
gorz Piłka. – „Chociaż obydwa projekty 
już się zakończyły, to zajęcia trwają na-
dal. Finansujemy je ze środków własnych. 
Nie chcemy, aby zmarnował się tak duży 
potencjał młodych ludzi” – dodaje.

O muzycznym zacięciu mówi także 
dyrygent orkiestry, Jacek Dobrzański: 

„Cały czas jest postęp. Z próby na próbę 

widać, że oni grają coraz lepiej, coraz 
trudniejsze utwory. To zresztą słychać 
na koncertach. Próby są w soboty o go-
dzinie 9, więc muszą poświęcić wolny 
dzień, szczególnie ten poranek, gdy mo-
gliby pospać dłużej. Nikt ich do tego nie 
przymusza. Im się po prostu chce, co nie  
zawsze można powiedzieć o dzisiejszej 
młodzieży. Natomiast tej grupie młodych 
ludzi nie dość, że chce się przychodzić, to 
jeszcze ciężko pracują. Choć oczywiście  
atmosfera na próbach jest dość luźna. Nie 
chcemy z tego robić kolejnych zajęć szkol-
nych. To ma być dla nich przede wszyst-
kim przyjemność”.

Słowa te potwierdzają wypowiedzi 
uczestników zajęć. – „Zgraliśmy się. Na 
początku było ciężko. Przychodziły i od-
chodziły kolejne osoby. Trudno było mieć 
jeden zgrany zespół, który dobrze by się 
czuł i razem się trzymał. Z czasem na-
uczyliśmy się grać w grupie, współpraco-
wać, grać na różne głosy, słuchać siebie 
i przede wszystkim innych” – opowiada 
17-letnia Roksana Guzy. Podobnego zda-
nia jest czternastolatek Piotr Jankiewicz: 

„Dzięki orkiestrze rozwinąłem umie-
jętności gry na instrumencie i pracy w 

zespole”. Natomiast według Aleksandry 
Janus (lat 17) udział w zajęciach pozwo-
lił jej na nawiązanie nowych przyjaźni, 
a sama gra w zespole sprawia radość. 
Obecnie grupę tworzy 16 młodych osób 
z terenu gmin Łazy i Zawiercie. – „Jeste-
śmy otwarci. Każdy, kto ma jakieś pod-
stawy muzyczne oraz zdolność wpaso-
wania w całość, może śmiało dołączyć do 
orkiestry” – wyjaśnia Jacek Dobrzański. 

Dyrektor MOK, zapytany o przyszłość 
Łazowskiej Orkiestry Instrumentalnej, 
odpowiada: „Będziemy chcieli poszerzyć 
skład orkiestry o osoby śpiewające ze 
Studia Piosenki MOK Łazy. Planujemy 
także zakupić jednakowe stroje. Ponadto 
złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie kolejnych 
zajęć, które pozwolą nam na uzupełnie-
nie materiału. Ważne, aby oni czuli się 
dobrzy w tym, co robią. Żeby się w tym 
odnajdywali i mogli doskonalić umie-
jętności. Dzięki temu staną się nie tyl-
ko elementem rozpoznawalnym, cha-
rakterystycznym dla naszej gminy, ale 
przede wszystkim wizytówką samych 
siebie” – podsumowuje Grzegorz Piłka. 

Próba, fot. z arch. MOK Łazy
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 ▸ Pochodzi Pan z Zawiercia. Jak wspo-
mina Pan rodzinne strony? Za czym 
Pan tęskni?
 ▸ Mariusz Brzozowski: Zawiercie wspo-

minam z ogromną nostalgią. Może dla-
tego, że dość szybko opuściłem miasto. 
Już jako nastolatek wyjechałem do Czę-
stochowy, aby tam ukończyć Liceum Pla-
styczne i wciąż odczuwam niedosyt ro-
dzinnego miasta. Każde miejsce znane 
mi w Zawierciu ma dla mnie ogromny 
ładunek emocjonalny. Gdy odwiedzam 
po tylu latach znane sobie zakamarki czy 
miejsca, które były mi bliskie, powracają 
cudowne wspomnienia, pełne beztroski 
i szczęścia. Za czym tęsknię? Chyba za 
samym Zawierciem. Odkąd zmarli moi 

rodzice, jestem w Zawierciu tylko go-
ściem okazjonalnym. 

 ▸ 13 stycznia odbył się pierwszy zawier-
ciański pokaz Państwa marki. Skąd po-
mysł na zorganizowanie pokazu w Za-
wierciu? 
 ▸ Propozycja wyszła od władz miasta. Ni-

gdy nie sądziłem, że kiedykolwiek będę 
mógł pokazać swoją kolekcję w Zawier-
ciu. Tym większym zaskoczeniem był dla 
mnie tak ogromny odzew na nasz pokaz. 
Reakcja ludzi, zaproszonych gości, była 
oszałamiająca. Nie spodziewałem się tak 
miłego przyjęcia. Może dlatego trema 
była tak duża. 

 ▸ Czy wspomnienia młodości spędzonej 
w Zawierciu w jakiś sposób inspirują 
Pana w dzisiejszej pracy twórczej?  
 ▸ Inspiracją do twórczego życia może 

być wszystko. Myślę, że to, jak zostałem 
wychowany, w jakich warunkach była 
kształtowana moja wrażliwość, ludzie, 
z którymi miałem kontakt i wsparcie ro-
dziców, były z pewnością bardzo inspiru-
jące w dążeniu do celu. A świadomość, że 
pochodzę z małego miasta i droga, którą 
przeszedłem, była trudniejsza, również 
odbiła się w mojej twórczości głębokim 
echem.  

 ▸ Jak zaczęła się Pana przygoda 
z modą? Zawsze wiedział Pan, że zosta-
nie projektantem?
 ▸ Odkąd miałem świadomość, że moż-

na sobie wybrać zawód, wiedziałem, że 
moda jest moim żywiołem. Kocham to, 
co robię i cieszę się, że pasja mogła stać 
się moim zawodem. Postawiłem przed 
sobą cele, które konsekwentnie reali-
zowałem. Najpierw Liceum Plastyczne, 
później Akademia Sztuk Pięknych o kon-
kretnym profilu. Wszystko, by osiągnąć 
wytyczony cel – zostać projektantem 
mody. 

 ▸ Pokaz Paprocki & Brzozowski był 
wielkim wydarzeniem w naszym mie-
ście i mieszkańcy z pewnością nie mogą 
się doczekać kolejnych. Planuje Pan 
wystąpić jeszcze kiedyś w rodzinnym 
mieście?
 ▸ Wszystko zależy od tego, czy dosta-

niemy takie zaproszenie. Proszę mi wie-
rzyć, dla mnie to ogromna przyjemność 
pokazywać swój dorobek w rodzinnym 
mieście. Dzień, w którym miał odbyć się 

NIE ZAPOMNIAŁEM, SKĄD 
POCHODZĘ

13 stycznia w zawierciańskim MOK-u odbył się pokaz znanej w całej Polsce 
i wielokrotnie nagradzanej marki odzieżowej Paprocki & Brzozowski. Nie wszyscy 

wiedzą, że jeden z dwójki projektantów – Mariusz Brzozowski, pochodzi z Zawiercia. 
Nic dziwnego – twórcy marki to osoby niezwykle skromne, a sława i blask reflektorów 

wydają się ich onieśmielać i wprawiać w zakłopotanie. Mariusz Brzozowski w 
rozmowie z Izabelą Biel opowiada, jak dzięki ciężkiej pracy i jasno wytyczonym celom 

można spełnić marzenia – nawet jeśli pochodzi się z niewielkiej miejscowości.

fot. Marta Mularczyk

Mariusz Brzozowski podpisuje dedykację 
dla czytelników „Zawiercianina”, 

fot. Marta Mularczyk
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pokaz, był pełen wzruszeń. Dla takich 
chwil warto pracować. 

 ▸ Pana marka osiągnęła wielki sukces, 
ale zarówno Pan, jak i Marcin Paprocki 
wydajecie się bardzo skromnymi osoba-
mi. Jak udało się Panom ustrzec przed 
uderzeniem „wody sodowej”?
 ▸ To bardzo proste. Nie zapomnieliśmy, 

skąd pochodzimy. Ciężko pracujemy i nie 
zapominamy też, że jesteśmy tylko ludź-
mi. Każdy z nas ma swoje zmartwienia, 

z którymi musi się zmierzyć. Cieszą nas 
małe rzeczy, a co najważniejsze: praca 
w duecie nie pozwala zbyt wysoko unieść 
się nad ziemią. Ciężko pracujemy. A sko-
ro głowę mamy pochłoniętą pracą, to nie 
myślimy o bzdurach. Mamy też dużo dy-
stansu wobec siebie i otaczającego nas 
świata. 

 ▸ W najnowszej kolekcji Paprocki & 
Brzozowski dominują żywe, wiosen-
ne barwy, jednak na polskich ulicach 

ciągle przeważają szare i stonowane ko-
lory. Czy uważa Pan, że powinnyśmy 
być bardziej odważne i eksperymento-
wać z modą?
 ▸ Żywe kolory to duży eksperyment 

przede wszystkim dla nas. Zazwyczaj 
opieraliśmy naszą kolorystykę w kolek-
cjach na czerni, szarości i bieli. W tej ko-
lekcji chcieliśmy sami dla siebie przeła-
mać ten stereotyp mocno ograniczonej 
kolorystyki. Dlatego pojawiły się poma-
rańcze i limonkowa zieleń. Myślimy, że 
kobiety w Polsce coraz chętniej ekspe-
rymentują z kolorem. Stonowana kolo-
rystyka jest z pewnością bezpieczna, ale 
kobiety stają się coraz odważniejsze. Ba-
wią się modą, a to dopiero początek. I co 
najważniejsze – zawiercianki nie ustępu-
ją miejsca warszawiankom.

 ▸ Co było kluczem do sukcesu marki Pa-
procki & Brzozowski?
 ▸ Przede wszystkim upór i konsekwencja. 

Wiara w to, że można wszystko, jeśli tyl-
ko się chce. Nadal tak uważamy. Oprócz 
tego pasja w tym, co się robi i chęć cią-
głego rozwoju, bez osiadania na laurach. 

 ▸ Ma Pan jakiś autorytet, kogoś, kto 
Pana inspiruje?
 ▸ Staram się znajdować inspirację we 

wszystkim, co mnie otacza. Dlatego łap-
czywie smakuję życie. 

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

Pokaz kolekcji Paprocki & Brzozowski w Zawierciu, fot. Marta Mularczyk

Autograf Mariusza Brzozowskiego
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Początki obecności protestantów na 
ziemi zawierciańskiej datują się na 

wiek szesnasty. Wówczas to, w czasach 
reformacji, pojawili się w okolicach Za-
wiercia współwyznawcy nauk Kalwina 
i arianie. Zgodnie z zasadą „czyja władza, 
tego religia”, Firlejowie zamienili katolic-
kie kościoły w Kromołowie i Włodowi-
cach na zbory protestanckie.

Dopiero na początku XVII wieku 
obiekty te powróciły do katolików. Praw-
dopodobnie  w okresie kontrreformacji 
protestanci mieli w okolicach Zawiercia 
jeszcze sporo wyznawców i sympatyków. 
Co prawda brak świadczących o tym do-
kumentów, ale w bezpośrednim sąsiedz-
twie Zawiercia znajduje się niezwykły 
zabytek – świadek burzliwych czasów 
kontrreformacji. Mam tutaj na myśli 
kościół w Mrzygłodzie. Ten niepozorny, 
niezbyt „pyszny” z zewnątrz kościół, po-
siada wewnątrz unikatowe w skali Polski 
i Europy dwie ambony – jest to niezwykła 
rzadkość w naszych kościołach. Funda-
torem tego kościoła w pierwszej połowie 
XVII w. był Stanisław Warszycki, zajadły 
wróg reformacji, który sprowadził tutaj 
dominikanów – skutecznych obrońców 
wiary katolickiej. Dwie ambony nie tylko 

miały nadawać smak wnętrzu kościoła 
i zachwycać modlących się doskonałą sy-
metrią planu kościoła. Wybudowano je 
także w tym celu, aby dominikanie mogli 
toczyć dysputy teologiczne ze zwolenni-
kami nowych trendów religijnych. 

Po tym okresie mieszkańcy ziemi za-
wierciańskiej powrócili do wyznania 
swoich przodków. W spisach parafial-
nych z końca XVIII wieku udało się zna-
leźć tylko jedną rodzinę protestancką 
w okolicach Pilicy. 

Ponowne pojawienie się protestantów 
związane było z dziewiętnastowiecznym 
rozwojem przemysłu. Najpierw większe 
skupisko ewangelików powstało nie-
opodal Pilicy. W 1861 r. właściciel Po-
ręby Mrzygłodzkiej – baron Adolf Kry-
gier, wybudował cmentarz, aby zachęcić 
do stałego osadnictwa ewangelików 
przybyłych z Prus do miejscowej huty. 
Zawierciańscy ewangelicy uważali ten 
obiekt za zalążek ich parafii powsta-
łej kilkadziesiąt lat później. Właściciel 
Poręby Mrzygłodzkiej obiecywał rów-
nież wybudować kościół, ale po sprze-
daży dóbr w 1867 r., plany te odeszły 
w zapomnienie. 

Po 1872 r., gdy uruchomiono w Za-
wierciu przędzalnię bawełny braci Gins-
berg, liczba rodzin ewangelickich wzro-
sła. Do 1877 r. zawierciańscy ewangelicy 
należeli do filiału (filia) pilickiego, a póź-
niej dąbrowskiego. 9 stycznia 1878 r. wy-
brano pierwszy dozór cmentarny, dla 
cmentarza w Porębie Mrzygłodzkiej, 
a w 1879 r. pojawił się Daniel Stein, 
pierwszy kantor (w kościele protestanc-
kim kantor był dyrygentem chóru ko-
ścielnego i organistą) i nauczyciel ewan-
gelickiej szkoły początkowej dla dzieci. 

Od 1881 r. pastor z Piotrkowa przy-
jeżdżał regularnie cztery razy do roku, 
by w sali szkolnej na terenie Towarzy-
stwa Akcyjnego „Zawiercie” odprawiać 
nabożeństwa. Szkoła ta została jed-
nak z rozporządzenia władz zamknięta 
(uruchomiono ja niezgodnie z prawem) 
w 1883 r. W jej siedzibie od tego mo-
mentu mieściła się początkowa szkoła 
fabryczna. Jej nauczyciel, Fryderyk Uhle, 
pełnił jednocześnie obowiązki kantora. 
W dalszym ciągu aż do 1887 r. nabożeń-
stwa ewangelickie odprawiano w szkol-
nej salce.

W 1890 r. postanowiono początkowo 
wybudować dom modlitwy, ale jeszcze 
w tym samym roku podjęto decyzję, że 
powstanie w Zawierciu kościół. Fryderyk 
Münch aktem rejentalnym z 12 kwietnia 
1891 r. darował plac pod budowę kościo-
ła i przystąpiono do sporządzania pla-
nu świątyni. Jak to zwykle zdarzało się 
w przeszłości, pierwszy plan nie spodobał 
się władzom gubernialnym, a po nanie-
sionych poprawkach zastrzeżenia mieli 
sami zawierciańscy ewangelicy. Wreszcie 
w 1895 r. plan zyskał ogólną aprobatę.

Fryderyk Münch zobowiązał się wy-
budować świątynię za 10000 rubli – sam 
plan kosztował 3000 rubli. Jak wielki był 
to wysiłek finansowy może świadczyć 
fakt, że do zboru należało wówczas 80 
rodzin. Zobowiązano się w ciągu czte-
rech lat zebrać od wiernych fundusze na 
budowę kościoła po 1700 rubli rocznie. 
Nad budową świątyni sprawowali nadzór 
Teofil Weidman i Adolf Buchholz. Finan-
sowe wsparcie Towarzystwa Akcyjnego 

ZAWIERCIAŃSCY EWANGELICY 
I ICH KOŚCIÓŁ 

Zdzisław Kluźniak

Ewangelicy zawierciańscy w latach dwudziestych. W centrum 
prawdopodobnie pastor z Częstochowy, Leopold Wojak. 
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„Zawiercie” oraz innych właścicieli fa-
bryk było niewystarczające, w związku 
z czym zaciągnięto na budowę kre-
dyt w kasie wdów i sierot po pastorach, 
w wysokości 3000 rubli. Wcześniej na-
bożeństwa zostały przeniesione do ma-
gazynu bawełny Henryka Berndta – jego 
nagrobek do dziś znajduje się na miejsco-
wym cmentarzu. Kamień węgielny pod 
kościół ewangelicki położono w 1898 r. 
a już rok później zawierciańscy wierni 
tego wyznania cieszyli się z nowo po-
wstałej świątyni.

Na uroczystość poświęcenia kościoła 
przybył superintendent generalny, Karol 
Gustaw Manitus, a także pastorzy z Ło-
dzi: Gundlach i Angerstein. Wbrew czę-
sto występującym informacjom, w uro-
czystościach tych nie mógł uczestniczyć 
pasterz zawierciańskich ewangelików, 
Ludwik Müller, który z powodu choroby 
pozostać musiał w Piotrkowie. 

Kościół zaprojektowano w stylu neo-
gotyckim. Wyposażenie jego wnętrza 
było skromne. Za ołtarzem umieszczono 
obraz „Chrystus błogosławiący”, którego 

pierwowzorem była wspaniała rzeźba 
Thorwaldsena w Kopenhadze. Brako-
wało dzwonu i organów. Te ostatnie zo-
stały zainstalowane w 1902 r. i wówczas 
w uroczystościach uczestniczył super-
intendent z Piotrkowa, wspomniany za-
wierciański pastor Müller, który przy tej 
okazji podarował mały spiżowy dzwon.

Warto wspomnieć, że przy budo-
wie świątyni zawierciańscy ewangelicy 
otrzymali wsparcie Związku Gustawa 
Adolfa z Danii.

Historia powstania ewangelickiego 
kościoła skrywała przez lata małą tajem-
nicę. Nie tak dawno jeden z zawierciań-
skich publicystów, znakomity miłośnik 
zawierciańskich pamiątek związanych 
z przeszłością Zawiercia – Sławomir Gęb-
ka, próbował bezskutecznie odczytać na-
pis ze starej fotografii przedstawiającej 
fronton kościoła. 

Jak wiemy, w przypadku naszej Ba-
zyliki jej budowniczowie, starając się 
o pozwolenie na wzniesienie kościoła, 
użyli wybiegu w celu uzyskania przy-
chylności władz carskich. Niezgorzej 

w meandrach urzędniczych salonów 
i obłaskawiania carskich urzędników 
poruszali się również zawierciańscy 
ewangelicy. Podejmując starania o uzy-
skanie zezwolenia na budowę świątyni, 
deklarowali, że właśnie w ten sposób 
pragną uczcić fakt cudownego ocale-
nia rodziny cara Aleksandra III z kata-
strofy kolejowej w pobliżu stacji Borki 
na Kursko-Charkowsko-Azowskiej linii 
kolejowej 17(29) października 1888 r. 
Niewątpliwie taki pomysł uzasadnienia 
starań skutecznie wsparł wysiłki budow-
niczych kościoła. Na frontonie kościoła, 
który miał być jednocześnie niezwykłą 
pamiątką ocalenia carskiej pary, umiesz-
czono napis:

 
„Chwała Bogu na wysokościach! 

W pamięci cudownego ocalenia Ich 
Cesarskich Mości…”.  

Nie jest też przypadkiem, że uroczy-
stości poświęcenia świątyni miały miej-
sce właśnie w dniu 17(29) października. 

Kościół ewangelicki w Zawierciu. Obecnie w przebudowanym budynku, bez wieży, mieści się siedziba Cechu Rzemiosł Różnych
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Początk i samorządu g minnego 
w okolicach Zawiercia sięgają 1864 r. 

Wtedy to, po uwłaszczeniu chłopów 
w Królestwie Polskim, zaczęto tworzyć 
podwaliny współczesnych struktur ad-
ministracji samorządowej.

Były to początki bardzo ułomne. Po-
wszechny analfabetyzm kładł się cieniem 
na jego gminnych strukturach admini-
stracyjnych. Pierwsze uchwały podejmo-
wane przez zebrania wiejskie i gminne 
wymagały obecności notariusza, któ-
rego w tym celu sprowadzano z Żarek. 
Do sporządzania zwykłych pism urzędo-
wych wójtowie z reguły wykorzystywa-
li nauczycieli gminnych szkół początko-
wych za dodatkowym wynagrodzeniem. 
Szybko jednak okazało się, że doraźne 
i dorywcze wspomaganie władzy gmin-
nej przez nauczycieli jest niewystarczają-
ce. Pojawił się więc pisarz gminny, który 
z uwagi na umiejętności czytania i pisa-
nia dla mieszkańców gminy był wyrocz-
nią nie tylko w sprawach administracji, 
ale również przy rozwiązywaniu sporów 
sąsiedzkich. Po 1870 r. wprowadzono 
obowiązek sporządzania urzędowych 

pism w języku rosyjskim i pozycja pisa-
rza gminnego została ugruntowana. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
było podobnie. W dalszym ciągu gminni  
włodarze często się zmieniali (przyczy-
ną była głównie mała wiedza na temat 
mechanizmów funkcjonowania samorzą-
du, znikoma wiedza ogólna i słaba znajo-
mość prawa), a pisarze gminni na swo-
ich stanowiskach, zapewniając ciągłość 
i prawidłowe funkcjonowanie samorządu. 
Pierwsze lata niepodległości to czas uni-
fikacji samorządowej. W okresie reform 
i częstych zmian prawa, dobrze przygo-
towany pisarz był niezbędnym filarem 
władzy gminnej.

Coraz częściej spotykamy na tych sta-
nowiskach osoby, które ukończyły gim-
nazjum. W uzupełnianiu wiedzy gminne 
struktury wspomagane były przez sta-
rostwo, któremu podlegał instruktor sa-
morządowy. Nadzorował on pracę samo-
rządów gminnych, organizował szkolenia 
itp. Prawdopodobnie z uwagi na archaizm 
nazwy funkcji samorządowej, nieprzy-
stającej do jej roli, w gminie pojawia się 
sekretarz zamiast pisarza. 

W tym miejscu warto przypomnieć 
sylwetkę Stefana Wydrycha – samorzą-
dowca z okresu międzywojennego, które-
go doświadczenie oraz wiedzę wykorzy-
stywano również po II wojnie światowej. 
Urodził się w okolicach Włoszczowej. Po 
odzyskaniu niepodległości wstąpił do 
tworzącej się polskiej armii. Przełożeni, 
doceniając opanowaną przez niego sztu-
kę kaligrafii – zapomnianą dzisiaj umie-
jętność starannego pisania – zsadzili 
z konia młodego żołnierza 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich i posadzili go za 
biurkiem w kancelarii pułkowej.

Po zakończeniu wojny polsko-bolsze-
wickiej, przeniesiony do rezerwy,  Stefan 
Wydrych w bliżej nieznanych okoliczno-
ściach trafił do Poręby Mrzygłodzkiej. 
Tutaj znalazł pracę w gminnej kancelarii 
na stanowisku pomocnika pisarza. Epi-
zod wojskowy okazał się niezwykle przy-
datny. Szczególną rolę w procesie kształ-
cenia kadr administracji samorządowej 

odgrywała w latach międzywojennych 
Wolna Wszechnica Polska – Studium  
Administracji Komunalnej, utworzone 
w Warszawie w 1926 r. Stefan Wydrych 
został w 1928 r. oddelegowany przez sta-
rostę zawierciańskiego do nowo powsta-
łej kuźni administracji samorządowej. 
Po ukończeniu studium w 1929 roku zo-
stał przeniesiony z Poręby Mrzygłodzkiej 
do Włodowic już jako sekretarz. Następ-
nie widzimy go na stanowisku sekretarza 
gminy Mierzęcice. W 1937 r. ma miejsce 
kolejne przeniesienie – tym razem do 
gminy Łazy.

 Sierpień 1939 roku. Stefan Wydrych 
wraz z rodziną przebywa na wczasach 
w Zakopanem. Telegram od wójta gmi-
ny Łazy przerywa z dawna oczekiwany 
urlop. W związku ze zbliżającą się wojną 
powraca do Łaz, aby zabezpieczyć tajne 
dokumenty kancelarii. Z chwilą wybuchu 
wojny część gminnych akt zostaje zała-
dowana na furmankę i Stefan Wydrych 
wywozi je na wschód. Po zakończeniu 
działań wojennych powraca do Poręby 
Mrzygłodzkiej. 

Podczas okupacji hitlerowskiej pracuje 
w starostwie zawierciańskim. Dwukrot-
nie unika aresztowania i skierowania do 
obozu koncentracyjnego. Za każdym ra-
zem ostrzeżony o niemieckich zamiarach 
przez znajomą ślązaczkę, opuszczał Po-
rębę, a po wyciszeniu atmosfery wokół 
aresztowań powracał do pracy.

Po 1945 roku pozostaje nadal urzęd-
nikiem, tym razem w Starostwie i Po-
wiatowej Radzie Narodowej. Wieloletnie 
doświadczenie na różnych szczeblach 
administracji samorządowej doceniane 
było przez powojennych włodarzy powia-
towych. Stefan Wydrych przez wiele lat 
pełnił aż do śmierci w 1964 r. funkcję kie-
rownika Wydziału Organizacyjno-Praw-
nego. W bliżej nieokreślonym czasie 
(w latach 50.) był prawdopodobnie rad-
nym powiatowym, o czym świadczy za-
pisek kronikarski jednego z mieszkańców 
Poręby. Autor kroniki określa w nim Ste-
fana Wydrycha mianem „łącznika” gminy 
z powiatem. 

W CIENIU WÓJTA – OD PISARZA 
GMINNEGO DO SEKRETARZA

Zdzisław Kluźniak

Stefan Wydrych
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