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oraz bardziej przyzwyczajamy się do tego, że życie społeczne
jest zdominowane przez walkę polityczną. W debatę publiczną oprócz polityków włączają się artyści, społecznicy, duchowni,
a nawet przedsiębiorcy. Oczywiście wygłaszanie poglądów politycznych to nic zdrożnego, wręcz przeciwnie. Niesie to jednak
spore zagrożenie. Gdy raz się opowie po czyjejś stronie, dostaje
się etykietkę poplecznika danej formacji i jednocześnie staje się
konkurentem dla przedstawicieli innych opcji.
Małe społeczności rządzą się podobnymi prawami. Ludzi
dzieli się na „swoich” i „obcych”. Podziałów dokonuje się na
podstawie wspólnych interesów czy przynależności do ugrupowań politycznych. Wielu zadaje pytanie, czy ten lub inny zaangażowany społecznie człowiek jest „z nami”, czy „przeciw nam”.
Jako wydawcy „Zawiercianina” staramy się nie ulegać presji
i nie oceniać działalności innych pod kątem tego, jakie poglądy
polityczne reprezentują. Publikujemy teksty prezentujące osoby, które niejednokrotnie na płaszczyźnie politycznej mogłyby
się spierać. Piszemy o przedsiębiorcach oraz o przedstawicielach
związków zawodowych. Przeczytać można u nas o społecznej
działalność Kościoła Katolickiego oraz innych związków wyznaniowych. Wszystkich jednak łączy chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. Różnice interesów będą zawsze, jednak chodzi
o to, by prezentować swoje racje w sposób otwarty i kulturalny.
W aktualnym numerze szczególnie zachęcam do lektury wywiadu prezentującego przedsięwzięcia lokalnej „Solidarności”
i jej liderki, Małgorzaty Benc. Jest wyrazista, ma swoje zdanie,
a pasją i konsekwentnym działaniem zachęca innych do włączenia się do ruchu związkowego.
Poza tym zwyczajowo piszemy o różnych sferach i formach
aktywności społecznej, m.in. o działalności seniorów, pasji
działkowców, wędkarzy czy młodych ludzi ze Związku Młodzieży Wiejskiej.
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Bronimy
zwykłych ludzi
z Małgorzatą Benc, szefową Biura Terenowego Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Zawierciu
rozmawiają Paweł Abucki i Remigiusz Okraska
▸▸ Jest Pani działaczką „Solidarności” od
lat – jak ocenia Pani kondycję zarówno
„Solidarności”, jak i w ogóle związków
zawodowych w powiecie zawierciańskim? Ilu członków ma „Solidarność”
w skali powiatu?
▸▸ Małgorzata Benc: Nie czuję się upoważniona do oceniania innych organizacji związkowych, szczególnie że ich liczba
jest spora. Tylko w firmach działających
na terenie powiatu zawierciańskiego –
choć niekoniecznie mających tu siedzibę – jest ich co najmniej kilkadziesiąt i to
nawet pomijając Pocztę Polską, w której
ponoć działa 67 organizacji związkowych.
Jeśli chodzi o „Solidarność”, to od kilku lat systematycznie zwiększają się zarówno szeregi naszego związku, jak i liczba firm, w których działamy. Istotne jest
przy tym, że wśród nowych członków
związku przeważają ludzie młodzi, urodzeni po 1980, a zatem nie pamiętający
powstania „Solidarności”. Wiedzą oni
jednak, że do realizacji życiowych celów
niezbędna jest stała, bezpieczna i uczciwie wynagradzana praca. Nasz związek,
stojąc zawsze po stronie pracowników,
daje szanse na uzyskanie stabilnego zatrudnienia oraz podstawowego bezpieczeństwa socjalnego.
Trudno natomiast podać, ilu dokładnie członków ma „Solidarność” na terenie powiatu. Po pierwsze, nie ma takich
statystyk. Po drugie, struktura terytorialna związku ma charakter celowy –
nie jest powiązana z podziałem administracyjnym, a członkostwo związane
jest z organizacją zakładową, nie z miejscem zamieszkania. Przykładem niech
będzie kolej, która na naszym terenie
jest pracodawcą dla sporej ilości osób,
ale została podzielona na kilkanaście
spółek. W efekcie pracownicy PKP Cargo mieszkający w Łazach mają komisję
zakładową w Katowicach. Jednak liczebność poszczególnych komisji jest znana,
więc można szacować, że legitymacje

Redaktorzy „Zawiercianina” podczas rozmowy z Małgorzatą Benc, fot. Grzegorz Jastrząb

„Solidarności” ma kilka tysięcy miesz- jak silne są związkowe argumenty w czakańców naszego powiatu.
sie negocjacji – prowadzą do osiągnięcia
porozumienia już na tym etapie sporu.
▸▸ Nasz region nie wydaje się szczegól- Trzeba pamiętać, że strajk w działalności
nie aktywny pod względem działalno- związkowej jest zawsze ostatecznością,
ści związkowej. Zapewne wpływ na to podobnie jak wojna w dyplomacji.
ma upadek lub podupadłość wielu zakładów pracy.
▸▸ Jak wygląda rozwój „Solidarności”
▸▸ Jeśli liczyć zawierane w ciągu roku po- w regionie zawierciańskim? Czy zwiąrozumienia płacowe, wygrywane przez zek podejmuje działania poszerzające
związkowych prawników procesy w są- bazę członkowską? Czy „Solidarności”
dach pracy czy wywalczone w ten sposób udało się zdobyć przyczółki w nowych
zaległe wynagrodzenia, to aktywność lokalnych firmach prywatnych, gdzie
jest znaczna. Największym sukcesem jak wiadomo związki nie są zwykle mile
ostatnich lat „Solidarności” ziemi za- widziane przez właścicieli i zarząd?
wierciańskiej jest wygrane dla pracow- ▸▸ Działania na rzecz rozwoju związku to
ników PKP Cargo roszczenie finansowe jedna z podstaw naszej aktywności. Prow wysokości kilkuset tysięcy złotych. Ak- wadzą je zarówno komisje zakładowe, jak
tywnie uczestniczymy także w akcjach i wyspecjalizowana komórka w Zarząspołecznych naszego związku – choćby dzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Dzięw niedawnym zbieraniu podpisów pod ki temu na naszym terenie obserwujemy
obywatelskim projektem ustawy o pod- systematyczny wzrost związkowych szewyższeniu płacy minimalnej – oraz so- regów, choć są też organizacje zakładowe,
lidarnie wspieramy walkę naszych kole- których liczebność maleje. Bilans jest jedgów w innych regionach.
nak od kilku lat dodatni.
Natomiast fakt, że rzadkością są na
Część organizacji międzyzakładonaszym terenie strajki, pokazuje jedynie, wych obejmuje działaniem również nowe
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Małgorzata Benc na jednej z demonstracji „Solidarności”, fot. archiwum

firmy, a co jakiś czas powstają od zera
nowe komisje, choć jest to trudne w powiecie, gdzie nie ma nowych zakładów
zatrudniających większą liczbę pracowników. Do utworzenia samodzielnej komisji zakładowej potrzeba co najmniej 10
osób. W praktyce trudno znaleźć tylu aktywnych ludzi w przedsiębiorstwie mającym poniżej 50 zatrudnionych. Stąd popularność komisji międzyzakładowych
lub komisji środowiskowych.
Jeśli natomiast chodzi o właścicieli
i zarządy, u których związki zawodowe
nie są mile widziane, to taką samą niechęć mają gapowicze na widok konduktora, albo kieszonkowcy, gdy zbliża się policja. Pracodawcy opierający swoją działalność na wyzysku załogi, z założenia są
wrogami związków zawodowych, gdyż te
bronią poszanowania prawa oraz interesów pracowniczych. Natomiast dla cywilizowanych pracodawców związki są ważnym i cenionym partnerem społecznym.
▸▸ Jak lokalnym strukturom „Solidarności” układają się relacje z pracodawcami? Swego czasu było głośno o konfliktach w zawierciańskiej odlewni czy
w MZK.
▸▸ Zdecydowana większość organizacji
zakładowych co roku po krótszych lub
dłuższych negocjacjach zawiera porozumienia płacowe z dyrekcjami. Oznacza
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to więc co najmniej poprawne relacje.
Do konfliktów dochodzi tam, gdzie pracodawcy albo nie wywiązują się z obowiązków, do których należy terminowa
wypłata wynagrodzeń, albo bezczelnie
łamią prawo do działalności związkowej
czy narażają ludzi na niebezpieczeństwo,
jak to miało miejsce w „czerwonych autobusach”.
Polem konfliktów jest również naruszanie praw pracowniczych, wynikające
ze złej organizacji pracy, a także nieprzestrzeganie przez pracodawców zasad BHP.
W tym ostatnim przypadku nie może być
mowy o żadnej taryfie ulgowej – dla „Solidarności” zdrowie i życie pracowników
są najważniejsze.
▸▸ Wchodzi Pani w skład Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Jak sytuacja powiatu zawierciańskiego wygląda na tle całego regionu z punktu widzenia ilości członków
związku, przestrzegania praw pracowniczych itp.?
▸▸ Jest oczywiste, że powiat w większości
rolniczy nie może imponować wielkością
szeregów związkowców. Jednak odsetek
członków związku w stosunku do ogółu
zatrudnionych nie odstaje u nas od notowanego w innych biurach terenowych.
Niestety podobnie jak zachowania wielu pracodawców, którzy wynagrodzenie

minimalne uważają za jedynie obowiązujące, wolny rynek to dla nich swoboda
zwalniania, czasowe umowy z pracownikami przedłużają co miesiąc, natomiast
harmonogramy czasu pracy zmieniają
z dnia na dzień. Jednocześnie zarządzają
za pomocą stresu, a przepisy prawa pracy
lekceważą. Do tego oczywiście narzekają
na ciężką dolę przedsiębiorcy i kłopoty
z brakiem stabilności załogi, a nie zwracają uwagi na taki „drobiazg”, że rata leasingowa ich terenówki jest kilka razy
wyższa od pensji w przedsiębiorstwie.
▸„Solidarność”
▸
protestuje przeciwko
zwolnieniom np. w szpitalu powiatowym w Zawierciu. Szpital jest zadłużony na prawie 50 milionów zł. Czy nie
obawia się Pani, że kurczowe trzymanie się stanowisk w upadających przedsiębiorstwach doprowadzi do likwidacji placówek?
▸▸ Szpitala powiatowego nie można traktować wyłącznie w kategoriach „przedsiębiorstwa”, gdyż ludzkie zdrowie i życie
nie są towarem. Szpital ma być placówką ochrony zdrowia, kompleksowo zapewniającą bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom całego powiatu, a nie
przypadkowym zbiorem oddziałów, dobranym ze względu na atrakcyjność
obecnego kontraktu z NFZ. Nie wolno
przy tym zapominać, że właściwa opieka
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

medyczna wymaga pewnej minimalnej
liczby personelu medycznego. Dalsze jego
ograniczanie oznacza już igranie ze zdrowiem pacjentów.
Oczywiście dużym problemem jest zadłużenie szpitala, ale za taki stan nie odpowiada personel, lecz kolejni dyrektorzy oraz samorząd powiatowy, który powinien sprawować nad nimi nadzór właścicielski. Jak z tego obowiązku się wywiązywał, to temat na oddzielną rozmowę. Warto jedynie przypomnieć powołanie na stanowisko dyrektora szpitala osoby bez żadnego doświadczenia, a do tego
nie spełniającej ustawowych wymogów.
Mówiąc o długach szpitala, należy zadać pytanie, czy jeśli ratowanie zdrowia
mieszkańców powiatu kosztuje więcej niż
planowano, to należy pozwolić ludziom
umierać, czy może wygospodarować dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia?
Podobnie, jeżeli na skutek powodzi straż
pożarna przekroczy budżet, czy reakcją
ma być zwalnianie strażaków?
▸▸ Popularny stereotyp prezentuje związki zawodowe jako grupę zadymiarzy, ale
znane są przecież liczne przykłady konstruktywnych działań związków, ich
wkładu w polepszanie kondycji firmy,
sprawną organizację pracy itp. Czy może Pani podać lokalne przykłady owocnej współpracy związków z szefostwem
przedsiębiorstw?
▸▸ Ten „popularny stereotyp” jest równie
prawdziwy, jak to, że wszyscy politycy
kradną, a urzędnicy zawsze biorą łapówki. Trzeba pamiętać, że podstawowym
zadaniem związków zawodowych jest
obrona interesów pracowniczych oraz
walka o poszanowanie prawa. Jednak
znacznie częściej odbywa się ona przy
stole negocjacyjnym lub na sali sądowej,
niż na ulicach. Zresztą nawet uliczne demonstracje „Solidarności” trudno uznać
za zadymy, chyba że – wbrew słownikowi
i zasadom demokracji – za takową uznamy każdy społeczny sprzeciw wobec polityki rządu lub samowoli pracodawców.
Natomiast jeśli właściciel lub dyrekcja nastawieni są na dialog ze związkami zawodowymi, to często udaje się wypracować rozwiązania poprawiające efektywność przedsiębiorstwa lub ratujące
je przed bankructwem. Tak było choćby
w przypadku zawierciańskiej Huty Szkła
Gospodarczego.
▸▸ Prowadziliście m.in. punkt porad pośrednictwa pracy, w poprzednich latach
lokalna nauczycielska „Solidarność”

wspierała organizowanie kolonii dla
dzieci z ubogich rodzin. Proszę opowiedzieć o takich lokalnych inicjatywach,
które przełamują stereotyp związkowca-zadymiarza.
▸▸ Pracownicy zakładów objętych działalnością związkową kojarzą „Solidarność” głównie z corocznymi podwyżkami, stabilnymi wypłatami oraz obroną
przed zwolnieniem. Mają też pewność,
że otrzymają bezpłatne wsparcie przez
związkowego prawnika. Mogą też liczyć
na tańsze zakupy dzięki związkowej karcie rabatowej „Grosik” czy na atrakcyjną
ofertę wyjazdów urlopowych.
Nie tylko nauczycielska „Solidarność”
organizuje razem z Akcją Katolicką darmowe wyjazdy kolonijne dla dzieci z najuboższych rodzin. Również związkowa
fundacja im. Grzegorza Kolosy co roku
wysyła dzieci związkowców na dofinansowane kolonie. Natomiast inicjatywa
poszczególnych komisji zakładowych
„Solidarności” w organizowaniu wyjazdów turystycznych, koncertów i imprez
sportowych jest praktycznie nieograniczona. Należy jednak pamiętać, że jest to
najczęściej oferta tylko dla związkowców
i ich rodzin. Natomiast akcje kierowane
do najuboższych – wspomniane kolonie
nauczycielskiej „Solidarności” czy też
paczki przedświąteczne w ramach akcji
„Z koszyka do koszyka” – mają charakter
otwarty. Organizowane są one ze zwykłej
ludzkiej solidarności.

▸▸ Wspomniała Pani o programie lojalnościowym „Grosik”. Dzięki niemu
członkowie „Solidarności” mogą robić
zakupy taniej. Była Pani jedną z czołowych osób wprowadzających ten program nie tylko w okolicy, ale w skali całego regionu śląsko-dąbrowskiego. Jakie są konkretne korzyści dla związkowców z „Grosika”? Jaka jest skala zainteresowania tym programem wśród
członków „Solidarności” w powiecie?
▸▸ Zasady programu „Grosik” są proste.
Każdy związkowiec „Solidarności” może
otrzymać imienną kartę rabatową, którą
honoruje kilka tysięcy sklepów i placówek usługowych na terenie całego kraju,
a kilkaset w woj. śląskim. Udzielają one
upustów wynoszących od kilku do kilkunastu procent. Rabaty są różne, gdyż
były negocjowane indywidualnie. Na
przykład w zawierciańskim Intermarche wynoszą 5%, w zagłębiowskich aptekach zazwyczaj 6%, w sklepach z odzieżą
i galanterią 5–10%, w zakładach fryzjerskich najczęściej 10%. Bywają również
prawdziwe okazje, jak okulary słoneczne tańsze w Zawierciu o połowę! Z kartą
„Grosik” można również taniej zjeść pizzę,
wykupić wczasy lub… zrobić kurs na prawo jazdy. A jakim cieszy się zainteresowaniem? Nosi ją w portfelach zdecydowana
większość związkowców „Solidarności”
na naszym terenie.
▸▸ Dziękujemy za rozmowę.

Dobry przykład dla innych – Małgorzata Benc oddaje krew, fot. archiwum
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Nasza-parafia
Paweł Kmiecik

Co podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego może
mieć wspólnego z życiem społecznym i kulturalnym społeczności
lokalnej? A może pytanie powinno raczej brzmieć: czy parafia może
nie mieć nic wspólnego ze wspomnianymi dziedzinami, skoro stanowi
nierzadko integralną część społeczności osiedlowych i dzielnicowych?
Po pierwsze: pomagać
– „Pierwszym i zasadniczym aspektem
działalności każdej parafii i kościoła jest
dziedzina sakramentalno-modlitewna –
mówi ks. kanonik Zenon Gajda, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. –
W posłannictwo Kościoła wpisana jest
jednak także Caritas, czyli miłość. Miłość
pojęta jako służba i pomoc biednym. Kościół od tej działalności nie chce uciekać”.
I nie ucieka. Także ten kościół pisane
przez małe „k”. – „Przy Bazylice już od
ponad 16 lat prowadzona jest kuchnia
św. Antoniego, gdzie przygotowywane są
ciepłe posiłki dla osób biednych i potrzebujących. Prowadzimy też przyparafialną świetlicę »Betania« dla uczniów szkół
podstawowych, choć w ubiegłym roku
przyjęto również młodsze dzieci. Bywa
tam nawet 50 maluchów. Codziennie
dostają ciepłą herbatę, kanapki. Na początku każdego roku szkolnego w ramach

akcji »Skrzydła« pomagamy rodzicom,
dając im środki na zakup podręczników
i przyborów. Obecnie pod takimi skrzydłami jest 5 rodzin” – wyjaśnia zarządca
parafii.
Podobnie, choć na większą skalę, dzieje się w parafii p.w. Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa w Zawierciu. Jednym
z ważniejszych przykładów – choć nie jedynym – działalności społecznej w tym
kościele jest Fundacja Pomocy Ubogim
św. Rity z Cascia. Dzięki współpracy z kilkoma organizacjami prowadzi ona szereg
działań pomocowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
– „Ważną formą służby człowiekowi
jest integracja lokalnego środowiska, która realizuje się poprzez działalność Klubu
Aktywnego Człowieka. Należą do niego
parafianie i mieszkańcy całego miasta” –
mówi ks. Henryk Kowalski, proboszcz
parafii i Przewodniczący Rady Fundacji
św. Rity. Nic zresztą dziwnego, że kapłan
ten jest zaangażowany w pomoc osobom

Ks. Zenon Gajda, proboszcz parafii pw. św. App. Piotra i Pawła, fot. Michał Wnuk
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poszukującym pracy (właśnie tak stara
się o nich mówić, zamiast określać mianem „bezrobotnych”) i potrzebującym
pomocy – jest on mianowanym przez
Arcybiskupa duszpasterzem ds. osób
bezrobotnych na terenie Archidiecezji
Częstochowskiej.
Coś dla (d)ucha
Poza działalnością społeczno-charytatywną nie sposób nie dostrzec aspektu
kulturalnego w działalności parafii. –
„Organizujemy co roku festyny parafialne, które integrują parafian: ktoś rozpala ogień na kiełbaski, ktoś przygotowuje
scenę, organizuje zabawy dla dzieci, inny
przynosi płyty z muzyką, jeszcze inny
oddaje na aukcję jakieś przedmioty itd.
Nie bez znaczenia są też zebrane środki,
które wspierają wakacyjny wyjazd dzieci
oraz spotkania wolontariatu” – opowiada
ks. Kowalski.
Niejako na potwierdzenie wszystkich
zawartych tu informacji ksiądz dzwoni
przy mnie do jednej z zaangażowanych
parafianek, żeby powiedziała kilka słów
na temat tego, jak postrzega funkcjonowanie swego kościoła. Nieco speszona sytuacją podkreśla jedynie kilka razy,
że jest naprawdę dobrze, a parafia działa bardzo prężnie. Nic zresztą dziwnego – na półce pokoju, w którym zostałem
przyjęty, leży segregator z napisem „efektywne zarządzanie parafią”. Ksiądz śmiejąc się wyjaśnia: „Są tam zasady, których
człowiek sobie do końca nie uświadamia”.
Gdyby zastanowić się, co można znaleźć na półkach proboszcza zawierciańskiej Bazyliki Mniejszej, należałoby
dojść do wniosku, że również tam jest
coś na temat efektywności. Bo i działanie parafii w tym zakresie może robić wrażenie. – „Mamy trzy chóry: chór
dorosłych im. Kazimierza Czapli, chór
młodzieżowy Petrus oraz chór dziecięcy
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

Wydawanie posiłków w kuchni działającej przy parafii pw. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, fot. Michał Wnuk

Niezapominajki – wymienia ks. kan. Gajda. – Z koncertów organizowanych w Bazylice z bardzo wielkim uznaniem spotkało się wykonanie requiem angielskiego
kompozytora, Johna Rootera. Podczas
nabożeństwa dziękczynnego za beatyfikację Jana Pawła II koncertował zespół
Universe, choć nie było zbyt wiele osób,
bo całość przypadła na początek wakacji
i środek tygodnia”.
Koncerty w parafiach to zresztą nie
rzadkość. W Ryczowie od prawie 20 lat
istnieje orkiestra dęta, założona przez
księdza Feliksa Wójcika, dawnego proboszcza parafii w Dzwono-Sierbowicach.
Dzięki jego zapałowi i instrumentom
muzycznym powstała orkiestra, która – z kilkuletnią przerwą – istnieje od
1987 roku do dzisiaj. Orkiestra swoim
brzmieniem urozmaica uroczystości kościelne i świeckie, zarówno lokalne, jak
i te o szerszym zasięgu. Wywodząc się
z jednej, konkretnej parafii, rozszerzyła
swój zakres działania na region.
Caritas, czyli C jak miłość
Wspomniana kwestia liczby osób zainteresowanych życiem parafii, a tym
bardziej zaangażowanych w nie, jest
istotna nie tylko w miastach. Co więcej – w mniejszych parafiach problem

nielicznych wspólnot parafialnych nadaje takim miejscom inny charakter. – „Jesteśmy w gminie typowo rolniczej, mentalność jest tu inna niż w mieście i chyba
też większa pobożność parafian. Duszpasterstwo dla osób pracujących na roli
jest zupełnie inne niż to, które spotkać
można w mieście. Wszyscy czują się jakby gospodarzami każdej uroczystości” –
mówi ks. Marek Capek, proboszcz parafii
p.w. Św. Wacława w Irządzach.
I rzeczywiście – jak potwierdza Sekretarz Urzędu Gminy, Krzysztof Kawałek: „Wszystkie uroczystości zaczynają się w kościele, a ich dopełnieniem
jest świecka część, przygotowana przez
Urząd Gminy”. Kulturalna działalność
wiejskiej parafii to zwykle bardzo konkretne współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności poprzez wprowadzanie do niego duchowości. Społeczny
i charytatywny aspekt funkcjonowania
kościoła to coś, o czym już wspomnieliśmy niemal na początku: Caritas. Oferuje on opiekę i pomoc ludziom starszym,
samotnym, potrzebującym. Na Caritas
miejsce jest także w wiejskiej parafii.
Jednakowoż każda aktywność,
a zwłaszcza na rzecz innych, kosztuje. –
„Kościół nie powinien być sam w swej
działalności charytatywnej, bo taka
działalność powinna być prowadzona

głównie przez samorządy – zaznacza ks.
kan. Gajda. – Koszt takiej działalności
to ok. 170 tysięcy złotych w skali roku,
z czego tylko 30 tysięcy daje Urząd Miasta”. Możliwości finansowe są w o wiele
większym stopniu, niż możliwości ludzkie wyznacznikiem tego, na ile i jak dana
parafia może zaangażować się w działalność charytatywną. – „Bardzo ważne
dla wsparcia człowieka w potrzebie jest
wydawanie żywności, co też czynimy –
mówi ks. Kowalski. – Parafialny Caritas
we współpracy z Fundacją św. Rity przywozi i rozdziela trzy razy w tygodniu
chleb otrzymany i zakupiony od okolicznych piekarzy. Bywa, że rozdajemy 200
chlebów dziennie. Co jakiś czas wydajemy ziemniaki i inne produkty”.
Gdy mowa o pomocy parafian i innych
osób dobrej woli należy dodać, że – jak
zgodnie podkreślają wszyscy kapłani –
ludzie w głębi serca są dobrzy i chcą pomagać na różne sposoby.
Komu? Czemu?
Dlaczego właściwie parafie zajmują się
tymi formami działalności? Czy nie powinny skupić się wyłącznie na sferze sakramentalno-modlitewnej? – „Sądzę, że
jest to antidotum wobec kultury – nazwijmy ją umownie – z butelką piwa
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w ręce” – stwierdza proboszcz największej zawierciańskiej parafii. Jak z kolei
uważa ks. Capek z Irządz, „Wszystkie
uroczystości religijno-patriotyczne rozpoczynają się w kościele. Dożynki, Dzień
Strażaka i Święto Porzeczki to jedne
z większych wydarzeń w naszej gminie.
Dzięki dobrej współpracy z władzami
gminy mamy sposobność do kształtowania właściwych postaw wśród młodych”.
Zaangażowany w wiele działań w swojej (i nie tylko swojej) parafii ks. Henryk
Kowalski przyznaje, że na co dzień nie
myśli o tym, dlaczego powinno się i warto podejmować działania społeczno-kulturalne. To oczywiste. – „Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, po co – robi się
i już. Jest taka potrzeba zrobienia czegoś
dobrego. W trudnościach trzeba być przy
człowieku – wydaje mi się, że to jest też
oczekiwanie Pana Boga wobec księdza.
Pewnie, że to brzmi górnolotnie i wzniośle, ale chyba tak jest naprawdę. Mam
radość z tego, że można komuś pomóc”.
Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do
pełnego obrazu parafii zaangażowanej
w życie społeczno-kulturalne, należy
wspomnieć o kolejnym czynniku, z którym związany jest wielki potencjał, a bez
którego żadna parafia nie mogłaby zrobić niczego. Są nim ludzie. – „Większość
wspomnianych inicjatyw nie byłaby
możliwa bez wydatnej pomocy parafian –
przyznaje ks. Kowalski. – Sprawy budowy kościoła i działalność duszpasterskiej
ściśle wiążą się z ich aktywnością. Jak
widzimy, parafia zakreśla szerszy kręg
działań, dlatego jestem niezmiernie
wdzięczny parafianom za ich serce, zrozumienie, zaangażowanie i współpracę”.
– „Główną trudnością są pieniądze,
a dokładnie mówiąc: ich brak. Gospodarujemy tym, co ludzie dadzą na ofiarę – mówi ks. kan. Gajda. – Mimo biedy
i wysokiego bezrobocia uważam, że zaangażowanie Zawiercian w tę działalność jest dobre”. Koniec końców to bowiem oni w dużej mierze są siłą każdej
parafii. Oni, którzy chcą się angażować
w życie swojego lokalnego Kościoła i bez
których nawet najlepiej zorganizowany
proboszcz ze wspaniałymi i przedsiębiorczymi wikariuszami może napotkać
nie lada trudność na swej drodze. Oni –
parafianie – to motor każdej parafii. Gdy
dołączyć do niego odpowiednio sprawny
rozrusznik (księdza proboszcza), a cały
wehikuł postawić w odpowiednich warunkach (lokalizacja), podróż może być
owocna. Również dla tych, którym z Kościołem nie jest po drodze.
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Starość
i radość
Ewelina Bednarz

Aktywność kulturalna i społeczna osób
starszych i chorych. Poprawa ich warunków
życia. Zwrócenie uwagi na problemy
i potrzeby takich ludzi. Działania wspierające,
propagowanie zdrowego trybu życia, a przede
wszystkim czerpanie z jego uroków. To zadania
i cele, które stawiają sobie zrzeszeni w Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W naszym powiecie jest ich niemal 900.

C

horoby, zmartwienia, wydatki i ciągłe myślenie o innych, tylko nie o sobie. Na zebraniach seniorów na takie
problemy nie ma ani czasu, ani miejsca. –
„Ludzie starsi chcą się spotykać – oczywiście, że czasem muszą się pożalić, ale
głównie lubią wspominać, wyjść z domu,
przebywać z innymi, otaczać się przyjaciółmi – zwłaszcza osoby samotne” –
mówi Janina Krasoń, przewodnicząca
zawierciańskiego oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
– „Do członkostwa namówiła mnie
sąsiadka. Często opowiadała o wycieczkach i spotkaniach, o ludziach, których
tu poznała i z którymi się zaprzyjaźniła. Zawsze była taka zadowolona, więc
i ja postanowiłam spróbować” – mówi
podekscytowana pani Wanda. – „Teraz widzę, że można robić coś więcej
poza myciem okien i gotowaniem obiadów” – dodaje. Lech Łachnik, wieloletni członek zawierciańskiego „klubu”,
przekonuje: „U nas jest radość, przede
wszystkim radość! Przecież coś trzeba
robić w życiu. Inaczej by się człowiek zanudził. Nie można się zamknąć w czterech ścianach”.
Tak dzieje się od bardzo dawna, bo
związek we wrześniu 2010 r. obchodził 50-lecie działalności. – „Z tej okazji otrzymaliśmy puchary i dyplomy od
starosty i prezydenta Zawiercia. Szczególnie aktywni i zasłużeni członkowie
dostali odznaki i wyróżnienia” – wspomina pani Marianna Otręba, która pełni
funkcję sekretarza.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów śmiało można nazwać
ogromnym klubem seniora. Zawierciański oddział stanowi element struktury
ogólnopolskiej. W jej skład wchodzi 41
oddziałów okręgowych, 485 oddziałów
rejonowych, ponad 2000 kół i niemal
3000 ogniw związkowych. Związku nikt
nie sponsoruje. Z rocznych składek, wynoszących 24 zł od osoby, część trafia do
Katowic, następnie do Warszawy. – „To
reguły ustalane odgórnie, a my wypracowaliśmy oprócz nich własne zasady. Dodatkowych środków obecnie nie otrzymujemy, finansujemy działalność tylko
ze składek członkowskich. Jeśli chcemy
coś zorganizować, płacimy za to osobno” – wyjaśniają panie z zarządu.
„Nasz” oddział zrzesza osoby z Zawiercia, Pilicy, Ogrodzieńca i Poręby. –
„Żeby się przyłączyć, trzeba być emerytem lub rencistą, przyjmujemy także
osoby, które są na zasiłkach. Niestety ci
ostatni nie mają praw np. do zniżek kolejowych, a nasi członkowie najbardziej
cenią wycieczki. Przez lata nauczyliśmy
się je organizować, zawsze mamy zapewnione najlepsze warunki, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Nasze
ostatnie wyjazdy odbyły się do Karpacza, Wilna i Zakopanego. Mamy też
dużo spotkań integracyjnych. I wbrew
pozorom – dużo pracy. Jesteśmy tutaj
w cztery panie, dwa razy w tygodniu,
w każdy poniedziałek i czwartek od 9 do
12 pełnimy dyżury, resztę pracy zabieramy do domu” – mówi przewodnicząca.
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

Związek wychodzi naprzeciw złym
warunkom życia ludzi starszych i schorowanych. Osób, których na co dzień nie
dostrzegamy, a często wręcz ignorujemy
ich problemy. – „Jeśli ktoś jest bardzo
chory, przebywa w szpitalu, a jego emerytura nie przekracza 1000 złotych, otrzymuje specjalną zapomogę na lekarstwa,
którą przyznaje komisja” – wyjaśniają
członkowie.
Siedziba zawierciańskiego oddziału
PZERiI mieści się w budynku Starostwa
Powiatowego. – „To niewielkie pomieszczenie i przydałoby się coś wygodniejszego. Zaletą jest to, że płacimy jedynie za
media, z innych opłat zostaliśmy zwolnieni. Jednak naszym marzeniem jest
większy lokal, dający różne możliwości.
Koła w Ogrodzieńcu i Porębie mają siedziby w Domach Kultury” – mówi pani
Janina.
Związek działa wśród dojrzałych osób,
ale tak, aby łączyć, a nie dzielić. – „Przez
tyle lat działalności można zaobserwować, że ludzie starsi chcą uczestniczyć
w wielu inicjatywach. Zapisują się do innych oddziałów, tym samym powstają
nowe znajomości, które procentują nie
tylko w ich życiu osobistym, ale też tworzą sprawny obieg informacji. W konsekwencji daje to impuls do działania na
wielu płaszczyznach. Nasi członkowie
zapisują się np. do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do Stowarzyszenia Chorych
na Stwardnienie Rozsiane i wielu innych
inicjatyw” – opowiadają panie Janina
i Marianna.
– „Na tym to polega, abyśmy byli jedną
wielką rodziną” – podsumowują seniorki
z Poręby, które od niedawna starają się
o rejestrację własnego stowarzyszenia. –
„Niezależne działanie daje nam więcej
możliwości. Organizujemy to, na co naprawdę mamy ochotę. Siadamy, pytamy
naszych członków, gdzie chcieliby jechać,
co robić – i rozważamy każdą propozycję. Jeździmy do operetek, do teatrów, na
wycieczki po Polsce i zagranicę, urządzamy zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zwiedzamy, odpoczywamy, zdrowiejemy, a przede wszystkim integrujemy
się” – zachwala Krystyna Rauk, liderka
porębskiej grupy seniorów.
Przyszłemu Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR”
w Porębie kibicują przyjaciele. – „Władze
miasta mamy bardzo dobre, burmistrz
nas wspiera, podobnie jak dyrektor
Domu Kultury, gdzie udostępniono nam
pomieszczenie” – wyliczają panie z zarządu. Już teraz porębscy seniorzy założyli

Emeryci z Poręby podczas wycieczki, fot. archiwum

zespół wokalny, który występował m.in.
w Siewierzu i Porębie. Utworzyli także
kabaret „Kaktus”, gdzie uczenie ról odbywa się pod okiem wykwalifikowanych
nauczycieli. – „Za każdym razem jest to
wielkie spotkanie z kulturą. Rozmawiamy ze sobą, bo ludzie starsi mają dużą
wiedzę, to jedna wielka lekcja historii” –
mówią panie Krystyna i Zofia.
Porębscy seniorzy skrupulatnie dokumentują swoją aktywność, aby niczego nie zapomnieć. Opasła kronika
zawiera wspomnienia ze wszystkich
wydarzeń. Stanowi też pole do popisu
dla artystycznych umiejętności seniorów. Za wybitnego skrybę uchodzi pani
Wanda Chwalba, która stara się tworzyć
coś na każdą okazję. A tych jest naprawdę dużo, bo seniorzy chętnie włączają

się w rozmaite działania. Święta, jubileusze, festyny, rocznice, Dzień Kobiet
czy Dzień Seniora.
– „Wiadomo, emeryt to tylko dom,
wnuki, choroby, takie są skojarzenia…
Ale nasi członkowie w okresie jesieni
życia zaczynają myśleć troszeczkę inaczej, bardziej pozytywnie” – podkreślają członkowie PZERiI. Postawa seniorów
udowadnia, że życie może być radosne
i warto z niego czerpać jak najwięcej,
w każdym momencie. Człowiek starszy
nie musi siedzieć w domu i zamykać się
w czterech ścianach. A starość wcale nie
musi być przykra, smutna i męcząca. Powinna być piękna, z całą swą mądrością
i dojrzałością.
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Wiejska (re)aktywacja
Joanna Walczak

Stwierdzenie, że im większa metropolia, tym większe możliwości, jest
coraz popularniejsze, szczególnie wśród młodych ludzi. Związek Młodzieży
Wiejskiej (ZMW) z terenu powiatu zawierciańskiego nie przejmuje się takimi
opiniami, lecz korzysta z lokalnych możliwości i odpowiada na tutejsze
wyzwania. To grono młodych osób, które łączy jedno: marzenie o lepszej wsi.

Z

MW ma długie tradycje, sięgające lat
20. XX wieku. Jednak historia współczesnego Związku w powiecie zawierciańskim zaczyna się w roku 2005. Ówczesny radny powiatu, Stanisław Dąbrowa, reaktywował organizację. Pierwsze
koła powstały w Wierzbicy, Kidowie i Dobrakowie. Już w listopadzie tamtego roku
powołano Zarząd Powiatowy, któremu
przewodzi Artur Janosik. Wkrótce powstały kolejne koła oraz Zarządy Gminne: w Pilicy (2005), Szczekocinach (2006),
Ogrodzieńcu (2007) i Żarnowcu (2010).
W 2009 r. liderem Zarządu Powiatowego został Paweł Skóra, młody, pełen
energii i pomysłów mieszkaniec Kiełkowic. Aktywny działacz wkrótce wszedł
do Zarządu Wojewódzkiego oraz Krajowego ZMW. Na początku pracy w Związku przeprowadził selekcję kół w powiecie
zawierciańskim – wspierał działalność
prężnych, a zlikwidował mało aktywne.

Jak podkreśla prezes Skóra: „Najważniejszy na wsi jest lider, przewodniczący »na
samym dole«. Jeżeli ma pomysł, jest aktywny, chce działać społecznie, wówczas
to, co zbuduje, działa znakomicie”.
Obecnie w 9 gminach powiatu funkcjonują 24 koła, skupiające łącznie około
500 członków. Dodatkowo od ponad roku
w gminie Ogrodzieniec aktywnie działa
Młodzieżowy Klub ZMW PrOgro. Członkowie Związku to młodzież w wieku od
12 do 35 lat. Wszyscy są wolontariuszami – działają społecznie.
Które koła są najbardziej prężne? Paweł Skóra odpowiada krótko: „W gminach Pilica, Ogrodzieniec i Szczekociny
wszystko działa dobrze, ale jest też np.
koło w Kroczycach-Szypowicach, które
działa wyśmienicie. Tam, gdzie są Zarządy Gminne, funkcjonuje to na pewno lepiej, bo jest prezes i zarząd, którzy czuwają i pilnują całości”.

Działacze ZMW podczas zbiórki darów dla powodzian, fot. archiwum

10

Wspólna praca popłaca
Cele organizacji są szerokie. Poczynając
od wychowania młodzieży w duchu pokoju i wolności, poprzez propagowanie
kultury ludowej i ochronę środowiska,
a kończąc na budowaniu i wspieraniu
systemu kształcenia młodzieży wiejskiej.
Co roku Zarząd Krajowy formułuje ogólny zakres tematyczny, z którym
związane są szczegółowe działania poszczególnych struktur lokalnych ZMW.
Obecnie kluczowymi zagadnieniami są
edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo
i samorząd. Jak te ogólne hasła i problemy przekładają się na lokalne konkrety?
Święto Kiełkowic to jedna z pierwszym inicjatyw, której pomysłodawcami
i współorganizatorami byli członkowie
Związku. To początkowo typowo integracyjne przedsięwzięcie przerodziło się
z czasem w imprezę promującą nie tylko
dobrą zabawę, ale także edukację. – „Doszliśmy do wniosku, że chcemy łączyć
przyjemne z pożytecznym, dlatego do
zabawy dołożyliśmy działalność poprawiającą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wracających ze szkoły czy przebywających na wakacjach. Do tego typu działań
należy zaliczyć konkursy oraz pokazy
pierwszej pomocy. Warto również podkreślić, że podczas zeszłorocznej imprezy
mieliśmy okazję zainaugurować Powiatowe Święto Młodzieży” – mówi Paweł
Skóra.
Kolejną udaną imprezą, zorganizowaną przez Związek w bieżącym i ubiegłym roku, jest Ogrodzienieckie Grillowanie. Gromadzi ono po kilkuset mieszkańców naszego powiatu i na stałe wpisało się w kalendarz imprez na Jurze. Podczas spotkania odbywał się finał konkursu „Bezpieczna Młoda Zagroda”. Jest on
efektem współpracy Związku z Okręgowym Inspektoratem Pracy (OIP) w Katowicach. Główny cel konkursu to poprawa
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

bezpieczeństwa w gospodarstwach prowadzonych przez rolników w wieku do
40. roku życia.
O tym, że warto połączyć siły z ZMW
przekonał się Tomasz Urban, specjalista
ds. promocji OIP w Katowicach. – „Jednym z naszych zadań jest kontrola warunków pracy w gospodarstwach rolnych.
Długo zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do
młodych rolników, którym nasza instytucja niestety kojarzy się niezbyt pozytywnie. Widząc, jak prężnie działa ZMW
w Zawierciu, zainicjowaliśmy współpracę
właśnie z tą organizacją, która ma dobry i częsty kontakt z młodymi rolnikami. Rozpoczęliśmy w styczniu 2009 r. od
kilku szkoleń dla członków Związku, dotyczących zagrożeń w gospodarstwach
rolnych. Kolejnym etapem był konkurs
dla młodych rolników, podczas którego
ocenialiśmy bezpieczeństwo w gospodarstwach. Zwracaliśmy im uwagę na to, co
Razem odnawiają boisko, fot. archiwum
mogliby jeszcze poprawić w swojej zagrodzie. Skutki naszych działań były bardzo
zadowalające” – mówi pan Tomasz.
ludzie sami przygotowali wszystkie świą- sportowo-obronne ZMW, w których brateczne potrawy. Oprócz nich był też tort ła udział liczna reprezentacja powiatoDla siebie i innych
w kształcie bałwana, przygotowany wych struktur. Młodzież przez 3 dni
przez Barbarę Skórę, sekretarza Zarządu mieszkała i szkoliła się pod okiem wyNa co dzień każde z Kół stara się akty- Powiatowego, od 6 lat działającą w orga- kwalifikowanych żołnierzy z III Brygawizować swoje otoczenie. Koło w Kido- nizacji. Na pytanie, dlaczego mimo obo- dy Zmechanizowanej Wojska Polskiego
wie, skupiające obecnie 20 członków, wiązków studenckich angażuje się w pra- w Lublinie.
w 2008 r. zaadaptowało pomieszczenie cę społeczną, odpowiada ona krótko: „Na
Poza tym co roku ZMW Zawiercie biew budynku OSP. Do dnia dzisiejszego wsi mało się dzieje. Miło jak zrobi się coś rze udział w projekcie „Kadra Euro 2012
stanowi ono miejsce spotkań nie tylko fajnego dla młodzieży. To również świet- czeka”. Raz oddział z naszego terenu był
członków organizacji, ale i wszystkich ny sposób na nudę” – podkreśla działacz- organizatorem półfinału krajowego, któmieszkańców. – „Dzięki naszym dzia- ka z Ołudzy.
ry odbył się w Szczekocinach. W zeszłym
łaniom powstało we wsi miejsce, które
Praca w ZMW to także pomoc najbar- roku w Żywcu dwie drużyny z powiatu
pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Odby- dziej potrzebującym. 7 czerwca 2010 r. zawierciańskiego weszły do ogólnopolwają się tam zabawy taneczne, biesia- w czterech miejscowościach gminy skiego półfinału.
dy i spotkania młodzieży” – tłumaczy Ogrodzieniec odbyła się zbiórka darów
Adam Przybylik, przewodniczący ZMW dla osób poszkodowanych w majowej
Wstąp w szeregi
w Kidowie.
i czerwcowej powodzi w gminie SzczuroRównież w Kiełkowicach młodzież wa. Zaangażowanie mieszkańców było ZMW z powiatu zawierciańskiego jest
garnie się do pracy. W zeszłym roku ogromne. – „Mimo iż zbiórkę prowadzo- jedną z dwóch najbardziej aktywnych
członkowie Koła zwrócili się do Pawła no w Ogrodzieńcu, do prac włączyli się struktur organizacji w woj. śląskim. Do
Skóry z prośbą o odnowienie boiska spor- wolontariusze z całego powiatu” – pod- aktywności społecznej gorąco namawia
towego. Dzięki wspólnej pracy i własnym kreśla Paweł Skóra. – „Ruch ludzi na wsi Paweł Skóra: „Ktoś, kto chociaż w małym
środkom finansowym udało się osiągnąć był niesamowity. Zaskakujące było to, że stopniu lubi pracę społeczną, na pewno
cel. – „Nie umiem odmawiać młodzieży. przyniesione dary nie były używane, lecz nie będzie żałował wstąpienia w nasze
Poza tym, gdy biorę się do pracy, to chcę ją nowe. Każdy pojechał na zakupy. Zebra- szeregi. Działalność u nas to korzyść
wykonać jak najlepiej – dlatego pomyśla- liśmy 3,5 tony żywności, odzieży, środ- dwustronna. Młode osoby poświęcają
łem, że to miejsce wymaga wprowadze- ków czystości oraz zabawek, które oso- swój czas, ale także dużo się uczą, korzynia ciężkiego sprzętu. I tak też zrobiłem. biście zawieźliśmy do poszkodowanych stają ze szkoleń, wyjazdów, poznają, na
Zrewitalizowaliśmy boisko systemem go- mieszkańców z Małopolski” – dodaje pre- czym polega przedsiębiorczość. Na pewspodarczym oraz własną pracą” – pod- zes. Związek w ramach podziękowania no warto być z nami”. Natomiast prezes
kreśla prezes Skóra.
dla darczyńców zorganizował spotka- Zarządu Gminnego z Żarnowca, Paweł
Dwa lata temu powstało Koło w Kro- nie wzbogacone o występy artystyczne Pająk, dodaje: „Zawsze można coś ciekaczycach-Szypowicach. Jego członkowie i muzyczne.
wego zrobić. Taka działalność to szansa
od razu wzięli się do pracy i podchwycili
Członkowie organizacji dbają również dla młodzieży wiejskiej. Młodzi ludzie
pomysł zorganizowania wieczoru wigi- o sferę sportową. Z najciekawszych ini- mogą się rozwijać”.
lijnego dla członków Związku. Młodzi cjatyw warto wymienić krajowe zawody
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Zielono im
Marta Mularczyk

Ukryte wśród ulic, wieżowców i supermarketów. Miejsca
ucieczki dla spragnionych kontaktu z naturą. Rodzinne Ogrody
Działkowe (ROD), bo o nich mowa, to niedoceniane „zielone
płuca” miast. Przyjrzyjmy się tym, które mamy w pobliżu.
Jak działa działka?
„Przyszłość”, „Wspólna Praca” oraz ROD
im. A. Mickiewicza – to trzy spośród
18 ogrodów położonych w powiecie zawierciańskim. Skupiają setki działkowców z Zawiercia i okolic, stanowiąc część
ogólnopolskiej struktury Polskiego
Związku Działkowców (PZD).
Związek jest niezależną pozarządową organizacją społeczną. Zarządza niemal 5 tys. rodzinnych ogrodów działkowych, które zajmują 44 tys. ha. PZD zrzesza prawie 965 tys. miłośników przyrody,
uprawy roślin i aktywnego wypoczynku.
W powiecie zawierciańskim liczba działkowiczów to ok. 1850 rodzin.
Rodzinne Ogrody Działkowe to podstawowe ogniwa ogólnopolskiej struktury
PZD. Każdy Ogród jest samodzielny i posiada własną strukturę zarządzającą. –
„Kiedyś działki żyły własnym życiem. Nie
było żadnej księgowości czy zewnętrznego nadzoru. Dziś wszystkie posiadają
zarządy, podlegają rozliczeniom oraz posiadają własny statut czy regulamin” – wyjaśnia Witold Wójcik, przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Regionu Zawiercie
PZD oraz działkowiec od 1974 r.
Ogrody tworzone są na ziemiach stanowiących własność samorządów lub Skarbu
Państwa. Te z kolei oddały je we władanie
Polskiemu Związkowi Działkowców.
Historia zapisana w naturze
Historia działek liczy już ponad 120 lat.
Pierwszy ogród w powiecie zawierciańskim powstał natomiast ok. 1930 r. W początkowej fazie takie obiekty były zwykłymi poletkami ziemniaczanymi, mającymi służyć najbiedniejszym i bezrobotnym. Ogrody „Przyszłość”, „Wspólna Praca” oraz ROD im. A. Mickiewicza to jedne
z najstarszych w powiecie.
– „Ogród »Przyszłość« powstał na ówczesnych ziemiach Poręby. Wkrótce przez
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Działkowcy z ROD im. A Mickiewicza, fot. Marta Mularczyk

Zawiercie przetoczyła się fala bezrobocia, z którą nie umiano sobie poradzić.
W związku z tym za zadłużenia podatkowe magistrat odebrał Porębie ziemie,
które następnie podzielono na działki dla
bezrobotnych” – opowiada Witold Wójcik.
Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy
zabrali ludziom działki i przekazali Hucie Szkła. Po wojnie działkowcy znów
zaczęli uprawiać tam warzywa i owoce,
a nawet hodować zwierzęta. W 1946 r. teren objęto pieczą Towarzystwa Ogrodów
Działkowych i Przydomowych, z którego
w 1981 r. wyłonił się PZD.
Tuż powojennym obiektem jest także
ROD im. Adama Mickiewicza w Porębie.
Ogród – wtedy jeszcze pod nazwą Pracownicze Ogrody Działkowe – powstał
we wrześniu 1947 r. na terenie dawnego
ogrodu fabrycznego. Inicjatywa założenia Pracowniczego Ogrodu Działkowego
wyszła ze strony Związku Zawodowego
Metalowców Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Porębie. – „Ogródki w Porębie

to działki, w których utrzymaniu pomagały zakłady pracy. Dziś to jedne z największych ogrodów w powiecie zawierciańskim. Składają się z trzech części:
najstarszej A oraz nieco młodszych B i C” –
dodaje pan Witold. Są to 264 ogrody.
Najmłodsze, ale za to najliczniejsze
z prezentowanych działek, to Rodzinne Ogrody Działkowe „Wspólna Praca”. – „Nasze ogródki powstały w 1982 r.
W przyszłym sezonie będziemy obchodzić 30-lecie” – mówi prezes „Wspólnej
Pracy”, Wojciech Majka. Na całość składają się 354 działki, równo po 300 m2 każda. Mieszczą się na niemal 16 hektarach,
z czego powierzchnię użytkową stanowią 4 ha.
Utworzenie ogrodów działkowych
było akcją mającą na celu zapewnienie
mieszkańcom namiastki własnej ziemi
oraz możliwości podreperowania niskich
budżetów. Pomimo iż była to akcja typowo propagandowa, idea sprawdziła
się w 100%. Świadczy o tym niesłabnące
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

zainteresowanie przydziałem parcel
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Czynny wypoczynek
Dziś ogrody działkowe służą nie tylko
osobom najbiedniejszym. Spełniają też
funkcje ekologiczne – ochraniają i kształtują naturalne otoczenie człowieka, korzystnie wpływają na klimat i ilość zieleni w miastach. Przede wszystkim jednak
są znakomitym miejscem wypoczynku,
oazami ciszy i spokoju.
– „Jestem działkowcem od 18 lat.
Ogród to mój drugi dom” – mówi Anna
Grabiś, skarbnik ROD im. A. Mickiewicza. – „Działka to moje hobby od 26 lat.
Lubię tu przyjeżdżać, bo to nie tylko
świeże powietrze, własne warzywa czy
owoce, ale również miłe towarzystwo” –
dodaje Teresa Nowak, główna księgowa
ogółu ROD-ów w powiecie zawierciańskim. – „Na działkach uprawiamy głównie warzywa i owoce. Niektórzy hodują
kury czy króliki, ale to rzadkość, ponieważ ogrody mają raczej charakter rekreacyjny” – mówi Wojciech Połcik, wiceprezes ROD „Wspólna praca”.
Na działkach spotykają się całe rodziny,
dziadkowie, wnuki, rodzice. Dzieci uczą
się tam życia wśród natury, starsi – aktywnie odpoczywają. Działkowcy wywodzą się z różnych grup społecznych, ogrody zatem pełnią również rolę integracyjną.
Na przykład ogród w Porębie posiada dużą
świetlicę „Anatol”, w której organizuje imprezy rodzinne i okolicznościowe. –
„17 września 2011 roku obchodziliśmy
Dzień Działkowca. W świetlicy została
zorganizowana impreza. Przy kociołku,
czyli popularnych prażonkach bawiły się
zarówno dzieci, jak i dorośli” – wspomina
Anna Wawrzyniak z ROD im. A. Mickiewicza, działkowiec z 13-letnim stażem.
Problemy i radości
Jednak życie działkowca nie zawsze wygląda tak kolorowo. Zdarza się, że niektórzy miłośnicy upraw żyją tylko dla siebie. –
„Niestety, w naszych ogrodach jest tak, że
spora część działkowców nie chce współpracować. Liczy się tylko ich ogród, a to, co
znajduje się poza nim, nie jest szanowane.
A przecież oni także korzystają z alejek,
kontenerów na śmieci czy wody. Chcielibyśmy, żeby czasem pomagali nam w tych
pracach przydziałkowych, skosili trawę
czy choćby wyrzucali śmieci w miejscu do
tego przeznaczonym” – mówi prezes ROD
„Wspólna praca”, Wojciech Majka.

Co prawda przepisy zabraniają stałego zamieszkiwania na terenach działkowych, jednak nie zabraniają wybudowania altanki, którą część działkowców
traktuje niemal jak dom.
Zostać działkowcem nie jest wcale
łatwo. Najpierw trzeba sprawdzić, czy
w danym ogrodzie są wolne działki. Jeśli dopisze szczęście i taka się znajdzie,
wówczas trzeba uiścić odpowiednie opłaty, przejść przeszkolenie i systematycznie płacić składki. Kiedy już się nabędzie
działkę, można delektować się otoczeniem przyrody, śpiewem ptaków, czerpać
dumę z własnych upraw czy po prostu korzystać z przyjaznej atmosfery, jaką tworzą pozostali działkowcy.
W XXI wieku ogród to prawdziwa
oaza w pustyni miejskiego zgiełku. Warto mieć na uwadze niezapomniane słowa
Jonasza Kofty:

Krajowa Rada PZD 21 czerwca
2011 r. ustanowiła utwór „Zielona
Rzeczpospolita” hymnem Polskiego Związku Działkowców.

Zielona
Rzeczpospolita
Hymn działkowców z 1935 r.
Słowa: Zofia Drwęska-Doeringowa
W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym
śpiewa
Sztandar jej dumnie powiewa.
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
– Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.
– Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą nam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście.
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Społecznik Roku 2011
Centrum Inicjatyw Lokalnych ogłosiło konkurs
o tytuł Społecznika Roku 2011 Powiatów
Myszkowskiego i Zawierciańskiego.
Konkurs ma promować osoby działające na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych oraz w grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych z terenu powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego. Laureat Konkursu otrzyma stypendium o wartości 2000 zł brutto. Fundatorem nagrody jest
Centrum Inicjatyw Lokalnych. Nagroda finansowana będzie ze
środków Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które zasilają odpisy
1% podatku przekazywane na CIL.
Wnioski konkursowe wraz z regulaminem można pobrać ze strony
internetowej www.zawiercianin.pl. Zgłoszenia można przesyłać
do 15 listopada 2011 r. Wyboru laureata konkursu dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu. Konkurs
odbywa się pod honorowym patronatem starosty powiatu zawierciańskiego – Rafała Krupy.
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Złapani na haczyk
Izabela Biel

Godzinami potrafią wpatrywać się w wodę, a spinning, trolling i mucha
nie mają przed nimi tajemnic. Mowa o wędkarzach z okolic Zawiercia, dla
których połów ryb to nie tylko sport czy hobby, ale także sposób na życie.

T

ereny jurajskie obfitują w rozległe
zbiorniki wodne. Może dlatego w naszym powiecie nie brakuje amatorów
wędkarstwa. Część z nich zrzesza Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 73
przy Odlewni Żeliwa Ciągliwego w Zawierciu, które działa od 1976 r. Obecnie
ma ono 123 członków i cieszy się ciągle
rosnącym zainteresowaniem.
Początek działalności PZW nr 73 jest
związany z przekazaniem Odlewni Żeliwa zbiorników w Dzibicach jako terenów
rekreacyjnych. Właśnie tam najczęściej
można spotkać członków tego koła. Od
lat zrzeszeni w kole biorą czynny udział
w zawodach oraz starają się propagować
sport na terenie miasta poprzez współorganizowanie Wędkarskiego Dnia Dziecka.
Wśród najważniejszych osiągnięć trzeba
wymienić kilkakrotne Mistrzostwo Polski
Hutników w wędkarstwie spławikowym
oraz drugie miejsce w Mistrzostwach Metalowców. – „Moim zdaniem każdy w tym
sporcie lubi coś innego – jednych fascynuje łowienie drapieżników, innych zasiadka
na dużą rybę czy obcowanie z przyrodą” –
mówi prezes, Henryk Buzoń.

Członkostwo to nie tylko przywileje,
ale również obowiązki. Każdy z członków musi odpracować określoną ilość godzin na rzecz koła – głównie jest to sprzątanie wokół zbiornika, a raz w miesiącu
odbywają się spotkania zarządu. Choć
wydawałoby się, że wędkarstwo to typowo męskie zajęcie, w kole PZW nr 73
są także dwie kobiety. Również partnerki wędkarzy często podzielają ich pasje,
wspólnie z nimi spędzając czas nad wodą.
Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Koło
PZW w Łazach ma w szeregach dwie seniorki i jedną kadetkę. Panie biorą czynny udział w życiu koła oraz uczestniczą
we wszystkich zawodach. Koło w Łazach
rozpoczęło działalność w 1970 r. i przy
liczebności 158 członków jest jednym
z najbardziej popularnych stowarzyszeń
wędkarskich w regionie. Posiada „swoje”,
dzierżawione obiekty – staw „Herkules”
oraz zalew „Mitręga”.
Jego członkowie znani są z aktywnej
działalności wśród dzieci i młodzieży. Popularyzują wśród nich wędkarstwo, nieprzerwanie od 1996 r. organizując międzyszkolne zawody z okazji Dnia Dziecka.

Rejonowe zawody młodzieży PZW Łazy, fot. archiwum
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Są także inicjatorami Młodzieżowej
Szkółki Wędkarskiej oraz biorą udział
w konkursie organizowanym przez Komisję ds. Młodzieży Okręgu PZW Katowice pod nazwą „Młodzieżowe Koło Roku”,
w którym od kilku lat plasują się w pierwszej dziesiątce okręgu. Za swą działalność
koło było też dwukrotnie wyróżniane
przez Komisję ds. Młodzieży, a najlepsi
kadeci otrzymują corocznie skierowania
na dwutygodniowe obozy wędkarskie, organizowane przez Okręg PZW w Katowicach. Juniorzy z Łaz mają też na koncie
liczne nagrody i osiągnięcia.
Działalność nie sprowadza się jednak
tylko do pracy z młodzieżą czy organizowania zawodów wędkarskich. – „Naszym głównym celem jest promowanie
wędkarstwa, rekreacji, sportu, ochrona
wód oraz kształtowanie etyki wędkarskiej” – mówi Marek Osmólski, prezes
koła. W kole działa też Społeczna Straż
Rybacka, której zadaniem jest ochrona
zbiorników przed kłusownictwem i zanieczyszczeniami. Wędkarze wspierają
także organizowanie na terenie gminy
konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej pt. „Czyste wody – zdrowe ryby”
czy „Nasza rzeka znowu będzie czysta”.
Koło korzysta z pomieszczeń, które nieodpłatnie udostępniają mu Zespół Szkół
nr 1 w Łazach oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Współpracują także z władzami
gminy, pozyskując dotacje na działania
skierowane do dzieci i młodzieży. Łącznie z różnych źródeł koło pozyskało
ok. 65 tys. złotych.
Wędkarze z Łaz preferują samodzielne „wypady” na ryby, natomiast kilka razy w roku spotykają się podczas
zawodów organizowanych przez zarząd. Aby zostać członkiem koła, należy zdać egzamin ze znajomości przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym
i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
Wędkarze zrzeszeni w kole, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, mogą korzystać ze wszystkich wód na terytorium
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

RP, które są dzierżawione i zagospodarowane przez Polski Związek Wędkarski.
Kwestią sporną wśród miłośników
wędkowania jest problem wypuszczania
złowionych ryb. – „W ostatnich latach
coraz częściej spotyka się zwolenników
łowienia »no kill«. Szczególnie cieszy
fakt, że jest to przede wszystkim młode
pokolenie wędkarzy. W naszym kole też
są osoby, które uważają, że wypuszczenie złowionej ryby, szczególnie dużych
rozmiarów, pozwoli im przeżywać takie
przygody częściej” – komentuje prezes
koła z Łaz. – „Regulamin PZW nie zakazuje ani brania ryb, ani nie nakazuje ich
wypuszczania. Zależy to od wędkarza –
jedynym wyjątkiem są ryby pozyskane podczas zawodów, gdzie obowiązuje
wypuszczanie złowionych ryb” – dodaje Henryk Buzoń. Z kolei Jerzy Kończyk,
członek Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy, wyjaśnia:
„Myślę, że każdy wędkarz marzy o holu
kilkunastokilogramowej ryby, więc je
żeli wszystkie będziemy zabierać, to niestety ryby nigdy nie dorosną do takiej
wagi. Dlatego warto wypuszczać złowione okazy”.
Stowarzyszenie z Pilicy, któremu obecnie szefuje Grzegorz Jabczanik, działa
od 1984 r. i liczy obecnie 91 członków. –
„Pomysł zrodził się, gdy rozpoczęto budowę drugiego ze zbiorników. Członkowie chcieli się usamodzielnić i stworzyć
zbiorniki dla wędkarzy i innych mieszkańców. Po kilku latach powstało stowarzyszenie” – mówi pan Jerzy.
Spotkania wszystkich członków odbywają się raz w roku podczas walnego

Lokalny
teatr
Prawie dziewięć miesięcy. Tyle trwał
projekt „Teatr w krainie białych skał
i zamków – niezwykłe spojrzenie na
sztukę”. Wzięła w nim udział młodzież
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Kroczycach.
Przedsięwzięcie finansowane przez
FRSE ze środków programu „Młodzież
w działaniu” jest odpowiedzią na zainteresowania uczniów tajnikami teatru. –
„Wszystko zaczęło się od zajęć teatralnych, w których nasi podopieczni mieli
okazję uczestniczyć. Dzieciaki zachwyciły się warsztatami i wpadliśmy wspólnie

Zwycięska drużyna Mistrzostw Polski Hutników w wędkarstwie spławikowym 2008; od
lewej Marek Snopek, Henryk Buzoń, Artur Leks, Sławomir Konieczniak, fot. archiwum

zgromadzenia, poza tym raz w tygodniu
zbiera się zarząd w celu omówienia bieżących spraw. – „Nasze stowarzyszenie
oparte jest głównie na wspólnym wędkowaniu. Dwa razy w roku organizujemy
także zawody wędkarskie. W przyszłości
planujemy również wycieczki integracyjne nad bardziej odległe zbiorniki” – wyjaśnia Jerzy Kończyk.
Do tej pory członkowie stowarzyszenia nie brali udziału w żadnych zewnętrznych zawodach – mogą się natomiast pochwalić niejednym rekordowym
okazem ryby. Aktualnie największą złowioną „sztuką” jest sum mierzący 156
cm i ważący 35 kg. Aby zostać członkiem,
trzeba być mieszkańcem gminy Pilica

oraz posiadać ważną kartę wędkarską.
Zainteresowanie stowarzyszeniem jest
dość duże. Niestety wysokie koszty zakupu sprzętu czasem odstraszają młodych
adeptów wędkarstwa.
– „Wędkarstwo to nie tylko ryby, ale
i obcowanie z naturą. Nad wodą można odpocząć i się zrelaksować. Czasami
zdarzają się niesamowite chwile podczas
holu dużej ryby. Dokładnie nie da się tego
opisać. Po prostu trzeba to przeżyć samemu” – podkreśla p. Jerzy. – „Z wędkarstwem jest tak, że jeżeli ktoś złapie
bakcyla, to już jest zarażony na zawsze” –
podsumowuje Marek Osmólski, prezes
koła PZW z Łaz.

na pomysł, aby napisać projekt” – mówi
nauczycielka Monika Gajecka, prezes
stowarzyszenia.
Na uczestników projektu czekały niezwykle ciekawe zajęcia teatralne. Prowadziła je aktorka z będzińskiego Teatru
Dzieci Zagłębia. Młodzież miała szansę odwiedzić teatru, gdzie po obejrzeniu sztuki spotykali się z aktorami, którzy mówili o swojej pracy, udzielali rad
i ujawniali tajniki tej sztuki. Na warsztatach nie obowiązywały żadne podręczniki.
Młodzi miłośnicy teatru uczyli się przede
wszystkim gry aktorskiej i ruchu scenicznego. Istotnym elementem zajęć była nauka świadomości swojego ciała, gestów,
mimiki i umiejętności wydobycia emocji.
U prowadzącej zajęcia, aktorki Katarzyny Bała-Rosińskiej, wszyscy zdali

egzamin na szóstkę z plusem. – „Jestem
bardzo mile zaskoczona przede wszystkim kulturą słowa, obyciem, zdyscyplinowaniem młodzieży, chęciami oraz nastawieniem do życia, do szkoły, do mojej
osoby i pracowników. Powiem krótko –
bardzo rzadko spotyka się w XXI wieku
taką młodzież” – dzieli się refleksjami.
Finałem kilkumiesięcznej pracy
uczestników projektu był spektakl teatralny „Ziele prawdy – czyli historyja
legendami jurajskimi przeplatana”, zaprezentowany przez młodzież podczas
imprezy „Kroczyckie Wianki”. Przedstawienie zaprezentowane w magicznej
wieczornej scenerii pośród białych skał,
zostało przyjęte ogromnymi owacjami
publiczności.
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Z potrzeby serca
Joanna Walczak

Ta niewielka gmina w południowo-wschodniej części powiatu
zawierciańskiego bywa nazywana „końcem świata”. Mieszkańcy
Żarnowca i okolic to jednak ludzie pomysłowi i wytrwali, wiedzący
jak działać dla innych. Fundacja Delphinus – na rzecz Rehabilitacji
Medycznej i Społecznej, jest tego doskonałym przykładem.

O

rganizacja powstała w lutym 2005 r.
z potrzeby serca. Cel powołanej fundacji to działania na rzecz rehabilitacji
medycznej, społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnością. Inicjatywy te adresowane są przede wszystkim do ludzi
niepełnosprawnych, ale przyświeca im
idea integracji. – „Zawsze mam przed
oczami wizję współuczestnictwa. Nie
ma możliwości, aby coś było tylko dla
niepełnosprawnych czy tylko dla przedszkolaków. W naszych działaniach może
uczestniczyć każdy” – wyjaśnia Aleksandra Smuła, wiceprezes Fundacji.
Fundacja realizuje projekty własne
i dotowane, z których korzystają dzieci
szkolne, młodzież i osoby starsze. Tematyka działań obejmuje ochronę zdrowia,
wszechstronny rozwój, promocję aktywnego trybu życia – aktywność społeczną, obywatelską, fizyczną, intelektualną. Obecnie większość działań fundacji
skupia się na promowaniu aktywnego
trybu życia wśród mieszkańców gminy
Żarnowiec.
Powstanie organizacji poprzedziło
wybudowanie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego „Delphinus”, który nie korzysta z dofinansowania instytucji publicznych na rzecz zdrowia, więc mógł
wykonywać tylko zabiegi odpłatne. Powstanie fundacji otworzyło jednak możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne
na konkretne projekty w ramach ogłaszanych konkursów. – „Robimy to z coraz
lepszym skutkiem” – mówi prezes fundacji, Wanda Smuła.
Dla dzieci i seniorów
Grupa niepełnosprawnych, którzy zwracają się do zarządu fundacji, powiększa
się z każdym rokiem. Jeżeli są fundusze,
korzystają oni z rehabilitacji w Żarnowcu, w domach wczasowych lub w innych
fachowych ośrodkach na terenie powiatu.
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finansowego, za to z dużym zaangażowaniem oraz poparciem środowiska
lokalnego.
Krąg wsparcia

Tak działa Delphinus, fot. archiwum

Wśród odbiorców działań „Delphinusa”
znacznie więcej jest jednak osób sprawnych. W zakresie ochrony zdrowia fundacja realizowała już kilkakrotnie programy skierowane do dzieci cierpiących
na wady postaw i skrzywienia kręgosłupa. Dla własnych celów organizacja przeprowadziła także szerszą diagnozę wśród
300 uczniów szkół w gminach Żarnowiec
i Charsznica. Celem było uzyskanie pełnej informacji o stanie zdrowia dzieci
pod kątem wad postawy. Organizatorzy
akcji zwracali szczególną uwagę na kwestie związane z nadwagą i otyłością.
Co roku realizowane są także działania skłaniające dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach „bezpiecznych wakacji” młodzi ludzie mogą bezpłatnie korzystać z basenu
i opieki instruktora oraz z zajęć sportowych, prowadzonych pod okiem specjalisty. Oferta każdego roku jest inna, ale
zawsze atrakcyjna.
Również osobom starszym fundacja umożliwia zaspokojenie własnych
potrzeb. To właśnie dla nich w listopadzie ubiegłego roku powołano nieformalną grupę – Akademię Osób Aktywnych. – „Jej członkowie pragną coś
zmienić w swoim życiu i najbliższym
otoczeniu” – wyjaśnia Aleksandra Smuła.
Wspólnie zrealizowali już kilka udanych
projektów – bez zewnętrznego wsparcia

Pierwszą instytucją, która dostrzegła
działania Fundacji, było Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Zawiercie.
Pracownicy tej placówki bywają gośćmi
„Delphinusa” przy okazji realizowanych
projektów, począwszy od roku 2005. Po
raz pierwszy w sierpniu 2011 r. udało się
połączyć wsparcie PCPR i Starostwa Powiatowego, by zrealizować dużą imprezę
plenerową o charakterze integracyjnym –
Piknik Rodzin Powiatu Zawierciańskiego,
który obfitował w liczne atrakcje.
Zaangażowanie fundatorów w działalność społeczną chwali Adam Witas,
dyrektor PCPR w Zawierciu: „Z Fundacją Delphinus współpracujemy od dawna. Ogromne zaangażowanie pani prezes Wandy Smuły powoduje, że imprezy
organizowane przez tę organizację należą do udanych. Fundacja działa na profesjonalnym poziomie. Ogromnie się cieszę,
że na terenie gminy Żarnowiec, która jest
terenem wiejskim, udało się przekonać
społeczność oraz rodziców i ich dzieci do
takich działań. Na szczególną uwagę i pochwałę zasługuje fakt, że rodzice chętnie
włączają się nie tylko w sam udział, ale
także w całą organizację imprez”.
Najważniejszy jest człowiek
„Delphinus” to nie tylko pomoc, rehabilitacja czy aktywizacja sportowa. To
przede wszystkim ludzie, bez których podejmowanie działań nie byłyby możliwe.
Osiemnastoletnia Karolina Karbownik
od czterech lat angażuje się jako wolontariusz w pracę na rzecz organizacji. –
„Bardzo się cieszę, że mogę tu pomagać.
Lubię przebywać z drugim człowiekiem.
zawiercianin · jesień 2011 · nr 3 (9)

Poza tym chcę zrobić coś naprawdę pożytecznego, organizując różne zajęcia,
które przynoszą radość dzieciom i ich
rodzicom. Zazwyczaj pracuję dla Fundacji w okresie wakacyjnym, bo wtedy mam
najwięcej czasu wolnego, ale staram się
angażować również podczas roku szkolnego” – mówi młoda wolontariuszka.
W pracy organizacji pomaga także
Sławomir Świderski z Rzędkowic, który dwa lata temu korzystał z jej pomocy,
biorąc udział w projekcie „Lepszy Start –
promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim”. Młody mieszkaniec
otrzymał wsparcie ułatwiające osobom
niepełnosprawnym wdrażanie się do życia społecznego i zawodowego. Teraz sam
oferuje pomoc jako stały wolontariusz
fundacji. – „Zawsze chciałem pomagać
i robię to. Zajmuję się sprawami komputerowymi, tworzeniem i administrowaniem stron internetowych Fundacji. Po
projekcie »Lepszy start« postanowiłem
zostać tu na dłużej. Po prostu lubię to
robić i nadal będę” – mówi Sławek.
Aleksandra Smuła bardzo ceni pracę
wolontariuszy. Przy każdej okazji podkreśla, że to bardzo kreatywni, otwarci
i pracowici ludzie. Sama w fundacji również chce dać z siebie jak najwięcej. – „Ta
praca daje mi dużą motywację wewnętrzną i siłę do dalszego działania. Pozwala
nawiązywać nowe kontakty, szczególnie
z osobami z naszej gminy, z którymi wcześniej nie miałam okazji porozmawiać.
Poza tym jestem psychologiem i momentami próbuję wykorzystać swoje umiejętności zawodowe. Myślę, że niektóre
dzieci dzięki mojemu podejściu łatwiej
się otwierają, łatwiej jest im pracować,
czy to na basenie, czy przy gimnastyce,
bo wiem od rodziców, że mają problemy
z kontaktami społecznymi” – mówi.
Prezes Fundacji, Wanda Smuła, dodaje: „Przeczytałam ostatnio, że są ludzie,
którzy się wznoszą i są ludzie, którzy się
kogoś trzymają. My jesteśmy tymi, którzy muszą się wznosić i pociągamy za
sobą tych, którzy chcą się nas trzymać”.
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Redakcja kwartalnika „Zawiercianin”
ogłasza konkurs fotograficzny na
najciekawsze zdjęcie o charakterze
społeczno-kulturalnym,
ilustrujące aktywność na terenie
powiatu zawierciańskiego.
Celem konkursu jest rozbudzenie zaangażowania osób ze społeczności lokalnej na rzecz relacjonowania inicjatyw z terenu powiatu. Za pomocą konkursu chcemy wyłonić osoby, które mogłyby
współpracować z kwartalnikiem „Zawiercianin” i Centrum Inicjatyw
Lokalnych.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 15 listopada 2011 r.
zdjęcie lub zdjęcia ilustrujące aktywność społeczną z terenu powiatu, np. działania wybranego stowarzyszenia (lub fundacji, koła gospodyń wiejskich, nieformalnej grupy pasjonatów itp.), społeczną
aktywność instytucji publicznej, wydarzenia tego typu lub cyklu
imprez społeczno-kulturalnych.
Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w kwartalniku „Zawiercianin” na łamach numeru zimowego, a także na stronie internetowej
www.zawiercianin.pl. W czasopiśmie zostanie przedstawiony również profil autora zwycięskiej pracy. Autor lub autorzy najlepszych
prac mogą również liczyć na dłuższą współpracę z kwartalnikiem
„Zawiercianin”.
Zdjęcia w ramach konkursu należy przesyłać do 15 listopada 2011 r.
za pomocą poczty elektronicznej na adres redakcja@zawiercianin.pl
lub w wersji elektronicznej na nośniku CD dostarczyć pocztą lub osobiście do Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400
Zawiercie. Każdy tekst powinien być dokładnie opisany imieniem
i nazwiskiem autora oraz dokładnymi danymi kontaktowymi (telefon, adres korespondencyjny, w miarę możliwości adres e-mail).
W konkursie mogą brać udział osoby w dowolnym wieku i niezależnie od innych cech osobistych – jedynym warunkiem jest prezentacja na fotografii inicjatywy/wydarzenia z terenu powiatu
zawierciańskiego.
ZAPRASZAMY!

◀ W Żarnowcu też może być „olimpiada”, fot. archiwum
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Ateny nad Wartą?
O dorobku literackim Zawiercia z Bogdanem Dworakiem
rozmawia Remigiusz Okraska
▸▸ Niektórzy naśmiewają się, że utonąłeś w literaturze Zawiercia, a wręcz
chciałbyś, aby Zawiercie było zagłębiowskimi Atenami.
▸▸ Bogdan Dworak.: Jerzy Maciążek
z Blanowic, absolwent historii UJ, w sposób fachowy szpera w dokumentach, żeby
udowodnić, iż jego rodzinne Blanowice też mają coś wspólnego z Atenami.
I udało mu się. Twierdziłem, że tradycja
literacka w Zawierciu zaczęła się na początku XX w., jednak Maciążek wyszperał, iż w blanowickim dworku mieszkał
Wojciech Stanisław Chrościński. W tym
dworku 12 sierpnia 1703 r. zmarła jego
ukochana żona, Agnieszka z Woodów.
Zrozpaczony małżonek napisał kilka sonetów. Oto fragment jednego:

Niewątpliwym sukcesem pisarza jest
przyznanie mu Srebrnego Wawrzynu przez Polską Akademię Literatury
w 1937 r.
Majcherczyk to autor 16 książek.
Wszystkie zawierają wątki autobiograficzne. W powieści „Świat mojej przygody” tak portretował swą młodość w Zawierciu: „Z okresem niepodległości zaczęły się jednak nowe kłopoty. Wielkie
zakłady przemysłowe zostały zamknięte,
a tłumy bezrobotnych wyległy na ulice.
Miasteczko nasze dusiło się w bezczynności i nędzy. Sytuacja była ciężka i bez
wyjścia. Oczekiwana i z takim wielkim
wysiłkiem wywalczona wolność podobna była do niewiasty uratowanej z płonącego domu: obdarta, skrwawiona, głodna,
tuliła swoje dzieci do łona, karmiąc je słoPuste kąty moje!
wami nadziei. Życie w takich warunkach
Żal i niepokoje
stało się koszmarem”.
W złudzenie w sercu, odnawiając blizny,
Julian Majcherczyk w 1998 r. odwieIlekroć wejdę na wasze puścizny
dził Zawiercie. Utrzymywał bowiem serGmach osierociały
deczne stosunki z rodziną, szczególnie
Czyni wstręt niemały!
z siostrą Anielą Rachtan.

Utwory te odkrył profesor UJ,
J. S. Bandkie w 1830 r. Zarzucano poecie
naśladownictwo Kochanowskiego, ale
jego twórczość należy do schyłku polskiego baroku.
▸▸ Co jeszcze wyciągniesz ze swoich
zbiorów, aby Zawiercie mogło piąć się
na wierzchołek Parnasu?
▸▸ W okresie 20-lecia międzywojennego
pierwsze kroki na Parnas postawił Julian
Majcherczyk. Urodził się w 1908 r. w Zawierciu przy nieistniejącej już ul. Ogrodowej, w czynszowej kamienicy. Z wielodzietnej robotniczej rodziny poszedł
w świat. Ukończył seminarium nauczycielskie w Wilnie, był nauczycielem na
Kresach. W 1933 r. wyjechał do Francji,
aby uczyć polskich emigrantów. Pierwszym sukcesem literackim Majcherczyka
była I nagroda w konkursie na powieść
współczesną, ogłoszonym przez „Kurier
Poranny” w Warszawie. „Światła wśród
nocy”, drukowane w odcinkach, cieszyły się popularnością wśród czytelników.
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▸▸ Ponieważ ul. Ogrodowa była początkiem ulicy Park, w której spędziłeś
młodość, pewnie dlatego tak hołubisz
Majcherczyka.
▸▸ Cierpię na nadmiar patriotyzmu lokalnego, ale z dość odległej ulicy Marszałkowskiej pierwszą powieść z akcją w realiach
Zawiercia napisała Halina Snopkiewicz,
która przed wyjazdem na studia mieszkała tam u ciotki. Snopkiewicz była absolwentką żeńskiego LO w Zawierciu. Studiowała medycynę, lecz przerwała naukę
i poświęciła się literaturze. Akcja debiutanckiej powieści „Słoneczniki” toczy się
wśród uczennic zawierciańskiego liceum,
do którego uczęszczała autorka. „Słoneczniki”, wydane w 1962 r., były bardzo popularne wśród młodzieży. Inna jej powieść,
„Tabliczka marzenia”, została nawet sfilmowana. Snopkiewicz ma w dorobku jeszcze kilka książek: „Paladyni”, „Piękny statek”, „Drzwi do lasu”, „Karygodna zabawa”,
„Do pewnego stopnia”, „Niefart”, „Katastrofa nadfioletu”, „Kołowrotek” – wszystkie cieszyły się poczytnością.

Okładki książek Haliny Snopkiewicz – pisarki,
która przed laty mieszkała w Zawierciu

Bardzo ciepło o twórczości Snopkiewicz pisał i osobiście do mnie mówił
Andrzej Drawicz. Natomiast Andrzej
Biernacki zakpił z popularnej autorki:
„Halina Snopkiewicz karierę literacką
zrobiła błyskawiczną. Stało się tak zupełnie, jak zamarzyła bohaterka jej powieści
debiutanckiej… Zdam maturę, pojadę do
Warszawy i tam wtrynię się w środowisko literackie”. Niezależnie od zróżnicowanych opinii, twórczość pisarki do dziś
budzi zainteresowanie. Na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską na jej
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temat przygotowuje Justyna Szlachta- ▸▸ Od poetów i prozaików przeszliśmy
-Misztal, która zresztą pochodzi z Giebła. niepostrzeżenie do literaturoznawców.
Zdaje się, że z Zawiercia pochodził nie
▸▸ Wśród twórców związanych z Za- tylko Stanisław Jaworski, lecz także
wierciem, w samym mieście najczęściej inny mistrz tego „gatunku”.
wspomina się chyba Urszulę Leszczyń- ▸▸ Wiktor Weintraub nie zostawił śladów,
ską. Wertując tom jej wierszy można jed- by w młodości pisywał wiersze. Zawiernak znaleźć – oprócz utworów niezłych – cianin, urodzony w 1908 r., ukończył litakże sporo tekstów, delikatnie mówiąc, ceum i w swoim życiorysie bardzo wywątpliwej jakości, w dodatku dość ana- soko ocenił umiejętności dydaktyczne
chronicznych poetycko. Co Ty na to?
ówczesnego dyrektora tej szkoły – polo▸▸ Jestem przerażony i porażony, że auto- nisty Stanisława Rączki. Po maturze sturzy wyboru utworów do tej książki mieli diował polonistykę na UJ. Po wybuchu
odwagę obnażyć rymowanki prawdopo- wojny znalazł się we Lwowie, w 1942 r.
dobnie znakomitej nauczycielki j. pol- opuścił ZSRR z grupą polskich literatów
skiego. Aby nie być gołosłownym, zacytu- i intelektualistów. Zawiłości jego życioję strofkę Leszczyńskiej z wiersza „Poeta rysu zasługują na powieść. Najważnieji mędrzec”:
szy był rok 1950, gdy otrzymał zaproszenie do Harvardu. Jego wielką zasługą
Szedł poeta leśną drogą
było powołanie katedry polonistyki na
Podśpiewując smutnie:
wydziale slawistyki. Po nominacji profe„Hej, zrozumieć mię nie mogą
sorskiej w 1954 r. potrafił na Uniwersytewięc roztrzaskam lutnię”
cie Harvarda zgromadzić najwspanialszą
bibliotekę poloników w USA. Wiele jego
A oto fragment wiersza Leszczyńskiej dzieł naukowych ukazało się w Polsce.
„Kantata na cześć Tadzia”:
Trzy lata temu druga żona profesora,
również polonistka i romanistka, odwieNiech nam żyje majster brat,
dziła Zawiercie. Była ciekawa, gdzie jej
Niech nam żyje tysiąc lat
mąż się urodził. Oglądała gmach gimnatysiąc lat niech nam żyje
zjum, w którym zdawał maturę i szukała
i ognistą wodę pije,
grobu ojca profesora na żydowskim cmenchoć sto lat!
tarzu. Ojciec Weintrauba zmarł jednak
w getcie, więc został pochowany w zbioMoim zdaniem, można było wydru- rowej mogile, po której nie ma śladu.
kować część jej wierszy, a także pełne
tragizmu zapiski więzienne. Niewątpli- ▸▸ Wróćmy do literatury. Mówiliśmy
wie dokumentem historyczno-literac- o Halinie Snopkiewicz – z podobnego
kim, wartym uwagi i przypomnienia, jest rocznika jest inny twórca z Zawiercia,
również pamiętnik Urszuli Leszczyńskiej wcześniej mi nieznany, którego tomik
z wrześniowych dni 1939 r.
wierszy wyjąłeś z półki.
▸▸ Stanisław Werner urodził się w 1928 r.
▸▸ Może dla odmiany wspomnisz teraz w Zawierciu. Studiował polonistykę
twórczość kogoś, kogo oceniasz lepiej? i dziennikarstwo w Warszawie. Znany
▸▸ Pod koniec lat 50. Polska obrodziła był przede wszystkim jako autor piosew poetów. Po warszawskiej „Współcze- nek i tłumacz utworów słowno-muzyczsności” w Krakowie powstało pismo „Ze- nych.
bra”. Jednym z autorów „Zebry” był słynW 1997 r. otrzymałem od niego pierwny Andrzej Bursa. Jego wiersze przywiózł szy tom wierszy, pt. „Domysły”. W todo Warszawy Stanisław Jaworski i za- miku odwołuje się do rodzinnych stron
niósł do redakcji „Twórczości”. Jaworski, w wierszu „Miasto”:
obecnie emerytowany profesor UJ, znawca i twórca polskiej poezji awangardowej,
Ono się nie poczęło
sam zaczynał jako poeta. Jeszcze w zaz miłości Ani z wojny
wierciańskim liceum pisywał wiersze.
Ani z pięknej legendy
Pamiętam dwa wersety, które poświęcił
Moje miasto wymyślono
wówczas ukochanej dziewczynie:
W Hadze a może w Kassel
Kiedy niesforna twa czupryna
ktoś się pochylił nad mapą
znowu na czoło ci opadnie
tutaj będzie przędzalnia
To muszę ciebie pocałować,
a tu stanie huta
tak ci z tą siatką włosów ładnie…
[…]

Od źródeł Warty
przyszła moja babka
dziadek przywędrował
no właśnie: z Mrzygłodu.
[…]
▸▸ Czy to już wszyscy twórcy starszego
pokolenia, wywodzący się z Zawiercia?
▸▸ Najstarszym z żyjących twórców, którzy przyszli na świat w naszym mieście, jest Zdzisław Tadeusz Łączkowski –
rocznik 1926. Pierwsze lata dzieciństwa
spędził w Zawierciu, a potem w Łazach
i w Ząbkowicach. Od 1952 r. mieszka
w Warszawie, gdzie uprawiał publicystykę m.in. w „Słowie Powszechnym”, a później w „Kierunkach”. W tych ostatnich
jego redakcyjnym współpracownikiem
był mój i Stasia Jaworskiego kolega z jednej klasy zawierciańskiego liceum, Mirosław Marcoń.
Łączkowski to autor ponad 40 książek
poetyckich, powieści oraz prób mikrodramatów. Był laureatem m.in. Nagrody
Młodych w 1958 r. Jego twórczość omawiano w kilkuset poważnych artykułach.
Historycy i teoretycy literatury zaliczają
go do pisarzy Zagłębia. W rodzinnym Zawierciu jeden z „Czwartków Literackich”
był hołdem dla Zdzisława Łączkowskiego
z okazji jego 80-lecia. Miejscowa firma
cukiernicza „Marian Szczygieł” ufundowała z tej okazji tort z 80 świeczkami. Mimo dojrzałej starości, wciąż pisuje
utwory.

Okładka antologii wierszy poetów
zawierciańskiej grupy literackiej „Szalej”
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Plakat zapowiadający zawierciański
„Czwartek Literacki” z okazji 80. urodzin
Zdzisława T. Łączkowskiego.

▸▸ Przejdźmy zatem do twórców młodszych, bo chyba nie ma luki pokoleniowej wśród zawierciańskich literatów.
▸▸ W 1985 r. nauczycielka biologii w LO
im. W. Majakowskiego, pani Grażyna
Grzybowa, przyniosła mi kilka wierszy
uczniów. Były one dalekie od amatorszczyzny i poprawności. Były to już utwory
oryginalne, które udało mi się wydrukować w czasopismach literackich Katowic
i Warszawy. Uczniowie-poeci postano
wili powołać w Zawierciu grupę literacką.
Przygarnął ją TMZZ, a siedzibą był klub
„Novum”, gdzie jako kierownik zarabiałem na chleb powszedni. Do grupy nazwanej „Szalej” dołączyli starsi wiekiem
mieszkańcy Zawiercia. Jerzy Ciszewski,
nauczyciel, debiutował razem z maturzystami. Witold Dulęba, prawnik z wykształcenia, kilka lat wcześniej zdobywał
nagrody na konkursach literackich, podobnie jak Ewa Olszańska-Rok.
Ówczesny zarząd TMZZ nigdy nie
chciał sfinansować antologii twórców
„Szaleju”. Dzięki moim zabiegom ukazała się maleńka antologia, której wydawcą był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach w 1990 r. Ten maleńki
almanach został zauważony przez Instytut Badan Literackich PAN. Autorką
750-stronicowego leksykonu „Grupy literackie w Polsce 1945-1989” jest dr Ewa
Głębicka, wysoko oceniająca działalność
i twórczość „Szaleju”.

nik z wykształcenia, prezes sądu w zielonogórskim. Wydał on „17 modnych
wierszy” oraz tom opowiadań „Inne zdarzenia”. Na edycję czeka jego tom opowiadań tematycznie związanych z Zawierciem. Rafał Kierzynka był dwukrotnym
laureatem ogólnopolskiego konkursu
literackiego im. Rafała Wojaczka. Raz
otrzymał II nagrodę, a w następnym
roku pierwszą.
Jego przyjaciel klasowy, który również
zaczynał od poezji, Dariusz Kosiński, po
ukończeniu studiów polonistycznych na
UJ zamienił twórczość poetycką na naukową. W tej chwili jest profesorem zwyczajnym UJ w katedrze teatrologii. Wydał
kilka bardzo ważnych dzieł naukowych
o polskim teatrze. W swoich rozprawach
nawiązuje do zawierciańsko-jurajskiej
młodości. Na przykład w monumentalnym dziele „Polski teatr przemiany” pisał
tak: „A skoro już zacząłem od porównań
wędrowniczo-krajoznawczych, to niech
mi będzie wolno odwołać się do własnych
doświadczeń, do niemal rodzinnej, swojskiej przestrzeni – Jury Krakowsko-Częstochowskiej. […] Siedząc wygodnie na
grzbiecie i patrząc w dół, widzę przebyty
obszar historii polskiego teatru jako taką
właśnie wyżynę, a trasę, którą przeszliśmy, jako Szlak Orlich Gniazd, łączący najważniejsze jej punkty, najwyższe zamki”.
Wspomniany Witold Dulęba był laureatem nagród w konkursach poetyckich,
m.in. konkursu im. Haliny Poświatowskiej. Zajmował się również krytyką literacką. Jest też autorem m.in. manifestu
teoretycznego „Deartyzacja sztuki”. Jego
jednoaktówka pt. „Aktor” odniosła sukces w teatrze telewizji. W 1993 r. wydał
powieść pt „Arlekino, Arlekino”. W dwa
lata później ogłosił drukiem sztukę teatralną „Nikt”. Mieszka w Zawierciu.
Inna członkini grupy, Ewa OlszańskaRok, której utwory drukowane były w literackiej prasie warszawskiej, obecnie
jest zaangażowana w popularyzację literatury w Dziennym Domu Opieki Społecznej w Zawierciu.

▸▸ Leży też przed nami nieco lżejsza
w formie pozycja z Twojego księgozbioru. Cóż to?
▸▸ Twórcą ponad 10 tys. fraszek jest Leszek Wierzchowski, urodzony w Zawierciu w 1949 r. Powołał do życia Polski Ruch
Monarchistyczny, który ogłosił go księ▸▸ Jak potoczyły się dalsze literackie ciem-regentem. Jego fraszki ukazały się
losy członków grupy?
w antologii „V wieków fraszki polskiej”.
▸▸ Z grupy „Szalej” w życiu literackim Pol- Książę-regent wydał m.in. tom „Maniski bierze udział Rafał Kierzynka, praw- fest erotyczny”. Zacytujmy dwie fraszki:
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„Na dorosłego maminsynka”
On kawalerem pozostać musi
Bo nie potrafi żyć bez mamusi.
„Cuda na plaży”
Listkiem figowym zasłania
Skromniutki stan posiadania.
▸▸ Wszem i wobec w swoich publikacjach,
audycjach i wykładach z dumą oświadczasz, że w Zawierciu mieszka i tworzy
jeden z najciekawszych polskich poetów współczesnych.
▸▸ Marek Krystian Emanuel Baczewski
urodził się w 1966 r. Ten jego pełen imion
pseudonim przesłonił skromne nazwisko ucznia liceum im. Majakowskiego,
a później studenta filozofii, Marka Kowalika. Jest on autorem wielu tomów
poezji, m.in. „Fortepian Baczewskiego”,
„Wiersze żebrane”, „Wybór wierszy”, „Antologia wierszy nieśmiałych”, „Pięć poematów”, „Morze i inne morza” oraz znakomity wybór pt. „Fortepian i jego cień”.
Baczewski jest także autorem słuchowisk
radiowych. Był laureatem nagrody poetyckiej im. R. M. Rilkego, w 2007 r. został nominowany do Nagrody Literackiej
Gdynia. Utwory Baczewskiego należą do
jednych z najciekawszych, a może i najważniejszych we współczesnej polskiej
poezji. Bardzo go podziwiam, że mieszka w Zawierciu, które klimatem kulturowym jest odległe od tego, czym się karmi
intelektualna część społeczeństwa.
Poeta, etyk, moralista, pozbawiony
dowcipu – byłby tylko poprawnym wierszopisem. Natomiast autoironia poetycka zmusza czytelnika do bardzo poważnych refleksji. Baczewski posiadł ten
kunszt. Zacytujmy wiersz „Chciałbym
być Baczewskim”:
chciałbym nie być kimś innym niż jestem
to znaczy chciałbym być Baczewskim
zawsze i bez przerwy
to takie ważne i trudne zadanie
wziąć swoje życie i przeżyć je do końca
nie każdemu to się udaje
bo jest wiele takich żyć
których nie da się przeżyć
dlatego tyle ludzi umiera za wcześnie
na przykład przed podwieczorkiem
albo zanim się jeszcze urodzili
ja urodziłem się zanim umarłem
i myślę że tak powinno być
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Obywatel Józef
Dziechciarek (1879–1939)
Zdzisław Kluźniak

Współcześni działacze samorządowi wyposażeni są w wiedzę
i narzędzia, których nie posiadali ich poprzednicy w początkach
XX wieku. A jednak często narzekamy na skuteczność i jakość pracy
lokalnej administracji. Czasami wydaje się, że brakuje im tego „czegoś”,
co z pewnością posiadał ich poprzednik sprzed kilku dekad.
Korzenie
Józef Dziechciarek urodził się we wsi
Krzemienda (gmina Poręba Mrzygłodzka). Jego ojciec po uwłaszczeniu chłopów
w 1864 r. został właścicielem 6-morgowego gospodarstwa w trzydziestu kawałkach. Późniejszy radny powiatowy szczycił się tym, że jego matka była we wsi
jedyną osobą posiadającą umiejętność
czytania. Rodzice od 1881 r. prenumero
wali „Gazetę Świąteczną”, która dla młodego Józefa stanowiła bogate źródło wiedzy o Polsce i świecie.
W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę
w szkole elementarnej, a po jej ukończeniu pomagał rodzicom w gospodarstwie
rolnym. Dorastał w patriotycznej atmosferze. W rodzinnym domu wspominano
o pobycie w Porębie powstańców styczniowych, o próbie wstąpienia ojca do oddziału powstańczego, o znalezionych
w lesie ulotkach i pismach patriotycznych, które matka Józefa czytała mieszkańcom wsi.
Nic więc dziwnego, że chłopca wychowanego w takim duchu nie mogło później
zabraknąć w 1910 r. w Krakowie, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
Władysława Jagiełły. Udał się tam nielegalnie przez granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego, wykorzystując paszport innej osoby.
Pierwsza praca i aktywność
W wieku 17 lat zaczął naukę zawodu
w odlewni Zygmunta Pringsheima, z którą związał się na całe życie. Początkowo
pracował jako terminator (uczeń) w zawodzie modelarza i ślusarza. W okresie
międzywojennym pełnił funkcję majstra
w wydziale mechanicznym.

Chociaż nie należał do Polskiej Partii
Socjalistycznej, czynnie wspomagał jej
bojowców, ukrywając w swoim gospodarstwie m.in. broń. Podczas przerw w pracy
w fabryce czytał na głos gazety socjalistyczne, a liczba słuchaczy dochodziła do
300 osób. Brał też czynny udział w wystąpieniach robotników w latach 1905–1907.
Dzięki wstawiennictwu dyrektora Franciszka Giertycha (pradziadek Romana
Giertycha) uniknął aresztowania i nie
podzielił losu kilkunastu mieszkańców
Poręby, którzy zostali zesłani w głąb Rosji za udział w tych wydarzeniach.

wielkich przeobrażeń w życiu mieszkańców gminy i osady fabrycznej. W pierwszym szeregu społeczników znalazł się
również Józef Dziechciarek. Uczestniczył w 1905 r. w tajnym spotkaniu z Antonim Osuchowskim, który był założycielem Polskiej Macierzy Szkolnej. Efektem zebrania było założenie koła PMS
w Porębie.
Z kolei w 1907 r. powstało Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców, a Józef
Dziechciarek pełnił w nim funkcję prezesa. Był również inicjatorem powołania
w 1912 r. Kasy Towarzystwa Oszczędnościowo Pożyczkowego oraz Kółka Rolniczego. Po wybuchu I wojny światowej
w 1914 r. uczestniczył w powołaniu Komitetu Obywatelskiego i Sądu Obywatelskiego, które zapewniały bezpieczeństwo
oraz pomoc mieszkańcom gminy w trudnych wojennych czasach.
Życie dzielił pomiędzy fabrykę a działalność społeczną. Niezwykle trudno zliczyć wszystkie dokonania Józefa Dziechciarka. Po odzyskaniu niepodległości
reaktywował Ochotniczą Straż Ogniową,
był współzałożycielem Komitetu Obrony
Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej, a w 1927 r. założył Kasę Stefczyka.
Jako członek gminnego Dozoru Szkolnego podejmował wysiłki w celu utworzenia
nowych placówek oświatowych. Efektem
tych działań było wybudowanie pięciu
nowych szkół – czterech w dzisiejszej Porębie i jednej w Marciszowie.

Społecznik

W gminie i w sejmiku

W Porębie Mrzygłodzkiej w 1901 r. pojawił się ks. Franciszek Pędzich, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz. To
właśnie wokół niego skupiło się grono działaczy, którzy rozpoczęli okres

Po odzyskaniu niepodległości w pierwszych wyborach gminnych Józef Dziechciarek został wybrany do Zarządu Gminy Poręba Mrzygłodzka i pracował na
rzecz jej mieszkańców przez cały okres

Józef Dziechciarek, fot. archiwum
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międzywojenny. W tym samym okresie
wybrano go także do Sejmiku Powiatowego w Będzinie. Po utworzeniu w 1927 r.
powiatu zawierciańskiego ponownie
uzyskał mandat do sejmiku powiatowego, w którego pracach uczestniczył aż do
wybuchu II wojny światowej.
Priorytetem w nowo powstałym powiecie była budowa sieci drogowej, łączącej gminy z Zawierciem. Jako członek
Wydziału Powiatowego, Józef Dziechciarek nadzorował prace drogowe na terenie całego powiatu oraz działania przy
tak ważnych inwestycjach, jak rozbudowa Żeńskiej Szkoły Rolniczej „Zagłębianka” w Koziegłowach, budowa szpitala w Myszkowie czy gmachu starostwa
w Zawierciu. Dumny był również z wybudowania w rodzinnej wsi Krzemiendzie
powiatowego sierocińca, w którym na
jego wniosek umieszczono tablicę upamiętniającą Józefa Piłsudskiego (tablica ta znajduje się obecnie w Izbie Muzealnej w Porębie).

Pan z notesem
W drugiej połowie lat 30. jako doświadczony działacz sejmikowy został członkiem komisji rewizyjnej. Zawsze poważnie podchodził do swojej pracy. W podręcznym notesiku skrzętnie notował
wszystko, co pozwalało sumienne wywiązywać się z obowiązków. W notesiku,
oprócz definicji księgowych, znajdujemy
również podręczny słowniczek poprawnej pisowni oraz ważne informacje na temat stanu finansów starostwa.
Poważne inwestycje, z których wspominam tylko część, to również wydatki.
Powiat był ubogi, więc i budżet posiadał
skromny. Na inwestycje w początkach
lat 30. zaciągnięto znaczne kredyty
w kilku bankach. Wkrótce okazało się,
że – jak wynika z prowadzonego przez
Dziechciarka „monitoringu” – w ustalonych terminach nie zostaną one spłacone.
Wskutek podjętych negocjacji, banki prolongowały terminy spłat, sięgające okresu od 25 do 40 lat.

Józef Dziechciarek w swoich dociekaniach odnośnie do prawidłowego
rozliczania finansów publicznych, był
niezwykle drobiazgowy. Jak wynika
z podręcznych notatek, sprawdzał nawet
zużycie paliwa na potrzeby samochodu
starosty. Jego dbałość i troska o powiatowe mienie i finanse mogą być przykładem
dla współczesnych radnych.
U kresu życia
W ostatnich latach życia podupadł na
zdrowiu. Niewątpliwie klęska wrześniowa przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia żarliwego patrioty. Trawiony
chorobą sporadycznie opuszczał mieszkanie. Pod koniec 1939 r. w jego domu pojawili się niemieccy żandarmi z nakazem
aresztowania. Widząc go w łóżku, złożonego chorobą, odstąpili. Józef Dziechciarek zmarł tuż przed końcem roku,
29 grudnia 1939 roku. Za swoją społeczną działalność został uhonorowany m.in.
Brązowym Krzyżem Zasługi.

r e k l a m a

Ośrodek Szkolenia Kierowców
i Doskonalenia Zawodowego
„MENTOR”
Zawiercie, ul. Wierzbowa 16a (obok restauracji „Riva”)

Ogłasza ciągły nabór na kursy
(finansowane również przez Urzędy Pracy):
Szkolenia transportowe:

Kursy zawodowe:

•
•
•
•
•

• Kierowca – operator wózka widłowego z wymianą
butli gazowej
• Kierowca – operator wózków unoszących
• Operator suwnic S I oraz S II
• BHP – wstępne, okresowe, dla pracodawców

Prawo jazdy kat. A, B, C, CE (jedyni na rynku)
Kwalifikacja wstępna kierowców
Szkolenia okresowe – dawny przewóz osób i rzeczy
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Obsługa burt samowyładowczych – wind
samochodowych

Nowość!!! Rewelacyjne kursy w pakietach
• np. prawo jazdy kat. „B” + operator wózka widłowego
• prawo jazdy kat. C oraz E wraz z obsługą wind samochodowych

Szczegółowe informacje i zapisy:

Nasze atuty to:

BIURO OŚRODKA czynne od godz. 15.00

• Profesjonalizm i doświadczenie wykładowców oraz
instruktorów
• Negocjowalne ceny
• Miłą i fachową obsługę, krótkie terminy realizacji szkoleń

tel. 502 085 083
22
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ARK Agencja Pracy
Pośrednictwo pracy
Rekrutacja podstawowa
Rekrutacja kompleksowa

Leasing Pracowniczy (praca tymczasowa)

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

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

www.arkjobs.eu
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Już w sprzedaży
trzecia edycja
kalendarza
„Dawne
Zawiercie”
Kalendarz na rok 2012
z trzynastoma unikalnymi
fotografiami i pocztówkami
przedstawiającymi dawne
Zawiercie. Limitowana
edycja jedynej takiej
publikacji na lokalnym rynku.
Znakomita lekcja historii oraz
ozdoba mieszkania lub biura
na cały rok, a także świetny
pomysł na prezent.

Kalendarz można nabyć u wydawcy:
Centrum Inicjatyw Lokalnych · ul. Senatorska 14 · w dni robocze od 8.00 do 15.00
Dodatkowe informacje: tel. (32) 670 20 14 · e-mail: cil@cil.org.pl

