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Miasto Jaworzno

Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Razem” powstało

Pola Nadziei
Nasze Hospicjum
– Homo Homini im.
Św. Brata Alberta
w Jaworznie od wielu
już lat uczestniczy
w ogólnopolskiej
kampanii Pola Nadziei.

jący docierają do serca człowieka, powodują zatrzymanie się, pochylenie nad sobą i drugim człowiekiem. „To co nas czyni ludźmi
to nie strój” – śpiewa pani Grażyna – jakże to prawdziwe...
Część wiosenna kampanii Pola
Nadziei to prelekcje w szkołach,
przedszkolach, miejscach publicznych. To także kwestowanie

Wspólny przejazd na rolkach otworzył kampanię „Pola Nadziei”

Na rzecz jaworznickiego hospicjum odbył się wyjątkowy koncert
Kampania ta dzieli się na część
jesienną i wiosenną. Podczas trwania jesiennej części kampanii tworzymy w naszym mieście żonkilowe klomby, które mają przypominać mieszkańcom miasta o ludziach chorych i cierpiących. Tegoroczną kampanię zaczęliśmy
od przejazdu rolkarskiego „Rolkuj po nadzieję”, który odbył się
27 września na Sosinie. Brali
w nim udział nie tylko mieszkańcy naszego miasta. Przybyli do nas
rolkarze z ościennych miast, a nawet z Krakowa, Łodzi, Warszawy.
Były zarówno pojedyncze osoby
jak i całe rodziny – z dziećmi, rodzeństwem, rodzicami.
Również we wrześniu
na deskach Teatru Sztuk zagrały
na rzecz hospicjum trzy znakomite jaworznickie zespoły: The Core,
Injazztigation oraz Jerry’s Fingers.
Muzycy całkowicie zrezygnowali
z honorarium, dzięki czemu mogliśmy jeszcze więcej funduszy pozyskać na rzecz naszych chorych
– podopiecznych hospicjum. Swoją obecnością zaszczycili nas wykonawcy chóru Gospel Wings,
dzięki którym wnętrza hospicjum
wypełniła kojąca, ale i napełniająca radością muzyka.
19 października w ramach kampanii „Hospicjum to też życie” zagościła w naszym mieście Grażyna Łobaszewska wraz z zespołem. Koncert pt. „Czas nas uczy
pogody” odbył się po raz kolejny
w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Jaworznie. Publiczność zgromadziła się tak licznie, że brakowało wolnych miejsc. Piosenki pani
Grażyny w sposób wręcz uderza-

w parafiach i na ulicach naszego
miasta. Chcemy uświadamiać nasze społeczeństwo o tym, że człowiek w ostatniej fazie choroby nowotworowej jest nadal w pełni
wartościowym człowiekiem. Nadal ma prawo być kochanym i akceptowanym, ma prawo się realizować. Chcemy pokazywać ludziom, że czas spędzony w hospicjum może być czasem zyskanym – nie straconym. 13 maja
w Miejskiej Bibliotece Publicznej mieliśmy okazję dzielić się
z mieszkańcami miasta naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Na zakończenie tegorocznych Pól Nadziei 24 maja, dzięki życzliwości Teatru Sztuk odbył się koncert pt: „Wszystko dla
Mamy”, podczas którego swoje
talenty zaprezentowali uczniowie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie, uczestnicy
Studia Poezji i Piosenki Zbigniewa Rutkowskiego oraz „Archetti”
– Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna.
Dziękujemy wszystkim Państwu, dzięki którym możemy tak
sprawnie działać na terenie naszego miasta. Dzięki którym możliwe
jest organizowanie tych wszystkich przedsięwzięć. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierają nas rzeczowo i materialnie, Urzędowi Miasta, Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz wszystkim mieszkańcom
i przyjaciołom, dzięki którym pozyskujemy środki na rzecz naszego hospicjum.
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maja w Domu Kultury
w Jeleniu odbyły się
uroczystości związane
z 23. rocznicą powstania Jaworznickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Razem. Najpierw
– o godz. 18.00 – w kościele Świętego Krzyża w Jeleniu odprawiona została msza święta w intencji
członków i sympatyków stowarzyszenia oraz ich rodzin, a potem w domu kultury odbyła się
część oficjalna i na zakończenie
zabawa taneczna.
Jaworznickie Stowarzyszenie
Abstynenckie Razem powstało
w maju 1992 roku przy Przychodni
Zdrowia w Szczakowej, gdzie mieściła się pierwsza siedziba klubu.
Po 8 latach, w roku 2000, przez kilka miesięcy siedziba klubu mieściła się w przychodni zdrowia na Leopoldzie (przy ul. Grunwaldzkiej
235). Najdłużej, bo 12 lat, członkowie i sympatycy klubu i ich rodziny
spotykali się w pomieszczeniach
znajdujących się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Byczynie. Od 1 stycznia 2013
roku klub wynajmuje pomieszczenia w kompleksie handlowym Słoneczna, przy ul. Glinianej 12. Dwa
lata temu zmieniła się nazwa stowarzyszenia. Klubu Abstynentów
Razem przekształcony został w Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie Razem.
Do klubu przyjść może każdy,
zarówno członek stowarzyszenia
jak i osoba niezrzeszona, która
sympatyzuje z ruchem trzeźwościowym, a w przyszłości chciałaby uczestniczyć w imprezach
klubowych. Mamy do dyspozycji
m.in. sprzęt muzyczny i sportowy, komputery oraz projektor filmowy. W poniedziałki wyświetlane
są filmy. Wtorek to dzień sportowy.
Można wtedy m.in. pograć w tenisa stołowego. Środa przeznaczona
jest na zajęcia muzyczne i śpiewanie. W czwartki są zajęcia komputerowe i plastyczne, a w piątki odbywają się spotkania ogólne społeczności klubowej. Wtedy omawiane są ważne sprawy dotyczące działalności klubu.
Bardzo bogata jest oferta programowa stowarzyszenia. Szczególnie dużo jest imprez turystycznych i rekreacyjno-sportowych.
Rajdy piesze i rowerowe, wycieczki
krajoznawcze autokarowe, wyjazdy
do basenów termalnych na Słowacji, turniej tenisa stołowego o mistrzostwo klubu – to tylko niektóre
z imprez, które cieszą się sporym
powodzeniem. Długą tradycję mają
takie spotkania jak: klubowy opłatek, wielkanocny zajączek, rocznica założenia klubu czy wieczornice literacko-muzyczne. W ostatnich latach pojawiły się nowe formy spotkań towarzyskich: biesiada abstynencka, kabareton marcowy, spotkanie z duchami czyli halloween, biesiada barbórkowa oraz
– organizowany wspólnie z klubami
z Mysłowic i Sosnowca – rodzinny
festyn abstynencki. Podczas tych
spotkań jest miejsce na wspólną
zabawę, a także na indywidualne
prezentacje.
Ważne miejsce w działalności
stowarzyszenia zajmują projekty
wzmacniające abstynencję osób,

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił ks. Bronisław Gawron z Piekar Śląskich

Przedstawiciele zaproszonych klubów abstynenckich

Spotkanie rocznicowe w Domu Kultury w Jeleniu
które miały kiedyś problemy przez
alkohol. Na wiosnę i jesienią odbywają się warsztaty terapeutyczne. Ulubioną formą, łączącą wypoczynek z zajęciami terapeutycznymi, jest coroczny 6-dniowy ogólnopolski zlot rodzin abstynenckich
w Małem Cichem k/Zakopanego
(kwiecień/maj). Klubowicze oraz
sympatycy klubu biorą też udział
w corocznym spotkaniu na Jasnej
Górze (pierwsza sobota czerwca),
przeglądzie twórczości abstynenckiej (sierpień), wojewódzkim zlocie rodzin abstynenckich w Leśniowie (wrzesień) oraz śląskim
forum abstynenckim (październik). Nowy Rok społeczność klubu wita każdorazowo na bal sylwestrowym. Inne taneczne imprezy
to: bal przebierańców (ostatki), zabawa andrzejkowa oraz dyskoteki.
W klubowym kalendarzu jest również miejsce na imprezy dla dzieci. Każdego roku organizowane
są spotkania z okazji dnia dziecka oraz św. Mikołaja.
Na spotkaniu z okazji
23. rocznicy powstania JSA Razem, w Domu Kultury w Jeleniu
obecni byli m.in. przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi
klub współpracuje w codziennej
działalności – zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Tadeusz Kacz-

marek, przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
Wiesława Szadkowska oraz kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Janina WojciechowskaSkoczek, która zakładała stowarzyszenie. List z gratulacjami oraz życzeniami przysłał także Senator RP
Bogusław Śmigielski. Nie zabrakło również delegacji zaprzyjaźnionych stowarzyszeń abstynenckich z Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Oświęcimia, Miasteczka Śląskiego, Mysłowic, Sosnowca, Świętochłowic
oraz Zawiercia.
Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie Razem działa na rzecz wszystkich osób, dla
których alkohol nie jest potrzebny. Jeśli chcesz spędzić swoje życie na trzeźwo, w gronie znajomych i przyjaciół, biorąc udział
ciekawych imprezach zapraszamy do nas. Siedziba stowarzyszenia na Podwalu przy ul. Glinianej
12 otwarta jest od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 17.00
do 20.00. Działalność stowarzyszenia w dużej mierze dotowana
jest z budżetu Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Ryszard Karkosz

