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Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą opracowania 
przygotowane przez doświadczonych działaczy społecznych, a które prezentują 
autentyczne, historyczne już opisy różnych inicjatyw społecznych, które 
podejmowane były w ostatnim 20-leciu na terenie obecnego województwa 
śląskiego. Te unikalne Pamiętniki zawierają osobiste motywacje i doświadczenia 
ich autorów, przedstawiają fakty, które specyficzne były w okresie pierwszych lat 
budowania demokracji w Polsce, pokazują, jak rozwijało się społeczne 
zaangażowanie, ile w nim było spontaniczności, radości, energii i swobody, chociaż 
nie brakowało również trudnych sytuacji, które jednak jeszcze bardziej 
mobilizowały do skuteczniejszego działania. 

W treściach Pamiętników przewija się atmosfera wolności, ogromnego 
optymizmu, nadziei i zaufania do powstającej nowej rzeczywistości społeczno-
gospodarczej. Wyjątkowy czas, wyjątkowi ludzie, wyjątkowe plany i marzenia.

Niezwykle ważne jest, aby te doświadczenia i przeżycia, dla wielu 
społeczników stanowiące ważny, jeśli nie najważniejszy etap życia, nie zostały 
zapomniane i mogły posłużyć nowym pokoleniom pracowników 
i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Zachęcając czytelników do lektury, chciałabym podziękować autorom 
Pamiętników za podzielenie się osobistymi refleksjami i przeżyciami, a przede 
wszystkim podziękować za zaangażowanie, wytrwałość, która dla nas wszystkich 
stanowić powinna wzorzec działania i realizacji misji życiowej.

Anna Kruczek
Prezes 

Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
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Pamiętnik wolontariusza
Ewa Bednarek

Abyś żył w ciekawych czasach…

Pisanie na temat własnych działań nie jest prostą sprawą, zwłaszcza, że 
trudne sprawy i wyjątkowe historie towarzyszyły mi właściwie w każdej 
dziedzinie, zarówno w czasie mojego życia zawodowego, jak i prywatnego.

W tym krótkim opisie chcę przedstawić przebieg mojej pracy, a jest to 
okres ponad czterdziestu lat. Urodziłam się w Częstochowie, w domu, w którym 
przywiązywano wagę do pomocy i szacunku do człowieka. Wartości, jakie 
stamtąd wyniosłam są niewątpliwie ponadczasowe, ponieważ wolontariat był 
naturalny tak, jak zwykłe codzienne czynności. Po ukończeniu szkoły średniej 
wyjechałam do szkoły pielęgniarskiej. Wróciłam do Częstochowy, założyłam 
rodzinę. Z chwilą powstania województwa podjęłam pracę w Polskim 
Czerwonym Krzyżu na stanowisku Kierownik Punktu Opieki - pracowałam tam 
przez dwadzieścia lat. Praca moja polegała na organizowaniu pracy sióstr PCK  
i odwiedzaniu chorych, interesowaniem się ich stanem zdrowia, kontaktami 
z rodziną, lekarzami, szpitalami. Bardzo często była to pomoc rzeczowa ze 
względu na niskie świadczenia emerytalne, wykup drogich leków, środków 
higienicznych, pościeli i innych niezbędnych rzeczy. Poznałam wówczas wszelkie 
aspekty działania i pracy, odpowiedzialności za pacjenta oraz pracownika. 
Wielokrotnie praca z człowiekiem nie kończyła się w sztywnych ramach czasu 
pracy i absorbowała energię, jednocześnie dając siłę na kolejne dni. Każde 
problemy do rozwiązania dawały doświadczenie i uczyły życia.

Prowadziłam także szkolenia nowych kandydatek na siostry PCK. 
Utrzymywałam kontakt z lekarzami i organizowałam praktyki w szpitalach na 
oddziałach: neurologii, chirurgii urazowej, onkologii. Oprócz tego raz 
w miesiącu odbywały się spotkana, na których omawiano stany chorych 
i różne problemy dotyczące ich życia codziennego. Stan wojenny był 



4.

bardzo trudnym okresem dla wszystkich. Polski Czerwony Krzyż miał w tym 
czasie bardzo dużo ciężkiej pracy, zwłaszcza, że nie zawsze wiedziałyśmy, jak 
pomóc, by nikogo nie skrzywdzić. Był moment strachu,  pogubienia ale 
wiedziałam z koleżankami, że musimy działać dobrze, szybko i konkretnie. 
Stanowiliśmy zespół, który pozwolił na dobre działania. Obecnie problemy 
etyczne także pojawiają się w mojej pracy, są oczywiście innego formatu, ale 
nadal pomoc, która nie krzywdzi, nie poniża i nie wyręcza jest sztuką samą 
w sobie.

W poprzednim okresie interesowano się losem internowanych, pomagając 
im, zakupując żywność, odzież, leki i inne niezbędne rzeczy. Studenci  akademii 
medycznej byli kierowani do nas do pracy. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkie 
osoby, które przychodziły do nas miały zapewnioną pomoc. Czas ten był okresem 
nieznanym, ale zrozumiałam, że dobra grupa pracowników może wiele zrobić. 
Jednym z bardzo ważnych wydarzeń był pierwszy pobyt Papieża w Polsce. Polski 
Czerwony Krzyż był przygotowany bardzo dobrze: całodobowe dyżury sióstr 
PCK pod szczytem Jasnogórskim, noclegi w siedzibie biura, ciepłe posiłki, 
napoje, biuro otwarte przez całą dobę i pracownicy zawsze gotowi pomagać. 
Potrafiliśmy działać w terenie, potrafiliśmy działać dla innych.

Po okresie dwudziestu lat pracy, którą do chwili obecnej wspominam, był to 
jeden z trudniejszych okresów mojego życia. Tworzyłyśmy grupę osób, które 
umiały sobie pomagać, mimo wielu trudności. Nie liczono czasu pracy, nasze 
rodziny też pomagały - zawsze widzieliśmy jeden cel - człowiek, który czeka na 
naszą pomoc bez względu na konsekwencje. Do chwili obecnej mam kontakt ze 
swoimi koleżankami - siostrami PCK, na które zawsze mogę liczyć. 

Przeniesienie usług opiekuńczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej było dla mnie niezrozumiałe. Polski Czerwony Krzyż przez wiele lat 
szkolił siostry PCK - ja sama przy współpracy z lekarzami i koleżankami 
przeszkoliliśmy około 300 osób. Każda z kursantek odbywała praktykę w szpitalu 
na oddziałach, a jeszcze dodatkowa praktyka u chorego w domu z siostrą PCK, 
która pracowała długo i miała więcej wiedzy, dawała pozytywne efekty. Dopiero 

po tym okresie nabywania doświadczeń osoba obejmowała samodzielny dyżur 
u chorego. W tym czasie powstało dużo Punktów Opieki poza terenem 
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Częstochowy: Rudniki, Blachownia, Konopiska, Kruszyna, Lubliniec, Olesno, 
Kłomnice. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszłam z grupą sióstr 
PCK, gdzie spotkałam koleżanki z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Tak 
oto zaczęła się nasza wspólna droga. Wiedziałyśmy o swojej pracy dużo, 
miałyśmy wieloletnią praktykę i bardzo dobrze rozumiałyśmy siebie nawzajem. 
W tym czasie ukończyłam szkolenie do prowadzenia Usług Psychiatrycznych 
w Lublińcu. Szkolenie to przeszły także pielęgniarki i siostry PCK z długim 
stażem. Powstał Punkt Usług Psychiatrycznych. Od tego czasu praca była 
zupełnie inna- polegała na pomocy osobom z zaburzeniami z różnych środowisk 
i różnorodnymi problemami. Każdy podopieczny miał skierowanie od lekarza 
specjalisty, który zajmował się jego stanem zdrowia. Starałam się dość często 
kontaktować się z rodziną i lekarzami – osobami, które wiedziały wiele o chorym 
i były dla niego ważne. Więzi rodzinne w każdym przypadku mają kolosalne 
znaczenie dla powodzenia leczenia. Gdy po 18 latach intensywnych 
i energicznych działań trzeba było przejść na emeryturę okazało się, że będzie to 
dla mnie bardzo trudny etap. Praca, którą wykonywałam tak długo, stała się 
ogromną częścią mojego życia. Było to coś, co bardzo lubiłam, co dawało mi 
energię. Wiedziałam, że to, co robiłam służyło człowiekowi. Ilekroć o tym myślę, 
zawsze podkreślam, że to dom rodzinny nauczył mnie szanowania pomocy 
ludziom. Ale nie był to smutny koniec mojej społecznej działalności. Po kilku 
miesiącach bycia emerytką zgłosiłam się do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
AGAPE - do pana prezesa Kazimierza Słobodziana i zostałam tam do chwili 
obecnej. To już siódmy rok mojej pracy w Centrum Wolontariatu przy 
Stowarzyszeniu AGAPE. Jestem szczęśliwa i znowu czuję się komuś potrzebna. 
Staram się wykorzystać moje doświadczenie. Pomimo znacznych zmian 
struktury społeczeństwa, ewolucji działań i zasad pomagania widzę, że są rzeczy 
ponadczasowe i ponadustrojowe, takie, które nie zależą od otoczenia, ale od nas 
samych. Zawsze ważny dla mnie szacunek i indywidualizm w podejściu do 
drugiego człowieka nadal się sprawdza. Nie trzeba być ideałem– wystarczy po 
prostu słuchać i starać się rozumieć rzeczywistość i problemy drugiego 
człowieka.
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Pamiętnik poświęcam wszystkim moim Kochanym Przyjaciołom, 
wszystkim ludziom, których dane mi było spotkać i poznać po drodze, wszystkim 
tym, którzy wyciągali do mnie pomocną dłoń w chwilach radości i w chwilach 

zwątpienia. Dziękuję z całego serca wszystkim, z którymi w różnych 
chwilach życia złączył mnie los.

„MOJE WSPOMNIENIA, 
NIEDOKOŃCZONA OPOWIEŚĆ …”

Andrzej Bogdanowicz

Samotni ludzie
Czy znasz samotność swoich bliźnich?
Samotność więźnia, który widzi słońce

i wie, że na zewnątrz nikt o nim nie myśli.
Samotność chorego, który ma niewielkie,

jeśli nie żadne, widoki na wyzdrowienie,
i który całymi dniami czeka na odwiedziny.

Samotność starego mężczyzny, starej kobiety,
którzy żyją sami i których żonate lub zamężne dzieci

nie mają dla nich czasu i nie interesują się nimi.
Samotność matki bez męża,

która sama musi troszczyć się o dzieci.
Czy znasz rozdzierającą samotność ludzi, którzy

wygłodzeni leżą w tak wielu miejscach Azji, Afryki
czy Ameryki Południowej i czekają na śmierć?

Wewnętrzną samotność tak wielu współczesnych ludzi,
którzy przesyceni dobrobytem i przyjemnościami

zaczynają się bać bezsensu swojego życia.
Wycisz się i zadumaj, zadając sobie pytanie:

Co warte jest moje życie? Czy nie otrzymałem zbyt dużo?
Dlaczego tak wielu musi tak cierpieć?

Jeśli możesz swą obecnością i dobrym sercem
uczynić choćby jednego człowieka szczęśliwym.

poprawiłeś świat.
Phil Bosmans
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Każdy człowiek ma w sobie ukryte olbrzymie pokłady różnych 
możliwości, o których nawet sam nie wie, dopóki nie musi sięgnąć do worka 
magii i tajemnic, jakie w sobie kryje, a z którego wydobywa swoje ukryte skarby, 
po to, by zmieniać swój świat, a może także świat innych. Sytuacja, kiedy trafia 
nas jakieś zdarzenie, albo sytuację, z którą nie możemy sobie poradzić, bądź 
nieszczęście, które burzy cały nasz dotychczasowy, poukładany, przejrzysty 
i pewny świat.

Często nawet nie mamy czasu pomyśleć o tym, co wokół nas, o tym, że 
może tuż obok, gdzieś za ścianą czeka ktoś, kto potrzebuje odrobinę uśmiechu, 
życzliwości a może pomocy.

Kiedy w 1986 roku postawiono mi diagnozę, kiedy stałem się bezradnym 
jeszcze młodym człowiekiem, za wszelką cenę próbowałem znaleźć ludzi, którzy 
pomogą mi zrozumieć to, co się stało, którzy pomogą przetrwać te najtrudniejsze 
chwile mojego życia. W czasie, kiedy każde dobre słowo mogło być balsamem na 
zbolałą duszę, wydawało mi się, że jest ich tak wielu, a okazało się, że tak 
naprawdę nie ma nikogo. Było to twarde, ale zarazem okrutne spojrzenie w szarą, 
codzienną rzeczywistość. Potem mijały kolejne dni i lata, spotkania z ludźmi 
podobnymi do mnie, mającymi mnóstwo problemów i smutnych doświadczeń, 
mających bliskich, posiadających rodziny, a jednak jakże bardzo samotnych 
i zagubionych z poranionymi sercami, pomimo to bardzo pragnących zmienić 
coś w swoim trudnym życiu. Tak mijał czas, spotkania i długie niekończące się 
rozmowy na szpitalnych korytarzach. Poznawaliśmy siebie nawzajem, 
przeżywaliśmy chwile zwierzeń i szczerości, chwile radości i śmiechu, gdy 
spotykaliśmy się na kolejnych szpitalnych randkach. A kiedy już wiedzieliśmy 
o sobie, o chorobie coraz więcej, gdzieś w podświadomości zaczęła mnie 
nachodzić i nurtować myśl, że mimo bólu, mimo choroby, która nas dopadła, 
w grupie czujemy się jakby bezpieczniej, że jest nam lżej, łatwiej znosić 
cierpienie, a życzliwość w stosunku do siebie wypływała z nas samych. Kiedy 
pojawiał się uśmiech na czyjejś zmartwionej twarzy, cieszyliśmy się wszyscy jak 
dzieci, że udało się odmienić nastrój komuś nam bliskiemu, komuś, kto może 
sam nie poradziłby sobie z problemem, który go męczył, a może nawet 
prześladował. Kiedy opowiadaliśmy historyjki z życia codziennego, choć 
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czasem były smutne, a nawet przerażające, szczególnie te, których 
doświadczaliśmy w życiu codziennym, w środowisku, w którym żyjemy, 
okazywało się, że mimo tłumu, który nas otacza, jesteśmy sami, często nawet 
traktowani jak coś gorszego, jak ludzie drugiej kategorii, ludzie, od których 
należy stronić, albo na pewno się dystansować. Obserwując to wszystko, 
a jednocześnie nabierając dystansu do problemów, jakie przynosiła codzienność, 
rodziła się coraz głębsza myśl, by skrzyknąć wszystkich, których spotykałem 
w tym czasie i zrobić coś, co pomoże nam walczyć, a jednocześnie ułatwi nam 
codzienne funkcjonowanie, zmieni szarą rzeczywistość, a także pomoże 
rozwiązywać różne, bardziej lub mniej ważne problemy.

I tak jesienią 1993 roku zacząłem już odważniej rozmawiać z moimi 
nowymi przyjaciółmi o stworzeniu stowarzyszenia, gdzie moglibyśmy się 
spotykać, rozmawiać o naszych problemach, wspierać się nawzajem, a także 
próbować rozwiązywać różne ważne sprawy, z jakimi się borykaliśmy.

W tamtym czasie problemów było mnóstwo: nieprzystosowane mieszkania, brak 
telefonów, bariery architektoniczne wokoło, nie wspominając już o barierach 
w komunikowaniu się i o zwykłych ludzkich odruchach, gestach, czy tolerancji 
i akceptacji osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych. Problemy 
pojawiały się jak chmury na niebie, gdy tylko spotykaliśmy się i zaczynaliśmy 
rozmawiać. Pamiętam wtedy moją koleżankę- psycholog. Monika często mówiła 
mi: „Andrzej zakładaj stowarzyszenie! Pomogę Ci, dasz radę. Zobacz, ile jest 
problemów i nieszczęść, musisz coś z tym zrobić!”.  Jej namowy, spotkania 
i rozmowy przekonały mnie, że to jest właściwy czas, by coś z tym zrobić. 
Wówczas skrzyknęliśmy się w 15 osób. Pamiętam, że spotkaliśmy się w moim 
małym mieszkanku przy ul. Ordona w Katowicach.  Były to zarówno osoby 
chore, jak i zdrowe, między innymi: Halinka Z., Ala W., Monika, Bartek, Jurek, 
Andrzej, Basia, ja i kilka innych osób. Zaczęliśmy wspólnie przeglądać ustawę 
„Prawo o stowarzyszeniach” i pisać statut. Tych spotkań było kilka, po czym 
złożyliśmy dokumenty w sądzie rejestrowym i nastąpiło wielkie oczekiwanie. 
7 marca 1994 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane, była to nasza ogromna 

radość, a także ogromna nadzieja, że powoli ruszamy do przodu, że zaczynamy 
właściwie nowe życie. Poszukiwania sali, w której moglibyśmy się spotykać 
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nie były łatwe, ale udało się. W suterenie przy ul. Górnika 5 był klub Radnych 
i PKPS. Dzięki pomocy radnego pana H. Adlera, mogliśmy się tam spotykać co 
2 tygodnie, choć nie obyło się bez przykrych incydentów. Któregoś dnia, ktoś 
z korzystających również ze świetlicy zapytał mnie, czy od nas można się zarazić. 
Pamiętam też, że gdy inni przychodzili po nas na spotkania, to nawet myli 
krzesła. No cóż życie. W kwietniu odbyło się nasze I walne zebranie, były nas 
wtedy 23 osoby, ale jakże były to ważne chwile, mówiliśmy o wielu problemach, 
których doświadczają codziennie chorzy i niepełnosprawni, snuliśmy plany, co 
będziemy robić i cieszyliśmy się z efektu, że udało się nam założyć organizację. 
W szybkim tempie przybywało osób i problemów do załatwienia, ale 
najważniejsze było to, by iść do przodu i rozwiązywać problemy. Wówczas już 
staraliśmy się o zamianę mieszkań dla kilku osób, o założenie telefonu.  Już 
wtedy nawiązaliśmy współpracę z Kliniką Neurologii i prof. A. Wajgtem 
w Katowicach Ligocie. Radość moja nie miała końca, że się udało, że istniejemy, 
że będzie można walczyć i próbować zmieniać rzeczywistość, by odmieniać losy 
i życie osób chorych i niepełnosprawnych. 

Nadszedł grudzień, święta zbliżały się milowymi krokami, był również 
Mikołaj. Nie wiedziałem, co robić, ale pragnąłem, by zorganizować spotkanie 
wigilijne, byśmy usiedli razem przy świątecznym stole. Pobiegałem po kilku 
instytucjach, hurtowniach, spotkałem życzliwych ludzi, zaprosiłem księdza, 
zaprosiłem kilka dziewczyn ze stowarzyszenia i udało się. Zorganizowaliśmy 
piękne spotkanie wigilijne dla 60 osób. W tej ciasnej świetlicy zmieściliśmy się 
wszyscy. Była i radość i łzy przy dzieleniu się opłatkiem, była wspaniała kolacja 
przygotowana w domowych warunkach, były upominki mikołajkowe, wspólne 
śpiewanie kolęd i ogromna radość. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak bardzo się 
cieszyłem, widząc radość w oczach tych ludzi. Pamiętam oczy pełne łez, 
a jednocześnie radości u wielu osób dla których ta wigilia była naprawdę 
rodzinna. Dla wielu z nich pewnie spędzona w gronie przyjaciół, a nie 
w samotności. Radość była tym większa, że panowała tak wspaniała rodzinna 
atmosfera, nawet żal było kończyć i żegnać się.  Takich miłych chwil 
i momentów było coraz więcej. Takie chwile radości sprawiały, że nasza grupa 
bardzo się powiększała. Przybywało nowych członków, a wśród nich były 
również rodziny osób niepełnosprawnych. To bardzo budowało 
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i dawało ogromnie dużo radości i satysfakcji, że jesteśmy potrzebni, że 
możemy pomagać, a jednocześnie spotykać się, rozmawiać, dzielić radościami 
smutkami i wspólnie działać, by zmieniać rzeczywistość. Często były to działania 
bardzo spontaniczne, wynikające z potrzeby serca, a jednocześnie ważne dla 
wielu z nas. To one miały wpływ na decydentów, by poprawiać zły stan rzeczy, 
jeśli chodzi o warunki bytowe, bariery, komunikację, a także propagowanie 
informacji o chorobie, o niepełnosprawności, by społeczeństwo uczyć tolerancji 
i akceptacji.

Tak mijały dni, miesiące, powoli lata. Już wtedy byłem pewny, że w tej 
euforii, która mnie ogarnęła, odnalazłem siebie, swoją misję i przeznaczenie. 
Wiedziałem, że czas poświęcany dla ludzi, dla stowarzyszenia,  na rozwiązywanie 
różnych bardziej lub mniej ważnych problemów, jest czasem, który daje ogromne 
poczucie radości i satysfakcji, że nie jest czasem zmarnowanym. Poznawanie 
wciąż nowych ludzi, nowych sytuacji dawało siłę i napęd, by śmiało iść do przodu 
i walczyć, by zmieniać to, co możliwe już i wpływać na to, co trzeba zmienić 
później. Byłem tak zaabsorbowany swoim działaniem, że właściwie moja choroba 
zeszła gdzieś na drugi plan. Ciągle zastanawiałem się, co nowego wymyślić, by 
polepszyć sytuację moich przyjaciół i  podopiecznych stowarzyszenia. Zacząłem 
organizować wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do Ciechocinka i Rept Śląskich. 
Pamiętam, że w ciągu roku wyjeżdżało wtedy po 150 osób. Był to czas, kiedy 
nurtowała mnie także myśl, żeby znaleźć obiekt i utworzyć profesjonalny ośrodek 
rehabilitacyjny. Miejsce, gdzie prócz spotkań, różnych pogadanek, można by było 
korzystać z bazy rehabilitacyjnej, pomocy lekarza neurologa, czy psychologa. 
Zaczęły się żmudne poszukiwania lokum, trudne rozmowy, ludzie patrzący 
z niedowierzaniem na mój pomysł i mój upór, i coraz bliższa wizja stworzenia 
takiego Centrum. Oczywiście był to także czas moich wędrówek po różnych 
instytucjach, by szukać potencjalnych sponsorów, ale także po urzędach, by 
przekonać ludzi decydujących o słuszności tego przedsięwzięcia, by 
zaakceptowali i uwierzyli w sens mojego pomysłu.  

Kolejną historią, której nigdy nie zapomnę i na którą wielu ludzi patrzyło z 
niedowierzaniem, był pomysł, który zrodził się w 1996 r. i dotyczył 

zorganizowania autokarowej pielgrzymki do Lourdes we Francji. Było to 
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nie lada wyzwanie. Trzeba było bowiem poszukać sponsorów, autokaru, 
opracować plan przejazdu, znaleźć miejsca noclegowe i wyżywienie, bez  
pośrednictwa biur podróży, by zminimalizować koszty. Pamiętam, poszedłem do 
zaprzyjaźnionych osób- Ani i Basi, które pracowały w takim biurze. Zaoferowały 
one swoją pomoc bezinteresownie i tak powstał plan wyjazdu,  który 
przewidywał do pokonania 5.600 km w 9 dni. W planie tym znalazły się: 
Wiedeń, Mariazzel, Genewa, Lion, Lourdes, Lazurowe Wybrzeże, Nicea, 
Wenecja i Praga. Niektórzy nazywali mnie szaleńcem, niektórzy dyskretnie, 
z niedowierzaniem uśmiechali się, zadając sobie pytanie:  „Jak on to chce 
zrobić?!”. Nasz plan przewidywał bowiem wyjazd dla ponad 50 osób 
niepełnosprawnych, w tym 14 na wózkach inwalidzkich. Tu z pomocą przyszedł 
nam „Bar tuś”-  fi rma przewozowa. Dzięki  c iepłym rozmowom 
z przedstawicielami firmy, zaoferowano nam autokar po kosztach, co miało 
ogromne znaczenie i wpływ na cenę pielgrzymki. No i stało się- 31 maja 1997 
roku wyruszyliśmy w tą wyjątkową i magiczną podróż.  Nie ukrywam, że miałem 
ogromnie dużo lęku i obaw,  ale nie było już odwrotu. Kilka razy dziennie na 
postojach i w miejscach docelowych, trzeba było wynieść z autokaru 
i z powrotem wnieść te 14 osób, ale w trzecim dniu ja i Marek nabraliśmy takiej 
wprawy, że nie było już z tym żadnych problemów. Wszyscy z uśmiechem przy 
kolacji żegnali kończący się dzień i z radością przy hotelowym śniadaniu 
zgłaszali gotowość do dalszej podróży. Był to niesamowity i piękny czas, kolejne 
i niepowtarzalne miejsca, niezapomniane widoki z okien autokaru, zwiedzanie 
i dalsza podróż, byle do celu. Kiedy dotarliśmy do Lourdes bardzo późnym 
wieczorem, przed hotelem stała grupka młodych osób, które przyglądały się, jak 
wyciągamy z autokaru osoby niepełnosprawne na wózkach. Nagle zobaczyliśmy, 
że wielu z nich płacze, wtedy to podeszła do nich jakaś młoda kobieta i ich 
zabrała. Jak się potem dowiedziałem, była to grupa młodzieży z Zespołem 
Downa z Lionu, która też przybyła na pielgrzymkę. Zdarzenie, które zobaczyli 
wywołało u nich wielki szok. Ujrzeli bowiem ludzi, którzy są o wiele bardziej 
chorzy i niesprawni i uśmiechają się, nie narzekając na zmęczenie, czy 
niewygodę. Było to dla nich przejmujące doświadczenie, o czym dowiedzieliśmy 
się podczas spotkania wszystkich pielgrzymów w ogromnej świetlicy, gdzie 
każda grupa przedstawiała się i miała krótki występ artystyczny. Byli tam 
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Włosi, Francuzi, Polacy, Holendrzy, Kanadyjczycy i mieszkańcy wielu innych 
krajów. Niesamowite było także zakończenie spotkania, kiedy to wszyscy 
w swoich językach zaśpiewali razem pieśń „Czarna Madonno”. Trzy dni 
spędzone w Lourdes zostawiły niezapomniane wrażenia i przeżycia.  Spotkania, 
rozmowy, zwiedzanie Sanktuarium, udział w procesji z lampionami, nocne 
spotkanie w grocie Marii z Lourdes, gdzie Matka Boża objawiła się Bernadecie, 
piękne opowieści polskiej zakonnicy, która przez całe 3 dni opiekowała się nami, 
kąpiel, a raczej rytualne zanurzenie w kamiennych wannach w lodowatej wodzie, 
było czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Także półdniowy pobyt w Biaritz 
nad Oceanem, to kolejne chwile których nigdy nie da się zapomnieć. Zwiedzanie 
Cannes, Nicei, Wenecji, to prawie jak bajka. Piękna i urocza Praga zakończyła 
naszą podróż. Tego wyjazdu nie da się zapomnieć i powtórzyć. Determinacja 
ludzi, życzliwość i radość, jaka panowała na pokładzie autokaru przez te 
wszystkie dni, uśmiech mimo zmęczenia i  niedogodności, dawały ogromne 
poczucie spełnienia i pozwalały uwierzyć, że warto było zorganizować ten 
wyjątkowy wyjazd. Do dziś często wspominamy te cudowne chwile, zabawne 
i śmieszne historyjki, jak również to, że mieliśmy możliwość wspólnego 
przeżywania tego wszystkiego. 

Wciąż po głowie chodzi myśl zorganizowania ponownie takiego wyjazdu.

Wkrótce potem okazało się, że wyjazd nie był jedynym wyjątkowym 
wydarzeniem 1997 roku. W tamtym czasie moja koleżanka, Marysia D. 
powiedziała mi, że w  Siemianowicach Śląskich stoi pewien stary, bo prawie 100-
letni, opuszczony od kilku lat budynek po byłej szkole podstawowej. To ona 
przekonała mnie, bym poszedł na rozmowę z prezydentem miasta. Sama zresztą 
pomogła mi się na nie umówić, a następnie poszła ze mną, by mnie wspierać. 
Rozmowa była bardzo treściwa i konkretna. Ja przedstawiłem swój pomysł i plan 
na Ośrodek,  a pan prezydent stwierdził, że musi sprawę przedyskutować 
i przemyśleć. Po dwóch tygodniach, odbyło się kolejne spotkanie, na którym już 
była bardzo poważna rozmowa  i uzgadnianie warunków wynajmu. 
Z perspektywy czasu wiem, że była to bardzo miła i mądra rozmowa, dzięki 

której ówczesny prezydent Pan Henryk Kulisz, podjął decyzję o wynajęciu nam 
tego terenu. W sierpniu 1997 roku podpisaliśmy umowę o nieodpłatnym 
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użyczeniu nam budynku na 5 lat. Była to nieopisana radość. Wreszcie mieliśmy 
swoje miejsce, a właściwie swój eden, gdzie będziemy mogli się spotykać, 
wspierać, a jednocześnie przestrzeń, gdzie moje marzenia o Ośrodku rehabilitacji 
mogły się ziścić.

Gdy ochłonąłem, a emocje opadły, wybrałem się na Przełajkę, by spokojnie 
obejrzeć budynek wraz z ogrodem i przemyśleć moją wizję i plany Ośrodka. 
Kiedy zobaczyłem to wszystko, co tam było, a widok był porażający: kupa gruzu, 
powybijane szyby, zagrzybione ściany, pozalewane pomieszczenia, wystające 
z sufitu dna miednic i wiaderek pełnych deszczowej wody z cieknącego dachu, 
w ogrodzie chwasty i pokrzywy na 2,5 metra, usiadłem na ganku przed 
budynkiem, rozpłakałem się i zacząłem zastanawiać nad tym, co zrobiłem. 
Wszystkie moje wizje, plany i marzenia zatopiły się w przerażeniu i bezsilnej 
niemocy. Ogrom prac niezbędnych do wykonania i koszty remontu były 
niebotyczne i nierealne do osiągnięcia. Pojechałem do domu i nie wiedziałem, co 
ze sobą zrobić. Było to coś w formie wojny z samym sobą. Trzeba było jednak 
brać się do roboty i coś z tym zrobić, by nie pokazać, że stchórzyłem. 

I tak oto wróciłem do szarej rzeczywistości. Ale chęć spełnienia marzeń 
i realizacji moich zamierzeń była silniejsza ode mnie i pchała wszystko do 
przodu. Zaczęło się intensywne poszukiwanie ludzi o wrażliwych sercach, którzy 
mogliby pomóc w tym przedsięwzięciu. Wciąż towarzyszyły mi rozkołatane 
myśli, nieprzespane noce, ale pojawiające się na horyzoncie postacie dodawały mi 
wiary. Tu trochę farby, tu linoleum, tu  jakieś szyby do okien, tu trochę rur, tu ktoś 
kto poprawił kocioł w kotłowni, i tak to się zaczęło. Pamiętam taki moment 
szczególny, była już jesień, ja bezradnie patrzyłem na zarośnięty ogród, 
powybijane i brudne szyby w oknach, trzeba było coś z tym zrobić. 
Postanowiłem, że pójdę do księdza na plebanię i z nim porozmawiam. To był 
strzał w 10! Ksiądz Jan, proboszcz parafii, zaprosił mnie w niedzielę, żebym 
przyszedł i po mszy powiedział wiernym o naszym przedsięwzięciu. Nie 
wyobrażacie sobie, jak ogromne i pełne radości było moje zdziwienie, gdy 
w tygodniu zaczęli przychodzić  mieszkańcy. Szli z kosami, widłami, grabiami, 
wiadrami i Bóg wie jeszcze z czym. I mężczyźni i kobiety. Zaczęło się totalne 
porządkowanie ogrodu, terenu wokół budynku, wstawiane okien, mycie 
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szyb, ogarnianie pomieszczeń. Było to piękne wydarzenie, a moja radość 
i wdzięczność nie miały końca. Zresztą ksiądz Jan okazał się wspaniałym 
Przyjacielem, na którego zawsze mogę liczyć i który wspiera w mnie i dobrych 
i w złych chwilach. Teraz, kiedy Ośrodek funkcjonuje, bywa stałym gościem. 
Zorganizował nam wiele pięknych, uroczystych momentów, takich jak 
poświecenie Ośrodka i samochodu, uroczystą mszę św. na otwarcie, na jubileusz 
15-lecia stowarzyszenia i 10-lecia Ośrodka. W każdy ostatni czwartek miesiąca, 
przyjeżdża, by spotkać się z chorymi i odprawia mszę św.

W tamtym okresie było wiele osób, na których pomoc mogłem liczyć. Był 
taki czas, kiedy musiałem zamieszkać w Ośrodku. Trzeba było w końcu tego 
wszystkiego dopilnować, w okresie zimowym ogrzać trochę, by znów nie 
pozamarzała woda i kaloryfery, a jednocześnie po to, by osuszać budynek. Stale 
także trzeba było porządkować, wynosić gruz, śmieci i stare zniszczone meble. 
Wtedy właśnie Gosia i Sabinka W., Krysia S., Alinka P., Halinka P., Józek S., 
Bartek i wiele innych osób bardzo mi pomagało. Byli ze mną cały czas, dlatego 
też wiedziałem na pewno,  że muszę to zrobić, że musi się udać. A było, co robić. 
W sumie z budynku wynieśliśmy ponad 1000 wiader gruzu, o czym potem 
napisała GW: „Tysiąc wiader szczęścia”. Była to bardzo ciężka i mozolna praca, 
lecz dawała tak ogromnie dużo radości, kiedy widać było, że wnętrze budynku się 
zmienia. Każdy przynosił co mógł: jakieś meble, krzesła, stoły, firanki, obrusy 
i tak robiło się coraz przytulniej. Pomogło również kilka instytucji i osób 
prywatnych. Ze środków PFRON zakupiliśmy pierwszy sprzęt rehabilitacyjny, 
Ugule, leżanki, rowerki, atlas, stepery, ławki, materace i piłki, ba nawet udało się 
zakupić samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. No i nie do wiary, 
5 grudnia 1998 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka rehabilitacyjnego dla 
chorych na SM, nazwanego później „Wichrowe Wzgórze”, połączone z mszą św. 
i poświęceniem busa. Zorganizowana była również super impreza połączona 
z Mikołajem, były występy zespołu BIG BOYS, wojskowa grochówka, którą 
przyrządzili nam żołnierze z jednostki w Bytomiu, no i wiele innych atrakcji. 
Wprost nie wierzyłem, że stało się to możliwe. Nie byłem pewny, czy to sen, czy 
jawa, a moja radość nie miała końca.

Takich sytuacji i momentów było ogromnie dużo, bo przecież to, co 
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zrobiliśmy, było dopiero namiastką Ośrodka z moich marzeń. Trzeba było więc 
dalej ostro brać się do roboty, szukać ludzi i pieniędzy na wykonanie niezbędnych 
i ważnych prac, takich jak: łatanie dziurawego dachu, malowanie kolejnych 
pomieszczeń, przebudowa innych, czy likwidowanie barier architektonicznych. 
I powiem wam, zdarzył się chyba cud, bo spotkałem tak wspaniałych ludzi, jak 
Henryk M., Włodzimierz G., Erwin P., i jeszcze kilka innych osób, którzy 
zaczęli mi w znaczący sposób pomagać. Panowie Henryk i Władysław 
sfinansowali wymianę pokrycia dachu, kotłownię i grzejniki wraz  instalacją 
wodną i windę, a Pan Erwin z całą ekipą wykonywali te prace, do tego malowali 
pomieszczenia, okna i drzwi. Budynek zmieniał się nie do poznania, byłem tak 
zachwycony, że nie wiedziałem, jak mam im dziękować za to wszystko.

Ośrodek się rozwijał. Każdego dnia na rehabilitację zaczęli przyjeżdżać 
nasi beneficjenci. W miesięcznych turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło od 
25 – 30 osób. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a ja z wielkim zapałem 
i oddaniem starałem się stawiać im czoła i sięgać po kolejne.

I tak w 1999 roku po raz drugi w grupie 54 osób, w tym 15 na wózkach 
inwalidzkich, wyruszyliśmy w 2-tygodniową „podróż życia”, bo tak o niej pisały 
potem gazety. Na trasie zwiedzania była: Kolonia, Solingen- nocleg, Luxemburg, 
Paryż-3dni, Grenoble, La Salette- sanktuarium Maryjne na wysokości 1.800 m 
n.p.m., Alpy Francuskie- 2 dni, Camping  Antibes, na Lazurowym wybrzeżu- 3 
dni wypoczynku, Avinion, Cannes, Nicea, Monte Carlo, Monaco, San Marino, 
Wenecja i Bratysława. Dwa tygodnie niezapomnianych wrażeń, przeżyć i emocji. 
Były to po prostu niepowtarzalne chwile, których nigdy nie zapomnimy. 

Potem, co roku właściwie organizowane były wycieczki krajowe i te trochę 
dalsze, takie, jak: Kotlina Kłodzka- 3 dni, Zakopane- 3 dni, Kraków, Korbielów 
i Słowacja- 2 dni, Jaworze, no i oczywiście 2- tygodniowe wycieczki samolotowe: 
2 razy Turcja, Chorwacja, Majorka. Każdy z tych wyjazdów był niepowtarzalny 
i wyjątkowy, pozostawiając w pamięci niezapomniane wrażenia.

 Radość uczestników, ich zadowolenie, że przełamali barierę lęku 
i zdecydowali się na wyjazd, dawało tak ogromne poczucie spełnienia i wiary, że 
warto to robić, że aż trudno to ubrać w słowa i opisać. Były to na pewno i łzy 
radości i szczęścia.
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 W mojej pamięci, również na zawsze, pozostaną organizowane przeze 
mnie od 2000 roku, coroczne festyny integracyjne dla naszych podopiecznych, 
członków rodzin oraz społeczności lokalnej. Każdego roku, w okresie lata, 
w jedną z sobót, Ośrodek i Przełajka, zamieniały się w ogromny plac zabawy. Na 
estradzie gościli znani artyści i zespoły disco polo, kabarety, jak również zespoły 
stworzone przez osoby niepełnosprawne i WTZ. Wśród gwiazd, które pojawiały 
się u nas byli m.in.: Alicja Majewska, Jerzy Połomski, Irena Jarocka, Halina 
Frąckowiak, Gabi Gold, Universe, Andrzej Rybiński, Jerzy Grunwald, Kabaret 
Rak i Dudek, Nairobił,  B. Kowalska, Iroxana, Kola i Jula, Darek Niebudek 
i wielu innych. Były stoiska z grillem, napojami, prezentacja sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zwiedzanie Ośrodka. W naszych festynach 
zawsze uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz innych 
organizacji. Wspaniała zabawa, tańce i śpiewy trwały do późnych godzin 
wieczornych. Dzięki tym imprezom pozyskiwaliśmy nowych przyjaciół i nowych 
sponsorów, a nasi podopieczni wspaniale spędzali czas. Pamiętam też doskonale 
moją serdeczną przyjaciółkę Irmę M., która każdego roku na festyn 
przygotowywała wspaniałe i piękne kwiatowe dekoracje. Każda impreza miała 
inne przesłanie i inny cel, ale zawsze były strzałem w dziesiątkę i trafiały do 
wszystkich, którzy gromadzili się w Ośrodku, a było to rok rocznie mniej więcej 
ok. 1000 osób. Festyny były czymś wyjątkowym, miały swoją magię, bo bardzo 
łączyły i integrowały środowisko ludzi chorych i zdrowych, pomagały 
przełamywać bariery i stereotypy myślowe, pozwalały bardziej poznać chorobę 
i walkę, jaką muszą toczyć ludzie chorzy, by w miarę normalnie funkcjonować. 
Pozwalały także poznać nasz Ośrodek i pracę, jaką wykonywaliśmy na rzecz 
potrzebujących, a jednocześnie poprzez media, mogliśmy dotrzeć do nowych 
osób, które o nas do tej pory nie wiedziały. Wspólna, wspaniała zabawa przy 
występach gwiazd, pozwalała choć na chwilę uciec od szarej codzienności.   

Kolejne ważne wydarzenia, które miały ogromne znaczenie i  pozostawiły 
niezatarty ślad w moim sercu i pamięci, to organizowane wraz z partnerem 
z Niemiec- DMSG w Hanowerze, obozy integracyjno- wypoczynkowe dla 
młodzieży z rodzin, w których choruje ktoś na SM.

Pamiętam, jak któregoś dnia zadzwoniła do mnie Elke Sylvester 
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i zaproponowała: „Zorganizujmy 10-dniowy  obóz integracyjny na wyspie 
Borkum dla młodzieży w wieku 14-18 lat z Niemiec, Polski, Luxemburga 
i Szwajcarii”. Byłem jak oniemiały. Co to znaczy?! Jak to zorganizujmy?! Ale 
wszystko szybko się wyjaśniło. Elke napisała projekt i w zasadzie wszystko było 
załatwione, należało tylko zorganizować wyjazd i grupę młodzieży. Trochę 
z lękiem, trochę z niedowierzaniem, ale podjąłem to wyzwanie. Szybko 
przeanalizowałem, kto z podopiecznych ma dzieci w tym wieku, wykonałem 
kilka telefonów i okazało się, że chętni są. Potem plan wyjazdu, kontakt 
z przewoźnikami, no i właściwie wszystko było ustalone. Pozostał tylko telefon 
do Elke, że grupa chętnych jest, a przejazd autobusem prawie załatwiony. Bałem 
się jednak, co to będzie, jeśli ona powie, że wyjazd jest nieaktualny? Na szczęście 
w słuchawce usłyszałem jej radosny głos i słowa: „ Ok, Wir fahren” (ok, 
jedziemy).  Była to ogromna radość, ale również strach- sam z grupą 12 młodych 
ludzi na drugi koniec Niemiec. W dodatku najpierw autobusem 16 godzin do 
Hannoweru, potem kilka godzin pociągiem do Emden i na koniec promem 
2 godziny już na miejsce, na piękną wyspę Borkum, położoną na Morzu 
Północnym. Przecież to doba jazdy, zastanawiałem się więc, czy damy radę, czy 
wytrzymamy? Ale nadszedł dzień wyjazdu i trzeba było ruszać w drogę. Po 
przyjeździe na miejsce okazało się, że będziemy spędzać czas w 30-osobowej 
grupie, plus pięć osób kadry. Było to niezapomniane i niepowtarzalne 10 dni, 
spędzone we wspaniałej, przyjaznej atmosferze. Długie spotkania, rozmowy, 
pogadanki, opowieści, jak  młodzi ludzie, którzy mają osobę chorą 
i niepełnosprawną w rodzinie, żyją w różnych krajach Europy, jakie mają 
problemy, jakie ułatwienia, ale też jaki ciężar obowiązków muszą dźwigać. Były 
chwile wzruszenia i łez, ale też całe godziny radości. Wspólne plażowanie, 
kąpiele w morzu, gry i zabawy, wspólne grillowanie, no i dyskoteki, dawały nam 
ogromnie dużo frajdy i pomagały zapomnieć, choć na chwilę, o troskach 
i problemach życia codziennego. Ale nie był to dla mnie wyłącznie czas 
odpoczynku, bo prócz pieczy nad moimi pociechami, musiałem być jeszcze 
tłumaczem podczas spotkań, ale także w czasie wolnym, kiedy młodzież 
indywidualnie spędzała czas, kiedy nawiązywały się nowe przyjaźnie. Mimo to 
z łezką w oku wspominam ten wspaniały, miniony czas. Takich wyjazdów 
potem było jeszcze kilka, bo przez 7 kolejnych lat organizowaliśmy te 
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obozy raz w Niemczech, a raz w Polsce. Zwiedziliśmy dzięki nim 3 wyspy: 
Borkum, Yuist i Nordeney, a także wiele pięknych miast w Niemczech, takich, 
jak: Kolonia, Hannower, Munster, Hamm, Emden, Dortmund czy Dusseldorf. 
W Polsce obozy odbywały się w Zakopanem i Ustce. Były to równie piękne 
i niezapomniane chwile. 

Pamiętam, kiedy organizowałem ostatni już obóz, poruszałem się już na 
wózku inwalidzkim. Bałem się bardzo, że nie podołam i zaproponowałem, że 
pojedzie z młodzieżą ktoś inny za mnie, tak, by mogli nadal wspaniale i bez 
ograniczeń się bawić. W czwartek na spotkanie przyjechali do mnie wszyscy 
uczestnicy, którzy mieli jechać i powiedzieli: „Jak pan nie jedzie, panie Andrzeju, 
to my też nie jedziemy”. Były to najpiękniejsze słowa, jakie mogłem usłyszeć. 
Łzy kręciły mi się w oku, gardło było ściśnięte ze wzruszenia, zapytałem więc:  
„Zabierzecie mnie ze sobą?”. No i nastała wielka radość. Tego wyjazdu nie 
zapomnę do końca życia. Tak wspaniałą atmosferę, życzliwość i serdeczność, 
trudno sobie wyobrazić. Byliśmy w miejscach, które wydawały się niemożliwe do 
pokonania, były też przewroty i upadki, ale wszystko kończyło się radością 
i śmiechem. Młodzież z uśmiechem na twarzy pchała mnie na wózku, 
a moje kolana nieraz służyły pomocą komuś słabszemu. Tych chwil spędzonych 
razem z tymi wspaniałymi, młodymi ludźmi, przez te kilka lat wspólnych 
wyjazdów, nic nie jest w stanie zatrzeć w pamięci i sercu. Szkoda, że młodzież 
nam wyrosła i nie można już organizować takich wyjazdów.

Wreszcie przyszedł moment uroczystego podsumowania pracy- jubileusz 
15-lecia stowarzyszenia i 10-lecia działalności Ośrodka  „Wichrowe Wzgórze”.  
Były to bardzo żmudne, ale jednocześnie przyjemne chwile. Opracowanie listy 
gości, tak, by o nikim nie zapomnieć, poszukiwanie sponsorów, którzy pomogliby 
sfinansować niezbędne rzeczy, przygotowanie oprawy artystycznej i drobnych 
upominków dla Przyjaciół. Chorzy sami przygotowali piękne serca z logo 
stowarzyszenia, wykonane z masy gipsowej, a następnie pomalowane, a także 
dyplomy i podziękowania dla sponsorów. Impreza zaplanowana została na 2 dni: 
1 dzień- część oficjalna, 2 dzień- część artystyczna. Na oficjalną część dostałem 

zaproszenie od kolegi Sławka O. by zorganizować to w „Klubie 80” 
w Siemianowicach Śląskich. Część artystyczna natomiast zaplanowana 
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została na terenie naszego Ośrodka. Nadszedł ten szczególny i wyjątkowy 
dzień. W „Klubie 80” pojawiło się prawie 200 osób, wśród nich oprócz 
podopiecznych, pojawili się premier Jerzy Buzek, prezydenci i przedstawiciele 
MOPS z wielu miast i gmin, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
i Wojewódzkiego, prof. Andrzej Wajgt z kliniki Neurologii w Katowicach 
Ligocie. Byli również obecni prezydent W. Kulisz i J. Stephan, z którymi 10 lat 
wcześniej podpisywałem wiążące umowy dotyczące Ośrodka, policja i straż 
pożarna. Przybyli także Przyjaciele z naszych oddziałów w Tychach i Zgorzelcu, 
jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji. Była także bardzo mi 
bliska osoba,  z którą wiele przeżyliśmy radości, a także porywczych działań na 
rzecz III sektora- Ania Kruczek. Pojawili się też specjalni goście z Parytetowego 
Związku Płn. Nadrenii Westfalii- Peter Sylvester, Else Riese i Vilfried Teissen 
oraz moi przyjaciele z Solingen Beate i Jan. Były przemówienia, dyplomy, 
podziękowania, chwile wzruszenia i łez, zwłaszcza, gdy na monitorach 
wyświetlany był film z obrazami z całej 15-letniej działalności. Potem nasi 
Sponsorzy i Przyjaciele otrzymali odznaki Złote i Srebrne Ręce oraz serca 
i dyplomy. Uroczystość poprowadziła Beata Tomanek z Radia Katowice. Nie 
mogło także zabraknąć toastu z szampanem i wspaniałego jubileuszowego tortu, 
który ufundowała cukiernia „U Michała” z Bytomia. Część artystyczną uświetnił 
recital Ani i Tomka, czyli zespołu „BIG BOYS”.

Drugi dzień rozpoczął się w Ośrodku uroczystą mszą św., którą odprawił 
nasz Przyjaciel- ksiądz Jan. Potem rozpoczął się wspaniały festyn, który trwał do 
późnych godzin wieczornych. Wszyscy artyści, którzy tego dnia występowali, 
zrobili to charytatywnie, a byli to: B. Kowalska i Przyjaciele, Zespół 
NASTROJE, IROXANA, J. Libera, K. Procek, Kabaret Nairobił, zespół 
„BigBoys”. Były podziękowania dla pracowników Ośrodka, zabawy, konkursy, jak 
również liczne przemówienia. Dlaczego o tym wspominam? Bo były to 
wyjątkowe dla mnie chwile, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że te 15 lat 
ciężkiej i mozolnej pracy na rzecz osób potrzebujących, było czymś wspaniałym. 
Jednocześnie to, co się wtedy działo, dawało mi poczucie spełnienia i było 
motorem do dalszych działań. Wiedziałem, że czas i wysiłek, jaki poświęciłem 
na rzecz budowy organizacji, nie jest czasem zmarnowanym, a radość, jaką 
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daje ludziom stowarzyszenie i Ośrodek, są czymś wyjątkowym, pełnym sensu, 
dobra i pomocy, jakiej oni poszukują. Gdyby wtedy mnie ktoś zapytał, co bym 
zrobił, patrząc na to wszystko z perspektywy 15 lat, odpowiedziałbym bez 
wahania, że zrobiłbym na pewno dokładnie to samo. Choć z tym 
doświadczeniem, które już zdobyłem, może byłoby mi nieco łatwiej. Wówczas 
mówiłem, że jeżeli jedna osoba na sto się uśmiecha, to wiem na pewno, że warto 
to robić. Obchody jubileuszu były czymś wyjątkowym, co na długie lata 
pozostawi w mojej pamięci wzruszające wspomnienia.

Każdy jubileusz daje nam możliwość spojrzenia na to, co zrobiliśmy, czy 
osiągnęliśmy z perspektywy minionego czasu. Daje nam poczucie, albo 
spełnienia, albo niedosytu. Pozwala również zweryfikować, co było dobre, a co 
należy zmienić, czy poprawić.  Jubileusz jest także czasem zadumy i refleksji, ale 
sprawia jednocześnie niesamowitą radość i satysfakcję, gdy widzi się tyle 
radosnych i zadowolonych twarzy i otrzymuje się w zamian tyle serdeczności. 
Widzimy realnie tych wszystkich ludzi, którzy nam są życzliwi, na których 
pomoc zawsze można liczyć, którzy cieszą się razem z nami, ale są też z nami, 
gdy jest ciężko i źle. Czas, który upływa zmienia nas nieodwracalnie, ale nie 
zmienia naszego wnętrza, naszych odczuć i relacji z ludźmi. Oczywiście 
ogromnie dużo zależy od nas samych, od tego na ile jesteśmy otwarci, życzliwi 
i przekonywujący, na ile potrafimy budować dobre, zdrowe i przejrzyste relacje, 
a tym samym pozyskiwać przyjaznych ludzi, na których pomoc można liczyć. 

W moich wspomnieniach chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku 
zdarzeniach, które miały ogromny wpływ na moją działalność na rzecz osób 
chorych i niepełnosprawnych. Choć działalność to chyba nie najlepsze słowo. 
Według mnie to misja i to wyjątkowa misja, bo wymagająca ogromnej charyzmy, 
empatii, a jednocześnie gotowości poświęcenia swojego czasu na rzecz drugiego 
człowieka, nie oczekując w zamian aplauzu, czy poklasku. To ciężka, czasami 
bardzo trudna i mozolna praca, ale też dająca ogromnie dużo satysfakcji i radości 
z osiągniętych celów. Misja ta to także poczucie spełnienia z udanych 
przedsięwzięć zmieniających szarą, niedoskonałą rzeczywistość zwyczajnych 

ludzi, których los doświadczył, a otaczający ich świat nie jest im przyjazny 
i dostępny. Zmienianie tej rzeczywistości z barierami architektonicznymi, 
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komunikacyjnymi, bytowymi, dyskryminacją i nietolerancją, to najważniejsze 
cele w działalności społecznej.

Wspominam grudzień 1999 roku, kiedy to nocą z grupą 60 osób chorych 
i członków ich rodzin oraz moimi przyjaciółmi jechaliśmy do Warszawy do 
studia TVP na nagranie programu „Zwyczajni Niezwyczajni”, którego 
dwukrotnie byłem bohaterem. Stało się tak dzięki moim podopiecznym, którzy 
w tajemnicy napisali list do tego programu, opisując moją działalność. Było to dla 
mnie niesamowitym przeżyciem, gdy opowiadałem przed kamerami 
o codziennej, trudnej pracy, o swojej wizji i marzeniach, o smutkach i radościach, 
jakie ta praca daje. Ale była też wyjątkowa radość po otrzymaniu statuetki 
i nagrody pieniężnej, którą mogłem przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby 
Ośrodka. Kolejne nasze spotkanie odbyło się w 5. rocznicę programu. Miałem 
wtedy spotkanie i rozmowę, co się zmieniło w stowarzyszeniu i Ośrodku, co 
znów zaowocowało wielką radością i poczuciem dobrze spełnianej misji. To 
wtedy także otrzymaliśmy od programu w podarunku telewizor i wideo, które do 
dziś służą dobrze w Ośrodku. Takie wydarzenia mają ogromny wpływ na naszą 
psychikę, na naszą codzienną egzystencję, są też wspaniałym motorem 
napędzającym do dalszej, aktywnej działalności i realizacji zamierzeń, są 
jednocześnie wspaniałym dowodem  na to, że ktoś dostrzega nasze oddanie 
i poświęcenie w działaniach na rzecz drugiego człowieka.

Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem dla mnie był rok 2009, kiedy to 
uhonorowany zostałem statuetką „Super Lodołamacza”, w śląskiej edycji 
Konkursu Lodołamacze, organizowanego przez POPON dla pracodawców 
wrażliwych społecznie. Była to ogromnie miła niespodzianka, ale również 
wyjątkowa nagroda za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie właśnie 
chwile, wyjątkowe i specjalne, bo każdy człowiek potrzebuje odrobiny 
wrażliwości i obiektywnej oceny jego pracy, przekładają się na dalszy bieg życia 
i funkcjonowania w społeczeństwie, ale także na jakość jego działań. Takie gesty 
wdzięczności i zadowolenia są chyba najlepszym motorem i dają ogromną 
motywację do dalszej pracy.

Następnym wyjątkowym dla mnie przeżyciem było zaproszenie na 
spotkanie z Łukaszem Wyrzykowskim, autorem książki „Długość 
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Cienia”, wydanej z okazji 20-lecia działalności samorządu terytorialnego. 
Uroczystość odbyła się w willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich. Na 
spotkaniu obecni byli wszyscy prezydenci miasta z 20 lat wraz z rodzinami, radni 
i przyjaciele. Przy kawie, lampce wina i ciastkach były wspomnienia, rozmowy, 
piękny recital fortepianowy, wywiad z autorem książki i  opowieści prezydentów. 
W pewnym momencie pan W. Kulisz wziął do rąk książkę i odczytał jej 
fragment w swoich wspomnieniach: „ Ja już tę służbę zakończyłem i cieszę się, że 
pracując w urzędzie, mój trud i zaangażowanie zostały wynagrodzone przez 
kontakty ze wspaniałymi ludźmi, którzy wykazali się doskonałymi pomysłami, 
konsekwencją w działaniu i uczciwością. Takich osób było wiele i nie sposób tu 
wszystkich wymienić, zatem wspomnę tylko o kilku. Jestem pełen podziwu dla 
Andrzeja Bogdanowicza, współzałożyciela i wieloletniego prezesa 
Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Jego determinacja daje 
efekty, dzisiaj zlikwidowana kiedyś szkoła podstawowa na Przełajce służy wielu 
osobom nie tylko z naszego miasta, ale z całego województwa śląskiego”.

Myślę, że są to bezcenne akty potwierdzające moje zaangażowanie i pracę 
na rzecz osób potrzebujących, są zarazem wyrazem uznania i podziękowania za 
trud i poświęcenie w swojej pracy. Takie słowa mają ogromne przełożenie na 
dalszą pracę i działalność w NGO, a to, że ktoś dostrzega, jak ważna jest nasza 
misja, daje ogromną satysfakcję i radość. 

 W roku 2008 po raz  pierwszy wraz ze stowarzyszeniem „Aktywne Życie” 
oraz Urzędem Miasta Katowice, postanowiliśmy wcielić w życie akcję pod nazwą 
„Miejska Dżungla”. Celem kampanii było przybliżenie lokalnemu środowisku 
problemów osób niepełnosprawnych oraz złamanie barier mentalnych 
w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Miała ona także  zwrócić uwagę na 
bariery architektoniczne, utrudniające osobom niepełnosprawnym pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym oraz przeciwdziałać zajmowaniu miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby 
nieuprawnione. Za pomocą ulotek, plakatów, konkursów i imprez w szkołach 
średnich, chcieliśmy próbować dotrzeć do świadomości głównie młodych osób. 

W kilku katowickich szkołach zorganizowane zostały happeningi dla 
młodzieży, różne gry i zabawy z konkurencjami dostosowanymi dla osób 
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niepełnosprawnych. Ogłoszony został też konkurs „Spojrzeć inaczej"- tematem 
prac, fotografii lub plakatów miały być problemy i bariery, na które napotykają 
osoby niepełnosprawne w Katowicach. Przez cztery lata aktywnie włączałem się 
w tę akcję, gdyż uważałem, że młodzież jest najlepszym ogniwem do 
pokonywania i przełamywania barier oraz stereotypów myślowych. Przyznam, że 
akcja ta przerosła moje oczekiwania. Spotkania z młodzieżą, pogadanki 
i prelekcje na temat savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych, a potem 
dyskusje wzbudzały niesamowite emocje, a ja byłem pod ogromnym wrażeniem 
aktywności młodzieży. Każdy rok przynosił nowe wyzwania, zgłaszało się coraz 
więcej szkół, które angażowały się nie tylko w organizację pogadanek 
i happeningów, ale również różne akcje, gry i zabawy sportowe, programy 
artystyczne i konkursy. Młodzież mogła spróbować, jak to jest poruszać się na 
wózku inwalidzkim, czy poruszać się z zawiązanymi oczami. Budziło 
to wiele emocji, a jednocześnie pomagało zrozumieć, że życie osoby 
z niepełnosprawnością wcale nie jest łatwe.  Każda wizyta w szkole pozostawiała 
niezatarte i wyjątkowe przeżycia. Z  perspektywy czterech lat mogę spokojnie 
powiedzieć, że akcja ta jest strzałem w dziesiątkę, jest ona bardzo potrzebna 
i młodzieży i pedagogom, no i nam samym. Należy także zaznaczyć bardo istotny 
fakt, że po każdych wakacjach, znacznie przybywa osób niepełnosprawnych 
wśród młodych ludzi. Myślę, że akcja ta jest również dla nich ostrzeżeniem, że 
niebezpieczeństwa czyhają często w najmniej oczekiwanych miejscach 
i momentach. Teraz rusza kolejna, piąta już edycja i wiem, że i tym razem 
zaangażuję się całkowicie i poświęcę bardzo wiele czasu na spotkania i rozmowy 
z młodzieżą. Myślę, że takie miejskie dżungle powinny być organizowane we 
wszystkich miastach Polski, gdyż problemy osób niepełnosprawnych w ich 
codziennej egzystencji są wciąż ogromne i osoby te nadal zmagają się z barierami 
architektonicznymi czy mentalnymi, a młodzież doskonale zdaje egzamin 
w działaniach na rzecz środowiska, potrafi też bardzo angażować się w akcje, 
które mogą tę rzeczywistość zmieniać.

Opisałem te szczególne i wyjątkowe zdarzenia, których na pewno nie da 
się zatrzeć w pamięci. Ale w trakcie 19 lat działalności było ich o wiele, wiele 
więcej i pewnie książkę trzeba byłoby napisać, żeby je wszystkie wymienić. 
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Zarówno te duże, jak i te małe wydarzenia były motorem do dalszej 
działalności, która przekładała się na rozwój stowarzyszenia, na budowanie 
wizerunku organizacji w regionie, na poszukiwanie nowych rozwiązań, ale też 
przede wszystkim sponsorów i Przyjaciół, którzy w różny sposób wspierali naszą 
organizację.

Patrząc z perspektywy upływających 20 lat działalności w NGO, przyznać 
muszę, że nie da się porównać tych okresów z początku lat dziewięćdziesiątych 
i obecnych. W tamtym okresie, działania podejmowane przez społeczników były 
bardzo spontaniczne, wkraczali oni w obszary, które w żaden sposób nie były 
wspierane, gdzie ludzie byli bezradni wobec problemu i sytuacji, jaka ich otaczała. 
Były to działania wynikające z potrzeby serca, ale też pełne entuzjazmu i chęci 
zmieniania rzeczywistości, był to też czas sprzyjający tworzeniu nowych 
organizacji. Dziś, kiedy zmiany w ustawodawstwie i wprowadzane programy 
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowym zbiurokratyzowały 
ogromnie bieżącą działalność, zmieniło to w znaczny sposób wizerunek 
organizacji. To dlatego dzisiaj większość z nich działa prawie na zasadzie 
instytucji, sięgając po publiczne pieniądze. Większość organizacji, prócz 
działalności statutowej, prowadzi działalność odpłatną, lub też działalność 
gospodarczą- oczywiście, na pewno pomaga to w pozyskaniu środków na 
działalność statutową, ale jednocześnie zaginął gdzieś ten duch spontaniczności, 
misji i ogromnej chęci zrobienia czegoś, nie mając zaplecza finansowego. Dziś 
działania organizacji są raczej komercyjne, choć oczywiście zaspokajają potrzeby 
beneficjentów. Ale nie zmienia to faktu, że są ogromnie zbiurokratyzowane, 
a wiele energii i czasu (może zbyt wiele) liderzy muszą poświęcać na 
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, co z kolei bezpośrednio 
przekłada się na ograniczanie spełniania misji dla jakiej organizacja powstała. 
Drugim ważnym aspektem jest to, że organizacje stały się również swoistego 
rodzaju rynkiem pracy.   

Myślę, że bardzo dobrze się stało, że istnieje możliwość zatrudniania 
pracowników w organizacjach, bo wiele form pracy wymaga  specjalistów 

i fachowców w danej dziedzinie, że osoby działające w organizacjach, mogą 
również tworzyć stanowiska pracy dla siebie, jeśli posiadają odpowiednie 
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kwalifikacje, ale praca nie może przesłonić celów i misji, dla jakiej organizacja 
powstała. Organizacja nie może stać się zakładem pracy w takim formalnym tego 
słowa znaczeniu. Dziś młodzi ludzie niezbyt chętnie angażują się w takie 
społeczne działania, a jeśli już się pojawiają to bardziej w poszukiwaniu miejsca 
pracy. Z drugiej strony działalność organizacji często toczy się na zasadzie 
projektowej- akcyjność działań przebiega w ramach realizowanego projektu, po 
czym wygasa do czasu kolejnego projektu. Duża jest również rotacja personelu, 
gdyż do projektu zatrudnia się ludzi zgodnie z czasem jego realizacji, po czym 
w nowym projekcie poszukuje się nowego personelu zgodnego z wytycznymi 
kolejnego działania.

Dziś na pewno nie ma takiej motywacji jak w latach 90. do tworzenia 
organizacji i społecznych działań na rzecz jakiegoś środowiska, czy grupy osób. 
Spojrzenie na misję, czy cele organizacji jest zupełnie inne niż w tamtym czasie. 
Wtedy nikt nie zastanawiał się, skąd weźmie pieniądze na działania, czy że 
będzie miał posadę w organizacji, to był okres, kiedy działo się tak wiele i tak 
bardzo spontanicznie, że dziś z perspektywy czasu, który upłynął, nieraz 
zastanawiam się, jak to było możliwe, jak udało się zrobić to czy tamto, jak 
w ogóle stało się możliwe, że organizacja działała i to całkiem nieźle, nie mając 
takiego zaplecza, ani środków finansowych, jakie dostępne są dzisiaj. W tamtym 
czasie przede wszystkim prócz entuzjazmu i dobrej woli, było również wiele osób 
wrażliwych na różne problemy, dlatego też łatwiej było pozyskać środki 
finansowe, czy rzeczowe na działalność.

Na pewno ważne jest to, by organizacje działały, realizowały swoje cele 
i misje, ale również to, by działały bardziej jak partnerzy, którzy rozwiązują różne 
trudne problemy, a nie działali na zasadzie konkurencji.

W dalszej części mojego pamiętnika chciałbym wrócić do lat 90., kiedy 
działała już moja organizacja i w swojej pracy, w rozwoju stowarzyszenia i jego 
struktur spotykałem wielu wspaniałych ludzi. Pamiętam doskonale, kiedy 
podczas kolejnych spotkań widywałem Anię Kruczek, która wtedy działała 
jeszcze w „MOŚCIE” w Katowicach. Każde nasze spotkanie było okazją do 
rozmowy o problemach i trudnościach, z jakimi borykają się organizacje i ich 
liderzy, na jakie opory  i schody we współpracy z samorządem natrafiamy 
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w pracy codziennej, jakie są zagrożenia w działalności. Wtedy to, a był rok 
1997, Ania miała myśl, by stworzyć organizację parasolową, która będzie 
pomagać w rozwiązywaniu różnorodnych problemów w organizacjach, ale też 
będzie pomostem współpracy pomiędzy samorządami, a organizacjami 
pozarządowymi. Pamiętam, że odbywało się wówczas tak wiele spotkań, rozmów, 
dyskusji i rozważań na temat celów i misji KAFOSu, bo taką nazwę nadaliśmy 
utworzonej później organizacji. Spotykaliśmy się wtedy w małym gronie, które 
tworzyły następujące osoby: Marysia G., Iwona P., Kaziu S., Jarek M. Potem 
pojawiały się wciąż nowe osoby. Nie mieliśmy czasu na nudę,  pełni entuzjazmu 
i nowych pomysłów tworzyliśmy strategię i wizję KAFOSu. Zaczęły się 
spotkania wyjazdowe do Wisły, Szczyrku i Ustronia, gdzie we wspaniałej 
atmosferze cały czas pracowaliśmy nad stworzeniem organizacji. To wtedy zaczął 
odwiedzać nas Peter Sylvester z Parytetowego Związku Płn. Nadrenii- Westfalii 
w Niemczech. Spotkania te były okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, 
a przy okazji nauką tego, co można byłoby u nas zmienić lub poprawić.

W roku 1998 założyliśmy KAFOS. Ania została prezesem i piastuje tę 
funkcję do dziś, ja byłem wiceprezesem. To wtedy rozwijała się też bardzo dobrze 
i skutecznie współpraca z Peterem. Powstały nowe pomysły organizacji szkoleń 
w dziedzinach związanych z działalnością organizacji społecznych w Polsce 
i Niemczech, wkrótce potem zaczęły się też wizyty studyjne. Grupy 
przedstawicieli naszych organizacji wyjeżdżały na kilkudniowe wizyty u partnera 
w Niemczech.  Spotykaliśmy się z organizacjami o podobnym profilu działania, 
wymienialiśmy doświadczenia  i pełni entuzjazmu przenosiliśmy nowe pomysły 
do swoich organizacji.

 Był to bardzo odpowiedni czas, by jak najwięcej się dowiedzieć i nauczyć. 
Widzieliśmy, że system pomocy w Niemczech działa bardzo dobrze, że wiele 
sprawdzonych rzeczy można próbować przenosić na nasze podwórko, 
a spotkania, szkolenia i długie niekończące się rozmowy utwierdzały nas 
w przekonaniu, że nasza misja i cel działania są słuszne i że mamy o co walczyć. 
Pamiętam, kiedy po raz pierwszy jechaliśmy na zaproszenie partnera z Niemiec 

na Kongres Parytetu do Wuppertalu. Jechało wówczas kilku przedstawicieli 
naszych organizacji członkowskich, by zaprezentować podczas kongresu 
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nasze działania, materiały promocyjne i podczas spotkań roboczych wymieniać 
doświadczenia. Były to wyjątkowe chwile, dla wielu była to pierwsza prezentacja 
organizacji na tak szerokim polu. Spotkania,  rozmowy, no i oczywiście 
poznawanie nowych ludzi miały swoisty i szczególny charakter, a jednocześnie 
były ogromnym wyróżnieniem organizacji. Wracaliśmy bogatsi o nowe 
doświadczenia i wrażenia, pełni entuzjazmu i nowych pomysłów. Takich 
wyjazdów w kraju, jak również do Niemiec, na różne szkolenia, czy robocze 
spotkania i wizyty studyjne było bardzo wiele. W każdym z nich uczestniczyła 
nowa grupa osób. Wspólnie realizowaliśmy również w tym czasie projekty, jak 
np. „Akcja Człowiek”.  Ania wciąż była pełna pomysłów i entuzjazmu, a my jej 
chętnie wtórowaliśmy. Przybywało nowych organizacji członkowskich, a my 
szukaliśmy nowych rozwiązań na rzecz rozwoju NGOs. Pamiętam, że 
organizowaliśmy ogromne konferencje z partnerami z Niemiec, w których prócz 
przedstawicieli organizacji uczestniczyli, przedstawiciele samorządów lokalnych, 
samorządu województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Jedna z nich, dwudniowa, 
odbywała się w Ustroniu. Po części oficjalnej był bankiet podczas którego długo 
rozmawialiśmy na temat sytuacji trzeciego sektora, współpracy z samorządami 
i finansowania organizacji. Rozmowy te były tak absorbujące, że kończyły się nad 
ranem, a właściwie to nie kończyły się wcale tylko trzeba było je przerwać, by 
rano w miarę wypoczętym uczestniczyć w dalszej części konferencji.

Był to również okres, kiedy bardzo aktywnie uczestniczyłem 
w organizowanych w różnych miastach Polski OFiPach.  Na te spotkania czekało 
się z wielką niecierpliwością po to, by spotkać znów wspaniałych ludzi, z którymi 
nie było czasu na nudę. Pokazy, prezentacje, dyskusje, wymiana doświadczeń, 
a wieczorem wspaniała zabawa, radość i śmiech nie znikały z naszych twarzy. 
Nigdy nie czuło się zmęczenia ani nudy. Mimo niewielu godzin odpoczynku 
z entuzjazmem i radością gnało się na kolejne spotkania i rozmowy, gdyż żal 
byłoby przegapić choć jedną chwilę podczas której można było tak wiele się 
dowiedzieć, a także wymienić doświadczenia, czy skorzystać z pomocy 
i doradztwa. Była to również świetna promocja organizacji, organizowaliśmy 
bowiem stoiska na których organizacje prezentowały swój dorobek, 
informowały o swoich celach i działaniach, a społeczność lokalna mogła 
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uzyskać tak wiele informacji w jednym miejscu.

Nadszedł czas, kiedy zaczęliśmy tworzyć ogólnopolską organizację 
parasolową, która miała zrzeszać organizacje regionalne, takie jak KAFOS. 
Zaczęła się bardzo intensywna, ale też żmudna praca, dyskusje i rozważania nad 
misją i celami oraz formą reprezentacji na szczeblu krajowym. Pamiętam, było 
wtedy wiele spotkań i wyjazdów, gdyż spotykaliśmy się w różnych miejscach 
w Polsce. Jeden z takich wyjazdów wspominam do dziś, kiedy to z Anią 
jechaliśmy moim maluchem do Poznania na spotkanie robocze  nad Jeziorem 
Maltańskim. Był to bardzo pracowity okres, ale jednocześnie pełen miłych 
wrażeń, poznawania nowych ludzi pełnych optymizmu i zwariowanych czasem 
pomysłów. Mimo długich rozmów i dyskusji, nie czuliśmy, ani zmęczenia, ani 
wypalenia, zawsze znaleźliśmy czas na odrobinę radości i szaleństwa. Noce były 
wtedy za krótkie na rozmowy i zabawę, ale był to wspaniały i bardzo ciekawy 
czas, do którego wracam zawsze z wielką nostalgią. Mimo, że wtedy dość często 
wyjeżdżaliśmy na takie spotkania, to na każde czekało się z radością 
i niecierpliwością, po to, by spotkać się znów w gronie wspaniałych pełnych 
pomysłów i chęci do pracy ludzi, z którymi czas tak miło i szybko upływał. 
Wówczas powstała Wspólnota Robocza  Związków Organizacji Socjalnych 
„WRZOS”, w której przez kilka lat byłem w Komisji Rewizyjnej. Pamiętam 
z tamtego czasu takie osoby jak Robert D., Bernardyna M., Krzysztof B., Ewa 
K., Kamila P. Zostawili oni we mnie niezatarte wspomnienia. Dziś z perspektywy 
czasu często myślę,  że szkoda, że mnie już tam nie ma, ale stan zdrowia i wózek 
inwalidzki ograniczyły w znaczny sposób możliwość tak częstego podróżowania 
i aktywności. Niemniej jednak wciąż jestem bardzo pozytywnie nastawiony do 
działania i chętnie uczestniczę we wszystkich możliwych spotkaniach, 
szkoleniach czy konferencjach.

 Uczestniczyłem aktywnie w takich projektach WRZOS, jak utworzenie 
Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w Polsce w latach 2005 – 
2007, jak również  Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć na rzecz aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  Był to czas bardzo 
wytężonej pracy, ale jednocześnie jakże bardzo ważnej, która miała 



29.

ogromne przełożenie na rozwiązania systemowe i rozwój organizacji 
społecznych, ale także na zmianę wizerunku i poprawę jakości życia, czy 
aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Te wieloletnie działania w sektorze 
NGOs pozwalają w szerokim aspekcie spojrzeć na rozwój organizacji 
pozarządowych w minionym 20-leciu, ale także, jak wiele się zmieniło w życiu 
codziennym osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim nastąpiła wielka 
ewolucja postrzegania osoby niepełnosprawnej, jak również efektywne zmiany 
w likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, ale również 
w przełamaniu stereotypów myślowych. Nastąpiła wielka transformacja we 
współpracy samorządów województwa czy lokalnych, powstały programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaczęto ogłaszać coraz więcej 
konkursów dotyczących realizacji zadań przez organizacje. Tamtych czasów z lat 
90. XX wieku i obecnych nie da się w żaden sposób porównać. Lata 90. to był 
okres, kiedy było ogromne zapotrzebowanie na tworzenie organizacji, ale 
również problemy z jakimi żyło czy spotykało się społeczeństwo, wyzwalało 
emocje i entuzjazm do tworzenia branżowych organizacji, czyli zajmujących się 
konkretną problematyką. Powstawały one spontanicznie, często dzięki kliku 
aktywnym osobom, które chciały się zaangażować w te działania, nie patrząc na 
to, skąd wezmą środki na działalność. Był to okres, kiedy misja i cele, jakie sobie 
stawialiśmy, były czymś najważniejszym, choć nieraz budził się lęk i obawy 
o przetrwanie, ale również społeczeństwo było bardziej otwarte i przychylne, 
łatwiej było pozyskać sponsorów czy ofiarodawców, dzięki którym nie jeden raz 
organizacjom udawało się przetrwać i przezwyciężać trudne dla nich chwile. 
Byliśmy bardzo spontaniczni, radośni, pełni werwy i zapału do swojej misji, nie 
czuliśmy zmęczenia, czy wypalenia, co dziś nierzadko się zdarza.

Dziś organizacje mają ogromnie dużo możliwości, wiele zmieniło się 
w ustawodawstwie i współpracy z samorządami, są programy, odbywają się częste 
dyskusje i rozmowy  o tematyce  związanej z problematyką i jakością usług 
świadczonych przez organizacje. Jest także więcej środków finansowych na 
zadania zlecane organizacjom, ale nastąpił też czas ogromnego 
zbiurokratyzowania, organizacje muszą wiele czasu poświęcać na prowadzenie 
rozliczeń, a także zatrudniać specjalistów, księgowych itp. Tak więc mimo, 
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że są dostępne środki, nie jest tak łatwo  po nie sięgać. Na pewno olbrzymim 
sukcesem jest to, że powstało tak wiele organizacji o różnych profilach 
działalności, zajmujących się różną problematyką społeczności lokalnych, 
działających w różnych obszarach i na pewno nie wolno tego sukcesu 
zmarnować. Choć czas nie należy do łatwych, trzeba zrobić wszystko, by mogły 
się one rozwijać i służyć beneficjentom jak najlepiej. Luka w realizacji zadań 
przez samorządy jest wciąż ogromna, a organizacje są najbliżej klienta, znają jego 
potrzeby i mają świetne narzędzia, by je rozwiązywać. Być społecznikiem, czyli 
swoistego rodzaju misjonarzem, nigdy nie było łatwo. Trzeba mieć w sobie 
ogromnie dużo entuzjazmu, empatii i altruizmu, by pokonać trudy życia 
codziennego i postrzegać problemy innych w sposób racjonalny, ale też trzeba 
mieć ogromną wiarę i siłę do pokonania tych przeszkód i barier, jakie stają przed 
nami.

Wspomnę jeszcze, że obecnie drugą kadencję jestem w Społecznej Radzie 
ds. Osób Niepełnosprawnych, przy prezydencie Miasta Katowice. Jest to również 
ogromne i odpowiedzialne wyzwanie, gdyż reprezentuje liczne środowisko ludzi 
z różnymi dysfunkcjami. Cieszy mnie jednak fakt, że mamy znaczny wpływ na 
zmiany w codziennym życiu i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych 
w mieście. Na początku wcale nie było łatwo przebić się przez mur stereotypów 
myślowych ludzi pracujących w urzędach. Spojrzenie na schody, czy wysoki 
krawężnik, wybrukowaną ulicę, rozkopane torowisko, brak brzęczyka, czy 
wibracji przy światłach na skrzyżowaniu przez osobę zdrową było diametralnie 
różne od tego, co czują w takiej sytuacji osoby poruszające na wózkach, o kulach 
czy niewidome. Bardzo wiele pracy poświęcamy na to, by w mieście osobom 
niepełnosprawnym żyło się łatwiej, by mogły one samodzielnie uczestniczyć 
w życiu społecznym i kulturalnym. Za wielki sukces w tej pracy uważam to, że 
wypracowaliśmy system współpracy, który pozwala nam opiniować i dyskutować 
o problemie w trakcie planowania i projektowania nowych inwestycji w mieście 
tak, by w trakcie realizacji projektu były jak najlepsze rozwiązania dla osób 
z dysfunkcjami. Na pewno jest to proces długi, ale ważnym elementem jest to, że 
mamy ogromny wpływ na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych 

w naszym mieście.
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Trudno na kilku kartkach papieru opisać swoje przeżycia, emocje 
i wrażenia z różnych okresów działalności społecznej mijającego dwudziestolecia. 
W tym czasie było ogromnie dużo wspaniałych, ciekawych, pełnych 
pozytywnych emocji wydarzeń, sytuacji humorystycznych, czy wręcz śmiesznych, 
ale też bardzo trudnych, smutnych i ciężkich do pokonania. Pozostawia to 
w mojej pamięci niezatarte wspomnienia. Czasem z łezką w oku, bądź 
serdecznym uśmiechem wracam do tamtych momentów życia, do tych 
wszystkich wspaniałych chwil i osób, z którymi złączył mnie los, kiedy 
niejednokrotnie trzeba było ogromnie dużo siły i wyrzeczeń do pokonania 
przeciwności losu. Ale jedno jest najważniejsze- ten czas nigdy nie był czasem 
zmarnowanym. Mimo, że momentami miał człowiek dość wszystkiego, że czuł 
się wypalony i zmęczony rzeczywistością i otaczającym go grubym murem 
niemocy, następnego dnia wstawał pełen entuzjazmu i dobrej energii do dalszego 
działania. Nie był czasem straconym, bo po drodze spotykałem wspaniałych, 
pełnych serdeczności i zrozumienia ludzi, którzy cieszyli się ze mną, ale również 
wspierali, czy pomagali w chwilach zwątpienia. Wielu z nich zostało przy mnie 
do dziś, za co im z całego serca dziękuję. Nie był czasem straconym, bo widzę i 
czuję, jak ogromnie dużo się zmieniło na korzyść na przestrzeni tych mijających 
dwudziestu lat. Nie był czasem straconym, bo był czasem wspaniałej nauki 
i doświadczeń, czasem intensywnej pracy, ale też zabawy i radości z drobnych 
sukcesów, przeżytych wspaniałych i niezapomnianych chwil, wyjazdów, spotkań, 
wycieczek, wspólnych imprez, przygód, ale też chwil trudnych, o których warto 
pamiętać, bo one uczyły mnie pokory i wiary, dawały też siłę do dalszej 
działalności.

MOJE WSPOMNIENIA SĄ NIEDOKOŃCZONĄ OPOWIEŚCIĄ, BO 
WSZYSTKO TRWA I TRWA I TRWA…

Andrzej Bogdanowicz
Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
Ich Opiekunów i Przyjaciół oraz Ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych na SM 
„WICHROWE WZGÓRZE” w Siemianowicach Śląskich.
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Historia zwykłego człowieka

Moją historię rozpocznę od przykrego dla mnie i jednocześnie- 
paradoksalnie-  najwspanialszego okresu życia- sali sądowej. 

Krótki wstęp

Na początku 1990 roku, w wyniku zachodzących zmian ustrojowych 
w Polsce, zostałam wyrzucona z przedsiębiorstwa wielozakładowego- byłam tam 
dyrektorem jednego z zakładów. Kolejnym etapem było postawienie mnie w stan 
oskarżenia. Na ławie oskarżonych siedziałam przez 2 lata. W tym czasie 
straciłam wiarę w sprawiedliwość. Tak bardzo cenione przeze mnie wartości, jak 
prawda, rzetelność, uczciwość zawodowa, straciły na znaczeniu. Życie stało się 
dla mnie koniecznym faktem do przeżycia bez sensownego celu.

Był rok 1993. Moja sprawa sądowa dobiegała końca i choć nie miałam 
powodów obawiać się wyroku sądowego, to w ciągu tych dwóch lat stałam się 
bankrutem psychicznym i moralnym. Czułam się skrzywdzona przez ludzi 
i uważałam ich za wrogów. Złość na osoby, które wyrządziły mi krzywdę 
zaślepiła mnie do tego stopnia, że nie widziałam wokół siebie grona wiernych 
przyjaciół, którzy nie zostawili mnie, lecz wspierali każdego dnia. Użalanie się 
nad sobą sprawiło, że czułam się jak bezużyteczny, nikomu niepotrzebny 
przedmiot. 

Nowy etap życia

Marzec 1993 roku zaliczam do najszczęśliwszych dni mojego życia. 
Poznałam Przyjaciela, który zmienił w sensie dosłownym całe moje życie. 
Zaczęło się od wysłuchania opowiadania o Człowieku- Zbawicielu, który zna 
moje imię, moją przeszłość oraz przyszłość i który kocha mnie miłością, z którą 
nigdy wcześniej się nie spotkałam. Znałam miłość moich kochanych rodziców, 
rodzeństwa i całej wspaniałej rodziny, ale tego rodzaju uczucia- nie.

Moje pierwsze kroki życia odrodzonej osoby stawiałam przy wsparciu 
wspaniałych ludzi w jednym z kościołów protestanckich. W tym samym 

Elżbieta Ferenc
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roku, dzięki pomocy i wsparciu wielu osób, rozpoznałam zadanie wyznaczone 
mi przez Jezusa Chrystusa - a było nim: karmienie ludzi głodnych, których Jezus 
chce nakarmić, ubrać oraz praca z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zadanie 
to było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Uważałam, że moje osobiste 
doświadczenia życiowe nie przygotowało mnie do pracy z osobami 
uzależnionymi od alkoholu i do tego z mężczyznami. W tym miejscu pragnę 
wspomnieć, że ze względu na moje osobiste doświadczenia życiowe z osobami 
uzależnionymi od alkoholu oraz brak prawidłowego wzorca mężczyzny, jako 
głowy rodziny miałam, oględnie rzecz ujmując, pogardliwy stosunek do rodzaju 
męskiego. Jedną z pierwszych rzeczy, z jaką musiałam się zmierzyć, była 
całkowita zmiana  mojego stosunku do człowieka. Uznałam, że skoro Jezus oddał 
swoje życie z miłości do każdego człowieka, niezależnie od płci, rasy, pozycji 
społecznej, wieku i osiągnięć danej osoby, to ja nie mogę żyć w inny sposób niż 
mój Nauczyciel, który kocha każdego człowieka bezinteresowną miłością.  
Wracając do opowiadania- w celu realizacji zadania została powołana Fundacja 
Chrześcijańska „Adullam”- wcześniejsza nazwa to „Agape”. W realizację tego 
zadania zaangażowało się wiele osób powołanych i całkowicie oddanych misji. 
Od początku działalności Fundacji wspieraliśmy ludzi ubogich, dając im odzież, 
obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego itp. Mając wsparcie rzeczowe, a później 
również finansowe, od  organizacji protestanckiej z Niemiec uczestniczyliśmy 
w procesie zmian zewnętrznych u osób przychodzących po pomoc do Fundacji. 
Muszę przyznać, że często nasi podopieczni lepiej chodzili ubrani od nas, co też 
było dostrzegane przez społeczność lokalną, jako niewłaściwy sposób niesienia 
pomocy osobom ubogim. Moim zdaniem nie to było złe, lecz ukazywało 
materialistyczny sposób życia, który rysował się w polskim społeczeństwie.

Kolejnym krokiem podjętym przez Zarząd Fundacji było wydzierżawienie 
budynku od firmy włókienniczej po byłym przedszkolu przy ul. Ciasnej 10 
w Częstochowie i rozpoczęcie jego remontu. Pamiętam ogromny zapał do pracy 
wszystkich, którzy chcieli się włączyć do trudnych prac w kurzu, nieładzie 
zdewastowanego budynku. W pracę angażowali się doroli i młodzież. Razem 
czyścili okna, ściany, tynkowali je, a następnie malowali. Przy tych pracach 
wszystkim towarzyszył uśmiech, radość i szczególny rodzaj życzliwości 
połączony z bezinteresowną miłością (nazwa Agape była jak najbardziej 
stosowna do rodzaju atmosfery i działań w budynku przy ul. Ciasnej 
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10). W 1994 roku pierwszą uruchomioną działalnością był Hostel dla 
mężczyzn bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, za którymi często ciągnęła 
się przeszłość kryminalna. Następnym działaniem było gotowanie i wydawanie 
dwudaniowych obiadów, początkowo dla 50 osób przez 6 dni w tygodniu. Mimo 
pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w Polsce (dalszy proces 
restrukturyzacji przemysłu, zamykania podmiotów gospodarczych o słabszej 
kondycji finansowej, zwalnianie pracowników z pracy) wielu producentów 
i przedsiębiorców podjęło się świadomego wspierania rzeczowego i finansowego 
działalności Fundacji. Głównie dotyczyło to przemysłu spożywczego (produkty 
do gotowania obiadów oraz rozdawania ich do samodzielnego przygotowywania 
posiłków w domu) i budowlanego (remont budynku).

Kolejnym rokiem przełomów w moim życiu stał się rok 1996. W wyniku 
rozbieżności w podejściu do pełnienia misji Fundacji rozstałam się z gronem 
wspaniałych i cenionych przeze mnie ludzi. Mimo szczerej miłości, jaką miałam 
i mam nadal do tych osób, musiałam zdecydować się na zerwanie na pewien czas 
z nimi kontaktów. Powiedzenie „miejsce siedzenia wyznacza punkt widzenia” 
odnosiło się do naszego problemu. Przynależność do określonego związku 
wyznaniowego nadaje kierunek pracy i wyznacza działania dla tego związku. 
Fundacja natomiast nigdy nie była prawnie związana z żadnym związkiem 
wyznaniowym i nie prowadziła pracy w sposób przedmiotowy. W ludzkim 
sposobie myślenia istnieje potrzeba szufladkowania spraw, rzeczy i ludzi. Na 
szczęście u Boga nie ma szuflad.  U naszego Ojca w niebie jest jedna grupa, która 
nazywa się Jego dziećmi. Niezmiennie zadaniem Fundacji było i jest wspieranie 
osób ubogich, niezależnie od ich statusu społecznego, czy przynależności 
religijnej. Niestety cała sprawa odbiła się negatywnie nie tylko na sytuacji 
finansowej Fundacji, ale i na obniżeniu naszej samooceny, to znaczy 
wolontariuszy. Sponsor niemiecki wycofał się ze wsparcia działalności 
charytatywnej Fundacji. Kolejne lata przyniosły dalsze pogłębianie się kryzysu 
finansowego naszej organizacji. Mając do wyboru spłatę długów wobec 
pracowników (Fundacja zatrudniała 8 osób), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Skarbowego i grupę 450 osób, których brak jedzenia zmusił do szukania 
pomocy w Fundacji, a płacenie czynszu właścicielowi budynku zdecydowaliśmy 

się na tak zwane „mniejsze zło” – niepłacenie czynszu. Właściciel 
dzierżawionego przez nas budynku (firma włókiennicza) nie przedłużył 
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z nami umowy. Sam mając problemy spowodowane załamaniem rynku 
gospodarczego oraz trudnościami finansowymi, postawił zakład w stan 
likwidacji, a następnie upadłości. Najpierw likwidator a następnie syndyk masy 
upadłościowej właściciela zajmowanego przez nas budynku, zażądał opuszczenia 
budynku, w którym na dobre rozwinęła się działalność charytatywna połączona 
ze zjawiskiem pauperyzacji miasta. W tym czasie żyliśmy ze świadomością, że 
może ulec likwidacji stołówka wydająca codziennie (przez 6 dni w tygodniu) 450 
dwudaniowych obiadów, świetlica, w której schronienie znalazło 35 dzieci ze 
środowiska zdegradowanego społecznie i moralnie, hostel dający możliwość 
pobytu oraz odbudowy pozycji społecznej 10 mężczyznom, którzy stracili pracę, 
dom, rodzinę i cel w swoim życiu, zatracając się w alkoholu. Mimo to nie słabła 
nasza motywacja i pragnienie wypełnienia wyznaczonej nam misji. Brak środków 
finansowych nie był jedyną przeszkodą w wypełnianiu codziennych czynności 
w stołówce, w hostelu, czy też w świetlicy dla dzieci i  młodzieży. Czarne chmury 
zawisły nad Fundacją, tworząc brak widocznych perspektyw na przyszłość 
i poprawę jej sytuacji. Groźba eksmisji, rosnący dług wobec właściciela 
zajmowanego budynku-  świadomość tego towarzyszyła nam w codziennych 
zmaganiach. Lokalna prasa rozpisywała się o problemach ludzi ubogich 
w mieście i o perspektywie zamknięcia największej stołówki w  Częstochowie 
(jedynej wydającej pełne obiady tak wielu ludziom). Utrwalający się obraz 
Fundacji jako organizacji, która może w każdej chwili przestać istnieć z powodu 
trudności finansowych oraz lokalowych nie sprzyjał jej rozwojowi. Odwrotnie 
proporcjonalnie do braku pieniędzy przybywało nam natomiast przyjaciół i osób 
chętnych darować artykuły spożywcze, czy też inne rzeczy pierwszej potrzeby dla 
osób, które zgłaszały się do nas o pomoc i wsparcie. Rosła grupa wolontariuszy, 
którzy im większe widzieli problemy, tym bardziej ochoczo udzielali się 
w pracach Fundacji.

Rok 2000 przyniósł dalsze zmiany. Na prośbę władz miasta zmieniliśmy 
nazwę Fundacji z „Agape” na „Adullam”. Wśród częstochowskich organizacji 
pozarządowych istniało wcześniej niż powstała Fundacja Chrześcijańska 
„Agape”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, prowadzone przez 
wspaniałego społecznika Kazimierza Słobodziana. Ponieważ nie byliśmy 
przywiązani do tej nazwy, zmieniliśmy ją na „Adullam”. Tak dla 
zaspokojenia ciekawości. Jedna i druga nazwa ma swoje źródło 
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w Piśmie Świętym. Słowo „Agape” odnosi się do bezinteresownej miłości 
Boga do ludzi, połączonej z obdarowywaniem, dzieleniem się. Słowo „Adullam” 
ma związek z historią młodego Króla Dawida, uciekającego przed pragnącym 
zemsty Królem Saulem. Bohater Izraela musiał chronić się przed panującym 
Saulem, który zazdrosny o pozycję wybrańca Boga, nastawał na jego życie. 
Z woli Boga przyszli do Dawida- poza rodziną ojca- inni mężczyźni 
z rodzinami. Ludzie, którym źle się wiodło z powodu długów, ubóstwa, 
konfliktów z prawem itp. Schronili się w jaskini Adullam. Stała się ona dla nich 
miejscem nowego początku. Punktem odrodzenia, z którego mogli wyjść 
i rozpocząć nowe życie pod wodzą młodego Króla Dawida. On ich nie odrzucił. 
Poświęcił im czas i swoje umiejętności, ucząc sztuki wojennej i tworząc zwartą, 
dobrze wyćwiczoną w sztuce wojennej, drużynę. Z ludu odrzuconego, 
wykluczonego społecznie, powstała silna, zwycięska Armia Izraela pod wodzą 
wybrańca Bożego. Wszystko, co było możliwe za Dawida,  jest możliwe i dziś. 
Dlatego we współczesnym świecie istnieje nadzieja dla wielu zagubionych, 
zadłużonych, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa lub zagrożonych 
wykluczeniem. Nadzieja na zmianę swojego życia na lepsze. Z perspektywy czasu 
widzę, że codziennie do Fundacji zgłaszają się po pomoc osoby podobne do tych 
z czasów Króla Dawida. Z nich Bóg również może uczynić żołnierzy walczących 
po właściwej stronie przeciw złu. Złu, które krzywdzi ludzi i niszczy wszystko, co 
kocha Bóg.

Kolejne lata nie przyniosły istotnej materialnej zmiany w trudnym 
i pogłębiającym się  kryzysie Fundacji. Sytuacja wydawała się beznadziejna. 
Wszystkie wysiłki i starania osób służących w Fundacji wydawały się 
bezskuteczne. Pojawiały się kolejne wyznaczone przez komornika terminy 
egzekucji eksmisyjnej i kolejne zaskakujące rozwiązania. Cały czas 
kontynuowana była działalność statutowa. Kiedy brakowało mi sił na dalszą 
pracę i pomysłów na zdobycie środków finansowych, niezbędnych do bieżącej 
działalności Fundacji, zwróciłam się do osób, które dobrze rozumiały moją 
sytuację. Nie liczyłam na rozwiązanie moich problemów, ale na koleżeńskie 
wsparcie i nie zawiodłam się. Kazimierz Słobodzian zawiózł mnie na rozmowę 
do Ani Kruczek- Prezesa Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS 

w Katowicach. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że zła kondycja finansowa 
Fundacji przekładała się na brak możliwości pokrywania nawet 
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najmniejszych wydatków na delegację i jakikolwiek wyjazd nie był dla mnie 
w tamtym czasie osiągalny. Tak naprawdę to wolontariusze i maleńkie grono 
darczyńców utrzymywało Fundację przy ledwie tlącym się życiu. W czasie 
rozmowy otrzymałam od bardziej doświadczonych w prowadzeniu organizacji 
pozarządowej społeczników wsparcie merytoryczne i duchowe, które 
zaowocowało wzrostem mojej odwagi do dalszej walki w interesie osób ubogich 
oraz nabyciem wiedzy, która pozwoliła mi na bardziej skuteczne poruszanie się 
w poszukiwaniu rozwiązań dla Fundacji. Głodna wiedzy i poznania dobrych 
praktyk innych organizacji brałam udział, wraz z wolontariuszami z Fundacji, 
w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach i seminariach 
organizowanych przez KaFOS. Nie tylko szlifowałam umiejętności dobrego 
zarządzania organizacją, ale też uczyłam się prawnych aspektów jej działania 
w obliczu zachodzących zmian legislacyjnych w kraju. Dzięki realizowanym 
przez KaFOS projektom, czy też dzięki organizacjom członkowskim KaFOS 
uczestniczyłam w zagranicznych wyjazdach studyjnych, wzbogacając się tym 
samym o nową wiedzę i zdobywałam nowe doświadczenie, które 
wykorzystywałam do poprawy efektywności działań  charytatywnych Fundacji.  
Od tego spotkania upłynęło 10 lat i z ich perspektywy mogę ocenić wagę oraz 
wartość przyjacielskich relacji, jakie łączą mnie już nie tylko z Anią Kruczek, 
Kazimierzem Słobodzianem, ale z wieloma innymi osobami, które mogłam 
poznać dzięki członkowstwu w KaFOS. Tak wzmocniona siłą innych organizacji 
pozarządowych mogłam już tylko oglądać pozytywne zmiany zachodzące 
w samej Fundacji, jak również wokół niej. Władze  Miasta Częstochowy czynnie 
włączyły się do zabezpieczenia lokalu i przeniesienia działalności statutowej 
Fundacji. W 2006 roku cała działalność Fundacji została przeniesiona do nowo 
wyremontowanego lokalu przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie. Lokal ten 
został także  częściowo wyposażony w nowy sprzęt (m.in. kuchenny). 
Odnowiony budynek w zdewastowanej części dzielnicy Starego Miasta wpłynął 
na zmianę zachowań mieszkańców nie tylko naszego podwórka, ale również 
sąsiednich posesji. Estetyczny  wygląd budynku, wybrukowane podwórko 
wymusiło na naszych podopiecznych potrzebę dostosowania się do czystości 
i panującego w otoczeniu porządku.  Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia 
świetlicowe w Fundacji doceniły efekt rewitalizacji tej części miasta poprzez 
entuzjastyczny udział w sprzątaniu podwórka, czy też dbania o czystość 
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w salach świetlicowych.

Od 2006 roku dzięki nowym warunkom lokalowym rozpoczęliśmy 
wdrażanie systemu HACCP na stołówce, która dziś jest w stanie gotować 
i wydawać obiady dla 500 osób.  Z zajęć świetlicowych z elementem socjoterapii 
codziennie korzysta około 50 dzieci i młodzieży. W hostelu z programem 
ergoterapii zwiększona została liczba miejsc do 16 dla mężczyzn bezdomnych, 
uzależnionych od alkoholu, po odbytych wyrokach karnych, bezrobotnych. 
Prowadzimy dwa kluby: Klub Abstynencki „Droga do wolności” dla osób 
uzależnionych od alkoholu i wspóuzależnionych oraz Klub Seniora „Złote lata” 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. We współpracy z Bankiem Żywności 
w Częstochowie prowadzimy od 2004 roku największy punkt wydawania 
produktów unijnych w mieście dla około 1500 osób.  Dla wszystkich osób 
będących w trudnej sytuacji materialnej, mających problemy z prawem, 
zadłużonych, prowadzimy poradnictwo prawne i socjalne w formie Punktu 
Informacyjno- Konsultacyjnego. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie realizujemy 
programy aktywizujące zawodowo i społecznie. Dzisiaj Fundacja, mimo 
piętrzących się nadal problemów, rozwija się tworząc i realizując programy, które 
w swoim założeniu mają poprawę aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców miasta. W 2011 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2011 
r.” w dziedzinie „Aktywne przeciwdziałanie bezdomności”. W czasie rozmów z 
władzami miasta układamy dalsze plany dotyczące poprawy sytuacji osób 
ubogich i opracowujemy strategie aktywizacji tej grupy społecznej. Gdyby nie 
pomoc i wsparcie, jakiego doświadczyłam ze strony wspaniałych koleżanek 
i kolegów z organizacji pozarządowych, być może nie byłoby już Fundacji. Dziś 
wiem, że jednostka- choćby największa- jest słaba, ale kilka jednostek może 
stworzyć siłę, która pokona niejeden kryzys.  Życzliwość jaką otrzymałam 
i nadal otrzymuję od ludzi, wzięła swój początek od trudnego 
i jednocześnie najwspanialszego dnia mojego życia- spotkania ze Zbawicielem, 
który każdego dnia uczy mnie kochać ludzi takimi, jakimi są.
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Adam Kaliñski

Ukończyłem w czerwcu 2012 roku 78 lat. Działam czynnie w Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom i Ludziom Starszym „Aid” z siedzibą w Kozach. Aktualnie 
jestem honorowym członkiem tego Stowarzyszenia. Otrzymałem to wyróżnienie 
na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków 
Stowarzyszenia „Aid” 24 lutego 2012 roku za długoletnią aktywną pracę 
w Zarządzie. Stowarzyszenie „Aid” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej w listopadzie 1995 roku. W komitecie założycielskim była moja 
żona Ada, piastując od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia funkcję 
wiceprezesa, a w kolejnych kadencjach prezesa Stowarzyszenia. Do 
Stowarzyszenia zapisałem się z chwilą zgłoszenia go do rejestracji.

Stowarzyszenie „Aid” w swoim statucie zakładało głównie pomoc dzieciom 
z rodzin najuboższych. Zaraz po jego zarejestrowaniu Zarząd zaplanował, że 
w okresie letnim zorganizuje kolonie dla dzieci z najuboższych rodzin.

Wiedząc o doświadczeniach Ady Kalińskiej w przygotowaniach 
i prowadzeniu letniego wypoczynku dla dzieci, Zarząd ustalił, że za 
zorganizowanie kolonii odpowiadać będzie właśnie moja żona. Pozostali 
członkowie Zarządu zajęli się gromadzeniem odpowiednich środków 
finansowych na ten cel. Kolonie letnie po raz pierwszy odbyły się w 1996 roku 
i wzięło w nich udział w sumie 750 dzieci z najuboższych rodzin, w podziale na 
5 turnusów, po 150 osób w każdym z nich. Dzieci kierowane były na kolonie 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej z Krakowa, Katowic i Zabrza.

Rozliczenie finansowe naszego pierwszego wyjazdu musiało zostać ujęte 
w księgach rachunkowych Stowarzyszenia. Co prawda nie byłem wtedy jeszcze 
członkiem siedmioosobowego wówczas Zarządu (swoją siedzibę mieliśmy wtedy 
w Bielsku-Białej), ale to właśnie Zarząd zlecił mi zajęcie się zagadnieniami 
finansowymi, co było dla mnie nie lada wyzwaniem. Do tej pory nie miałem 
bowiem do czynienia z księgowością. Pomogło mi jednak to, że same 



40.

rachunki nie były mi zupełnie obce.

W Bielsku - Białej działało stowarzyszenie, które pomagało innym 
organizacjom pozarządowym, organizując szkolenia z księgowości. Aby wywiązać 
się z nałożonych na mnie obowiązków, zgłosiłem się na tygodniowe szkolenie 
z tego zakresu. Specjalistka z rachunkowości- doświadczona księgowa 
z Warszawy, przeprowadziła szkolenie bardzo fachowo i przystępnie. Notowałem 
wszystko bardzo szczegółowo, korzystając później z tych notatek przez wiele lat. 
Prowadząca zajęcia wpoiła nam podstawową zasadę logicznego rozwiązywania 
problemów z zakresu rachunkowości. Dość szybko opanowałem podstawowe 
tajniki prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami. Na szkoleniu 
dowiedziałem się, że stowarzyszenie ma obowiązek zgłoszenia swojej 
działalności w urzędzie skarbowym. Prezes Stowarzyszenia i pozostali 
członkowie Zarządu byli przekonani, że organizacje pozarządowe nie muszą się 
rejestrować w urzędzie skarbowym, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. 
Jak się później dowiedziałem wiele innych stowarzyszeń nie było świadomych 
tego, że po zarejestrowaniu się w sądzie należy zgłosić również swoją działalność 
statutową w urzędzie skarbowym. Gdy dowiedziałem się na szkoleniu, że 
Stowarzyszenie musi prowadzić księgi rachunkowe i składać miesięczne 
deklaracje CIT-2, a po zakończeniu roku rozliczyć roczną działalność na druku 
CIT-8, zgłosiłem się do Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Na szczęście  
dla Stowarzyszenia „Aid” urzędnicy okazali się wyrozumiali. Otrzymałem 
dokładne instrukcje, jakie dokumenty należy wypełnić, by otrzymać najpierw 
REGON z urzędu statystycznego, a następnie NIP w urzędzie skarbowym.

Kolejnym zadaniem było wypełnienie zaległych deklaracji CIT-2 i CIT-8, 
a następnie przystąpienie do bieżącego oddawania deklaracji CIT-2. Miałem 
dość skrupulatnie prowadzone zapisy dotyczące wpływów i rodzaju wydatków 
z poprzedniego i bieżącego roku. Na tej podstawie mogłem sporządzić nie tylko 
zaległe deklaracje, ale też bilans i sprawozdanie finansowe. Od tej pory już na 
bieżąco rozliczałem się z urzędem skarbowym. Kolejne Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia „Aid”, które odbyło się po upływie dwuletniej 
kadencji, pod koniec 1997 roku , wybrało mnie do składu Zarządu. Powierzono 

mi funkcję sekretarza i dodatkowo zostałem odpowiedzialny za sprawy 
finansowe Stowarzyszenia. Bardzo chętnie korzystałem z różnego 
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rodzaju szkoleń, jakie były organizowane, zarówno w naszym rejonie przez 
stowarzyszenie z Bielska- Białej, jak i centralnie w Warszawie przez inne 
stowarzyszenia.

Mile wspominam współpracę z organizacją KAFOS. Od chwili wstąpienia 
naszego Stowarzyszenia do tej organizacji w 2002 roku bardzo często 
korzystałem z różnego rodzaju szkoleń wyjazdowych organizowanych przez 
KAFOS. Szkolenia odbywały się w Bielsku-Białej, Wiśle, Ustroniu i Katowicach. 
Z wielką uwagą słuchałem wyjaśnień, które prowadziła m.in. prezes KAFOS- 
pani Anna Kruczek. Tłumaczyła w przystępny sposób nowe ustawy, czy 
rozporządzenia dotyczące działalności organizacji pozarządowych. Bardzo dużo 
dały mi również szkolenia dotyczące zagadnień z zakresu księgowości 
prowadzone przez KAFOS.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie nie posiadało komputera, księgi rachunkowe 
i rozliczanie deklaracji ZUS prowadziłem ręcznie. Dopiero w 2002 roku, po 
zakupieniu odpowiedniego sprzętu i zatrudnieniu osoby, która umiała obsługiwać 
program z zakresu księgowości, zrezygnowałem z ręcznego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. W miarę rozwoju działalności Stowarzyszenia z zakresu opieki 
nad ludźmi starszymi, przybywało również pracy związanej z księgowością. 
Dodatkowo doszły jeszcze problemy związane z odpowiedziami na decyzje 
Wojewody Śląskiego. Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia „Aid” i dla mnie 
osobiście była w tym czasie możliwość korzystania z pomocy KAFOS. Jeżeli 
miałem problem do rozwiązania to w pierwszej kolejności dzwoniłem do pani 
prezes Anny Kruczek. Zawsze byłem bardzo uprzejmie wysłuchany 
i uzyskiwałem informacje, kiedy mogę skorzystać z fachowej porady prawnej. 
Brałem również udział w Walnych Zgromadzeniach stowarzyszenia KAFOS, 
jako reprezentant naszego Stowarzyszenia. Zebrania te stanowiły dla mnie 
przykład, jak organizować i prowadzić Walne Zgromadzenia Członków w naszej 
organizacji.

Współpraca z KAFOS jest kontynuowana w dalszym ciągu, czego 
dowodem jest mój udział w konkursie „20 lat społecznego działania – pamiętnik 
polskich społeczników 50+”.

Ale w moich wspomnieniach chciałbym wrócić jeszcze do lat, kiedy 
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to wszystko tak naprawdę się zaczęło. W 1987 roku wraz z żoną przeszliśmy 
na emeryturę. Jako byli nauczyciele, byliśmy bardzo zaangażowani 
w organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, dlatego też w 1991 roku 
odpowiedzieliśmy na apel Jacka Kuronia i Janusza Onyszkiewicza do Ludzi 
Dobrej Woli o umożliwienie dzieciom z rodzin patologicznych skorzystania 
z letnich kolonii. Apel pod tytułem „Podarujcie dzieciom lato, podarujcie słońce” 
znalazł dość duży odzew w całym kraju. Żona zadzwoniła do Fundacji SOS 
w Warszawie, która pod przewodnictwem Janusza Onyszkiewicza była 
organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Postanowiliśmy, że nasz nowy dwurodzinny dom, który ukończyliśmy w 1989 
roku, udostępnimy dla około 90 dzieci, w trzech turnusach po 30 osób w każdym 
turnusie.

Fundacja z entuzjazmem przyjęła naszą ofertę i zobowiązała się do 
zorganizowania wychowawców dla dzieci i pokrycia kosztów pobytu. 
Wychowawcami byli psychologowie z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa. 
Naszym zadaniem było zapewnienie dzieciom odpowiedniego zakwaterowania 
i wyżywienia. Dzieci z wychowawcami mieli do dyspozycji nowo wykończony 
dom z kompletnym umeblowaniem oraz ogrodzoną działkę o powierzchni 1200 
metrów kwadratowych, na której znajdował się mały budynek dwupokojowy 
z zapleczem sanitarnym. Dodatkowo załatwiliśmy dwa duże 10-osobowe 
namioty wojskowe z materacami do leżenia. W domu urządziliśmy kuchnię 
z jadalnią. Do dyspozycji dzieci i wychowawców był duży salon służący jako 
świetlica oraz przyległe pokoje.

Wychowawcy z Gestaltu odpowiadali za właściwe organizowanie 
wypoczynku i zapewnienie  nadzoru  nad młodzieżą. Dla mnie jako nauczyciela 
z długoletnią praktyką pedagogiczną metody zastosowane przez psychologów 
z Gestaltu były pewnym szokiem. Młodzież z Warszawy, głównie z rodzin 
patologicznych, po przyjeździe na wieś poczuła się całkowicie wolna. Korzystając 
z wolności chłopcy i dziewczęta w wieku od 12 do 18 lat mogli sobie pozwalać 
na wszystko, co się im zamarzyło. Wychowawcy w pierwszych dniach 
obserwowali ich zachowanie, starając się unikać wszelkiego rodzaju upomnień, 

czy jakichkolwiek kar. Wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, że dla tych, 
pokrzywdzonych przez los dzieci, metody zastosowane przez 
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wychowawców przynosiły efekty. Słyszałem jak pewnego razu chłopcy 
rozmawiając między sobą pytali: „Co tu jest grane?! W domu za takie wybryki 
zaraz była by kara, a tutaj mamy całkowitą wolność i pozwalają nam na 
wszystko”. Stopniowo wychowawcy nawiązywali z nimi coraz lepszy kontakt 
i pod koniec turnusu młodzież była o wiele spokojniejsza, doceniając 
zorganizowany im wypoczynek. Spotkania z trudną młodzieżą w okresie letniego 
wypoczynku były dla mnie i mojej żony inspiracją, by zaangażować się w latach 
następnych do organizowania kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin.

W następnym roku w porozumieniu z miejscowym klubem sportowym 
LKS Orzeł Kozy zorganizowaliśmy kolonie już dla większej liczby dzieci. LKS 
udostępnił nam bezpłatnie swój hotel na 30 łóżek, a naszym zadaniem było 
zorganizowanie wychowawców, całodziennego wyżywienia, wszystkich kwestii 
formalnych oraz zapewnienie właściwego programu rozrywkowego. Łącznie 
z pobytem w naszym domu, w każdym turnusie wypoczywało 60 dzieci.

Doświadczenia zdobyte w pierwszych dwóch latach pobytu dzieci na 
kolonii w naszym domu oraz w klubie sportowym LKS Orzeł skłoniły mnie 
i moją żonę do organizowania kolonii letnich w następnych latach. Liczba 
chętnych dzieci z rodzin najuboższych do korzystania z wypoczynku letniego 
wzrastała z roku na rok. Powodem były między innymi niskie opłaty za pobyt 
w porównaniu do innych organizatorów kolonii. Dzieci na naszych koloniach 
były pod opieką wychowawców z najlepszymi kwalifikacjami, a naszym 
zadaniem było zapewnienie im właściwych warunków pobytu oraz 
organizowanie różnych atrakcji. Dzieci korzystały z basenów otwartych 
i krytych, wyjeżdżały na wycieczki w pobliskie góry (na Szyndzielnię, do Wisły 
i do Szczyrku). W kolejnych latach nawiązaliśmy kontakt z Zespołem Szkół 
Ogrodniczych w Bielsku-Białej, wynajmując szkolny internat wraz ze stołówką.  
Przez sześć kolejnych lat razem z żoną organizowaliśmy i prowadziliśmy letni 
wypoczynek dla dzieci, dlatego też zadanie organizacji kolonii powierzone przez 
Zarząd Stowarzyszenia „Aid” potraktowałem jako okazję do wykorzystania 
moich wcześniejszych doświadczeń. Był to niestety ostatni rok organizowania 
letniego wypoczynku. Weszła bowiem ustawa o zamówieniach publicznych 
i ośrodki pomocy społecznej, które do tej pory, współpracując z nami 
wysyłały dzieci na kolonie, nie mogły już korzystać z takiej formy 
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pomocy. Zgodnie z przepisami, do przetargu mogli przystąpić tylko ci 
organizatorzy, którzy dysponowali profesjonalnymi ośrodkami, a my nie 
spełnialiśmy takich warunków. Skończyły się zatem tanie kolonie organizowane 
w obiektach szkolnych, czy prywatnych domach mieszkalnych przystoso-
wywanych sezonowo do wypoczynku dzieci.

Ale i to nie spowodowało, że nasza działalność się zakończyła. Wraz z żoną 
posiadaliśmy ponad 300-metrowy dom i zastanawialiśmy się nad jego 
wykorzystaniem. Dodatkowo nasza córka wiosną 1997 roku przeprowadziła się 
do swojego domu.

Postanowiliśmy z żoną udostępnić nasz dom na potrzeby Stowarzyszenia 
MONAR z Warszawy. Marek Kotański, prezes Stowarzyszenia MONAR, gdy 
usłyszał o propozycji wydzierżawienia nowego domu dla potrzeb organizacji 
natychmiast przysłał swojego zastępcę z odpowiednimi dokumentami 
i postanowił zorganizować w naszym domu placówkę dla samotnych matek. 
Powstała placówka „Dom samotnej matki MARKOT”. Żonę mianował 
dyrektorem placówki. Oddaliśmy Stowarzyszeniu MONAR dom w nieodpłatną 
dzierżawę na 15 lat. MONAR, zgodnie z zawartą umową zobowiązał się płacić 
za energię elektryczną, gaz, wodę i bieżące opłaty administracyjne. Oboje z żoną 
mieliśmy zapewnione w swoim domu bezpłatne mieszkanie i wyżywienie, 
w zamian za to byliśmy zobowiązani organizować w ramach darowizn żywność 
dla samotnych matek. Marek Kotański zaprosił nas do Warszawy, pokazał swoje 
liczne ośrodki dla bezdomnych. Zostaliśmy przeszkoleni przez niego, w jaki 
sposób wspólnie z matkami pozyskiwać darczyńców i jak organizować ich pobyt 
w naszej placówce. Zaraz po podpisaniu umowy były kierowane do naszego 
domu samotne matki z dziećmi z terenu całej Polski. Marek Kotański 
poinformował Władze Państwowe w Warszawie o przejęciu nowego domu 
w Kozach na potrzeby stworzenia domu samotnej matki i uzyskał dzięki temu 
dotację, którą przeznaczył na potrzeby Stowarzyszenia MONAR.  Razem z żoną 
z wielkim entuzjazmem rozpoczęliśmy organizowanie „Domu samotnej matki 
MARKOT” w Kozach. Nawiązaliśmy kontakt z licznymi hurtowniami 
i wytwórcami żywności. Mając odpowiednie prośby firmowane przez 

Stowarzyszenie MONAR zdobywaliśmy potrzebne artykuły żywnościowe 
dla matek. Z dnia na dzień liczba naszych podopiecznych zwiększała się. 
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Dla wielu z nich byliśmy prawdziwym „wybawieniem” z kłopotów. Pamiętam 
młodą dziewczynę w ciąży, która uciekła z domu w obawie przed awanturą, jakiej 
się spodziewała od rodziców na wiadomość, że jest w ciąży. Po pewnym czasie 
nawiązaliśmy kontakt z jej rodzicami, którzy ucieszyli się, że córka się odnalazła. 
Zabrali ją do domu i otoczyli opieką. Innym razem matka z dwójką małych 
dzieci została skierowana do naszego domu po ucieczce od męża alkoholika, 
który znęcał się nad nimi. Skontaktowaliśmy się z jej mężem, który oświadczył, 
że zależy mu na rodzinie i aby ją odzyskać poddał się leczeniu odwykowemu. Po 
przejściu kuracji odwykowej przyjechał do naszego ośrodka i przekonał żonę do 
powrotu z nim do domu. Takie sytuacje dodawały nam sił, by zajmować się 
samotnymi matkami. Większość naszych podopiecznych nie miała wsparcia od 
najbliższych. Zdarzały się również sytuacje, że matki będące bez żadnych 
zabezpieczeń finansowych, nie dążyły do zmiany swojego położenia. Nie tylko 
nie były zainteresowane podjęciem jakiejkolwiek pracy, ale nawet nie starały się 
przygotować posiłku dla siebie i swojego dziecka. Najchętniej korzystały 
z gotowych produktów żywnościowych, które zdobyliśmy od darczyńców 
(jogurty, serki, wędliny, chleb).

Stowarzyszenie MONAR przez pół roku od zawarcia umowy opłacało 
regularnie rachunki za energię elektryczną, gaz i wodę. Po tym okresie zaczęły się 
problemy, bo dotacja otrzymana od państwa wyczerpała się. Przychodziły monity 
o zapłatę zaległych rachunków za gaz i prąd. Grożono odcięciem dostawy 
energii. Za wodę płaciliśmy z własnych emerytur. W listopadzie 1997 roku 
spotkało nas kolejne doświadczenie. Jedna z matek paliła papierosa w magazynie, 
w którym znajdowały się zapasowe meble (tapczany, fotele). Paląca papierosa 
pani rzuciła niedopałek na posadzkę pod tapczan, na którym siedziała. Opuściła 
pomieszczenie i wróciła do swojego pokoju, nie przewidując skutków swojego 
postępowania. Po pewnym czasie, około godz. 20.00, wracająca do domu  jedna 
z podopiecznych zawołała, że w oknie magazynu widzi płomienie i dym. 
Sytuacja stawała się dramatyczna, zwłaszcza dlatego, że magazyn łączył się 
z garażem, w którym znajdował się samochód. Ogień rozprzestrzenił się na całe 
pomieszczenie magazynowe i objął swoimi płomieniami również pomieszczenie 
garażowe. Drzwi do garażu od strony ulicy były zamknięte od wewnątrz. Od 
strony płonącego pomieszczenia nie było możliwości dostania się do 
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samochodu, aby go wyprowadzić. Straż pożarna została powiadomiona, ale nie 
mogła zjawić się natychmiast. Jakąś nadludzką siłą otworzyłem drzwi garażowe 
od strony ulicy i nie zdając sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa 
wskoczyłem do opalonego przez ogień samochodu. Wyjechałem nim na ulicę 
z dala od płonącego garażu. Żona w międzyczasie zorganizowała gaszenie pożaru 
wodą noszoną w wiaderkach przez mieszkające u nas matki. Najaktywniej 
udzielała się w gaszeniu młoda kobieta w ciąży z Rumunii, która dzień wcześniej 
została do nas przywieziona przez policję (toczyła się w stosunku do niej sprawa 
o eksmisję). Pożar ugasiliśmy nim przyjechała straż. Strażacy dogasili resztki 
płonącego ognia i sprawdzili, czy samochód nie grozi wybuchem. Samochód 
z zewnątrz był czarny, wszystkie plastikowe części zostały spalone, a lakier na 
karoserii całkowicie opalony. Straż i policja spisali protokoły. Wszystkie rzeczy 
znajdujące się w garażu i magazynie zostały zniszczone przez ogień. Okna i sufit 
w magazynie i garażu musiały być wymienione.

Problem polegał jednak na tym, że Stowarzyszenie MONAR nie 
ubezpieczyło wydzierżawionego budynku. Nie mogliśmy otrzymać 
odszkodowania. Prezes stowarzyszenia, Marek Kotański obiecał pomoc przy 
odbudowie zniszczonego przez pożar budynku, ale skończyło się tylko na 
obietnicach. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Brak środków finansowych, 
nie tylko na odbudowę spalonych pomieszczeń, ale także na pokrycie bieżących 
opłat za energię elektryczną i gaz, zmusił nas do zmiany współpracy 
z MONAREM. W tej sytuacji zwróciliśmy się z prośbą do Zarządu 
Stowarzyszenia „Aid” z siedzibą jeszcze wtedy w Bielsku-Białej o współudział 
wraz ze Stowarzyszeniem MONAR  prowadzenia Domu dla Matki 
z Dzieckiem w Kozach. Marek Kotański przysłał swoich przedstawicieli, którzy 
zajmowali się kontrolą placówek. Jeden z nich- Dariusz Sz., podający się za 
doktora teologii zainteresował się propozycją podjęcia współpracy 
Stowarzyszenia „Aid” ze Stowarzyszeniem MONAR. Po przeczytaniu statutu 
Stowarzyszenia „Aid” pan Darek Sz. złożył deklarację wstąpienia do naszego 
Stowarzyszenia. Postanowił zamieszkać w naszym domu, mając zamiar pisać 
pracę habilitacyjną. W lutym 1998 roku na Walnym Zgromadzeniu  

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia „Aid” został 
wybrany prezesem. Był dla nas osobą wiarygodną. Przedstawił oryginalny 
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dyplom ukończenia studiów doktoranckich. Podał, że pracował w sekretariacie 
Prymasa Glempa w Warszawie. W tym czasie Stowarzyszenie „Aid” przeniosło 
swoją siedzibę do Kóz i zmieniło swoją nazwę na Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Ludziom Starszym „Aid”. Nowy prezes szybko nawiązał kontakt 
z MONAREM i przez kilka miesięcy Dom Samotnej Matki MARKOT był 
wspierany zarówno przez Stowarzyszenie MONAR, jak i Stowarzyszenie „Aid”. 
Współpraca z MONAREM nie dawała jednak pozytywnych efektów, głównie 
dlatego, że prezes Kotański nie dotrzymywał warunków umowy najmu naszego 
domu w Kozach. W tej sytuacji prezes Stowarzyszenia „Aid” dr Dariusz Sz. 
zaproponował, byśmy rozwiązali umowę najmu ze Stowarzyszeniem MONAR 
w trybie natychmiastowym z ich winy.  W czerwcu 1998 roku rozwiązaliśmy 
umowę najmu z MONAREM i zawarliśmy umowę na nieodpłatną dzierżawę 
całego budynku przez Stowarzyszenie „Aid” z siedzibą w Kozach.  Nowe 
Stowarzyszenie postanowiło zorganizować w miejscu „Domu Samotnej Matki 
MARKOT” ośrodek wsparcia dla osób starszych wymagających całodobowej 
opieki. W tym czasie Bielsko-Biała było miastem wojewódzkim. Prezes 
Stowarzyszenia nawiązał bezpośredni kontakt z wojewodą bielskim, który 
zobowiązał Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-
Białej do przydzielenia Stowarzyszeniu „Aid” pewnej kwoty na uruchomienie 
ośrodka wsparcia dla ludzi starszych, wymagających opieki. Ja w tym czasie 
pełniłem funkcję sekretarza. Razem z prezesem wypełniliśmy odpowiednie 
dokumenty na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia. Zakładaliśmy, że 
matki z dziećmi będą pełnić funkcje pomocowe opiekując się starszymi osobami. 
Emeryci i renciści, którzy zgłaszali się do naszego ośrodka dysponowali 
własnymi funduszami. Mając emerytury lub renty mogli opłacać część kosztów 
związanych z pobytem. Założenia były obiecujące, jednak w praktyce okazało się, 
że matki niezbyt chętnie podejmowały się współpracy polegającej na opiece. 
Wojewoda dotrzymał obietnicy i Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 10% złożonego zapotrzebowania. W sumie otrzymaliśmy 5.000 zł, 
które wystarczyły jedynie na opłacenie zaległych należności za energię 
elektryczną i gaz. Działalność placówki wsparcia była uzależniona od darczyńców 
i własnego wkładu finansowego samych podopiecznych. Prezes Dariusz Sz. 
nawiązał również kontakt z biskupem diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup 
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Tadeusz Rakoczy zaprosił prezesa i mnie jako sekretarza na spotkanie. Przyjął 
nas na audiencji i wysłuchał informacji o zorganizowaniu placówki opiekuńczej 
dla osób starszych. Podziwiał naszą aktywność i pytał, w jaki sposób udało nam 
się pokonać liczne problemy formalne związane z uruchomieniem takiej 
placówki. Udzielił nam błogosławieństwa, życząc skutecznej działalności.                                                                                                                            
Po rozwiązaniu umowy z MONAREM placówka MARKOT w Kozach także 
została rozwiązana, a matki z dziećmi zostały umieszczone w innych placówkach 
MONARU. Pod koniec 1998 roku w placówce wsparcia Stowarzyszenia „Aid” 
pozostawały tylko osoby starsze. Prezes Stowarzyszenia „Aid” po rocznej, dość 
aktywnej działalności, zrezygnował z funkcji i wyjechał do Warszawy. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na prezesa moją żonę Adę. Całą 
odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki przejęliśmy na siebie. W okresie 
współpracy z MONAREM zdobyliśmy doświadczenie, jak pozyskiwać środki na 
utrzymanie takiej placówki. Najważniejsze dla nas było to, by osoby mieszkające 
u nas były zadowolone z pobytu i miały zapewnioną właściwą opiekę. 
Mieszkaliśmy razem z podopiecznymi, pełniąc dyżury opiekuńcze przez całą 
dobę. W pierwszych latach działalności ośrodka wsparcia mieszkało w naszym 
domu od 10 do 15 osób. Zapotrzebowanie na tego rodzaju opiekę było coraz to 
większe. Zachodziła konieczność szukania dodatkowych pomieszczeń. Sąsiedzi 
mieli własne puste domy lub dysponowali wolnymi pokojami, ale nie byli chętni 
na udostępnienie swoich pomieszczeń obcym osobom. Proponowaliśmy im 
odpłatność za wynajem pokoi, ale nikt nie chciał pójść na współpracę.

Po pewnym czasie udało się namówić jedną osobę, która wydzierżawiła 
Stowarzyszeniu mały budynek dwupokojowy z łazienką na swojej działce  i jeden 
duży pokój z kuchnią i łazienką mieszczący się w domu jednorodzinnym 
z oddzielnym wejściem do tych pomieszczeń. Dzięki temu uzyskaliśmy 
dodatkowo 6 miejsc dla osób bezdomnych.

W 2000 roku liczba podopiecznych wzrosła do 20 osób. Mogliśmy 
zatrudnić do opieki i do kuchni dodatkowe osoby. Podopieczni mieli swoje 
emerytury lub renty i pokrywali w dużej części koszty swojego pobytu. 
Zatrudnione  jako opiekunki i kucharki panie, mieszkające w Kozach, bardzo 

sobie ceniły możliwość pracy bez konieczności dojeżdżania. Mieliśmy 
satysfakcję, że pomagamy bezdomnym i osobom starszym, a przy okazji 
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dajemy zatrudnienie kilku bezrobotnym mieszkańcom z Kóz. Sytuacja zaczęła 
się komplikować, gdy sąsiad mieszkający po przeciwnej strony ulicy, gdzie 
wynajmowaliśmy budynek dla bezdomnych, chciał w swoim domu otworzyć 
pijalnię piwa.  Nie mógł dostać koncesji, bo radni gminy Kozy podjęli uchwałę 
zakazującą sprzedaży alkoholu w odległości do 100 metrów od noclegowni. 
Wówczas sąsiad wystąpił do Wojewody Śląskiego o wstrzymanie decyzji Starosty 
zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania dzierżawionego przez 
Stowarzyszenie budynku na noclegownię dla bezdomnych. Decyzja starosty nie 
była jeszcze uprawomocniona. Urzędnicy wojewody dopatrzyli się formalnych 
nieprawidłowości w decyzji Starosty Bielskiego i na tej podstawie Wojewoda 
Śląski uchylił jego decyzję. Stowarzyszeniu przysługiwało złożenie zażalenia do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody. 
Takie zażalenie złożyłem w imieniu Stowarzyszenia, ale nie powodowało to 
wstrzymania decyzji Wojewody i w ten sposób sąsiad mógł się ubiegać 
o koncesję na sprzedaż alkoholu. Wójt gminy Kozy odmówił kolejny raz wydania 
koncesji, bo na tej samej działce mieliśmy drugą noclegownię w budynku 
jednorodzinnym przy ul. Irysów. Decyzja Starosty w sprawie tej noclegowni była 
prawomocna. Sąsiad po odmowie wójta złożył kolejne pismo do Urzędu 
Wojewódzkiego, tym razem o unieważnienie prawomocnej decyzji Starosty. 
Wyjaśnienia, jakie składałem urzędnikom wojewody w imieniu Stowarzyszenia 
„Aid” nie przyniosły oczekiwanych dla nas rezultatów. Wojewoda wydał decyzję 
uchylającą prawomocną decyzję Starosty. Stowarzyszeniu przysługiwało tylko 
odwołanie się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 
Uważaliśmy, że decyzja Wojewody jest krzywdząca i postanowiłem wnieść 
odwołanie od tej decyzji do Głównego Inspektora Budowlanego w Warszawie. 
Niestety Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał decyzję 
Wojewody. Stowarzyszenie mogło złożyć zażalenie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Wystosowałem w imieniu Stowarzyszenia „Aid” zażalenie 
z uzasadnieniem.

Złożone zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie nie powodowało jednak wstrzymania decyzji Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i teraz sąsiad mógł już bez przeszkód 
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otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu. Mimo uruchomienia pijalni piwa, 
noclegownia funkcjonowała dalej. Bezdomni mieszkający naprzeciw pijalni mieli 
ułatwiony dostęp do alkoholu, a Stowarzyszenie „Aid” dodatkowe problemy. 
Sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym została rozpatrzona dopiero 
w 2004 roku. Noclegownie przez ten okres (do 2004 roku) funkcjonowały i nikt 
nam w tym nie przeszkadzał. Czekaliśmy z niecierpliwością na rozstrzygnięcia 
w obydwu sądach administracyjnych. Wyroki zapadły pod koniec 2004 roku. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę Stowarzyszenia za 
zasadną i uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
i poprzedzającą ją decyzję Wojewody Śląskiego.

Po pomyślnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie pojechałem w listopadzie 2004 roku na rozprawę do Gliwic, gdzie 
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał zażalenie Stowarzyszenia na 
decyzję Wojewody o uchyleniu decyzji Starosty. Mając wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z Warszawy na podobny temat poinformowałem na 
rozprawie w Gliwicach o wyroku. Sąd postanowił włączyć do akt sprawy 
postanowienie WSA z Warszawy i ogłosił, że wyrok zapadnie po dwóch 
tygodniach ze względu na konieczność dokładniejszego zbadania całej sprawy. 
Sąd wydając wyrok stwierdził, że skarga Stowarzyszenia była zasadna i uchylił 
decyzję Wojewody i tym samym zezwolenie na użytkowanie noclegowni było 
prawomocne. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Warszawy 
i Gliwic po uprawomocnieniu wraz z uzasadnieniami został przesłany do 
Wojewody Śląskiego, który przekazał je Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego celem zakończenia postępowania w sprawie pism złożonych przez 
naszego sąsiada. Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego w Katowicach 
w dniu 21 marca 2005 roku wydał decyzję w związku z wyrokiem WSA 
w Gliwicach, a następnie w dniu 5 maja 2005 roku w związku z wyrokiem WAS 
w Warszawie. W pierwszej sprawie postępowanie zostało umorzone, ponieważ 
sąsiad zgodnie z prawem budowlanym z 1994 roku nie był stroną 
w postępowaniu z uwagi na to, że mieszkał po przeciwnej stronie drogi przy 
której była noclegownia. W drugim wypadku Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach odmówił stwierdzenia nieważności decyzji 
Starosty Bielskiego z dnia 28 marca 2002 roku o udzieleniu pozwolenia 
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na użytkowanie noclegowni. Uznał tym samym (co podkreślił w swoim 
uzasadnieniu), że Starosta Bielski wydał zezwolenie na użytkowanie noclegowni 
zgodnie z prawem.

Opisane szczegółowo problemy, jakie musieliśmy rozwiązać w związku 
z pismami sąsiada wskazują, że urzędnicy wojewody byli nastawieni 
nieprzychylnie do działalności organizacji pomocowej. Sąsiad miał „większe 
przebicie” i jego argumentacja była ważniejsza niż nasza – osób zajmujących się 
pomocom ludziom wymagającym wsparcia.

Dobrze, że dzięki naszej wytrwałości w dochodzeniu do prawdy, sąd 
administracyjny wykazał urzędnikom ich błędy i mogliśmy dalej kontynuować 
swoją działalność. Sąsiad nie miał korzyści z przyznanej mu koncesji na sprzedaż 
alkoholu, dlatego też zakończył swoją działalność handlową, z braku 
spodziewanych dochodów, rok przed definitywnym zakończeniem 
rozstrzygnięcia jego odwołań odnośnie do naszych noclegowni. Noclegownia 
mogła istnieć bez narażania naszych podopiecznych na pokusy korzystania 
z napojów alkoholowych. Mieliśmy z żoną satysfakcję, że nasza działalność 
uznana została przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Mieliśmy 
nadzieję, że teraz bez większych przeszkód będziemy mogli pomagać osobom 
starszym, wymagającym opieki.

Zastanawiałem się wielokrotnie, skąd miałem tyle sił i determinacji, by nie 
załamywać się bieżącymi trudnościami przy działalności społecznej. Uważam, że 
przygotowały mnie do tego przeżycia od najmłodszych lat. Jestem dzieckiem 
wojny, a po wyzwoleniu jako syn rolnika nie miałem łatwego życia.

Podziwiam moich rodziców, a zwłaszcza mamę, że miała tyle siły woli 
przetrwania, by przeżyć w takich warunkach ciężki okres okupacji i pierwsze lata 
po wyzwoleniu. Mama dbała byśmy byli zawsze umyci i czysto ubrani. Jedliśmy 
to, co dała natura (ziemniaki, buraki, marchew i raz w miesiącu kawałek mięsa). 
Mimo takich trudności, w domu panowała zawsze miła atmosfera. Zwracaliśmy 
się do siebie z wielkim szacunkiem i troską jeden o drugiego. Istniejące warunki 
spowodowały, że umieliśmy docenić każdy dobry gest skierowany w naszą stronę, 
a sami potrafiliśmy się wczuć w potrzeby drugiej osoby. To poczucie 
konieczności wzajemnego wspomagania się w ciężkich chwilach 
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pozostało we mnie na całe życie.

Egzystencja w rodzinie rolnika była w okresie powojennym bardzo trudna. 
Większość płodów rolnych musiała być oddawana państwu. Rolnicy posiadający 
taki areał gruntu, jaki mieli moi rodzice (około 8 ha) byli uważani przez 
ówczesne władze jako „zamożni”, a prawda była taka, że po oddaniu tzw. 
obowiązkowych dostaw na własne potrzeby niewiele zostawało. Najmocniej 
cierpiały na tym dzieci. Nie mieliśmy szans na pomoc finansową. Zazdrościłem 
zawsze moim kolegom, których rodzice pracowali, mając niewielką ilość ziemi. 
Ich życie było o wiele łatwiejsze. Rodzice moich kolegów pracując, mieli 
wystarczające środki finansowe, by zapewnić dzieciom podręczniki i odpowiednie 
ubranie. Mama, mino trudności finansowych, zachęcała nas, byśmy się uczyli 
i zdobyli w przyszłości dobry zawód. Po wyzwoleniu, przez ostatnie dwa 
miesiące, chodziłem do piątej klasy szkoły podstawowej, pokonując codziennie 
3 km drogi w jedną stronę pieszo i boso. Po ukończeniu szóstej klasy szkoły 
podstawowej była możliwość zapisania się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Wadowicach. Pod namową mamy skorzystałem z tej okazji i w roku szkolnym 
1946/1947 byłem uczniem klasy wstępnej liceum. Szkoła, podobnie jak nasz 
dom,  miała w zasadzie tylko mury. Wyposażenie tj. krzesła do siedzenia i stoły 
musiał każdy uczeń przynieść z własnego domu. Dla mnie było wielkim 
wyróżnieniem, że mogłem uczęszczać do liceum mając zaledwie 12 lat. Braki 
z zakresu szkoły podstawowej miałem bardzo duże.  Pierwsza klasa liceum 
nazywała się „wstępną”, a kolejna „wyrównawczą”. Dzięki bardzo dobrym 
pedagogom udało mi się w przeciągu dwóch lat wyrównać poziom wiedzy 
wymagany w liceum. Zapamiętałem szczególnie nauczyciela humanistę, uczącego 
mnie łaciny i matematyki w pierwszej klasie. Traktował uczniów indywidualnie, 
pomagając szczególnie tym, którzy mieli największe trudności z przyswojeniem 
wiedzy. Nie zapomnę sytuacji, gdy po pierwszym sprawdzianie pisemnym 
z matematyki moja praca zasługiwała na ocenę niedostateczną. Profesor Grzesło 
(nie zapomnę do końca życia jego nazwiska) postawił mi jednak ocenę 
dostateczną z trzema minusami, podkreślając tym samym, że wiedza jest niska, 
ale daje mi zachętę do dalszej nauki. To była wielka mobilizacja dla mnie. Od tej 

pory polubiłem nie tylko profesora, ale przede wszystkim matematykę. Na 
koniec roku miałem ocenę dobrą z tego przedmiotu. Polubiłem 
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przedmioty ścisłe, co skłoniło mnie po ukończeniu 10 klasy Szkoły 
Ogólnokształcącej w Wadowicach (Liceum zmieniło nazwę na Szkołę 
Ogólnokształcącą) przenieść się do dwuletniego liceum mechanicznego Śląskich 
Technicznych Zakładów  Naukowych w Katowicach. Tam ujawniła się również 
moja skłonność do pomagania innym. W klasie do której uczęszczałem byli 
uczniowie z całego kraju. Rozpiętość wieku w mojej klasie wynosiła aż 10 lat. 
Najstarszy kolega był rocznikowo z 1924 roku, a do najmłodszych należałem ja 
i jeszcze kilku kolegów z 1934 roku. Byłem wtedy w klasie jednym z najlepszych 
uczniów z matematyki, fizyki i mechaniki technicznej, dlatego pomagałem 
kolegom w rozwiązywaniu zadań z tych przedmiotów. Pamiętam doskonale 
wspaniałą wychowawczynię naszej klasy, uczącą  języka polskiego. Szybko 
nawiązała kontakt z całą klasą i potrafiła nas dobrze zintegrować. Stanowiliśmy 
zwarty zespół pomagający sobie wzajemnie. Nasza wychowawczyni posiadała 
tytuł naukowy doktora z polonistyki. Ucząc w szkole technicznej postanowiła 
zdobyć dodatkowo zawód inżyniera. Rozpoczęła studia wieczorowe na Wydziale 
Górniczym Politechniki Gliwickiej. Zajęcia Wydziału Górniczego odbywały się 
w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, w tych samych salach, 
w których uczyliśmy się. Pani profesor miała pewne problemy z opanowaniem 
zagadnień związanych z mechaniką techniczną. Zapytała jednego z moich 
starszych kolegów, kto mógłby jej pomóc w rozwiązywaniu zadań z tego 
przedmiotu. Kolega wskazał na mnie. Nie tylko lubiłem mechanikę, ale 
potrafiłem dość skutecznie przekazać proste sposoby rozwiązywania zadań. 
Pomocy w tym zakresie podjąłem się z wielką radością. Moje zaangażowanie 
przyniosło pozytywny skutek na egzaminie zaliczeniowym po pierwszym 
semestrze. Pani profesor rozwiązała zadania z mechaniki z wynikiem 
pozytywnym i uzyskała zaliczenie za pierwszy semestr. Wychowawczyni 
z wdzięczności za pomoc w opanowaniu przez nią zagadnień technicznych, 
pośpieszyła z pomocą dla mnie w opanowaniu języka polskiego w zakresie 
niezbędnym do zdania egzaminu dojrzałości. Byłem w klasie maturalnej, zbliżało 
się półrocze. Na maturze ważna była ocena z języka polskiego na półrocze. 
Ponieważ pani profesor zajęła się dobrym przygotowaniem mnie do matury, na 
półrocze otrzymałem ocenę dobrą, a na koniec roku po dodatkowych 
konsultacjach, ocenę bardzo dobrą. Teraz należało tylko napisać egzamin 
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pisemny z języka polskiego, co najmniej na ocenę dobrą, by być zwolnionym 
z egzaminu ustnego. Efekty pomocy mojej wychowawczyni oraz duży osobisty 
wkład w opracowanie pisemnych wypracowań z języka polskiego w klasie 
maturalnej zostały potwierdzone na egzaminie pisemnym oceną bardzo dobrą. 
Z egzaminu ustnego zostałem zwolniony.

Ukończenie szkoły średniej było dla mnie wielkim sukcesem, ale nie 
zamierzałem na tym poprzestać. Nie mogłem podjąć studiów bezpośrednio po 
maturze ze względów finansowych. Postanowiłem pójść do pracy i odkładać co 
miesiąc tak, by po paru latach mieć środki finansowe na kontynuowanie studiów. 
Po trzech latach pracy złożyłem podanie i potrzebne dokumenty na Wydział 
Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.

Trzyletni okres pracy, najpierw w Hucie Stalowa Wola na wydziale 
Narzędziowni, a następnie w Zakładach Metalowych w Bielsku-Białej, pozwoliły 
mi poznać w praktyce tajniki zawodu mechanika, dlatego też studia na 
politechnice, mimo przerwy w nauce, były dla mnie wielką przyjemnością. 
Młodsi ode mnie koledzy, którzy dostali się na studia bez egzaminu, mając 
świadectwo maturalne z paskiem, nie radzili sobie na ćwiczeniach z fizyki 
i matematyki, co było później niejednokrotnie powodem ich rezygnacji 
z dalszych studiów. Studia, jak wspomniałem rozpocząłem po trzyletniej pracy. 
Okres ten, głównie w Zakładach Metalowych w Bielsku – Białej wspominam 
bardzo miło. W całym zakładzie pracowało blisko 2000 osób, a w biurze 
narzędziowni, gdzie było moje miejsce pracy, było 8 młodych osób, w tym dwie 
panienki. Jedna z nich została później moją żoną. Była bardzo przedsiębiorcza. 
O jej odwadze świadczy między innymi fakt, że zdecydowała się wyjść za mąż za 
studenta drugiego roku, zdając sobie sprawę, że nie będzie mogła liczyć na 
wsparcie finansowe przez najbliższe 3 lata tj. do końca studiów. Znaliśmy się 
blisko pięć lat i moja narzeczona nie chciała czekać jeszcze trzy lata aż skończę 
studia. Widocznie takie było nasze przeznaczenie, gdyż po 55 latach wspólnego 
życia mogę stwierdzić, że wzajemnie bardzo dobrze się uzupełnialiśmy. Żona 
często była motorem naszych wspólnych przedsięwzięć, które konsekwentnie 
doprowadzaliśmy do końca. Zgodne działania przynosiły zawsze pozytywne 

efekty. Przykładem takich konsekwencji były również działania w zakresie 
pomocy społecznej. Opisywane wcześniej organizowanie i prowadzenie 
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kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych, 
organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dla samotnej matki, a na koniec 
zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dla osób starszych 
wymagających całodobowej opieki, są najlepszym tego przykładem.

Problemy, które trzeba było pokonać w pierwszych 8 latach prowadzenia 
placówki wsparcia dla osób starszych i noclegowni dla bezdomnych, mogły być 
pokonywane dzięki wzajemnemu wsparciu. Wychodziliśmy z założenia, że 
trudności i przeszkody w realizacji słusznych zadań muszą być dla nas kolejnym 
etapem do jeszcze lepszej pracy dla dobra drugiego człowieka. Po pomyślnych 
dla nas wyrokach wydanych przez Sąd Administracyjny w Warszawie 
i Gliwicach mieliśmy moralne wsparcie do dalszej aktywnej działalności 
w zakresie opieki nad ludźmi starszymi.

Placówka wsparcia rozwijała się pomyślnie, ale czekały nas kolejne problemy do 
pokonania.

Problemy natury formalnej rozpoczęły się, gdy w 2004 roku weszła w życie 
ustawa o pomocy społecznej, dotycząca konieczności uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie placówek zajmujących się całodobową opieką osób starszych 
niepełnosprawnych. Wszystkie stowarzyszenia zajmujące się tego typu 
działalnością otrzymały od Starostów informacje, że należy wystąpić do 
Wojewody o wydanie zezwolenia na działalność opiekuńczą. Stowarzyszenie 
„Aid”, jako jedno z pierwszych wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Śląskiego 
o wydanie stosownego zezwolenia. Przygotowanie potrzebnych w tym zakresie 
dokumentów Zarząd Stowarzyszenia „Aid” zlecił mnie jako sekretarzowi. 
W okresie od września do grudnia 2004 roku trwało uzupełnianie 
najróżniejszych dokumentów. W grudniu 2004 roku inspektorzy z Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzili 
stosowną wizję lokalną stwierdzając, że nasza placówka nie spełnia wymogów 
przewidzianych ustawą. W ustawie o pomocy społecznej było napisane, że kto 
prowadzi placówkę opiekuńczą w ramach działalności gospodarczej musi uzyskać 
zezwolenie Wojewody, a ten wydaje zezwolenie, jeżeli placówka spełnia 
wymagania określone w ustawie o pomocy społecznej. Należy podkreślić, że 
Stowarzyszenie „Aid od czerwca 2004 roku miało status organizacji 
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pożytku publicznego i prowadziło odpłatną działalność opiekuńczą. Dlatego 
też jedna z pań z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
zasugerowała nam, że najlepiej będzie wycofać wniosek o zezwolenie wojewody. 
Wówczas nasza działalność będzie podlegała tylko Staroście Powiatowemu. 
W tej sytuacji wystąpiłem z pismem do Wojewody, że Stowarzyszenie wycofuje 
wniosek. Otrzymaliśmy zawiadomienie z Urzędu Wojewódzkiego, że 
postępowanie w sprawie zezwolenia zostało umorzone. Starosta Bielski otrzymał 
zawiadomienie od Wojewody o konieczności objęcia naszej placówki stosownym 
nadzorem. Stowarzyszenie z powodzeniem rozwijało działalność opiekuńczą, 
wkrótce mieliśmy pełny stan w naszej placówce. Udzielaliśmy pomocy średnio 23 
osobom dziennie. Rodziny naszych podopiecznych były bardzo zadowolone 
z opieki. Działalnością Stowarzyszenia „Aid” zainteresowały się liczne Ośrodki 
Pomocy Społecznej w województwie śląskim (Bestwina, Pszczyna, Brenna). 
Przysyłano nam osoby przeważnie w ciężkich stanach. Mieliśmy bardzo dobrą 
opinię nie tylko w naszym regionie. Koszt pobytu w naszej placówce opiekuńczej 
był ponad 30% niższy od kosztów w państwowych domach opieki, a warunki 
pobytu były oceniane przez rodziny naszych podopiecznych jako bardzo dobre.

Byłem szczęśliwy, że dotychczasowy trud włożony w uruchomienie 
i prowadzenie placówki wsparcia daje tak pozytywne efekty. Wyznawałem 
zasadę, że największym bogactwem jest możliwość niesienia pomocy innym 
osobom.

Radość z dobrze funkcjonującej placówki nie trwała jednak długo. Po 
około półtora roku od wycofania wniosku o zezwolenie rozpoczęły się kolejne 
problemy z funkcjonowaniem ośrodka.

W drugim kwartale 2006 roku Wojewodowie w całym kraju otrzymali 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nakaz przeprowadzenia kontroli 
w placówkach, które opiekują się ludźmi starszymi bez zezwolenia Wojewody 
i nałożenia na te placówki kary w kwocie 10.000 zł. W czerwcu 2006 roku 
otrzymaliśmy pismo z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach, że inspektorzy tego wydziału przeprowadzą kontrolę placówki 

wsparcia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Aid”. Inspektorzy w dniu 28 
lipca 2006 roku przeprowadzili szczegółową kontrolę, spisując protokół 
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stwierdzający, że placówka prowadzona przez Stowarzyszenie „Aid” zajmuje się 
całodobową opieką ludzi starszych bez zezwolenia Wojewody. W imieniu 
Stowarzyszenia złożyłem oświadczenie, że naszym zdaniem nie musimy mieć 
zezwolenia Wojewody, gdyż nie jesteśmy domem opieki, a prowadzona 
krótkotrwała opieka osób oczekujących na umieszczenie w DPS nie wymaga 
takiego zezwolenia. Stwierdzałem także, że nasza działalność nie ma znamion 
działalności gospodarczej, a jest tylko odpłatną działalnością organizacji pożytku 
publicznego. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie wyraźnie mówi, że działalność pożytku publicznego nie jest 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna. Moja argumentacja nie przekonała jednak kontrolujących 
i Wojewoda Śląski wydał postanowienie o nałożeniu na Stowarzyszenie „Aid” 
kary w kwocie 10.000 zł za prowadzenie całodobowej opieki ludzi starszych 
niepełnosprawnych bez zezwolenia. Ciągle byliśmy pod pręgierzem władz.

Zarząd Stowarzyszenia uważał decyzję Wojewody za krzywdzącą i złożył 
odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Minister utrzymał decyzję 
Wojewody w mocy. W tej sytuacji w imieniu Stowarzyszenia wystosowałem 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję 
Ministra, wnosząc równocześnie prośbę, by wstrzymano egzekucję nałożonej 
kary w kwocie 10.000 zł do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd 
Administracyjny.

Muszę w tym miejscu się pochwalić, że różne perypetie związane 
z przystosowaniem prywatnego domu dwurodzinnego do prowadzenia w nim 
działalności opiekuńczej zmusiły mnie do opanowania zagadnień związanych, 
zarówno z kwestiami finansowymi, jak i z zakresu najróżniejszych zagadnień 
prawnych. Trudno tak małemu Stowarzyszeniu jak nasze zatrudniać 
profesjonalnych fachowców z dzieciny prawa i księgowości. Wprawdzie nasze 
Stowarzyszenie jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS, które pomaga swoim 
organizacjom z zakresu księgowości i prawa, ale trudno sobie wyobrazić, by 
dyżurujący tam specjaliści mogli zająć się szczegółami. Ja sam korzystałem 
z poradnictwa w KAFOS-ie, ale prowadzeniem księgowości 
i przygotowywaniem określonych pism zajmowałem się osobiście.
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Pismo skierowane do Ministra, w sprawie wstrzymania egzekucji kary 
w kwocie 10.000 zł do czasu prawomocnego orzeczenia Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, zostało rozpatrzone pozytywnie i nie musieliśmy natychmiast 
płacić kary. W wyniku decyzji Wojewody zostaliśmy równocześnie zmuszeni do 
zaprzestania działalności opiekuńczej i wyprowadzenia z naszej placówki do 
końca 2006 roku wszystkich podopiecznych, umieszczając ich z oporem 
w innych istniejących domach opieki. Podopieczni skierowani do nas z miejskich 
i gminnych ośrodków pomocy społecznej zostali w trybie pilnym umieszczeni 
w wojewódzkich domach opieki. Krewni i opiekunowie 8 naszych 
podopiecznych zaprotestowali przeciwko decyzjom o rozwiązaniu naszej 
placówki i postanowili, że swoich krewnych nie przeniosą do innych ośrodków. 
Stowarzyszenie z braku funduszy było zmuszone zwolnić wszystkie zatrudnione 
w placówce osoby, a opieką pozostających 8 naszych podopiecznych zajęli się 
wolontariusze, głównie członkowie Zarządu. Emerytury przebywających 
w naszym ośrodku ośmiu osób wystarczyły na pokrycie tylko części kosztów 
funkcjonowania placówki wsparcia.

Czekaliśmy niecierpliwie na decyzję Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa odbyła się stosunkowo dość szybko, 
bo już 20 lutego 2007 roku.

Pojechałem do Warszawy z żoną. Mieliśmy upoważnienie, zgodnie ze 
statutem, do reprezentowania Stowarzyszenia przed sądem. Nie korzystaliśmy 
z pomocy prawnej ufając, że mamy dobrą wiedzę w przedmiocie rozpatrywanej 
sprawy i potrafimy odpowiedzieć na wszelkie pytania sądu. Z wielką 
niecierpliwością czekaliśmy przed salą rozpraw ponad dwie godziny. Na sali 
rozpraw przewodniczący sądu zreferował temat sprawy i rozpoczęły się pytania. 
Nasze wyjaśnienia były przyjmowane z dużym zainteresowaniem i jak sądziliśmy 
pozytywnym nastawieniem do prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 
Po zakończeniu rozprawy, przewodnicząca składu sędziowskiego poinformowała, 
że po naradzie zostanie ogłoszony wyrok. Wchodziliśmy z żoną na ogłoszenie 
wyroku z głośno bijącymi sercami zastanawiając się, jaki będzie wynik. Sędzia 
sprawozdawca odczytała wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzając, że po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2007 roku 
sprawy ze skargi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ludziom Starszym 
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„Aid” na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 
2006 roku uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wojewody 
Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

W uzasadnieniu Sędzia sprawozdawca stwierdziła, że skarga 
Stowarzyszenia zasługiwała na uznanie jej za słuszną. Dla pełniejszego 
zrozumienia i uwypuklenia błędów, jakie popełnili urzędnicy wojewody 
przeprowadzając kontrolę naszej placówki cytuję część uzasadnienia wyroku 
wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie:

„…Zgodnie z art. 7 kpa organ administracji obowiązany jest do podejmowania 
w toku postępowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie interes społeczny 
i słuszny interes strony. Zasadę tę wzmacnia przepis art. 77 §1 kpa zobowiązujący 
organ do zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału 
dowodowego.

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, do takich jednoznacznych ustaleń nie 
doszło.

Przystępując do wyjaśnienia okoliczności mających istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy należało w pierwszej kolejności, określić w sposób nie budzący 
jakichkolwiek wątpliwości charakter działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
Należy wziąć pod uwagę, że ustawa o pomocy społecznej przewiduje różnorodne 
formy niesienia pomocy osobom starszym, życiowo nie zaradnym i bezdomnym, 
w szczególności poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni, w schronisku, w domu dla 
bezdomnych (art.28), w ośrodku wsparcia (który może udzielać także okresowego 
całodobowego pobytu), lub w środowiskowym domu samopomocy (art.51), w domu 
pomocy społecznej (art.54 i nast.), a także w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku 
(art. 67). Nie bez znaczenia dla wszczęcia przez Wojewodę Śląskiego postępowania 
o nałożenie kary pieniężnej wydaje się być okoliczność, że w sprawie przedmiotowej 
placówki podjęte były starania o uzyskanie przez Stowarzyszenie zezwolenia na 
prowadzenie jej jako placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, które jednak 
wobec niedotrzymania standardów ustawowych określonych w art. 68 ustawy 
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o pomocy społecznej nie doprowadziły do rozstrzygnięcia, gdyż Stowarzyszenie 
wycofało wniosek o zezwolenie oświadczając jednocześnie, że placówka funkcjonuje 
jako noclegownia i schronisko dla bezdomnych. O takim to charakterze placówki 
Wojewoda Śląski poinformował Starostę Bielskiego w piśmie z dnia 20 lipca 2005 
roku nr PS.X.0717-2/1/05 zwracając się równocześnie o objęcie placówki nadzorem 
w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 rok – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.).

Nowego, odmiennego ustalenia, że przedmiotowa placówka funkcjonuje jako 
placówka, o której mowa w art. 67 ustawy o pomocy społecznej, Wojewoda Śląski 
dokonał w postępowaniu wszczętym z urzędu rok później, tj. w dniu 7 lipca 2006 
roku. W trakcie tego postępowania, mając na względzie treść powołanego art. 130 ust. 
3 w związku z art. 67 ustawy o pomocy społecznej, nie zbędne było wykazanie 
w sposób niezbity, że Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. Pojęcie działalności gospodarczej 
należy natomiast rozumieć zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), 
w myśl którego działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa (…), a także działalność zawodowa wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły.

W postępowaniu wyjaśniającym Wojewoda Śląski pominął całkowicie ten 
istotny element sprawy. Przesłuchując świadków i stronę w osobie prezesa 
Stowarzyszenia organ nie próbował wyjaśnić czy rzeczywiście działalność 
prowadzona przez Stowarzyszenie posiada cechy działalności gospodarczej, o jakiej 
mowa w powołanym przepisie ustawy o swobodzie gospodarczej. Wojewoda ograniczył 
swoje ustalenia tylko do stwierdzenia, że na terenie placówki w chwili dokonywania 
oględzin zamieszkiwało 20 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych i 
bezdomnych, oraz że czas pobytu mieszkańców w placówce jest zróżnicowany i wynosi 
od kilku dni do nawet 7 lat, a placówka świadczy również usługi bytowo opiekuńcze. 
Te fakty, jak również okoliczność, że w placówce przebywały osoby kierowane z 
ośrodków pomocy społecznej na podstawie umów zawieranych ze Stowarzyszeniem, 

zdaniem Wojewody Śląskiego były wystarczające dla zastosowania art. 130 ust. 2 
ustawy o pomocy społecznej.
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W brew przekonaniu organu stwierdzenie powyższych faktów nie wyczerpało 
znamion działalności o której mowa w art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
Organ nie zajął się w ogóle podstawową kwestią gospodarczego charakteru 
kontrolowanej działalności. Było to – zdaniem Sądu – konieczne, gdyż nie sposób 
odczytywać treści art. 130 ust. 2 w oderwaniu od art. 67 ustawy o pomocy społecznej 
w którym wyraźnie akcentowany jest gospodarczy charakter działalności jako element, 
który przesądza o tym, że podmiot podejmujący działalność w zakresie prowadzenia 
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym i osobom w podeszłym wieku jest obowiązany uzyskać zezwolenie na taką 
działalność. Powyższe rozumienie powołanych przepisów jest zgodne z ratio legis 
wszelkich norm ograniczających konstytucyjną zasadę swobody działalności 
gospodarczej. Przy analizie charakteru działalności prowadzonej przez 
Stowarzyszenie nie powinno się także pominąć faktu, że posiada ono status 
organizacji pożytku publicznego, co wynika z wpisu w rubryce 4 działu 3 rejestru 
Stowarzyszenia i że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.) statutowa działalność takiej organizacji nie jest działalnością gospodarczą. Może 
być natomiast prowadzona jako działalność nie odpłatna lub działalność odpłatna.

Aby zatem mogło dojść do zastosowania sankcji z art. 130 ust. 2 musi zaistnieć 
stan w którym nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że istnienie podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą wymagająca zezwolenia właściwej władzy i że takiego 
zezwolenia podmiot ten nie posiada.

Wobec tego, że w niniejszej sprawie zabrakło jednoznacznego ustalenia, iż 
skarżące Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarcza w rozumieniu definicji 
użytej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej należało uznać decyzję 
wymierzającą karę pieniężną za przedwczesną, a w związku z tym za wydaną z 
naruszeniem prawa materialnego – art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, jak 
również prawa procesowego – art. 7 i art. 77 § 1 kpa.

Niezależnie od powyższego postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie 
jest dotknięte innymi jeszcze wadami, jak np. ta, że cel postępowania 
w zawiadomieniu o jego wszczęciu został błędnie określony jako nałożenie kary 
pieniężnej na Władysławę Kalińską – Prezesa Stowarzyszenia, a nie na 
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Stowarzyszenie jako osobę prawną. Niezrozumiałe, a tym samym niespełniające 
wymagań art. 107 § 3 kpa, jest uzasadnienie decyzji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, w którym pomieszano wątki sprawy o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku  i sprawy o wymierzenie kary 
pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt lit. a i lit. c oraz 
art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji 
wyroku.”

Wydany przez WSA wyrok nie miał natychmiastowej wykonalności. Po 
otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku strony miały miesiąc na złożenie 
kasacji.

Uzasadnienie ustne przedstawione po ogłoszeniu wyroku na sali sądowej 
utwierdziło nas w przekonaniu, że nasza działalność może być kontynuowana.

Po otrzymaniu pod koniec marca 2007 roku pisemnego uzasadnienia wyroku, 
zwróciłem się do kancelarii adwokackiej w Bielsku – Białej o opinię prawną 
w sprawie działalności Stowarzyszenia „Aid”. W tym celu zadałem następujące 
pytanie: „Czy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ludziom Starszym „Aid”, 
będące organizacją pożytku publicznego, może prowadzić całodobowy dom 
opieki bez zezwolenia Wojewody, czy też konieczne jest takie zezwolenie?”. Do 
pisma dołączyłem kopie wyroku WSA wraz z pisemnym uzasadnieniem. Radca 
prawny mgr Piotr Bożek po przeanalizowaniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ustawy o działalności gospodarczej i ustawy 
o pomocy społecznej wydał opinię prawną, która jednoznacznie wyjaśniała, że nie  
mamy obowiązku uzyskania zezwolenia Wojewody, określonego w art. 67 ust.1 
ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na prowadzenie domu 
pomocy ludziom starszym i bezdomnym. Mając taką opinię prawną, 
przystąpiliśmy z entuzjazmem do odtworzenia działalności opiekuńczej 
w naszym domu.

W podjętych przygotowaniach związanych z przywróceniem normalnego 
funkcjonowania naszej placówki opiekuńczej nie przeszkodziły nam 
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kolejne działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej mające na celu 
udowodnić, że nasza działalność jest niezgodna z przepisami.

24 kwietnia 2007 roku na dwa dni przed uprawomocnieniem się wyroku – 
Minister Pracy i Polityki Społecznej, wniósł do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie kasację od wyroku z dnia 20 lutego 2007 roku. 
W dniu 7 maja Stowarzyszenie otrzymało z WSA odpis skargi kasacyjnej. 
W imieniu Stowarzyszenia przesłałem odpowiedź na kasację domagając się 
odrzucenia jej przez NSA . Do odpowiedzi dołączyłem opinię prawną. Osobiście 
nie martwiłem się wniesioną przez Ministra kasacją. Przygotowania do 
odtworzenia normalnego funkcjonowania naszej placówki nie zostały przerwane, 
wręcz przeciwnie, przebiegały bardzo sprawnie.

By spełnić wymogi budowlane, przewidziane ustawą, trzeba było dokonać 
niezbędnej adaptacji budynku, głównie związanej z przepisami dotyczącymi 
zabezpieczeń przeciwpożarowych .

Otrzymaliśmy zgodę na odstępstwa od przepisów w tym zakresie, pod 
warunkiem wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń (hydranty, czujniki dymu, 
oddymianie).

Starosta Bielski wydał pozwolenie na dokonanie niezbędnych prac 
w związku z przeznaczeniem budynku do użytkowania przez osoby starsze 
wymagające opieki.

Dzięki wsparciu finansowemu od jednego z naszych byłych podopiecznych, 
mogliśmy doprowadzić budynek do stanu pozwalającego na uzyskanie zgody 
użytkowania go dla ludzi starszych wymagających opieki. Prace adaptacyjne 
przebiegły stosunkowo szybko i nasza działalność mogła się teraz rozwijać. 
Chętnych do opieki przybywało i pod koniec 2007 roku było już w naszej 
placówce około 15 osób. Przyjęliśmy dodatkowe opiekunki i pielęgniarki 
zapewniając całodobową, fachową opiekę.

Na rozprawę kasacyjną czekaliśmy dokładnie rok. Zdążyliśmy 
w międzyczasie przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne budynku, zgodnie 
z zaleceniami Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach.
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Termin rozprawy wyznaczono na 25 kwietnia 2008 roku. Pojechałem do 
Warszawy z nowo wybranym prezesem Stowarzyszenia Dominikiem Kozaczko 
z nadzieją, że Naczelny Sąd Administracyjny podzieli stanowisko 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Minister żądał od sądu, by Stowarzyszenie „Aid” zapłaciło koszty kasacji. My 
z kolei złożyliśmy przed rozpoczęciem rozprawy wniosek, by minister zapłacił 
Stowarzyszeniu „Aid” koszty postępowania kasacyjnego. Sędzia sprawozdawca 
po przedstawieniu tematyki skargi kasacyjnej zadała nam kilka pytań, na które 
odpowiadaliśmy zarówno ja, jak i prezes. Po naradzie sąd odczytał wyrok 
oddalający skargę kasacyjną i zasądził od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 
rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ludziom Starszym „Aid” z siedzibą 
w Kozach 334 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Ten wyrok był dla mnie osobistą satysfakcją, że dzięki osobistemu 
zaangażowaniu i stanowczemu działaniu, Stowarzyszenie uniknęło nie tylko 
płacenia 10.000 zł kary, ale odzyskało możliwość kontynuowania tak bardzo 
potrzebnej dla środowiska działalności opiekuńczej.

Wznowienie działalności nie nastąpiło jednak natychmiastowo. Blisko 
2 lata trwało przywrócenie środowiska do naszej placówki, po zakazie 
prowadzenia działalności opiekuńczej na skutek krzywdzącej nas decyzji 
Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. Informację na temat rozwiązania 
działalności „Domu Spokoju” w Kozach można spotkać do tej pory na stronach 
internetowych.

Nikt z urzędników Wojewody Śląskiego nie poniósł odpowiedzialności za 
to, że swoim postępowaniem naraził Stowarzyszenie „Aid”, nie tylko na straty 
materialne, ale i moralne. Mam nadzieje, że dość szczegółowo opisane 
sposoby rozwiązywania problemów, które wynikły po krzywdzących nas 
decyzjach urzędników państwowych, będą pomocne działaczom organizacji 
pozarządowych.

Dobrze byłoby, gdyby urzędnicy zrozumieli, że podejmując określone decyzje, 
powinni, nie tylko przestrzegać przepisów ustawy, ale w toku postępowania 

dokładnie wyjaśniać stan faktyczny i załatwiać sprawy, mając na uwadze 
interes społeczny i słuszny interes strony.  Zobowiązuje ich do tego 
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między innymi kodeks postępowania administracyjnego. Po wykonaniu 
niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, Zarząd 
Stowarzyszenia miał jeszcze do wprowadzenia procedury HACAPU w naszej 
placówce. Dobrze, że nastawienie pracowników miejscowego sanepidu było dla 
naszej działalności przyjazne. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej 
w swoim postanowieniu określił termin opracowania i wprowadzenia procedur 
HACAPU. Wprowadzenie tych procedur było warunkiem prowadzenia przez 
placówkę własnej kuchni. W przeciwnym razie nasi podopieczni musieliby 
korzystać z cateringu, a tego chcieliśmy uniknąć. Zarząd zatrudnił specjalistę do 
spraw bhp i p.poż z uprawnieniami do wprowadzenia procedur HACAPU 
i ustanowił go pełnomocnikiem Zarządu w tym zakresie. Wymagane  procedury 
HACAPU wprowadziliśmy w terminie. Kontrole sanepidu przeprowadzane są 
systematycznie dwa razy w roku. Cieszymy się, że inspektorzy nie mają 
zastrzeżeń. Nasi podopieczni mają zagwarantowane świeże i smaczne 
wyżywienie, dostosowane do indywidualnej diety. Udało nam się pokonać liczne 
przeszkody i doprowadzić placówkę wsparcia do stabilnego funkcjonowania. Od 
kilku lat wszystkie miejsca są zajęte. Na każde zwolnione łóżko czekają nowe 
osoby. Właściwe wywiązywanie się Stowarzyszenia z funkcji opiekuńczej 
dokumentowane są przez liczne wpisy w prowadzonej księdze pamiątkowej. 
Krewni podopiecznych wyrażają w nich wdzięczność za bardzo dobrą opiekę. 
Cieszę się, że moje zaangażowanie społeczne przejmuje młodsze pokolenie. 
Zarówno córka Jola, jak również jej synowie Dominik i Jacek angażują się 
w prace społeczne. Córka od kilku lat jest społecznym kuratorem sądowym dla 
nieletnich i z wielkim zaangażowaniem wykonuje swoją pracę. Starszy wnuk- 
Dominik, nauczyciel fizyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym chętnie 
dodatkowo pracuje z młodzieżą. Młodszy- Jacek, również magister pedagogiki 
udziela się społecznie, jako radny w naszej gminie. Cała trójka zaangażowała się 
także w działalność Stowarzyszenia „Aid”, działając w pięcioosobowym 
Zarządzie. 

Wszystko, co napisałem w moim pamiętniku oparte jest na faktach.
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Wszystko wtedy wydawało się możliwe. I to, że moja trzyletnia wtedy córka 
odzyska słuch, jak i to, że Polska będzie naprawdę niepodległa. Na pierwsze 
wybory do samorządu lokalnego grupa takich młodych pasjonatów w mundurach 
ułańskich patrzyła niemalże jak ułani Beliny Prażmowskiego. Wspomnę tylko te 
wieczory przegadane nieraz do rana, szykowanie plakatów i programu 
wyborczego. W taki to sposób mała, lokalna drużyna harcerska przeradzała się 
w siłę napędową lokalnych działań. Maj dziewięćdziesiątego roku wyzwolił 
nieposkromione do dzisiaj pokłady ludzkich pragnień i chęci tworzenia. 
A zaczęło się przecież niepozornie. Od harcerzy tworzących wtenczas zupełnie 
nieznaną specjalność kawaleryjską. Okazało się, że w latach dziewięćdziesiątych 
kawalerzysta nabędzie jeszcze jednego, zupełnie nowego znaczenia – Lider!

Blachownia, kilkutysięczna miejscowość pomiędzy Częstochową 
a Lublińcem, od połowy lat sześćdziesiątych miasto wciąż czeka na swoje „złote 
czasy”. Początek lat dziewięćdziesiątych był okresem do wykorzystania. Żal, że 
zaprzepaszczonym.  W Radzie pierwszej kadencji 1990 roku byłem jedynym 
przedstawicielem organizacji pozarządowej. Zaskoczenie tym większe, że 
mierzyłem się z takimi potęgami jak AW Solidarność, Ochotnicze Straże 
Pożarne, partie Polityczne wszelkiego autoramentu. Najmłodszy z tej gromady 
mądrych lokalnych głów nie uznawałem za wskazane, abym słuchał starszych. 
Zwłaszcza tych, którzy do niedawna jeszcze zapewniali o wiecznie żywych 
ideach Lenina i Marksa. Ale dość o wyborach samorządowych. Przecież były 
tylko tłem dla działań gromadki zapalonych młodych ludzi. Moja obecność 
w Radzie dawała tylko pewność, że działania nasze nie znikną w szufladach 
urzędu miasta. Byliśmy wtedy zapaleńcami ochrony przyrody. Konne patrole 

podczas obozów i biwaków były przecież naszą codziennością. Ale patrole te 
wykonywaliśmy nie w Blachowni. W Skrzydlowie i Dąbrówce Łubieńskiej 

„Idziemy w jasną z błękitu 
utkaną dal –wspomnienia” 

Zygmunt Kandora
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tak, ale w Blachowni zabrakło miejsca dla takiej działalności. Blachownia 
posiadała wtedy (dzisiaj jeszcze też) przepiękne połacie zieleni, trzęsawisk 
i zalewu. Graniczące z Parkiem Krajobrazowym Górnej Liswarty, tatarowisko 
widzieliśmy jako nasz teren chroniony. Pomyśleć, że mając wtedy lat szesnaście, 
młodzi ludzie skupieni w Kręgu „Lada” uzyskali wsparcie profesora Janusza 
Hereźniaka, przyrodnika, pracownika Uniwersytetu Łódzkiego, autora m.in. 
książki „Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej”. Marcin Czarnoleski 
i Romek Rataj spędzili na wędrowaniu po leśnych ostępach kilkadziesiąt dni 
z panem profesorem. Stworzyli kompletną inwentaryzację i plany przyszłego 
rezerwatu przyrody na terenie prawie 100 hektarów lasów, torfowisk i zalewu 
„Blachownia”. Rok zajęło przygotowywanie materiałów i przekonywanie radnych 
o potrzebie zachowania tego obszaru w stanie nienaruszonym i pełnym 
wyjątkowych roślin i ptaków. W zamierzeniach i planach harcerzy miał to być 
teren, który przyciągnie w przyszłości mieszkańców Śląska na sobotni 
wypoczynek. Udało się przekonać tak wielkich sceptyków jak Tadeusza Gębusia 
z KPN, używającego, jak dobrze pamiętam argumentu, że torfowisko jest tylko 
siedliskiem komarów. Profesor, Marcin i Romek nie dali się takim argumentom. 
Ja byłem już tylko ostatnim ogniwem – złożyłem projekt uchwały do Rady 
Miasta Blachownia. Uchwała przeszła. Opiekę przez kilkanaście lat sprawowali 
nad tym terenem harcerze. Organizowali rajdy, wycieczki rowerowe i piesze. 
Dzisiaj torfowisko nie jest już chronione, po latach władze samorządowe nie były 
zainteresowane dalszą ochroną tatarowiska. Marcin Czarnołęski jest doktorem 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk o Środowisku. Kieruje 
Zespołem Ewolucji Strategii Życiowych. Roman Rataj ukończył Seminarium 
Duchowne w Częstochowie, jest wikarym w jednej z parafii Diecezji 
Częstochowskiej. Wspominam ich z poruszeniem serca, albowiem wnieśli 
w życie Blachowni nową jakość zainteresowania otaczającym nas środowiskiem. 
Udowodnili na początku, że istnieje Volenti nihil diff icile. To łacińskie 
powiedzenie wspominam, bo było sentencją, która pozwoliła skupić wokół idei 
dla chcącego nic trudnego samorządowców, rzemieślników, społeczników 
i artystów. Pomysł powstał na jednym z ognisk harcerskich, a właściwie 
starszyzny przy nieistniejącym już dzisiaj budynku przedszkola w Cisiu, 
które kilka lat było dla nas bazą sobotnio-niedzielnych wypadów. Nie 
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pomnę już, po dwudziestu latach , kto pierwszy użył właśnie tego 
powiedzenia. Może to był Sławek Lisek, mój przyboczny, a może któryś 
z zastępowych? Nie wiem, ale w ciemności, przy blasku ognia opowieść 
o herosach, dla których nie ma słowa „nie mogę”, słowa Aleksandra Kamińskiego 
zapisane w książce o dzielności, o najgorszym z grzechów czasu pokoju, 
o grzechu zaniechania, były impulsem szukania animatorów i liderów naszej 
lokalnej społeczności. 

Volenti nihil diff icile wygrawerowane na niewielkim znaczku ze zwykłego 
żelaza, przedstawiającym kowala i rycerza trzymających tarcze herbowa 
Blachowni, wręczaliśmy ludziom dla których działania społeczne, praca z innymi 
i dla innych to dzień powszedni. Udało się przekonać burmistrza i radę, że warto, 
aby uhonorowanie społeczników  odbywało się przez nich. I tak się stało. 
Dwukrotnie w 1993 i 1994 roku przewodniczący Rady Miasta Blachownia, 
Karol Ostalski patronował temu wydarzeniu. W następnych latach pomysł upadł. 
I tak jest do dzisiaj. Karol Ostolski, którego w pierwszej kadencji byłem zastępcą, 
został Przewodniczącym w kolejnej jeszcze kadencji. Mnie nie udało się tej 
sztuki nigdy, poświęcając się pracy w organizacjach pozarządowych. Później 
Karol był instruktorem muzyki w Miejskim Domu Kultury w Blachowni, 
a następnie przejął po mnie jego dyrektorowanie. Przez dziesięć lat rozwijał 
w Blachowni działalność kulturalną wzorowo. Do dzisiaj współpracuje z CAL. 
Dziś pracuje w Częstochowie. Swoje doświadczenie przekazuje innym, również 
organizacjom pozarządowym w Częstochowie. 

W zakamarkach mojej szuflady został jeszcze jeden znaczek Volenti nihil 
diff icile. Trochę na pamiątkę, trochę na wzór. Ale przecież sam znaczek nie był 
tylko po to darowany, żeby odznaczyć. Odznaczano nim ludzi pasji, takich jak 
choćby śp. Bogdan Krakowiak. Posiadający niewielki  warsztat  
elektromechaniczny, radny pierwszej kadencji, mający posłuch wśród 
miejscowych rzemieślników miał marzenie. Chciał w Blachowni zorganizować 
wystawę produktów i wyrobów miejscowych rzemieślników. Na roboczych 
sesjach rady przekonywał do swojej idei kogo mógł. Długi czas z tym samym 

skutkiem, czyli żadnym. Tak było póki nie poparł jego pomysłu Burmistrz 
Stefan Musiał, a do roboty znaleźli się… harcerze. Nam to pasowało 



69.

bardzo. Dla kawalerzystów kolejne wyzwanie organizacyjne to jeszcze jeden 
sprawdzian. Ludzie, którzy wtedy pomogli Krakowiakowi w zorganizowaniu 
jego pomysłu, mający wtedy nie więcej jak siedemnaście lat, dzisiaj mają sami 
swoje przedsiębiorstwa albo pracują w dużych korporacjach we Wrocławiu 
i Opolu. Ot choćby Arek Chodorowski, czy Mateusz Grzesiak. Przyjęli 
wyzwanie zorganizowania stoisk wystawienniczych na terenie Domu Kultury 
w Blachowni. Podjęli się reklamy i promocji tego wydarzenia.  I sprawdzili się 
znakomicie w tym wyzwaniu. A sama wystawa? Odbyła się tylko raz. Radny 
Krakowiak zmarł. Żaden z rzemieślników nie miał już w sobie tyle zaparcia, pasji   
i „iskry bożej”, by kontynuować jego pomysł. 

Znaczek Volenti nihil diff icile pozwalał wyłuskiwać ludzi przeróżnych 
zainteresowań i z różnorakich środowisk.  Był to eksperyment, którego celem, 
z perspektywy dwudziestu lat, było pobudzenie w ludziach potrzeby poprawiania 
swojego otoczenia, spoglądania nie tylko na potrzeby swoje, ale i innych. 
Początek lat dziewięćdziesiątych to nie czas jeszcze na powszechną mobilizację 
i tworzenie fundacji i stowarzyszeń. Powstawały co prawda w większych 
ośrodkach, jak Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Fundacja Gospodarcza 
w Gdyni, czy Ośrodek Pogranicze. Blachownia na swoją fundację musiała 
poczekać jeszcze dziesięć lat. Założył ją Bogusław Marchewka, dyrektor DPS, 
kiedyś Przewodniczący Rady. Również jeden z tych ludzi, którzy otrzymali 
znaczek Volenti nihil diff icile. Nie sposób nie wspomnieć, choć fragmentu 
piosenki śpiewanej przez naszą gromadkę przy ognisku w czasie rozlicznych 
dyskusji o przyszłości. Dziś, coraz rzadziej słyszy się ją, a przecież wciąż jest 
aktualna …

Musimy siać choć grunta nasze marne 
Choć nam do orki pługów brak i bron 
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno 
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron…

No to posialiśmy ile się da. Potrzebowałem wsparcia w Radzie Miasta. A liczyć 
mogłem właściwie tylko na młodzież. W tym czasie w Częstochowie 
z inicjatywy ówczesnego prezydenta Tadeusza Wrony powstawała 
Młodzieżowa Rada Częstochowy. Mając przetarty szlak i dobrą 
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współpracę z Tadeuszem, który mocno zaangażowany był w Unię Miast 
Polskich, gdzie wspólnie działaliśmy jakiś czas, zaproponowałem młodym 
ludziom tworzenie ich własnego samorządu miejskiego. Ziarno padło na podatną 
glebę. Znalazła się grupa młodych ludzi, chcących działać poza szkołą. Opór 
stawili nauczyciele. Po latach myślę, że obawiali się tego co zawsze- pracy 
nieodpłatnej na rzecz dzieci po godzinach. Swój stosunek do działalności innych 
zmienili dopiero, gdy weszły przepisy o awansie nauczyciela i jego stopniach. Był 
czas, że przychodzili sami z propozycjami wykonania czegoś na rzecz domu 
kultury, galerii, jakiejś imprezy, aby otrzymać stosowne zaświadczenie. Ale 
oświata to zupełnie inna bajka, o której w moich wspomnieniach nie chcę pisać 
zbyt wiele. Połowa lat dziewięćdziesiątych to najlepsze lata działalności 
Młodzieżowej Rady Blachownia. Święto Nocy Świętojańskiej nad zalewem, czy 
organizacja konkursów historycznych dla dzieciaków. Szczególnie konkursy, 
gdzie młodzież na sali gimnastycznej budowała ogromną plastyczną planszę, 
gdzie pionkami byli uczestnicy, a nagrody były sprytnie pochowane 
w zakamarkach scenografii. Wspominam szczególnie konkurs w 1998 roku 
o tematyce Księstwa Warszawskiego, a pretekstem była szarża pod Samo Sierrą 
sto lat wcześniej. Miałem ogromną radość być opiekunem Młodzieżowej Rady w 
Blachowni przez jedną jej kadencję. Po dwudziestu latach już jej nie ma. Stała się 
prawdopodobnie tworem zbędnym. Nikomu niepotrzebnym.  

Przygodą życia nazywam udział w projekcie lokalnej gazety. Młoda 
demokracja potrzebowała „tuby do mieszkańców”. Rok 1990 to czas, kiedy 
o Internecie nikt nie słyszał. Pierwszy numer gazety, pisany na zwykłej maszynie 
do pisania, jeszcze takiej na taśmę. Po dwudziestu latach trudno wytłumaczyć 
młodemu pokoleniu, jak takie cacko działało! Mniejsza o to.  Redakcja 
w składzie dziwnym bardzo: Stefan Maj - Przewodniczący Rady Miasta, 
Eugeniusz Chaładaj – dyrektor domu kultury, Maryla Kożuch – inspektor 
w Urzędzie Rady Miasta i Gminy i wreszcie ja, wtedy pracownik administracji 
w Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsze rysunki odręczne, zdjęcia wklejane na 
matrycę i to wszystko później kserowane. Było tego nakładu pierwszego numeru, 
zwanego przez nas pieszczotliwie „zerowym” 500 sztuk. Darmowy numer 

rozdawaliśmy przed kościołem po mszach. Ludzie brali chętnie, bo nie były 
tak bardzo jak dziś powszechne wszelkiego rodzaju wszędobylskie ulotki 
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i foldery rozdawane na ulicach miast i miasteczek, wkładane do skrzynek 
pocztowych. Kolejne numery naszego miesięcznika drukowane już były 
w profesjonalnej częstochowskiej drukarni. Ciekawa historia dotyczy nazwy 
naszej gazety. Propozycji było przynajmniej kilkanaście. Ciekawsze, które 
zapamiętałem to „Sroka z płota”, albo „Wieści miejsko-gminne”. Były też typu 
„Biuletyn informacyjny.” 

Zwyciężyła nazwa, która swój początek wzięła w Warszawie, jeszcze przed 
dziewięćdziesiątym rokiem. Z drużyną pojechaliśmy do Warszawy na spotkanie 
weteranów kawalerii. W czasach komuny ułani spotykali się w kościółku św. 
Andrzeja na Chłodnej. Opiekę nad weteranami sprawował prałat Uszyński. 
Staliśmy jak sieroty przed wejściem do katakumb kościoła, zastanawiając się jak 
rozpoznamy naszych weteranów z Pułku Czwartego. Nie trzeba było długo 
czekać, gdy przed nami wyrosło dwóch starszych panów. Zapytali, czy my to ci 
harcerze, co noszą imię ich pułku. Potwierdziliśmy. Zapytali więc skąd jesteśmy.

- Panie rotmistrzu my z prowincji. Z Blachowni pod Częstochową - 
odpowiedziałem.

- Panie kochany- usłyszałem- Warszawa to prowincja, a Blachownia to … 
zadupie.

Było to w taki sposób szczerze i dobrodusznie powiedziane, że nie sposób było 
obrazić się na starego wiarusa. Było przecież w tym powiedzeniu dużo racji. Ale 
też żartobliwe określenie samej naszej stolicy. Spotkanie z ułanami było jednym 
z przeżyć, które otwierają oczy na świat na nowe możliwości. Ponad 
dziesięcioletnia opieka koła Weteranów Pułku Czwartego ułanów w Warszawie 
przyczyniła się do wychowania przynajmniej kilku liderów i samorządowców. 
A moje pokolenie należy do tego, któremu przypadł w udziale udział w ostatniej 
drodze większości z tych wspaniałych ludzi, jak rtm. Stefan Jedliński, rtm. 
Zygmunt Augustowski, czy płk Tadeusz Rybicki. Z tymi ludźmi wiąże się 
jeszcze jedna historia, ale to nastąpi później przecież. Po Warszawie przylgnęła 
do nas nazwa „prowincjuszy”, stąd propozycja nazwy gazety „Prowincjusz” 
najbardziej nam odpowiadała. Opory stawiali radni. Że to takie obraźliwe, 
a przecież Blachownia to miasto liczące dziewięć tysięcy ludzi. Że nazwa 
jest (!) komunistyczna i takie tam inne dyrdymały. Ale w końcu 
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przegłosowano, pomyśleć, że głosowano takie tematy…

I zwyciężył „Prowincjusz”. Przetrwał dziesięć lat. W 2001 roku zastąpiły go 
„Wieści z Magistratu”. 

„Prowincjusz” redagowany był przez wielu: radnych, urzędników, młodzież, 
pasjonatów. Ale największym sukcesem była nagroda. Niezwykła, bo niezależna 
od władz i kogokolwiek. Redakcja przyznawała ją ludziom niezwykłym 
i ciekawym. Była ta nagroda ewolucyjnie bardziej rozwinięta od wcześniejszego 
znaczka Volenti nihil diff icile. Nazwaliśmy ją w redakcji „Ambasador Blachowni”. 
Wybieraliśmy przede wszystkim ludzi, którzy Blachownię dzięki swojej 
działalności promowali na zewnątrz. Pierwszymi obdarowanymi statuetkami byli 
artyści malarze: Cecylia Szerszeń, Marek Czarnoleski notabene brat wcześniej 
wspomnianego Marcina i Jerzy Pogorzelski. Statuetka, przedstawiająca kowala 
przy pracy, pasowała najbardziej jako wyraz naszego wyróżnienia. 
Nawiązywaliśmy dzięki temu do początków Blachowni, a także do 
symbolicznego znaczenia kuźni jako miejsca, w którym powstają rzeczy 
potrzebne i piękne, ot taka kuźnia kołłątajowska, kuźnia liderów… Choć nagrodę 
fundowała redakcja „Prowincjusza”, wręczali ją zawsze Przewodniczący Rady 
Miasta i Burmistrz. Nie wiadomo czemu zawsze wychodziło, że wręczano ją 
w święto Trzech Króli. Ale to zupełny przypadek. Z końcem „Prowincjusza”, 
skończył się „Ambasador Blachowni”. Ale została po nim pamięć, jako dobrego 
produktu promocyjnego miasto. Również na zewnątrz. Ludzie z redakcji gazety 
rozeszli się nieco po świecie. Właściwie ze starego zespołu nie został już nikt. 
Nową gazetę tworzą nowi ludzie. Chyba dobrze. Bo siła samorządu tkwi  
w różnorodności. 

Lata dziewięćdziesiąte, a zwłaszcza ich początek to paleta barw idei, 
temperamentów, pomysłów i pragnień. Jednym z nich było pragnienie 
stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży z trudnego terenu na mapie społecznej 
Blachowni. Z osiedla górniczego, hutniczego (różnie zwanym), powstałego 
w latach pięćdziesiątych. Mijały lata, a nie przybywało mieszkań. Więc bloki 
zapełniły się dziećmi, wnukami… robiło się ludno, więc i niebezpiecznie. Pomysł 

świetlicy osiedlowej zrodził się w głowach młodzieży z rady. 

Jak mówi przysłowie śmiałym szczęście sprzyja, więc zdarzyło się, 
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że w jednej z pijalni piwa w piwnicy bloku przy placu Konstytucji pokłócili się 
właściciele, zalegali z płatnościami, więc i miasto mogło zaproponować lokal na 
potrzeby świetlicy. Świetlica bardzo szybko powstała. Pragnienie posiadania 
miejsca dla siebie zmotywowało wielu młodych. Natychmiast, może z powodu 
picia podczas remontu dużych ilości herbaty, nazywano od początku piwniczkę- 
herbaciarnią. Właściwie, wszystko co tworzyli harcerze kawalerzyści miało trochę 
podtekst ułański. Więc i herbaciarnię nazwaliśmy „Piwnica pod Szablami”. 

Miejsce zjawiskowe, położone w piwnicy, więc bez okien. Z zejściem po 
dość stromych schodach, witało zapachem herbaty i pierwszych na rynku 
kadzidełek.  Herbaciarnia stworzyła na początku lat dziewięćdziesiątych klimat 
niezwykły. Odbywały się w niej spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami 
i koncerty nowych, młodych zespołów lokalnych. Przeważała muzyka „krainy 
łagodności”, ale i rock. Piwniczka stała się w pewnym okresie konkurencyjna dla 
domu kultury.  Nigdy nie rywalizowała z nim, ale doskonale wypełniała niszę. No 
i wreszcie była też miejscem, gdzie dzieciaki mogły odrobić lekcje, uzyskać 
pomoc starszych, głównie instruktorów harcerskich. Nie sposób nie wspomnieć 
Tadeusza Czarnoleskiego, legendy Blachowni tamtych dni. Zawsze w piątki 
przychodził ze swoim jamnikiem, siadał przy stoliku i wdawał się w rozmowę 
z przychodzącymi. Posiadał wielkie serce, wiedzę i ogromny domowy księgozbiór. 
Największy prywatny jaki znałem w Blachowni. O każdej posiadanej książce 
potrafił opowiedzieć. Zabierał dzieciaki ze świetlicy nad jezioro po zmroku 
i uczył czytać niebo, pokazywał gwiazdozbiory i planety, marzył o zbudowaniu 
planetarium w Blachowni. Ale przede wszystkim inicjował do tworzenia nowych 
rzeczy, animował do realizacji projektów na rzecz miasta. 

Odszedł kilka lat temu, pochowany na cmentarzu św. Rocha 
w Częstochowie, w pobliżu innego wielkiego harcerza, dra Ignacego 
Kozielewskiego. 

Sama piwnica przetrwała do 2000 roku. Później przeniesiono ją do domu 
kultury. Koszty utrzymania przekraczały możliwości młodzieży i hufca ZHP. 

Ale wyrośli w niej opiekunowie działają do dzisiaj w innych środowiskach. 
Wielu wyjechało  z Blachowni, ale pozostało aktywnymi ludźmi, jak choćby 
Arek Piekarski, dziś prowadzi pod Opolem schronisko dla psów i 
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czynnie uczestniczy w zajęciach grupy rekonstrukcji historycznej. Bo 
kawaleria pozostała w sercach wielu z nas.  Nie ma też już hufca w Blachowni, 
a przecież dalej, tyle że gdzie indziej, pracują aktywnie instruktorzy i harcerze. 
Jerzy Wawszczak, wieloletni komendant prowadzi od kilku lat ogródki 
działkowe. I robi to w taki sam solidny sposób, jak w latach dziewięćdziesiątych 
hufiec. 

Jak powtarzał Tadek Czarnołęski, harcmistrz z krwi i kości: „w Blachowni 
jak spluniesz, to na pewno na buty harcerza”. Cała prawda zawiera się w tych 
słowach, może i wulgarnych nieco. Ale trzon nowych idei, przedsięwzięć i nowej 
jakości społeczeństwa obywatelskiego pokazali harcerze. Takim sztandarowym 
dowodem na to, jak bardzo byliśmy wtedy silni organizacyjnie i mentalnie, jest 
z pewnością Ogólnopolska Gra Specjalnościowa. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych marzyło nam się w drużynie zorganizować manewry dla 
harcerzy. Otwarcie się na Europę tworzyło przecież nowe możliwości, ale i nowe 
zagrożenia. Pojawiły się również nowe szanse dla ludzi aktywnych i nie 
cierpiących nudy. Skromne były to początki, gdy chorągwią dowodził hm 
Stanisław Dzwonnik. Ale doświadczenie nabyliśmy przy działaniach 
organizowanych wtedy w Częstochowie, jak chociażby pielgrzymki, ich 
zabezpieczenie i później zwinięcie potężnych obozowisk. Ogromnym 
wydarzeniem były również VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, gdzie 
Blachownia przyjęła kilka tysięcy młodych ludzi na przygotowanych polach 
namiotowych nad zalewem. Młodzi dla młodych. Kiedy dziś przeglądam 
fotografie z tamtego okresu ze zdziwieniem dostrzegam, że głównie młodzi 
ludzie zajmowali się wtedy organizacją wszystkiego. Osoby 50+, jak to się teraz 
ładnie mówi o moim pokoleniu, pojawiali się sporadycznie. 

Podobnie było z Ogólnopolską Grą Specjalnościową trzy lata później. Jak 
to zwykle bywa przypadek sprawił, że Blachownię wybrano na rozegranie tej gry. 
Inspektoratem drużyn kawaleryjskich i jeździeckich ZHP opiekował się 
w Głównej Kwaterze hm Krzysztof Sikora. Jeden z najsolidniejszych ludzi, 
jakich w ogóle poznałem w swoim życiu. Opowiedziałem o naszym pomyśle 

w przerwie pomiędzy dyskusją na temat końskich spraw. Zainteresował się. 
Później przyjechał zobaczyć miasto i tereny wokół. I pomysł kupił. 
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Blachownia zobaczyła w jeden weekend tysiąc harcerzy wszelkich specjalności. 
Przyjechali strażacy i wodniacy, czerwone berety i leśne drużyny, militarne i 
ratownicze. Kolory mundurów, beretów, proporców ubarwiły szarą na co dzień 
Blachownię.  Po raz pierwszy w tak dużej liczbie można było zobaczyć w 
Blachowni przedstawicieli władz centralnych. W sumie nigdy już później nie 
było tylu VIP-ów w naszym mieście. Manewry były dla przyjezdnych, a dla 
mieszkańców zaśpiewały „Włosatki”. Któż może dzisiaj pamiętać ten zespół. 
Owa Gra Specjalnościowa pokazała wszystkie możliwości, jakimi dysponuje 
Blachownia jako miasto, walory przyrodnicze i krajobrazowe. Pokazaliśmy 
najmocniejsze strony również tkwiące w ludziach.  A młodzi ludzie, tacy jak 
Sławek Lisek, odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwa tego tysiąca harcerzy 
i organizatorów zostali radnymi, a on sam zastępcą przewodniczącego. Pierwszy 
i nie ostatni raz. Dziś po raz kolejny pełni tę funkcję. 

Szybko też udało się pójść za ciosem, dzięki Karolowi Ostalskiemu, 
wówczas przewodniczącego rady. Byliśmy jako gromadka samorządowców na 
wizycie studyjnej w Danii. Dla „prowincjuszy” Północna Jutlandia jawiła się 
krainą szczęśliwości. Rowery pozostawiane na ścieżce nie ginęły, ludzie 
uśmiechnięci, przyjaźni, urzędnicy pomocni… 

Trzytygodniowy pobyt, warsztaty z liderami duńskich organizacji 
pozarządowych naładowały nas energią mogącą oświetlić całe nasze miasteczko. 
Zderzenie po przyjeździe  z rzeczywistością było brutalne. Nie chcę już pisać 
o drobiazgach, jak wieszanie flagi narodowej w pierwszym dniu weekendu. Nikt 
z nas nawet się nie ośmielił. Ale proponowaliśmy wtedy, w 1994 roku proste 
wręcz przekopiowane rozwiązania komunikacji z obywatelem poprzez 
stworzenie kiosków obywatelskich w urzędzie, czy wzmocnienia rad sołeckich 
i oddanie w zarządzanie izb wiejskich na wzór duński. Jednak na wiele rozwiązań 
mieszkańcy musieli poczekać jeszcze kilkanaście lat. Bo najciężej jest oddawać 
władzy odpowiedzialność w dół. Twierdzenie dziel i rządź jest wciąż aktualne 
w wielu środowiskach. Dzisiaj także. 

Ale wtedy, latem 1994 roku, udało się Karolowi Ostalskiemu zebrać 
urzędników i nieco mniej liderów z organizacji pozarządowych i urządzić dla 
mieszkańców nad zalewem wieczór biesiadny. Występowali jako soliści, 
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urzędnicy. Śpiewali i tańczyli. Dali się poznać z drugiej, czasem zaskakującej 
strony. Z pewnością zbliżyło to administrację do mieszkańców. Przez moment 
nie było podziałów „my” i „oni”. Rok 1994 był pierwszym rokiem otwartych na 
oścież bram miasta. W kolejnych latach urzędnicy już nie śpiewali na biesiadach 
nad zalewem. Zaśpiewali raz jeszcze kolędy, chyba rok później. Ale pałeczkę 
przejęli wolontariusze skupieni wokół domu kultury, jak choćby Mariusz Ujma- 
człowiek, który organizował biesiady wbrew samorządowi i wielu innym 
przeciwnikom tej idei w Blachowni. Po nim przejął pałeczkę brat Łukasz, a teraz 
syn. Bo cechy lidera, animatora przejmuje się od rodziców, jak wychowanie, 
empatię i inne cechy potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie, także 
obywatelskim. 

O jeszcze jednym wydarzeniu muszę napisać. To jakże ważne dla 
mieszkańców miasta przyszło niespodziewanie. Harcerzy wprost z obozów 
wakacyjnych. Wielka woda 1997 roku. Powódź stulecia była takim momentem 
w życiu ludzi, gdy sprawdza się solidarność, poświęcenie, dobroczynność, służba. 
Konwoje dla powodzian wymyślił w Blachowni Bogdan Krakowiak. Już nie 
radny, ale człowiek, któremu współczucie bliźniemu zawsze były bliskie, Jurek 
Wawszczak i ja. Moi harcerze, nie do zdarcia, ledwo co przyjechali ze Święta 
Pułku w Warszawie, ledwo co zsiedli z koni w Dąbrówce Łubieńskiej, 
a rozpoczęli bez zająknięcia służbę w sztabie pomocy powodzianom. Przez kilka 
dni i nocy sortowali pościel, ciuchy, buty, pakowali wodę, soki, pieczywo, 
podręczniki i tysiące innych rzeczy. Bez zmrużenia oka zostawali do późnej nocy, 
nie zaniedbując domu i szkoły. Po latach z dumą myślę o tych chłopakach 
i dziewczynach, mających wtedy często czternaście, góra szesnaście lat. W sumie 
poszły z Blachowni trzy konwoje pełne darów. Dwa do Kłodzka, robiącego na 
nas, ludzi z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej piorunujące wrażenie. Powiem 
tylko, że zabrakło mi sił, żeby robić zdjęcia temu, co widziały moje oczy. 
W czasie tych dni Blachownia okazała solidarność, współczucie i poświęcenie dla 
innych. Dlatego wierzę i dziś, że pokłady dobrych cech złożone w sercach ludzi 
znów zostaną odkryte z korzyścią dla miasta – perełki Powiatu 
Częstochowskiego.  A o tym, jak historia może zatoczyć koło, niech zaświadczy 

taka oto historia. Ostatni, trzeci konwój z Blachowni pojechał do Raciborza. 
Zalane miasto, jako pierwsze tamtego pamiętnego lata, przedstawiało 
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widok okropny. Przy wjeździe ogromna hałda śmieci: zniszczonego sprzętu, 
mebli i właściwie wszystkiego, co służyło człowiekowi, leżała jak kopiec 
przestrogi dla wjeżdżających. 

Dwadzieścia lat później, gdy Blachownię poturbowała okrutnie trąba 
powietrzna, to raciborzanie pomogli również Blachowni. Fundacja GNIAZDO 
z Modzurowa pozyskała i przekazała środki na wyprawki dla poszkodowanych 
dzieciaków. Raciborskie Bractwo Kurkowe posadziło drzewa w miejsce 
wyrwanych na terenie szkoły podstawowej w centrum miasta. Tak Racibórz 
oddał dług wdzięczności Blachowni. 

Czyż to nie piękna historia. Opowieść obywatelska, o przyjaźni nie 
podpisanej przez władze, ale ukuta w potrzebie przez serca ludzi. Opowieść, co 
pozwala wierzyć, że w czasach trudnych możemy liczyć na innych, nawet 
mieszkających setki kilometrów od nas. 

Jeszcze jedno przedsięwzięcie, o którym zaledwie kilka zdań zapewne 
napiszę,  a przecież najważniejsze. Najpierwsze pośród wszystkich działań, które 
wtedy podjęliśmy, aby Blachownia stała się miastem pięknym, obywatelskim 
i tym, co najtrudniejsze, aby posiadała osobliwą atmosferę. Na którymś ze 
spotkań w „Świetlicy pod szablami”, gdzieś na początku 1998 roku 
rozmawialiśmy o duszy miasta. Tak nas wzięło po wysłuchaniu z taśmy piosenek 
Przemysława Gintrowskiego. Świeżo co weterani Pułku Czwartego Ułanów 
zaniemeńskich przekazali nam prawa do sygnału Pułku. Myśleliśmy nad jego 
wykorzystaniem. I padło hasło – hejnał!  Zaraz potem dorzuciliśmy pomysł 
kurantów na nowo  zainstalowanym zegarze, na budynku urzędu miasta. 
I zaczęło się, jednocześne szukanie pieniędzy, organizowanie imprezy i zakupy. 
Na kuranty wybrano harcerską melodię, którą wybaczcie przytoczę w całości, bo 
ona najlepiej mówi o tym czasie lat dziewięćdziesiątych i ludziach młodych 
i starych, którymi przypadło mi w zaszczycie przewodzić czas jakiś. 
A symboliczne jest też i to, że autor słów do dzisiaj jest nieznany. Podobnie jak 
nieznani są dzisiaj ludzie bezinteresownie działający w Blachowni przez lata 
służby.
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Idziemy w jasną
z błękitu utkaną dal
drogą wśród łąk pól bezkresnych
i wśród gór szumiących fal
drogą wśród łąk pól bezkresnych
i wśród gór szumiących fal

Cicho szeroko
jak okiem spojrzenie śle

jakieś się snują marzenia
w wieczornej spowite mgle
jakieś się snują marzenia
w wieczornej spowite mgle

Idziemy naprzód

i ciągle pniemy się wzwyż
by zdobyć szczyt ideałów
świetlany harcerski krzyż

by zdobyć szczyt ideałów
świetlany harcerski krzyż

Czyż nie piękne? Może dlatego, że proste. Tak, jak wolontariat jest prosty. 
Wystarczy widzieć i słyszeć ten świat. Udało się, aby całej akcji „Kuranty” 
patronował ówczesny Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. I chociaż nie 
przyjechał na ich uroczyste uruchomienie, to przysłał list. Zwrócił się w nim do 
mieszkańców i harcerzy. Pisał o niezwykłej idei podarowania miastu duszy 
w postaci niepowtarzalnej melodii. Harcerskiej piosenki i sygnału ułanów 
z Wilna. Tak przeszłość zmieszała się z teraźniejszością. Kuranty zagrały. Grały 
jeszcze niedawno, co cztery godziny, na pamiątkę numeru drużyny i Błękitnego 
Pułku. I tą opowieścią kończę wspomnienia o kilku latach poświęconych dla 
dobra Blachowni, służby serdecznej i radosnej. Rozrzuceni jak liście jesienią 

ułani tego niezwykłego harcerskiego pułku pełnią służbę dla innych, 
niewielu pozostało nieaktywnych. Przed sześcioma laty założyliśmy 
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stowarzyszenie w postaci Oddziału im. Pułku 4. Ułanów. 

Bo tyle przed nami jeszcze do zrobienia, pomimo pięćdziesiątki już 
minionej u mnie i czterdziestki u towarzyszy moich, warto było dwadzieścia lat 
poświęcić miastu, ludziom tam zamieszkałym i niezwykłym, urokliwym 
miejscom pośród lasów i łąk.  I warto było opuścić to miasto, gdy stał się 
człowiek tam zbędny, by zrobić miejsce innym, z nowymi pomysłami na 
Blachownię. Jak to zaśpiewał bard, towarzyszący nam w niejednej pielgrzymce na 
Jasną Górę z Warszawy, jeszcze w osiemdziesiątych latach:

 /…/ Co postanowisz, niech się ziści 

Niechaj się wola Twoja stanie 
Ale zbaw mnie od nienawiści 
I ocal mnie od pogardy Panie

Obiecałem sobie, że fragment tej pieśni przytoczę, bo co rano pozwala mi ona 
piąć się do celu. Jak przed dwudziestoma laty. 



Wiosna 1993 roku, czasy zmian ustrojowych w Polsce, czasy ciekawe pod 
każdym względem, trudne, a dla mnie szczególnie, jestem czwarty miesiąc na 
emeryturze. Wcześniejszej, znacznie wcześniejszej, ze względu na dziecko 
specjalnej troski. Teraz pewnie mało kto wie, że z powodu niepełnosprawności 
dziecka matce przysługiwała emerytura po 20 latach pracy. Taki stan prawny nie 
trwał długo, ale pozwolił:

 - utrzymać dochody rodziny (w moim przypadku w wysokości pensji, niestety  
później znacznie okrojone),  
- więcej czasu poświęcić dziecku, pomimo że w pracy byłam obecna tylko dwa 
razy w  tygodniu, pracowałam w domu, najczęściej po nocach, w dzień 
zajmowałam się Adasiem, który mimo zespołu Downa był dzieckiem bardzo 
ruchliwym,
- odpocząć,
- w skali kraju „odciążyć” rynek pracy.

Jednak jak długo można się zajmować tylko dzieckiem i domem. Sytuacja, teraz 
powiedzielibyśmy pewnego wykluczenia, doskwierała mi bardziej niż 
wcześniejsze ciągłe zmęczenie. Do pracy redakcyjnej wróciłam po niespełna dwu 
latach, pracuję do dzisiaj, oczywiście nie na pełnym etacie.

 Do rzeczy, do tematu, bo nie o tym miało być. Tak jak wyżej napisałam - 
otrzymałam list, list przez nikogo nie podpisany, zapraszający na spotkanie 
rodziców dzieci specjalnej troski do miejscowej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, być może wtedy ta placówka nosiła inną nazwę. Byłam 
zaskoczona, ale też zaintrygowana. Podczas zebrania, na którym zgromadziło 

się ponad 80 osób z Knurowa i okolic, poinformowano nas, o możliwości 

Impresje dotyczące  prowadzenia 
małej lokalnej organizacji
(spisane przez liderkę)

Urszula Krawczyk
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założenia stowarzyszenia pomagającego nam i naszym dzieciom. Wtedy 
podjęliśmy decyzję  o założeniu organizacji. Decyzja ta zaważyła na moim 
przyszłym życiu.

Gościem zebrania była pani Alina Pilch - Kowalczyk,  przedstawicielka 
Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom 
z Upośledzeniem Umysłowym. Panią Alinę znałam z Głównego Instytutu 
Górnictwa, gdzie pracowałyśmy. Pani Alina w pomoc osobom 
z niepełnosprawnością (jak słusznie mówimy dzisiaj) była zaangażowana chyba 
od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku  ze względu na chorobę córki. Należała 
do grona założycieli koła przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Katowicach. 
Nie wiem, od kiedy Koło organizowało wyjazdy terapeutyczne, ale ja na 
prowadzonym przez Koło turnusie byłam w 1987 roku z  niespełna rocznym 
Adasiem  w Kudowie. Pamiętam, że w Kudowie napisaliśmy do sejmu list, 
w którym postulowaliśmy konieczność wprowadzenia renty socjalnej.

Należy podkreślić, że były to czasy niemające wiele wspólnego 
z demokracją, obowiązywały ograniczenia także dotyczące zrzeszania się 
obywateli. Poza tym niepełnosprawność była sprawą raczej ukrywaną i przede 
wszystkim prywatną, ogromną traumą rodziny. Znalezienie specjalistów 
mogących wskazać sposób pomocy w rozwoju mojego dziecka był trudny.  Ja 
znalazłam w Krakowie, bliższy ośrodek nie wzbudził naszego, tzn. męża 
i mojego, zaufania. Zmiana polegająca na demokratyzacji nastąpiła po 1989 roku, 
otwarły się możliwości zrzeszania się, zakładania organizacji pozarządowych. 
Z katowickiego koła przy TPD powstało Śląskie Stowarzyszenie, jedna 
z pierwszych organizacji tego rodzaju zarejestrowana sądownie w zmieniającej się 
Polsce.

Po jakimś czasie dowiedziałam się, że adresy rodziców zaproszonych na 
spotkanie, organizatorzy (rodzice dzieci uczęszczających do oddziału specjalnego 
przedszkola) uzyskali w miejscowych przychodniach lekarskich. Wtedy nikogo 
takie postępowanie nie dziwiło, tym bardziej nie oburzało. Obecnie nikt, ze 
względu na prawo o ochronie danych osobowych, nie udostępni podobnych 
wiadomości.

Następna sprawa, to określenie „dzieci specjalnej troski”. 
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Współcześnie bardzo rzadko używane, zazwyczaj przez kogoś nieznającego 
problematyki, podobnie przedstawia się stosowanie, dawniej bardzo często 
używanego określenia „upośledzenie umysłowe, które dzisiaj jest zastępowane 
„niepełnosprawnością intelektualną”.

Założyliśmy Oddział Knurów Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Specjalnej i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, z siedzibą grzecznościową 
wpierw przez prawie rok w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, później 
przez lat kilka w budynku zarządzanym przez NZZ „Solidarność”. Na wynajęcie 
pomieszczenia biurowego stać nas było dopiero w 1999 roku. Osoby wybrane do 
Zarządu w większości się nie znały, ale były pełne zapału. Doświadczenie 
wyniesione z działalności w związkach zawodowych, Związku Młodzieży 
Socjalistycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (teraz passé, dawniej 
nic innego nie było) musiało na początek wystarczyć. Wykształcenie większości 
entuzjastów – wtedy określane jako średnie.  Nie pamiętam, ile osób weszło do 
pierwszego Zarządu, ale z pierwszego składu przez kilkanaście lat działalności 
(w sumie dwu stowarzyszeń), ciągłe pozostaje nas dwoje. Na początku, przez 
kilka tygodni byłam sekretarzem, ale szybko zostałam przewodniczącą, 
najprawdopodobniej z powodu wolnego czasu w godzinach przedpołudniowych i 
przyjęciu mojego synka do przedszkola - nie integracyjnego, nie specjalnego, 
a zwyczajnego.

 Pierwsze kroki skierowaliśmy do Urzędu Miasta, aby poinformować 
o powstaniu organizacji.

Ówczesny prezydent przyjął nas bez problemów i ociągania się, jednak 
w naszej pamięci zapisał się wyjątkowo źle, gdyż po naszej informacji, że 
reprezentujemy rodziców dzieci upośledzonych, zdziwił się mówiąc: „Ależ 
w Knurowie nie ma problemu dzieci upośledzonych, jest problem dzieci 
genialnych”. Przy czym w mieście była szkoła specjalna oraz oddział specjalny 
w jednym przedszkolu. Później pan prezydent starał się poprawić wrażenie, ale 
dla nas był już nieprzekonujący. O skali problemu, którego miało nie być, 
przekonała się jedna z pań wiceprezydent, która na nasze zaproszenie przyszła na 

imprezę dla naszych podopiecznych, przynosząc kilka pomarańczy i bananów. 
Pani była zaskoczona, że „tych dzieci jest tak dużo”. Częściowa 
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rehabilitacja władz miasta nastąpiła po dwu latach podczas pierwszego naszego 
rodzinnego turnusu w Jaworzu, gdzie nas odwiedzono przywożąc nie tylko 
słodycze w znacznej ilości, ale również gotówkę, dzięki której Stowarzyszenie 
funkcjonowało przez następne trzy lata.

Początki były trudne i niestety charakteryzujące się porażkami. 
Ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
My mieliśmy 20 osób, które przebywały w domu po zakończeniu nauki w szkole 
specjalnej. Kopalnia „Knurów” udostępniła na 10 lat część byłego internatu 
szkoły górniczej. Należało przygotować plan remontu pomieszczeń oraz napisać 
wniosek o utworzenie WTZ. Nie znaliśmy architekta, nie mieliśmy 
odpowiedniej sumy pieniędzy. Władze gminy radziły założyć fundację. Czas 
naglił, w końcu gmina zdecydowała się przeznaczyć na powstanie planu 200 mln 
zł (czasy przed nominacją), równocześnie narzuciła architekta, który za samą 
inwentaryzację potrzebną do wykonania planu „zaśpiewał sobie” 130 mln. W tej 
sytuacji w grudniu 1993 roku zwróciliśmy się do ówczesnego dyrektora Ośrodka 
Caritas w Borowej Wsi, księdza Krzysztofa Bąka o pomoc. Dyrekcja kopalni 
zgodziła się na scedowanie użyczonego Stowarzyszeniu lokum na rzecz Caritas. 
Warsztaty uroczyście otwarto pod koniec maja 1994 roku.

Udało się przekonać władze knurowskiego ZOZ do utworzenia poradni 
rehabilitacyjnej dla dzieci. Przekonywanie było długotrwałe, ale zakończyło się 
powodzeniem.  W pierwszych latach działalności nie prowadziliśmy stałych 
przedsięwzięć. Organizowaliśmy spotkania dla rodziców, raz w roku festyn, raz 
w roku konferencję pod wiodącym tytułem „Zapobieganie marginalizacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością”, przy czym tematyka szczegółowa za 
każdym razem się zmieniała, np. wczesna interwencja, rehabilitacja, szkolnictwo 
integracyjne; później – planowanie życia osoby z niepełnosprawnością,  prawne 
aspekty niepełnosprawności, praca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jako prelegentów zapraszaliśmy profesjonalistów, których poznaliśmy na 
spotkaniach przeprowadzanych przez inne organizacje. Konferencje były ważne 
dla opiekunów. Już wtedy gromadziliśmy odpowiednie publikacje, które były 
początkiem całkiem sporej biblioteczki. W ten sposób uczyliśmy się, też 
wpływaliśmy na środowisko. Teraz wiem, że wcześniej wzbudzaliśmy 
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nieufność  miejscowych specjalistów, w myśl zamykającego wszelkie 
wątpliwości zdania „cóż tam rodzic może wiedzieć”.

Przez dwa lata przekonywaliśmy władze o konieczności tworzenia klas 
integracyjnych. Teraz w mieście istnieje i szkoła podstawowa i gimnazjum 
z klasami integracyjnymi. Myślę jednak, że przemożny wpływ na powstanie klas 
integracyjnych miało zmniejszanie się liczby ludności w naszym mieście 
i w konsekwencji groźba ograniczenia etatów nauczycielskich. Paradoksalnie na 
powstaniu klas integracyjnych najbardziej skorzystali uczniowie szkoły specjalnej. 
Mój syn zaczął uczęszczać do tej wtedy koszmarnej placówki w 1995 roku, ale na 
szczęście po trzech latach nastąpiły rozciągnięte w czasie, ale systematyczne 
i systemowe zmiany.

W 1997 roku Stowarzyszenie wystąpiło o zorganizowanie przewozu 
szkolnego przez władze gmin, w których mieszkali uczniowie dowożeni przez 
rodziców codziennie do szkoły specjalnej w Knurowie. To nie była fanaberia, lecz 
obowiązek gminy zapisany w ustawie oświatowej.  Gierałtowice dowozy podjęły 
po pięciu tygodniach od otrzymania pisma, Ornontowice po roku, Knurowowi 
zajęło to lat…trzy. Musiały się zmienić władze. Stowarzyszenie co roku 
prowadziło turnusy rehabilitacyjne. Uważam, że przed powstaniem starostw 
i powiatowych centrów pomocy rodzinie dla Stowarzyszenia zorganizowanie 
turnusu było łatwiejsze. Zresztą tzw. reforma administracyjna, która wydawała mi 
się bardzo potrzebna i wypełniająca pewnego rodzaju lukę, okazała się następną 
przeszkodą do pokonania. Nie dość, że niedofinansowaną, to szczególnie na 
początku działalności wyjątkowo mało kompetentną, obecnie nazbyt 
zbiurokratyzowaną.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, przynajmniej w przypadku naszej 
organizacji, poprawiła się współpraca z władzami naszego miasta oraz gmin 
okolicznych, zauważono potrzeby naszego środowiska, wzrosły dofinansowania, 
ale też wymagania formalne wobec nas.  Jednak mnie to nie dziwi, pieniądze 
publiczne muszą być sensownie wydawane i rzetelnie rozliczane. Wtedy 
mogliśmy prowadzić grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów, wyjeżdżać na 

wycieczki, do filharmonii oraz teatru. W najbliższym środowisku byliśmy na 
tyle akceptowani, że wystarczyła pieczątka i numer rachunku bankowego.
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Na początku XXI wieku z powodzeniem sprzeciwiliśmy się pomysłowi 
starostwa, by szkołę specjalną przenieść do budynku Caritas.

W 2002 roku złożyliśmy wniosek do Fundacji im. Stefana Batorego 
o dofinansowanie różnorodnych zajęć wspólnych dla naszej młodzieży i uczniów  
gimnazjum, które przygotowywało się do utworzenia klas integracyjnych. 
Fundacja postanowiła dofinansować „Spotkania integracyjne”, ale poprosiła nas 
o dosłanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. I wtedy okazało się, że 
złożone przez nasz Oddział w Zarządzie Głównym dokumenty w 2000 roku nie 
zostały dostarczone do sądu. W tej chwili nie pamiętam, dlaczego sąd 
weryfikował dokumentację, w każdym razie wcześniej byliśmy zarejestrowani. 
Ostatecznie pieniądze dostaliśmy. Projekt został zrealizowany w 2003 roku.

Nie chcę opisywać, kto i dlaczego potraktował tak, a nie inaczej ludzi skupionych 
w Oddziale Knurów.

 W styczniu 2003 roku zwołaliśmy zebranie założycielskie, przyjęliśmy 
wcześniej napisany statut, w ustawowym terminie złożyliśmy wymagane 
dokumenty w gliwickim sądzie. Czekaliśmy z wielkim niepokojem na rezultat 
naszych starań, tym bardziej, iż straszono nas opowieściami, jak to sąd 
w Gliwicach pastwi się nim zarejestruje. Nic strasznego się nie stało, 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
zarejestrowano 26 lutego 2003 roku.

Jednym z najistotniejszych postanowień Zarządu nowego Stowarzyszenia 
była decyzja o przystąpieniu do Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
KAFOS, co dawało pełny dostęp do wyjątkowo potrzebnych szkoleń. Kontakt 
z KAFOS mieliśmy już wcześniej. Uczestniczyłam m. in. w bardzo ważnym 
szkoleniu przedakcesyjnym. Podczas wyjazdu studyjnego do Westfalii 
zazdrościłam niemieckim organizacjom pozarządowym rozbudowanej i stabilnej 
działalności.

Przez 2003 rok utrzymywaliśmy obydwa stowarzyszenia. Jesienią, po 
zakończeniu projektu oraz zadań publicznych, walne zgromadzenie członków 
rozwiązało Oddział Knurów Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, a wyposażenie 
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biura oraz zawartość konta bankowego przekazało na rzecz Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które 
w listopadzie 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co już 
nie poszło tak błyskawicznie jak rejestracja.

Przez ostatnie lata działalność Stowarzyszenia znacznie się rozwinęła 
o zajęcia stałe, prowadzone przez cały rok szkolny:

- integracyjne warsztaty teatralne (z wizytami na spektaklach; w bieżącym roku 
dofinansowane przez Fundację im. S. Batorego),

- integracyjne warsztaty rękodzielnicze,

- zajęcia sportowe (treningi piłki nożnej oraz tai chi wspólne dla osób 
z niepełnosprawnością oraz rodziców i opiekunów),

- indywidualne zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.

Tutaj trzeba wspomnieć, że zarówno dobranie tematyki zajęć, jak też kadry 
do ich prowadzenia, nie jest łatwe. Warsztatami teatralnymi i treningami 
piłkarskimi dopiero od dwu lat zajmują się prawdziwi fachowcy i pasjonaci.

Organizujemy również zawody wędkarskie, bal karnawałowy, grupę 
wsparcia dla opiekunów i rodziców, wycieczki oraz turnusy rehabilitacyjne. 
Niestety ostatni przed trzema laty, ale jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku 
wyjedziemy do Krynicy Morskiej. Zajęcia odbywają się w zaprzyjaźnionym 
klubie osiedlowym, w szkołach. Niektóre goszczą nas bezpłatnie, inne żądają 
opłat za wynajęcie pomieszczeń, powołując się na uchwałę Rady Miasta, która 
zasłania się ustawą. Powstało błędne koło ograniczające dostęp do  przestrzeni 
publicznej. 

Skąd czerpiemy dochody: 
- ze wsparcia zadań publicznych, przede wszystkim przez Gminę Knurów 
(w bieżącym roku 25 tys. zł), ze starostwa i Gierałtowic dostajemy kocie łzy, tj. 
tyle, co kot napłakał,

- z coraz bardziej (w naszym przypadku) mitycznego 1% podatku dochodowego 
dla organizacji pożytku publicznego, za 2011 rok otrzymaliśmy 17.778,42 zł, 

za 2010 rok osiem tysięcy więcej.
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Przypuszczam, że z roku na rok może być gorzej, gdyż duże fundacje mają 
łatwy dostęp do często własnych mediów i reklamują się agresywnie i wyjątkowo 
skutecznie. Na dodatek ustawodawca poprzez nowelizację ustawy o wolontariacie 
i działalności opp świadomie lub nie, umyślnie czy bezmyślnie, ale przekształcił 
pożytek publiczny w pożytek prywatny, dopuszczając do gromadzenia wpływów 
z 1% na indywidualnych subkontach. Przy okazji wymyślono nowy sposób na 
partnerstwo prywatno-społeczne i budowę społeczeństwa obywatelskiego, bo 
przecież rodzina, czy krąg znajomych musi się natrudzić, by dotrzeć do jak 
najliczniejszej grupy osób. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że wiem 
o osobach, których leczenie, czy rehabilitacja wymaga dużych nakładów, ale 
organizacje mogą w takich przypadkach pomagać. Nie wiem dlaczego można 
przekazać 1% rodzinie, w której obydwoje rodziców pracuje, a jedynak 
z zespołem Downa interesuje się muzyką oraz sportami walki  i trzeba mu 
zapewnić rozwój według zainteresowań (przykład z Knurowa).

Ponadto działalność pożytku publicznego dotyczy również innych dziedzin, nie 
tylko pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Wiem o problemach z rehabilitacją, może należy zrezygnować z turnusów 
rehabilitacyjnych (nikt nikogo na takim turnusie nie zrehabilituje), a środki 
przeznaczyć na rehabilitację. Być może najwyższy czas, by  przejrzeć tzw. system 
pomocy i na nowo go sformułować. Wydaje się, że Państwo nie dostrzega swoich 
obowiązków.

Przez ostatnie trzy lata realizujemy projekty finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W czasie 18 miesięcy, 18 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną przygotowywało się do pracy, ucząc się podstaw ogrodnictwa oraz 
florystyki. Program był wzbogacony o zajęcia ruchowe (m. in. pływalnia, 
siłownia) i wycieczki, wsparciem objęto również ich bliskich. Stowarzyszenie 
partnerowało liderowi, tzn. Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. 
Realizujemy też projekty EFS samodzielnie, obecnie równocześnie dwa dla osób 
z niepełnosprawnością mieszkających w Gminie Gierałtowice. Gdyby nie 
dofinansowanie z Unii Europejskiej nigdy nie moglibyśmy przeprowadzić tak 
ważnych, potrzebnych, rozwijających przedsięwzięć.

Skuteczne napisanie wniosku oraz prawidłowe przeprowadzenie 
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projektu, to nie są sprawy ani proste, ani łatwe, szczególnie dla Zarządu 
pracującego społecznie. Na szczęście jednak dla naszych rodzin w prace 
Stowarzyszenia włączyło się pokolenie dzieci założycieli (w dwu przypadkach 
w sensie dosłownym: wiceprzewodniczącą jest p. Ewa Dudzińska, córka byłej 
wiceprzewodniczącej p. Wiesławy Dudzińskiej, syn długoletniego skarbnika 
p. Romana Talarczyka- Mariusz prowadzi treningi piłki nożnej).

 Mimo wszystko bardzo niepokoi przyszłość i odpowiedź na pytanie skąd 
pozyskamy środki na rozszerzoną od kilku lat działalność. Tym bardziej, że 
wiemy o zróżnicowanych potrzebach osób z niepełnosprawnością oraz 
możliwościach i rozwiązaniach w innych krajach. Część naszych podopiecznych 
po ukończeniu szkoły jest zmuszona pozostawać w domu, ponieważ w WTZ nie 
ma miejsc lub się do nich nie kwalifikują. Praca i mieszkania zmienić mogą 
sytuację, ale to wymaga zmiany postawy wobec osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną z przedmiotowej na podmiotową.

Przypominając sobie początki, analizując dwadzieścia lat pracy jestem 
przekonana, że pomimo znacznego wysiłku, do osiągnięcia celu pozostaje daleka 
droga.
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Inwokacja czyli „przytrucie”

Kiedy usłyszałem zapowiedź konkursu na wspomnienia „leciwych” 
działaczy społecznych, pomyślałem sobie: Coś w sam raz dla mnie! Skończyłem 
nie tylko pięćdziesiątkę, ale i sześćdziesiątkę, a pytany o wiek, odpowiadam, że 
mam zaledwie… 19 lat do osiemdziesiątki. „Młodzieżowiec”, jak na społecznika 
przystało! Kryterium wiekowe spełniam więc z nawiązką. Choć –szczerze 
mówiąc – czuję się dużo młodziej. Barbara, moja żona, powtarza mi nieustannie, 
że jestem jak dziecko, więc umówmy się, że są to wspomnienia młodzieńca po 
studiach. I jest to szczera prawda, bowiem przed dwoma laty ukończyłem 
Studium Podyplomowe Zarządzania Organizacją Pozarządową w Unii 
Europejskiej, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. 

Po drugie, spodobało mi się określenie społecznik. Nie żaden 
pozarządowiec. Nie cierpię bowiem określenia „organizacje pozarządowe”, kalki 
językowej, zmałpowanej bezkrytycznie z terminologii angielskiej. Jakież to 
organizacje pozarządowe, które- w zdecydowanej większości, poza organizacjami 
strażniczymi- nieustannie umizgują się do władz rozmaitych szczebli o sympatie 
i dotacje. Znam organizacje, które nie kiwną palcem w bucie bez decyzji 
i pieniędzy „rządzących”. 

Czytałem kiedyś w poważnym periodyku argumentację uzasadniającą 
odejście od nazwy „organizacje społeczne”, jako rzekomo „źle się kojarzącą”, ze 
względu na konotacje z minionej przeszłości. No cóż, w anegdocie, przytaczanej 
przez Hłaskę w „Pięknych dwudziestoletnich”, jej bohaterowi chusteczka do nosa 
kojarzyła się z … niewymowną częścią ciała. Dlaczego? Odpowiedź brzmiała: - 
Bo mi wszystko kojarzy się z d…!

Jeśli komuś słowa: społecznik, praca społeczna, aktywność społeczna, 
działacz społeczny, animator społeczny, społeczność i podobne, źle się 

Wspomnienia Dinozaura Poczciwego
Adam K. Podgórski
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kojarzą, to jego głęboki problem! Bo ja rozumiem dlaczego na przykład 
Konkurs imienia Heleny Radlińskiej nosi nazwę Konkurs Animatorów 
Społecznych, a nie Konkurs Działaczy Pozarządowych. Dlaczego akademia 
obywatelska OFOP nazywa się Szkołą Partycypacji Społecznej a nie Szkołą 
Partycypacji Pozarządowej. Kto więc chce być nazywany „pozarządowcem”, niech 
sobie będzie! Ja wolę nazwę społecznik.

Mnie bowiem działalność społeczna, publiczna, obywatelska, jak wolałbym 
mówić, kojarzy się z indywidualną i zbiorową aktywnością, z działaniami dla 
wspólnego społecznego dobra, nie dla jakiegoś szerokiego i abstrakcyjnego ogółu, 
ale dla nieszerokiej niekiedy grupy przyjaciół, pasjonatów wyznawanej, łączącej 
ich idei. I wzajemnie podsycanej motywacji do pracy na rzecz wygranej grupy, 
czy małej społeczności, znanej, lokalnej, regionalnej. Albo nawet i krajowej, czy 
międzynarodowej. Ale społeczności – nie żadnej „pozarządówki”.

Głęboka prehistoria

Po przydługiej inwokacji garść wspomnień. Pierwszą organizacją, do której 
się zapisałem była Liga Ochrony Przyrody. Nastąpiło to chyba w czwartej, czy 
piątej klasie szkoły podstawowej, do której chodziłem w Kożuchowie. 
Interesowałem się wówczas przyrodą, a moje zamiłowania, wręcz pasje, potrafiła 
skutecznie podsycać nauczycielka, Jadwiga Fiedlerowa. Opracowywałem wtedy 
rozmaite kroniki, gazetki i albumy, korzystając ze zdjęć wycinanych z gazet, 
w ogromnej masie czarno-białych. Kiedy kończyłem podstawówkę, dostałem 
nagrodę- książkę ufundowaną przez ówczesnego przewodniczącego Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, z dedykacją i podziękowaniem „za rozpoczęte prace 
badawcze nad florą i fauną okolic Kożuchowa”. Przesada? Zdecydowanie tak! 
Ale sympatyczna. I jakiż impuls, dla mnie wtedy jeszcze dziecka do dalszego 
działania. 

Zainteresowania przyrodnicze zaowocowały wyborem szkoły średniej-
technikum leśnego. W technikum nadal należałem do LOP, ale też wstąpiłem do 
kolejnej organizacji- Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1966 lub 1967 
brałem udział w Operacji 1001 Frombork. Przez dwa tygodnie 
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pracowaliśmy z grupą kolegów przy karczowaniu chaszczy, porastających 
połacie fromborskich skarp przy kolegiacie i kanoniach, przy zakładaniu 
trawników i klombów, przy sadzeniu drzewek.

Zaraz po przyjęciu na studia leśne w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie (później Akademii Rolniczej), zapisałem się do Związku Młodzieży 
Wiejskiej. Wydawało mi się to naturalne, gdyż przyszła praca kojarzyła mi się 
z zamieszkaniem gdzieś w małych miejscowościach, wsiach i miasteczkach. Co 
wtedy robiłem? Prowadziłem na przykład akcje agitacyjne, jeżdżąc po szkołach 
średnich i namawiając przyszłych maturzystów do wybierania studiów rolnych. 
Ilu posłuchało moich zachęt, nie wiem. 

Dwa lata pod rząd przez wakacje prowadziłem także Studenckie Hufce 
Pracy, dla nowo przyjętych studentów naszego wydziału. Budowaliśmy np. drogę 
z Powroźnika do Wojkowej w pobliżu Krynicy. Z kilkoma uczestnikami 
przyjaźnię się do dzisiaj. 

Należałem także do Zrzeszenia Studentów Polskich. Potem organizację 
przemianowano, dodając człon nazwy, podkreślający ideowość, na: Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich.

W wojsku- odbywałem służbę po ukończeniu studiów, jako podchorąży 
przymusowej Szkoły Oficerów Rezerwy LWP- należałem oczywiście do 
Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej. Byłem też epizodycznym 
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

 Jeszcze na studiach ożeniłem się, a po ich ukończeniu i zaliczeniu SOR-u 
podjąłem pracę zawodową w Milicji Obywatelskiej. Była to formacja zwana 
„zbrojnym ramieniem partii”. Należałem zatem i do Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, podobnie jak ówcześnie kilka milionów Polaków oraz do Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, utworzonego w 1976 roku. Dziś nikt tego nie 
potwierdza, a z opowieści wynika, że wszyscy bez wyjątku spiskowali przeciwko 
„reżimowi”. Ja nie wstydzę się o tym przypominać, bowiem takie były realia. 
Bardziej od ideologii interesowały mnie działania w grupach rówieśniczych: 

rajdy, wycieczki, konkursy wiedzy, konkursy czytelnicze, organizowanie tzw. 
białych niedziel, akcji honorowego krwiodawstwa. 
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Zapisałem się także do Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. 
Bardzo lubiłem język rosyjski, rosyjskie pieśni, rosyjskie baśnie i rosyjskie 
potrawy. W trakcie praktyk studenckich poznałem studentów z ówczesnego 
ZSRR. Oprócz picia wódki pod sało z lukom i z gorczicoj, nauczyli mnie wielu 
piosenek rosyjskich, które potem wyśpiewywałem, przygrywając na gitarze. 
Dzięki temu odniosłem niebywały sukces towarzyski podczas wycieczki odbytej 
w 1987 roku na Syberię. Wycieczkę te wygrałem samodzielnie w konkursie 
Radia Moskwa na znajomość języka rosyjskiego. Niezapomniane wrażenia, 
przeloty samolotami: Moskwa, Omsk, Nowosybirsk, Brack, Irkuck, Angara, 
Bajkał, tajga. Kiedyś, podczas wizyty w Chimiczewskim Instytucie w Bracku czy 
Nowosybirsku-  nie pomnę dokładnie- zaproszono nas na wieczór przyjaźni. 
Gospodarze po zaprezentowaniu własnego repertuaru, zapytali: „A możet wy, 
Paliaki. Zapajetie czto nibut!” Trzeba było ratować honor Polski! Ująłem gitarę i 
zaśpiewałem: ballady Okudżawy, Wysockiego. Potem dziewczyny z instytutu bez 
przerwy prosiły mnie do tańca.

Należałam także do Polskiego Czerwonego Krzyża, nosiłem legitymację 
Honorowego Dawcy Krwi, nawet dostałem jakaś odznakę, za organizowanie 
honorowego krwiodawca i akcji pomocowych.

Nowe czasy, nowe wyzwania

W milicji, a potem w policji, przez 15 lat pełniłem służbę w prewencji, 
czyli chodziłem w mundurze, a następnie zostałem redaktorem w Redakcji 
Czasopism Policyjnych Komendy Głównej MO (od 1991 roku Komendy 
Głównej Policji) w Warszawie. Pisałem w czasopismach „W Służbie Narodu”, 
„Magazyn Kryminalny 997”, „Gazeta Policyjna” i „Policja 997”. Zamieszczałem 
też publikacje w prasie sensacyjno-kryminalnej i innej. W sumie w ponad 70 
tytułach prasowych.  Zacząłem wraz z żoną, Barbarą, pisać książki. 
Niebeletrystyczne, tylko antologie i opracowania z zakresu kultury obyczajowo-
obrzędowej, kultury masowej, paremiologii i… kulinariów. Na emeryturę 
przeszedłem w 2002 roku. Jak ten czas leci! Tak to dziwacznie bywa, że 
człowiek przez całe życie marzy o emeryturze, a skoro ona nadejdzie, wcale 
się nie cieszy. Podobnie było i ze mną. Przyznam, że nie byłem 
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przygotowany psychicznie. Choć w głębi duszy wyśmiewałem tych, którzy 
zdradzali „przedemerytalne” lęki, również przeżyłem swoisty kryzys psychiczny. 
Nie cieszyłem się wcale z „zasłużonego odpoczynku”,  jako dziwnie kojarzącego 
się z cmentarzem. Wstydziłem się tego określenia, pasującego w moim 
ówczesnym mniemaniu do człowieka starego, niepotrzebnego, właściwie 
zbędnego. Nie chwaliłem się nikomu, a nawet ukrywałem ten fakt przed 
znajomymi. W każdym razie, nie widziałem w definitywnym rozstaniu z pracą 
nic, z czego należałoby się cieszyć, a tym bardziej szczycić.

Nie wyobrażałem sobie jednak, że będę siedział w kapciach przed 
„telewizorem, oglądał bzdurne seriale polskie i brazylijskie „teleturnieje , czy 

sprzedane mecze piłkarskie. I kapcaniał z roku na rok. Gnuśniał i durniał.

Nie bałem się nudy. Moją pasją było i jest ślęczenie w bibliotekach, pisanie 
książek i publikacji na samemu sobie zadane tematy, związane najczęściej 
z etnologią i kulturą masową. Nie stronię też od tematyki przyrodniczej, 
szaradziarstwa, historii, poezji czy gotowania. Na każdy z tych tematów 
opublikowałem już bowiem co najmniej jedną książkę. Mam ich już w dorobku 
41. Ma się rozumieć, razem z żoną Barbarą, z którą wszystko robię razem. Nawet 
dzieci, co w erze potomstwa z probówek i powszechnego poluźnienia obyczajów, 
nie jest wcale tak oczywiste.

Pod koniec 2002 roku myślałem już o pożytecznym spożytkowaniu 
doświadczeń życiowych i zawodowych, wiedzy, którą nabyłem przez lata służby, 
a także kapitału wyniesionego z pracy społecznej. Wpadł mi do głowy pomysł 
założenia stowarzyszenia, które pomagałoby ludziom, świadcząc porady prawne 
oraz wsparcie psychologiczne. Dostrzegłem, że w dzisiejszych realiach wielu 
ludzi nie radzi sobie z problemami. Powoływane do rozwiązywania problemów 
instytucje, które zajmują się głównie przestrzeganiem nieprzystających do 
praktyki procedur i wytwarzaniem ton dokumentów, z wieloma sprawami nie są 
zbyt wydolne. A chcąc uzyskać darmową poradę prawną, biedny (czyt. 
niezamożny, nieporadny, skrzywdzony, po chorobie, czy wypadku, walczący 
z nałogiem, etc.) obywatel nie dostanie jej raczej od państwa czy samorządu. 

Chyba, że od adwokata z urzędu, ale problemy prawne pojawiają się nie tylko 
przy okazji rozpraw.
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Zaraz po Nowym Roku Anno Domini 2003, 7 stycznia, wraz z Jankiem 
Panochem i Tadkiem Niedzielskim, na spotkaniu przy kawie, zawiązaliśmy 
komitet inicjatywny Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw. 
Obaj Koledzy, w tym samym roku co ja, przeszli na emeryturę. Janek był 
komendantem Komisariatu I w Rudzie (dzielnica Rudy Śląskiej), a Tadek, 
zastępcą komendanta Komisariatu II w Wirku. Udało się nam zapalić do 
pomysłu jeszcze kilka osób w służbie policyjnej oraz „cywilów”. I tak, na zebraniu 
założycielskim powstało RSPOP, wbrew swojej nazwie pomagające wszystkim, 
którzy pomocy potrzebowali i potrzebują. 

Pomagać słabym i biednym

Początki nie były łatwe. Powoli, nie mając żadnego przygotowania, 
przebijaliśmy się przez procedury. Nie było jeszcze wtedy organizacji, takich jak 
obecnie, wspierających inicjatywy trzeciego sektora, żadnych inkubatorów NGO, 
organizacji sieciujących, parasolowych, do których mogliśmy się zwracać 
o poradę. Nie było poradników i stron internetowych, od których dziś aż się roi. 
A może i były, tylko nie umieliśmy z tego korzystać. Przynajmniej ja, choć 
obecnie z komputerem i Internetem jakoś sobie radzę. Stał się on moim 
podstawowym narzędziem działalności społecznej i zdobywania wiedzy. 
Nauczenie mnie tego zawdzięczam synowi Markowi, który mocno się przy tym 
napocił. Nie chciałbym mieć tak opornego ucznia, jakim sam byłem!

Wracając do Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
poradziliśmy sobie ze skleceniem statutu, z rejestracją w Urzędzie Miasta, 
z dopełnieniem mnóstwa (nie)potrzebnych formalności. Uczyliśmy się nie tyle 
na własnych błędach, choć oczywiście i one się przytrafiały, ale na zdobywanych 
doświadczeniach. Szukaliśmy wolontariuszy, członków i partnerów. Szukaliśmy 
odpowiedniego i niedrogiego lokum (zmienialiśmy siedzibę trzy razy), 
wyposażenia i pieniędzy. Dążyliśmy do spełniania wszelkich wprowadzonych 
sukcesywnie przez ustawy wymogów prawnych i  zalecanych standardów. Od 
początku byłem przewodniczącym zarządu RSPOP.  Dwa lata temu „rządzenie” 
przekazałem młodszym, chodź nadal działam aktywnie, z tytułem 
honorowego przewodniczącego. Z grupy ludzi, którzy zakładali 
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RSPOP, tylko ja, Janek Panoch, Basia i Marek pomagamy ludziom 
nieprzerwanie od samego początku. I nie zamierzamy tego zmieniać.

Najpierw funkcjonowaliśmy jako stowarzyszenie zwykłe, potem 
zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nieomal od początku 
rozpoczęliśmy działalność merytoryczną, co nie było proste ze względu na brak 
odpowiedniego pomieszczenia. Interesanci odwiedzali mnie w domu, gdzie 
mieściła się siedziba stowarzyszenia. Pamiętam, z pierwszą sprawą przyszedł 
taksówkarz niesłusznie skazany za  rzekomy udział w bójce. Wyrok został 
uchylony. 

Po staraniach uzyskaliśmy pozwolenie od rudzkiego komendanta policji na 
pełnienie dyżurów w klitkowatym posterunku w Goduli. Tam męczyliśmy się 
przez kilka miesięcy. 

Przypadkowo dowiedzieliśmy się o niewielkim pokoiku, w centralnym 
punkcie miasta. Napisaliśmy podanie do prezydenta miasta i... o dziwo, 
zaskoczyło! Sami wymalowaliśmy ściany, sprowadziliśmy zbieraninę mebli 
z demobilu i przystąpiliśmy do codziennych dyżurów. Czekaliśmy na ludzi 
w trudnych sytuacjach życiowych i w kłopotliwym położeniu materialnym przez 
pięć dni w tygodniu, popołudniami. Nazwa stowarzyszenia była trochę 
nieadekwatna do zakresu spraw, pomagaliśmy bowiem wszystkim, którzy tego 
potrzebowali i to w najrozmaitszych dziedzinach. Przestępcom też, jeśli 
przychodzili do nas z nastawieniem poprawy i  naprawienia win.  

Skala ludzkich problemów, z jakimi się spotykaliśmy była przeogromna. 
Od spraw karnych z rodzaju tych najpospolitszych, sporów sąsiedzkich, 
kradzieży, oszustw, wyłudzeń, poprzez patologie alkoholowe i narkotykowe, do 
spraw cywilnych. W większości rozwodowych, separacyjnych, alimentacyjnych, 
majątkowych, opiekuńczych, rodzinnych i innych pokrewnych tematycznie. Nie 
brakowało przypadków związanych też prawem pracy, długami, 
odszkodowaniami. Zdarzały się zadania o wielkim kalibrze. Ułaskawienia, 
napady z bronią w ręku, ekshumacje. Także sprawy mało ważne, ocierające się 
nieomal o śmieszność, przypominające spór o piędź ziemi w filmie Sami swoi. 

Ale nawet wtedy podchodziliśmy do nich poważnie. Sam za siebie mogę 
powiedzieć, że nigdy nikomu nie odmówiłem pomocy, chodź nie zawsze 
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pomoc była skuteczna.

Nasze stowarzyszenie nigdy nie było liczne osobowo. Nie zależało nam na 
liczbie członków, tylko na takich członkach, którzy byli fachowcami i na dodatek 
gotowymi pracować za przysłowiowe „frico”. Mieliśmy szczęście. Docierali do 
nas jako wolontariusze studenci wydziałów prawa, socjologii, psychologii i potem 
zostawali, wchodzili w skład władz. Podziwiam ich nieustannie, bo po godzinach 
spędzonych przy nauce, a potem w pracy, przez lata znajdują zapał do tego, by 
przychodzić na dyżury i pomagać innym. Kosztem swojego czasu wolnego, 
kosztem ograniczania własnych spraw osobistych, nierzadko wyrzeczeń 
finansowych.

Co roku stowarzyszenie przyjmuje około 1000 - 1200 interesantów. 
Niektórzy członkowie RSPOP posiadają uprawnia do prowadzenia mediacji. 
Wszystkie usługi świadczymy ludziom bezpłatnie i bezinteresownie.

Dzisiaj, prawie po 10 latach funkcjonowania, możemy mieć pełną 
satysfakcję. Przyjęliśmy i w rożny sposób pomogliśmy blisko 8 tysiącom osób, 
udzielając informacji i porad prawnych, pisząc pisma urzędowe i procesowe, 
świadcząc pomoc psychologiczną. Udzieliliśmy  68  bezzwrotnych zapomóg 
pieniężnych na kwotę około 71 tysięcy złotych dla ofiar wypadków 
komunikacyjnych. Siedem razy z powodzeniem startowaliśmy w konkursie ofert 
na wspieranie realizacji zadania publicznego, zleconego przez Urząd Miasta 
Ruda Śląska, pod nazwą: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla 
mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.

Informacje i wstępne porady prawne świadczymy również telefonicznie i za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe stowarzyszenia 
dostępne są na stronie internetowej www.rspop.org  W 2006 roku, w styczniu, 
a więc na swoje piąte urodziny, RSPOP uzyskało status organizacji pożytku 
publicznego, a w 2007 roku uprawnienia do uzyskiwania nawiązek od sprawców 
przestępstw.

RSPOP znaczy dla mnie marka. Należymy do Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych OFOP i do Śląskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych KAFOS. Mamy podpisane porozumienia o partnerskiej 
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współpracy z kilkoma organizacjami, z wieloma po partnersku po prostu 
współpracujemy. Bowiem mało ważne są „papiery”, najważniejsi są ludzie, 
którym wraz z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia współdziałamy.

Nieustannie zabiegam o współpracę z urzędami, instytucjami i innymi 
organizacjami społecznymi, integrując je wokół idei stworzenia wspólnego frontu 
przeciwdziałania przemocy. Przez sześć lat organizowałem konferencje 
o charakterze integracyjno-informacyjnym, w których uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji społecznych o pokrewnym lub zbliżonym profilu 
działania oraz przedstawiciele urzędu, rady miejskiej, komend policji, straży 
miejskiej, MOPS itp. Na postawie dorobku pokonferencyjnego opracowaliśmy 
i wydaliśmy poradnik - informator dla obywateli „Pomagamy z sercem”.

W roku 2010 konferencja poświęcona edukacji prawno-obywatelskiej 
młodzieży, przebiegała pod honorowym patronatem dra Janusza 
Kochanowskiego, ministra, Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Przyznaliśmy mu 
nasze najwyższe honorowe wyróżnienie „Order Wielkiego Serca”.  Przeżyliśmy 
szok, gdy dwa tygodnie później zginął w straszliwej katastrofie pod 
Smoleńskiem.

RSPOP ma podpisane porozumienia o partnerskiej współpracy z Rudzkim 
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Centrum Wspierania 
Dzieci i Dorosłych „Zaufanie” w Zabrzu oraz Oddziałem Polskiego Związku 
Filatelistów w Rudzie Śląskiej. Tak, tak, ze zbieraczami znaczków, można 
wspaniale współdziałać w zakresie pomocy obywatelskiej i prawnej! W roku 
2009 otrzymaliśmy dyplom-podziękowanie do Śląskiej Fundacji Obywatelskiej 
Lex Civis za urzeczywistnianie budowy społeczeństwa obywatelskiego 
i społeczeństwa informatycznego przez realizację programu „I-spoko” oraz 
utworzenie punktu poradnictwa internetowego Sieci Informacji Prawno-
Obywatelskiej. W roku 2010 byliśmy jednym z trzech organizatorów spotkania 
organizacji pozarządowych na Śląsku, w sprawie wypracowania standardów 
w NGO. 

RSPOP zyskało sobie uznanie władz miasta, czego wyrazem były liczne 
dyplomy. W 2008 r. w trakcie III edycji imprezy „Dziękujemy 

Samorządowcom” otrzymałem dyplom uznania w kategorii KREATOR 
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ZMIAN. W latach 2008, 2009, 2010 członek Maciej Makula, znalazł się 
w grupie finałowych uczestników konkursu Prawnik Pro Bono, organizowanego 
przez Instytut Spraw Publicznych i Dziennik „Rzeczpospolita”. W roku 2010 
otrzymał prestiżową nagrodę „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zarówno 
organizacja, jak i jej członkowie i Wolontariusze, kilkukrotnie zdobywali tytuł 
„Anioła Wolontariatu”. 

W październiku 2009 roku RSPOP razem z Biurem Poselskim posła 
Marka Plury współorganizowaliśmy wystawę w Miejskim Centrum Kultury: 
„Wygrywaj uśmiechem”.

W latach 2009-2010 w RSPOP zrealizowaliśmy zadanie publiczne 
w ramach FIO, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP, 
pn. „Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem”. W akcji edukacyjno - 
prawnej, uczestniczyło kilka tysięcy uczniów szkół rudzkich. Wydaliśmy dwa 
przewodniki dla uczniów i dla pedagogów, traktujące o prawach dzieci 
i młodzieży.

W roku 2010 RSPOP, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Przystanek, opracowało przewodnik „Jestem dzieckiem – 
mam swoje prawa” oraz uczestniczyło w realizacji projektu o takim tytule.

Problemami związanymi z działalnością NGO staram się zainteresować, 
nie bez powodzenia, najwyższe czynniki państwowe i opiniotwórcze, prowadząc 
korespondencję z kancelariami Prezydenta RP i Premiera RM RP, Sejmu RP, 
Senatu RP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministerstwem Sprawiedliwości. 

Ekologia moją pasją

Żywione od dzieciństwa zainteresowania przyrodnicze, pogłębione nauką 
i studiami, mimo niezrealizowania się w zawodzie leśnika, odżyły.

Jestem wraz z Basią inicjatorem powstania i przewodniczącym zarządu 
funkcjonującego od 6 lat Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, zajmującego 
się działalnością proekologiczną. Efektem działalności było przedłożenie 
w latach 2009-2010 Radzie Miasta wniosków o ustanowienie w mieście 48 
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pomników przyrody. Wydaliśmy także dwie książki, poświęcone tej tematyce, 
zatytułowane „Drzewa w pomniki zaklęte” (część I i II).

W latach 2008, 2009 i 2010 roku w RTPD realizowaliśmy autorskie 
projekty „Ruda a zielona”, w trakcie którego wytyczyliśmy w terenie, opisaliśmy 
i sfotografowaliśmy 26 tras turystyczno-edukacyjnych o charakterze historyczno-
przyrodniczym, obejmujących dzielnice Rudy Śląskiej oraz miasta i gminy 
sąsiednie. Pokłosiem zadania stały się 4 książkowe przewodniki „Ruda a zielona”, 
którą bezpłatnie przekazaliśmy szkołom, bibliotekom, instytucjom i osobom 
w celu ich dalszego rozpowszechnienia.

Wyznaczone trasy są dostępne na witrynie http://www.rtpd.eu.

RTPD zainicjowało i urzeczywistniło duże akcje sadzenia drzew 
w mieście, pod nazwami „50 drzew na 50-lecie Rudy Śląskiej” i „Drzewa na 650 
lecie Kochłowic”, „500 drzew na 5-lecie RTPD”, „Zielona Ruda Śląska”. 
Towarzyszyły temu inne przedsięwzięcia, zbieranie surowców wtórnych, 
konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne. Mieszkańcom i uczniom przekazaliśmy 
dotąd łącznie do zasadzania około 2695 sadzonek. Tegoroczna akcja „zielona 
Ruda śląska 2012” jeszcze trwa, więc na pewno rozdamy jeszcze trochę, mimo 
pierwszych opadów śniegu. W roku 2010 w RTPD przeprowadziliśmy 
konkurs recytatorski pn. „Drzewa ojczyste w poezji”, w którym uczestniczyło 
około 2000 uczniów. Finał miejski odbył się w Miejskim Centrum Kultury. 
Wydaliśmy dwie kolejne publikacje: „Drzewa polskie. Ogród wierszy 
o drzewach” i „Oddam serce kwiatom. Ogród wierszy o kwiatach”.

Osiągnięcia RTPD znajdują publiczne uznanie. Wyrazem jest nagroda 
„Ekoaktywni 2010” oraz Nagroda „Zielony Czek 2011” przyznane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
nagroda „Lider Ekologii” przyznana przez Urząd Miasta i nagrody „Anioł 
Wolontariatu 2010 i 2011”. 

Moim marzeniem jest stworzenie na terytorium Rudy Śląskiej arboretum, 
czyli ogrodu botanicznego poświęconego drzewom. Ale to historia, która dopiero 

się pisze. Mam nadzieję, jej ostatni rozdział za kilka lat stanie się ciałem.
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Co jeszcze robię? 

Niewiele.

Jestem rzecznikiem prasowym Zarządu Południowego Oddziału 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji 
Niejawnych, rzecznikiem prasowym Zarządu Głównego Krajowego 
Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, rzecznikiem prasowym 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Mars i Merkury” Polska. Przed rokiem 
KSOIN przyznał mi tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych Polska. 
Jestem rzecznikiem prasowym i członkiem prezydium śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji. Jestem 
członkiem założycielem Forum Inicjatyw Kulturalnych w Rudzie Śląskiej, byłem 
członkiem Towarzystwa im. Karola Goduli, zaangażowanym w przeprowadzenie 
corocznych konkursów „Śląskie Talenty”. Należę również do: Górnośląskiego 
Towarzystwa Literackiego (od 2010 r.), Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczpospolitej Polskiej (od 1987 r.), Klubu Publicystów Ochrony Środowiska 
EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od  
2010 r.),  Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2010 r.), sympatyków 
Regionalnej izby Gospodarczej.

W 2010 podjąłem działania w celu powołania w Rudzie Śląskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Bezskuteczne, jak dotąd, ale nie rezygnuję. 
Niedawno na portalu www.ngo.pl zainicjowałem dyskusję na temat „Niechciane 
rady działalności pożytku publicznego”. Od lat aktywnie uczestniczę w ciałach 
dialogu społecznego na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Jestem członkiem 
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych, 
członkiem Miejskiego Zespołu Doradczo- Inicjatywnego ds. współpracy władz 
samorządowych z organizacjami pozarządowymi, członkiem Zespołu Roboczego 
ds. Promocji, w powołanej przez marszałka województwa śląskiego Radzie ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jako reprezentant mediów obywatelskich 
i organizacji pozarządowych. Konsultuję miejskie Strategie Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.

W roku 2011 realizowałem wolontarystycznie monitoring 



102.

funduszu korkowego w ramach działań strażniczych zainicjowanych przez 
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Nieustannie podnoszę własną wiedzę i kwalifikacje. Jak już wspomniałem, 
w 2010 r. ukończyłem, jako trzecie z kolei, Studium Podyplomowe Zarządzania 
Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego, w 2012 roku - Szkołę Reprezentacji NGO OFOP 
i Szkołę Partycypacji Społecznej OFOP. Obecnie zdobywam uprawnie 
eksperckie w ramach projektu „Dobry Wolontariat” realizowanego przez 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Byłem uczestnikiem 
programu Prove It, którego tematem były „wskaźniki w podmiotach ekonomii 
społecznej” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Jestem wraz z Sebastianem Brudysem inicjatorem podjęcia działalności 
wydawniczej RTPD. Wydajemy gazety z numerem ISNN „Wieści spod Dębu 
Goduli”. Wspólnie rzuciliśmy też pomysł wydawania czasopisma rudzkich NGO 
pn. „Głos Obywatelski”.

W swoim dorobku mam ponad 4000 opublikowanych artykułów 
prasowych, z czego większość dotyczy Rudy Śląskiej i promuje dokonania miasta 
oraz mieszkańców. Za tę działalność otrzymałem tytuł Działacza 
Obywatelskiego 2008 oraz zająłem szóstą lokatę w ogólnopolskim plebiscycie na 
Dziennikarza Obywatelskiego 2009. Byłem nominowany do najbardziej cenionej 
nagrody na Dziennikarza Roku 2009 w Konkursie Grand Press. 

Wszystko to mnie wciąga i absorbuje. I męczy. Właściwie powinienem dać 
sobie spokój, ale nie mogę. Na pytanie, dlaczego to wszystko robię, dlaczego nie 
cisnę wszystkim w diabły, odpowiadam krótko: bo to lubię. To jest sens mojego 
życia. I będę tak postępował dopóki zdołam. Chyba jednak już krócej niż dłużej. 
Bo wieku człowiek nie cofnie, młodzieńczych sił ani werwy nie przywróci. 
Fizjologii również oszukać się niestety nie da, więc brzemię starości mocniej się 
odczuwa. Ale i tak uważam, że jestem młody! Duchem przynajmniej.



103.

Nie dla nagród człowiek działa

Nigdy w przeszłości, podejmując jakiekolwiek działania myślałem 
o spodziewanych zyskach, czy to materialnych, czy zdobywaniu uznania. 
A jednak nieco się tych nagród uzbierało i jestem z nich dumny. Ba, nawet się 
chwalę, bo mam do tego pełne prawo. Zatem w 2010 r. otrzymałem prestiżową w 
skali Polski I Nagrodę Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego, 
przyznaną przez miasto Sandomierz za urzeczywistniane idei regionalizmu.  Co 
było w tym najistotniejsze? Że Kapituła pod przewodnictwem znakomitego 
pisarza Wiesława Myśliwskiego, obradując w zupełnie nieznanym mi 
Sandomierzu, dostrzegła to, co zrobiłem na rzecz Rudy Śląskiej i Górnego 
Śląska. W 2012 prezydent Rudy Śląskiej uhonorowała mnie medalem Kamrat 
Rudzki,  nadanym za osiągnięcia na polu działalności autorskiej, dziennikarskiej 
i obywatelskiej. 

Wyróżniono mnie tytułem Pro Library – Przyjaciel Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej (2012) za działalność na polu kultury oraz 
promowanie mowy śląskiej w ramach cyklu Godula Fermata.

Jestem wielkim zwolennikiem idei współpracy NGO i sieciowania. Obie 
„moje” organizacje należą do OFOP, KAFOS, Koalicji Rudzkich Organizacji 
Pozarządowych „Po Kolei”. Utrzymujemy współpracę z organizacjami MOST, 
SLLGO, CRIS, Bona Fides, Klubem Gaja, Śląskim Ogrodem Botanicznym.

W 2011 roku dwie książki naszego z Basią autorstwa: Słownik gwar śląskich 
oraz Mitologia śląska wyróżniono I i III miejscem w plebiscycie Book-Top Silesia 
na kanon 50 najwartościowszych, zdaniem Ślązaków lektur. Wyniki ogłoszono 
podczas Targów Książki w Katowicach. W roku 2012, wraz z Basią, również 
działaczką i dziennikarką obywatelską znaleźliśmy się w grupie „Superdziadków”, 
docenionych w ramach akcji pod patronatem wojewody śląskiego Zygmunta 
Łukaszczyka, zorganizowanej w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

Zamiłowanie do działalności obywatelskiej i społecznikowskiej 
zaszczepiłem w dzieciach i wnuczce Agnieszce, która  działa w harcerstwie.

Ludzie, z którymi mam zaszczyt pracować, przejawiają nieustannie 



104.

nowe inicjatywy i pomysły. Są popularni w środkach masowego przekazu, 
o czym świadczy liczba zamieszczanych publikacji i informacji dotyczących 
i RSPOP i RTPD. 

Zastanawiam się, jak czytający te słowa odbiorą moją „chwalbę”. Bo 
niewątpliwie to jest chwalenie i cieszenie się,  tym, co robię, i tym, co osiągam 
wraz z przyjaciółmi. 

Nie czynię tego jednak dla czczej, wrodzonej mi próżności, ale aby 
pokazać, że emerytura może być okresem pracowitym i owocnym.  Nieraz sobie 
myślę, że nawet w okresie służby nie byłem tak zajęty, jak teraz. Prowadzenie 
poważnych stowarzyszeń, dbających o standardy, o wysoki poziom świadczonych 
usług, można porównać do odpowiedzialnego prowadzenia firmy. 

Tylko, że w firmie owocna działalność przekłada się na złotówki na koncie, 
a my złotówek, niestety, nawet nie oglądamy. Nie twierdzę, że pieniądze są 
nieważne, bo bezsprzecznie są. Ale jest coś ważniejszego - uznanie publiczne 
i wdzięczność ludzi. I osobista satysfakcja! I świadomość, że na emeryturze 
pokazujemy młodszym, iż  nawet w okresie „zasłużonego odpoczynku” można 
z pasją i pożytecznie wykorzystać życiowe doświadczenia i umiejętności.
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Teresa Siemionowicz, 55 lat, przykładna żona, matka dwojga dzieci. Od wielu 
lat chora na miastenię- ciężkie osłabienie mięśni kończyn górnych i dolnych. Tak 
w wielkim skrócie można byłoby przedstawić moją osobę, gdyby nie to, że do 
pełnego obrazu brakuje jednego elementu- pracy społecznej. Pomimo mojej 
niepełnosprawności i związanych z tym poważnych trudności w poruszaniu się, 
pracę na rzecz innych uważam za swój obowiązek. Problemy osób 
niepełnosprawnych są mi szczególnie bliskie, stąd moje zaangażowanie 
w działania Tyskiego Związku Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Początki 
działalności Tyskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu sięgają 1986 r., kiedy 
to na terenie miasta rozpoczął działalność Śląski Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu. Po likwidacji Związku, w latach 1986- 1992 w Tychach działało Koło 
Miejskie Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. W 1992 r. podjęto 
decyzję o odłączeniu się tyskiego koła i utworzeniu samodzielnej jednostki, która 
lepiej zajmowałaby się problemami miejscowych inwalidów. Tak powstał Tyski 
Związek Inwalidów Narządu Ruchu- organizacja, której celem jest 
rozwiązywanie problemów, na które napotykają osoby niepełnosprawne w swoim 
codziennym życiu.

Moja działalność na rzecz Związku rozpoczęła się w maju 1998 r. W dwa 
lata później zostałam wiceprzewodniczącą, a od 2002 r. przewodniczącą Związku 
i chociaż nowy Zarząd wybierany jest co cztery lata, to funkcję tę pełnię do 
dzisiaj. Rok 2002 r. był dla nas ważny także z innego powodu- to właśnie wtedy 
postanowiliśmy zarejestrować stowarzyszenie i wpisać je do Krajowego Rejestru 
Sądowego. W tamtych latach, żeby to uczynić, cały Zarząd musiał stawić się 
osobiście w Sądzie Okręgowym w Katowicach i złożyć stosowne podpisy. Był to 
pierwszy krok do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki 
mojej wytrwałości, współpracy Zarządu  i pomocy Śląskiego Forum Organizacji 
Socjalnych KAFOS 11 stycznia 2005 roku otrzymaliśmy statut OPP. Wtedy 
także zmieniliśmy adres naszej siedziby. Ale początki mojej działalności 

Teresa Siemionowicz
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na stanowisku Przewodniczącej nie należały do najprostszych. Dotychczas, 
aby uzyskać dofinansowanie imprezy dla osób niepełnosprawnych wystarczyło 
zwrócić się z prośbą napisaną na kartce papieru, bez dodatkowych formalności. 
Zmiany, które ówcześnie następowały prowadziły natomiast do zwiększenia 
biurokracji, wprowadzenia konkursu ofert i jednolitych kryteriów naboru. 
Spowodowało to, że moja poprzedniczka dość niespodziewanie zrezygnowała 
z pełnionej funkcji i zostawiła mnie bez jakichkolwiek informacji, od czego 
powinniśmy zacząć i na czym polegają procedury ubiegania się o dofinansowanie. 

Nie zrażając się przeciwnościami, postanowiłam nadal działać na rzecz 
Związku i jak najaktywniej go rozwijać, dlatego też kolejnym naszym celem było 
dołączenie do grona organizacji, które widnieją w wykazie organizacji 
społecznych i stowarzyszeń, ubiegających się o nawiązki sądowe. Po załatwieniu 
przeze mnie wszystkich kwestii proceduralnych i dostosowaniu statutu do 
wymogów formalnych, 15 listopada 2007 roku zostaliśmy wpisani do wykazu. 
Była to data bardzo istotna dla naszego stowarzyszenia, bo wiązała się także ze 
zmianą nazwy, która od tego czasu brzmi: Tyski Związek Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo. Od początku mojej działalności na rzecz 
stowarzyszenia czuwam nad prawidłowym jego funkcjonowaniem i dbam o to, 
by nasza organizacja działała coraz prężniej. Począwszy od 2002 r. organizujemy 
comiesięczne spotkania integracyjne oraz rehabilitację na basenie i sali 
gimnastycznej. Dzięki mojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, nasi członkowie 
co roku wyjeżdżają do źródeł termalnych, uczestniczą w wycieczkach do 
miejscowości uzdrowiskowych oraz biorą udział w imprezach sportowo-
rekreacyjnych. Ponadto regularnie odwiedzamy osoby niepełnosprawne 
w domach i szpitalach. Prowadzimy także poradnictwo, zarówno w formie 
bezpośrednich spotkań, jak i telefonicznie, z zakresu pomocy społecznej 
i rozwiązywania problemów związanych z różnego rodzaju niepełnosprawnością. 
Nasze działania finansujemy ze środków Urzędu Miasta Tychy, MOPS, PFRON, 
Urzędu Wojewódzkiego, 1 % w ramach działalności pożytku publicznego oraz 
z ogólnodostępnych konkursów grantowych. Wraz z całym Zarządem jesteśmy 
społecznikami, nie pobieramy za naszą pracę żadnego wynagrodzenia.

 Jako przewodnicząca cały swój czas poświęcam, by pomóc innym 
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i daje mi to ogromną radość i satysfakcję. Pokonując przeciwności wynikające 
z mojej niepełnosprawności staram się być przykładem dla innych chorych 
pokazując, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w samorozwoju. Sama 
stawiam więc na naukę języków obcych i regularnie uczestniczę w szkoleniach 
z zakresu  pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Dzięki temu mogę 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z członkami i sympatykami naszego 
stowarzyszenia. Ważne jest dla mnie poczucie, że robię coś istotnego i choć 
w niewielkim stopniu poprawiam otaczają mnie rzeczywistość. W ramach mojej 
działalności w stowarzyszeniu dążę do integracji środowiska osób 
niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Walczę także o prawa osób 
niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym. Dzięki naszym działaniom 
stowarzyszenie jest rozpoznawalne wśród mieszkańców miasta, czego dowodem 
jest przekazywanie 1 % podatku przez coraz większą liczbę osób. Gdy myślę 
o tych wszystkich latach mojej aktywności społecznej, gdy spotykam naszych 
podopiecznych i przyjaciół stowarzyszenia to uświadamiam sobie, że wysiłki 
włożone w pomoc innym opłaciły się. Poprawa jakości życia naszych 
podopiecznych i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych pokazały, że 
małymi krokami można dojść daleko. 



Rozdział I

 Motywacja społecznej działalności na rzecz promocji twórczości osób 
niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia i pomocy. Fundacja Stanu 
Karty ONZ, Stowarzyszenie Ekologiczne „Zieloni” – 1995 rok

Pytanie zasadnicze: Co skłoniło mnie do społecznej działalności?

Wracając wspomnieniami w lata poprzednie zrozumiałam, że wiele cech 
odziedziczyłam i mam w genach. Nie zapamiętałam mojej mamy- odeszła zbyt 
wcześnie i mnie, wówczas małemu dziecku, nie utrwaliła się w pamięci. Mają 
osobą i starszym bratem opiekowała się babcia- osoba bardzo życzliwa ludziom 
i zwierzętom. Jako dziecko przebywałam w społeczności wiejskiej, gdzie ludzie 
byli sobie życzliwi i nawzajem sobie pomagali. Następnie los rzucił mnie do 
zagłębiowskiego miasta, w którym tata po śmierci mamy założył nową rodzinę. 
Pamiętam ojca jako dobrego człowieka, otwartego na pomoc osobom biednym 
i potrzebującym pomocy. Nie należał do żadnej organizacji pomocowej, lecz 
pomagał ludziom z dobrego serca. Był jedynym żywicielem rodziny, a często 
w naszym mieszkaniu korzystała z posiłków biedna kobieta z dzieckiem. Miał 
przykre wspomnienia z okresu II wojny światowej, jako jeniec wojenny pracujący 

u Niemców wiele przecierpiał. Następnie, pracując jako górnik w kopalni 
pracował z niemieckimi jeńcami i wspomagał ich żywnością (chlebem).

Alfreda Wiktor

Motto:
Szukam przyjació³:
- wœród zieleni,
- w promieniach s³oñca,
- w dobrym s³owie,
- w z³otej jesieni,
- wśród przestrzeni
Alfreda Wiktor
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Decydującym wydarzeniem w moim życiu była przebyta poważna choroba- 
wylew krwi do mózgu z pękniętej żyłki. Błędna diagnoza lekarzy i brak 
profesjonalnej pomocy doprowadził mnie do stanu agonalnego. Nagła decyzja 
mojego męża oraz zastosowanie metody wodolecznictwa  metodą dra Kneipa 
uratowały moje życie. Mogłam odejść, względnie zostać osobą niepełnosprawną 
intelektualnie. Po poważnej chorobie i powrocie do życia w pełnej sprawności 
podjęłam decyzję, że ponownego daru życia nie mogę zmarnować, gdyż osoby 
pokrzywdzone przez los nie miały tyle szczęścia, co ja. Pracowałam wówczas 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach– Murckach, jako kierowniczka 
26 Filii. Wśród czytelników były osoby zdrowe i niepełnosprawne. Poza 
podstawowymi czynnościami należało wykazać się także zajęciami kulturalnymi. 
Wśród czytelników, szczególnie wśród młodzieży, organizowałam wieczorki 
literackie prozy i poezji.
Mieliśmy spotkania z ciekawymi osobami z różnych kręgów. Pewnego razu 
odbyło się spotkanie z prawnikiem pełniącym obowiązki w placówkach ONZ 
w Genewie i Nowym Jorku. Mecenas Tadeusz Cuch powołał do działalności 
Fundację Stanu Karty ONZ. Po rozmowie powierzył mi pełnomocnictwo 
Fundacji na teren Polski Południowej.
Cele Fundacji:

- ochrona praw człowieka,

- ochrona zdrowia ludzkiego,,

- ochrona środowiska naturalnego.

Po uzyskaniu funduszy, założyciel Fundacji i jednocześnie jej prezes miał 
marzenie, aby w otwockich, świerkowych lasach wybudować leczniczy obiekt dla 
śląskich dzieci. Miał on przyjaciół w różnych europejskich krajach i planował 
przy Fundacji powołać międzynarodową działalność gospodarczą.

Plany nie zostały jednak zrealizowane, gdyż prezes poważnie zachorował 
i wkrótce zmarł. Po jego śmierci Fundację przejęła jego żona. W Katowicach 
siedziba organizacji mieściła się przy ul. 3 maja 22 – III piętro.

Pierwszym ważnym wydarzeniem była wystawa prac malarzy- artystów 
nieprofesjonalnych, działających przy KWK „WESOŁA” z Mysłowic 
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Wesołej. Aby pozyskać fundusze na działalność statutową Fundacji 
zorganizowano Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej. Współpracowano 
z Agencją Turystyczną TAK-Suwałki, jako agencją usługową i organizowano 
wczasy sanatoryjne w Druskiennikach na Litwie.

Podjęto działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno- Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej z Katowic 
Giszowca.

Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem MOST, które zorganizowało 
szkolenie w Wiśle Jaworniku na temat pozyskiwania funduszy.

Współpraca z Zarządem Fundacji w Warszawie nie układała się pomyślnie, 
dlatego podjęto decyzję o zaprzestaniu współpracy.
Nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Zielony Górny 
Śląsk”, pełniąc funkcję sekretarza. Stowarzyszenie to miało w swoich celach 
ochronę środowiska poprzez zbieranie śmieci i utylizację odpadów. Jednak 
zadania te nie leżały w kręgu moich zainteresowań, dlatego zrezygnowałam 
z dalszej współpracy, myśląc o powołaniu do życia stowarzyszenia promującego 
kulturę osób pozostających w cieniu społeczeństwa.

Rozdział II

Rejestracja Stowarzyszenia Ekologiczno- Zdrowotnego. I Przegląd Zespołów 
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych- rok 2001

W okresie letnim 2000 r. przebywałam na leczeniu sanatoryjnym w Kołobrzegu. 
Podjęłam decyzję, że w wolnych chwilach od leczenia napiszę statut dla 
stowarzyszenia, które zarejestruję po powrocie do Katowic. Stowarzyszenie 
będzie się nazywać Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne i w swych celach 
będzie miało promocję kultury osób niepełnosprawnych, zdrowe żywienie 
i zdrowe nie chemiczne lecznictwo. W okresie pobytu sanatoryjnego miał 
koncert Krzysztof Cwynar- artysta, którego znałam z Telewizji. Tuż po koncercie 
podano do wiadomości słuchaczom, że zajmuje się on osobami 

niepełnosprawnymi oraz bezdomnymi zwierzętami, dlatego nawiązałam 
z nim osobisty kontakt i otrzymałam jego dane adresowe w Łodzi.
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Po powrocie do Katowic powołałam komitet założycielski stowarzyszenia 
i złożyłam dokumenty rejestracyjne w Sądzie Okręgowym.

Dnia 14 grudnia 2000 r. zarejestrowano stowarzyszenie o nazwie: 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Zdrowotne. W latach następnych uzyskało wpis do 
rejestru KRS pod numerem: 0000013599.

Podjęłam decyzję, że należy podjąć działalność statutową i zaistnieć 
w nadrzędnych władzach oraz w mediach. Początek był bardzo trudny. Brak 
pomieszczenia na działalność (stowarzyszenie miało adres w moim domu), brak 
odpowiedniego sprzętu do pisania pism oraz kontaktowania się z warsztatami 
terapii zajęciowej. Pomoc merytoryczną uzyskałam od organizacji Śląskiego 
Forum Organizacji Socjalnych KAFOS oraz od Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym kolo w Bytomiu. Zdecydowałam, że 
20 kwietnia 2001 r. odbędzie się I Śląski Przegląd Zespołów Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych. Bezpłatną salę widowiskową użyczył mi dyrektor WPK 
przy ul. Wita Stwosza 31. Jako nieznana organizacja miałam trudności 
w uzyskaniu wsparcia finansowego. Udałam się do banku, zaciągnęłam kredyt, 
który spłacałam. Impreza była udana, zaistniałam wśród nadrzędnych władz oraz 
w mediach. Imprezę kulturalną uświetnił występ Krzysztofa Cwynara, który był 
wielkim wydarzeniem. I Przeglądowi patronował ówczesny Marszałek 
Województwa Śląskiego Jan Olbrycht. Wsparcie uzyskałam również od 
p. Haliny Misiewicz, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne nie było organizacją anonimową- 
weszło w grono ważnych organizacji pozarządowych województwa śląskiego.

Rozdział III

Międzynarodowa koalicja dla ochrony polskiej wsi – marzec 2001 r.

Aby realizować jeden z celów statutowych dotyczący zdrowej, nie zmienionej 
chemicznie i genetycznie żywności, Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne 
wstąpiło i zaczęło aktywną działalność w Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony 
Polskiej Wsi, która powstała we wsi Stryszów k/Wadowic.
Członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno- Zdrowotnego uczestniczyli 
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w międzynarodowych konferencjach  na temat zdrowej, niezmodyfikowanej 
genetycznie żywności oraz promujących agroturystykę i zasoby ekologiczne 
w Polsce. W Krakowie i w Warszawie odbyły się protesty na rzecz ochrony 
polskiej wsi, w których uczestniczył dyrektor Sir Julian Rose, Anglik, doradca 
księcia Karola  ds. ekologii oraz założycielka w Polsce- dyrektor Jadwiga Łopata.

Rozdział IV

II Śląski Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – 2002 r. 

Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne nadal realizowało cele statutowe 
dotyczące promocji osób z upośledzeniem intelektualnym oraz ruchowym 
poprzez sztukę.

11 kwietnia 2002 r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego odbył się II 
Śląski Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych połączony 
z wystawą prac plastycznych. Impreza artystyczna zyskała dofinansowanie ze 
strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 
Przegląd został zorganizowany profesjonalnie, współorganizatorem była 
Fundacja „Pomoc Dzieciom Śląska” z Katowic.
W prasie ukazały się pochlebne recenzje, co pozwoliło organizatorowi uzyskać 
dalsze poparcie władz województwa śląskiego oraz Miasta Katowice 
i społeczeństwa. 

Rozdział V

Wojewódzka Wystawa Prac Plastycznych- 2002 r.

Jesienią 2002 r. Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne zorganizowało 
wojewódzką Wystawę Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, która odbyła 
się w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Na wystawę 
wpłynęło 150 prac z 45 warsztatów terapii zajęciowej i placówek dla osób 
niepełnosprawnych.

Prace plastyczne były również prezentowane w sali kinowej Domu Związków 
Zawodowych przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, gdzie odbyły się 
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dwie aukcje.
Osiągnięty ze sprzedaży dochód został przeznaczony dla warsztatów terapii 
zajęciowej.

Rozdział VI

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych- 2003 r.

Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne pozyskało z Urzędu Miasta Katowice 
lokal na działalność statutową w centrum miasta przy ul. Piastowskiej 5- I piętro.

Wyposażenie lokalu nastąpiło z darowizn instytucji, które zmieniały meble 
i sprzęty.

Pozytywna działalność stowarzyszenia dotarła aż do Dortmundu, do Niemiec. 
Działalnością Stowarzyszenia zainteresował się Wydział Muzykologii przy 
Uniwersytecie w Dortmundzie.

W 2002 r. otrzymałam korespondencję od Joanny Zawieruchy- Polki pracującej 
na Wydziale Muzykologii na Uniwersytecie w Dortmundzie. Korespondencja 
i porozumienie telefoniczne odbywało się w języku polskim, gdyż pani Joanna 
Zawierucha dzieciństwo spędziła w Zabrzu, następnie zamieszkała z rodzicami 
w Dortmundzie, gdzie ukończyła studia muzyczne.

Dziekan wydziału muzykologii, w związku z Europejskim Rokiem Osób 
Niepełnosprawnych prowadziła program „EUROPA IN TAKT” (wspólnie 
wszyscy). Do Programu została włączona grupa polska, szczególnie pochodząca 
ze Śląska.

Przygotowywania do wizyty na Śląsku gości z Niemiec trwały około 6 miesięcy. 
Program ustalony był do co minuty. Wcześniej do Pyrzowic przyleciała  pani Eva 
Grebber – Steinberger, która zakwaterowana została w Hotelu „Diament” 
w Katowicach.

W kontaktach słownych pomogła mi pani z Biblioteki Miejskiej 
w Czeladzi. Następnym dniem pobytu w Polsce pani Evy Grebber była niedziela, 
którą wraz z członkami Stowarzyszenia Ekologiczno- Zdrowotnego 
przeznaczyliśmy na zwiedzanie Sanktuarium Marki Boskiej w Piekarach 
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Śląskich. Burmistrz Piekar Śląskich, pan Stanisław Korfanty wydelegował 
Panią Przewodnik (z językiem niemieckim), która objaśniła historię miasta oraz 
Sanktuarium.

W godzinach wieczornych przybyli kolejni goście  z Niemiec tj. pani dziekan 
Igmar Herkt i pani Joanna Zawierucha. Następnego dnia, 7 kwietnia 2003 r. 
w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej odbyło się sympozjum „Między sztuką 
a terapią”. W sympozjum udział wzięły osoby niepełnosprawne i ich 
opiekunowie. Tak się złożyło, że w tym dniu pani dziekan obchodziła urodziny, 
zadbałam więc o kwiaty, życzenia oraz występ zespołu osób niepełnosprawnych 
w strojach bawarskich. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem warsztatów terapii 
zajęciowej „Imperium słońca” w Siemianowicach Śl. 8 kwietnia 2003 r. w Teatrze 
Śląskim im. S. Wyspiańskiego odbył się III Śląski Przegląd Zespołów 
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Na widowni teatru przebywali również 
goście z Niemiec, którzy typowali zespoły artystyczne do wyjazdu do 
Dortmundu. Wieczorem po zakończonym przeglądzie nastąpiło uroczyste 
pożegnanie naszych gości.

Rok 2003 był bardzo pracowity dla Stowarzyszenia Ekologiczno- Zdrowotnego.

13 kwietnia zostaliśmy zaproszeni do TVP na ul. Woronicza w Warszawie, aby 
zaprezentować się w programie dla osób niepełnosprawnych „Przyjaciele”.

Wcześniej nawiązałam kontakt z redakcją programu i udało się nam zaistnieć na 
antenie ogólnopolskiej. Do programu zaprosiłam odkrycie muzyczne- 
niepełnosprawną Angelę Wawrzyk z Czeladzi. W programie udzieliłam 
wywiadu o Stowarzyszeniu redaktorowi Maciejowi Orłosiowi.
We wrześniu 2003 r. Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne otrzymało 
powiadomienie z Dortmundu, że 30 września przy Pl. Andrzeja zostanie 
podstawiony autokar aby przewieść niepełnosprawne osoby ze Śląska do 
Niemiec. Grupa ze Śląska liczyła 58 osób. W Dortmundzie zostaliśmy 
zakwaterowani w młodzieżowym hotelu. Autokar i kierowcy z Polski przewozili 
młodzież na teren Uniwersytetu, gdzie odbywały się zajęcia muzyczne. Były 

grupy wokalne, taneczne i instrumentalne. Pomiędzy zajęciami, młodzież 
z poszczególnych krajów Europy prezentowała swoje programy artystyczne. 

Ostatniego dnia pobytu odbył się wspólny koncert w Ratuszu 
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w Dortmundzie. Po niesamowitym pobycie w Niemczech nastąpił szczęśliwy 
powrót do Katowic.
Następnym znaczącym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było 
otwarcie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Piastowskiej Galerii 
„INTEGRACJA”. Nowopowstałą placówkę kulturalną w Katowicach 
sfinansowało miasto Katowice. W Galerii „INTEGRACJA” talenty plastyczne 
prezentowały osoby niepełnosprawne. Wraz z wernisażami odbywały się 
wieczorki muzyki i poezji. Jako pierwsza w Galerii swoje prace zaprezentowała 
malarka niepełnosprawna p. Zofia Pustułka- Kowalczyk, współpracująca z Grupą 
Janowską.
W czerwcu 2003 r. w katowickim Spodku odbyło się niesamowite wydarzenie- 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych. Zwróciłam się do dyrekcji 
Spodka i otrzymałam 100 bezpłatnych biletów wstępu dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Impreza była zorganizowana z wielkim rozmachem i przedstawiała wiele 
wydarzeń historycznych. W widowisku wzięli udział przedstawiciele armii z całej 
Europy.
Dla godnego uczczenia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, 
4 grudnia 2003 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” odbył się koncert 
integracyjny. Występowały osoby niepełnosprawne oraz dzieci z domów kultury 
z Katowic.
Podczas koncertu swoje umiejętności muzyczne oraz wokalne zaprezentowała 
młodzież z Zagłębia. Rok 2003 ogłoszony Europejskim Rokiem Osób 
Niepełnosprawnych przyniósł wiele radości i satysfakcji wszystkim, którzy 
godnie uczcili to wydarzenie.

Rozdział VII

IV Śląski Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych -2004r.

W 2004 roku w dniach 21- 22 września Stowarzyszenie Ekologiczno- 
Zdrowotne zorganizowało kolejny już Śląski Przegląd Zespołów 
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Przegląd został zorganizowany 
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pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami – nie ma barier między nami”.  
W dwudniowej imprezie udział wzięło 20 zespołów artystycznych osób 
niepełnosprawnych z województwa śląskiego. Przegląd sfinansował Wydział 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Katowice. Sponsorami imprezy byli: Księgarnia Św. Jacka, Redakcja „Gościa 
Niedzielnego” i Hurtownia Róż w Goczałkowicach. Biorące udział zespoły 
zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
W sierpniu 2004 r. w Wiśle wraz z WTZ UNIKAT zorganizowano prezentację 
twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych. Wystawa prac cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Wisły oraz przebywających 
turystów.

Rozdział VIII

2005 r. – Moc wydarzeń

W czerwcu 2005 r. przypadała 140 rocznica nadania praw miejskich miastu 
Katowice. W tym czasie w mieście odbywało się wiele imprez artystycznych 
upamiętniających tak znaczące wydarzenie.

Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne organizując kolejny Przegląd 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  przyczyniło się do 
obchodów tak ważnej dla miasta rocznicy. W dwóch dniach 9 i 10 czerwca 2005 
r. zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne 32 zespoły z terenu 
województwa śląskiego. Przegląd miał charakter integracyjny- gośćmi przeglądu 
był wiceprezydent Miasta Chorzowa oraz dzieci z chorzowskich przedszkoli.

Honorowym gościem Przeglądu był zaprzyjaźniony artysta  p. Krzysztof Cwynar 
oraz młodzież ze „Studia Integracji” z Łodzi.

10 czerwca 2005 r. na estradzie obok starego dworca, gdzie zorganizowano 
obchody rocznicowe, wystąpiły zespoły biorące udział w przeglądzie.

8 sierpnia 2005 r. Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne podpisało umowę 
o współpracy z Zespołem Folklorystycznym WRZOS oraz objęło zespół 

patronatem. Umowa o współpracy trwa do nadal, a w Kolonii Ryczów 
Stowarzyszenie prowadzi placówkę zamiejscową.
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17 września 2005 r. na lotnisku Muchowiec w Katowicach odbył się Piknik 
Lotniczy, w którym zaprezentował się Zespół Folklorystyczny WRZOS.

21 września 2005 r. podpisano umowę o współpracy między Stowarzyszeniem 
Ekologiczno – Zdrowotnym a Stowarzyszeniem Studio Integracji Krzysztofa 
Cwynara w Łodzi.
4 listopada 2005r. Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne w Górnośląskim 
Centrum Kultury w Teatrze „Korez” zorganizowało dla Studia Integracja 
widowisko artystyczne „Maluśkiewicz, po co ci wieloryb”. Spektakl został przez 
widownię przyjęty z wielkim aplauzem. W galerii odbyła się wystawa prac 
malarskich i graficznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział IX

„Szczęśliwi – zintegrowani – kochamy nasze mamy” – 2006r.

Rok 2006 został ogłoszony „Metropolitalnym świętem rodziny”. Aby został 
należycie obchodzony Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne włączyło się 
w jego obchody. Zorganizowano VI Przegląd Integracyjny pod hasłem 
„Szczęśliwi – zintegrowani – Kochamy nasze mamy”. W Przeglądzie wzięły 
udział 22 zespoły artystyczne osób niepełnosprawnych z terenu wojwództwa 
śląskiego, które wyraziły wdzięczność za poświęcenie w opiece nad dziećmi 
niepełnosprawnymi i zdrowymi. Specjalne życzenia uczestnikom Przeglądu 
przekazał Metropolita Katowicki abp. Damian Zimoń.

11 maja  był dla mnie dniem wspomnień i przykrych przeżyć, po zaproszeniu na 
teren danej kopalni „Saturn”, w której zginął 18 letni brat i 57 letni ojciec.

16 maja- teren zamku Ogrodzieniec- sprzątanie wokół zamku wraz z osobami 
niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia AKCENT. Akcja miała również program 
edukacyjno-turystyczny w ramach którego miało miejsce zwiedzanie terenów 
Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Impreza turystyczna zakończona została w Kolonii Ryczów przyjęciem przez 
Zespół Folklorystyczny WRZOS i pieczeniem kiełbasek.
W 2006 r.za swoją działalność zostałam uhonorowana i wpisana do 
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encyklopedii– Zbioru Biografii Osobistości w Polsce.

Rozdział X

2007 r. – Rok Równych Szans

Rok 2007 został ogłoszony Rokiem Równych Szans- dający równe szanse 
wszystkim osobom niezależnie od zdrowia, umiejętności, czy pochodzenia. 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Zdrowotne zorganizowało kolejny Przegląd 
Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, dodając do hasła 
„Integracyjny Znak Miłości”. Tym razem VII Przegląd odbył się jesienią tj. 29 
listopada. W Przeglądzie uczestniczyło 20 zespołów artystycznych 
z województwa śląskiego.

Osoby zgromadzone w warsztatach terapii zajęciowej, szkołach specjalnych, czy 
domach pomocy społecznej przygotowywały swoje wystąpienia przez długi cza, 
aby wystąpić na scenie i zaprezentować swoje osiągnięcia. Należy także 
podkreślić, że przygotowanie sceniczne wymaga wiele pracy nie tylko ze strony 
samych artystów, ale także ich ich opiekunów.

Rok 2006 i 2007 były dla mnie bardzo trudne z powodu długiej i ciężkiej 
choroby mojego męża, założyciela stowarzyszenia- wcześniej aktywnego 
i zaangażowanego w działalność społeczną, współorganizatora imprez 
artystycznych, obecnie niepełnosprawnego. Trudno było organizować Przeglądy z 
takim rozmachem jak poprzednio.

Rozdział XI.

Ważne fakty z ostatnich 4 lat

Rok 2008 był smutnym rokiem dla mnie – odszedł współzałożyciel 
i współorganizator działań, kronikarz i fotograf Stowarzyszenia, a przede 
wszystkim mój życiowy partner- Adolf Wiktor.

Odszedł również zaawansowany społecznik, wieloletni przyjaciel- Ryszard 
Rajnich.

W Kolonii Ryczów k/Ogrodzieńca zginął tragicznie przyjaciel 
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Stowarzyszenia- Stanisław Kołtun, muzyk ludowy i członek zespołu 
Folklorystycznego „WRZOS”.

Z powodu tak trudnych i przykrych wydarzeń brak było motywacji do 
zorganizowania imprezy kulturalnej.

Rok 2009 został ponownie ogłoszony „Metropolitalnym Świętem rodziny” pod 
patronatem abp. Damiana Zimonia.

W rodzinie najważniejszą osobą jest matka. W podziękowaniu matkom za ich 
trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci, ponownie zorganizowano VIII 
Przegląd Integracyjny pod hasłem: „Szczęśliwi, zintegrowani, kochamy nasze 
mamy”. Impreza artystyczna poświęcona była także pamięci osób zasłużonych 
w działalność Stowarzyszenia Ekologiczno- Zdrowotnego: Adolfa Wiktora, 
Ryszarda Rajnicha, Stanisława Kołtuna.

W czerwcu na terenie Muzeum Ziemi Zagłębia odbywały się Regionalne Targi 
Rękodzieła, na których prezentowane były prace osób niepełnosprawnych 
z WTZ FAMILIA z Będzina.  Stowarzyszenie Ekologiczne- Zdrowotne wraz 
z Zespołem Folklorystycznym WRZOS uczestniczyło w tym Regionalnym 
wydarzeniu.

W latach 2010, 2011, 2012 Stowarzyszenie Ekologiczno- Zdrowotne nie 
zorganizowało żadnej imprezy artystycznej dla osób niepełnosprawnych 
z powodu mojej choroby. Pozostali członkowie Zarządu nie zdobyli się na 
odwagę, aby samodzielnie wziąć odpowiedzialność, również finansową 
i kontynuować prowadzoną przez lata działalność.

Pozytywnie, w dziedzinie kultury ludowej, swoją działalność artystyczną promuje 
Zespół Folklorystyczny WRZOS, któremu nadal patronuje nasze 
Stowarzyszenie. Z szerzenie kultury ludowej Zespół WRZOS otrzymał nagrodę 
Ministra Kultury. Niestety mój stale pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił 
kontynuację działań promujących uczestnictwo w kulturze osób 
niepełnosprawnych. W ostatnich latach nie organizowane są już coroczne 
przeglądy zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych, chociaż zarówno 
osoby niepełnosprawne, jak i organizatorzy placówek wspominają dawne 
imprezy i zapytują, czy impreza ta będzie jeszcze kontynuowana.
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Na ile zdrowie mi pozwala moją aktywność przejawiam w tworzeniu 
utworów literackich. Powstała moja biografia oraz pamiętnik nagrodzony przez 
Główny Instytut Górnictwa pt. „Moje życie po wypadku- pamiętnik 
osieroconego dziecka”.

W ostatnim czasie zainteresowałam się działalnością Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, a także utrzymuję stały kontakt z działaczami organizacji pozarządowych 
zrzeszonymi w KAFOS. Staram się być aktywna, potrzebna innym, chociaż 
czasami brakuje mi sił i zdrowia.
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