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ANNA PILARCZYK
„Warto pokonywać bariery  
i spełniać swoje zawodowe aspiracje!”



KOBIECA TWARZ POWIATU 
ZAWIERCIAŃSKIEGO 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Zawiercianina”  
– pisma aktywności społecznej. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa 
i jest… „na obcasach”! Istotnie, cały numer poświęcony jest 
kobietom, które zasłużyły się dla powiatu zawierciańskiego: 
swoją pracą społeczną, zawodową, niesieniem pomocy, odwagą 
w podejmowaniu istotnych działań dla naszego regionu.
Każdy z nas pełni wiele ról społecznych, jednak należy przyznać, 
że kobiety pełnią ich wyjątkowo wiele. Dzięki „Zawiercianinowi na 
obcasach” poznamy historie mieszkanek naszego powiatu, które 
pełnią wysokie funkcje społeczne i zawodowe. 
Wraz z Anną Pilarczyk – burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
przeniesiemy się w jurajską scenerię i zgłębimy tajniki pracy 
włodarza gminy. Aneta Wieczorek – dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włodowicach opowie o kreatywnej pracy 
kulturalnej, z kolei Edyta Grzebieluch – radna Miasta Zawiercie 
o tym, jak ważne są dla niej sprawy lokalnej społeczności. 
W dalszą wędrówkę ruszymy z Marzeną Orzoł – dyrektor 
Miejskiego Przedszkola im. Misia Uszatka w Porębie, która do 
każdego działania podchodzi z optymizmem. Trzymając się 
tematyki nauczania i oświaty, poznany historię nauczyciela 
z prawdziwego zdarzenia – Anety Mastalerz – prezes Oddziału ZNP 
w Zawierciu.
Do malowniczej Poręby zabierze nas Karolina Ostrowska – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie. A dzięki Marcie Grzesicy 
– prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród 
Piaski, poznamy sielski klimat polskiej wsi. Renata Pytlarz-Kowalska 
– prezes ARK Agencji Pracy przeprowadzi nas przez meandry 
lokalnego rynku pracy. Ilona Kaczmarczyk – prezes PSS Społem 
Zawiercie opowie o pracy w przedsiębiorstwie spożywczym w czasie 
pandemii. Z kolei Anna Sadowska – przewodnicząca Stowarzyszenia 
„Daj Szansę” udowodni, że w życiu warto kierować się sercem i troską 
o drugiego człowieka.
Co więcej, będą mieli Państwo okazję poznać historie młodych ludzi 
z powiatu zawierciańskiego, którzy dążą do realizacji swoich marzeń 
oraz osiągają wysokie wyniki w nauce.
W tegorocznej edycji „Zawiercianina” każdy mieszkaniec powiatu 
zawierciańskiego znajdzie historie, które go zainspirują i sprawią, że 
doceni piękno naszego regionu oraz działających na jego rzecz ludzi.
Zapraszam do lektury.

Paweł Abucki
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GMINA W RĘKACH KOBIETY

Niewątpliwie pełnienie funkcji wło-
darza miasta jest jak wypłynięcie na 
szerokie wody.  Jest to bardzo odpo-
wiedzialne zadanie, które wiąże się 
również z koniecznością przekonania 
do siebie ludzi, odpowiedzenia na 
ich potrzeby oraz oczekiwania. Może 
się również wydawać, że kiedy stery 
przejmuje kobieta, zwłaszcza, że wło-
darzami pozostałych gmin w powiecie 
zawierciańskim są mężczyźni – zada-
nie to jest jeszcze trudniejsze.
A jak jest naprawdę? Funkcję burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
które zachwyca nie tylko swoim po-
łożeniem geograficznym, ale wieloma 
atrakcjami oraz ofertą kulturalną, od 
dwóch lat pełni Anna Pilarczyk. Praw-
niczka, menedżerka, pomysłodawczy-
ni Jurajskiego Klastra Turystyki. Za-

praszamy do wywiadu z kobietą, która 
podjęła wyzwanie i z powodzeniem 
kieruje swoją małą ojczyzną.

Ogrodzieniec jest obecnie jedyną 
gminą w powiecie zawierciańskim, 
na czele której stoi kobieta. Czy we-
dług Pani płeć ma tutaj znaczenie?
Jeżeli chodzi o kwestię związaną  
z osiągnięciem sukcesu zawodowego, 
to w moim odczuciu absolutnie nie 
jest to zależne od płci. Na pełnienie 
samej funkcji wójta, burmistrza czy 
prezydenta składają się nie tylko wy-
kształcenie oraz kompetencje zawo-
dowe, ale również systematyczność, 
dociekliwość, ambicja, stabilność. 
Ambicje powinny wiązać się także 
z odwagą, która pozwala nam stanąć 
za sterami. Mieszanka wymienionych 
powyżej cech, powinna charakteryzo-

wać idealnego kandydata na włodarza 
gminy.

Czy według Pani bycie kobietą po-
maga, czy raczej przeszkadza w peł-
nionej przez Panią funkcji?
Wspomniałam już, że to nie płeć de-
terminuje prawidłowość kompetencji 
oraz sprawność wykonywania obo-
wiązków wójta lub burmistrza. Trze-
ba jednak przyznać, że to zwykle ko-
bietom przypisuje się takie cechy, jak 
pomysłowość czy zaangażowanie, a to 
na pewno jest bardzo ważne w pracy 
włodarza miasta. Jednak z drugiej 
strony mam poczucie, że właśnie ko-
biety, w tym te zajmujące wysokie 
stanowiska zawodowe – nieustan-
nie muszą coś więcej udowadniać 
w życiu. Aby dorównać mężczyznom 
musimy robić więcej, szybciej, lepiej.  

Beata Hąc
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Anna Pilarczyk – burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Fot. Ewa Wilk

Każdy z nas obiera w życiu jakąś drogą. Czasem wędrówka jest źródłem przypadku, innym razem 
kieruje nas do określonego celu, którego osiągnięcie wiąże się z ciężką pracą i samodoskonaleniem.  

Zdobyte wykształcenie, doświadczenia życiowe i zawodowe, widocznie oddziałują na otoczenie  
poprzez wykonywaną przez nas pracę zawodową czy też działalność społeczno-kulturalną.  
Istotnie, zwykle dzieje się to na niewielką skalę, ale są osoby, które mają w sobie odwagę,  

aby chwycić za ster i pokierować większym statkiem.



Tak, jakby trzymając ster statku, trze-
ba było jednocześnie martwić się o za-
opatrzenie, porządek, załogę. I choć 
może wydawać się to trudne, to jed-
nak warto pokonywać pewne bariery 
i nie bać się aktywnie uczestniczyć 
w życiu społecznym i spełniać swoje 
zawodowe aspiracje. Oczywiście każ-
da z nas jest inna. Doceniam zarówno 
te kobiety, które realizują się zawodo-
wo, jak i te poświęcające się rodzinie, 
dzieciom, domowi.

Jakie cechy według Pani są niezbęd-
ne do pełnienia funkcji włodarza 
gminy, zwłaszcza, jeżeli to stano-
wisko piastuje kobieta?
Tak naprawdę cechy, które powinien 
posiadać włodarz gminy nie są deter-
minowane przez płeć. Bez względu 
na to czy jest to kobieta, czy mężczy-
zna – przede wszystkim trzeba być 
dobrym menedżerem. Tutaj koniecz-
ne są takie cechy, jak: pewność siebie, 
umiejętność zarządzania ludźmi, ko-
munikatywność, odporność na stres, 
chęć ciągłego uczenia się, sumienność, 
zdolność motywowania innych oraz 
zdolność łagodzenia konfliktów. Istot-
na jest również empatia, która pozwa-
la zrozumieć problemy mieszkańców. 
W dzisiejszych czasach bardzo pożą-
daną cechą u każdego zarządzającego 
gminą czy miastem jest otwartość na 
media społecznościowe. Z pewnością 
trzeba wypłynąć na wody Internetu, 
bo jest to jedno z najlepszych i naj-
szybszych narzędzi w komunikacji 
z mieszkańcami.

Z pewnością bycie burmistrzem tak 
pięknego miasta, to duży zaszczyt. 
Co szczególnego jest w Ogrodzieńcu, 
co sprawia, że zaprosiłaby Pani do 
niego osoby z innych miast Polski?
Gmina Ogrodzieniec to magiczne 
miejsce, serce Jury Krakowsko- Czę-
stochowskiej. Wielość i różnorodność 
świadectw minionych wieków przy-
ciąga tutaj co roku setki tysięcy tury-
stów! Są to zwykle pasjonaci dawnych 
dziejów oraz amatorzy inscenizacji 
historycznych. Malownicza sceneria 
lasów, fascynujący wyżynny krajo-
braz, przeplatające się ze sobą pola 
i lasy oraz górujące nad nimi białe 
ostańce skalne to wizytówka gminy. 
To miejsce dla miłośników aktywnego 
wypoczynku kuszące bujną przyro-
dą. Do tego dochodzi bogata oferta 
kulturalna i rozrywkowa: turnieje 
rycerskie, obozowiska, unikatowa 
oferta ślubów na zamku czy całkowi-
cie nowe imprezy jak noc perseidów 

na Górze Birów oraz zamkowa fiesta 
balonowa. To gmina bogata w cenne 
zabytki historyczne i sakralne z obo-
wiązkowym punktem na mapie tu-
rystycznej gminy - największym na 
Szklaku Orlich Gniazd - Zamkiem 
Ogrodzienieckim w Podzamczu oraz 
nieopodal umiejscowionym Grodem 
Birów oraz Sanktuarium Matki Bożej 
Skałkowej. Ponadto to bardzo dobre 
miejsce dla przedsiębiorców. Jest to 
związane z dogodnym położeniem 
Ogrodzieńca w pobliżu Krakowa, Ka-
towic czy Częstochowy. Zwiedzanie 
Gminy Ogrodzieniec jest jak rejs stat-
kiem, podczas którego doświadczamy 
piękna krajobrazu, historii i odkrywa-
my uroki Jury. 

Czy obecnie, w dobie koronawirusa 
w Ogrodzieńcu podejmowane są 
jakieś działania kulturalne i kto 
może z nich skorzystać?
Dostęp do kultury to bardzo istot-
ny element budowania jakości życia, 
a inwestycje w ten obszar przekła-
dają się na realne efekty w postaci 
zadowolenia mieszkańców. Dlatego 
też Miejsko-Gminny Ośrodek kultu-
ry i Sportu w Ogrodzieńcu nie ustaje 
w działaniach, by sprostać oczekiwa-
niom mieszkańców. Pomimo epide-
mii Ośrodek, zachowując wszelkie 
normy bezpieczeństwa, prowadził 
zajęcia w ramach „Wakacji z kulturą”. 
Z oferty skorzystały przede wszyst-
kim dzieci oraz młodzież. Ponadto 
nieustannie prowadzone są zajęcia 

z zespołami muzycznymi z naszej 
gminy. W ramach Święta Gminy Ogro-
dzieniec, 25-lecia Spółki Zamek oraz 
30-lecia Gazety Ogrodzienieckiej 
zorganizowaliśmy dla mieszkańców 
bezpłatne zwiedzanie z duchami oraz 
wydarzenie plenerowe na Krępie pn.  

„Muzyczne Zakończenie Lata”, gdzie 
wystąpił Zespół Elvis’56. 
Ponadto zrealizowaliśmy projekt kina 
plenerowego w naszej gminie. W mo-
mencie wprowadzenie restrykcji wyni-
kających z epidemii, Ośrodek Kultury 
przeprowadził badanie diagnostyczne 
lokalnych potrzeb kulturalnych w ra-
mach projektu Domu Kultury oraz Na-
rodowego Centrum Kultury. Dzięki 
temu dotychczas udało nam się zreali-
zować 6 z 7 zaplanowanych inicjatyw 
kulturalnych. Przed nami również 
realizacja programu ASOS dedykowa-
nego seniorom. Ważnym aspektem 
jest to, że podejmowane działania  
kulturalne są dofinansowywane ze 
środków zewnętrznych, a niedawno 
podpisaliśmy umowę na największą 
inwestycję związaną z działalnością 
kulturalną w naszej Gminie - moder-
nizację Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. Już 
od dwóch miesięcy trwają prace mo-
dernizacyjne, a jednym z jej efektów 
będzie wyremontowanie nieużywanej 
od blisko 30. lat sali widowiskowo-ki-
nowej. Myślę zatem, że Ogrodzieniec 
wypływa na coraz szersze wody, zmie-
rzając w najlepszym kierunku! 
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Widok na zamek w Ogrodzieńcu 
Fot. Dawid Janocha



Zdarza się, że po osiągnięciu wy-
sokiego stanowiska zawodowego, 
zapomina się o przyświecających 
wcześniej ideałach. Pani od lat pełni 
funkcję dyrektora GOK we Włodo-
wicach, a jednocześnie bezpośred-
nio angażuje się w wiele projektów 
realizowanych przez GOK i przez 
gminę. Skąd u Pani ta niekończąca 
się chęć do działania?
Być może wynika to po prostu z cha-
rakteru danego człowieka, jego szacun-
ku do ludzi i zdarzeń, które pojawiają 
się w życiu. Uważam, ze jeśli czymś  się 
zajmujemy - warto robić to najlepiej 
jak potrafimy. Praca w instytucji kul-
tury jest niesamowitą przygodą, daje 
wiele możliwości. Ale tak naprawdę 
siłę i chęć do dalszego działania wa-
runkują mieszkańcy gminy, którzy 
chętnie uczestniczą w realizowanych 
przez nas projektach kulturalnych. To 
mieszkańcy, ludzie z którymi współ-
pracuję, pozytywna energia i radość 
ze wspólnego działania sprawiają, że 
wciąż jestem pełna pasji! Zrealizowa-
liśmy już wiele przedsięwzięć, w tym 
o charakterze międzypokoleniowym. 
A jeszcze więcej jest wciąż przed 
nami! Aktualnie realizujemy projekt 
w ramach Programu Działaj Lokalnie, 
a chętnych do wzięcia w nim udziału 
jest więcej niż przewidywaliśmy. Poza 
tym Włodowice obchodzą w tym roku 
jubileusz 800-lecia i sam fakt, że mogę 
pracować i dbać o lokalną kulturę  jest 
dla mnie dużym wyróżnieniem.
Żyjemy w świecie, w którym więk-
szość wysokich stanowisk zdomi-
nowanych jest przez mężczyzn. Czy 
według Pani mężczyzna sprawdził-
by się na stanowisku dyrektora GOK 
we Włodowicach? Czy płeć ma tutaj 
jakiekolwiek znaczenie?
Myślę, że płeć nie ma tu większego 
znaczenia. Ważniejsze są osobowość, 
umiejętność pracy z ludźmi, zrozu-
mienie oraz duża kreatywność. Naj-
trudniejszym egzaminem w tak małej 
społeczności jest akceptacja mieszkań-
ców, bez której prowadzenie instytucji 

kultury byłoby bardzo trudne i w tym 
przypadku, to nie płeć gra kluczową 
rolę. Zajmowane przeze mnie stanowi-
sko wiąże się z dużą odpowiedzialno-
ścią. Jako dyrektor muszę podejmować 
wiele decyzji i ponosić ich konsekwen-
cje. A związane z tym emocje oraz 
umiejętność radzenia sobie ze stresem 
z pewnością dotykają zarówno kobiety, 
jak i mężczyzn, którzy pełnią funkcje 
podobne do mojej. Niezależnie od płci 
ważne są zdrowy rozsądek i umiejęt-
ność działania w sytuacjach streso-
wych, a co najważniejsze - pogoda du-
cha i wspomniana już pasja!
Mimo wszystko lokalna kultura 
jest zdominowana we Włodowicach 
przez kobiety. W gminie działa kil-
ka kół gospodyń wiejskich oraz klub 
wokalno-taneczny „Amonitki”. Czy 
w związku z tym, to właśnie kobie-
ta jest w stanie lepiej zrozumieć 
potrzeby kulturalne lokalnej spo-
łeczności?
Istotnie, w gminie Włodowice mamy 
aż siedem kół gospodyń wiejskich oraz 
zespól Amonitki. W związku z tym 
pań udzielających się w sferze społecz-
no-kulturalnej jest naprawdę sporo! 
Jednak w gminie działają także Kapela 
Jurajska oraz orkiestra przy OSP Wło-
dowice i te formacje w całości złożone 
są z mężczyzn. Zdarzało się również, 
że w KGW działali panowie. Myślę za-
tem, że choć aktywnych jest więcej ko-
biet, to jednak równowaga jest w pew-
nym sensie zachowana. A czy kobieta 
jest w stanie lepiej zrozumieć potrzeby 
lokalnej społeczności zdominowanej 
przez panie? Sądzę, że po prostu jak 
w każdym zawodzie, który wymaga 
pracy z drugim człowiekiem najważ-
niejsze są tutaj empatia, zrozumienie 
i szacunek.
A jakie działania kulturalne są obec-
nie podejmowane w gminie Włodo-
wice? Czy każdy mieszkaniec może 
znaleźć w niej coś dla siebie?
Włodowice w tym roku obchodzą 
piękny jubileusz 800-lecia. Choć epi-
demia koronawirusa nieco pokrzyżo-

wała nam plany, to wciąż działamy 
zachowując odpowiednie środki bez-
pieczeństwa. Jak już wspomniałam 
realizujemy projekt w ramach Pro-
gramu Działaj Lokalnie pn. „Wspa-
niała historia, bezpieczna przyszłość” 
i jesteśmy w trakcie nagrywania fil-
mu promocyjnego, dzięki któremu 
każdy będzie mógł się dowiedzieć, 
że Włodowice są ciekawym i atrak-
cyjnym turystycznie miejscem. Choć 
nie wiem jeszcze na jakie działania 
pozwoli nam nadchodząca jesień bio-
rąc pod uwagę stan epidemii, to jed-
nak mam już głowę pełną pomysłów! 
Wspomnę również, że niedawno GOK 
podjął wyzwanie #Hot16challenge2, 
którego celem jest wsparcie służby 
zdrowia w walce z koronawirusem. 
Nagrałyśmy piosenkę dostępną na 
stronie Facebook’a Gminnego Ośrod-
ka Kultury we Włodowicach. Widać 
zatem, że w ramach swoich działań 
kulturalnych chcemy dotrzeć do całej 
społeczności lokalnej, bez względu na 
wiek. Na koniec chciałabym jeszcze 
zacytować kawałek tekstu naszej pio-
senki, który idealnie wpisuje się rów-
nież w pełnioną przeze mnie funkcję 
zawodową: „dawanie się opłaca bo  
dobro wraca”!

PASJA NA WYSOKIM STANOWISKU
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Beata Hąc

Większość z nas dąży do osiągnięcia stabilizacji zawodowej, awansu, wysokiego stanowiska.  
Jednak niejednokrotnie wspinając się po szczeblach kariery, pędząc przed siebie gubimy cel, który na początku był 

przecież jasno określony. Gubimy pasję do wykonywanego zawodu, wpadając w monotonię oraz rutynę. Istotnie, 
dziej się tak często, ale nie zawsze. Przykładem kobiety, która mimo osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej wciąż 

z pasją i zaangażowaniem realizuje kolejne przedsięwzięcia jest Aneta Wieczorek  
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.

Aneta Wieczorek – dyrektor GOK we Włodowicach 
Fot. archiwum własne 



Jest Pani w naszym mieście osobą 
znaną. Proszę jednak przytoczyć 
kilka faktów z zakresu swojego 
wykształcenia i pracy zawodowej.
Jestem magistrem pedagogiki ze spe-
cjalnością: poradnictwo zawodowe. 
Ukończyłam też studia podyplomo-
we o kierunku: ochrona danych oso-
bowych. Od 1989 roku pracowałam 
przez rok w Urzędzie Miasta i Gminy 
Łazy, jako urzędnik wydziału geodezji 
w administracji publicznej. Następnie, 
wytrwale od 1994 roku do dnia dzi-
siejszego pracuję w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych w Zawierciu. 
Od 2014 roku swoją pracę zawodową 
łączę z funkcją Radnej Rady Miasta 
Zawiercie.
No właśnie, najbardziej znana jest 
Pani ze swojej pracy samorządo-
wej związanej z pełnieniem funkcji 
radnej Rady Miejskiej Zawiercia. 
Co przyświeca Pani w tej pracy? 
Czy w obecnej sytuacji politycznej 
w mieście ma Pani nadzieję, że uda 
się jej osiągnąć zakładane cele? 
Stawiam ludzi na pierwszym miejscu. 
Brak dialogu i brak empatii, mimo 
tego, co dzieje się obecnie na świecie, 
to jedne z największych chorób, z któ-
rymi się mierzymy. Pewnie zostanie 
to odebrane jako naiwność, ale wie-
rzę w ludzi. Nie jesteśmy czarno-biali. 
Każdy stoi gdzieś po środku, a ja mam 
nadzieję odnajdywać w innych to, co 
dobre. Czy to przy politycznym stole, 
czy to przy rozmowie o potrzebach 
mieszkańców. Dlatego… tak. Można 
osiągnąć wiele. Będzie trudno, ale jak 
inaczej osiągnąć cele, jak nie poprzez 
rozsądną pracą i wiarą w siebie?
Czy fakt bycia kobietą pomaga Pani 
czy przeszkadza w pracy zawodo-
wej i społecznej? Czy kobieta może 
się w Zawierciu realizować?
Cieszę się, że głos kobiet na świecie 
się wzmacnia. Zaczęto reagować na 
ich cierpienia, jak i coraz częściej to 
właśnie kobiety zasiadają na „waż-
nych” stanowiskach. Więc tak. Ko-
bieta może realizować się tak samo 

jak mężczyzna. W Zawierciu, poza 
nim i tam, gdzie tego zapragnie. Jeśli 
ma siłę, marzenia i kocha współpracę 
z ludźmi to wszystko przed nią. Widzę 
w Zawierciu różne historie. Kobiety 
imponują mi tym jak wiele są w stanie 
udźwignąć i mimo trudności dnia co-
dziennego gnać z uśmiechem naprzód. 
Inspirują mnie do pracy dla nich.
Co robi Pani w wolnych chwilach? 
Czy w Zawierciu można realizować 
swoje pasje i zainteresowania?
Pewnie. Sama aktywnie lubię spędzać 
czas. Lubię rowery. Zawiercie ma tyle 
pięknych okolic i tras. Od pewnego 
czasu jestem też zagorzałą kibicką 
naszych siatkarzy. Emocjonuję się na 
meczach i zaciskam kciuki do granic 
możliwości. Sport to w końcu świetna 
perspektywa i lekcja życia dla naszych 
dzieci i młodzieży. Poza tym zawsze 
marzyłam, że nauczę się śpiewać albo 
grać na jakimś instrumencie. Kto 

wie? Może jeszcze mi się to uda po 
godzinach. Natomiast mamy wiele 
świetnych miejsc sportowych i kultu-
ralnych, gdzie można zadbać o ciało, 
umysł i przede wszystkim duszę.
Nie jest tajemnicą, że pochodzi Pani 
z rodziny artystycznej. Mam tu na 
myśli tatę i córkę. Jaki wpływ ma 
ten fakt na Pani życie?
Wydaje mi się, że tak naprawdę to 
mam jeszcze jednego nieoficjalne-
go brata. Nazywa się akordeon. Mój 
tata od najmłodszych lat przygrywał 
całej rodzinie przy wszystkich świę-
tach i okazjach. Do dzisiaj, mimo jego 
problemów zdrowotnych, czynnie gra 
w Kapeli Jurajskiej. Widzę, jaką daje 
mu to siłę. Nie widziałam nigdy niko-
go, kto spieszy się na próbę zespołu 
tak jak on. Natomiast, moja „malutka” 
córeczka Patrycja (zawsze taka pozo-
stanie w moich oczach) jest wszelką 
terapią na moje smutki. Jest choreo-

STAWIA LUDZI  
NA PIERWSZYM MIEJSCU

Benedykt Freihofer
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Edyta Grzebieluch – radna Rady Miasta Zawiercie  
Fot. archiwum własne 

Edyta Grzebieluch lubi być ciągle w ruchu, wśród ludzi. W pracy i urzędzie robi, co w jej mocy, żeby 
wydajnie i efektywnie pracować. Córka Patrycja mówi o niej, że jest napędzana na słońce.



Zacznijmy naszą rozmowę od kilku 
zdań na temat Pani wykształcenia…
Mam wykształcenie wyższe z przygo-
towaniem pedagogicznym. Ukończy-
łam filologię polską na Uniwersytecie 
Opolskim w Opolu. Mam dwie specja-
lizacje: nauczycielską i komunikację 
społeczną. Ukończyłam też studia po-
dyplomowe w Częstochowie - zarzą-
dzanie oświatą.
Jak przebiegała Pani dotychcza-
sowa praca zawodowa, czy zawsze 
chciała Pani być i pracować jako na-
uczycielka?
Od dziecka moją ulubioną zabawą była 
zabawa w szkołę, prowadzenie dzien-
nika, sprawdzanie obecności oraz pro-
wadzanie lekcji lalkom i misiom. Swój 
cel sprecyzowałam bardzo wcześnie 
i wiedziałam, że chciałabym w przy-
szłości być nauczycielką. Wybór szko-
ły średniej, a później kierunku studiów 
był więc całkowicie świadomy. W 2003 
roku, zaraz po zakończeniu studiów 
i obronie pracy magisterskiej, rozpo-
częłam pracę w Zespole Szkół im. Sta-
nisława Staszica w Zawierciu i pracuję 
tam do dzisiaj, jako nauczyciel języka 

polskiego. Poza tym cały czas się roz-
wijam i zdobywam nowe doświad-
czenia. Dużą satysfakcję sprawia mi 
koordynowanie projektów unijnych 
realizowanych w szkole, które umoż-
liwiają uczniom odbywanie staży 
w zagranicznych przedsiębiorstwach. 
To nowe doświadczenia i dla mnie 
i dla moich uczniów, podczas których 
wspieramy się wzajemnie i uczymy od 
siebie. Czyli wszystko poszło zgodnie 
z planem, a ja realizuję się w tym, co 
chciałam robić. 
Praca nauczyciela w czasie pande-
mii? Jak Pani zdaniem to wszystko 
się dalej potoczy?
Poruszył Pan bardzo trudny i czasem 
drażliwy temat. Szczególnie, kiedy sły-
szy się czasem jak to nauczyciele mieli 
„koronawakacje” od marca, a rodzice 
musieli uczyć się ze swoimi dziećmi 
w domu. Praca zdalna, zwłaszcza jej 
początki, nie były łatwym zadaniem. 
Nie tylko przez utrudniony kontakt 
z uczniami, problemy sprzętowe czy 
nie zawsze działający Internet. Przy-
gotowanie do lekcji zabierało znacznie 
więcej czasu, godziny spędzone przed 

komputerem znacznie przekraczały 
czas pracy nauczyciela, a i tak nie speł-
niało to oczekiwań uczniów, rodziców 
i nas samych. Przygotowanie lekcji 
online wymagało nie tylko czasu, ale 
i większej kreatywności. Wszyscy 
czekaliśmy na powrót do szkoły i spo-
tkania z wychowankami w normalnej, 
szkolnej rzeczywistości. Jak to będzie 
wyglądało dalej? Oczekujemy na roz-
wiązania, które zapewnią bezpieczeń-
stwo uczniom i nauczycielom w tym 
trudnym czasie. Przejście na naukę 
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grafką, projektantką, rokującym fil-
mowcem i odnosi sukcesy, które mnie 
zadziwiają, a co dla mnie najważniej-
sze jest piękną duszą, którą udało mi 
się (chyba) zarazić miłością do ma-
łych rzeczy i wiarą w ludzi. Kocham ją 
za to, że jest. No i oczywiście brak mi 
jej przy mnie w Zawierciu.
Jest Pani niezwykle aktywna. Jak 
udaje się Pani to wszystko pogo-
dzić? Praca, samorząd, rodzina 
i choroba? Tu przepraszam. Jeżeli 
nie chce Pani o tym ostatnim mówić 
możemy to pominąć.
Lubię być w ruchu. Moja Patrycja 
śmieje się, że jestem napędzana na 
słońce. Dlatego szukam balansu. 

W pracy i urzędzie robię, co w mojej 
mocy, żeby wydajnie i efektywnie 
pracować. Pragnę być wśród ludzi 
i jednocześnie pamiętać o chwilach 
do naładowania swoich baterii. Dzię-
kuję, że Pan pyta o moje zdrowie. 
Jasne, denerwuje mnie to czasami 
i potrzebuję ujścia od tych czarnych 
emocji, no ale… po kilku operacjach 
wygrałam walkę z rakiem i już się po-
żegnaliśmy na dobre. W końcu mam 
dla kogo żyć i mam po co żyć!
Na koniec, reasumując, jakby Pani 
się określiła, jakie motto lub cytat, 
mógłby Panią określić?
Jaki cytat mógłby mnie określić? 
Hmm… Pozostawię to innym. Cho-

ciaż… lubię powiedzenie: „Różnica 
w wygrywaniu, a przegrywaniu zwy-
kle kryje się w niepoddawaniu się”. 
Nie poddałam się i wierzę w ludzi. 
I chociaż ze sprawiedliwością bywa 
różnie, to myślę, że gdzieś w trzecim 
akcie codziennych dramatów cho-
wa się dobroć, która wraca do ludzi 
dobrej woli. Ja codziennie nad nią 
pracuję i będę pracowała. Dla rodzi-
ny, dla miasta, dla mieszkańców i dla 
tego, co nauczyła mnie mama. Dla 
zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Dziękuję za rozmowę. Życzę przede 
wszystkim zdrowia i osiągnięcia za-
mierzonych celów oraz dalszej sku-
tecznej pracy na rzecz mieszkańców 
naszego miasta.

NAUCZYCIEL - ZAWÓD, KTÓREGO 
NIE ZAMIENIŁABY NA INNY

Benedykt Freihofer

W dzieciństwie jej ulubioną zabawą była zabawa w szkołę, prowadzenie dziennika, sprawdzanie 
obecności oraz prowadzanie lekcji lalkom i misiom. Od zawsze wiedziała, że chce być nauczycielką. 

Aneta Mastalerz – pedagog z powołania, wyboru i zamiłowania.



hybrydową jest w pewnym stopniu 
takim rozwiązaniem, ale po raz kolej-
ny nauczyciele i dyrektorzy pozostali 
z problemem sami. Niestety na wspar-
cie ze strony ministerstwa znów nie 
możemy liczyć.
Jest Pani niezwykle aktywną dzia-
łaczką Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Czy Pani zdaniem zawód 
nauczyciela jest dowartościowany?  
Czy związki zawodowe mają wpływ 
na politykę oświatową? Jak wyglą-
da to w Zawierciu?
Od początku pracy zawodowej jestem 
członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W mojej rodzinie dużo osób 
związanych jest z oświatą, więc przy-
należność związkowa oraz działal-
ność w ZNP były częstymi tematami 
rozmów. Oczywiste więc było, że i ja 
się w nią włączę. Jako młody, począt-
kujący nauczyciel miałam możliwość 
zdobywać wiedzę związkową w Klubie 
Młodego Nauczyciela ZNP, zarówno na 
szczeblu oddziału, jak i okręgu. Moja 
aktywność została zauważona i doce-
niona, przez co miałam przyjemność 
pełnić funkcję przewodniczącej Klu-
bu Młodego Nauczyciela Okręgu Ślą-
skiego ZNP (struktura wojewódzka), 
a później przewodniczącej Centralne-
go Klubu Młodego Nauczyciela przy 
Zarządzie Głównym w Warszawie. To 
umożliwiło mi włączenie się w działa-
nia Zarządów Oddziału w Zawierciu, 
Okręgu Śląskim i stałam się także 
członkiem Zarządu Głównego ZNP. 
Liczne szkolenia i projekty dla liderów 
wzbogaciły moją wiedzę związkową 
i dały przygotowanie do pełnienie in-
nych funkcji związkowych. Od 2016 
roku pełnię funkcję prezesa Oddziału 
ZNP w Zawierciu, a w kadencji 2019 
- 2024 wiceprezesa Zarządu Okręgu 

Śląskiego. To duży zaszczyt i wyróż-
nienie, ale też ogromna satysfakcja, bo 
bardzo lubię to, co robię. To praca nad 
sobą, ale i dla innych, a to sprawia mi 
wielką przyjemność. Zwłaszcza, że za-
wód nauczyciela jest tak niedowarto-
ściowany. Wizerunek kreowany przez 
media został bardzo wypaczony. Kiedy 
patrzy się na naszą pracę tylko przez 
pryzmat 18 godzin tygodniowo (to 
tak jakby siatkarz pracował tylko pod-
czas rozgrywanych setów), wakacji, 
ferii, przerw świątecznych i strajków, 
no i jeszcze osób ciągle walczących 
o podwyżki, to bardzo trudno do-
strzec w tym istotę pracy nauczyciela, 
nie mówiąc już o autorytecie, którym 
kiedyś się cieszyliśmy. Wierzę jednak, 
że nie wszyscy tak myślą. 
Wpływ związków zawodowych na po-
litykę oświatową jest niestety zniko-
my. Wiele strategicznych rozwiązań 
przedstawionych przez Związek Na-
uczycielstwa Polskiego nigdy nie było 
wziętych pod uwagę. Nie słucha się 
naszego głosu - głosu praktyków, któ-
rzy później zmagają się z niefortun-
nymi reformami, nietrafionymi zmia-
nami podstaw programowych i chyba 
czasem zapomina się, że odbiorcom 
tych zmian jest uczeń. Niestety coraz 
częściej polityka bierze górę nad zdro-
wym rozsądkiem i dobrem dziecka. 
W Zawierciu ta współpraca pomiędzy 
organami prowadzącymi a związka-
mi zawodowymi przebiega dobrze 
i mam tu na myśli wszystkie związki 
działające na terenie miasta i powiatu. 
Podejmujemy wspólne działania na 
rzecz naszych członków i polepszenia 
sytuacji nauczycieli oraz pracowni-
ków niepedagogicznych, a nasz głos, 
mimo że jest tylko doradczy i opiniu-
jący, wybrzmiewa za każdym razem, 

kiedy mowa jest o sprawach oświato-
wych. 
Czy fakt bycia kobietą pomaga Pani, 
czy przeszkadza w pracy zawodo-
wej i społecznej?  Czy kobieta może 
się w Zawierciu realizować?
Myślę, że bycie kobietą jest zdecydo-
wanie moim atutem :) a tak na poważ-
nie... Nigdy nie spotkałam się z prze-
jawami dyskryminacji płciowej, ani 
w szkole, ani podczas wykonywania 
obowiązków związkowych. Pracu-
ję w technikum, gdzie zdecydowaną 
większość stanowią uczniowie - wy-
daje mi się, że kontakt ze sobą mamy 
dobry, więc może pomaga. Czy kobie-
ta może się realizować w Zawierciu? 
A dlaczego nie? Uważam, że można 
się realizować w każdym miejscu i nie 
płeć ma znaczenie, a argumenty i po-
stawy, które się prezentuje. Przynaj-
mniej takie jest moje podejście. Wi-
zerunek kobiety „kury domowej” bez 
prawa głosu, chyba nie przystaje już 
do naszych czasów.
Czas wolny, hobby. Czy w Zawierciu 
można realizować swoje pasje i za-
interesowania?
Nie mam zbyt dużo wolnego czasu, 
bo obowiązki zawodowe i działalność 
związkowa zabierają go wiele. Kiedy 
już jest, spędzam go z rodziną i przy-
jaciółmi, dla których też staram się 
znaleźć chwilę. Lubię gdzieś pojechać, 
zwiedzić fajne miejsca, przewietrzyć 
głowę na świeżym powietrzu. Jura 
Krakowsko-Częstochowska jest zadzi-
wiająca! Tyle miejsc, których jeszcze 
na niej nie znamy. Hobby? Ja lubię 
pracować.... Więc jeśli praca może być 
czyimś hobby, to moim jest na pewno. 
Myślę, że każde miejsce jest dobre do 
realizowania siebie. Oczywiście, że 
wszystko zależy od tego, co jest pasją 
i jakie ma się zainteresowania, ale jak 
widać można to robić także w Zawier-
ciu.
Jest Pani niezwykle aktywna. Jak 
to wszystko Pani godzi? Praca, 
związek, rodzina?
Im więcej zadań i obowiązków, tym 
człowiek staje się bardziej zorgani-
zowany i tak jest ze mną. Jest dobry 
plan i można pogodzić pracę zawodo-
wą z działalnością związkową, a i czas 
dla najbliższych też się znajduje. Nie 
ukrywam, że dobra wola osób, z któ-
rymi współpracuje bardzo mi w tym 
pomaga, no i duża wyrozumiałość 
ze strony rodziny i przyjaciół. Dopó-
ki udaje mi się wszystko ze sobą po-
godzić, nie zamierzam rezygnować 
z tego, co robię, bo przecież to przy-
jemność, a nie przykry obowiązek.
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Przybliżmy Naszym Czytelnikom 
Pani osobę. Z wykształcenia jest 
Pani historykiem, ale to chyba nie 
wszystko?
Rzeczywiście. Ukończyłam studia 
dzienne na kierunku historia na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach. 
Ponadto: zarządzanie w oświacie 
i dydaktykę przedsiębiorczości na 
Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach, edukację obywatelską na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach 
oraz wychowanie wczesnoszkolne 
i przedszkolne na Akademii WSB 
w Dąbrowie Górniczej. Jestem rów-
nież oligofrenopedagogiem. W czasie 
studiów skorzystałam z urlopu dzie-
kańskiego i przez rok przebywałam 
w USA. Amerykanie zachwycili mnie 

swoją otwartością i przyjaźnią oraz 
pozytywnym myśleniem, a przy tym 
kreatywnością,  pracowitością i pasją. 
Przez cały czas pielęgnowałam te ce-
chy charakteru w sobie i dzieliłam się 
nimi z innymi.

Ma Pani bardzo bogaty przebieg 
dotychczasowej pracy zawodowej. 
Czy zawsze Pani marzyła o pracy 
z młodzieżą i dziećmi? 
Tak, swoją pracę zawodową zawsze 
wiązałam z pracą z młodzieżą i dzieć-
mi, ale po ukończonych studiach nie 
pracowałam  od razu  w szkole, ale 
w Muzeum Miejskim w Rudzie Ślą-
skiej na stanowisku asystenta mu-
zealnego. Była to interesująca  pra-
ca, szczególnie ze względu na bliski 

kontakt z historią i spotkaniami 
z ciekawymi ludźmi. Tam poznałam 
osobiście Marka Grechutę, z którym 
się zaprzyjaźniłam. Wielokrotnie, 
w muzeum,  organizowałam wysta-
wy, dzięki którym przenosiłam się 
w świat sztuki, poznawałam arty-
stów, którzy niejednokrotnie wzbu-
dzali we mnie podziw, ale też  uczyli 
pokory i dystansu do otaczającego 
nas świata. Do moich obowiązków 
należało również oprowadzanie wy-
cieczek szkolnych, w czasie których 
uczyłam historii Górnego Śląska. 
Już po roku pracy w muzeum roz-
poczęłam pracę na stanowisku na-
uczyciela historii w jednej ze śląskich 
szkół. Pracowałam w tej szkole 16 
lat, a przez kilka lat pełniłam w niej 
funkcję wicedyrektora. Oprócz spra-
wowanej funkcji czynnie działałam 
na rzecz młodzieży. W swojej pla-
cówce założyłam Szkolny Klub Euro-
pejski, a dzięki wsparciu ówczesnego 
Pana prezydenta Rudy Śląskiej, roz-
poczęłam koordynowanie wszystkich 
szkolnych klubów w mieście, (było to 
przed wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej). Wielokrotnie organizowa-
łam wówczas konferencje miejskie 
o tematyce europejskiej oraz liczne 
debaty. W 2010 roku reprezentowa-
łam Polskę w Brukseli na debacie  
„Your Europe, your say”. Za swoją pra-
cę byłam wielokrotnie nagradzana. 
Po wielu latach powróciłam do swojej 
Poręby – jestem dumną Porębianką. 
Swoją pracę nadal kontynuowałam 
w szkole na stanowisku wicedyrekto-
ra, ale już w Zespole Szkół im. Hugo-
na Kołłątaja w Zawierciu, gdzie moją 
pierwszą inicjatywą było zorganizo-
wanie konferencji o zasięgu powiato-
wym, pod hasłem: „Inicjatywa – Kre-
atywność – Przedsiębiorczość”.
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MARZENA ORZOŁ  
- DUMNA PORĘBIANKA

Przebywając przez rok w USA zachwyciła się tamtejszymi ludźmi. Amerykanie zachwycili ją 
swoją otwartością, przyjaznym nastawieniem do życia oraz pozytywnym myśleniem, a przy tym 
kreatywnością, pracowitością i pasją. Przez cały czas stara się pielęgnować te cechy charakteru 

w sobie i dzielić się nimi z innymi.

Marzena Orzoł – dyrektor Przedszkole im. Misia Uszatka w Porębie 
Fot. archiwum własne 



Następnie powierzono mi funkcję 
dyrektora szkoły w Zespole Szkół  
im. prof. Romana Gostkowskiego 
w Łazach. Po roku mojej pracy szko-
ła ta już odnosiła sukcesy. Przede 
wszystkim przywróciłam kierunki 
kolejowe, na które do dnia dzisiej-
szego jest ogromne zapotrzebowanie 
na rynku, nawiązałam współpracę ze 
spółkami PKP w Polsce m.in. z PKP 
PLK, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP 
Cargo Tabor oraz z AWT w Ostrawie 
- największą firmą świadczącą usługi 
towarowego transportu kolejowego 
w Europie. Podpisałam również poro-
zumienie o współpracy z Huta CMC 
w Zawierciu oraz uczelniami wyższy-
mi. Uczniowie szkoły zaczęli wyjeż-
dżać za granicę w ramach projektów 
Erasmus+. Sukcesem była też bardzo 
dobra współpraca z służbami mundu-
rowymi Komendy Powiatowej Policji, 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, Zakładem Karnym w 
Ciągowicach oraz wojskiem. W czasie 
swojej pracy w Zespole Szkół im. prof. 
Romana Gostkowskiego reprezen-
towałam nasze szkoły powiatowe na 
kongresie powiatów „Dobry zawód” 
we Wrocławiu w 2018 r. oraz na konfe-
rencji Śląskiego Kuratorium Oświaty 
w Katowicach  Delegatura w Sosnowcu 
„Razem na rynek pracy. Szkoła – Sa-
morząd – Pracodawca”.  
Na pewno wspaniałym wydarzeniem, 
które na długo zapadnie w mojej pa-
mięci było  zorganizowanie dla moich 
nauczycieli z Łaz wspólnego wyjazdu 
do Lwowa, którego głównym celem 
było odszukanie na Cmentarzu Łycza-
kowskim patrona naszej szkoły, prof. 
Romana Gostkowskiego. Oczywiście 
jego grób został przez nas odnalezio-
ny, co pięknie wpisało się w historię 
szkoły. 
Po zakończeniu swojej 5 letniej 
kadencji rozpocząłem pracę na 
stanowisku dyrektora w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka. 
Praca z dziećmi, w przedszkolu, to 
zupełnie inny rodzaj wyzwania. 
Przede wszystkim jest to praca dająca 
ogromną satysfakcję i wnosząca do 
życia bardzo dużo radości. Dzieci 
nie pozwalają nam na nudę, chcą 
odkrywać, bawić się, rozwijać poprzez 
plastykę, muzykę, rytmikę.  Bardzo 
lubię swoją pracę, a uśmiech rodziców 
i dzieci jest dla mnie największym 
podziękowaniem, a zarazem motorem 
do dalszej pracy i działania na rzecz 
przedszkola.

Jest Pani osobą niezwykle odważ-
ną, bo jako pierwsza otworzyła 
Pani podwoje swojego przedszkola 
w okresie pandemii. Czy z perspek-
tywy czasu ta decyzja była słuszna? 
Tak, oczywiście uważam, że moja de-
cyzja była jak najbardziej słuszna. 
Byliśmy prawdopodobnie jedynym 
przedszkolem w powiecie zawierciań-
skim, które zostało otwarte już 6 maja 
br. Otwarcie przedszkola nie było 
łatwe ani proste, wymagało to ode 
mnie i moich pracowników ogrom-
nego zaangażowania i dodatkowej 
pracy. Zawsze jednak mogliśmy liczyć 
na wsparcie Pana Burmistrza. Mu-
sieliśmy się nauczyć postępowania 
z wirusem, ale osiągnęliśmy sukces. 
Dzięki temu dzisiaj przedszkole funk-
cjonuje prawie jak przed pandemią, 
oczywiście z zachowaniem zasad rygo-
ru sanitarnego. Dzięki bardzo dobrej 
pracy mojego zespołu, poświęceniu 
pracowników przedszkole, w pełni re-
alizuję podstawę programową, dzieci 
uczestniczą w zajęciach oraz są pro-
wadzone zajęcia dodatkowe. Uniknęli-
śmy dzięki temu odosobnieniu dzieci 
w domach, co nie sprzyja ich rozwojo-
wi społecznemu. Dzieci ucząc sie i ba-
wiąc w przedszkolu, nauczyły się jak 
żyć bezpiecznie z wirusem, a rodzice 
spokojnie mogą pracować. 

Co uznałaby Pani za swoje sukcesy 
w pracy zawodowej, co przed Panią, 
jakie plany na przyszłość?
Sukcesem każdego nauczyciela są 
efekty jego pracy z dziećmi lub z mło-
dzieżą, na które ogromny wpływ mają 
jego zaangażowanie i pasja. Moim naj-
większym sukcesem jest więc praca 
z dziećmi, czyli wykonywanie zawodu 
nauczyciela. 
Natomiast moje dalsze plany wiążę 
z Porębą i z Przedszkolem Miejskim nr 
1 im. Misia Uszatka w Porębie. Mam 
wiele pomysłów, które chciałabym 
zrealizować w przedszkolu. Wszystkie 
dotyczą podniesienia jakości pracy 
przedszkola. W tym roku wystąpiłam  
do jednej z rodzimych firm  o objęcie 
patronatem naszego przedszkola.

Czy fakt bycia kobietą pomaga Pani 
czy przeszkadza w pracy zawodo-
wej?. Czy kobieta może się w Porę-
bie realizować? 
Według mnie płeć nie ma tutaj znacze-
nia. Ważne jest, co reprezentuje sobą 
człowiek. Uważam, że ludzie oceniają 
nas po efektach naszej pracy i tak po-
winno być.

Sądzę też, że każdy może się w Porę-
bie realizować, niezależnie od tego czy 
jest kobietą czy mężczyzną, ponieważ 
liczy się to co sobą reprezentujemy, 
a nie to kim jesteśmy (w sensie płci).
Co Marzena Orzoł robi w wolnych 
chwilach? 
Bardzo lubię czytać książki, choć nie 
mam na nie zbyt wiele czasu, czego 
bardzo żałuję. Lubię jeździć na rowe-
rze, szczególnie z moimi dziećmi i mę-
żem. Uwielbiam piesze wycieczki po 
górach. A ostatnio moim nowym hob-
by stało się prowadzenie strony inter-
netowej naszego przedszkola.

Czy w Porębie można realizować 
swoje pasje i zainteresowania?
Oczywiście, że tak! Poręba jest 
pięknym miejscem do realizacji pasji 
i zainteresowań. Poręba oferuje cały 
wachlarz atrakcji dla osób, lubiących 
aktywny tryb życia (orlik, hala 
sportowa, spacery po lesie, jazda na 
rowerze, nordic walking, bieganie czy 
też basen). Bardzo ciekawą ofertę ma 
MOK w Porębie oraz nasza biblioteka.

Jest Pani niezwykle aktywna. Jak 
to wszystko Pani godzi? Praca, 
rodzina, pasje i zainteresowania. 
Pomimo zaangażowania w pracy 
w przedszkolu, potrafię pogodzić to 
z obowiązkami domowymi. Zarówno 
praca w domu, jak i praca zawodowa 
dają mi ogromną energię do dalszego 
działania. Mimo, iż jest to nieraz trud-
ne, udaje mi się pogodzić pracę zawo-
dową z domem. 

Czy Poręba jest przyjazna dla miesz-
kańców, a szczególnie dla kobiet?  
Plusy i minusy Poręby. 
Oczywiście, że tak. Jest to spokojne 
miasto wśród przepięknej zieleni, 
które z roku na rok dzięki naszemu 
Panu Burmistrzowi pięknieje. Jest 
przyjazna dla kobiet, ponieważ kobiety 
i ich dzieci czują się tutaj bezpiecznie. 
Mamy place zabaw dla dzieci, są ścieżki 
zdrowia do uprawiania nordic walking 
i trasy rowerowe. Plusy Poręby to: 
spokój, zieleń, place zabaw, bliskość 
do miejsca pracy – bliski dojazd do 
aglomeracji śląskiej, do Krakowa, do 
Częstochowy oraz  Pyrzowic. Minusem 
jest na pewno brak obwodnicy, która 
na szczęście ma w najbliższych latach 
wreszcie powstać. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów i realizacji wszyst-
kich zamierzeń.
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No właśnie. Dyrektor czy dyrektor-
ka? Czy zajmując tak wysokie sta-
nowisko, stara się Pani podkreślać 
w swoich działaniach fakt bycia ko-
bietą, czy raczej płeć nie ma tutaj 
znaczenia?
Wydaje mi się, że płeć nie ma 
znaczenia w przypadku pełnionego 
przeze mnie stanowiska. Jedyna 
różnica polega na tym, że kobiety 
i mężczyźni mają inny styl pracy. 
Mimo, że kobieta może zarządzać „po 
męsku” i odwrotnie, niektóre cechy są 
po prostu bardziej charakterystyczne 
dla danej płci. U kobiet dominują 
emocje i wszystko, co z tym związane 
– empatia, zdolność słuchania. 
Jednak z drugiej strony, kobiety 
w większym stopniu wyrażają swoje 
myśli i emocje, częściej chwalą 
innych i lepiej funkcjonują w bardziej 
różnorodnym oraz zmieniającym się 
środowisku.

Niektórzy mogą myśleć, że w gestii 
dyrektora MOK leży przede wszyst-
kim organizowanie różnego rodza-
ju imprez, wydarzeń kulturalnych 
w mieście, czyli bardzo przyjemne 
zajęcia. Ale jak wygląda to napraw-
dę i na czym dokładnie polega pra-
ca dyrektora Miejskiego Ośrodka  
Kultury? 

Owszem, praca na tym stanowi-
sku kojarzy się z organizacją różne-
go rodzaju wydarzeń kulturalnych 
w mieście. Trzeba jednak pamiętać, 
że organizacja takiego wydarzenia 
jest złożonym procesem, w który za-
angażowani są wszyscy pracownicy 
MOK. Dlatego też, jako dyrektor, 
dbam o dobre relacje interpersonalne 
między pracownikami. Każdy z nich 
jest ważny i należy go docenić. Poza 
tym w swojej pracy staram się dokła-
dać wszelkich starań, aby poszerzać 
ofertę kulturalną MOK, pozyskiwać 
dodatkowe fundusze, nawiązywać lo-

kalną, ale i międzynarodową współ-
pracę z różnymi instytucjami, w tym 
z naszymi miastami partnerskimi 
z Ukrainy i Francji.

Pozostając przy temacie kobiet, 
czy obecnie w Porębie podejmowa-
ne są jakieś działania mające na 
celu wspieranie rozwoju osobistego  
kobiet?

Tak. Obecnie współpracujemy z Fun-
dacją Future Hero przy realizacji pro-
jektu „Skrzydła dla mamy”. W na-
szym ośrodku kultury organizowane 
są spotkania o różnej tematyce, ukie-
runkowane na potrzeby młodych 
mam, ale nie tylko. Każda z nas znaj-

dzie tutaj coś dla siebie, dlatego warto 
skorzystać z oferty!

A jakie według Pani są kobiety 
mieszkające w Porębie? Czy jest 
w nich coś, co wyróżnia je na tle 
mieszkanek innych miejscowości 
w naszym powiecie?

Z perspektywy czasu mogę powie-
dzieć, że porębianki to kobiety kre-
atywne, które chętnie angażują się 
do działania. Zauważam, że cechuje 
je zarówno zaangażowanie w pracę 
zawodową, jak również w realizację 
swoich pasji. Kultura jest kobietą, 
a współpraca z takimi kobietami, to 
sama przyjemność!

KULTURA JEST KOBIETĄ
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Karolina Ostrowska – dyrektor MOK w Porębie 
Fot. archiwum własne 

Jednym razem jest subtelna i delikatna, innym – ostra i awangardowa. Dostosowuje się do gustów, 
wciąż powstaje na nowo, czerpie z przeszłości i zmierza ku nowym trendom. Zdecydowanie można 

powiedzieć, że kultura jest kobietą. A zarządzanie całą instytucją kulturalną - nie lada wyzwaniem. 
Świetnie odnajduje się w tym zadaniu Karolina Ostrowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Porębie, która z kulturą po prostu obcuje na co dzień.



KOBIECA SIŁA  
W RUSTYKALNEJ SCENERII

Kiedy mówimy o kobiecie ambit-
nej, silnej, realizującej swoje marze-
nia i mieszkającej na wsi – mówimy 
o Marcie Grzesicy. Jako prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczo-
bród oraz Chruszczobród Piaski wiele 
zrobiła dla swojej wsi. Jest działacz-
ką społeczną, angażuje się w sprawy 
mieszkańców, wspiera rozwój mło-
dych ludzi. Widzimy zatem, że wieś 
jest równie dobrym miejscem do 
realizacji wielkich rzeczy, jak każde 
inne miejsce na Ziemi.
Jest Pani osobą, która od lat działa 
społecznie na rzecz wsi Chruszczo-
bród. Wiele udało się Pani osiągnąć 
w życiu zawodowym. Jednak wielu 
osobom może się wydawać, że wieś 
nie jest miejscem sprzyjającym 
samorozwojowi. A jak jest w Pani 
przypadku? Dlaczego, mimo osią-
gniętego wykształcenia, sukce-
sów, zdecydowała się Pani na stałe 
osiąść na wsi?
Historia mojego życia niezaprzeczal-
nie związana jest ze wsią, ponieważ 
właśnie w Chruszczobrodzie przy-
szłam na świat. Mieszkam tutaj do 
tej pory, choć po ślubie mogliśmy 
z mężem zamieszkać w mieście. Jed-
nak ostatecznie to właśnie wieś wy-
braliśmy, jako swoje docelowe miejsce 
zamieszkania. Nie mogę zgodzić się 
z tym, że wieś nie sprzyja samorozwo-
jowi. Jeżeli chodzi o sam Chruszczo-
bród, to dzięki temu, że znajduje się 
na obrzeżach aglomeracji śląsko-dą-
browskiej, dostęp do szkół średnich 
oraz uczelni jest łatwy. Mieszkając 
w Chruszczobrodzie, przez pięć lat 
dojeżdżałam pociągiem do szkoły 
średniej w Katowicach, a potem kolej-
ne pięć lat na studia do Częstochowy, 
wykorzystując czas spędzany w po-
dróży na naukę. Na wsi mieszka się 
naprawdę bardzo dobrze. Wokół jest 
dużo wolnej przestrzeni, dominują 

lasy, zieleń, a powietrze jest zdecydo-
wanie świeższe niż w mieście.
Na przestrzeni lat obraz kobiety 
bardzo się zmienił. Kobieta miesz-
kająca na wsi często postrzegana 
jest stereotypowo, jako osoba bez 
wyższego wykształcenia, poświę-
cająca się wyłącznie gospodarstwu 
domowemu. Czy Pani również spo-
tkała się z takim stygmatem?
W czasach mojego dzieciństwa każda 
rodzina wiejska posiadała gospodar-
stwo domowe i uprawiała pole. Ko-
biety wychowywały gromadkę dzie-
ci, zajmowały się pracami polowymi, 
obrządkiem zwierząt domowych. 
I owszem - nie pracowały zawodowo. 
Jednak to wszystko zaczęło się zmie-
niać z chwilą pojawienia się maszyn 
rolniczych. Wówczas kobiety miały 
więcej czasu i zaczęły pracować w po-
bliskich zakładach pracy. Obecnie bar-
dzo wiele kobiet pracuje zawodowo 
i jednocześnie prowadzi gospodar-
stwa. Dzieci wiejskie zdobywają wy-
kształcenie średnie i wyższe. Tak było 
też w moim przypadku. Po ukończe-
nie szkoły średniej rozpoczęłam pracę 
w hutnictwie. Po trzech latach pracy 
zaczęłam studiować wieczorowo. Nie 
było łatwo. Pracowałam w ruchu czte-
robrygadowym i studiowałam. Często 
prosto z zajęć jechałam do pracy na 
nocną zmianę. Kiedy założyłam rodzi-
nę i na świat przyszły dzieci na pewien 
czas zrezygnowałam z pracy zawo-
dowej. Jednak później podjęłam pra-
cę w szkole i jednocześnie zaczęłam 
studia pedagogiczne. A kiedy dzieci 
podrosły mogłam zająć się działalno-
ścią samorządową. Widać zatem, że 
fakt mieszkania na wsi w niczym mnie 
nie ograniczał. To nieprawda, że ko-
bieta na wsi poświęca się wyłącznie go-
spodarstwu domowemu. Wiele kobiet 
należy i doskonale realizuje się w wiej-
skich organizacjach pozarządowych, 

takich jak koła gospodyń wiejskich, 
organizacje kościelne, a w przypadku 
Chruszczobrodu także w  Stowarzy-
szeniu Rozwoju Wsi Chruszczobród 
i Chruszczobród Piaski.
Jest Pani prezesem Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Chruszczobród 
i Chruszczobród Piaski. Czy według 
Pani pełnienie takiego stanowiska 
przez kobietę jest łatwiejsze, czy 
trudniejsze? Czy płeć ma tutaj ja-
kiekolwiek znaczenie?
Należy zaznaczyć, że pełnienie funkcji 
prezesa stowarzyszenia wymaga du-
żego zaangażowania oraz poświęcenia. 
Sama, jeszcze jako radna, nabyłam 
wiedzę o możliwościach pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych 
na rozwój obszarów wiejskich przez 
organizacje pozarządowe. I choć uwa-
żam, że płeć nie ma tutaj większego 
znaczenia, to jednak kobiety lepiej 
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Beata Hąc

Marta Grzesica – prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski 

Fot. archiwum własne 

Wielkie miasta, duże aglomeracje – to miejsca, w których łatwo jest nam wyobrazić sobie silne oraz nowoczesne 
kobiety. Takie, które realizują się zawodowo, mają marzenia oraz odwagę, aby je spełniać. Jednak wciąż, 

gdzieś w podświadomości, obraz kobiety mieszkającej w małym miasteczku lub na wsi, umieszczamy w ramach 
stworzonych ze stereotypów. Zwykle postrzegamy ją, jako gospodynię, kobietę pracującą na roli i zajmującą się 

domem. I choć nie ma w tym nic złego, to wydaje nam się, że taka kobieta żyje prosto, nie ma ambicji czy też 
marzeń. Okazuje się jednak, że ten stereotyp, jak wiele innych, już dawno powinniśmy schować między bajki 

i absolutnie nie czytać ich dzieciom, by nie wzięły ich za prawdę.
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sprawdzają się w tym obszarze. Być 
może chodzi o wytrwałość i wspo-
mniane już poświęcenie dla sprawy. 
Po wiedzę, jak przewodzić wspólnocie 
wiejskiej pojechałam na 10-dniowy 
kurs Szkoły Liderów do Warszawy 
oraz uczestniczyłam w licznych szko-
leniach. Najważniejsi są mieszkańcy 
wsi i ich oddolne inicjatywy, które 
dzięki zdobytej wiedzy pomagam im 
realizować. Założenie Klubu Seniora 
w Chruszczobrodzie, stypendia na 
I rok studiów w wysokości 5 000 zł 
każde dla 52 maturzystów i realizacja 
około 30 projektów dedykowanych 
wszystkim grupom wiekowym oraz 
inne działania, które podjęłam wraz 
z naszym Stowarzyszeniem, wyma-
gały ode mnie wielkiego zaangażowa-
nia i determinacji. Moja praca zosta-
ła doceniona i za swoją działalność 
otrzymałam tytuł „Lidera dekady 
2002–2012 odnowy wsi w wojewódz-
twie śląskim”. Wydaje mi się, że jako 
kobiety lepiej wczuwamy się w reali-
zację takich działań, a jednocześnie 
potrafimy pogodzić je z pełnieniem 
roli żony, matki, gospodyni domowej.  
Duże znaczenie ma dla mnie również 
fakt, że realizując się zawodowo oraz 
społecznie, nie brakuje mi wsparcia ze 
strony męża i rodziny.
Od 16 lat Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej. Od tego czasu rów-

nież polska wieś otrzymała wiele 
dofinansowań, w tym na realizację 
działań kulturalnych. Czy na prze-
strzeni tych lat zauważyła Pani 
istotne zmiany we wsi Chruszczob-
ród?
Oczywiście! Już w 2005 r. Śląski Urząd 
Marszałkowski przyznał środki finan-
sowe na rewitalizację straszącego swo-
im wyglądem Wiejskiego Domu Kul-
tury z siedzibą w OSP. Powstały boiska 
do gry w siatkówkę i kosza oraz pla-
cyk zabaw dla dzieci, zakupiono nowe 
instrumenty dla orkiestry, stroje dla 
KGW i dziecięcego zespołu taneczne-
go. Urząd Gminy Łazy pozyskał unijne 
środki finansowe na wymianę stare-
go, azbestowego wodociągu na nowy.  
Ze środków unijnych wyremontowa-
no i zmodernizowano Ośrodek Zdro-
wia. Nasze Stowarzyszenie napisało 
wniosek finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uzyskało dofinansowanie na reali-
zację projektu skierowanego do mło-
dzieży w wieku gimnazjalnym i po-
nadgimnazjalnym, w ramach którego 
uczestniczyła m.in. w zajęciach z języ-
ka angielskiego, dziennikarstwa i fo-
tografii, doradztwa edukacyjnego oraz 
informatyki. Z kolei w partnerstwie 
z Gminą Łazy realizowaliśmy projekt 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach którego 240 

osób bezpłatnie rozwijało kompe-
tencje cyfrowe, korzystając z nowo 
zakupionych, nowoczesnych lapto-
pów. Po zakończeniu projektu lapto-
py zostały przekazane do pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej 
w Chruszczobrodzie. Widzimy zatem, 
że zmiany na wsi są ogromne! 
A jaka jest współczesna kobieta 
mieszkająca na wsi? Czy kobiety 
mieszkające w Chruszczobrodzie 
mają możliwość realizowania swo-
ich pasji i zainteresowań, czy jed-
nak muszą korzystać z oferty miast 
ościennych?
Współczesna kobieta wiejska niczym 
nie różni się od kobiety z miasta. Jest 
nowoczesna, wykształcona, realizuje 
się na polu zawodowym, dba o swój 
wygląd zewnętrzny. Kobiety miesz-
kające w Chruszczobrodzie częściowo 
mogą realizować swoje pasje należąc 
do KGW, Klubu Seniora i Stowarzysze-
nia. Organizujemy wspólne spotkania 
integrujące całą społeczność wsi. Wy-
jeżdżamy na wycieczki jednodniowe 
i dwudniowe, poznając piękne polskie 
regiony. Poza tym, chętnie korzysta-
my również z oferty kulturalnej po-
bliskich miast. A jedną z najlepszych 
zalet mieszkania na wsi jest to, że 
mimo swej nowoczesności i otwar-
tości, wciąż towarzyszy nam piękna,  
rustykalna sceneria! 

Benedykt Freihofer

POMOC DLA INNYCH
Zrezygnowała z pracy zawodowej, aby poświęcić się opiece nad chorą córką. Z Czasem zaczęła pomagać innym. 

Anna Sadowska od 18 lat z dużym powodzeniem przewodzi Stowarzyszeniu „Daj Szansę”  
Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym w Zawierciu.

Zacznijmy naszą rozmowę od Pani 
wykształcenia oraz pracy zawo-
dowej. Czy można ją pogodzić ze 
sprawowaniem opieki nad chorym 
dzieckiem?
Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, 
to ukończyłam liceum zawodowe. 
Natomiast zawodowo pracowałam 
tylko 13 lat: 7 lat w FUM Poręba, póź-
niej w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Porębie. Niestety, pracy za-
wodowej nie mogłam kontynuować 
ze względu na chorobę córki. Poświę-
ciłam się opiece nad nią i w związku 

z tym, aż do dzisiaj jestem na zasiłku 
opiekuńczym.
Jest Pani znana ze swojej pracy 
społecznej. W jaki sposób narodzi-
ła się w Pani potrzeba niesienia po-
mocy innym?
Zaczęło się to w 1996 roku, kiedy 
dowiedziałem się o istnieniu Sto-
warzyszenia „Daj Szansę”. Wówczas 
postanowiłam się do niego zapisać, 
a w 1998 roku zostałam wybrana na 
jego wiceprzewodniczącą. Natomiast 
od 2002 roku piastuję funkcję prze-
wodniczącej.

To sporo czasu, zbliża się okrągły 
jubileusz.
Tak, zwłaszcza, że samo Stowarzy-
szenie istnieje od 1994 roku. Czas 
szybko leci, ale udaje mi się w miarę 
prężnie działać. W ubiegłym roku ob-
chodziliśmy 25 lecie naszego Stowa-
rzyszenia.
Jakie działania podejmowane 
przez Stowarzyszenie zaliczyła-
by Pani do Waszych największych 
osiągnięć?
Naszym największym osiągnięciem 
jest to, że otrzymaliśmy budynek, 
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w którym możemy działać. Wcześniej 
nasza praca społeczna wymagała cią-
głego poszukiwania miejsca, gdzie 
można było się „doczepić”. Najpierw 
byliśmy w Szkole Specjalnej przy 
ulicy Sądowej. Później działaliśmy 
u ks. proboszcza Kowalskiego na 
plebani. Następnie pozwolono nam 
spotykać się raz w miesiącu w Klubie 
AA Przystań. Po 18 latach „tułania 
się” i ciężkich bojach otrzymaliśmy 
nasz obecny budynek. W związku 
z tym, że w pewnym okresie prowa-
dziliśmy działalność gospodarczą, 
nie mogliśmy dostać stałej siedziby. 
Po rezygnacji z niej otrzymaliśmy 
obiekt, w którym aktualnie mieści 
się Stowarzyszenie. Istotnie, począt-
kowo przypominał on ruinę. Jednak 
poczucie, że mamy coś swojego doda-
wało skrzydeł do dalszej pracy. Dzięki 
ofiarnej pracy społecznej, powszech-
nemu zaangażowaniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych i pomocy 
władz lokalnych, wyremontowaliśmy 
otrzymany obiekt i sukcesywnie 
przystosowywaliśmy go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. We wrze-
śniu 2011 roku podpisaliśmy umowę 
na czas nieokreślony i mam nadzieję, 
że zostanie tak do końca naszej dzia-
łalności. 
Co w Waszej działalności jest naj-
ważniejsze? Co jest Waszym prio-
rytetem?
Priorytetem jest dla nas niesienie 
szeroko rozumianej pomocy naszym 

podopiecznym: osobom niepełno-
sprawnym, ich rodzinom i bliskim. 
Pomaganie w rozwiązywaniu wszel-
kich problemów życia codziennego. 
Nasze działania kierujemy w równym 
stopniu do wszystkich podopiecz-
nych, nikogo nie wyróżniamy, nie 
klasyfikujemy. Jeżeli jedziemy na wy-
cieczkę, turnus, organizujemy impre-
zę – to traktujemy wszystkich równo.
Działalność Stowarzyszenia opiera 
się głównie na cyklicznych spotka-
niach w naszej siedzibie, która jest 
dość dobrze wyposażona. Tu, poza 
możliwością skorzystania ze sprzę-
tu rehabilitacyjnego, organizujemy 
różne zajęcia plastyczne, kulinarne, 
rękodzielnicze, inicjujemy spotkania 
z doradcami, jak również wymienia-
my się doświadczeniami.  
Co dwa lata organizujemy turnus re-
habilitacyjny. Jeżeli posiadamy środ-
ki finansowe z różnego rodzaju dota-
cji, wówczas organizujemy dłuższe, 
kilkudniowe wycieczki. Czasem przy-
gotowujemy je również we własnym 
zakresie, nie korzystając z biur czy 
pośredników. Naszymi sztandarowy-
mi imprezami są: Dzień Dziecka, An-
drzejki, Wigilia, Piknik „Pożegnanie 
Lata”. Organizujemy je we własnym 
zakresie, wykorzystując pracę spo-
łeczną członków Stowarzyszenia.
Jak na Waszą działalność wpłynę-
ła pandemia?
Niestety, w dużej części zawiesiła 
podejmowane przez nas działania. 
Praktycznie nie spotykamy się od 
marca. Pierwszy raz spotkaliśmy się 
w lipcu. Dostaliśmy sporo dotacji, ale 
część musieliśmy zwrócić ze względu 
na brak możliwości realizacji zapla-
nowanych projektów. Na szczęście, 
w sierpniu udało się nam wyjechać 
na turnus rehabilitacyjny do Rabki. 
Udało się nam również zorganizować 
piknik „Pożegnanie Lata”. Musimy 
jeszcze w tym roku złożyć oferty na 
2021 rok. Jednak w związku z nawro-
tem pandemii, chyba już nic więcej 
nie zdołamy zrobić i znów szykuje się 
nam dłuższy „postój”.
Czy jako kobiecie trudniej jest Pani 
pełnić rolę przewodniczącej Sto-
warzyszenia, niż jakby miał robić 
to mężczyzna?
Cóż, nie zawsze jest łatwo. To spe-
cyficzny typ pracy, wymagający nie-
ustannego obcowania z ludzkimi 
emocjami. Muszę pełnić wiele ról: 
negocjatora, pośrednika, mediatora 
współpracującego z reprezentantami 
różnych instytucji. Wbrew pozorom 

jestem osobą bardzo nieśmiałą. Pry-
watnie nigdy na siłę nie prę do przodu 
i nie staram się wybić. Jednak repre-
zentując osoby bardziej potrzebujące, 
niejednokrotnie muszę wykazać się 
siłą charakteru, determinacją i ostro 
zawalczyć. Na szczęście, jeśli chodzi 
o czyjeś interesy, moja nieśmiałość 
znika, a wieloletnie doświadczenie 
pomaga mi skutecznie realizować 
plany i założenia Stowarzyszenia. 
Szczerze mówiąc, nie wiem czy bycie 
mężczyzną ułatwiłoby mi wykony-
wanie moich obowiązków jako prze-
wodniczącej. Dobrze współpracuje mi 
się z władzami miasta oraz powiatu, 
które dobrze traktują nasze Stowa-
rzyszenie.
Czy według Pani Zawiercie jest 
miastem przyjaznym kobietom?
Uważam, że tak. Wiele udało mi się 
tutaj załatwić oraz osiągnąć. Przykła-
dem jest choćby budynek Stowarzy-
szenia, w którym działamy. Małymi 
kroczkami i konsekwencją można tu 
wiele zdziałać!
Czy Stowarzyszenie korzysta 
z oferty kulturalnej miasta?
Jeżeli chodzi o tę kwestię, to nie mo-
żemy w pełni korzystać z tego, co 
oferuje miasto. Nasze dzieci mają 
różne schorzenia. Wpływa to na ich 
zachowanie, które nie zawsze jest 
akceptowane przez innych. Dlatego 
korzystamy, ale w stopniu bardzo 
umiarkowanym, w małych grupach 
oraz indywidualnie.
A jak spędza Pani swój czas wolny? 
Jakie są Pani plany na przyszłość 
i oczekiwania?
Czas wolny spędzam wyjeżdżając 
czasem do teatru. Na inne rozrywki 
po prostu nie mam czasu. Poza tym 
doceniam chwile z dobrą książką 
w domowym zaciszu.
Co do planów na przyszłość, to przede 
wszystkim czekam na to, aby pande-
mia w końcu się skończyła. Chciała-
bym, aby Stowarzyszenie znów mogło 
normalnie działań, byśmy się spoty-
kali i integrowali. W przyszłości pla-
nujemy kontynuację naszych działań. 
Marzę również o tym, żeby móc dalej 
działać w budynku, w którym mieści 
się Stowarzyszenie oraz rozszerzyć 
naszą działalność o całotygodniowe 
zajęcia dla dzieci. Chciałabym, aby-
śmy stworzyli coś na kształt świetli-
cy środowiskowej z profesjonalnymi 
opiekunami i  rehabilitantami.
Tego też Pani życzę. Dziękuję za 
rozmowę.

Anna Sadowska - przewodnicząca  
Stowarzyszenia „Daj Szansę”

Fot. Michalina Smaga
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FUNKCJA PREZESA  
NIE SPADŁA JEJ Z NIEBA  

Benedykt Freihofer

Jest Pani rodowitą zawiercianką? 
Proszę o garść informacji o Pani wy-
kształceniu i pracy zawodowej.
Tak, urodziłam się i mieszkam w Za-
wierciu. Mam wykształcenie wyższe. 
Studiowałam na Politechnice Często-
chowskiej na wydziale Zarządzania 
i Marketingu i na WSP – informatykę. 
W trakcie pracy zawodowej uczestni-
czyłam w wielu szkoleniach i kursach, 
pogłębiających wiedzę zawodową. Od 
18 lat pracuję w Społem PSS, a od po-
nad 5 lat mam wielki zaszczyt pełnić 
funkcję Prezesa Zarządu. Funkcja pre-
zesa nie spadła mi z nieba, przeszłam 
długą drogę wspinając się po szcze-
blach kariery od zwykłego pracowni-
ka, poprzez funkcję kierownika działu 
branżowego aż do prezesa.
Jak udało się to Pani osiągnąć?
Żeby osiągnąć cel zawodowy należy 
wierzyć w siebie. Praca daje mi dużo 
satysfakcji. Jestem szczęśliwa, że mój 
sposób zarządzania firmą jest bardzo 
dobrze oceniany przez współpracow-
ników. 
Czy kobiecie jest trudniej realizować 
się w pracy zawodowej, szczególnie  
na tak eksponowanych stanowi-
skach?
Kobiety nie boją się ciężkiej pracy, są 
odpowiedzialne i odważnie stawiają 
czoła wyzwaniom. Wiem to, bo więk-
szość personelu, którym zarządzam 
to kobiety. To wspaniały zespół, który 
zbudowaliśmy własnym wysiłkiem, 
i na który zawsze mogę liczyć. Praca 
w grupie nauczyła mnie, jak kluczowa 
jest w procesie podejmowania decyzji 
umiejętność słuchania i otwartość na 
pomysły innych. „Człowiek jest wiel-
ki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to kim jest, nie przez to co ma, lecz 
przez to czym się dzieli” - choć to nie 
moje słowa, to bardzo często się nimi  
kieruję. 
Jest Pani znana w Zawierciu z zaan-
gażowania w akcje społeczne i cha-
rytatywne.

Staram się łączyć pracę zawodową 
z działaniami na rzecz mieszkańców 
miasta. Dlatego też, organizuję różne 
akcje o charakterze charytatywnym 
i rozrywkowym tj. festyny, konkursy – 
lubię, gdy przygotowane nagrody spra-
wiają przyjemność uczestnikom. Do 
moich ulubionych należy Bożonaro-
dzeniowa i Wielkanocna Kartka Spo-
łem. Uwielbiam patrzeć na uśmiech-
nięte buzie dzieciaczków, dumnych ze 
swoich prac, odbierających nagrody. 
Ale to wszystko nie mogłoby się odbyć 
bez zaangażowania dzieci, przedszko-
li, mieszkańców miasta i współorgani-
zatorów. 
Jaka dzisiaj jest kondycja kierowa-
nej przez Panią firmy? Co robicie 
by dotrzymać kroku mnożącym się 
z dnia nadzień sklepom wielkopo-
wierzchniowym?
W ciągu ostatniego roku udało mi się 
podciągnąć Spółdzielnię w rankingach 
Społem PSS o dwa miejsca w górę. Od 
wielu lat nadążamy za trendami rynku 
i zaspokajamy oczekiwania klientów. 
Nasz cel to wysoki poziom obsługi 
klienta i właściwa jakość oferowanych 
produktów. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by nasza oferta była możliwie sze-
roka, by nadążać za zmianami, które 
dokonują się w naszym otoczeniu, by 
sprostać oczekiwaniom naszych Klien-
tów, którzy są dla nas najważniejsi. Sta-
ramy się traktować klientów indywidu-
alnie, budujemy wzajemne zaufanie 
i rozpoznajemy jego potrzeby. Organi-
zujemy liczne promocje np. „Promocja 
weekendowa”, „Każdego 13”, „Tani 
koszyk”, z których klienci są zadowo-
leni i zawsze dopytują sprzedawców 
o szczegóły. Dla naszych klientów pro-
wadzimy program lojalnościowy „Spo-
łem znaczy razem” dający klientom 
dodatkowe korzyści. Popularność, jaką 
cieszy się program nadaje sens naszym 
działaniom. Dzień dzisiejszy Spółdziel-
ni to nieustanne wyzwania, które wy-
musza rynek. Działania Zarządu i Rady 
Nadzorczej ukierunkowane są na roz-

wój, budowę pozytywnego wizerunku 
Spółdzielni, umocnienie pozycji na 
rynku lokalnym. Stawiamy na rozwój 
i unowocześnienie placówek oraz do-
skonalenie zawodowe pracowników. 
Chcemy, aby klienci mogli dokonywać 
zakupów w nowoczesnych sklepach, 
których wygląd, warunki i jakość ob-
sługi byłyby godne XXI wieku. Na co 
dzień prowadzimy nierówną walkę 
z sieciami zachodnimi, jednak o sile 
firmy świadczą jej pracownicy. To ich 
rzetelność i profesjonalizm sprawiają, 
że możemy świadczyć usługi na naj-
wyższym poziomie. Czy Społem wy-
różnia się czymś szczególnym, jeśli 
chodzi o kadry? Na pewno tak: dbamy 
o przyjazną, niemalże rodzinną at-
mosferę. Zapewniamy godne i przyja-
zne warunki zatrudnienia. Pewność 
i uczciwość zatrudnienia to nasza 
marka. Społem to szczególna działal-
ność gospodarcza. Warto ją polecić, je-
śli kontakt ze sprzedawcą jest dla Was 
istotną wartością!

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów i wytrwałości w osią-
ganiu założonych celów.

„ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,  
lecz przez to czym się dzieli”, to motto przyświeca jej w życiu i pracy zawodowej. 

Ilona Kaczmarczyk - prezes Społem PSS w Zawierciu. 

 
Ilona Kaczmarczyk – prezes Społem PSS w Zawierciu

Fot. archiwum własne



WYKSZTAŁCONA,  
ZDECYDOWANA, WIE CZEGO CHCE

Zacznijmy od Pani wykształcenia. 
Wiem, że posiada Pani wykształce-
nie wyższe, jest doktorem socjologii. 
Jak wyglądała Pani droga do reali-
zacji tego celu?
Tak, jestem z wykształcenia socjo-
logiem. Ukończyłam socjologię na 
Uniwersytecie Śląskim, a później dok-
toryzowałam się. Jestem doktorem 
socjologii. Skończyłam studia w 2001 
roku, a kiedy poszłam na studia dok-
toranckie, w Polsce były takie czasy, 
że w ogóle nie było pracy dla młodych 
ludzi. Żeby się utrzymać musiałam 
wyjechać do Wielkiej Brytanii. Tam 
pracowałam by móc skończyć dok-

torat, potem pojechałam jeszcze raz. 
Ostatecznie postanowiłam wrócić do 
Zawiercia. Traf sprawił, że poznałam 
ludzi, którzy prowadzili agencję pracy. 
Pomyślałam, że fajnie byłoby się cze-
goś nowego nauczyć. Zresztą związa-
ne jest to też z moim wykształceniem. 
Najpierw odbyłam staż, a potem zało-
żyłam swoją własną agencję. I tak pro-
wadzę ją od 10 lat.
Na czym dokładnie polega praca 
agencji? Czy to tylko pośrednictwo 
pracy?
Nie tylko. To jest pośrednictwo pracy 
i praca tymczasowa. Są to dwie różne 
rzeczy. Z jednej strony szukamy dla 

pracodawców pracowników, a w przy-
padku pracy tymczasowej, to my za-
trudniamy pracowników dla praco-
dawców.
Ilu osobom udało się pomóc znaleźć 
w ten sposób pracę biorąc pod uwa-
gę ostatni rok?
Przez moją agencję pracy przewinęło 
się przynajmniej pół tysiąca osób.
Czy biorąc pod uwagę ostatnie mie-
siące związane z pandemią, agencja 
wciąż ma wiele pracy?
Tak, choć był chwilowy zastój. Mam 
tutaj na myśli miesiące „covidowe”. 
Akurat mamy dwóch klientów z bran-
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Benedykt Freihofer

Wróciła do rodzinnego Zawiercia, bo widziała tu swoją przyszłość. Nie pomyliła się.  
Dr Renata Pytlarz-Kowalska od 10 lat z powodzeniem prowadzi  

znaną w Zawierciu Agencję Pracy ARK.

Renata Pytlarz-Kowalska – prezes Agencji ARK 
Fot. archiwum własne 



ży Automotive, a branża w tym okre-
sie siadła całkowicie. W tym czasie 
zyskaliśmy inne zlecenia. Zaczął się 
sezon w AGD, branży spożywczej, itp. 
Było mniej pracy, ale jednak ludzie 
przychodzili.
Czy w takim razie pandemia bar-
dzo negatywnie wpłynęła na waszą 
agencję?
Tak, ale staramy się nie opierać tyl-
ko na agencji pracy. Prowadzimy też 
projekty unijne. Jesteśmy Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Bie-
rzemy udział w dużym projekcie doty-
czącym właśnie wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej. Teraz chcemy 
się też zająć biurem rachunkowym, 
księgowością, kadrami i płacami, bo 
to jest też coś, na czym się dobrze 
znamy. Staramy się więc angażować 
nie tylko w jedną działalność, ale 
rozwijać się w różnych kierunkach.  
Od listopada chcemy wystartować 
z digitalizacją, niszczeniem i archiwi-
zacją dokumentów. 
Na pewno jednak pandemia mocno 
na nas wpłynęła. Jakby popatrzeć na 
księgi rachunkowe, to obroty spadły 
o połowę. Ale udało nam się z tego 
wyjść i cały czas powoli odbudowuje-
my straty. Jesteśmy też przygotowani 
na nawrót pandemii. Obecnie wpro-
wadziliśmy system pracy hybrydowej. 
Na razie jeszcze nie odczuwamy jej 
negatywnych skutków. Nie zamyka-
my działalności, działamy dalej i my-
ślę, że będziemy działać nadal.

Jest Pani prezesem, pracuje na 
wysokim, samodzielnym stanowi-
sku. Czy według Pani bycie kobietą 
wpływa w jakikolwiek sposób na 
wykonywaną przez Panią pracę?
Na co dzień tego nie odczuwam, choć 
wydaje mi się, że podejście mężczyzn 
do kobiet jest trochę lekceważące. Nie 
wiem jak to nazwać. Natomiast w mo-
jej pracy, tam gdzie nie mogę dotrzeć 
jako kobieta, posyłam swojego wspól-
nika – mężczyznę. Zwykle dzieje się to 
w sytuacji, kiedy nie mogę sama sobie 
poradzić.

Czy Pani zdaniem kobiecie w Za-
wierciu jest trudniej, czy łatwiej 
funkcjonować, pracować?
Mogę odpowiedzieć na to pytanie 
z punktu widzenia zawodowego. Je-
żeli chodzi o miejsca pracy, to np. na 
produkcji, jako pracownik fizyczny, 
kobiety mogą znaleźć tu zatrudnienie.

Jeżeli zaś chodzi o stanowiska wyż-
szego szczebla, biurowe, to my jako 
agencja nie mamy takiego zapotrze-
bowania. Z tego co do mnie dociera, 
kobietom jest trudniej znaleźć pracę 
biurową, czy taką od 8.00 do 16.00.  
Kobiety, które są matkami, muszą za-
wozić dzieci do przedszkola, potrze-
bują stałych godzin pracy lub pracy 
na pół etatu – mają problem z jej zna-
lezieniem.

Jak Pani zdaniem żyje się kobietom 
w Zawierciu? Czy Zawiercie jest 
przyjazne kobietom?
Według mnie tak. Tylko, że pyta mnie 
Pan z punktu widzenia bycia szefową. 
Mam taką pracę, która w żaden spo-
sób mnie nie ogranicza. Mnie w Za-
wierciu żyje się dobrze. Mam tutaj ro-
dzinę i przyjaciół. Myślę też, że nasze 
miasto się zmienia. Jest coraz więcej 
miejsc, gdzie można wyjść. Z drugiej 
strony powstaje coraz więcej firm. 
Myślę, że mimo wszystko Zawiercie 
zmienia się powoli na plus.

Pandemia to trudny sprawdzian dla 
rodziców. Powrót do szkół, przed-
szkoli. Jak Pani się odnajduje w tej 
sytuacji?
Wolałabym, by dzieci wróciły i cho-
dziły do szkoły, czy przedszkola. Wi-
dzę dużą różnicę, gdy dzieci pozo-
stają w domu. Mniej rzeczy jestem 
w stanie z nimi przerobić. Mój syn 
jest w pierwszej klasie. To dla nie-
go bardzo ważny i specyficzny czas. 
Nowi koledzy, nowa sytuacja, dlatego 
wolałabym żeby do tej szkoły chodził. 
Rodzic nie jest w stanie robić tego, 
co robi się w szkole. Rodzic nie jest 
już jedynym autorytetem. Autoryte-
tem staje się nauczyciel. Dla dziecka 
w tym wieku najważniejsze jest zda-
nie pani wychowawczyni. Jest to już 
socjalizacja wtórna. Rodzice z jednej 
strony nie są w stanie przekazać tej 
wiedzy, z drugiej dzieci nie mają kon-
taktu z rówieśnikami i dlatego mogą 
cofać się w rozwoju w takiej izolacji. 
Zarówno społecznie, jak i edukacyjnie.

Niedawno w Zawierciu przepro-
wadzono ankietę wśród młodzieży 
na temat jej przyszłości. Jej wyni-
ki są porażające. Młodzi nie chcą 
mieszkać w Zawierciu, pracować, 
nie wiążą swojego przyszłego ży-
cia z tym miastem. Jak przekonać 
młodych, by jednak w Zawierciu  
zostali?

Znam wyniki tej ankiety. Nie jest to 
dla mnie nic nowego. Myślę, że gdyby 
taką ankietę zrobiono 20 lub 30 lat 
temu, wyniki byłyby bardzo podobne. 
Moim zdaniem Zawiercie musi zain-
westować w jakąś akcję promocyjną, 
żeby pokazać się z tej dobrej strony. 
Bo nie wierzę, że nie ma firm, gdzie ci 
młodzi mogliby pracować. Mogą pra-
cować, mogą rozwijać się. Może ich 
oczekiwania finansowe rozjeżdżają 
się z rzeczywistością, ale gdziekolwiek 
pojadą i będą zarabiać więcej, to jed-
nocześnie życie i utrzymanie będzie 
kosztować ich więcej. Myślę, że przed 
Zawierciem jest bardzo długa droga, 
jeżeli chodzi o promocję, o to, żeby 
pracować z młodzieżą i przekonywać 
ich, że warto tu pozostać.

Wiem, że jako agencja, jako pra-
codawca udzielacie się na forum  
miasta.
W żaden sposób nie odcinamy się od 
współpracy z miastem. W ramach 
naszego projektu Ośrodka Wspar-
cia Ekonomicznego, to między in-
nymi miasto jest naszym partne-
rem. Bierzemy udział w spotkaniach 
organizowanych przez gminę dla 
przedsiębiorców i pracodawców. Na 
co dzień aktywnie współpracujemy 
z Powiatowym Urzędem Pracy i Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej. Z punktu widzenia biznesowego 
zależy nam przecież na tym, by jak 
najwięcej ludzi, młodzieży, zostało 
w Zawierciu, by nasze miasto po-
strzegane było w lepszym świetle. Im 
więcej będzie inwestorów, tym lepiej 
dla nas, bo przecież to nasi potencjal-
ni klienci. Mogę się nie zgadzać ze 
wszystkimi decyzjami władz miasta, 
ale chciałabym, by to miasto jak naj-
lepiej się rozwijało, wyglądało. Myślę, 
że współpraca przedsiębiorców i mia-
sta jest bardzo potrzebna.

Mówiła już Pani o zamierzeniach 
zawodowych, a prywatnie? Jakie 
ma Pani plany na przyszłość, o czym 
Pani marzy?
O skończeniu remontu domu i prze-
prowadzce! O tym, by syn zaczął szko-
łę, córka zerówkę, bym mogła się w tej 
sytuacji znaleźć. Bo przecież, jako ro-
dzic też wchodzę w nowy etap życia. 
Na szczęście są dziadkowie - instytu-
cja dziadków jest tu bardzo ważna!

Dziękuję za rozmowę i życzę speł-
nienia i realizacji wszystkich pla-
nów i zamierzeń.
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Konkurs realizowany jest przez 
Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz 
Zawierciańskie Forum Pracodawców, 
a jego ideą jest umożliwienie 
uczniom szkół średnich w Zawierciu 
odbycie płatnego stażu wakacyjnego 
u wybranego przez siebie pracodawcy 
z naszego miasta.
„Pomimo młodego wieku, Wiktoria 
świetnie dogadywała się z naszymi 
podopiecznymi i chętnie pomagała 
im w codziennych czynnościach. Była 
punktualna i zachęcała dzieciaki do 
wspólnych zabaw i gier. Co więcej, 
zdobyła zaufanie naszych podopiecz-
nych, którzy chętnie spędzali z nią 
czas. Dzięki otwartości, szczerości 
i uśmiechniętej twarzy była przez 
wszystkich lubiana” – powiedział 
Sławomir Janicki, dyrektor CAPOW 
w Zawierciu.
A jak staż wspomina laureatka Kon-
kursu? Czas się przekonać!
Czemu zdecydowałaś się na udział 
w konkursie „Zostańcie w Zawier-
ciu”?
Właściwie złożyły się na to dwie rze-
czy. Już od dłuższego czasu myśla-
łam o podjęciu jakiegoś wolontariatu 
i chciałam sprawdzić, czy umiałabym 
pracować z dziećmi. Ta myśl coraz in-
tensywniej we mnie kiełkowała i wła-
śnie w tym czasie ruszyła kolejna edy-
cja konkursu ,,Zostańcie w Zawierciu’’. 
Pomyślałam, że udział w tym konkur-
sie może pomóc mi rozwinąć skrzydła 
i… zgłosiłam się!
Co należało do Twoich obowiązków 
podczas odbywania stażu?
Podczas odbywania stażu miałam 
wiele różnych obowiązków. Jednak 
przede wszystkim zajmowałam się 
podopiecznymi, pilnowałam ich, po-
magałam na kuchni oraz przy sprząta-
niu. Każdego dnia robiłam coś innego, 
ale niektóre zadania były niezmienne, 
jak np. typowo domowe obowiązki, 

w których uczestniczą podopieczni. 
Tak naprawdę wszystko zależało od 
ustalonego w placówce planu dnia.
Czy Twoje wyobrażenia na temat 
pracy w domu dziecka pokryło się 
z tym, jak wygląda ona w rzeczywi-
stości?
Muszę przyznać, że tak naprawdę 
nie miałam wcześniej jakiegokolwiek 
wyobrażenia na temat pracy w domu 
dziecka. Wcześniej, dużo słyszałam na 
ten temat, ale opinie były różne. By-
łam zatem przygotowana na wszyst-
ko: te złe, jak i dobre rzeczy. Praca 
w Domu Dziecka w Zawierciu okazała 
się bardzo ciekawa. Podczas stażu spo-
tkały mnie tylko dobre rzeczy, więc je-
stem bardzo mile zaskoczona!
Czego nauczyłaś się od pracodawcy 
i czy jesteś zadowolona z odbytego 
stażu?
Na pewno nauczyłam się, że praca 
w takim ośrodku nie jest łatwa i trze-
ba być dobrze przygotowanym psy-
chicznie na różne sytuacje. Zetknęłam 
się z wieloma życiowymi sytuacjami 
i poznałam sposoby, jak sobie z nimi 
radzić. Myślę, że najważniejszą rzeczą 
było dla mnie nauczenie się właściwe-

go, indywidualnego podejścia do każ-
dego podopiecznego. Jestem bardzo 
zadowolona, że dostałam możliwość 
odbycia tego stażu. Dzięki niemu wie-
le się nauczyłam.
Czy wiążesz swoją przyszłość 
z możliwością podjęcia studiów oraz 
pracy na kierunku umożliwiającym 
pracę z dziećmi?
Tak, myślę nad studiami pedagogicz-
nymi lub związanymi z psychologią. 
Chciałabym kiedyś móc pracować 
z dziećmi lub młodzieżą. Utwierdzi-
łam się w tym właśnie dzięki realizacji 
stażu, a pracę z dzieciakami pokocha-
łam całym sercem! Mam jednak świa-
domość tego, że praca wychowawcy, 
pedagoga czy psychologa jest czasem 
naprawdę ciężka.
Czy zamierzasz skorzystać z oferty, 
którą proponuje miasto, a w przy-
szłości podjąć pracę zawodową wła-
śnie na terenie Zawiercia?
Na to pytanie jest mi bardzo trudno 
odpowiedzieć. Na tę chwilę nie wiem 
jak potoczy się moje dalsze życie i czy 
zostanę w Zawierciu. Wszystko zależy 
od losu i tego, jaki scenariusz napisało 
mi życie.

Beata Hąc
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ZOSTAŃCIE W ZAWIERCIU” 2020  
- HISTORIA WIKTORII LUDWIN

Wiktoria – uczennica Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu. Ma wielkie serce zarówno  
do motoryzacji, jak i do ludzi. Marzyła o tym, aby sprawdzić się w zawodzie, który wymaga poświęcenia  

dla drugiego człowieka i zrealizowała je korzystając z szansy udziału w konkursie  
„Zostańcie w Zawierciu” 2020. Laureatka odbyła staż w Centrum Administracyjnym Placówek  

Opiekuńczo-Wychowawczych (CAPOW) w Zawierciu.

Organizatorzy konkursu „Zostańcie w Zawierciu” wraz ze stypendystką



Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu 
rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku i jest 
organizacją pożytku publicznego. Jej działania 
skupione są wokół animowania i wspierania 
organizacji pozarządowych ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii związanych z budowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu, aktywizacją zawodową 
oraz ochroną historii i budowaniem poczucia 
tożsamości narodowej i kulturowej. Przez szereg 
lat CIL realizował wiele projektów związanych 
z rozwojem społeczności z terenu powiatów 
zawierciańskiego i myszkowskiego. CIL to 
organizacja wsłuchująca się w potrzeby lokalnej 
społeczności, dzięki czemu może jej pomóc 
w realny sposób. Centrum Inicjatyw Lokalnych 
stale poszerza zasięg współpracy, aby dotrzeć do 

jak największej liczby osób z ciekawymi pomysłami 
mającymi realny wpływ na rozwój swoich 
społeczności. Organizacja stawia na kreatywność 
zarówno mieszkańców z terenu powiatów 
zawierciańskiego i myszkowskiego, jak i innych 
organizacji, która w sposób pozytywny wpłynie 
na budowanie dobra wspólnego. CIL realizowało 
również projekty, które podniosły jakość oferty 
edukacyjnej pięciu zespołów szkół z powiatu 
zawierciańskiego. Jest zatem organizacją, która 
posiada szerokie spektrum działania, dzięki czemu 
może dbać o równomierny rozwój regionu. Zespół 
Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Prezesem 
Pawłem Abuckim wciąż podejmuje nowe działania 
i poszukuje nowych rozwiązań, które przyświecają 
myśli przewodniej organizacji – wspierania 
aktywności społecznej.

CENTRUM INICJATYW  
LOKALNYCH 

Centrum Inicjatyw Lokalnych

42-400 Zawiercie
ul. Polska 14B
tel. 32 670 20 14
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Organizujemy wydarzenia
społeczno-kulturalne

www.cil.org.pl  
cil@cil.org.pl

tel. 32 67 020 14

Pomagamy w edukacji 
dzieci i młodzieży

Aktywizujemy środowiska 
senioralne

Wspieramy inicjatywy 
lokalne

Wspieramy społeczną 
aktywność


