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Czym skorupka...

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – 
pisał już w XVI wieku kanclerz Jan Zamoyski. Słowa te, po-

wtarzane przez wieki, wciąż są aktualne. Co więcej, właśnie 
dzisiaj mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego państwa. 
Wszak to na wiedzy opiera się rozwój cywilizacji w epoce, gdy 
do przeszłości odchodzą wielki przemysł i prosta wytwórczość. 

W bieżącym numerze koncentrujemy się zatem na tematyce 
oświaty i wychowania oraz na różnych formach zajęć rozwojo-
wych dla młodzieży. W tekście Pawła Kmiecika piszemy o nowej 
funkcji bibliotek z regionu, Marta Mularczyk omawia pozalek-
cyjną aktywność zawierciańskich szkół, a Izabela Biel przedsta-
wia inicjatywy Fundacji działającej przy Zakładzie Poprawczym 
w Zawierciu. Nie zabrakło również historii. Zdzisław Kluźniak 
opisuje realia oświaty w pierwszych dekadach XX wieku na ziemi 
zawierciańskiej, a Piotr Pieszczyk przypomina historię harcer-
stwa w Łazach i okolicy. 

Zachęcam gorąco również do zapoznania się z wywiadem 
numeru. Tym razem redakcja „Zawiercianina” rozmawia z pre-
zesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”, największej w na-
szym powiecie. Dość wspomnieć, że spółdzielnia stanowi wzór 
gospodarności, jednocześnie nie zapominając o misji społecznej 
i współpracy z lokalnym samorządem. Stanisław Sokół kieruje 
spółdzielnią z wielką wprawą i werwą, a nam opowiada o wie-
lu kwestiach, na które na co dzień nie zwracają uwagi ani sami 
spółdzielcy, ani mieszkańcy miasta. 

Aktualny numer to już 10 edycja naszego pisma. Nie mógłby 
się ukazać bez wsparcia finansowego Centrum Inicjatyw Lokal-
nych. Pomimo że trzy numery na cztery wydane w 2011 r. były 
dotowane przez Urząd Miejski w Zawierciu, to wciąż do każdego 
numeru musieliśmy dołożyć środki własne (m.in. koszty redak-
cji i korekty, honoraria autorów tekstów i zdjęć). Dlatego zachę-
cam Państwa do wsparcia CIL poprzez podarowanie 1% podat-
ku w rozliczeniu rocznym PIT. Pieniądze te są dla nas naprawdę 
ważne dla utrzymania ciągłości wydawniczej pisma. 

Paweł Abucki
Wiceprezes Centrum Inicjatyw Lokalnych 
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 ▸ Zacznijmy od informacji podstawo-
wych: ilu członków liczy Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zawiercie”, ile osób 
mieszka w jej zasobach, jaką ilość lo-
kali mieszkalnych posiadacie? Jednym 
słowem, jakie są rozmiary tej „armii”, 
na której czele Pan stoi?
 ▸ Stanisław Sokół: Spółdzielnia Miesz-

kaniowa „Zawiercie” obecnie liczy 6435 
członków. Posiadamy 6054 mieszkań, 
w  których mieszka 13 546 osób. Po-
wierzchnia zasobów Spółdzielni wynosi 
308 915 m², natomiast powierzchnia te-
renów to 48 hektarów. 6054 mieszkań 
znajduje się w 112 budynkach, w tym 22 
to budynki wysokie. To są podstawowe 
fakty – analizując je warto pamiętać, że 
całe Zawiercie, z obszarami podmiejski-
mi, liczy niewiele ponad 50 tys. miesz-
kańców. 

 ▸ Spółdzielnia – jak sama nazwa wska-
zuje – to nie tylko zbiór lokali miesz-
kalnych, lecz także pewnego rodzaju 
wspólnota oraz zbiorowa własność, po-
czynając od klatek schodowych, a koń-
cząc na placach zabaw, terenach zielo-
nych itp. Jak wygląda postawa spół-
dzielców i lokatorów wobec tego wspól-
nego dobra? 
 ▸ Nasi mieszkańcy w  większości czują 

się współwłaścicielami swoich budyn-
ków. Dbają nie tylko o mieszkania, lecz 
również o klatkę schodową, windy, bu-
dynek i jego otoczenie. Jak w każdej spo-
łeczności, również w naszej spółdzielni 
widoczne są skutki dewastacji i niszcze-
nia mienia spółdzielczego. Warto jednak 
podkreślić, że rozmiary tych zniszczeń 
są z roku na rok coraz mniejsze. Miesz-
kańcy coraz częściej zgłaszają Zarządowi 

i członkom Rady Nadzorczej uwagi i spo-
strzeżenia, że coś złego dzieje się na na-
szych osiedlach. Również na corocznych 
Walnych Zgromadzeniach mieszkańcy 
często poruszają te tematy. 

 ▸ Jaka jest skala zaangażowania człon-
ków spółdzielni w jej działania, wybór 
władz itp.? 
 ▸ Nie prowadzimy dokładnych statystyk, 

ilu mieszkańców zgłasza potrzeby, pro-
blemy, uwagi itp. Jest ich jednak dość 
dużo. Natomiast udział członków w ze-
braniach cząstkowych Walnych Zgroma-
dzeń kształtuje się na poziomie ok. 12%. 

 ▸ SM „Zawiercie” to w skali naszego 
miasta dość duży organizm. Jaka jest 
jego obecna kondycja? Proszę tro-
chę opowiedzieć o  stanie finansów, 
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o zdolnościach inwestycyjnych, o ska-
li zaległości z opłat czynszowych itp. 
 ▸ Sytuacja finansowa spółdzielni jest 

ustabilizowana, nie posiadamy zaległości 
w  obligatoryjnych opłatach. Spółdziel-
nia nie posiada zadłużeń wobec banków 
czy skarbu państwa. Spłacamy jedynie – 
zgodnie z harmonogramem – pożyczkę 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na wykonanie docieplenia budyn-
ków. Po rzetelnym spłaceniu ustalonej 
części pożyczki spółdzielnia otrzymuje 
umorzenie reszty tej kwoty. Jedynym 
problemem są zaległości członków wobec 
spółdzielni w opłatach czynszowych. Na 
dzień dzisiejszy wynoszą one 2,7 mln zł. 
Pocieszający jest fakt, że najwięcej zale-
głości to jednomiesięczne – dotyczą one 
552 mieszkań, natomiast tych trzy- czy 
czteromiesięcznych jest po kilkadziesiąt, 
a powyżej 4 miesięcy – 135. 

 ▸ Spółdzielnia kojarzy się z  lokalami 
mieszkalnymi. Znacznie mniej osób 
wie, że posiadacie lokale na wynajem 
dla handlu czy usług, że wybudowa-
liście parkingi nie tylko przy blokach 
dla spółdzielców, ale także w okolicy 

miejsc powszechnie uczęszczanych 
przez ogół mieszkańców, jak np. w po-
bliżu „Ryneczku” itp. Proszę opowie-
dzieć trochę o tym aspekcie działalno-
ści SM „Zawiercie”.
 ▸ Spółdzielnia oprócz lokali mieszkal-

nych posiada 98 lokali użytkowych na 
wynajem dla chętnych, 12 lokali na za-
sadach spółdzielczego własnościowego 
prawa, 19 lokali o odrębnej własności. 
Oprócz tego posiadamy 216 garaży na za-
sadach spółdzielczego własnościowego 
prawa, 20 garaży odrębna własność oraz 
70 garaży w najmie. Oprócz tych lokali 
i garaży spółdzielnia zawarła 32 umowy 
dzierżawy terenu pod prowadzenie róż-
nego rodzaju działalności. 

Spółdzielnia wybudowała też nowe 
miejsca parkingowe na swoim terenie 
i tam, gdzie jest taka możliwość. Są to 
okolice „Ryneczku” – 260 miejsc posto-
jowych, ul. Blanowska – 120 miejsc po-
stojowych, ul. Wyszyńskiego – 42 miejsc 
postojowych, ul. Pomorska 37 – 16 miejsc 
postojowych. Podpowiadamy też wła-
dzom miasta i  powiatu, gdzie istnieje 
możliwość wykonania nowych miejsc 
parkingowych. Wysłaliśmy im opraco-
wane koncepcje, gdzie mogłyby powstać 

parkingi. Na przykład porozumieliśmy 
się z władzami Urzędu Miasta i będziemy 
wspólnie wykonywali parking na 73 miej-
sca postojowe między budynkami niskimi 
przy ul. Wyszyńskiego a ul. Sikorskiego. 

W 2012 r., jeżeli sytuacja finansowa 
pozwoli, spółdzielnia przystąpi do mo-
dernizacji infrastruktury osiedla przy 
ul. Wyszyńskiego, pomiędzy budynkami 
wysokimi. Obecnie opracowywany jest 
też projekt budowy pawilonów handlo-
wych wzdłuż ul. Sikorskiego. Będzie to 
kompleks 12 pawilonów z infrastrukturą. 

 ▸ Warto też zapytać, jak układa się 
współpraca z władzami miasta i inny-
mi instytucjami. Tereny, na których 
znajdują się bloki spółdzielcze, zajmu-
ją znaczną część powierzchni miasta. 
Siłą rzeczy są one powiązane z terena-
mi publicznymi, z infrastrukturą typu 
drogi itp. 
 ▸ Współpraca z  władzami miasta jest 

obecnie poprawna, omawiamy wspól-
ne przedsięwzięcia i  realizujemy je  – 
przykładem jest wspomniana budo-
wa parkingu między ul. Wyszyńskiego 
a ul. Sikorskiego. Rozpoczęto także mo-
dernizację drogi i  miejsc postojowych 

fot. archiwum SM „Zawiercie”

4  ZAWIERCIANIN · zima 2011 · nr 4 (10)



5

przy ul. 3 Maja 11 i 15 – obecnie prace 
wykonuje Urząd Miasta na swoim tere-
nie, a po ich zakończeniu na teren wej-
dzie wykonawca Spółdzielni. 

 ▸ Wróćmy do aspektu mieszkaniowego. 
SM „Zawiercie” istnieje już ponad pół 
wieku. To okres, w którym wiele zro-
biono, ale upływ czasu nie pozostaje 
bez wpływu na wiele budynków, także 
tych nowszych. Jakie są plany remon-
towe spółdzielni na kolejne lata? Jakie 
są np. kryteria tego, które bloki są ocie-
plane czy remontowane w pierwszej ko-
lejności? 
 ▸ To prawda, budynki starzeją się, ale jak 

widać stają się kolorowe, czyli trwa proces 
termomodernizacji ścian zewnętrznych, 
stropów, piwnic i  ostatnich kondygna-
cji. Mniej widoczne są inne prace, jak re-
monty kapitalne pokryć dachowych wraz 
z  nadbudową i  dociepleniem kominów 
wentylacyjnych i spalinowych. Przepro-
wadziliśmy też modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania. Ponadto w celu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
wyprowadzamy instalacje gazowe na 
klatki schodowe z tzw. szachów znajdu-
jących się w mieszkaniach. Zmodernizo-
waliśmy we wszystkich budynkach wy-
sokich instalacje tzw. suchych pionów 
na nawodnione instalacje ppoż. Sukce-
sywnie modernizujemy dźwigi w budyn-
kach wysokich poprzez wymianę syste-
mów sterowań, kabin, drzwi szybowych, 
oświetlenia. W 70% wymieniliśmy drzwi 
oraz okna drewniane na PCV na klatkach 
schodowych, korytarzach i  w  pomiesz-
czeniach zsypów. Plany na lata następ-
ne to m.in. dalsze docieplenia budynków, 
modernizacja infrastruktury osiedlowej, 
dokończenie wymiany drzwi i okien w po-
mieszczeniach ogólnodostępnych, remon-
ty pokryć dachowych, balkonów i balu-
strad, wymiana instalacji elektrycznej. 

Wykonujemy tyle prac, na ile spół-
dzielnia posiada środków. Kryteria dobo-
ru do dociepleń są różne, np. rok budowy, 
ilość pobieranego ciepła, przemarzanie 
ścian, położenie geograficzne budynku 
(wielkość ścian północnych).

Warto wspomnieć o  kwestii drażli-
wej, a  obrosłej wieloma mitami, czyli 
o  opłatach. Koszty eksploatacji kon-
serwacji i remontów wynosiły w 2010 r. 
3,36 zł/m², natomiast wpłaty od miesz-
kańców pokrywają 93,8% kosztów i wy-
noszą 3,15 zł/m².
Jeśli analizujemy średnie wpływy z 50 m² 
pow. mieszkania, to wynoszą one 557,75 zł 
miesięcznie – ale z tej kwoty aż 360,75 zł, 

tj. 64,7%, spółdzielnia przekazuje do PEC, 
Wodociągów i ZGK. W spółdzielni zosta-
je zatem już tylko 197 zł, tj. 35,3% kwoty, 
którą wpłacili lokatorzy. Z tej kwoty spół-
dzielnia zobowiązana jest jeszcze opła-
cić podatek od nieruchomości, podatek za 
wieczyste użytkowanie, oświetlenie tere-
nów (kwota 400 tys. zł – posiadamy 440 
lamp parkowych) oraz ubezpieczenie bu-
dynków. 

 ▸ Czy koszty ponoszone przez miesz-
kańców SM „Zawiercie” są wysokie 
w  porównaniu z  innymi regionami 
kraju? I czy wynikają one z „pazerno-
ści” spółdzielni, czy jedynie pozwalają 
zbilansować niezbędne wydatki? Jak 
spółdzielnia stara się reagować na gło-
sy krytyczne?
 ▸ Według mojego rozeznania nasza spół-

dzielnie nie jest „pazerna”, a  czynsz 
kształtuje się na przyzwoitym pozio-
mie. Powiem tak: koszty opłat zawsze 
są wysokie, jeżeli ludzie nie mają odpo-
wiednich dochodów – gdy niskie są renty, 
emerytury czy wypłaty, a tym bardziej, 
jeśli lokatorzy są bezrobotni. Czy reagu-
jemy na słowa krytyki – tak, reagujemy 
na różnego rodzaju uwagi, zapytania 

i prośby. Czy naszą pracę widać? Każdy 
sam może sobie odpowiedzieć, porównu-
jąc nasze osiedla z osiedlami i terenami 
zarządzanymi przez inne jednostki po-
wołane do świadczeń tego typu prac na 
terenie Zawiercia. 

 ▸ Na koniec warto zapytać o to, co na-
szych czytelników zapewne zainteresu-
je najbardziej. Czy SM „Zawiercie” an-
gażuje się w inicjatywy społeczne? 
 ▸ Utrzymujemy dwa kluby osiedlowe przy 

ul. Spółdzielczej i ul. Spacerowej, gdzie 
skupia się życie kulturalne dzieci, mło-
dzieży oraz osób starszych. Organizuje-
my dwa razy w roku półkolonie dla dzie-
ci, wigilie dla osób samotnych, pomaga-
my szkołom i przedszkolom, wspieramy 
finansowo osoby ubogie i niepełnospraw-
ne. Dla osób niepełnosprawnych wykona-
liśmy podjazdy w budynkach wysokich 
i nie tylko. Mocno angażujemy się w pro-
mowanie akcji krwiodawstwa, szczegól-
nie wśród młodzieży szkolnej. Tej działal-
ności nie podejmujemy, aby uzyskać roz-
głos, zresztą o tym się nie pisze i nie mówi, 
robimy to po prostu z potrzeby serca. 

 ▸ Dziękujemy za rozmowę. 

fot. Krzysztof Blejczak
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JAK DO TEGO DOSZŁO?

Zawiercie jest – niestety – typowym przy-
kładem miasta, które po transformacji 
ustrojowej utraciło część zakładów za-
trudniających tysiące osób. Fabryka Opa-
kowań Blaszanych, Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego, Huta Szkła czy Odlew-
nia Żeliwa Ciągliwego – to zakłady, któ-
re albo już nie istnieją, albo znacząco 
zmniejszyły liczebność załogi, albo czę-
sto mówią o zwolnieniach grupowych. 

Efekt? 16,4% bezrobocia w powiecie i – 
aktualnie – 32 miejsce na 36 w statysty-
kach osób bez pracy we wszystkich jed-
nostkach administracyjnych woj. śląskie-
go. W gorszej sytuacji od Zawiercia znaj-
dują się tylko miasto Świętochłowice, po-
wiaty częstochowski i myszkowski oraz 
miasto Bytom (bezrobocie w tym ostat-
nim wynosi 18,3%). 

Najwięcej ludzi bez pracy było u nas 
w roku 2004 – wówczas stopa bezrobocia 

wyniosła 25%. Następne lata były już lep-
sze – bezrobocie stale spadało, a pod ko-
niec grudnia 2008 r. osiągnęło poziom 

„tylko” 13%. Od tamtego czasu jednak po-
nownie rośnie i oscyluje między 15 a 20 
procentami. Jak mówi Anna Rdest, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Za-
wierciu, nasz powiat z  przemysłowo- 

-rolniczego stał się rolniczo-przemysło-
wym.  – „Po zmianach administracyj-
nych odłączono nam Siewierz i Mierzę-
cice, czyli gminy, w  których dominuje 
branża usługowa. W zamian za to otrzy-
maliśmy Szczekociny i Irządze, a to gmi-
ny rolnicze”.

Przyczyna tak znacznego bezrobocia 
na terenie miasta i ościennych gmin, jest 
znana – to zmiany gospodarcze po trans-
formacji ustrojowej. Czy jednak zostały 
podjęte wszystkie działania, które mogą 
przyczynić się do zmniejszenia skali tego 
problemu? – „Główna odpowiedzialność 
za walkę z  bezrobociem spoczywa na 

państwie, które uchwala prawo i dystry-
buuje środki na aktywizację zawodową 
osób pozostających bez pracy  – mówi 
Ryszard Mach, Prezydent Zawiercia.  – 
W roku 2011 przyznano marne środki  
na staże, prace interwencyjne czy dotacje 
na złożenie własnej działalności. Myślę, 
że największą wadą obecnego systemu 
przeciwdziałania bezrobociu jest stoso-
wanie szablonowych rozwiązań na tery-
torium całego kraju”. 

Podobnego zdania jest starosta powia-
tu zawierciańskiego, Rafał Krupa. – „Bez-
robocie stanowi pochodną sytuacji eko-
nomicznej kraju, a jej kształtowanie to 
domena władz centralnych. Budżet pań-
stwa, polityka podatkowa czy prawo są 
podstawowymi instrumentami służący-
mi rozwojowi – lub stojącymi mu na prze-
szkodzie”.

CO Z TYM ZROBIĆ?

Podstawowymi instytucjami do walki 
z bezrobociem są urzędy pracy. Stanowią 
one miejsce, gdzie pracodawcy zgłaszają 
zapotrzebowanie na pracowników, a pra-
cownicy szukają przyszłych pracodawców. 
Oprócz staży, szkoleń, prac interwencyj-
nych, robót publicznych i  jednorazowo 
przyznawanych środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, urzędy reali-
zują także projekty unijne. Dzięki nim 
mogą wspomóc lokalny rynek pracy pie-
niędzmi przyznanymi w Brukseli. – „Bez 
tych funduszy naprawdę trudno byłoby 
zmniejszać skalę bezrobocia, ponieważ 
połowa środków, które PUP przeznacza 
na aktywne przeciwdziałanie temu pro-
blemowi, pochodzi z UE” – mówi Anna 
Rdest. I dodaje: „Bez tych pieniędzy bez-
robocie byłoby większe”. 

Przykłady zmniejszania bezrobo-
cia w regionie dzięki środkom unijnym 
są bardzo konkretne.  – „W  ubiegłym 

AAA… PODEJMĘ PRACĘ
Paweł Kmiecik

Bezrobocie było, jest i będzie. Dla zdrowej sytuacji na rynku pracy 
dobrze, aby występowało zawsze, choć w bardzo niewielkim rozmiarze – 

tak, by pozycja na rynku pracy zarówno pracownika, jak i pracodawcy 
była podobna. „Zdrowe bezrobocie” występuje jednak bardzo rzadko, 

a w powiecie zawierciańskim jest ono wysokie. Jakie są tego przyczyny 
i co można zrobić z tak dużym wskaźnikiem osób bez pracy?

Tyle zostało z dużego zawierciańskiego zakładu, fot. Krzysztof Blejczak
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roku mieliśmy projekt unijny, w którym 
40 osób otrzymało dotację w  kwocie 
40 tys. zł na założenie własnej działal-
ności gospodarczej. W ramach projektu 
każdy bezrobotny przechodził szereg 
szkoleń, rozmów z doradcą zawodowym, 
psychologiem, socjologiem, uczył się za-
łatwiania spraw w urzędach i pisania biz-
nesplanu” – wylicza Anna Rdest.

Inny przykład działań urzędu? Powia-
towy Urząd Pracy wraz ze Starostwem 
Powiatowym (z inicjatywy tego drugiego) 
uruchomili niedawno w Szczekocinach 
punkt dla bezrobotnych. Można w nim 
załatwiać różne sprawy związane z po-
siadaniem statusu bezrobotnego (w Za-
wierciu jest konieczna tylko pierwsza 
wizyta, z okazji rejestracji) i przeglądać 
aktualne oferty pracy. 

Sam PUP, choćby najprężniej działa-
jący, nie zmieni jednak wiele na rynku 
pracy. – „Bardzo istotne dla osób poszu-
kujących pracy są szkolenia, ponieważ 
szkolnictwo bywa niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy. W szczególnie trud-
nej sytuacji są osoby z zawodami, które 
kiedyś gwarantowały zatrudnienie, np. 
hutnik, bo huta była jednym z głównych 
pracodawców w Zawierciu” – mówi dy-
rektor zawierciańskiego PUP. 

Na przykładzie huty dobrze widać 
zmiany, które zaszły w strukturze lokal-
nego rynku pracy. Kiedyś zatrudniająca 
6 tysięcy osób Huta Zawiercie, zamieni-
ła się w liczący ok. 2 tys. pracowników 
zakład CMC Zawiercie. Wynikają z tego 
różnorodne konsekwencje. –  „Byliśmy 
szkołą hutniczą, ale zawody hutnicze 
już wygasły – stwierdza Halina Janoska, 
dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica – 
więc obecnie mamy zawody takie, jak in-
formatyk, teleinformatyk czy mechatro-
nik, który nowym zawodem nie jest, ale 
zapewnia zdobycie pracy. Ciągle musimy 
dostosowywać naszą ofertę do potrzeb 
rynku”.

PO PIERWSZE: EDUKACJA

Bogusław Szczygieł, dyrektor Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu, 
opowiada: „Jeżdżę po firmach w całym 
województwie i często słyszę, że zatrud-
niłyby pracownika, ale w prostych zawo-
dach, jak ślusarz, tokarz, formierz, rdze-
niarz, lecz brakuje osób w tych fachach. 
Nie ma młodych ludzi z takimi zawodami”.

Kwestia dostosowania oferty edu-
kacyjnej jest podkreślana przez dr. Ra-
fała Mustera z  Uniwersytetu Śląskie-
go, socjologa zajmującego się kwestiami 

bezrobocia i  rynku pracy. „To jednak 
trudne, ponieważ rynki pracy, szczegól-
nie te mniejsze, są dość dynamiczne. Tu 
wystarczą 2–3 inwestycje i rynek zmienia 
się o 180 stopni. Jeżeli na posiedzeniu 
powiatowej rady zatrudnienia będziemy 
pozytywnie opiniowali wdrożenie no-
wych kierunków kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych, bo obecnie jest na 
nie zapotrzebowanie, to wcale nie wie-
my, jak to będzie wyglądało za 3, 4 czy 5 
lat, gdy na tym rynku pracy pojawią się 
pierwsi absolwenci. To jednak ważny po-
stulat, aby uelastycznić kształcenie za-
wodowe i techniczne”.

Zgodni co do potrzeby odpowiedniego 
przygotowania szkolnego są zresztą chy-
ba wszyscy włodarze z Zawiercia i gmin 
ościennych. Jak jednak w praktyce powi-
nien wyglądać ów proces? Dyrektor Ze-
społu Szkół im. Staszica mówi: „Ważna 

jest wymiana z  wyższymi uczelniami 
i organizacja wykładów. Nasza młodzież 
od dwóch bierze udział w  programie 
»Młodzi Przedsiębiorcy«, a teraz »Lider 
przedsiębiorczości«. Młodzież uczestni-
czy w warsztatach dotyczących przygoto-
wywania wszystkich dokumentów apli-
kacyjnych i pisania biznesplanu. Co roku 
z klasami maturalnymi odwiedzamy Po-
wiatowy Urząd Pracy, gdzie spotykają się 
z doradcą zawodowym i poznają księgi 
zawodów, umieją poszukiwać ofert pracy, 
analizować tablicę z ogłoszeniami”.

MOŻLIWOŚCI GMINY

Lokalni włodarze zgodnie twierdzą, że 
walka z  bezrobociem to sprawa rządu. 
Różnice poglądów pojawiają się, gdy 
mowa o  możliwościach poszczegól-
nych gmin w kwestii poprawy kondycji 

Wyprzedaż resztek, fot. Krzysztof Blejczak

fot. Krzysztof Blejczak 
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lokalnego rynku pracy. – „Walka z bezro-
bociem oznacza przede wszystkim ścią-
ganie inwestorów, którzy będą tworzyli 
na terenie gminy miejsca pracy” – prze-
konuje burmistrz Łaz, Maciej Kaczyński. 
Dodaje on: „Jeśli chodzi o środki prawne, 
to mamy także uchwałę o zwolnieniach 
z  podatku od nieruchomości. Umożli-
wia ona inwestorowi odliczenie do 40% 
kosztów inwestycji z podatku od nieru-
chomości. Tym, co zniechęca inwestorów, 
jest brak planu zagospodarowania prze-
strzennego, ponieważ wtedy procedura 
związana z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę jest bardzo długa”. 

Gdy mowa o gminie Łazy, warto wspo-
mnieć o  planowanej budowie kopalni 
dolomitu w Chruszczobrodzie. W tym 
konkretnym przypadku nie wystarczy-
ła otwarta polityka wobec potencjalnych 
inwestorów. Konieczne były działania na 
rzecz zagwarantowania warunków ko-
rzystnych dla gminy i  jej rynku pracy. 
Kopalnia ma prowadzić wydobycie na-
wet przez 100 lat i będzie zatrudniała do 
200 osób. Co więcej, władze gminy Łazy 
otrzymały zapewnienie ze strony zarzą-
du spółki Dolomit, że w pierwszej kolej-
ności będą zatrudniani mieszkańcy z tej 
okolicy.

Jak zauważa dr Muster, niezwy-
kle istotny jest także rodzaj inwestycji 
przyciągniętych na teren gminy. Branże, 
z których pochodzą, powinny być zróż-
nicowane. – „Jeśli będziemy przyciągali 
inwestorów tylko z jednej branży, to bę-
dzie fajnie tu i teraz. Gdy jednak przyj-
dzie załamanie gospodarcze – a kiedyś 
w końcu przyjdzie – to na takim terenie 
pojawi się poważne zagrożenie bezrobo-
ciem o charakterze strukturalnym” – wy-
jaśnia socjolog.

Nieco innego zdania jest natomiast 
burmistrz Ogrodzieńca. Uważa on, że 
rola władz gminnych w  zmniejszaniu 
skali bezrobocia nie jest tak duża, jak 
mogłoby się wydawać. – „Nie otrzymu-
jemy środków na ten cel, bo nie jest to 
zadanie gminy. Nie możemy więc pomóc 
ludziom tak, jak tego oczekują, czyli za-
proponować im pracę” – mówi Andrzej 
Mikulski. Prawdopodobnie – jak zauwa-
ża Ryszard Mach  – „najistotniejszym 
zadaniem miasta w  tym zakresie jest 
tworzenie dobrego klimatu dla przed-
siębiorców i  poszukiwanie kolejnych 
podmiotów, które chciałyby w Zawier-
ciu zainwestować swój i tworzyć nowe 
miejsca pracy”. 

Mniej możliwości oddziaływania po-
siadają w  tej kwestii władze powiato-
we. – „Powiat ma w tym względzie jeszcze 
mniejsze kompetencje niż np. gminy, mo-
gące, jak to zrobiono w Zawierciu, usta-
nawiać strefy sprzyjające biznesowi – wy-
jaśnia starosta Krupa. – Jednak również 
na powiatowym szczeblu zarządzania są 
możliwe działania stymulujące rozwój 
i dające szansę osobom pozostającym bez 
pracy. Są to choćby programy aktywizacji 
zawodowej, albo zlecenia publiczne, któ-
re angażują miejscowe firmy i wykorzy-
stują lokalne zasoby siły roboczej”. 

Wartościowa może okazać się także 
współpraca różnych podmiotów. – „Ktoś 
powinien liczyć się ze zdaniem firm szko-
leniowych – zauważa dyrektor Centrum 
Kształcenia Ustawicznego.  – Wydaje 
mi się, że mamy największe rozeznanie 
potrzeb rynku. Bardzo ważna byłaby 
współpraca trójstronna: urząd pracy, za-
kład pracy i firma szkoleniowa. Niestety 
bardzo rzadko dzieje się tak, że praco-
dawca zgłasza swoje potrzeby urzędowi 

pracy, ten robi nabór chętnych na dane 
stanowisko, a my prowadzimy szkolenie 
w tym zakresie”.

WIĘCEJ ZWOLNIEŃ?

Obecnie szczególnie istotnym proble-
mem z  zakresu bezrobocia na terenie 
woj. śląskiego jest dynamiczny wzrost 
zwolnień grupowych.  – „O  ile w  roku 
2007 tylko 27 zakładów przeprowadzało 
zwolnienia grupowe, w wyniku których 
pracę straciło ponad 1200 osób, o tyle 
w roku 2009 było to już 300 podmiotów 
gospodarczych i ok. 10 tys. osób zwol-
nionych. Najprawdopodobniej sytuacja 
będzie wyglądała podobnie w roku 2011 – 
nie mamy jeszcze końca roku, a ta liczba 
wynosi już 10 tysięcy. To efekt spowol-
nienia gospodarczego” – mówił dr Muster 
w listopadzie. 

Bezrobocie prawdopodobnie dużo 
bardziej dawałoby się we znaki społecz-
nościom lokalnym, gdyby nie to, że jego 
część jest ukryta (wiele osób nie reje-
struje się w urzędach pracy), a niektórzy 
spośród zarejestrowanych pracują w tzw. 
szarej strefie, aby mieć za co żyć. To jed-
nak kiepskie pocieszenie, bo problem 
nie znika. Kwestia bezrobocia jest jed-
nak na tyle skomplikowana, że nie wy-
starczy działanie jednego podmiotu, aby 
mu znacząco zaradzić. Wraz z dobrą po-
lityką państwową powinna występować 
aktywność lokalnych władz i instytucji. 
No i również – jak w przypadku Łaz i pla-
nowanej tam kopalni dolomitu – dobra 
lokalizacja. Sukces to połączenie pracy, 
talentu i szczęścia. Wpływ mamy na to 
pierwsze. 

Jeden z niewielu nowych zakładów w Zawierciu, fot. Krzysztof Blejczak
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Druga z wyróżnionych fotografii przed-
stawia natomiast… fotografowanie. Au-
torem zdjęcia jest Sławomir Smoleń, 
a przedstawia ono uczestników corocznej 
imprezy o nazwie Canonada, organizo-
wanej przez zawierciański Jurassic Pho-
to Team. Impreza odbywa się w różnych 
miejscach kraju i gromadzi miłośników 
fotografowania, a jednym z jej elemen-
tów są warsztaty praktyczne. Publiko-
wane zdjęcie przedstawia uczestników 
Canonady 2011 podczas fotografowa-
nia obiektów w Parku Miniatur w Ogro-
dzieńcu. Więcej informacji o działalności 
Jurassic Photo Team można znaleźć na  
stronie internetowej www.grupajpt.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE  
KONKURSU

W poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs na najlepszą 
fotografię ukazującą aktywność społeczną na terenie powiatu 
zawierciańskiego. Spośród nadesłanych zdjęć wybraliśmy dwa 

szczególnie ciekawe, które postanowiliśmy wyróżnić publikacją.

Na pierwszej fotografii uwieczniono 
Andrzeja Jabłońskiego, trenera i  pre-
zesa Zawierciańskiego Klubu MUSUBI, 
prezentującego kopnięcie z  wyskoku. 
Autorem zdjęcia jest Grzegorz Szafruga. 
W  klubie trenują dzieci i  młodzież od 
lat 6., a także dorośli bez limitu wieku. 
Na treningach uczestnicy zajęć uczą się 
samoobrony i walki wręcz. Mają w do-
robku już prawie 200 medali z zawodów 
okręgowych, ogólnopolskich i  między-
narodowych. Członkowie klubu startują 
w turniejach Ju Jitsu, Judo, Taekwondo, 
Kickboxing i innych. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.jujitsu.prv.pl

Andrzej Jabłoński, fot. Grzegorz Szafruga

Canonada, fot. Sławomir Smoleń
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PO CO?

Nowoczesna szkoła powinna dbać 
o wszechstronny rozwój ucznia i kształ-
tować takie cechy, jak aktywność, kre-
atywność, otwartość czy zaangażowanie. 
Idealnym polem do realizacji tego zada-
nia są zajęcia pozalekcyjne.

– „Celem zajęć pozaszkolnych jest 
przede wszystkim rozwijanie zaintere-
sowań i zdolności uczniów. Takie zajęcia 
są jednym z czynników, które kształtują 
przyszłą osobowość młodego człowieka. 
Wpływają nie tylko na edukacyjne możli-
wości ucznia, ale mają znaczenie również 
dla jego rozwoju społeczno-emocjonalne-
go” – mówi psycholog Karolina Klisiak, do 
niedawna praktykująca w Zawierciu. 

Poprzez naukę, sport czy próbę odkry-
cia talentów artystycznych młodzi ludzie 
mają szansę spróbować czegoś nowego. 
Zdaniem p. Karoliny, „uczniowie, którzy 
decydują się na uczestnictwo w kółku zain-
teresowań nie zawsze przejawiają predys-
pozycje w danej dziedzinie, ale najważniej-
sze jest to, że chcą próbować swoich sił, są 
zmotywowani do rozwijania nowych zain-
teresowań i umiejętności. To bardzo waż-
ne, aby dać nastolatkowi możliwość wybo-
ru”. Jednak psycholog uczula także: „Zmu-
szanie do korzystania z zajęć pozalekcyj-
nych odnosi często odwrotny skutek”. 

Dodatkowym atutem jest rozwój re-
lacji międzyludzkich oraz podniesienie 
samooceny.  – „Uczestnicy kółek czę-
sto biorą udział w różnych konkursach, 
a sukcesy podnoszą samoocenę młode-
go człowieka, zachęcają do dalszej pra-
cy, wpływają na pozytywny obraz sa-
mego siebie. Ale koła zainteresowań to 
nie tylko nauka. To także przebywanie 
wśród innych osób, które mają podobne 
zainteresowania, to miejsce, gdzie moż-
na podzielić się przemyśleniami, poznać 
nowych ludzi, ciekawie spędzić wolny 
czas” – mówi Karolina Klisiak.

CHĘTNYCH NIE BRAKUJE

Na brak zainteresowania ze strony nauczy-
cieli na pewno nie mogą narzekać ucznio-
wie zawierciańskich liceów. I LO im. Ste-
fana Żeromskiego oferuje uczniom szereg 
ciekawych inicjatyw pozalekcyjnych. 

– „Zajęcia dodatkowe w naszej szkole 
skierowane są głównie do maturzystów 
i dotyczą utrwalenia wiadomości z przed-
miotów, które wybrano na egzamin doj-
rzałości”  – mówi Bożena Bańska, za-
stępca dyrektora w tej szkole. Uczniowie 
mogą skorzystać z dodatkowych lekcji hi-
storii, biologii, matematyki czy przedsię-
biorczości. – „Dają nam one możliwość 
podszlifowania lub rozszerzenia wiedzy 

z danego przedmiotu. Dzięki takim zaję-
ciom nie musimy sami organizować so-
bie korepetycji” – mówi jedna z tegorocz-
nych maturzystek.

Z dodatkowych zajęć korzystają rów-
nież uczniowie interesujący się danym 
przedmiotem. Informacje przekazywa-
ne podczas zajęć lekcyjnych są dla nich 
niewystarczające, dlatego chętnie posze-
rzają wiedzę poza podstawowymi godzi-
nami nauki. Uczniowie i nauczyciele wi-
dzą również cel praktyczny. – „Głównym 
zadaniem tego typu zajęć jest dać szansę 
uczniom na poprawienie ocen z danego 
przedmiotu, gdyż nauczyciele, nie chcąc 
tracić czasu w trakcie lekcji, wolą zaprosić 
ucznia na »kółko« i właśnie tam pozwolić 
napisać sprawdzian z danego materiału” – 
mówi Paweł Czernek, licealista.

Nie brakuje również okazji do aktyw-
ności sportowej. W II LO im. Heleny Mal-
czewskiej powodzeniem cieszą się zajęcia 
Agaty Dworak, Pawła Chmury czy Artu-
ra Hoffmana (siatkówka) oraz Doroty Bu-
rzyńskiej (rekreacja i turystyka rowero-
wa). – „Dzięki aktywności ruchowej moż-
na odreagować stres związany z nauką, 
szczególnie w klasie maturalnej. Taka ak-
tywność sprzyja również zdrowiu. Faj-
nie, że mamy szansę uczestniczyć w ta-
kich zajęciach” – mówią zgodnie licealiści 
z „malczaka”. Podobnych atrakcji nie bra-
kuje również w „żeromie”, gdzie o rozwój 
sportowy uczniów dbają Robert Kwie-
cień, Joanna Sierka (siatkówka), Rena-
ta Kowalczyk-Wyderka, Stanisław Paw-
likiewicz (koszykówka) i Remigiusz Flak 
(piłka nożna). 

– „Największą frajdą jest rywalizacja, 
szczególnie międzyszkolna. Na takich 
zajęciach nie uczymy się tylko, jak grać 
w piłkę czy w siatkówkę, ale także jak 
konkurować, rywalizować i zwyciężać” – 
mówi uczestnik popularnych SKS-ów. – 

„W obecnym roku szkolnym możemy po-
chwalić się już zakwalifikowaniem do 

CO W SZKOŁACH PISZCZY?
Marta Mularczyk

Kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki, gazetki. To tylko 
wybrane zajęcia pozalekcyjne, jakie proponują swoim uczniom 

zawierciańskie szkoły. Czy są jednak na tyle atrakcyjne, by zachęcić 
dzisiejszą młodzież do aktywnego uczestniczenia w nich? Co decyduje 

o tym, że młodzi ludzie chcą uczęszczać na tego typu zajęcia?

W „Malczaku” ścigają się na rowerach
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wszystkich finałów Powiatowej Sparta-
kiady Szkół Ponadgimnazjalnych w grach 
zespołowych w kategorii dziewcząt i ka-
tegorii chłopców z wyjątkiem koszyków-
ki chłopców” – dodaje Joanna Sierka, na-
uczycielka z I LO.

COŚ INNEGO

Licea szukają w  uczniach potencjału 
w  różnych dziedzinach. Starają się do-
trzymać kroku nowym modom i wyma-
ganiom młodzieży. Dorota Burzyńska 
z II LO, Joanna Sierka z I LO i Agata Pta-
sińska z III LO postanowiły stworzyć za-
jęcia związane z aerobikiem i tańcem. 

– „Zespół taneczny powstał w 2002 r. 
z  inicjatywy pani Doroty Burzyńskiej 
i kilku dziewcząt, które zainteresowały 
się tańcem. Wtedy taniec nie był jeszcze 
popularny. Próby, podczas których two-
rzyłyśmy własne układy choreograficzne, 
odbywały się dwa razy w tygodniu – raz 
w szkole po lekcjach i raz w klubie »Relax«. 
Umiejętności prezentowałyśmy podczas 
różnych okazji, jak akademie szkolne, 
spartakiady czy podczas Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W wielu dziew-
czynach zajęcia te rozbudziły prawdzi-
wą pasję. Po skończeniu liceum kontynu-
owałam naukę tańca” – wspomina absol-
wentka II LO, Agnieszka Musiał.

I LO to natomiast jedyna szkoła w po-
wiecie, która umożliwia uczniom kultywo-
wanie zainteresowań narciarstwem. Joan-
na Sierka opowiada: „Od kilku lat organi-
zujemy wyjazdy narciarskie dla uczniów 
naszej szkoły do Zwardonia i na Słowację 
do kompleksu narciarskiego na Wielkiej 
Raczy. W tym roku szkolnym planujemy 
wyjazd na koniec lutego i już dziś wiadomo, 
że weźmie w nim udział około 40 uczniów”. 

Ciekawą inicjatywą okazały się też 
międzynarodowe uczniowskie konferen-
cje MUN (Model United Nations Confe-
rence). Już pięć razy uczniowie „Żeroma” 

uczestniczyli w  Konferencji ONZ dla 
młodzieży, która odbyła się w Berlinie 
pod nazwą „Bermun”. Mieli oni okazję 
debatować wraz z zagranicznymi rówie-
śnikami na temat poważnych wyzwań 
ludzkości. Nad całością inicjatywy czu-
wała pani Sawa Hąc-Jakubik, która opo-
wiada: „Tematem ogólnym tegorocznego 
Bermunu była walka z biedą, mającą róż-
ne oblicza. Problem ten zaprezentowany 
został w formie krótkich filmów przygo-
towanych przez uczniów z  różnych za-
kątków świata”. – „Moja komisja, Youth 
Assembly, kładła szczególny nacisk na 
wspólne działanie w zapobieganiu i prze-
łamywaniu spirali przemocy w domach 
i szkołach. Razem omawialiśmy temat 
przemocy, zastanawialiśmy się, jak jej 
zapobiegać oraz jak pomagać ofiarom. 
Dobierając się w międzynarodowe grupy, 
tworzyliśmy Action Plan” – relacjonuje 
jedna z uczestniczek konferencji.

Na uwagę zasługuje także pierwsza 
noc filmowa „Żeromfilm”. W nocy z 16 
na 17 grudnia licealiści mieli okazję za-
poznać się z kinem zarówno polskim, jak 
i światowym. „Ogłosiłam w naszej szko-
le »stan filmowy«. Oglądanie rozpoczęli-
śmy o godzinie 19.00, a najbardziej wy-
trwali zakończyli ostatni seans przed go-
dziną 8.00 rano. Zaprezentowano 11 fil-
mów – najstarszy z 1895 r., najnowszy 
z 2009 r.” – opowiada Joanna Sierka.

O  wszelkich inicjatywach, wydarze-
niach i  aktualnościach z  życia szkoły 
można natomiast przeczytać w „Stefa-
nie” – gazetce szkolnej. 

„Coś innego” oferuje swoim uczniom 
także Katolickie Gimnazjum i  Liceum 
Ogólnokształcące. Stawia ono m.in. na 
rozwój kontaktów międzynarodowych. 
Wymiany z uczniami z Hiszpanii i Włoch 
pozwalają na poznanie innej kultury, ję-
zyka oraz zawieranie nowych, ponadlo-
kalnych znajomości. Dzięki takim wi-
zytom w  kwietniu 2011  r. hiszpańscy 

uczniowie ze szkoły Galen w Lugo odwie-
dzili Zawiercie. Młodzi Hiszpanie zwie-
dzili m.in. Kraków, byłe obozy zagłady 
w Oświęcimiu i Jasną Górę. Natomiast 
podczas rewizyty uczniowie „katolika” 
mieli okazję poznać hiszpańskie miasto 
Santiago i zwiedzić m.in. muzeum w La 
Coruńa. Pozytywny obraz polskości już 
od siedmiu lat uczniowie „katolika” kreu-
ją także we włoskim mieście Vicenza. 

– „Od dawna walczymy z mitem pla-
cówki, w której się tylko modlimy” – mó-
wił Piotr Gawinek, dyrektor szkoły. Po-
dobne inicjatywy mają pokazać szkołę 
jako przyjazną, ciekawą placówkę, w któ-
rej nauka odbywa się nie tylko przez „sie-
dzenie” na lekcjach. – „Wyjazdy stano-
wią świetną okazję do poznania regionu 
i  jego kultury. Plusem jest także stycz-
ność z różnorodnością i rozwijanie umie-
jętności lingwistycznych” – tłumaczył 
dyrektor w jednym z wywiadów.

Jak widać, zawierciańskie szkoły sta-
rają się urozmaicać „życie wewnętrzne”. 
Coraz to nowe inicjatywy sprawiają, że 
edukacja jest ciekawsza, bardziej uroz-
maicona i pozbawiona monotonii. Po pro-
stu na miarę XXI wieku. 

Zdjęcia w artykule pochodzą ze stron inter-
netowych opisywanych szkół.

W „Żeromie” jeżdżą na nartach… …albo do Berlina

A w „Katoliku” prowadzą zajęcia 
dla dzieci z domu dziecka
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Do dzisiejszego dnia z kim bym się 
nie spotkał, nie mówię „Dzień do-

bry”, lecz „Czuwaj druh”. Nierzadko sły-
szę w odpowiedzi: „Czuwaj druhu”. To 
jednak zostaje we krwi.

Gdy na początku XX w. Robert Baden- 
-Powell wydawał książkę „Scouting for 
boys”, zawierająca podwaliny zasad har-
cerstwa, nikt nie przypuszczał jak szyb-
ko rozprzestrzenią się one po świecie. Na 
ziemię zawierciańską idee skautingu za-
częły docierać już w 1914 r., gdy w oko-
licznych miejscowościach uformowały się 
pierwsze drużyny i zastępy. 

Skąd ta popularność naszego regio-
nu? Ogromnym atutem była tutejsza 
różnorodność flory i  fauny, co pozwa-
lało młodym skautom, zuchom i harce-
rzom na przeżycie niezapomnianej przy-
gody na łonie natury. Na terenie dzisiej-
szej gminy Łazy największą popularno-
ścią cieszyła się od zawsze dolina Centu-
rii w Hutkach-Kankach i Grabowej, ze-
społy wzniesień w Niegowonicach, Góra 
Chełm oraz źródła Mitręgi i Trzebyczki. 
Nie przypadkiem te miejsca upodobali 
sobie również harcerze z Sosnowca, Bę-
dzina czy Zawiercia.

TO BYŁO TAK ZAWSZE

Jolanta Dudek w książce „Ocalić od zapo-
mnienia… Harcerstwo na Ziemi Łazow-
skiej” napisała, iż taka aktywność na te-
renie gminy Łazy istnieje już od ponad 
90 lat. „Jest to historia bogata w fakty 
i ludzi, którzy ją tworzyli” – czytamy.

Pierwsze zastępy drużyn z Łaz i okolic 
zaczęły powstawać w latach 1917–1918. 
O początkach działalności wiadomo nie-
wiele. W maju 1928 r. w Łazach utworzo-
no 53. Drużynę Harcerską im. Bartosza 
Głowackiego. Sztandar dla niej ofiarowa-
li mieszkańcy. Z zachowanych informacji 
wynika też, że do 1939 r. na ziemi łazow-
skiej funkcjonowały m.in. 9. ZDH żeń-
ska, 7. DH im. M. Konopnickiej z Wyso-
kiej, a w Rokitnie Szlacheckim powstał 
Związek DH. 

Po wybuchu II wojny światowej harce-
rze rozpoczęli służbę porządkową, orga-
nizowali straż obywatelską przy obiek-
tach strategicznych, zapewniali łącz-
ność między instytucjami państwowymi 

a wojskiem, tworzyli punkty opieki. Gdy 
została podjęta decyzja o zejściu do pod-
ziemia, część osób wstąpiła do organizacji 

„Biały Orzeł” i „Szarych Szeregów”, pozo-
stali współtworzyli organizację „Płomień”.

CZAS POKOJU

Po zakończeniu działań wojennych, 
w maju i czerwcu 1945 r. zaczęły odra-
dzać się pierwsze drużyny. Brak mundu-
rów i przeszkolonej kadry nie przeszka-
dzał wielu młodym ludziom garnącym się 
do organizacji harcerskich. 

– „W  lutym 1945  r. wstąpiłem do 
53.  DH im. B. Głowackiego, gdzie zo-
stałem zastępowym zastępu Żubrów. 
W 1946 r. wysłano mnie na kurs druży-
nowych w Łękawie Harcerskiej. Po po-
wrocie, we wrześniu tego samego roku 
założyłem drużynę męską im. św. Stani-
sława Kostki w Ciągowicach” – wspomi-
na Stefan Słopiecki z Łaz. – „Dzięki oso-
bistej dyscyplinie i należytemu wykony-
waniu obowiązków, będąc już 17-letnim 
młodzieńcem, przełożeni powierzyli mi 
prowadzenie obozu drużyny ZHP z Wy-
sokiej w Rytrze” – dodaje. 

Na terenie gminy Łazy funkcjono-
wały ponadto 13. Żeńska DH w Łazach, 

14. DH im. Marii Konopnickiej w Wyso-
kiej, Związek DH w Wysokiej, 122. DH 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Rokit-
nie Szlacheckim oraz 21. Żeńska DH im. 
Emilii Plater w Rokitnie Szlacheckim. – 

„Na obozach ćwiczyliśmy orientację w te-
renie, organizowaliśmy gry harcerskie, 
mieliśmy musztry, marsze, nieśliśmy 
pomoc potrzebującym, wykonywaliśmy 
prace społeczne na rzecz okolicznej lud-
ności. Uczyliśmy się podstaw pierwszej 
pomocy i robienia węzłów. Towarzyszy-
ły nam przy tym harcerskie piosenki” – 
wspomina Stefan Słopiecki.

W  1950  r. harcerstwo włączono do 
Związku Młodzieży Polskiej  – tak po-
wstała Organizacja Harcerska ZMP. 
Z  czasem na terenie Łaz i  okolic ufor-
mowały się nowe drużyny harcerskie 
i  zuchowe. Przy szkołach tworzyły się 
szczepy. 

– „Harcerstwo na terenie gminy Łazy 
w przeszłości zawsze było widoczne. Tak 
pewnie było w okresie przedwojennym, 
bo przecież z  inicjatywy przedwojen-
nych harcerzy tak szybko działalność 
odrodziła się tuż po wojnie. Potem były 
lata 1950–1956, o których też niewiele 
wiemy, bo brak dokumentów, a ludzie nie 
chcą mówić. W roku 1956 harcerstwo się 

CZUWAJ W ŁAZACH
Piotr Pieszczyk

Suchedniów, lipiec 1949 r. Obóz szkoleniowy Komendy Hufca ZHP, harcerze 53. Drużyny 
im. Bartosza Głowackiego z Łaz, fot. z archiwum pryw. Stefana Słopieckiego
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odradza. Powstają drużyny i szczepy, or-
ganizowane są obozy. Pierwszy szczep 
na terenie powiatu zawierciańskiego po-
wstał w Łazach. To było silne harcerstwo, 
które było widoczne i skupiało duże rze-
sze dzieci i młodzieży” – podkreśla Jo-
lanta Dudek.

ROZWÓJ I REGRES

Lata 60. i  70. były okresem rozkwitu 
i wielkiego zainteresowania harcerstwem 
wśród młodych ludzi. W 1966 r. sam tylko 
szczep z Łaz tworzyło 280 harcerzy i zu-
chów. W 1970 r. liczba ta wzrosła do 400 
osób. Utworzony w sierpniu 1975 r. Hufiec 
Łazy, którego komendantką została Jo-
lanta Dudek, liczył wedle stanu na dzień 
1 stycznia 1980 r. aż 1348 członków.

– „Utworzenie Hufca Łazy było wyni-
kiem zmian administracyjnych i oświato-
wych w Polsce. Hufiec Łazy był jednost-
ką samodzielną. Wchodził w skład Chorą-
gwi Katowickiej. W bardzo krótkim cza-
sie okrzepł. W każdej szkole był szczep, 
który skupiał coraz większą ilość nie tyl-
ko harcerzy i zuchów, ale także instruk-
torów, ludzi różnych zawodów. Działała 
Rada Przyjaciół Harcerstwa. Harcerstwo 
było bardzo widoczne. Było też faktycz-
nym reprezentantem spraw dzieci i mło-
dzieży na terenie gminy. Hufiec szybko 
dorobił się własnego sprzęt biwakowego 
i obozowego, organizował samodzielne 
zimowiska i obozy, na które wyjeżdżały 
dzieci nie tylko z gminy Łazy, ale i z Ogro-
dzieńca i Siewierza. Z biegiem lat Hufiec 
dorobił się własnego Ośrodka Obozowego 
w Kwaśniowie” – wspomina pani Dudek.

Później jednak, wraz z  nadejściem 
kryzysu społeczno-gospodarczego, 
ilość członków z każdym rokiem mala-
ła. W 1984 r. Hufiec Łazy liczył już tylko 
992 zrzeszonych. Pięć lat później Hufiec 
otrzymał sztandar oraz imię „Obrońców 
pokoju”. Niestety mimo podjętych prób 
zwiększenia atrakcyjności organizacji, 
jak zauważa Jolanta Dudek, praca w Huf-
cu stawała się coraz trudniejsza. Brak za-
interesowania ze strony młodzieży po-
wodował rozwiązywanie kolejnych dru-
żyn i szczepów. Ostatecznie Hufiec Łazy, 
po 18 latach działalności, przestał być 
jednostką samodzielną i został włączony 
do Hufca Zawiercie, z czasem przemiano-
wanego na Hufiec Ziemi Zawierciańskiej.

NOWE POKOLENIE

Obecnie na terenie gminy Łazy funkcjo-
nuje kilka drużyn. Są to: 1. GDH „Amonit” 

w Łazach (drużynowa Sylwia Zbroińska, 
opiekun Małgorzata Rzepecka-Jach), 
12 DH „Globtroterzy” w Niegowonicach 
(drużynowa Agata Cegła), 72. pożarnicza 
DH w  Ciągowicach (drużynowy Jakub 
Wnuk, op. Maciej Zimoch), 21. Groma-
da Zuchowa „Stokrotki” w Ciągowicach 
(drużynowa Małgorzata Janus), 13. GZ 

„Dobrych Czarodziejów” w Łazach (dru-
żynowa Maja Bryś, przyboczna Natalia 
Fiedorczuk). Drużyny działają według 
harmonogramu pracy Hufca i  zadań 
ZHP, aktywnie uczestniczą w uroczysto-
ściach państwowych i kościelnych, bio-
rą udział w  zlotach, rajdach i  obozach 
szkoleniowych.

– „Jesteśmy grupą wielopoziomową. 
Mamy uczniów w wieku od IV klasy szko-
ły podstawowej do III klasy gimnazjum. 
Oni wspólnie działają i pomagają sobie, 
mimo różniącego ich wieku i  podzia-
łu na zastępy. Cały czas jesteśmy dru-
żyną” – wyjaśnia Małgorzata Rzepecka- 

-Jach, opiekunka 1. GDH „Amonit” w Ła-
zach. – „Bierzemy udział w  imprezach 
terenowych na terenie naszej gminy. 
Jeździmy na rajdy. Ostatnio braliśmy 
udział w  zawodach pływackich w  cho-
rągwi śląskiej, gdzie zajęliśmy trzecie 
miejsce. Mamy stronę internetową, któ-
rą uaktualniamy na bieżąco. Staramy się 
także o  tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, 
a nie ma w Polsce takich drużyn wiele. 
Ci, którzy przychodzą do nas, mówią, że 
tutaj można pośmiać się, pogadać, jest 

fajna atmosfera. Młodzi ludzie mają 
możliwość zobaczenia, że można spę-
dzić czas inaczej niż przy komputerze. 
Że można pojechać do lasu, spać w na-
miocie, sprawdzić własne możliwości i sa-
mego siebie. Dla niektórych jest to jed-
na wielka zabawa, dla innych przygoda 
i wspomnienia” – dodaje.

 – „Nasza przygoda z harcerstwem roz-
poczęła się od drużyny zuchów w Ciągo-
wicach, które prowadziła Ilona Bar. Nie-
którzy mówią, że zawsze chcieli nale-
żeć do harcerstwa, ale bardzo często sły-
szę, że nie mieli czasu albo nie potrafili 
się w to zaangażować” – mówi Paweł Pe-
tryka, dziś harcerz z 72. PDH w Ciągowi-
cach. – „To jest tak, że harcerstwo jako or-
ganizacja to jedna rzecz, a ludzie, którzy je 
tworzą, to druga kwestia. Poza zbiórkami 
spotykamy się w szkole i poza nią. Organi-
zujemy wspólne wyjazdy” – dodaje Mate-
usz Lesiak z 72. PDH. – „Tworzymy zgraną 
paczkę. Poza tym zawsze się czegoś uczy-
my. Choćby punktualności, żeby nie spóź-
niać się na zbiórki. Takie drobne rzeczy, 
ale przydatne w życiu” – zapewnia Paweł.

Natomiast Stefan Słopiecki, zapytany 
o wartości, które wyniósł z czasów har-
cerstwa, odpowiada: „W harcerstwie na-
byłem nawyku obowiązkowości i nauki, 
nauczyłem się dyscypliny, odporności na 
trudy zakwaterowania – to mi dużo po-
mogło także w dalszym życiu, w wojsku 
i w Szkole Oficerskiej. Te nawyki mam 
zresztą do dzisiaj”. 

Harcerze 72. DH z Ciągowic sprzedają znicze podczas Wszystkich 
Świętych, fot. z archiwum Piotra Pieszczyka



14

Kilka lat temu placówka zasłynęła za 
sprawą niezwykłego tomiku wier-

szy. Zatytułowany był „Tutaj zostawiłam 
swój ślad. Antologia 2002–2008”, a swo-
ją twórczość zaprezentowały w nim wy-
chowanki Zakładu. – „Tomik wzbudził 
niespodziewanie duże zainteresowa-
nie. Wielu ludzi go komentowało, zro-
biono o nim kilka materiałów telewizyj-
nych, które ukazały się m.in. w progra-
mie »Uwaga«. Kilkakrotnie odwiedził nas 
Szymon Majewski, który bardzo chciał 
zdobyć tomik dla swojej córki. Pan Ma-
jewski ciepło wyrażał się o naszym zakła-
dzie, żartując, że nawet w jego liceum nie 
było tak czysto i przytulnie. Po wszyst-
kim zostaliśmy zaproszeni do jego pro-
gramu, w którym przywitano nas z wiel-
kim entuzjazmem” – mówi Agata, jedna 
z wychowanek. 

– „Byliśmy pod wielkim wrażeniem re-
akcji, jakie wywołało opublikowanie to-
miku. Cały nakład rozszedł się w zawrot-
nym tempie. Dzwonili przedstawiciele 
ogólnopolskich mediów, robiono o nas 
reportaże i zapraszano do programów 
telewizyjnych. Tomik zainteresował na-
wet studentów Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie oraz stał się lekturą 
szkolną. Rozgłos miał bardzo pozytyw-
ny wpływ na dziewczyny, które masowo 
zaczęły przynosić nam wiersze pisane 
do tej pory „do szuflady”. Utwory były 
niezwykłe – często dojrzałe i poruszają-
ce. Po wielkim sukcesie tomiku postano-
wiliśmy pomóc wychowankom w rozwi-
janiu ich pasji. Tak zrodził się pomysł po-
wołania Fundacji” – opowiada Czesław 
Karolczyk, wychowawca w ZPiSdN i pre-
zes zarządu Fundacji.

Fundacja „Żyć na nowo” rozpoczęła 
działalność 6 marca 2009 roku. Jej za-
łożycielami są osoby od lat związane 
z  problematyką resocjalizacji: Robert 
Kleszcz – dyrektor ZPiSdN, Małgorzata 
Leśniak – nauczycielka języka polskie-
go, a także wspomniany Czesław Karol-
czyk. Jest to pierwsza i do niedawna je-
dyna w Polsce organizacja tego rodzaju, 
działająca przy zakładzie poprawczym. 
Za główne cele fundatorzy stawiają so-
bie m.in. organizowanie, wspieranie 
i dofinansowanie wszelkich form kształ-
cenia szkolnego i pozaszkolnego, wspo-
maganie rozwoju zawodowego byłych 
wychowanek zakładów poprawczych, 
świadczenie pomocy w  zakresie polep-
szania warunków socjalno-bytowych 
młodocianych matek czy organizowa-
nie i wspieranie imprez charytatywnych 
i sportowo-rekreacyjnych.

W 2010 r. Fundacja otrzymała dotację 
ze środków unijnych na realizację projek-
tu „Dajcie nam szansę twórczego rozwo-
ju, a nasz powrót do społeczeństwa bę-
dzie łatwiejszy”. Był to prawdopodobnie 
pierwszy w Polsce projekt skierowany do 
wychowanków zakładów poprawczych. 
Z  inicjatywą realizacji przedsięwzięcia 
wyszły same podopieczne, które bardzo 
zaangażowały się w  prace projektowe. 
Dzięki dotacji wychowanki mogły wziąć 
udział w warsztatach fotograficznych i za-
jęciach dziennikarsko-literackich. 

Zdjęcia wykonane przez uczestniczki 
projektu zaprezentowano podczas wer-
nisażu w  zawierciańskim MOK-u. Na-
tomiast umiejętności zdobyte podczas 
warsztatów dziennikarskich pomogły 
w stworzeniu przewodnika uczącego ży-
cia w zakładzie. – „Bardzo podobały mi 
się zajęcia w ramach projektu. To było 
coś nowego. Nie wiem, czy wcześniej 
zapisałybyśmy się na takie warsztaty. 
Udział w projekcie umożliwił mi odkrycie 

ŻYJĄ I TWORZĄ NA NOWO
Izabela Biel

Przy ulicy Mrzygłodzkiej w Zawierciu, wśród jednorodzinnych 
domów, stoi wielki gmach. Dostępu do niego bronią wysoka 

elektryczna brama oraz umundurowany strażnik. To żeński Zakład 
Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich (ZPiSdN). Jednak w tym 

miejscu siedzibę ma także Fundacja „Żyć na nowo”, która codziennie 
walczy ze stereotypami narosłymi wokół wychowanek ośrodka.
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nowych zainteresowań oraz zwiększył 
wiarę we własne możliwości” – mówi Syl-
wia, podopieczna ZPiSdN.

Po sukcesie projektu przyszedł po-
mysł na kolejny. – „Tym razem chcieli-
byśmy zorganizować wymianę między 
naszymi wychowankami a  podopiecz-
nymi jednego z hiszpańskich zakładów. 
Dzięki wyjazdowi dziewczyny mogłyby 
poznać tamtejszą kulturę czy nawią-
zać nowe znajomości. Projekt ma duże 
szanse realizacji, a sam pomysł spotkał 
się z dużym entuzjazmem” – informu-
je Czesław Karolczyk. Dziewczęta rów-
nież szukają nowych inspiracji: „Chętnie 
wzięłabym udział w jakimś projekcie mu-
zycznym. W zakładzie mamy swój zespół 
i zdobyte fundusze umożliwiłyby nam 
rozwój w  tym kierunku. Moglibyśmy 
również kupić nowy sprzęt, który po-
mógłby nam podczas częstych występów 

publicznych” – komentuje Agata, jedna 
z uzdolnionych wychowanek Zakładu.

Dzięki Fundacji udało się pozyskać 
środki na realizację wielu przedsięwzięć 
artystycznych, sportowych czy szkole-
niowych. Wydawany jest kalendarz, or-
ganizowane zajęcia pozalekcyjne, a obec-
nie trwają prace nad kolejną edycją to-
miku poezji, który zostanie wzbogacony 
o nowe wiersze wychowanek. Organiza-
cja pomogła również rozsławić Zakład 
Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich 
w całym kraju. W placówce często gosz-
czą znane osoby ze świata mediów, spor-
tu i polityki, a wychowanki są zaprasza-
ne w interesujące miejsca.

– „Fundacja jest bardzo potrzebna, po-
nieważ pozwala nam zaistnieć w środo-
wisku otwartym i zmienić złe stereotypy 
na temat osób żyjących »za murami«. Lu-
dzie z zewnątrz, widząc, że robimy dobre 

rzeczy, z własnej woli i z potrzeby serca, 
zmieniają o nas zdanie na lepsze” – pod-
sumowuje Sylwia. 

Zdjęcia w tekście pochodzą ze strony inter-
netowej Zakładu Poprawczego i Schroniska 
dla Nieletnich w Zawierciu.

Konkurs ma promować osoby działa-
jące na rzecz dobra wspólnego w or-

ganizacjach pozarządowych oraz w gru-
pach nieformalnych na terenie powia-
tów myszkowskiego i zawierciańskiego. 
Jury złożone z przedstawicieli Centrum 
Inicjatyw Lokalnych wyłoniło zwycięz-
cę spośród ośmiu nadesłanych zgłoszeń. 

– „Wybór nie był łatwy, ale ostatecznie 
postanowiliśmy nagrodzić właśnie Patryka 
Szczygła, który mimo młodego wieku ma 
ogromne doświadczenie w pracy społecz-
nej. Mam nadzieję, że sukces społecznika 
z Ogrodzieńca zachęci młodzież z nasze-
go regionu do większego angażowania się 
w życie lokalnej społeczności” – komentuje 

Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Inicja-
tyw Lokalnych.

Patryk Szczygieł społecznie udzie-
lał się już w  czasach szkolnych. Obec-
nie jego działalność jest ściśle związana 
ze Stowarzyszeniem Mój Ogrodzieniec, 
Fundacją Centrum Europy Lokalnej czy 
Stowarzyszeniem Szukam Domu. Pełni 
także funkcję Radnego Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu. Jest współorganizatorem 
licznych inicjatyw, takich jak Dni Ogro-
dzieńca, Mikołajki w Domu Kultury 2009, 
Gwiazdka dla Świetlic Środowiskowych, 
EKO majówka, Dzień Dziecka 2010, Kon-
kurs profilaktyczny dla Świetlic Środowi-
skowych czy Akcja Komputer.

Zwycięzca otrzymał stypendium 
o wartości 2000 zł na kontynuowanie 
działalności społecznej. Nagrodę ufun-
dowało Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
Środki pochodzą z Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych, który zasilają odpisy 1% po-
datku przekazywane na CIL. 

WYBRANO 
SPOŁECZNIKA  

ROKU 2011
Rozstrzygnięto konkurs na Społecznika Roku 2011 

Powiatów Myszkowskiego i Zawierciańskiego, 
ogłoszony przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Zaszczytne miano przyznano założycielowi 
Stowarzyszenia Mój Ogrodzieniec –  

Patrykowi Szczygłowi.

Zajęcia muzyczne

Patryk Szczygieł z pamiątkową statuetką 
Społecznika Roku, fot. Grzegorz Jastrząb
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Nazwa „biblioteka” pochodzi od grec-
kiego słowa „biblion”, czyli „książka”. 

Dlatego też biblioteki były do niedawna 
miejscami, w których można wypożyczać 
książki lub korzystać z nich na miejscu. 
Jednak różne zjawiska, np. upowszech-
nienie Internetu, zmieniają oblicze ta-
kich placówek. Jak teraz wyglądają i do-
kąd zmierzają?

ZMIANY

– „Idziemy z duchem czasu” – mówi dyrek-
tor Elżbieta Gradzik. – „Prowadziliśmy 
w naszych placówkach akcję »Bezpiecz-
ny Internet«. Wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich organizowaliśmy warsztaty 
dotyczące starodawnych zwyczajów. Pro-
wadzimy lekcje biblioteczne. Współpra-
cujemy z Kołem Łowieckim »Cietrzew«, 
w ramach czego zorganizowaliśmy wyj-
ście dzieci do lasu. Współdziałamy rów-
nież z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Mamy kontakt z lokalną twórczynią Ma-
rią Płatek (malarką, pisarką), a w wakacje 
wspólnie z Anną Podlejską, mieszkanką 

Łaz, studentką fotografii w  Poznaniu, 
zrealizowaliśmy projekt, podczas które-
go prowadziła u nas warsztaty fotogra-
ficzne”. To tylko część działań podejmo-
wanych przez placówkę w Łazach poza 
standardowym zadaniem wypożyczania 
książek.

– „Oprócz wypożyczania książek, bi-
blioteka musi być miejscem rozpowszech-
niania informacji” – stwierdza Wanda Za-
jąc, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ogrodzieńcu. I wymienia: 

„W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wie-
le konkursów plastyczno-literackich dla 
dzieci i młodzieży. Dobrze układa nam się 
współpraca ze szkołami z terenu gminy. 
Organizujemy też wyjazdy w ferie zimo-
we dla dzieci i młodzieży”. 

PO PIERWSZE: INTERNET

Szczególnie istotna dla wspomnianego 
procesu rozpowszechniania informacji 
jest obecność Internetu. Jak wyjaśnia 
dyrektor łazowskiej biblioteki, „Wyda-
wać się może, że w dzisiejszych czasach 

każdy ma w domu komputer, Internet 
czy drukarkę, a  jednak sporo osób ko-
rzysta z tego u nas. Ludzie bardzo czę-
sto przychodzą nie tylko po książkę, ale 
też po informację – choćby dowiedzieć 
się, o której jedzie bus do Zawiercia, albo 
poszukać ofert pracy, gdy jest to osoba 
bezrobotna” – mówi Maria Waśniowska 
ze zlokalizowanej w Pradłach filii Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kroczycach. 

Podobnie jest w bibliotece w samych 
Kroczycach. Ponadto – jak zauważa Zo-
fia Machura, dyrektor tej placówki – „są 
przypadki, że gdy ktoś korzysta z Inter-
netu, to przejdzie też między półkami 
i wybierze coś dla siebie”. 

WSPIERANIE MIESZKAŃCÓW

Od 2009 r. z inicjatywy Fundacji Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego reali-
zowany jest Program Rozwoju Bibliotek. 
Budżet Programu do roku 2013 wynosi 
28 milionów dolarów. Efekty programu 
są już widoczne w  placówkach biblio-
tecznych w  Łazach i  Kroczycach, któ-
re uczestniczą w Programie. – „Dzięki 
uczestnictwu w Programie Rozwoju Bi-
bliotek otrzymaliśmy sprzęt multime-
dialny. Nas samych nie byłoby stać na za-
kup takiego sprzętu. Otrzymaliśmy dwa 
stanowiska komputerowe, urządzenie 
wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne 
i wiele innych” – mówi dyrektor bibliote-
ki z Łaz. O nowoczesny sprzęt kompute-
rowy i oprogramowanie wzbogaciła się 
również placówka w Kroczycach. 

We wszystkich tych staraniach cho-
dzi o jedno – przyciągnięcie jak najwięk-
szej liczby czytelników. Lub przynajmniej 
osób odwiedzających biblioteki. – „Od bi-
blioteki współcześnie wymaga się znacz-
nie więcej i  nie wystarczy, aby tylko 
wypożyczała książki. Jest miejscem 
upowszechniania kultury, informacji, 

SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE
Paweł Kmiecik

„Zmienia się rola biblioteki w społeczeństwie” – to zdanie już na wstępie 
naszego spotkania wypowiedziała Elżbieta Gradzik, dyrektor Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Łazy. Istnienie i znaczenie tego zjawiska 
dostrzegają także osoby stojące na czele podobnych placówek w Ogrodzieńcu 

i Kroczycach. Na ich przykładzie widać wyraźnie, co współcześnie oznacza 
słowo „biblioteka” i jak można uatrakcyjnić skojarzenia z tym słowem.

Biblioteka w Kroczycach – dyrektor Zofia Machura (po lewej) i Maria Waśniowska, fot. Paweł Kmiecik
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miejscem różnych spotkań” – stwierdza 
Wanda Zając z ogrodzienieckiej bibliote-
ki. O zmieniającej się roli współczesnych 
bibliotek w  zdigitalizowanym świecie 
mówi także Elżbieta Gradzik: „Bibliote-
ki poszukują innych możliwości pozyska-
nia odbiorców oprócz tego podstawowego, 
czyli gromadzenia i wypożyczania zbio-
rów książkowych. Staramy się wspierać 
naszych mieszkańców, aby mogli rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania”.

Wsparcie to objawia się na różne spo-
soby. W bibliotece w Ogrodzieńcu tylko 
w  pierwszej połowie 2011 roku zorga-
nizowano wystawę z okazji Dnia Babci, 
zajęcia dla dzieci i  młodzieży podczas 
ferii zimowych, wystawę walentynko-
wą wraz ze spotkaniem autorskim z po-
etką Marią Kantor i pisarką Alicją Żak, 
wystawę z  okazji Dnia Kobiet, spotka-
nie z  Wiesławem Drabikiem, autorem 
książek dla dzieci oraz wystawy wielka-
nocne i poświęcone Janowi Pawłowi II. 
Niejednokrotnie nie byłoby to możliwe 
bez zaangażowania osób korzystających 
z biblioteki. – „Kiedyś przy czytelnikach 
mówiłam o potrzebie znalezienia kogoś, 
kto zajmuje się fotografią. Jedna z osób 
obecnych w bibliotece usłyszała to i po-
wiedziała, że zna kogoś takiego. Tak trafi-
liśmy do lekarza z Kroczyc, Piotra Dziury, 
wspólnie z którym zorganizowaliśmy wy-
stawę” – wspomina Zofia Machura.

RÓŻNE OBLICZA BIBLIOTEKI

Czy coraz większa rola Internetu w zachę-
caniu do odwiedzania bibliotek może być 
pewnego rodzaju zagrożeniem dla trady-
cyjnej roli biblioteki? Jak mówi Wanda 
Zając – „Na pewno nie, to po prostu przy-
ciąga inną grupę odbiorców. Teraz bez In-
ternetu biblioteka nie może istnieć”. Dy-
rektor biblioteki w Ogrodzieńcu wyjaśnia 
przyczyny takiej sytuacji: „Czytelnictwo 
spada, również w największych bibliote-
kach, jak Biblioteka Śląska. Przez to kła-
dzie się większy nacisk na przyciągnię-
cie osób o rozmaitych zainteresowaniach. 
Dlatego biblioteka powinna być miejscem, 
gdzie odbywają się różne spotkania kul-
turalne”. I odbywają się. W każdej z wy-
mienionych bibliotek w ostatnim miesią-
cu odbyło się co najmniej jedno spotkanie 
z  lokalnym artystą, otwarcie wystawy, 
konkurs, szkolenie lub warsztaty.

Jak jednak podkreśla dyrektor łazow-
skiej biblioteki, „na pewno jest miejsce 
na biblioteki, które tylko wypożycza-
ją książki, bo specyfika każdej miejsco-
wości jest inna. Każdy działa w swoim 

środowisku i wie, jakie są jego potrzeby 
i oczekiwania”. Takim wyczuciem lokal-
nego środowiska cechuje się placówka 
w Kroczycach. „Jest bardzo dużo osób, 
które przychodzą tylko porozmawiać – 
mówi Zofia Machura. – Od czytelników, 
którzy tu przychodzą, wiele można się 
dowiedzieć. Od tego też jesteśmy”.

WIARA W PAPIER

Pomimo coraz większej roli multimediów, 
w naszych bibliotekach było, jest i będzie 
miejsce na tradycyjne książki. – „Wierzę 
w papier pomimo zmian XXI wieku. Bi-
blioteka prowadzi też działalność wy-
dawniczą  – publikujemy wiersze, opo-
wiadania i  wydawnictwa historyczne 
autorstwa naszych mieszkańców” – opo-
wiada Elżbieta Gradzik. Podobnie uważa 
dyrektor z Kroczyc: „Myślę, że książki 
całkowicie nie da się zastąpić”.

Atrakcyjność dla odbiorców już dziś 
jest głównym wyznacznikiem przy pla-
nowaniu działalności bibliotek, a praw-
dopodobnie zjawisko to jeszcze nasili się 
w przyszłości. – „Myślę, że oblicze biblio-
teki jeszcze bardziej będzie się zmieniało. 
Biblioteki staną się w przyszłości centra-
mi informacji na temat gminy i jej histo-
rii. Planujemy w placówce stworzyć izbę 
tradycji i galerię” – mówi dyrektor biblio-
teki z Łaz. 

Krótko mówiąc – jak podsumowuje 
dyrektor placówki z Kroczyc – „chodzi 
właśnie o  to, żeby zachęcić mieszkań-
ców do przyjścia tutaj”. Bez czytelników, 
których potrzeby i wymagania zmienia-
ją się wraz z upływem czasu, nie będzie 
bowiem bibliotek. Aby więc mogły ist-
nieć w dobrej kondycji, zmienia się za-
kres ich usług. A dokładniej mówiąc: sta-
le się rozszerza. 

Dyrektor Biblioteki w Ogrodzieńcu Wanda Zając, fot. Paweł Kmiecik

Dyrektor Biblioteki w Łazach Elżbieta Gradzik, fot. Paweł Kmiecik
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 ▸ Mieszka Pani w Zawierciu, ale zrobi-
ła ogólnopolską karierę. Czy w naszym 
mieście wspiera się rozwój młodych ta-
lentów? 
 ▸ Anita Maszczyk: I  tak, i  nie. W  Za-

wierciu nie ma zbyt wielu miejsc, wspie-
rających młode talenty. Oczywiście jest 
Młodzieżowy Ośrodek Twórczości, jest 
Miejski Ośrodek Kultury, a także Szkoła 
Muzyczna. Te trzy jednostki kulturalne 
dbają o edukację artystyczną młodych lu-
dzi w zaawansowany sposób. Na ponad 

50-tysięczne miasto i stolicę powiatu nie 
jest to dużo. Ale… w samym MOK-u ist-
nieje kilka zespołów artystycznych. 
Choćby Fatamorgana, którą wspólnie 
z mężem, Leopoldem Stawarzem, zało-
żyliśmy 15 lat temu. Mąż, który prowa-
dził wówczas zajęcia w I LO w Zawierciu, 
został poproszony o przygotowanie pro-
gramu artystycznego na wyjazd młodzie-
ży do Austrii. Program tak się spodobał, 
że rok później wysłano młodzież na ko-
lejny występ, a z wykonawców zawiązał 

się zespół. Była to wspaniała młodzież – 
utalentowana, pełna zapału i  fantazji. 
Nasza współpraca przebiegała rewela-
cyjnie. Pięć lat później „z potrzeby serca” 
powstał chór Capella Vartiensis.

 ▸ Jak duże jest zainteresowanie mło-
dzieży muzyką w naszym mieście? Co 
doradziłaby Pani zdolnej młodzieży, 
pragnącej rozwijać się w tym kierunku?
 ▸ Zainteresowanie jest ogromne. Można 

to zaobserwować choćby podczas kla-
sycznych koncertów, gdzie właśnie mło-
dzież stanowi znaczną część publiczno-
ści. Młodzi ludzie mogą zgłosić się do 
MOK-u lub MOT-u. Tam pracują instruk-
torzy, którzy nadadzą im pierwsze szlify 
i sprawdzą, czy mają talent. Naprawdę 
uzdolnione dzieci i młodzież wysyła się 
później do szkół muzycznych. Część osób, 
które wyrosły z Fatamorgany lub chóru, 
to obecnie absolwenci szkół i akademii 
muzycznych.

 ▸ Jak to się stało, że trafiła Pani do Za-
wiercia?
 ▸ Do Zawiercia sprowadził mnie mąż. Po-

znaliśmy się na studiach, a po ślubie za-
mieszkaliśmy właśnie tutaj. Kilkakrot-
nie zmienialiśmy miejsce zamieszkania, 
ale zawsze ciągnęło nas do tego miasta. 
Tak już chyba jest, że każdy musi zna-
leźć swoje miejsce. Dla mnie takim miej-
scem jest Zawiercie. Co prawda dojazdy 
do Gliwic bywają kosztowne i męczące, 
a zdarzało się, że tę trasę pokonywałam 
kilka razy w ciągu dnia, ale jednak ni-
gdy nie zdecydowałabym się na przepro-
wadzkę do Gliwic. Wydaje mi się, że gdy-
bym tam mieszkała, cały czas czułabym 
się, jakbym była w pracy. Tutaj odpoczy-
wam, tu jest mój azyl. 

 ▸ Muzyka klasyczna nie cieszy się obec-
nie zbyt wielką popularnością. Pani 
przygoda z tym gatunkiem zaczęła się 
bardzo wcześnie. Proszę opowiedzieć, 
jak odkryła Pani pasję śpiewania.

TU JEST MOJE MIEJSCE
Jest piękna, utalentowana i od lat mieszka w Zawierciu. Choć dojazdy 

w celach zawodowych pochłaniają sporo wysiłku, nie chce słyszeć 
o przeprowadzce. Mowa o Anicie Maszczyk – solistce Gliwickiego Teatru 

Muzycznego. O sobie, swojej pracy i pasji opowiada w rozmowie z Izabelą Biel.

fot. archiwum Anity Maszczyk
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 ▸ Już jako dziecko lubiłam śpiewać i uży-
wałam głosu dziwnego jak na ten wiek. 
Marzyłam, żeby zostać śpiewaczką ope-
rową i chodzić w długich, pięknych suk-
niach. Nawet moja mama śmiała się, że 
jeśli zostanę śpiewaczką, to właśnie ze 
względu na te piękne stroje. Rosłam 
w przekonaniu, że to będzie mój zawód. 
Skończyłam podstawową szkołę muzycz-
ną na fortepianie, w szkole drugiego stop-
nia jako specjalizację wybrałam śpiew, 
a potem była już Akademia Muzyczna. 
Wiele zawdzięczam rodzicom, którzy po-
magali mi rozwijać talent i wspierali we 
wszystkim, co robiłam. 

 ▸ Zawody artystyczne są dość niepew-
ne. Często uzdolnione osoby, zamiast 
rozwijać zainteresowania, wolą zdobyć 
stabilną pracę i zarobki. 
 ▸ Są dwie teorie – jedni twierdzą, że moż-

na wykonywać dwa zawody na raz i speł-
niać się na różnych polach, inni uważa-
ją, że jeśli nie poświęci się czemuś bez 
reszty, to nie można tego robić dobrze. 
Jestem zwolenniczką tej drugiej opinii. 
Mam szczęście, gdyż zawód, który wy-
konuję, to jednocześnie moja pasja, choć – 
wbrew krążącym opiniom – nie jest to 
lekka praca.

 ▸ Gościły Panią sceny w  całym kraju, 
ale dość regularnie Pani występy moż-
na podziwiać także w Zawierciu. Była 
Pani zresztą nominowana w roku 2010 
do nagrody prezydenta Zawiercia w ka-
tegorii „Osobowość roku”. Jak wypada 
zawierciańska publiczność na tle resz-
ty Polski? 
 ▸ Myślę, że wypada bardzo dobrze. Na-

sza publiczność jest żywiołowa i  nie 
wstydzi się swoich reakcji. Zawsze, gdy 
prowadzący zapowiada, że wystąpi ktoś 
z Zawiercia, pojawia się ogromny aplauz. 
Ludzie cieszą się, że ktoś z ich miejsco-
wości odniósł sukces. To pozwala im 
myśleć, że mieszkając tutaj można coś 
osiągnąć. 

 ▸ Podczas występów odgrywa Pani wie-
le ról. Ma Pani jakąś ulubioną, z którą 
czuje się szczególnie mocno związana?
 ▸ Z pewnością mam sentyment do pierw-

szej dużej roli w Teatrze Gliwickim – Ro-
siny z  Cyrulika sewilskiego, ważna dla 
mnie jest także partia Adeli z  Zemsty 
nietoperza, którą odgrywałam w ramach 
pracy dyplomowej i która od tamtej pory 
przylgnęła do mnie. Natomiast moim 
marzeniem, które wkrótce się spełni, jest 
rola Violetty w Traviacie Verdiego. 

 ▸ Jest Pani w przededniu wydania pły-
ty – proszę trochę opowiedzieć o arty-
stycznej stronie tego przedsięwzięcia. 
Zaciekawiła nas także informacja, że 
wydanie płyty wsparli finansowo lokal-
ni przedsiębiorcy – jak w świetle Pani 
doświadczeń wygląda mecenat zawier-
ciańskiego biznesu nad rodzimymi ar-
tystami?
 ▸ Płytę nagrywam wspólnie ze znako-

mitą orkiestrą Sinfonietta Bydgoska, 
z którą 7 lat temu wspólnie z Maciejem 
Niesiołowskim zaśpiewałam pierwszy 
koncert. Płyta będzie trochę operowa, 
trochę operetkowa. Nie zabraknie na 
niej utworów, które są mi szczególnie 
bliskie. Całość ukaże się na początku 
roku 2012. Producentem płyty jest fir-
ma fonograficzna DUX, krajowy potentat 
w dziedzinie wydawania muzyki klasycz-
nej. Realizację przedsięwzięcia wsparło 

kilka zawierciańskich firm. Myślę, że nie 
będą żałowały swojego wkładu w kulturę.

 ▸ Dziękuję za rozmowę. 

Anita Maszczyk – absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Za-
debiutowała partią Adeli w Zemście 
nietoperza J. Straussa w Operze Ślą-
skiej w Bytomiu w 1999 r. Solistka Gli-
wickiego Teatru Muzycznego. Współ-
pracuje m.in. z Operą Krakowską oraz 
z Operą Śląską w Bytomiu, Teatrem 
Muzycznym w Lublinie. Występowa-
ła na scenach wielu miast Polski oraz 
zagranicą. Laureatka Nagrody Arty-
stycznej Dyrektora Gliwickiego Te-
atru Muzycznego za sezon 2001/2002, 
za rolę Rosiny w Cyruliku sewilskim.

 K O N K U R S

Redakcja kwartalnika „Zawiercianin” 
ogłasza konkurs na najciekawszą 
inicjatywę społeczno-kulturalną, 

podjętą przez czytelników na 
terenie miasta lub powiatu.

Celem konkursu jest rozbudzenie zaangażowania osób ze społecz-
ności lokalnej oraz umożliwienie im zdobycia większego doświad-
czenia i kompetencji w dziedzinie działalności społecznej. W ramach 
nagrody zwycięzca będzie miał możliwość odbycia bezpłatnej dwu-
tygodniowej praktyki w Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Lokal-
nych, gdzie pozna m.in. specyfikę pracy organizacji pozarządowej.

Zgłoszenia w ramach konkursu należy przesyłać do 15 lutego 2012 r. 
za pomocą poczty elektronicznej na adres redakcja@zawiercianin.
pl lub przekazać osobiście do Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Se-
natorska 14, Zawiercie, w dni robocze w godz. 8–17. Każde zgłosze-
nie powinno być dokładnie opisane – dane kontaktowe zgłaszanej 
inicjatywy oraz osoby zgłaszającej, a także uzasadnienie zgłosze-
nia. W konkursie mogą brać udział osoby w dowolnym wieku i nie-
zależnie od innych cech osobistych – jedynym warunkiem jest dzia-
łalność na terenie powiatu zawierciańskiego.

ZAPRASZAMY!
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POCZĄTKI 

Na progu industrializacji, po utworze-
niu Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie” 
(1878), następował gwałtowny przyrost 
ilości mieszkańców w powstających jak 
grzyby po deszczu nowych osadach fa-
brycznych. Robotnicy przybywali w oko-
lice Zawiercia całymi rodzinami, razem 
z  dziećmi. Dla tych ostatnich dostęp 
do szkół początkowych był utrudniony. 
Funkcjonowały one bowiem w systemie 
gminy wiejskiej.

Dodatkową przeszkodą był istniejący 
podział administracyjny. Warunki sprzy-
jające rozwojowi sieci szkolnej i ułatwie-
niu dostępu do wiedzy dla małych miesz-
kańców osiedli fabrycznych powstały 

z chwilą przeniesienia gminy Kromołów 
do guberni piotrkowskiej (1879) i przyłą-
czenia Zawiercia Dużego (1884) do gmi-
ny Kromołów. Dwie gminne szkoły po-
czątkowe (istniejące już wcześniej) w dal-
szym ciągu nie były w  stanie podołać 
oczekiwaniom. Pierwszy krok w kierun-
ku rozwoju sieci szkolnej uczynili zawier-
ciańscy ewangelicy. Założona przez nich 
szkółka dla młodych ewangelików funk-
cjonowała do 1892 r., gdy zostali zmu-
szeni do opuszczenia pomieszczeń wy-
najmowanych od TAZ. 

Stało się tak z dwóch powodów. Oka-
zało się, że placówkę założono wbrew 
przepisom obowiązującym wówczas 
w  Królestwie Polskim. Jednocześnie 
wchodził w życie przepis o obowiązku 

tworzenia szkół fabrycznych przez zakła-
dy zatrudniające powyżej 1000 robotni-
ków. W pomieszczeniach opuszczonych 
przez ewangelików zaczęła więc funkcjo-
nować szkoła fabryczna TAZ. Była to dru-
ga szkoła fabryczna w Zawierciu. Jesz-
cze przed wejściem w życie wspomnia-
nych przepisów działała bowiem szkoła 
początkowa dla dzieci pracowników Ko-
lei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Natomiast na pierwszą szkołę średnią 
mieszkańcy zawierciańskich osad czekali 
do 1898 r., gdy Helena Malczewska zało-
żyła tzw. pensję – gimnazjum dla dziew-
cząt. Z kolei chłopców pragnących konty-
nuować naukę posyłali zawiercianie do Bę-
dzina, Częstochowy, a nawet do Piotrkowa.

„MACIERZ” W ZAWIERCIU

W  1905  r. grupa intelektualistów zało-
żyła organizację Polska Macierz Szkol-
na. W  gronie jej twórców znalazł się 
m.in. Henryk Sienkiewicz. W Warszawie 
w pierwszym roku działalności powstało 
21 kół PMS, a 79 na prowincji. Wśród nich 
wymieniane jest również zawierciańskie 
koło, które w końcu roku osiągnęło liczbę 
899 członków, a prezesem wybrano Mak-
symiliana Walickiego. Jeszcze w tym sa-
mym roku rozpoczęto starania o utwo-
rzenie w Zawierciu gimnazjum męskiego. 
Idei tej towarzyszyło wielkie zaangażowa-
nie mieszkańców zarówno samego miasta, 
jak również okolicznych miejscowości. 

Fundusze na uruchomienie szkoły 
gromadzono w  każdy znany wówczas 

„MACIERZ” ZAWIERCIAŃSKIEJ 
OŚWIATY

Zdzisław Kluźniak

Oferta szkolnictwa ponadpodstawowego w Zawierciu i okolicach 
jest bardzo bogata pod względem ilości szkół i kierunków 
kształcenia. Utrzymanie takiej infrastruktury szkolnej staje się 
powoli sztuką przy panującej mizerii budżetowej. Warto zatem 
przypomnieć o roli i sposobach działania Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Była to organizacja bardzo zasłużona dla tworzenia 
podwalin szkolnictwa ponadpodstawowego zarówno w okresie 
powstawania infrastruktury miejskiej w Zawierciu, jak również 
w latach międzywojennych. Poprzez swą działalność miała 
znaczący wpływ na rozwój oświaty szkolnej i pozaszkolnej.

Podopieczni ochronki PMS
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sposób. Gdy we wrześniu 1907 r. w par-
ku Bronisławów zorganizowano festyn 
połączony ze zbiórką pieniężną na ten cel, 
oprócz mieszkańców Zawiercia uczest-
niczyli w nim również częstochowianie. 
Atrakcją loterii fantowej był jeleń, poda-
rowany przez dyrektora huty – Gerharda. 
5 października 1907 r. miała miejsce uro-
czystość poświęcenia ośmioklasowego 
gimnazjum filologicznego przy ulicy Bla-
nowskiej. Jego pierwszym dyrektorem 
został Józef Mejer, a nauczycielami byli 
m.in. ks. Cugowski, Berg, Dietl… 

Zawierciańskie koło założyło też 
ochronkę dla dzieci w wieku 7–10 lat, do 
której uczęszczało 120 maluchów, a ich 
prace były eksponowane na Wystawie 
Przemysłowo Rolniczej w Częstochowie 
w 1909 r. W maju 1907 r. powstał okręg 
zawierciański PMS, obejmujący swoim 
działaniem 10 okolicznych gmin. Skon-
centrowano się na wspieraniu ochronek, 
w których dzieci chłopów i robotników 
mogły liczyć na bezpłatną opiekę i naukę, 
gdy dorośli pracowali. 

O funkcjonowaniu ochronek w okoli-
cach Zawiercia do momentu powstania 
II Rzeczypospolitej posiadamy niewielką 
i fragmentaryczną wiedzę. O znaczeniu 
i wkładzie PMS w wychowanie najmłod-
szych może świadczyć rodzinna anegdo-
ta. Jeden z moich wujów na spotkaniach 
rodzinnych przechwalał się, że nikt nie 
ma tak solidnego wykształcenia, jak on. 
Szczycił się tym, że skończył dwie pierw-
sze klasy szkoły powszechnej i… ochronkę.

Z końcem 1907 r. w wyniku wcześniej-
szego wprowadzenia stanu wojennego 
(wystąpienia robotnicze w Królestwie Pol-
skim) wszedł w życie zakaz działalności or-
ganizacji i stowarzyszeń o charakterze na-
rodowym. Zasiane ziarno jednak zakieł-
kowało. Założone gimnazjum i ochronki 
w dalszym ciągu funkcjonowały. 

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
KSZTAŁCENIA

Przypominając o wkładzie Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w budowę systemu edu-
kacji na ziemi zawierciańskiej, nie sposób 
pominąć znaczenia jej działań w zakresie 
kształcenia kadr nauczycielskich. Jest to 
również ciekawy przyczynek do procesu 
postępowania feminizacji tego zawodu. 

Po wybuchu I wojny światowej zawier-
ciańskie szkolnictwo zostało w wieloraki 
sposób dotknięte skutkami konfliktu. Je-
sienią pierwszego roku wojny, w czasie bi-
twy w okolicach Zawiercia wiele szkół zo-
stało zdewastowanych, zamienionych na 

wojskowe lazarety i miejsca zakwaterowa-
nia żołnierzy. Wcześniej okolice Zawiercia 
opuściła znaczna część rosyjskich nauczy-
cieli, często znienawidzonych. Po odsu-
nięciu się frontu na wschód, Zawiercie po-
wracało do „normalności” (głód, epidemie, 
brak pracy), co zostało zaakcentowane 
przez nowe władze okupacyjne nadaniem 
praw miejskich (1915). Kiedy więc w 1916 r. 
reaktywowano Polską Macierz Szkolną, to 
właśnie przy aktywnym wsparciu finanso-
wym organizacji i jej prezesa – Antoniego 
Osuchowskiego, utworzono Seminarium 
Nauczycielskie Żeńskie. Po upaństwowie-
niu szkoły w 1921 r., za swojego patrona 
placówka obrała właśnie jego. 

Absolwentki tego seminarium od 
1921 r. (nauka trwała 5 lat) i jeszcze dłu-
go po 1945 r. stanowiły trzon kadry na-
uczycielskiej okolic Zawiercia. Życie jest 
jednak pełne paradoksów. Za pierwszego 
absolwenta szkoły należy bowiem uznać 
Konstantego Ćwierka – znanego zagłę-
biowskiego dziennikarza, który jako eks-
tern zdał egzamin pedagogiczny w Se-
minarium Nauczycielskim w Zawierciu 
24 czerwca 1916 r.

PODWALINY SZKOLNICTWA 
ZAWODOWEGO

Za początek szkolnictwa zawodowego 
należy uznać rok 1919. Dokształcająca 
Szkoła Rzemieślnicza mieściła się przy 
ulicy Blanowskiej – prawdopodobnie lek-
cje odbywały się w budynku Gimnazjum 
Męskiego w soboty i niedziele. 

W 1927 r. przy ulicy Kopalnianej (dziś 
Obr. Poczty Gdańskiej) rozpoczęto wzno-
szenie nowego budynku dla Szkoły Rze-
mieślniczo-Przemysłowej Polskiej Macie-
rzy Szkolnej. W roku 1929/1930 uczęsz-
czało do niej 132 uczniów, a w 1933/1934 
już 237. W latach 1927–1937 zawierciań-
skie placówki kształcenia zawodowego 
PMS ukończyło 246 osób. 12 maja 1939 r. 
szkołę tę przekształcono na Prywatne 
Męskie Trzyklasowe Gimnazjum Mecha-
niczne Polskiej Macierzy Szkolnej.

Budżet tej zasłużonej dla Zawiercia 
organizacji zamykał się w 1937 r. kwotą 

199 774,22 zł. Działka ze szkołą również 
należała do PMS. Prowadzenie działal-
ności oświatowej nie było rzeczą łatwą 
zwłaszcza w okresie największego kry-
zysu w  dziejach miasta. Dla przykła-
du: wpływy na konto Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Zawierciu w 1934 r. wynio-
sły 66 036,51 zł, a wydatki 74 607,39 zł.

OŚWIATA POZASZKOLNA

Kursy dla analfabetów, wykłady oświato-
we, przedstawienia teatralne – to tylko 
wybrane tematy z szerokiego spektrum 
ofert kształcenia, proponowanych miesz-
kańcom Zawiercia i okolicznych gmin. 
Kilka lat temu jeden z moich znajomych 
przyniósł książkę znalezioną w składzie 
makulatury. Intrygująca była piecząt-
ka odbita na wielu kartach – z napisem 

„PMS”. Polska Macierz Szkolna prowadzi-
ła bowiem w latach trzydziestych dwie 
biblioteki – jedną stałą, mieszczącą się 
przy ul. Kościuszki 33, a także jedną wę-
drowną. W zbiorach bibliotecznych PMS 
posiadał wówczas 3740 książek – dla po-
równania w 1907 r. było to 2335 tomów. 

TO ONI NIEŚLI KAGANEK OŚWIATY

Od czasu do czasu słychać narzekania 
na nadmierne koszty utrzymania placó-
wek oświatowych, wysokość składek na 
komitet rodzicielski itp. W takich cza-
sach warto przypomnieć osoby, które 
jako pionierzy i społecznicy budowały 
podwaliny zawierciańskiej oświaty, nie 
skąpiąc przy tym grosza i  osobistego 
zaangażowania: Maksymiliana Walic-
kiego, Michała Terecha, Józefa Miku-
lińskiego, Piotra Kuchtę, Stanisława Szy-
mańskiego, ks. Franciszka Zientarę, ks. 
Bolesława Wajzlera, Henrykę Jakliczo-
wą, Franciszka Giertycha i ks. Francisz-
ka Pędzicha… To oni rozpoczęli proces 
tworzenia współczesnej infrastruktury 
oświatowej. Przed zawierciańskimi spo-
łecznikami XXI wieku, kontynuatorami 
dzieła Polskiej Macierzy Szkolnej, stoi 
zadanie tylko z pozoru o wiele prostsze, 
ale równie trudne. 

Dawna szkoła rzemieślnicza PMS



22

Jednym z kluczowych elementów dzia-
łalności Centrum Inicjatyw Lokalnych 

(CIL) jest Fundusz Inicjatyw Lokalnych. 
Powstał on w 2010 r., a jego celem jest 
wsparcie lokalnych społeczności, orga-
nizacji pozarządowych oraz liderów ak-
tywności obywatelskiej. Środki, którymi 
dysponuje Fundusz, są pozyskiwane za 
pomocą przekazywania 1% podatku przy 
corocznym rozliczaniu PIT-ów. 

Skąd pomysł na Fundusz? – „Został 
on założony z myślą o tych stowarzysze-
niach, które nie posiadają statusu orga-
nizacji pożytku publicznego, więc nie 
mogą samodzielnie ubiegać się o wspar-
cie z odpisów 1% podatku. To najczęściej 
małe organizacje o ograniczonych fun-
duszach, za to skupiające aktywnych lu-
dzi, robiących wiele dobrego dla swoich 
miejscowości czy wybranych grup. W ra-
mach Funduszu otrzymują identyfika-
tor, dzięki któremu pieniądze trafiają do-
kładnie do tej organizacji, którą wybrał 
podatnik” – wyjaśnia Janusz Bieńkow-
ski, prezes CIL. To inicjatywa unikatowa 
w skali kraju. 

Środki zgromadzone w ten sposób są 
przeznaczane na działalność organiza-
cji pozarządowych. W roku 2011 dzięki 

wsparciu podatników udało się pozyskać 
na Fundusz Inicjatyw Lokalnych niemal 
40 tysięcy złotych. Środki z  Funduszu 
zostały przekazane m.in. Zawierciań-
skiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wie-
ku, stowarzyszeniu „W Kobietach Siła” 
z Irządz, Uczniowskiemu Klubowi Spor-
towemu przy Ośrodku Pomocy Dziecku 
i Rodzinie w Górze Włodowskiej, stowa-
rzyszeniu „Podlas” z Myszkowa, klubom 
sportowym Warta Zawiercie i  Źródło 
Kromołów, Zespołowi Folklorystyczne-
mu „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii. Łącznie 
w  ramach FIL wsparcie otrzymało 20 
podmiotów z powiatów zawierciańskie-
go i myszkowskiego. 

Jakie efekty przynosi to w praktyce? 
Mówiąc konkretniej: na co przeznaczane 
są pieniądze zebrane z 1 procenta? Oto 
jeden z przykładów: „Środki przekazane 
nam przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 
zamierzamy przeznaczyć na wyjazdy wy-
chowanków na krytą pływalnię, na Ha-
lowe Mistrzostwa Polski Domów Dziecka 
w piłce nożnej w poszukiwaniu talentów 
»Nadzieja na Euro 2012« oraz na zakup 
sprzętu sportowego, w tym m.in. piłek do 
siatkówki i futbolowych oraz sprzętu do 
gry w tenisa stołowego” – mówi Zbigniew 

Sołtys z Ośrodka Pomocy Dziecku i Ro-
dzinie w Górze Włodowskiej. 

Paweł Abucki, wiceprezes CIL, wyja-
śnia: „Fundusz Inicjatyw Lokalnych jest 
dopasowany do indywidualnych potrzeb 
ludzi i  organizacji. To realne wsparcie, 
bez którego wiele przedsięwzięć nie mo-
głoby zostać zrealizowanych”. I zachęca 
wszystkich: „Warto o tym pamiętać pod-
czas najbliższego okresu rozliczeniowe-
go. To nic nie kosztuje, a tak wiele można 
pomóc. Każdy może bez wysiłku prze-
znaczyć na Fundusz 1% swego podatku, 
warto więc zadbać, aby przekazane środ-
ki wspierały lokalne społeczności, przy-
czyniając się tym samym do rozwoju ini-
cjatyw w naszym regionie”.

Zachęcamy do pamiętania o lokalnych 
stowarzyszeniach podczas najbliższego 
rozliczenia podatkowego i wypełniania 
formularza PIT. Wiele organizacji utrzy-
muje się głównie z wpływów z „jednego 
procenta” i to właśnie dzięki nim mają 
możliwość podejmowania różnych dzia-
łań. Możesz im pomóc bez wydawania 
choćby złotówki. Wystarczy przekazać 
1% podatku na Centrum Inicjatyw Lokal-
nych, wpisując w formularzu PIT numer 
KRS 0000 215 720. 

WSPÓŁPRACA, KTÓRA 
PROCENTUJE

Izabela Biel
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INKUBATOR

dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do udziału w projekcie zapraszamy:

przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów 

zawierciańskiego i myszkowskiego.

Więcej informacji: Inkubator  

Organizacji Pozarządowych

ul. Senatorska 14, Zawiercie, tel. 533 121 204

Paweł Abucki (koordynator) – tel. 695 549 929

Janusz Bieńkowski (doradca) – tel. 502 080 102

www.zawiercianin.pl
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W ZAWIERCIU

Partner projektu:

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

http://zawiercianin.pl/


Twój 1% podatku  
może wiele zmienić

Podaruj młodym 
Przyszłość 

Wspieraj lokalne inicjatywy

Centrum InICjatyw LokaLnyCh
www.cil.org.pl | KRS: 0000 215 720


