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Święto Trzech króli 
w Częstochowie 
6 stycznia częstochowianie uczcili Święto Trzech

Króli uroczystym korowodem. 
Uliczny przemarsz zorganizowało Katolickie Sto−

warzyszenie Młodzieży. Częstochowa była jednym ze
170 miast, w których nawiązano do tradycji radosnego
czczenia Święta. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą
w Archikatedrze Częstochowskiej, którą odprawił bp
Antoni Długosz. Po Eucharystii licznie przybyli
mieszkańcy przeszli Aleją Najświętszej Maryi Panny
do stóp Jasnej Góry, towarzysząc monarchom jadącym
w bryczce eskortowanej przez żołnierzy. Po drodze na
placu Biegańskiego miało miejsce przedstawienie. Ra−
tusz stał się na moment siedzibą króla Heroda. Władca
witał przybyłych gości z balkonu, na dole młodzi akto−
rzy śpiewali kolędy i tańczyli.                                R

Referendum wyznaczone na
dzień 19 stycznia br. prawdopo−
dobnie rozstrzygnie, czy Kamyk,
należący aktualnie do gminy Kło−
buck, utworzy wraz z czterema
sąsiadującymi miejscowościami
odrębną gminę.

N ie jest to pomysł nowy – Kamyk
był gminą jeszcze w połowie lat

70−tych. Inicjatywa jej reaktywacji
oficjalnie powstała ponad dwa lata te−
mu, w roku ubiegłym natomiast roz−
poczęto zbieranie podpisów. Należało
zebrać ich co najmniej 1706, co sta−
nowi 10 procent liczby wszystkich
mieszkańców gminy uprawnionych
do głosowania. Zebrano więcej i pod−
jęto kroki do wyznaczenia terminu re−
ferendum. Obok Kamyka gminę
tworzyłyby sołectwa: Biała, Kopiec,
Borowianka i Nowa Wieś. Inicjaty−
wie, jak łatwo się domyślić, nie są
przychylni radni na czele z burmi−
strzem, Krzysztofem Nowakiem.

– Samorząd gminy zasłania się
różnymi problemami, jak budowa
kanalizacji, wzrostem bezrobocia czy
spadkiem prestiżu. W tej chwili

w nazwie urzędu nie ma słowa gmi−
na, jest więc Urząd Miasta. Jest to
sprawa anormalna, miasto decyduje o
losach wsi. Na 21 radnych 14 miesz−
ka w mieście. Nie mamy zatem siły
przebicia – mówi pełnomocnik grupy
inicjatorów, Jerzy Szaflik.

Ponadto zwolennicy uniezależ−
nienia Kamyka od Kłobucka wskazu−
ją na obniżenie rangi miejscowości
i złą wolę Rady Miejskiej, która od−
rzuca wnioski i postulaty podlegają−
cych jej wsi.

Wspomniana kanalizacja to jeden z
argumentów władz Kłobucka. Na ten
cel pozyskano unijne dotacje. – Nie ma
absolutnie możliwości, by przepadły.
Pieniądze otrzymała gmina Kłobuck,
a ona będzie istniała nadal. Za każdą
pożyczkę i dofinansowanie odpowiada
ten, kto ją wziął, jeżeli jednak przyszła
gmina Kamyk chciałaby partycypować
w kosztach, nie będzie z tym większego
problemu. Taka sytuacja po porozumie−
niu się obu gmin jest moim zdaniem
możliwa – dodaje Jerzy Szaflik.

Zapytany o zdanie na temat inicja−
tywy mieszkańców Kamyka i Białej
poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon
Giżyński odpowiedział: Determinacja
mieszkańców przyszłej gminy Kamyk

ma uzasadnie−
nie, zarówno w
złych rządach
lewicy w gmi−
nie Kłobuck,
jak i w poczu−
ciu własnej si−
ły. Nowo
powstająca –
na osi Kamyk−
Biała – gmina
miałaby wszel−
ką rację bytu,
ze względu na
spory poten−
cjał i wyrazisty
profil społecz−
no−gospodar−
czo−kulturowy.

Kamyk jako gmina zyska dostęp
do większych środków przeznaczo−
nych na obszary stricte wiejskie –
dziś, podlegając pod Kłobuck tworzą
gminę miejsko−wiejską. Podobnie
jest w szkolnictwie, bowiem szkoły
wiejskie uzyskują dotacje wyższe o
37 procent. 

Z przedstawionej symulacji bu−
dżetu wynika, że dla nowo utworzo−
nej gminy przewidziana byłaby
nadwyżka wahająca się od 1 mln zł

do 3 mln zł, a i mieszkańcy Kłobuc−
ka na tym zyskają. Zatrudnieni przez
inicjatorów przedsięwzięcia fachow−
cy wyliczyli, że dochody przyszłej
gminy mogą wynosić 11 mln zł.

Obecnie gminę Kłobuck za−
mieszkuje 20.663 osób, wśród któ−
rych znajdują się mieszkańcy pięciu
miejscowości chcących się unieza−
leżnić miejscowości. Gminę Kamyk
zamieszkiwałoby zatem 3.809 osób
na obszarze 37, 44 km kw. AG

Kamyk chce niezależności od Kłobucka

Akcje o referendum rozpropagowano we wszystkich zainteresowanych

miejscowościach. Na zdjęciu dworek w Kamyku.
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Czwarty zastępca
prezydenta

P rezydent Krzysztof Matyjaszczyk
na stanowisko czwartego zastęp−

cy powołał Wandę Kuklę. Do zadań
czwartego zastępcy będzie należał
nadzór pracy czterech Wydziałów
Urzędu Miasta Częstochowy: Rozwo−
ju Miasta, Mienia i Nadzoru Właści−
cielskiego, Geodezji i Kartografii oraz
Komunalnego. Wanda Kukla przez
ostatnie trzy lata pełniła funkcję dorad−
cy Prezydenta. – Do decyzji o powoła−
niu kolejnego zastępcy przyczyniła się
wzrastająca liczba zadań samorządu, a
także wymagający „Program wspiera−
nia przedsiębiorczości i tworzenia no−
wych miejsc pracy w Częstochowie na
lata 2013−2018” – argumentuje prezy−
dent. AG
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Zabijanie drobnego
handlu

Ponad trzydziestu pracowników i wła−
ścicieli sklepów w rejonie pl. Daszyńskiego
w Częstochowie zaapelowało do prezydenta Częstochowy
o naprawienie niekorzystnych zmian w komunikacji miej−
skiej, jakie nastąpiły w listopadzie 2013 roku. „Po remoncie
miało zmienić się na lepsze. Zmieniło się na gorsze. Pl. Da−
szyńskiego świeci pustkami. Autobusy omijają plac. Zlikwi−
dowano też bardzo dogodny punkt przesiadkowy.
Pozostawienie kilku linii jadących w jedną stronę nic nie da−
ło. Mieszkańcy, którzy wysiadają tuż poza placem nie wra−
cają.” – czytamy w petycji, która częstochowianie nadesłali
do redakcji. 

Mieszkańcy, będąc zadowolonymi z przeprowadzonych re−
montów zwracają uwagę, że przeniesienie linii autobusowych
poza obręb pl. Daszyńskiego zaskutkowało znaczącym spad−
kiem obrotów w ich sklepach, nawet o 50−60 procent. To w kon−
sekwencji może stać się przyczyną likwidacji ich działalności
gospodarczych, a zatem ich podstawowego źródła utrzymania. 

Bezrobocie w Częstochowie jest jedno z najwyższych
w kraju (13 procent). Nie od dzisiaj obserwujemy też zwijanie
się drobnego handlu w naszym mieście. Coraz więcej pojawia
się pustostanów lokalowych w Alei NMP, przy ul.: Ogrodo−
wej, Krakowskiej, Berka Joselewicza, Warszawskiej. Obawy
handlowców nie są zatem bezpodstawne, bo zaordynowane
komunikacyjne zmiany podcinają im skrzydła. Wspomagają
za to handel w Galerii Jurajskiej. Czy jest to celowy zabieg?
Czy chodzi o zniszczenie resztek częstochowskiego, drobnego
handlu? 

URSZULA GIŻYŃSKA

Dyskutujący w studio programu kultu−
ralnego TVP2, niedzielnym porankiem,
na temat ostatnich wydarzeń „wokół” Te−
atru Narodowego w Krakowie, któremu
dyrektoruje pan Klata, stwierdzili, że
widz polski jest niewyedukowany. Podsu−
mowując ową debatę, prowadzący pro−
gram, nazwał ludzi, którzy odważyli się na zdecydowany
protest wobec działań pana dyrektora, „oszalałą grupą””. Po−
nieważ identyfikuję się z tą niewyedukowaną, oszalała gru−
pą, muszę przyjąć „na klatę”, że jestem zwykłym kołtunem,
tumanem i niedoukiem. Nawet jednak takiego ignoranta, jak
ja niezwykle bawi wiara wszystkich tych mędrców od kultu−
ry, debatujących w publicznej telewizji, w to, że ich ocenami
i diagnozami ktoś – poza p. Klatą i jemu podobnymi − w ogó−
le się przejmuje. Już przecież nawet wiadoma gazeta przesta−
ła mieć złudzenia, że kształtuje opinie większości Polaków.
Ważniejsze jednak od samopoczucia fachowców od życia
kulturalnego polski, jest dlaczego w ogóle zdarzają się dziś w
naszej ojczyźnie sytuacje takie, jak w Krakowie czy Warsza−
wie. Moim zdaniem, tłumaczy to idealnie jedno z przysłów,
które, jak powszechnie wiadomo są mądrością narodu: „Ry−
ba psuje się od głowy!”. 

Coraz częściej i boleśniej niestety, doświadczamy dziś w
Polsce buty  rządzących. Sprawujący władzę – z panem Pre−
mierem na czele – już dawno uznali, że mogą z narodem zro−
bić wszystko, więc robią. Podniesiemy wiek emerytalny – a
co! Kto nam podskoczy! Przewodniczący zrugany został
przez premiera jeszcze w sejmie, a demonstrację Solidarno−
ści w Warszawie władza zwyczajnie obśmiała: pospacerowa−
li sobie, popatrzyli, jak stolica pięknieje, pośpiewali,
pokrzyczeli i… rozjechali się do domów. Przekręty finanso−
we, skandale korupcyjne, nieprawdopodobne decyzje mini−
sterstwa zdrowia skutkujące wybiórczym finansowaniem
leczenia śmiertelnie chorych, niszczenie systemu edukacji.
Kto jest w stanie to wytrzymać? POLACY! Podobnie, jak ko−
lejne podwyżki wszystkiego, rujnujące do końca polskie
przedsiębiorstwa − podniesione stawki ZUS. To wszystko
nic! Premier swój chłop, taki ludzki pan! Zjadł śniadanie u
zwykłej rodziny i na kilka tygodni słupki mu podskoczą. Bę−
dzie mógł dalej w spokoju, konsekwentnie i precyzyjnie re−
alizować plan demontażu państwa. A wszystko zgodnie z
nowymi (?) priorytetami UE, które zadeklarował nasz wielki
przyjaciel, Angela Merkel (20.12. 2013 r. w niemieckim par−
lamencie w expose inaugurującym jej trzecią, kanclerską ka−
dencję), że Europa musi się rozwijać, a kraje członkowskie
mają zaakceptować fundamentalną zmianę, również utratę
suwerenności. 

ANNA DĄBROWSKA

MYŚLENIE NIE BOLI

Przy dyskusji o teatrze

BEZ PRZYMRUŻENIA

Na przedświątecznej sesji Rada Miasta uchwaliła budżet na
2014 rok. Do zrealizowania czeka zatem ponad sto inwe−

stycji na łączną kwotę 1 mld 103 mln zł. Za przyjęciem budżetu
na 2014 rok opowiedziało się 21 radnych, 3 było przeciw a 4
wstrzymało się od głosu.

Dochody tegorocznego budżetu wyniosą 1 mld 69 mln 117
tys. 460 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie to
kwota powyżej 4,5 tys. zł, a więc więcej niż w poprzednich la−
tach. W tym roku mniejsze będą wpływy z ze skarbu państwa,
choć subwencje i dotacje stanowią 56 procent dochodów tego−
rocznego budżetu.

Przy obecnym budżecie deficyt wyniesie niemal 20 mln zł,
co oznacza znaczny spadek w stosunku do ostatnich lat. Także
zaciągnięty na potrzeby inwestycji kredyt jest niższy, niż w la−
tach ubiegłych. Prezydent Matyjaszczyk zapowiedział znaczne
ograniczenie przyrostu zadłużenia.

Mniej pieniędzy w stosunku do minionego roku miasto do−
stanie na edukację, co jest związane ze zmniejszeniem się licz−
by uczniów w częstochowskich szkołach. Nie zmienia to
jednak faktu, że na oświatę przeznaczono najwięcej, bo ponad
355 mln zł. Zaplanowano modernizacje boisk, promocję spor−
tu, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Z kultural−
nego kalendarza nie zniknie żadna miejska impreza. 

Miasto wesprze alternatywną dla zapłodnienia in vitro me−
todę walki z bezpłodnością – naprotechnologię. Na ten cel
przeznaczono 80 tys. zł. Wcześniejsze programy zdrowotne bę−
dą kontynuowane. Remontu doczeka się też Miejski Szpital Ze−
spolony (3,5 mln. zł). 

Wśród najbardziej kosztownych inwestycji znalazły się:
Przebudowa DK−1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na

skrzyżowaniu z DK−46; połączenie z ul. Srebrną na kwotę 48
488 290 zł;

Przebudowa DK−91 w Częstochowie − ul. Warszawska i ul.
Rędzińska wraz z budową węzła DK−91 z DK−1 na kwotę
39 150 274 zł;

Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III
od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego na kwotę
16 000 000 zł;

Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza
technicznego na kwotę 5 245 000 zł; 

Rozbudowa ul. Nadrzecznej na kwotę 4 000 000 zł.
Wśród „mniejszych” wydatków znalazło się zagospodaro−

wanie przestrzeni Starego Rynku – Teatr Przestrzenny rzeźb
Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką na kwotę 200 000 zł, bu−
dowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie na
kwotę 626 454, a także liczne budowy i przebudowy ulic i
chodników. Na liście wydatków znaczne miejsce zajęły pro−
gramy społeczne.

AG

Nowy rok, nowy budżet
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20 grudnia 2013 roku w
Wyższym Seminarium
Duchownym w Często−
chowie z księdzem Ar−
cybiskupem Wacławem
Depo spotkały się środo−
wiska ruchów katolic−
kich. Ksiądz Arcybiskup
przekazał życzenia w
duchu zawierzenia Mat−
ce Bożej. 

UL

Świąteczne życzenia od Arcybiskupa

Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo przyjmuje życzenia od radnego Sejmiku

Wojewódzkiego Artura Warzochy.

Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo w rozmowie z przewodniczącym Klubu Radnych

PiS częstochowskiej Rady Miasta Arturem Gawrońskim i prezesem Unii Laikatu Katolickiego

Józefem Błaszczeciem.

Na uroczystości obecni byli także posłowie

Prawa i Sprawiedliwości 

– Jadwiga Wiśniewska i Szymon Giżyński
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KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
prezydent Częstochowy

– Trudno mi
wskazać na jedno naj−
ważniejsze wydarze−
nie mijającego roku
w Częstochowie. Na
pewno jednym z naj−
bardziej istotnych jest
fakt, że udało nam się
wspólnie stworzyć i
uchwalić Program wspierania przed−
siębiorczości i tworzenia nowych
miejsc pracy na lata 2013−2018. To
efekt współpracy ze środowiskiem
gospodarczym. Ponadto dla mnie
bardzo istotne jest to – oprócz zakoń−
czonych kilku ważnych inwestycji
drogowych – choćby takich jak mo−
dernizacja Alei Najświętszej Maryi
Panny czy drugi etap Korytarza Pół−
nocnego, że wreszcie – dzięki na−
szym wspólnym staraniom –
jesteśmy blisko rozszerzenia terenów
specjalnych stref ekonomicznych
w Częstochowie. Mam nadzieję, że
zgodnie z deklaracjami Ministerstw
Gospodarki i Finansów, będziemy
mieli w Częstochowie kolejne dział−
ki z preferencyjnymi warunkami dla
inwestorów. To daje realną szansę na
nowe miejsca pracy. Cieszę się też,
choć na razie jeszcze nieśmiało, że
powoli zaczyna w mieście spadać
poziom bezrobocia, pomimo niedaw−
nej redukcji zatrudnienia w ISD Hu−
cie Częstochowa. Chcę wierzyć, że
to zapowiadany przez premiera ko−
niec kryzysu. Jestem zadowolony
z bardzo dobrych efektów naszych
starań o środki unijne dla często−
chowskiego subregionu w nowym
okresie programowania w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Teryto−
rialnych (ponad 104 mln euro) oraz
z inwestycji drogowych, które udało
się wprowadzić do nowego Regio−
nalnego Programu Operacyjnego. No
i z tego, że generalnie na wielu czę−
stochowskich drogach udało nam się
w tym roku zrobić ilościowy i jako−
ściowy modernizacyjny skok.

ARTUR GAWROŃSKI
przewodniczący klubu Radnych PiS

– Niewątpliwym
sukcesem było zorga−
nizowanie 7 września
2013 roku w Urzę−
dzie Miasta sympo−
zjum naukowego
„Ekologia prokreacji.
Jak sobie radzić z
bezpłodnością?”,
przy współpracy Polskiego Stowa−
rzyszenia Obrońców Życia Człowie−
ka oraz Prawa i Sprawiedliwości
w Częstochowie. Podczas sympo−
zjum mieszkańcy Częstochowy mo−
gli wysłuchać ważnych wykładów
prof. dr. hab. n. med. Bogdana Cha−
zana, dyrektora Szpitala Ginekolo−
giczno−Położniczego w Warszawie,
członka komisji problemowych Re−
gionalnego Biura Europejskiego
Światowej Organizacji Zdrowia i Ra−
dy Europy na temat „Jak sobie radzić
z bezpłodnością”, a także prof. dr.
hab. Andrzeja Kochańskiego z  In−
stytutu Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN w Warszawie na
temat „Wpływ technologii in vitro na
geny człowieka”. W kolejnym refe−
racie lek. med. Pani Daria Mikuła−
Wesołowska (lekarz, instruktor
Modelu Creightona, bioetyk) „Na−
protechnologia odpowiedzią na po−
trzeby pacjenta” przedstawiło
doświadczenie Ośrodka Troski
o Płodność Dar NaPro w Bielsku−
Białej”. W sympozjum głos zabrali
także: poseł Szymon Giżyński, radny
Sejmiku woj. śląskiego Artur Warzo−
cha, wiceprezes Unii Laikatu Kato−
lickiego Krzysztof Janus oraz ja,
Sympozjum rozpoczęło publiczną
dyskusję na temat naprotechnologii,
dzięki której powstał Obywatelki
Projekt Uchwały Rady Miasta Czę−
stochowy, który został poparty przez
większość Rady Miasta. Uchwała sa−
morządu Częstochowy, która jako
pierwsze miasto w Polsce będzie re−
finansować leczenie niepłodności
metodą naprotechnologii, może skut−
kować tym, że inne samorządy sko−
rzystają z naszego doświadczenia,
a być może i Rząd RP.

JERZY NOWAKOWSKI
radny Klubu PiS, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

– Podsumowując
wydarzenia i zadania
zrealizowane przez
samorząd często−
chowski w mijającym
2013 roku, nie będę
ekscytował się re−
montami dróg czy in−
westycjami, które są
wpisane w działalność każdej gminy.
Do nielicznych działań pozytyw−
nych, które stanowiły o realizowaniu
pewnej wizji rozwoju miasta służącej
społeczeństwu, należy bez wątpienia
wdrożenie nowatorskiego programu
upowszechniania tenisa ziemnego
wśród mieszkańców – głównie mło−
dzieży – pod wiele mówiącą nazwą:
„Często na korcie”. To program, któ−
ry − obok bezpłatnych, międzyszkol−
nych turniejów, organizowanych
przez zwycięzcę konkursu Klub Te−
nisowy „Victoria” (na poziomie
szkół podstawowych, gimnazjów, li−
ceów i szkół wyższych) zawierał po−
kazy gry mistrzów (Dawida Celta,
sparingpartnera Agnieszki Radwań−
skiej i komentatora Eurosportu, byłe−
go mistrza Polski), czy naukę gry
w tenisa na pl. Biegańskim dla naj−
młodszych, czy turnieje odpłatne dla
dorosłych. Przesłanie jakie Program
niesie dla społeczeństw, to: być w ru−
chu, być aktywnym, mieć ambicje
sportowe – po prostu być „Często na
korcie”. 

LECH MAŁAGOWSKI
częstochowski radny

– Na pewno ubie−
gły rok miał więcej
smutnych wydarzeń.
Najgorszymi były
zwiększenie bezrobo−
cia – miasto ciągle nie
może się z tym uporać
oraz największy cios –
problemy Huty i zwol−
nienie 1,5 tysiąca pra−
cowników. Niestety, ciągle jest zbyt
mało inwestycji, które pobudzają życie
miasta. Przyjemniej natomiast było
w kulturze. Na uwagę zasługują: bar−
dzo pożyteczna edukacyjnie impreza –
Industriada, która pokazała zabytki
techniki w górnictwie, hutnictwie
i Muzeum Zapałek oraz 35−lecie Ze−
społu Pieśni i Tańca „Częstochowa”
i Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater”. Cieszy podtrzymywanie trady−
cji i kontynuacja Festiwalu, który tak
pięknie promuje Częstochowę. Warty
podkreślenia jest też fakt, że mimo tak
zmasowanego ataku na Kościół, na Ja−
sną Górę przybyło ponad 3,5 miliona
pielgrzymów. Świadczy to o tym, że
Częstochowa nadal uważana jest za
duchową stolicę Polski. Nasze miasto
promują też sportowcy. Może nie było
spektakularnych sukcesów, ale ich za−
angażowanie i waleczność są marką,
która rozsławia imię Częstochowy.

PRZEMYSŁAW WRONA
przewodniczący Klubu Radnych PO

– Najważniejsze
wydarzenia z ostat−
nich dwunastu miesię−
cy podzieliłbym na
dwie kategorie: nega−
tywną i pozytywną.
Negatywną –  najważ−
niejszą, moim zda−
niem, była i jest
sytuacja w ISD Huta Częstochowa,
a dokładnie redukcje/zwolnienia bli−
sko 1500 pracowników. To bardzo
niekorzystna i niepokojąca sytuacja
dla pracowników i ich rodzin, a także
dla samego Miasta. Bezrobocie jest
w naszym regionie najważniejszą
kwestią do rozwiązania, z którą wła−
dze Miasta nie do końca są w stanie
sobie skutecznie poradzić. Pozytyw−
ną –  inwestycja drogowa. Długo wy−
czekiwana i bardzo potrzebna
inwestycja węzła DK1−al. Jana Pawła
II z całkowitym kosztem budowy 83
mln złotych, z czego dotacja unijna
wyniosła 64 mln złotych. Cieszę się
tym bardziej i dziękuję przy tej okazji
za pozytywny lobbing poseł RP Hali−
nie Rozpondek oraz senatorowi RP
Andrzejowi Szewińskiemu.

Zebrały ANNA GAUDY i UG

Najważniejsze wydarzenia minionego roku

Kolejne spotkanie w Muzeum Mo−
net i Medali Jana Pawła II w Czę−

stochowie odbyło się 13 grudnia. Tym
razem gospodarz miejsca, dyrektor
Muzeum Krzysztof Witkowski, zapro−
sił brata Mariana Markiewicza ze
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowe−
go, który pełnił posługę w Domu Pol−
skim w Rzymie w czasach dwóch
wielkich polskich Kapłanów: prymasa
kardynała Wyszyńskiego i kardynała
Wojtyły. Praca brata Mariana w Domu
Polskim polegała głównie na przywo−
żeniu gości Domu z i na lotnisko, wo−
żeniu ich na różne uroczystości
i audiencje do Watykanu. Były rów−
nież wyjazdy poza Rzym – ?na Monte
Casino, do Asyżu i innych włoskich
miast. W czasie spotkania mieliśmy
możliwość wysłuchania wielu cieka−
wych opowieści o spotykanych w cza−
sie jego rzymskiej posługi kapłanach.
Głównym jednak tematem był, jak
zwykle w tym miejscu – bł. Jan Paweł
II. Brat Markiewicz przywoził kard.
Karola Wojtyłę również na konklawe,
które wybrało go Papieżem. Wspomi−

nając ten czas opowiedział, że na wy−
raźne życzenie Księdza Kardynała,
wieczorem przed konklawe… ostrzygł
przyszłego Papieża. Usłyszeliśmy
również zupełnie nieznaną historię do−
tyczącą zamachu na Jana Pawła II.
Otóż, kula, która zraniła Papieża i
przeszyła jego ciało, zraniła jeszcze
dwie kobiety. Jedna była Filipinka,
druga obywatelką USA. Ta druga ko−
bieta urodziła się tego samego dnia,
miesiąca i roku co Jan Paweł II. Miej−
sce jej urodzenia to miasto Wadowice.

Opowieści br. Mariana Markie−
wicza były ciekawe i zupełnie inne
od tych, które zapisane są w dzienni−
kach jego najbliższych współpra−
cowników. Wynika to z faktu, ze
kontakty Ojca Świętego z br. Maria−
nem z konieczności były krótkie
i czas nie pozwalał na dłuższą wy−
mianę myśli. Jednak i w tych krót−
kich możemy odnaleźć Wielkiego,
Bożego Człowieka, jakim był. dziś
już błogosławiony Jan Paweł II. 

Część artystyczną wieczoru wy−
pełnił muzyka zespołu Krakowskie

Przedmieście w składzie: Agata Ber−
nadt i Adam Prucnal. Wcześniej – z
dedykacją dla Gościa wieczoru – za−
śpiewała Weronika Zielińska.  AD

Z bratem Markiewiczem w Muzeum Monet 

Brat Marian Markiewicz.

W ostatniej dekadzie Oczyszczal−
nia Ścieków „Warta” zmoderni−
zowała i unowocześniła zakład,
dostosowując go do wymogów
unijnych. 

W latach 2004−2008 za kwotę
ponad 60 milionów złotych

(w tym 30 milionów dołożyła Unia
Europejska w ramach funduszów
ISPA i Spójności) władze spółki
przeprowadziły pierwszą część mo−
dernizacji. – Z zadania wywiązali−
śmy się dobrze. Inwestycję
zakończyliśmy w wymaganym ter−
minie, i co ważne, otrzymaliśmy za
nią szereg nagród i wyróżnień – mó−
wi prezes Zarządu OŚ „Warta” Rafał
Lewandowski.

Obecnie Oczyszczalnia prze−
chodzi drugi etap unowocześnienia.
– W czerwcu 2012 roku aplikowali−
śmy o dotację do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dalsze nie−
zbędne remonty, w tym najważniej−
sze zadanie: przebudowę jedynej
przepompowni ścieków w Często−
chowie, zlokalizowanej przy ul. Ża−
biej. Umowę podpisaliśmy 12 lipca
2013 roku – informuje prezes Le−
wandowski. 

W skład całego projektu wcho−
dzą cztery zadania, których koszt
oszacowano na prawie 60 milionów
złotych, ponad 20 milionów złotych
z Funduszu Spójności dołoży do in−
westycji Unia Europejska. Trzy za−
dania już wykonano. Wprowadzono
technologię biogradex (koszt 6 mln
400 tys. zł), wymieniono linie ka−
blowe umożliwiające sterowanie
elektroniczne (ponad 1 mln zł) oraz
zmodernizowano piaskownik z bu−
dynkiem krat i odtłuszczacza (18
mln zł). 

Od czerwca 2013 roku trwa mo−
dernizacja centralnej przepompowni
ścieków przy ul. Żabiej (ponad 31
mln zł). Prace, jak podkreśla prezes
Lewandowski, przebiegają w bar−
dzo trudnych warunkach. – Moder−
nizacja prowadzona jest na obiekcie
czynnym, na substancji bardzo sta−
rej, nigdy nie remontowanej. Wy−
mieniamy urządzenia z lat 60. i 70.
ubiegłego wieku, wykonywane na
zamówienie spółki, do których dzi−
siaj nie ma części zamiennych. Do−
datkową trudność sprawia to, że
teren jest położony w depresji w za−
kolu rzeki i większość prac toczy się
poniżej poziomu ziemi – tłumaczy
Rafał Lewandowski.

Przepompownia ma dla miasta
strategiczne znaczenie pod wzglę−
dem bezpieczeństwa epidemiolo−
gicznego. Jest zabytkiem klasy
zerowej. Rocznie przepompowuje
16 milionów metrów sześciennych
ścieków. Jej modernizacja zakończy
się na przełomie pierwszego i dru−
giego kwartału 2015 roku. Szefem
zarządzającym projektu jest proku−
rent firmy Andrzej Niestrój, kom−
pleksowo za projekt odpowiada
MAO – Ewelina Balt, a od strony fi−
nansowej –  dyrektor ds. inwestycji,
Agnieszka Siemińska. 

Dzięki zastosowanej technice
biogradeksu eliminuje się powstałe
wskutek oczyszczania  ścieków ga−
zy. Natomiast dzięki nowoczesnym
technikom użytym przy moderniza−
cji piaskownika uzyskuje się
oczyszczony, pozbawiony części or−
ganicznych piasek, który może być
praktycznie wykorzystany. – Już
dzisiaj piasek z piaskownika używa−
ny jest do podbudowy dróg betono−
wych. Taka droga powstała na
terenie Oczyszczalni. Ten pomysł,
wypracowany wspólnie z naukow−
cami Politechniki Częstochowskiej,
otrzymał nagrodę na Międzynarodo−
wych Targach Innowacji w Brazylii.
Prowadzimy dalsze badania z Poli−
techniką Częstochowską nad możli−
wością wykorzystania piasku do
posypywania ulic w zimie. Nato−
miast pierwsza modernizacja zakła−
du zlikwidowała osad ściekowy.
W suszarni przerabiamy go na gra−
nulat o dużej wartości kalorycznej
i sprzedajemy do cementowni. Na
wysypisko trafiają jedynie skratki,
czyli materiały nieorganiczne, które
zatrzymują się na kratkach – mówi
Ewelina Balt. 

Oczyszczalnia Ścieków „War−
ta” posiada jeszcze jedną oczysz−
czalnię w Dźbowie. Spółka już
myśli o jej modernizacji, a może na−
wet budowy nowej. – W tej chwili
jesteśmy na etapie koncepcji, by
w następnym, ostatnim dużym roz−
daniu pieniędzy dla Polski na lata
2014−2020 wystąpić o środki na jej
modernizację. Muszę podkreślić, że
bardzo dobrze układa się nasza
współpraca z Narodowym i Woje−
wódzkim Funduszem Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz
z Ministerstwem Środowiska – do−
daje prezes Lewandowski.

URSZULA GIŻYŃSKA

„Warta” buduje nową przepompownięZ bloga 

posła Szymona Giżyńskiego

No i wynaleźli
Publicysta i producent filmowy, Ma−

ciej Pawlicki zamieścił
w tygodniku „w
SIECI” (23.09.2013r.)−
charakterystyczny dla
linii tego tytułu− tekst:
„Wyzwoliciel z polsko−
ści”, w którym, z nie−
omylnością erudyty,
podaje liczne przykłady – tudzież celne
komentarze i historyczne paralele – dewa−
stacji państwa polskiego, pod rządami eki−
py premiera Donalda Tuska, w ostatnich
sześciu latach.

Autor pędzi brawurowo przez
wszystkie kolejne stacje drogi krzyżo−
wej narodu z Tuskiem, po czym, nagle,
z przeraźliwym piskiem hamulców, za−
trzymuje swój wehikuł nieubłaganych
zarzutów – w szczerym polu. Dlaczego
tak Pawlicki czyni? Nie wiem. A cze−
mu nie wiem? Bo Pawlicki na pytanie:
„Czy Tusk jest zdrajcą?”, które sam so−
bie stawia w konkluzji swego artykułu,
odpowiada: „Tego nie wiemy”.
Paradoks polega na tym, iż wyręczyć
Pawlickiego w odpowiedzi może każ−
dy uważny czytelnik artykułu „Wy−
zwoliciel z polskości”, zwłaszcza, na
przykład, takiego jego fragmentu:
„Tusk i jego ekipa sprawiają wrażenie,
jakby za swą strategię przyjęli zasadę
księcia Bogusława, by chorej Rzeczy−
pospolitej wyrządzić przysługę wyrwa−
nia poduszki spod głowy”, lub innego,
nieco dłuższego fragmentu: „Tusk i je−
go propagandyści, po raz pierwszy w
polskiej historii, zdołali tak skutecznie
wymieszać wirusa nienawiści z wiru−
sem nieodpowiedzialności. Dotąd bo−
wiem polscy zdrajcy pryncypialnie
zasłaniali się swoiście pojmowanym
dobrem ojczyzny. Dokonywali, ich
zdaniem, wyboru mniejszego zła, oca−
lali Rzeczpospolitą przed anarchią, ob−
cą interwencją albo rodzimą tyranią.
Były to kłamstwa, mniej lub bardziej
wiarygodne, ale jednak odwołujące się
do rzekomego dobra wspólnoty, nie
kwestionując sensu jej istnienia. Dopie−
ro Donald Tusk wprowadził ze swą
ekipą nowy model rządzenia pań−
stwem: rezygnacji z budowania pań−
stwa i wspólnoty na rzecz małości,
egoizmu i niebycia”.

Ostatni akapit tekstu Macieja Paw−
lickiego brzmi: „Rosyjscy i niemieccy
władcy od 300 lat szukają Polaka, któ−
ry najskuteczniej rozmontuje Polskę
od wewnątrz. No i znaleźli”.

Trzeba przyznać, że do końca za−
chował Pawlicki precyzję, zimną krew
i ostrożność. Ach to: „No i znaleźli”….
Można bowiem znaleźć – także przy−
padkiem− coś dla siebie bardzo cenne−
go i pożytecznego; najczęściej jednak
jest to coś – z wyjątkiem zguby – co po−
wstało bez naszego udziału. Gdyby zaś
Pawlicki napisał: „No i wynaleźli” –
wszystko byłoby jasne, bo dotyczyłoby
kierowniczego sprawstwa obu wielkich
wynalazców: współczesnych władców
Rosji i Niemiec, którzy z wielką cier−
pliwością wypracowali wreszcie to, co
chcieli. No i wskazywałoby palcem na
zdrajców. •
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Na zaproszenie częstochowskiego
radnego Sejmiku Wojewódzkiego
– Artura Warzochy – Częstocho−
wę w dniach od 6 do 8 grudnia
2013 roku  odwiedziła pięćdzie−
sięcioosobowa grupa działaczy
Związku Polaków na Białorusi,
na czele z przewodniczącą Rady
Naczelnej ZPB Andżeliką Borys,
niestrudzoną bojowniczką o toż−
samość Polaków na Białorusi. 

Podczas konferencji prasowej
7 grudnia w Civitas Christiana

Andżelika Borys podkreślała, że przy−
jazd Polaków ma chrakater modlitew−
ny, duchowy. – Chcemy pokłonić się
Najświętszej Maryi Pannie Niepoka−
lanie Poczętej przed Jej Jasnogórskim
Cudownym Obrazem i prosić o zdro−
wie i siły do walki o tożsamość Pola−
ków na Białorusi. Dla każdego Polaka
ważne jest, by odwiedzić sanktuarium
na Jasnej Górze – mówiła Przewodni−
cząca. 

Drugim, ważnym celem wizyty
było przedstawienie prośby o przeka−
zanie podstawowych podręczników
do nauki języka polskiego. – Polacy
na Białorusi chcą uczyć się języka oj−
czystego, chcą, by ich dzieci podjęły
profesjonalną edukację już od przed−
szkola, dlatego potrzebujemy jak naj−
większej ilości podręczników.

Potrzeby są ogromne – mówi Andże−
lika Borys.

Wizyta Polaków stała się możli−
wa dzięki staraniom Związku Pola−
ków na Białorusi, a przede
wszystkim wsparciu finansowemu
licznych osób i instytucji ze strony
polskiej. Znaczący udział miał tu Ar−
tur Warzocha, radny Sejmiku woje−
wództwa śląskiego oraz marszałek
województwa śląskiego. Pomogli też
częstochowscy patrioci: Krzysztof
Witkowski, twórca największego
w świecie Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II; Włodzimierz Skalik,
przewodniczący Stowarzyszenia Pa−
triotycznego „Kresy” i ksiądz Ry−
szard Umański, proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej. 

Obfity w patriotyczne akcenty
pobyt w Częstochowie zainauguro−
wała Msza święta, koncelebrowana
przez metropolitę częstochowskiego,
arcybiskupa Wacława Depo. Goście
zwiedzili Jasną Górę pod opieką ojca
Romana, który dla Polaków z Biało−
rusi zrobił wyjątek i zaprowadził ich
do skarbca, najstarszej części ekspo−
zycji muzealnej na Jasnej Górze.
– Podziwialiśmy w nim bogactwo
i urodę najcenniejszych wotów – da−
rów składanych w ciągu minionych
stuleci Matce Bożej Jasnogórskiej:
wyroby złotnicze, jubilerskie, tkac−

kie; sprzęt litur−
giczny; biżuteria
z kości słoniowej,
masy perłowej,
turkusów, różnych
kamieni; wota pol−
skich królów –
mówi Władysława
Kulikowska.

W programie
zwiedzania była
także Biblioteka
Jasnogórska, po−
wstała w pierwszej
połowie XVIII stu−
lecia. – Podziwiali−
śmy ściany

biblioteki wypełnione re−
gałami z książkami i wo−
luminy przechowywane
w drewnianych futera−
łach. Zachwyciły nas dwa
duże, bogato intarsjowa−
ne stoły, wyprodukowane
około 1730 roku i wyko−
nane we wnętrzu bibliote−
ki. Ojciec Roman
opowiedział nam, że
w tym miejscu  odbywały
się spotkania z Janem
Pawłem II podczas jego
pielgrzymek na Jasną Gó−
rę; pokazał nam jego wła−
snoręczny wpis
w Księdze Gości Biblio−
teki. Ale bywał też tu
Marszałek Józef Piłsud−
ski – opowiada pani Wła−
dysława. 

Polacy zwiedzili tak−
że Muzeum Monet i Me−
dali Jana Pawła II, mieszczące
największy na świecie zbiór monet
i medali – około 3,5 tysiąca. W ostat−
nim dniu pobytu w Częstochowie by−
li gośćmi proboszcza Ryszarda
Umańskiego w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej. 

Podczas uroczystej kolacji poże−
gnalnej prezes Rady Naczelnej Związ−
ku Polaków na Białorusi Andżelika
Borys wręczyła gospodarzom i go−
ściom dyplomy, wykonane z okazji
25−lecia ZPB. Obecny na spotkaniu
poseł na Sejm RP Szymon Giżyński
zwracając się do pielgrzymów z Kre−
sów, podkreślił szczególność roku
2013, w którym obchodziliśmy 150.
rocznicę Powstania Styczniowego.
Wspomniał wielkich Polaków patrio−
tów pochodzących i związanych z Po−
lesiem: Tadeusza Kościuszkę, św.
Andrzeja Bobolę, Elizę Orzeszkową
oraz Romualda Traugutta – bohatera
Powstania Styczniowego. Poseł Gi−
żyński szczególnie podziękował gru−
pie z Kresów za miłość do Polski,
nazywając ich strażnikami polskości.

Związek Polaków na Białorusi
powstał 25 lat temu. Od ośmiu lat –
jak podkreśla przewodnicząca Andże−
lika Borys – ich życie nakreśla swo−
ista sinusoida. – Żyjemy w stanie
niepewności. Po okresie względnej
swobody przychodzą represje – mówi
przewodnicząca, którą rząd Białorusi
stale inwigiluje i prześladuje. Sytuacja
Polaków w Białorusi zmieniła się, gdy
w 2007 roku śp. Prezydent Polski
Lech Kaczyń−
ski podpisał
ustawę o Karcie
Polaka. Od tego
momentu Pola−
cy na Kresach z
większą odwa−
gą zaczęli przy−
znawać się do
swoich korzeni.
Na Białorusi
już ponad 50 ty−
sięcy Polaków
otrzymało już
kartę Polaka.
Chcą się uczyć

języka ojczystego, chcą uczyć pol−
skiego swoje dzieci. Jednak nie jest to
proste. W szkołach na Białorusi nie
uczy się języka polskiego. Edukację
prowadzi się przy parafiach i w kołach
zakładanych przez ZPB. Do nauki są
potrzebne podręczniki, stąd prośba
przewodniczącej Andżeliki Borys
o pomoc i przekazywanie elementarzy
na rzecz Polaków za wschodnią grani−
cą. UG 

Polacy z Grodzieńszczyzny w Częstochowie

Pielgrzymi przy Jasnogórskim Cudownym Obrazie.
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Wręczenie Dyplomu Jubileuszowego Arturowi Warzosze.
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11 grudnia br. w Szkole Podsta−
wowej nr 22 w Częstochowie

przy ogromnym stole wigilijnym spo−
tkała się młodzież z członkami Aka−
demii Seniora. Przybyli goście
obejrzeli przedstawienie jasełkowe
„Głos Anioła” w wykonaniu uczniów
SP 22, opracowane przez nauczycieli:
Ewę Szkamruk, Brygidę Puczyńska,
Grażynę Derbis i o. Mateusza, autora
przepięknej scenografii. Wysłuchali
też koncertu kolęd zaprezentowanego
przez chór z Zespołu Szkół nr 15

w Częstochowie, prowadzonego pod
kierunkiem Elżbiety Poskart.  

Przybyłych gości witały organi−
zatorki przedsięwzięcia: dyr. SP nr
22 Agnieszka Kałużna i przewodni−
cząca Rady Dzielnicy Zawodzie−Dą−
bie Krystyna Stefańska, która
powołała do życia Akademię Senio−
ra. Życzenia gościom w imieniu po−
sła Szymona Giżyńskiego, który w
tym czasie był obecny na sesji Sejmu
RP, przekazała dyr. biura poselskie−
go Grażyna Matyszczak. UG

Niezwykła wigilia 

Przedstawienie jasełkowe uczniów z SP nr 22.

Miejski zamiast Młodzieżowego
Zdniem 1 stycznia zmienił się profil częstochow−

skiego Domu Kultury. Instytucja ta będzie dostęp−
na nie tylko dla dzieci i młodzieży, jak było to do tej
pory, choć zmiana ta ma wesprzeć dotychczasowe dzia−
łania. Podstawowym celem administracyjnej reorgani−
zacji jest natomiast aktywizacja osób starszych, w
związku z czym nowy plan działania obejmuje m.in.:
rozwijanie oraz doskonalenie zainteresowań i zdolności
różnych grup wiekowych, promocję aktywnego wypo−
czynku i zdrowego trybu życia, organizowanie kół zain−
teresowań, a także aktywny udział w życiu kulturalnym
miasta. Dzięki zmianom instytucja będzie mogła samo−
dzielnie zdobywać środki na swoją działalność. Stanie
się również animatorem części imprez, których organi−
zacją zajmowało się dotychczas miasto. AG

Balansujący Wielki „Satchmo”

P lac Louisa Armstronga przed częstochowską filharmonią
wzbogaci się o balansującą rzeźbę swojego patrona. A jak

rzeźba balansująca, to wiadome jest, że autorstwa Jerzego Ke−
dziory.

Są to plany Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego,
jednak na ich realizację potrzebne jest łącznie 40 tys. zł., z cze−
go 15 tys. to wkład własny, resztę ma dopłacić Miasto. Na tę
chwilę zgromadzono 3.025, 38 zł.

Stowarzyszenie planuje odsłonięcie rzeźby podczas jubile−
uszowego, dziesiątego Festiwalu  Hot Jazz Spring, który odbę−
dzie się w czerwcu 2014 roku.

Życząc powodzenia pomysłodawcom zachęcamy do wspar−
cia inicjatywy. Datki na wspomożenie przedsięwzięcie można
wpłacać na konto PSJT Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyj−
nego nr konta: 73 1540 1014 2101 7321 6474 0002. AG

Artystyczne życzenia

10 grudnia 2013 roku w restauracji Wiking w Częstochowie życzenia świąteczno−noworoczne złożyli sobie człon−
kowie Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy−Gracza. Jak zawsze w tym środowisku,

spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze, której szczególnej duchowości dodał koncert kolęd w wykonaniu chóru
z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe. Po przemówieniu prezes Stowarzyszenia – Ewy Powroźnik, zgromadzonych
odwiedził św. Mikołaj. UG



MEDYCYNA I SPRAWY SPOŁECZNE 9 – 22 stycznia 2014 r. 5

Teściowie i młodzi. 
Jak to ma działać? 
Małgorzata i Jan Wilkowie, Anna Zajic, 
o. Ksawery Knotz OFMCap 

Droga Rodzino, w tej książce nie znaj−
dziesz gotowych recept na to jak być dobrą te−
ściową, teściem, synową czy zięciem.
Dlaczego? Ponieważ takich recept po prostu
nie ma! 

Natomiast dowiesz się, czy nie masz obja−
wów hypengyophobii (lęku przed dorosłością).
Jak bez uszczerbku dla nowej rodziny opuścić
rodziców (przede wszystkim emocjonalnie) i jak wyzna−
czyć granice, jeśli to Rodzice nie chcą opuścić swojego
dziecka (tak, tak opuszczanie dotyczy nie tylko mło−
dych!). Jak sobie radzić z rodzeństwem współmałżonka, z
rodzinnymi zwyczajami (odrębność nawyków), jak
uzgodnić własne modele działania, oraz jak szanować
Rodziców, gdy wszystko w nas woła: „NIE!”. 

Książka pt. Teściowie i młodzi. Jak to ma działać? jest
efektem licznych programów i warsztatów edukacyjnych
prowadzonych przez mediatorów rodzinnych, również (a
może przede wszystkim), dla rodzin starszych stażem.
Oryginalność książki polega na tym, że odwołuje się do
konkretnych przeżyć rodziców, młodych, czy rodzeń−

stwa…i została stworzona przez małżeństwo
(Małgorzatę i Jana Wilków – m.in. mediatorzy
rodzinni), teściową (Anna Zajic) oraz duszpa−
sterza małżeństw i rodzin (o. Ksawerego Knot−
za).

Anna Zajic: pedagog, prezes Polskiego Sto−
warzyszenia Pedagogów i Psychologów „Ma−
cierz” (www.macierz.pl), lider i realizator
programu warsztatów edukacyjnych „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców” (www.szkola−
dlarodzicow.org), mediator rodzinny, żona, ma−
ma trójki dzieci, teściowa. 

Małgorzata i Jan Wilkowie – twórcy pro−
gramu weekendowych katechez dla narzeczonych
(www.narzeczeni.org), mediatorzy rodzinni, autorzy ksią−
żek i artykułów prasowych, rodzice piątki dzieci, teścio−
wie in spe. 

O. dr Ksawery Knotz – kapłan z Zakonu Braci Mniej−
szych Kapucynów, wykładowca teologii pastoralnej,
duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek i artyku−
łów poświęconych głównie katolickiej wykładni teologii
ciała, prelegent licznych rekolekcji i konferencji dla mał−
żonków. Od 2004 roku redaktor naczelny wortalu interne−
towego: www.szansaspotkania.pl. 

Książka dostępna w dobrych księgarniach, oraz na
www.edycja.pl. •

EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA PROPONUJE

Wpaździerniku 2010 roku prze−
prowadzono ogólnopolską ak−

cję zamykania sklepów
z dopalaczami. Było ich ponad 1300.
Wcześniej, choć wiedziano o de−
strukcyjnym wpływie tych substancji
niewiele można było zrobić, ponie−
waż oznaczone jako „produkty ko−
lekcjonerskie” nie podlegały kontroli
Państwowej Inspekcji Farmaceutycz−
nej. Po nowelizacji ustawy o prze−
ciwdziałaniu narkomanii część z nich
trafiła na listę zakazanych substancji,
jednak szybkość, z jaką producenci
zmieniali skład uniemożliwiała pod−
jęcie stanowczych działań. Dziś, po
spektakularnej akcji sprzed 3 lat ry−
nek dopalaczy ma się już całkiem
nieźle. Problem ten przybliżyła Pani
Renata Lipnicka, kierownik często−
chowskiego Monaru.

Co się zmieniło, a co nie zmieni−
ło po 2010 roku? 
– Sklepy nadal są. W swoim asor−

tymencie nie mają nielegalnych nar−
kotyków, tylko dopalacze, które są po
prostu środkami zastępczymi. Nie są
one objęte w ustawie o przeciwdzia−
łaniu narkomanii. Są dostępne dla
dzieci, można je kupić nie tylko w ty−
powych sklepach z dopalaczami, ale i
przez internet czy w sklepach
„wszystko po 4 złote”. Nadal niemoc
prawa powoduje paraliż. Jest to rynek
bardzo dynamiczny. Jeśli konkretny
środek wpisano na listę substancji za−
kazanych, to wystarczy, że producen−
ci zmienią jedno wiązanie, i znów
można ja kupić legalnie. Nowością w
dystrybucji na polski rynek są teraz
Chiny. Po akcji masowego zamyka−
nia sklepów z dopalaczami początko−
wo zmalało ich spożycie, jednak
zastąpiono je powszechnie dostępną
marihuaną. 

… i wtedy też powróciła publicz−
ne dyskusje na temat legalizacji
„miękkich narkotyków”.
– My nie używamy określenia

„miękkie narkotyki”. Temat legaliza−
cji marihuany w publicznej dyskusji
podgrzewali politycy, nie zdając so−
bie sprawy z konsekwencji. Nie ma
narkomanów, którzy zaczynają od
heroiny czy kokainy, przeważnie za−
czynają od zapalenia jointa. 

Marihuana ma przecież zastoso−
wanie lecznicze.
– Marihuana stosowana w celach

leczniczych różni się od tej po−
wszechnej. Są to odpowiednie związ−
ki marihuany objęte kontrolą.
Sprzedawana jest na receptę m.in. w
Czechach, jednak w dużej mierze to
Polacy są jej odbiorcami.    

Kiedyś sprzedawano je jako
środki kolekcjonerskie, a dziś?
– Dziś sprzedaje się dopalacze

pod postacią rozpałki do grilla, czy
do kominka, jako sóle do kąpieli, po−
chłaniacze wilgoci do komputera,
które nie są oficjalnie przeznaczone
do spożycia.

Na opakowaniach z dopalaczami
nie ma informacji o składzie. Zdarza
się, że tak samo opakowane i opisane
mają różny skład. Niebezpieczeństwo
w ich spożywaniu polega również na
tej dezinformacji. Dopiero, gdy pa−
cjent trafi na oddział toksykologii,
często w stanie zagrożenia życia, wte−
dy substancja jest badana. Stwarza to
problem przy pomocy farmakologicz−
nej, lekarze nie wiedzą, jakie antido−
tum zastosować. Zażywając takie
środki nie ma poczucia łamania pra−
wa, a co za tym idzie, ma się osłabio−
ne poczucie konsekwencji
zdrowotnych. Środki te będą zakaza−

ne, ale na razie czekają w minister−
stwie

Czy efekty po spożyciu dopala−
czy są takie, jak w przypadku
tradycyjnych narkotyków? 
– Na ogół tak. Oprócz tych za−

uważalnych bezpośrednio po spoży−
ciu, jakimi są wymioty czy problemy
z widzeniem, są to stany depresyjne,
problemy z podjęciem decyzji, wy−
cofanie się z dotychczasowego życia
społecznego, myśli samobójcze. Nie−
dawno w Gliwicach 15−letni chłopiec
po spożyciu „czereśniowego dymu”,
oficjalnie przeznaczonego jako aro−
mat do kominka, który dodatkowo
zabarwia dym na czereśniowy kolor,
popełnił samobójstwo. Na oddzia−
łach psychiatrycznych dla dzieci
i młodzieży najliczniejsza grupę sta−
nowią pacjenci spożywający środki
odurzające. 

Na co, oprócz nietypowego za−
chowania dziecka, powinni
zwracać uwagę rodzice?
– Rodzice powinni zwracać uwa−

gę na zamawiane przez dzieci paczki,
często niezrozumiale opisane. Naj−
częściej ich nadawca pochodzi ze
Słowacji, z Czech, Holandii oraz
Chin. Środki odurzające lub szkodzą−
ce zdrowiu to jednak nie tylko narko−
tyki czy dopalacze, ale i wiele leków.
Duży problem stanowią suplementy
oraz środki wspomagające odchudza−
nie. Obecnie wiek inicjacji narkoty−
kowej obniżył się do 14 roku życia,
a dopalacze są nakierowane głównie
na młodych odbiorców. W ciągu lat
zmienił się wizerunek narkomana.
Teraz nie jest to na ogół osoba bez−
domna i zaniedbana, a wręcz prze−
ciwnie, biznesmen w garniturze. AG

„Come back” dopalaczy

Częstochowska fundacja 
studencka „Młodzi−Młodym”
z jednoprocentowych odpi−
sów podatkowych dostała
w 2013 roku ponad 
4,7 mln zł. Był to ósmy 
wynik w kraju. 

Jak informuje resort finansów
w 2013 roku blisko połowa podat−

ników na rzecz organizacji pożytku
publicznego oddała 1 procent podatku
za 2012 r. Łącznie ponad 11,5 mln Po−
laków przekazało dla siedmiu tysięcy
organizacji w kraju 480 mln zł, o 20
milionów więcej niż w 2012 roku. 

Liderem została Fundacja Dzie−
ciom „Zdążyć z pomocą” – dostała
ponad 117 mln zł. Druga na liście –
Fundacja Pomocy Osobom Niepełno−
sprawnym „Słoneczko” – 15 mln zł.

W pierwszej dziesiątce, na
ósmym miejscu, uplasowała się czę−
stochowska Fundacja Studencka
„Młodzi−Młodym”. Podatnicy prze−
kazali na jej konto ponad 4,7 mln zł.
Tym sposobem częstochowska orga−

nizacja wyprzedziła nawet Fundację
TVN „Nie jesteś sam”. Był to nagły
wzrost zaufania do „Młodych−Mło−
dym”, bo rok wcześniej fundacja ta
dostała 277 tys. zł. Organizacja ta
zajmuje się osobami chorymi i nie−
pełnosprawnymi. Pomaga też mło−
dym, utalentowanym ludziom
w realizowaniu swoich pasji. 

Na 33. miejscu krajowej listy,
znalazła się kolejna organizacja czę−
stochowska: Fundacji św. Barnaby.
Podatnicy przekazali na jej konto
1,7 mln zł. 

Organizacje częstochowskie, na
które podatnicy chętnie przekazywali
1 procent to: Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
które w 2013 dostało 282 tys. zł (rok
wcześniej 255 tys.) oraz Caritas Ar−
chidiecezji Częstochowskiej – 199
tys. zł (poprzednio 164 tys.).

Ogólnie w ramach 1 procenta po−
datnicy z województwa śląskiego
przekazali organizacjom pożytku pu−
blicznego blisko 64 mln zł. Jedna
dziesiąta tej kwoty pochodziła od
mieszkańców Częstochowy i regio−
nu. R

Dochód z 1 procenta

Wojewódzki Szpital Specjalistycz−
ny w Częstochowie od niedawna
posiada urządzenie do automa−
tycznego badania krwi. Teraz w
ciągu godziny pacjent pozna pre−
cyzyjny wynik.

Automatyczny analizator znajduje
się w Banku Krwi. Szpital wy−

datkował na niego 4 mln zł. – Urza−
dzenie służy do oznaczania grup krwi
i wykonywania prób krzyżowych.
Badania są dokładniejsze, nie ma wy−
stąpienia ryzyka błędów, jak przy ba−
daniu ręcznym, jest szersza
diagnostyka. Urządzenie może wyko−
nać do stu badań jednocześnie. Wy−
nik jest od ręki – wyjaśnia dr Piotr
Aramowicz z Banku Krwi z Pracow−
nią Serologii Transfizjologicznej. 

Takimi urządzeniami posługuje
się kilka placówek w Polsce, m.in,.
Wojewódzkie Stacje Krwiodaw−
stwa. WSzS sprzedaje swoje usługi
w zakresie Banku Krwi mniejszym
placówkom: szpitalowi Hutniczemu
i szpitalowi w Kłobucku. 

Bank Krwi zaopatruje oddziały
zabiegowe chirurgii ortopedycznej

i neurochirurgii także w istotę kost−
no−gąbczastą, która służy do wyko−
nywania ubytków kostnych w czasie
zabiegów. – Poczyniono także inwe−
stycje w sprzęcie do przechowywa−
nia krwi, zakupiono nowe
zamrażarki, lodówki, wyremontowa−
no pomieszczenia. Mimo trudności
finansowych wychodząc naprzeciw
potrzebom szpitala przy ul. PCK do−
datkowo utrzymano w tamtejszym
budynku Poradnię Serologii i Bank
Krwi. W ostatnich latach wzrosła
ilość zabiegów w szpitalu, a to wią−
że się z większą ilością zamawia−
nych preparatów krwiopochodnych
i większą ilością wydawanych pie−
niędzy na te preparaty. Każdy także
może przyjść do nas i odpłatnie
oznaczyć grupę krwi do celów iden−
tyfikacyjnych – dodaje Piotr Aramo−
wicz. 

To nie jedyny sprzęt jaki trafił na
Parkitkę. Szpital zakupił też m.in.
defibrylatory, kardiomonitory, łóżka
do intensywnej terapii z materacem
przeciwodleżynowym, bronchoskop
optyczny.
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Dr Piotr Aramowicz prezentuje urządzenie do badania krwi.
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Badanie krwi
– od ręki

Nasz Czytelnik poruszył problem autobusów MPK,
które nie podjeżdżają w mroźne poranki na pętle, by
umożliwić pasażerom schronienie przed zimnem i mro−
zem. – Kierowcy wjeżdżają na początek pętli i siedzą po−
zamykani grzejąc się, a kilka metrów dalej pasażerowie
marzną pod wiatą przystankową. Taką sytuację obserwu−
ję niemal codziennie na jednej z częstochowskich pętli au−
tobusowych, o 6.30. Podejrzewam, że taka sytuacja ma
miejsce na wszystkich pętlach początkowych. Należy w
tym miejscu zadać  zasadnicze pytanie, gdzie jest tak rze−
koma „Moja Przyjazna Komunikacja”, którą tak szczyci
się Pan Prezes Bolczyk. Bardzo proszę zapytać Pana Bol−
czyka, czy ten wyraz porannego ignorandztwa wpisuje się
w promowane przez Prezesa hasło? – pisze Czytelnik.

Uwaga czytelnika nie wydaje się być pozbawiona sen−
su. Sprawę wyjaśnia zastępca prezesa Robert Madej.  
– Rozumiemy Państwa Czytelnika, jednakowoż

w systemie obowiązują nas zasady kodeksu pracy. Od li−
stopada do marca kierowca powinien podjeżdżać na przy−

stanek przy pętli na 5 minut przed odjazdem, w ciepłe
miesiące, czyli od kwietnia do września – na 2 minuty
przed rozpoczęciem jazdy. Kierowca ma też obowiązko−
wą przerwę w pracy – przynajmniej 15 minut w ciągu
6 godzin pracy. Stąd mogą wynikać dłuższe postoje kie−
rowców. I niestety, nie możemy tego zmienić, bo kodeks
pracy narzuca nam obwarowania, a kierowcy znają prze−
pisy i oczekują ich wypełniania. Nie możemy ich zmusić,
by postępowali inaczej. Wiem, że pasażerowie się dener−
wują, gdy widzą kierowcę autobusu w ciepłym pojeździe,
gdy oni marzną na zimie. Wiem też, że zdarzają się nad−
użycia przepisów ze strony kierowców, ale by wyciągnąć
konsekwencje muszę znać dokładne dane zdarzenia: do−
kładną datę i czas, miejsce i najlepiej numer boczny pojaz−
du. Niestety, wiele zamieszania w naszej codziennej pracy
czynią remonty w mieście, które multiplikują opóźnienia,
niezależne od nas. Aktualnie wdrożyliśmy procedurę
uczulania kierowców na problemy pasażerów. Kierownik
wydziału ekspedycji ruchu przypomina i prosi kierowców,
by byli bardziej otwarci na naszego klienta. •

LIST DO REDAKCJI

Mało przyjazna komunikacja



23 grudnia 2013 roku przed go−
dziną 13. na sesję Rady Miasta
Częstochowy przybył Metropolita
Częstochowski, abp Wacław De−
po. Przed wejściem powitał go
wiceprzewodniczący RM, Jerzy
Nowakowski.

Abp Wacław Depo, jeszcze przed
oficjalnym rozpoczęciem uro−

czystości opłatkowej, nie ukrywał, że
przyjął zaproszenie, aby podziękować
radnym za podjęcie uchwały o dofi−
nansowaniu leczenia niepłodności
metodą naprotechnologii. Arcybisku−
powi podczas wigilii samorządowej
towarzyszyli dyrektor Caritas Archi−
diecezji Częstochowskiej ks. Marek
Bator oraz sekretarz ks. Mariusz Tro−
janowski.

To była sesja budżetowa, burzli−
wa, zatem wspólne połamanie się
opłatkiem uspokoiło emocje i po−
zwoliło na duchowe przygotowanie
do zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, zważywszy na wyjątko−
wą obecność Częstochowskiego Me−
tropolity. Abp. Depo, trzymając
w ręku opłatek, kolejny raz podzię−
kował radnym za wsparcie naturalnej
metody leczenia bezpłodności, po−
przez dofinansowanie stosowania

metody naprotechnologii, zapisane w
budżecie miasta na rok 2014.

– Jest to też dowód, że w wielu
sprawach możemy działać razem, a nie
przeciw sobie. Abp. Depo przypomniał
zebranym, że w 2014 roku odbędzie
się kanonizacja honorowego obywate−
la Częstochowy, papieża Jana Pawła II,
która przyniesie nadzieję, nam wszyst−
kim. Życzył włodarzom miasta by pa−
miętać o ubogich i troszczyć się o ludzi

zagrożonych wykluczeniem społecz−
nym – mówił Arcybiskup.

Prezydent Krzysztof Matyjasz−
czyk obdarował Księdza Arcybiskupa
Wacława Depo medalem przywiezio−
nym z Fatimy. Ks. Mariusz Trojanow−
ski odczytał fragment Pisma Świętego
o Narodzeniu Pańskim według Ewan−
gelii św. Łukasza, po czym uczestnicy
opłatkowego spotkania złożyli sobie
osobiste życzenia. RED
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Z chwilą, gdy zaczęły wygasać
ostatnie ogniska powstańcze – bo w
dniu 2 marca 1864 roku −car Rosji
Aleksander II wydał 4. ukazy (dekre−
ty) wprowadzające w Królestwie Pol−
skim uwłaszczenie chłopów, oraz
organizację samorządów gminnych.
Celem reformy uwłaszczeniowej,
która była już zapowiedziana w Ma−
nifeście do Narodu wydanym w dniu
22 stycznia 1863 roku (dzień wybu−
chu Powstania Styczniowego) przez
Tymczasowy Rząd Narodowy – było
odciągnięcie chłopów od powstania
i pozyskanie ich dla władz zabor−
czych. Wszyscy chłopi uprawiający
ziemię mieli ją teraz otrzymać na
własność. Właścicielom ziemskim
przysługiwało odszkodowania za
utracone w ten sposób powinności ze
strony chłopów (pańszczyznę) – re−
gulowane z podatku gruntowego pła−
conego przez uwłaszczonych
mieszkańców wsi. Służba folwarcz−
na, oraz chłopi bezrolni otrzymali
przydziały gruntów z dóbr narodo−
wych. Utrzymano również w mocy
serwituty, czyli prawo do korzystania
przez chłopów z dworskich lasów
i pastwisk. Nowymi właścicielami
ziemi stały się też chłopskie rodziny
ze wsi Borowno (gmina Mykanów).
Gdy pierwszym właścicielom otrzy−
mywanych z tytułu carskiego ukazu
gospodarstw rolnych zaczęło ubywać
już sił, lub umierali ich potomków
dotknął głęboki problem sukcesji. Na
tym tle doszło w Borownie do tra−
gicznego zdarzenia, które dokładnie
opisują dzieje polnego krzyża. Posta−
wiony dokładnie w 20 lat po Powsta−
niu Styczniowym upamiętnił dramat
jaki dotknął dwóch braci w czasie
„walki o ojcowiznę”, a frapująca hi−
storia poznana dzięki odczytanej in−
skrypcji na tym krzyżu i opisana
przez autora tego opracowania jest
następująca: 

Na mapie turystycznej wydanej
w 2008 roku przez Lokalną Grupę
Działania Stowarzyszenia „Razem na
Wyżyny” – obejmującą gminy: Kłom−
nice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów,
Rędziny (wszystkie − powiat często−
chowski), widoczne jest miejsce ozna−
czone zapisem:„Krzyż dwóch braci”
Natomiast na mapie opracowanej
przez Urząd Geodezji i Kartografii dla
obszaru województwa częstochow−
skiego − istniejącego w latach 1975−
1998 –miejsce to jest zaznaczone
tylko znakiem topograficznym okre−
ślającym istnienie tutaj mogiły (!)
Wreszcie, dzięki mapie wojskowej z
1933 roku można ustalić, że miejsce to
było ulokowane przy początkowym
odcinku ówczesnej drogi wiejskiej
prowadzącej z Borowna (gmina My−
kanów) do Bab (gmina Kłomnice).
Jednak na innej mapie wojskowej
(sztabu generalnego WP z 1990 roku)
droga ta w ogóle już nie istnieje – roz−
parcelowana zupełnie przez właścicie−
li gruntów, przez które przebiegała.
Nie ma też znaku wyznaczającego tu−
taj mogiłę. Istnieje natomiast wylot na
północny−wschód dawnego gościńca
z Borowna, którego zachowany odci−
nek to obecnie ulica Lipowa. Ulicę tą
zamyka rozległy obszar ornego pola
z widoczną w głębi (do niedawna) kę−

pą krzewów, a nieco dalej niziutką
wieżą triangulacyjną (oznacza ona
punkt wzniesienia terenu na wysokość
259,7 metra n.p.m.).W kępie tych
krzewów ukryta była sylwetka owego
„Krzyża dwóch braci”. Jednak w dniu
12 marca 2013 roku krzyż ten usunię−
to z rozsypującego się już zupełnie ka−
mienno−ceglanego postumentu.
Przewieziony następnie do gospodar−
stwa pana Roberta Worwąga – dzier−
żawcy pola na którym się znajdował –
został solidnie odnowiony i ponownie
ustawiony na nowym postumencie,
zdobiąc teraz pobocze końcowego od−
cinka ulicy Lipowej w Borownie. Ini−
cjatorami i wykonawcami tej trudnej,
lecz bardzo chwalebnej operacji –
przeprowadzonej pod nadzorem kon−
serwatora zabytków – są mieszkańcy
Borowna: Tomasz Ancerowicz – pra−
cownik Poczty Polskiej i rzeźbiarz
amator drewnianych świątków ludo−
wych, oraz Artur Rybaniec – dyrektor
miejscowego Zespołu Szkolno −
Przedszkolnego. 

Już w 1995 roku dotarłem po raz
pierwszy do tego krzyża. Przedziera−
jąc się najpierw przez uprawę dorod−
nej kukurydzy zobaczyłem z bliska
wykuty w żelazie krzyż, ozdobnie
zwieńczony i osłonięty karłowatą aka−
cją. Na jego pionowej belce widoczny
był przerdzewiały i stąd prawie nie
czytelny napis. Wróciłem jednak w to
miejsce po żniwach i po natarciu wy−
stającej z ceglanego postumentu pio−
nowej belki białą kredą zdołałem
bardziej odgadnąć niż odczytać frag−
menty wykutej na belce długiej in−
skrypcji: „ ...Ewa Kozłowska
...fundowała...pamięci … zabite−
go….(?)”Zaintrygowany tym zagu−
bionym w polu krzyżem − bardzo już
zniszczonym i zupełnie zaniedbanym
− wykonałem wówczas kilka archi−
walnych już zdjęć – fotografując go
często także w następnych latach. Po−
nadto poznając strzępy niezwykłej in−
skrypcji zacząłem szukać więcej
informacji o polnym krzyżu wśród
mieszkańców Borowna. Jedna z nie−
wielu odpowiedzi zabrzmiała:„panie,
tam brat brata zabił o miedzę !” 

Rok później, bo w listopadzie
1996 roku zamieściłem w tygodniku
regionalnym Gazeta Częstochowska
(numer 46/278) krótką relację o tym
krzyżu licząc na jakiś dokładniejszy
przekaz o tej tragedii ze strony czytel−
ników. Jednak dopiero zupełny przy−
padek pozwolił mi kilka lat później
poznać więcej szczegółów o dramacie
jaki się na polu pod Borownem roze−
grał. Szukając bowiem w archiwal−
nych rocznikach „Gońca
Częstochowskiego” dawnych donie−
sień prasowych o dziedzicu Garnka
(gmina Kłomnice), czyli o słynnym
śpiewaku Edwardzie Reszke, natrafi−
łem nagle na opis zdarzenia, które nie−
sie właśnie krzyż z Borowna. Otóż
w „Gońcu” z dnia 24 marca 1915 roku
jest zamieszczona następująca relacja:
„we wsi Borowno przy drodze wiodą−
cej do Jackowa stoi pomnik z cegieł
zwietrzałych już ze starości. Pomnik
ten wieńczy krzyż żelazny i związany
jest z następującym podaniem. Było
dwóch braci, synów bardzo zamożne−
go gospodarza. Po jego zgonie między
braćmi wciąż wynikały swary o po−
dział ojcowizny, które zakończyły się
tragicznie. Pewnego dnia gdy młodszy
pognał konie na pastwisko, podbiegł
ku niemu starszy i rzucił kamieniem
z taką siłą, iż ten padł krwią zalany
i skonał na miejscu. Bratobójca uciekł
do lasu, później wrócił do domu – tak
się jednak popełnioną zbrodnią przejął
iż wkrótce zmarł zażywszy trucizny.
Matka pochowała obu przy drodze
i postawiła im pomnik opłakując ich
rzewnymi łzami”. Dokończenie w na−
stępnym numerze 

ANDRZEJ SIWIŃSKI

Uratowany polny krzyż 
w rycerskiej wsi Borowno (I)

Borowno.

Z KARTEK SUPLEMENTU DO CYKLU „OD PARAFII DO PARAFII…” (29/367)

N iedawno wspominaliśmy pa−
miętny Listopad 1918 roku oraz

jego wpływ na  jasnogórsko−często−
chowską rzeczywistość. Oczywiście
w naszej prezentacji zastosowaliśmy
daleko idącą syntezę, a wręcz świado−
mie pominęliśmy wydarzenie o któ−
rym mówiło się nie tylko
w Częstochowie, ale głośno było w ca−
łej Europie, szczególnie na dworach
panujących nam „nie miłościwie” ce−
sarzy. Wydarzeniem tym było zburze−
nie pomnika cara Aleksandra II,
a okoliczności w których do tego do−
szło, z pewnością zapowiadały upadek
nie tylko carskiego imperium, ale były
traktowane przez częstochowian jako
znak zbliżającej się niepodległości.

Przypomnijmy, że ten nikomu
niepotrzebny monument, odlany
w Petersburgu, a wedle rosyjskiej
propagandy „wybudowany  przez
wiejską społeczność Królestwa Pol−
skiego” został odsłonięty w sąsiedz−
twie Jasnej Góry 18 kwietnia 1889
tegoż roku, dokładnie w 71  rocznicę
urodzin imperatora. Nienaturalny,
bo 3, 5 metrowy posąg był umiesz−
czony na cokole do którego prowa−
dziły szerokie na 12 metrów
granitowe schody. W generalskim
płaszczu i w mundurze, car prezen−
tował się okazale. Lewą ręką pod−
trzymywał płaszcz, zaś prawą
wskazywał na wyrzeźbioną jako ele−
ment postumentu kartę z datą
uwłaszczenia chłopów w Królestwie
( 19.02.1864 r.) Nad kartą wyrzeź−
biono carską koronę, jabłko i szablę.
Na wznoszącym się na wysokość 5,
3 m cokole z szarego i czerwonego
granitu, wykuto herby guberni Kró−
lestwa Polskiego, a na jego przedniej
ścianie rosyjskie godło. Dla „bezpie−
czeństwa” obiektu, w jego sąsiedz−
twie, została wybudowana specjalna
budka w której wartę nieustannie
pełnił co najmniej jeden strażnik.
Obelisk od momentu pojawienia się
w podjasnogórskiej przestrzeni, bu−
dził niechęć nie tylko wśród miesz−
kańców miasta i nawiedzających
sanktuarium pielgrzymów, ale i wy−
woływał liczne kontrowersje
u znawców i miłośników architekto−
nicznego porządku. Co więcej, jako
symbol znienawidzonej władzy już
w 1904 roku stał się celem zamachu,

ale niestety, zarówno ta, jak i kolej−
ne próby wysadzenia go w powietrze
zakończyły się niepowodzeniem. 

Dopiero w październiku 1917
roku, w obliczu zmian dokonujących
się na frontach „wielkiej wojny świa−
towej” i po ustaleniach częstochow−
skiego magistratu z generalnym
gubernatorem Besselerem rozbiórka
pomnika mogła mieć miejsce. Do
rozbiórki przystąpiono 11 paździer−
nika, a dzień później „car zawisł” na
specjalnie do tego celu przygotowa−
nym łańcuchu. Swoistą ciekawostką
jest fakt, że znany w mieście, ślusarz
i kowal Walenty Kosmala, był tą sa−
mą osobą która demontowała kon−
strukcję, a 28 lat wcześniej ustawiała
imperatora na cokole.

Po całkowitym usunięciu pomni−
ka, już 15 października, w stuletnią
rocznicę śmierci Naczelnika Tade−
usza Kościuszki na jego miejscu zo−
stała tymczasowo umieszczona mała
drewniana statua Matki Boskiej Nie−
pokalanie Poczętej.

Niestety, mimo usilnych zabie−
gów wspólnoty paulińskiej, osobiście
przeora Markiewicza i władz miasta
nie udało się pozyskać metalowych
części pomnika i zostały one przeto−
pione na niemieckie armaty. Wyko−
rzystano natomiast granitowy cokół,
który wkrótce posłużył jako materiał
do budowy balustrady i schodów ko−
ścioła pod wezwaniem św. Rodziny,
przyszłej bazyliki katedralnej. Część
kamienia znalazła się również w rę−
kach wybitnego astronoma – księdza
Bonawentury Metlera, który min.
dzięki tej niezwykłej darowiźnie
skonstruował i ustawił w podjasno−
górskim parku słoneczny zegar.

W tym miejscu wypada dodać, że
ustawienie figury Matki Bożej
w miejscu usuniętego carskiego po−
mnika rozpoczęło publiczną dyskusję
na temat „zagospodarowania jasno−
górskiej przestrzeni architektonicz−
nej”. W warunkach odradzającej się
niepodległości, tutaj zacytujemy ów−
czesnego kronikarza: „sprawa uporząd−
kowania terenów podjasnogórskich
weszła w nową ożywczą fazę i rząd
nasz polski wziął ją gorąco do serca.
Plac przed Jasną−Górą, t. j. od strony
południowej przed wejściem splanto−
wano, wyłożono grubo drobnym ka−

mieniem, posypano żwirem, przepro−
wadzono bitą drogę po bokach, od
dołu wysadzono aleję, a całość przy−
brała widok pięknej i wygodnej
płaszczyzny ze spadkiem ku połu−
dniowi. Zrobiono to na usilne prośby
OO. Paulinów i magistratu, by dać
pracę bezrobotnym, i na ten cel Mini−
sterstwo robót publicznych asygno−
wało dość znaczne sumy. Plac zaś od
szczytu, t. j. od miasta, gdzie zwykle
zbierają się rzesze na nabożeństwa
podczas odpustów i gdzie stał po−
mnik cara, przedstawia trudność da−
leko większą. W tym też celu, aby
wszechstronnie tą kwestję omówić
i nadać decyzji dostateczną powagę,
została wyznaczona ze strony Rządu,
jak i Zarządu miasta i klasztoru, ko−
misja rzeczoznawców, która się ze−
brała w dniu 6 maja 1919 r.”.

Zadziwiające, że dyskutowano
zaledwie kilka godzin, a mimo róż−
nych propozycji zwyciężył, tutaj
znowu kronikarz: „sympatyczny
wniosek O. Przeora, aby na tem miej−
scu stanął artystyczny posąg Matki
Boskiej a to z przyczyn następują−
cych: a) w dowód wdzięczności za
zmartwychwstanie Ojczyzny; b) dla
zaznaczenia, że już od tego miejsca
zaczyna się teren świętego miejsca
czci M. Bożej poświęconego c) że
odpowiada wymogom duszy polskiej
oraz pragnieniu Pasterza dyecezji,
zakonników i ludu.”

Stało się więc faktem, że „lud
całem sercem do Jasnej Góry przy−
wiązany, płakał z radości, gdy ujrzał
Matkę Bożą na miejscu cara jak to
było jego marzeniem.” Wkrótce figu−
rę drewnianą zastąpiła kamienna, a ta
przetrwała aż do naszych czasów.
Odrestaurowana całkiem niedawno,
bo dopiero w 2009 roku, „wita”
współczesnych pielgrzymów i wyda−
je się, że niejako od zawsze jest nie−
przemijającym znakiem miejsca
ważnego dla wszystkich Polaków,
tak jak  ustawienie jej na symbolicz−
nych „gruzach imperium” było zna−
kiem nadchodzącej niepodległości
i odradzającej się Najjaśniejszej Rze−
czypospolitej.

SŁAWOMIR MAŚLIKOWSKI
AUTOR WYKORZYSTAŁ MATERIAŁY Z
ARCHIWUM OO.PAULINÓW NA JASNEJ
GÓRZE

Znak niepodległości 

– usunięcie pomnika cara Aleksandra II

Od lewej: Lech Małagowski, Beeata Kocik, Ryszard Majer, Zdzisław Wolski, 

abp Wacław Depo, Zbigniew Strzelczak i Jerzy Nowakowski.
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Metropolita Częstochowski w Radzie Miasta 
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12 stycznia 2014 r. o godzinie 11:00 w Filharmonii Często−
chowskiej rozpocznie się kolejny koncert z cyklu ?Filhar−

monia malucha h. Organizator – SONARE Centrum Edukacji –
zaprosił tym razem zespół Das Kleine Wien Trio w składzie:
Krzysztof Kokoszewski – skrzypce, Jacek Stolarczyk – skrzyp−
ce, Jacek Obstarczyk – fortepian.

Projekt „Filharmonia malucha” zapoczątkowano w kwiet−
niu 2009 roku, w Częstochowie inauguracja miała miejsce w
ubiegłym roku – w ramach cyklu odbyły się dwa koncerty. 

Do tej pory w Katowicach w 60. koncertach uczestniczyło
16.688 miłośników muzyki poważnej, w tym 5.906 dzieci (w wie−
ku do 5 lat) i ok.852 niemowlaków i dzieci w brzuszkach. W su−
mie katowicką „Filharmonię malucha” odwiedziło 5.875 rodzin.

Również w Częstochowie projekt zyskuje zainteresowanie.
W koncertach – wiosennym i jesiennym – wzięło udział blisko
sześćset osób. 

Bilety na koncert w Częstochowie można zakupić w kasach
biletowych Filharmonii Częstochowskiej lub na stronie
www.filharmoniamalucha.pl

KONKURS 

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne wejściówki na koncert. Ro−
zlosujemy je wśród tych osób, które odpowiedzą na pytanie: Jakie koncerty
w ramach Filharmonii malucha odbyły się w Częstochowie? na odpowiedzi
nadesłane na adres: redalcja@gazetacz.com.pl czekamy do 11 stycznia do
godz. 15. R

„Spotkamy się 
– Przyjaciele dla Marlona”

WTeatrze from Poland, przy Al. NMP 2 w
Częstochowie, 10 stycznia 2014, o godz.

19 odbędzie się koncert poświęcony śp. Marci−
nowi  Marlonowi Króliszewskiemu, zmarłemu
nagle w ubiegłym roku częstochowskiemu arty−
ście. Cały dochód z imprezy przekazany zosta−
nie dla rodziny Marcina. Cena biletu: 25 zł.

Multimedialny koncert improwizacji
„Spotkamy się – Przyjaciele dla Marlona” bę−
dzie formą dialogu muzycznego z filmami wy−
świetlanymi na tle sceny. Muzycy wykonają
piosenki Marcina oraz improwizacje na ich te−
mat. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa
prac plastycznych Marcina Króliszewskiego
oraz projekcje jego filmów.

W koncercie wystąpią: Grzegorz Rurański,
Janusz Yanina Iwański, Krzychu Niedźwiecki,
Darek Bafeltowski, Przemek Wosiński, Mi−
chał Dworecki, Wojtek Król, Marcin Król,
Wojtek Kowalski, Mateusz Błaszczyk, Robert
Czyż, Kamila Fijałkowska, Robert Kiedrzyń−
ski, Marcin Grodzki, Jacek Czekaj, Marcin
Rybiałek, Łukasz Wieprzowski, Mirek Wla−
zły, Centek, Paweł Gajda, Maciek Korzeniew−
ski, Adrian Luterek, Przemysław Pacan,
Marcin Pożarlik, Michał Walczak. UG

Tuż przed świętami
przedstawiono projekt
przebudowy Teatru im.
Adama Mickiewicza. Po
modernizacji budynek ma
spełniać aktualne przepi−
sy, być lepiej przystoso−
wany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych i no−
wocześniejszy. A wszyst−
ko to w zachowanej starej
bryle.

Koncepcję moderni−
zacji przygotowali archi−
tekci PAS PROJEKT
ARCHI STUDIO z Nada−
rzyna. Remont ma objąć wszystkie po−
mieszczenia, a nie jedynie te, które są
dostępne dla widzów. Zmieni się system
nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
sprzęt komputerowy. Sale zyskają nową
kolorystykę. W budynku mają zostać za−
montowane windy (w tym towarowa).
Przewidziano również miejsce dla dwu−
poziomowej kawiarni z przeznaczeniem
dla widzów oraz gości spoza teatru (nie−
zależne wejście od ul. Kilińskiego).

Za zachowaniem zewnętrznego wy−
glądu przemawia nie tylko opinia kon−
serwatora. Podczas spotkania Jarosław
Marszałek, zastępca prezydenta Często−
chowy, zwrócił uwagę na dofinansowa−
nie projektu, które objęłoby jedynie
zmiany niewykraczające poza bryłę te−
atru.

Prace rozpoczną się najwcześniej za
dwa lata.

AG

Zimowy koncert 
w „Filharmonii malucha”

Plany modernizacji teatru

Wizualizacja jednej ze scen w teatrze.

M iałem takie szczęście, że ci z
moich prześladowców, którzy

mogli zabić, nie wypełnili swoich
obowiązków zbyt dokładnie, a ci bar−
dziej obowiązkowi nie byli zobowią−
zani do zabijania. Pierwszym moim
niedoszłym zabójcą był pewien młody
Poleszuk w Zaniewiszczach. Jest rze−
czą zadziwiającą, jak dziecinni bywa−
ją wystraszeni dorośli. W drugiej
połowie września 1939 roku nie urzę−
dowała już na Polesiu żadna władza,
a młodzi Poleszucy pozbierali porzu−
cone przez poleskich żołnierzy karabi−
ny i amunicję. Nasze bezpieczeństwo
nie istniało. Dyscyplina służby folwar−
czej zmieniła się w arogancję. Mama
i ciocia Michalinka oczekiwały napa−
du każdej nocy. Starzy i stali robotnicy
obsługiwali konie, bydło i świnie, ale
nie można było im nic polecać. Robili
tylko to, co chcieli. Od tych ludzi nie
spodziewaliśmy się napadu.

Nocami, od strony lasu docho−
dziły często odgłosy strzelaniny.
Wprawdzie nie wiedzieliśmy kto
z kim walczy, ale można się było
spodziewać, że przynajmniej jedna
z walczących stron – to nieprzyjaciel.
Wizyta takiej grupy mogła oznaczać
śmierć. Moje opiekunki starały się
ukryć przede mną grozę sytuacji. Po−
djąłem ta grę. Doskonale wiedzia−
łem, co nam grozi, ale udawałem, że
się nie orientuję. Niech przynajmniej
myślą, że naiwne dziecko się nie boi
– zawsze będzie im przyjemniej.

Nocami nasze zachowanie było
tragikomiczne: w obawie przed na−
głym napadem spaliśmy nie w sy−
pialni, a pod stołem w jadalni. Było
tam bardzo niewygodnie i nawet ja
rozumiałem, że jest to rodzaj zabawy
w chowanego z mordercami, którym
jest absolutnie wszystko jedno, gdzie
nas dopadną. Nie chcąc robić przy−
krości kobietom, podporządkowałem
się takim zarządzeniom.

Istniało chyba jakieś porozumie−
nie między moimi opiekunkami,
a Poleszukami z Ostrówka w sprawie
naszego bezpieczeństwa. Przez parę
dni wieczorami do Zaniewiszcz przy−
chodzili wartownicy, którzy mieli
nas ochraniać. Byli to uzbrojeni
w karabiny Poleszucy w średnim
wieku. Ich lojalność, odwaga, umie−
jętności strzeleckie i motywacja dzia−

łania były wielką niewiadomą.
Ochronę taką można było uważać za
symboliczną. Ich rola w decydują−
cych o naszym życiu godzinach nie
jest mi dokładniej znana, ale domy−
ślam się, że musiała być znaczna.

Pod koniec września stało się:
uzbrojona grupa pijanych Poleszu−
ków wdarła się do naszego mieszka−
nia. Nie zdążyliśmy jeszcze zająć
swoich miejsc pod stołem, bo słucha−
liśmy radia w saloniku. Wpadło
trzech lub czterech napastników
i trzeba przyznać, że zachowali się
bardzo humanitarnie: mieli do wybo−
ru kilka możliwości, bo mogli zamor−
dować tylko dorosłych, a dzieci
pozostawić przy życiu lub zamordo−
wać dorosłych, a później także dzie−
ci, itd. Wybrali najlepszą możliwość,
gdyż zaczęli od dzieci, by nie patrzy−
ły na śmierć swoich rodziców. Herszt
skierował pistolet w moją stronę.
Działał szybko, tak, że ujrzałem
otwór w lufie pistoletu i palec na ję−
zyku spustowym. Patrzyłem na ten
palec i wiedziałem, że zaraz umrę.
Byłem jak zahipnotyzowany. Stara−
łem się tylko odgadnąć, czy zobaczę
ten nieznaczny ruch palca, który
oznacza wykonanie „wyroku”, czy
usłyszę huk wystrzału i czy poczuję
ból. Nie zmrużyłem nawet oczu.

I jeszcze jedno pytanie: czy jest
‘tamten świat”? Sądziłem, że się o
tym niebawem przekonam. To
wszystko nie tyle pomyślałem, co ra−
czej odczułem ciągu sekundy i nie po
kolei, ale wszystko na raz. Tymcza−
sem ręka uniosła się trochę w górę.
„Kak wasza familija”? – (jak się na−
zywacie?) – zapytał mężczyzna. Mat−
ka odpowiedziała. Na to napastnik:
przecież ja pana porucznika znam!
Zaczął mówić po polsku. – Co ja te−
raz zrobię? Won! – krzyknął na swo−
ich zdumionych kumpli. Ci wyszli
pod groźbą pistoletu na ganek, a ich
dowódca zaczął grzebać w biurku oj−
ca. – Ja tu upozoruję rewizję..., ja tu
upozoruję rewizję – powtarzał ner−
wowo. Kompani zaczęli się denerwo−
wać, bo na ganku rozległo się parę
wystrzałów pistoletowych, oddanych
w powietrze. Nasz napastnik−zbawca
wyskoczył z mieszkania i za drzwia−
mi dały się słyszeć urywane, nerwo−
we, ukraińskie zdania. Grupa

naradzała się i chwilami ostro kłóci−
ła. Poczułem ogromną wdzięczność
dla mego niedoszłego zabójcy, ale
nie za to, że teraz za drzwiami ma od−
wagę walczyć o moje życie, tylko za
to, że mi je przed chwilą zwrócił.

Po chwili Poleszuk wrócił uspo−
kojony i poinformował nas, że nic
nam to nie da, że oni nas oszczędzą,
bo wkrótce przyjdą inni i zrobią to
samo. Jego grupa podzieliła się na
trzy części: jedni pośpieszyli do
Ostrówka, po pomoc dla nas; dru−
dzy pobiegli do Olbla po posiłki dla
napastników, a kilku ludzi czuwało
nad naszym bezpieczeństwem. Ist−
niała przed wojną w Polsce mło−
dzieżowa organizacja paramilitarna,
zwana bodajże „Strzelcem”. Nazwy
dokładnie nie pamiętam, ale wiem,
iż ojciec przez jakiś czas prowadził
zajęcia wojskowe z młodzieżą pole−
ską w Chocieszowie. Był bardzo lu−
biany przez Poleszuków. Nasz
opiekun musiał znać ojca z tych
czasów i naszym szczęściem na
miarę przeżycia było to, że właśnie
on przyprowadził do Zaniewiszcz tę
bandę. Wiele zależało od tego, kto
zdąży pierwszy.

Domyślam się, że pewną rolę ode−
grali w tym epizodzie nasi dyżurujący
obrońcy z Ostrówka. Prawdopodob−
nie to oni pomogli w zorganizowaniu
pomocy. Do Ostrówka było najbliżej

i droga była dobra. Można było iść na
przełaj, przez las, drogą koło czwora−
ków. Do Olbla trzeba było iść okrężną
drogą, albo na skróty, przez bagna.
Nasze szanse wyglądały dość dobrze.
Okazało się, że wszyscy zdążyli na
czas. Dom zapełnił się ludźmi, którzy
nie zwracali na nas uwagi, bo byli za−
jęci czym innym. Wszyscy w pośpie−
chu coś wynosili. Do rana dom był
przygotowany do remontu. Nie było
ani jednego mebla. Niektóre okna by−
ły powybijane.

Naprzeciwko ganku była studnia
z żurawiem. Z ganku Poleszucy urzą−
dzili ostre strzelanie do tego żurawia.
W wyniku nieustannej kanonady
tyczka żurawia poszła w drzazgi.
Wiadro utonęło w studni. Była to je−
dyna studnia w gospodarstwie. Bydło
zostało wypędzone z chlewa i przy−
szło do koryta pić. Koryto było puste.
Odważyłem się chodzić po dworze,
więc widziałem, jak krowy patrzyły
pytająco na przewalający się po dzie−
dzińcu tłum, dlaczego nikt nie poi
i nie doi? Z nastaniem dnia bydło ro−
zeszło się po ogrodach, pracowicie
ogołoconych z wszystkich płotów.
Deptały klomby i usiłowały posilić
się resztkami kwiatów.

Sensacją stało się odnalezienie
wujka Aleksandra. Okazało się, że
nie pokazywał się on w domu, tylko
nocował w stodole. Gdy chłopi za−
częli wywozić zboże ze stodoły, to
dokopali się i do niego. Przyprowa−
dzili go w pobliże studni i postanowi−
li rozstrzelać. Stałem w pobliżu
u gromady ludzi, otaczających wujka
i przyglądałem się rozwojowi wy−
padków. Co chwila jakiś Poleszuk
podnosił do oka karabin i celował w
wujka. Od wielu lat ojciec uczył
mnie zasad posługiwania się bronią,
więc wiedziałem, że nie wolno celo−
wać w ludzi. Celujący w wujka celo−
wali tym samym w stojących za nimi
pobratymców. Do strzału jednak nie
dochodziło, bo zawsze ktoś rozsąd−
niejszy kładł rękę na lufie i kierował
ją ku ziemi. Nie było jednomyślności
i po kilku takich usiłowaniach kłótnia
między zwolennikami i przeciwnika−
mi egzekucji stała się tak zażarta, że
wujek, blady jak ściana, wysunął się
z kręgu napastników i wolnym kro−
kiem oddalił się w kierunku żerują−

cych w sadzie krów. Udawał, że wy−
pędza je ze szkody. Stado było dość
duże. Można było kryć się długo.
Wujek ostrożnie oddalił się od gro−
mady kłócących się Poleszuków,
wszedł do ogrodu między dworkiem,
a czworakami i kierując się na połu−
dniowy zachód zaczął oddalać się od
zabudowań.

Ja, chcąc śledzić sytuację, rów−
nież wolno poszedłem do pustego
już kurnika i po jakichś żerdziach
dostałem się do wysoko położonego
okna. Wujek minął już wszystkie
krowy i stał pod dębem, rosnącym
pod lasem, na końcu pola. Długo ob−
serwował sytuację, bo bał się spro−
wokować pogoń i po pewnym czasie
zdecydował się uciec do lasu. Robił
to bardzo wolno. Tak, jakby był na
spacerze. Jego sprzymierzeńcem by−
ła wódka – prawie wszyscy napast−
nicy byli pijani. Kłócili się długo
i nie wiem, czy kiedykolwiek uświa−
domili sobie, co było bezpośrednią
przyczyną ich sporu. Nie widziałem,
by kiedykolwiek szukali zbiega i by
ktoś z nich zainteresował się jego
zniknięciem.

Wspomnienia owej strasznej no−
cy zdają się świadczyć o tym, że Po−
leszucy z Olbla działali jesienią 1939
roku pod wpływem legendy o tym,
jak to dawniej chłopi rżnęli „Pa−
nów”, albo „Lachów”. Nienawidzili
i chcieli postępować tradycyjnie, ale
nikt nie chciał zacząć pierwszy. Ce−
lujący w wujka chłop, chociaż pija−
ny, jakby czekał, że ktoś
rozsądniejszy przeszkodzi mu,
gniewnemu bohaterowi, w oddaniu
strzału. Celujący we mnie z pistoletu
młody Poleszuk też jakby lękał się
wystrzału i pierwszego – jak sądzę –
w swoim życiu morderstwa. Ratował
się chyba pytaniem: „Kak wasza fa−
milija?” Znał mego ojca i to go ura−
towało – nie musiał zostać mordercą.
Nie wiadomo, jak długo mu się to
udawało... Wojenne zezwierzęcenie
w tamtych latach, na tamtych tere−
nach i wśród tamtych ludzi było
przecież przerażające. W każdym ra−
zie, tamtej nocy Poleszucy wzdryga−
li się jeszcze przed mordowaniem.
Pani Starczewska i państwo Makow−
scy ocaleli wtedy także.

JERZY RUDENKO

WSPOMNIENIA Z ZSYŁKI (IV)

WCZASY ZE STALIN−TOURISTEM
Napad i rabunek

Maria ze Zdzitowieckich, żona Mikołaja Ru−

denki, mama Jerzego.
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Tak niewiele
a i tak w nadmiarze
Szczątki szczęścia
ułamki marzeń
jak łowicki wielobarwny wełniak   
Pusto w rękach
a w sercu pełnia 

Ludmiła Marjańska

W iersze Ludmiły Marjańskiej
dotykają spraw ważnych i za−

sadniczych dla każdego człowieka,
jak: miłość, radość, smutek, samot−
ność. Kontakt z twórczością poetycką
Ludmiły Marjańskiej daje możliwość
duchowego oddechu. W Jej poezji
odnajdujemy świat lepszy, spokojniej−
szy i wrażliwszy.   

Ludmiła  urodziła się  26 grudnia
1923 roku w Częstochowie. Była
córką Ludwika Mężnickiego, adwo−

kata i Marii z domu Bromma. Po
ukończeniu szkoły powszechnej,
uczęszczała do żeńskiego Państwo−
wego Gimnazjum im. Juliusza Sło−
wackiego. W 1942 roku zdała maturę
na tajnych kompletach i rozpoczęła
studia w konspiracyjnej Akademii
Nauk Politycznych w Warszawie.
W czasie okupacji należała do Naro−
dowej Organizacji Wojskowej, a na−
stępnie do Armii Krajowej.  28 lipca
1945 roku wyszła za mąż za Janusza
Marjańskiego. Kilkanaście dni póź−
niej, zmarła mama przyszłej poetki.
Państwo Marjańscy opuścili wów−
czas Częstochowę i zamieszkali
w Łowiczu, a potem w Warszawie. 

Pierwszy tomik poezji „Chmurne
okna” Ludmiła Marjańska opubliko−
wała w 1958 roku.  

W 1961 roku ukończyła filologię
angielską na Uniwersytecie War−

szawskim. Była także stypendystką
uniwersytetu stanu Washington
w Seattle. Przez wiele lat pracowała
w dziale literackim Polskiego Radia.
Redagowała ciekawe i oryginalne au−
dycje poetyckie m.in. o Marii Pawli−
kowskiej−Jasnorzewskiej, Zuzannie
Ginczance, Bolesławie Leśmianie,
Zygmuncie Krasińskim. 

Oprócz kilkunastu zbiorów wier−
szy m.in.: „Gorąca gwiazda”, „Rze−
ki”, „Druga podróż”, „W koronie
drzewa”, „Blizna”, „Prześwit”, „Ży−
wica”, „Córka bednarza”,   Marjań−
ska jest także autorką powieści dla
dorosłych i dla dzieci. Zasłynęła rów−
nież jako tłumaczka literatury anglo−
języcznej. 

Choć pięćdziesiąt lat swojego ży−
cia Poetka spędziłą w stolicy, to ro−
dzinne miasto darzyła szczerą
sympatią. Zawsze pamiętała o swo−

ich korzeniach. Często odwiedzała
Częstochowę. Ceniła sobie spotkania
z przyjaciółmi. Cieszyły Ją wieczory
autorskie z czytelnikami i młodzieżą
szkolną. Chętnie uczestniczyła w ży−
ciu literackim i kulturalnym naszego

miasta. Jak wyznała autorka „Żywi−
cy” – „Częstochowa z latami staje mi
się coraz bliższa”.

Ludmiła Marjańska zmarła 17
października 2005 roku w Warsza−
wie. Spoczęła na cmentarzu w Wila−
nowie.

17 grudnia 2013 roku rozpoczęły
się w Częstochowie uroczyste obcho−
dy dziewięćdziesiątej rocznicy Jej
urodzin. W I Liceum Ogólnokształ−
cącym im. Juliusza Słowackiego od−
słonięto tablicę upamiętniającą
Poetkę. W uroczystości uczestniczyła
Maria Marjańska−Czernik, córka
Ludmiły Marjańskiej, a także władze
miasta, przyjaciele, uczniowie i na−
uczyciele szkoły. Fundatorem tablicy
jest Stowarzyszenie Wychowanków
i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształ−
cącego im. Juliusza Słowackiego. 

BARBARA SZYMAŃSKA

„POEZJA I DOBROĆ – POCZUCIE  ŁĄCZNOŚCI”

Rada Miasta Częstochowy w bu−
dżecie na 2014 rok zatwierdziła

80 tysięcy złotych na leczenie bez−
płodności metodą naprotechnologii.
Uchwała, którą do Rady skierował
przewodniczący klubu Prawa i Spra−
wiedliwości Artur Garwoński, była
efektem  zorganizowanego we wrze−
śniu 2013 roku w Urzędzie Miasta
sympozjum naukowego pt. „Ekologia
prokreacji. Jak sobie radzić z bezpłod−
nością?”, przy współpracy Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka oraz Prawa i Sprawiedli−
wości w Częstochowie i w konse−
kwencji tegoż wydarzenia – sukcesu
Obywatelskiego Projektu Uchwały
Rady Miasta Częstochowy, pod któ−
rym podpisało się ponad trzy tysiące
częstochowian i który poparła więk−
szość radnych. Akcję zbierania podpi−
sów pod projektem w dużym
wymiarze nadzorowali częstochow−
scy Rycerze Kolumba. 

Rozmawiamy z mecenasem Prze−
mysławem Karoniem, pełnomoc−
nikiem Organizacji.

Państwa działanie było odważne,
choć zapewne owiane niepewno−
ścią.
– Występując

z takim wnioskiem
każdy z nas miał
nadzieję, że to się
uda. Ale przyznaję
ścieżka była nieła−
twa, szczególnie,
że władza nie była
nam zbyt przychylna. Stąd wynik jest
dla nas ukoronowaniem wszystkich
starań.

Rada przyznała 80 tysięcy na
naprotechnologię. Czy są to pie−
niądze, które dają szansę na du−
ży zasięg działań?
– Tyle autopoprawką wprowa−

dził prezydent Częstochowy. Przyj−
mując, że na parę przeznaczone
będzie 2 tysiące złotych, to czterdzie−
ści par będzie mogło skorzystać z po−
mocy.

Jak Pan sądzi, co przeważyło, że
pan prezydent zdecydował się na
taką autopoprawkę?
– Pan prezydent wielokrotnie

określał się jako prezydent wszyst−
kich częstochowian. Poza tym nasz
wniosek zaakceptowała większość
radnych. Wszyscy z PiS, radni nie
zrzeszeni, a dwóch z PO, więc decy−
zja Rady miała tu istotne znaczenie. 

Za było jedynie dwóch radnych
z PO. Jak Pan jako częstocho−

wianin ocenia sprzeciw pozosta−
łych radnych z PO?
– Z tego co wiem była w klubie

wprowadzona dyscyplina. Taki na−
kaz przy kwestiach światopoglądo−
wych jest co najmniej niezrozumiały.
Może być to jakoś wytłumaczone, na
przykład, przy sprawach gospodar−
czych, ale dyscyplinowanie wolnych
ludzi w kwestiach światopoglądo−
wych jest niedopuszczalne. To dzia−
łanie PO oceniam negatywnie.
Prędzej u nich, niż w SLD, spodzie−
wałbym się wstrzymania od głosu.
To wskazuje, że PO szuka swojej
drogi i stoi na rozdrożu.

Rycerze Kolumna słyną z dzia−
łań prospołecznych. Jednak ak−
cja z naprotechnologią była
novum w waszych inicjatywach. 
– Nie chcieliśmy utożsamiać te−

go wniosku z naszą Organizacją, stąd
nigdy nie podpisaliśmy się pod nim
jako Rycerze Kolumba. To była ini−
cjatywa wielu ludzi, uzyskaliśmy
podpisy z wielu środowisk. Nawią−
zując do działań Rycerzy, to w na−
szym statucie jest cel ochrony życia,
więc działanie wpisywało się w za−
kres. Było to pionierskie rozwiąza−
nie, które rozeszło się echem po
kraju, w innych miastach mają być
zrealizowane podobne inicjatywy.
Informacja dotarła też do głównych
przedstawicieli Rycerstwa na świecie
w Kanadzie i w Stanach. 

Co dalej zamierzacie Państwo
czynić?
– Zdajemy sobie sprawę, że jest

to początek. Przyznanie dofinanso−
wania jest pierwszym krokiem, dru−
gim będzie wykorzystanie tych
środków, by za rok nie spotkać się
z zarzutami, że nie ma zapotrzebo−
wania na ten cel. Będziemy starali się
zaktywizować środowisko, zachęcić
lekarzy do współpracy. Idealnym
rozwiązaniem byłoby powstanie kli−
niki, może uzyskaliśmy pomoc, ale
to kwestia przyszłości. Teraz musi−
my opracować system rozdyspono−
wania pozyskanych środków. 

W Częstochowie przy kościele
pw. św. Wojciecha przy ul.
Brzeźnickiej funkcjonuje porad−
nia naprotechnologii. 
–  Myślę że podejmiemy współ−

pracę z tą poradnią i tamtejszym tre−
nerem, bo jest to osoba
doświadczona. Lekarzy będziemy
chcieli pozyskać ze Śląska. Nie jest
problemem, by lekarz dojeżdżał na
przykład raz w tygodniu.

Dziękuję za rozmowę.
URSZULA GIŻYŃSKA

To sukces wielu ludzi

K im jest Jadwiga Chmielowska
większości przypominać nie

trzeba, ale dla zasady, najkrócej, jak
można: działaczka opozycji niepodle−
głościowej, członek Zarządu Regionu
Śląsko−Dąbrowskiego „Solidarności”
w latach 1980−81, jedna z przywód−
ców podziemia solidarnościowego;
ścigana od 13 grudnia 1981 do sierp−
nia 1990 r. listem gończym; z wy−
kształcenia magister inżynier
elektronik, dziennikarz; była dzienni−
karka TVP, obecnie publicystka,
skarbnik Zarządu Głównego Stowa−
rzyszenia Dziennikarzy Polskich, v−ce
przewodnicząca Federacji Mediów
Niezależnych i przewodnicząca Ru−
chu Edukacji Narodowej; mieszkanka
Zagłębia. Choćby z tego krótkiego
CV widać, że jest to osoba nietuzin−
kowa, niepokorna i niebezpieczna dla
dziennikarskiego mainstreamu − bo
wierna wyznawanym zasadom. Mieli−
śmy szczęście gościć red. Jadwigę
Chmielowską w Częstochowie,
3 stycznia br. Przyjechała na zapro−
szenie posła Szymona Giżyńskiego,
by wobec docierających do nas, coraz
odważniejszych haseł antypolskich,
wygłaszanych przez przywódców
działających na Śląsku wszelkich ru−
chów separatystycznych, opowiedzieć
nam, czy wciąż aktualny jest problem
zawarty w temacie: „Polskość Śląska
sprawą Polski”. 

Spotkanie trwało ponad dwie go−
dziny. Pierwsza część – wystąpienie
red. Jadwigi Chmielowskiej – było
prezentacją tego, co w sferze poli−
tycznej i ekonomicznej dzieje się
dziś na Śląsku. Prezes Chmielowska
mówiła o lokalnych działaczach
RAŚ, współpracujących z PO i SLD.

Podkreślała, jak łatwo i bezrefleksyj−
nie oddane zostały działaczom
i członkom Ruchu Autonomii Śląska
tak ważne, dla kształtowania postaw
i mentalności obywateli, sfery życia
publicznego, jak edukacja i kultura.
Wiele w tym względzie dzieje się
w prasie lokalnej, wydawanej przez
separatystów śląskich, w języku nie−
mieckim. Łatwo przewidzieć skutki
tego typu decyzji i działań – za chwi−
lę młodzi Ślązacy zaczną się bardziej
identyfikować z historią kreowaną
przez RAŚ, a kulturę kojarzyć będą
jedynie z Oktoberfest. 

Posługując się licznymi przykła−
dami, wskazała red. Chmielowska na
skandaliczne, antypolskie postawy
wielu członków partii rządzącej, któ−
re legitymizują powszechnie znane,
antypolskie działania RAŚ. Dzieje
się to nie tylko przy okazji wspomi−
nania rocznic, bardziej dotyczących

niemieckich
bohaterów,
niż polskich
zrywów
niepodle−
głościo−
wych, ale
ma również
przełożenie
w codzien−
nych decy−
zjach na
szczeblu
gmin, po−
wiatów czy
nawet wo−
jewództwa. 

Jadwiga Chmielowska nie ucie−
kała od trudnych tematów, również
w odpowiedziach na pytania uczest−
ników spotkania. W krótkiej dyskusji,
która wywiązała się między Jadwigą
Chmielowską a radnym Sejmiku Ślą−
skiego, Arturem Warzochą, mimo
gorzkich słów, dotyczących głównie
pozycji Częstochowy w strukturach
województwa śląskiego, Pani Prezes
nie tylko potwierdziła obawy co do
przyszłości gospodarczej naszego
miasta, ale wskazała równocześnie na
destrukcyjne działanie władz woje−
wódzkich w skali całego regionu. Ze
zrozumieniem i aprobatą odniosła się
red. Chmielowska do opinii, że Czę−
stochowa nie może zrezygnować
z walki o przywrócenie wojewódz−
twa. Wiele miejsca w dyskusji zajęła
również sytuacja ekonomiczna regio−
nu. Zarówno Gość, jak słuchacze
zgodzili się, że polityka obecnego
rządu jest polityką bez perspektyw,
obliczoną na doraźne działania w ce−
lu łagodzenia konfliktów i przykry−
wania problemów działaniami
pr−owskimi. 

Rozmowa z red. Jadwigą Chmie−
lowską pokazała, że można, również
we współczesnej Polsce, żyć zgodnie
z wyznawanymi zasadami, nawet, je−
śli te życia nie ułatwiają. Determina−
cja, energia a przede wszystkim
wiarygodność red. Jadwigi Chmie−
lowskiej są gwarancją, że sprawy i
dzieła, których się podejmie, dopro−
wadzi do końca. Takich ludzi dziś
Polsce najbardziej potrzeba!

AD

W Częstochowie o Śląsku 
– spotkanie z Jadwigą Chmielowską

Od lewej: Wiktor Korona, Jerzy Zimny, Ewa Kiślak, Jadwiga Chmielowska, 

poseł Szymon Giżyński, Anna Rakocz i Grażyna Matyszczak.

Na spotkanie licznie stawili się częstochowianie. W pierwszym rzędzie 

Czesław Janiszewski, Krzysztof Janus, Artur Warzocha i Edmund Nowakowski.

Tablica pamięci Ludmiły  Marjańskiej w Li−

ceum im. J.Słowackiego.
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– pod takim tytułem ukazała się
książka autorstwa Romana Bol−
czyka, lokalnie znanego bardziej
z pełnionej od 2 lat funkcji preze−
sa MPK. – Zakonem templariu−
szy zainteresowałem się bardziej
po przeczytaniu Wahadła Fo−
ucaulta Umberto Eco, którą to
książkę podarowała mi nieżyjąca
już żona. Nie zastanawiałem się
nad gatunkiem, po prostu zaczą−
łem pisać. 

Książka została ogłoszona „Naj−
lepszą książką historyczną II pół−

rocza 2013 roku”. O tym, co znalazło
się na ponad 700 stronach, opowie−
dział ich autor.

Mroki średniowiecza?
Wbrew opowieściom, pojęcie

dworności w średniowieczu prak−
tycznie nie istniało. To epoka, w któ−
rej kobieta była rzeczą, tłumaczenie,
a niekiedy samo czytanie Pisma
Świętego było zakazane. W czasach
o których mówimy, ludzie mieli dok−
trynalny ból głowy. Musieli chociaż−
by obejść V przykazanie –
z rozwiązaniem przyszedł im wtedy
Bernard z Clairvox – wytłumaczył,
że walka za wiarę jest słuszna, czyli
parafrazując: kochaj bliźniego swe−
go, a jak możesz, to go zabij. W śre−
dniowieczu kierowano się religią
chorej wyobraźni. Każdy sobie wy−
obrażał jak umiał, i zazwyczaj robił
to opacznie. Wtedy też narosło wiele
dziwadeł. Popularny był handel reli−
kwiami. Wśród nich był szczebel
z drabiny, która śniła się świętemu
Jakubowi, czy fasola z ostatniej wie−
czerzy. Było tyle domniemanych
drzazg z krzyża Chrystusa, że można
by z nich zbudować Arkę Noego.

W średniowieczu stan higieny
był fatalny. Nie było wysypisk,
wszystko lądowało na ulicach. Tem−
plariusze dbali o higienę, bo wiedzie−
li, że jej brak jest źródłem chorób.
Mieli szpitale, wiedzieli jak leczyć
rany. Stosowali pajęczyny, wiedzieli,
że działa, choć nie wiedzieli dlacze−
go. Wiedzieli, że upuszczanie krwi
szkodzi, że epilepsja nie jest nawie−
dzeniem przez szatana, tylko normal−
ną chorobą.

Rycerze Chrystusa
Templariusze byli niekwestiono−

wanymi liderami walki orężnej, a do
tego szybko pojęli, że i dyplomacja
ma swoje zalety. Zawierali sojusze ze
skrytobójcami − Asasynami. To po−
magało im przetrwać, gdy dookoła
było morze muzułmanów, a ich zale−
dwie garstka. Byli w stanie perma−
nentnego oblężenia. Często
korzystali z niewolników, więc nie
było im na rękę, by muzułmanie
przyjęli ich wiarę, bo chrześcijanom
musieliby już płacić. 

Walkę rozpoczęli na Półwyspie
Iberyjskim w trakcie rekonkwisty,
gdzie wyzwalali tereny zajęte przez
muzułmanów. Do dziś w hiszpań−
skiej Grenadzie widać ślady świetno−
ści Maurów, natomiast trudno się
pochwalić czymkolwiek z pamiątek
po pobycie zakonów krzyżowych
w Ziemi Świętej – oni tam mieli tylko
podbijać i wyzyskiwać. Duże wraże−
nie zrobiła na mnie rzeź chrześcijan
na mieszkańcach Jerozolimy. Konie
brodziły po pęciny we krwi, a ludzi
palono i przeszukiwano popioły, by
wśród nich odnaleźć kosztowności.
Poza synem pierworodnym, reszta nie
miała grosza., majątek zdobywano
więc w drodze grabieży, rabunku,
wypraw wojennych i turniejów rycer−

skich. Walka na kopie była później,
wtedy walczono na śmierć i życie –
wygrany zdobywał zbroję, mieszek,
a nawet zamek. Takiej okazji jaką by−
ła wyprawa krzyżowa nie można było
przegapić.

Konie templariuszy były najcięż−
sze spośród wszystkich zakonów ry−
cerskich – każdy z jeźdźcem ważył
ponad tonę. W kilkuset rycerzy po−
trafili rozbić kilkutysięczne armie –
coś na wzór polskiej husarii z okresu
wiedeńskiego. Muzułmanie mogli
ich jedynie otoczyć. Żaden templa−
riusz nie oddał się dobrowolnie do
niewoli – najmajętniejszy zakon
świata nie przeznaczyłby grosza na
wykup.

Ubodzy, a jednak najbogatsi
Templariusze równie wprawnie

jak mieczem, władali kiesą. Potrafili

zrobić coś z niczego. W darowiźnie
dostawali najgorsze ziemie, z których
dzięki dobrze prowadzonej polityce
agrarnej ciągnęli niezłe zyski. W sa−
mej Francji, gdzie mieli 9 tysięcy ko−
mandorii, ich dochód wynosił
w przeliczeniu czasy obecne 100 mld
euro, a to przecież epoka, w której nie
ma ani energii elektrycznej, ani ko−
mórki, więc jak sobie radzili? Korzy−
stali z poczty kurierskiej, opracowali
system bankowości – można było po−
ruszać się po całym znanym ówcze−
śnie świecie i zdeponować każdą
kwotę w komandorii templariuszy,
przebyć tysiące kilometrów, pojawić
się na przykład w Jerozolimie czy
w Akce, i tę samą kwotę otrzymać nie
ryzykując po drodze utraty majątku.
Oni wymyślili czek podróżny, hipote−
kę zastawną, udzielali pożyczek. Zna−
komici znawcy okresu średniowiecza
napisali, że templariusze zbudowali
podwaliny pod kapitalizm. Korzystali
z cyfr arabskich, które przejęli prze−
bywając na półwyspie iberyjskim.

Proces
W 2019 roku minie 900 lat od

powstania zakonu, od czasu znisz−
czenia ich przez papieża Klemensa V
na spółkę z Filipem IV Pięknym mi−
nęło 700 lat. Powód prozaiczny – za−
służonemu u templariuszy królowi
Francji łatwiej było doprowadzić do
kasacji zakonu, niż oddać pożyczkę
Istnieli niespełna 200 lat, a odcisnęli
ogromne piętno na historii. 

Przyczyny ekskomuniki w owym
czasie były przeróżne. Zakon był pod
lupą. Na procesie wyszło na jaw, że
podczas ceremonii pluto na krzyż –
oni uważali, że nie należy czcić narzę−
dzia katowskiego, a krzyż był przecież
narzędziem kata. Znakiem chrześcijan
była ryba, i dziś się do tego wraca.

Zarzuty konstruowano w trakcie
tortur. Oskarżeni, przykuci w lochach
do ścian po których ciekła woda dosta−
wali zapalenia płuc. Przez 6 lat i wię−
cej byli o chlebie i wodzie. Pamiątką
tych wydarzeń jest krążący dziś w po−
wszechnej opinii przesąd − piątek 13
października 1307 roku, czyli data
aresztowania templariuszy, przetrwał
w pamięci jako dzień przynoszący pe−
cha. Warto wspomnieć także o klątwie
Jacquesa de Molaya, wielkiego mi−
strza zakonu, który przed śmiercią we−
zwał na sąd boży papieża Klemensa i
króla Francji, Filipa. Obaj zmarli w
niecały rok po spaleniu de Molaya, a
klątwa według podań przestała działać
dopiero, gdy w czasach Wielkiej Re−
wolucji Francuskiej ścięto Ludwika
XVI i jego żonę. W trakcie pracy nad
książką dotarłem do archiwów waty−
kańskich, w których znalazłem infor−
mację o uniewinnieniu templariuszy.

***
W drugiej części książki postaram

się odpowiedzieć, gdzie podział się
skarb templariuszy, bo na prawdę
zdołali go przetransportować na okrę−
tach. Proszę spojrzeć na Rosslyn
w Szkocji, na Portugalię – państewko,
gdzie są skały, oliwki i rybołówstwo.
Biedny, tyle co wyzwolony, a do tego
słabo zaludniony teren, stał się nagle
potęgą kolonialną. Nawet w Brazylii
mówi się po Portugalsku. Krzyż tem−
plariuszy widniał na statkach Magel−
lana, Kolumba i Vespucciego –
w drugiej części będzie się można do−
wiedzieć kim była żona Krzysztofa
Kolumba. Nieprzypadkowo łączy się
też pobyt templariuszy w Szkocji
z powstaniem masonerii. W drugim
tomie będzie też dużo więcej na temat
templariuszy w Polsce. AG

Templariusze – fenomen z epoki średniowiecza

Nastrojowy 
koncert 
28grudnia 2013 roku w lokalu Bistro 21,

przy Kopernika 21 w Częstochowie
miał miejsce pierwszy koncert jazzowy, któ−
ry zorganizował właściciel lokalu Łukasz
Wójcicki. Piękny, nastrojowy występ zafun−
dował miłośnikom jazzu zespół świetnych
muzyków: Anna Andrzejewska – vocal, Mi−
chal Rorat – piano, Kuba Dworak – bass,
Frank Parker – drums. R

FOTO: Marcin Szpądrowski

Fotografie 
z Dni Częstochowy 

w 1967 roku. 
Pochodzą one ze zbioru Zbigniewa 

Grządzielskiego.

ALBUM CZĘSTOCHOWSKIE

Materiały udostępnił dr Juliusz Sętowski z Ośrodka Dokumentacji

Dziejów Częstochowy.
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ŻUŻEL W SKRÓCIE

• To już pewne. Zespół Dospel CKM Włókniarza Częstochowa zobaczymy w nadcho−
dzących rozgrywkach Enea Ekstraligi. 18 grudnia 2013 roku klub otrzymał licencję
nadzorowaną. Ponadto Prezydium Polskiego Związku Motorowego te same licencje,
co Włókniarzowi, przyznał Wybrzeżowi Gdańsk (Ekstraliga) i Startowi Gniezno (I Li−
ga).

• Okres zimowy to nie tylko okienko transferowe. Jest to przede wszystkim czas ciężkich
przygotowań do kolejnego sezonu żużlowego. Z pewnością tę przerwę wykorzystają ju−
niorzy Dospelu CKM Włókniarza Częstochowa: Artur Czaja i Hubert Łęgowik. Obaj za−
wodnicy zostali powołani na obóz sportowy do Zakopanego, który będzie trwać od 26
stycznia do1 lutego. Będzie to zarazem zgrupowanie kadry narodowej. Główne ćwicze−
nia odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Sportowym pod Wielką Krokwią. Wśród
24 żużlowców, uczestniczących w tym obozie, znalazł się również reprezentant Włók−
niarza z minionego sezonu, Adam Strzelec. Ponadto trenerzy Marek Cieślak i Rafał Do−
brucki powołali: Tomasza Golloba, Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja, Krzysztofa
Kasprzaka, Macieja Janowskiego, Adriana Miedzińskiego, Przemysława i Piotra Pawlic−
kich, Pawła Przedpełskiego, Kacpra Gomólskiego, Bartosza Zmarzlika, Łukasza Sówkę,
Szymona Woźniaka, Tobiasza Musielaka, Adriana Cyfera,  Krystiana Pieszczka, Marcina
Nowaka, Patryka Malitowskiego, Oskara Fajfera oraz Alexa Zgardzińskiego.
Z Włókniarza, na zasadzie wypożyczenia, może odejść Mirosław Jabłoński. Choć popu−
larny „Jabłuszko” przedłużył w listopadzie 2013 roku kontrakt z „Lwami”, pod koniec
sezonu podkreślał, że chciałby startować w klubie, gdzie będzie miał zagwarantowane
miejsce w podstawowym składzie. Takim zespołem wydaje się być gdańskie Wybrzeże.
Jednak sternicy znad morza skupiają się najpierw na wypożyczeniu z Rzeszowa Rafała
Okoniewskiego. Jabłoński bowiem jest opcją alternatywną. NG

POD SIATKĄ

• AZS Częstochowa przegrał kolejne spotkanie w PlusLidze. 19
grudnia 2013 roku podopieczni Marka Kardosa podejmowali
bełchatowską Skrą. Goście zwyciężyli w tym meczu 3:0
(25:20, 25:21, 25:18). Kolejny pojedynek „Akademicy” roze−
grali, także we własnej hali, 8 stycznia, z warszawską AZS Po−
litechniką. Spotkanie zakończyło się po wydaniu tego numeru
„Gazety Częstochowskiej”. O rozstrzygnięciach walki poinfor−
mujemy w najbliższym numerze naszego tygodnika.

• Korzystając z przerwy świąteczno−noworocznej siatkarze AZS−
u rozegrali trzy sparingowe mecze. W dniach 28−29 grudnia
minionego roku częstochowianie zagrali ze słowacką drużyną
Spartakiem Myjawa. W obu potyczkach bezapelacyjnie górą
byli zawodnicy pod wodzą Marka Kardosa. Wpierw zwyciężyli
4:1 (25:23, 25:16, 25:20, 19:25, 15:12), a następnie 3:2
(26:24, 25:21, 25:19, 21:25, 10:15). 4 stycznia br. „biało−zie−
loni” udali się na mecz towarzyski do Bielska−Białej. Tym ra−
zem spotkanie zakończyło się porażką z tamtejszym BBTS−em
2:3 (23:25, 22:25, 25:21, 25:14, 12:15).
Siatkarze Exact Systems Norwid Częstochowa nieudanie roz−
poczęli nowy rok. 4 grudnia przegrali na własnym terenie z
ekipą Caro Rzeczycą 0:3 (23:25, 11:25, 20:25). Mimo porażki
zespół Stanisława Gościniaka pozostał na piątej pozycji II Ligi.

NG

Hala Sportowa

Częstochowa 

z logiem

Skrót
HSC

i z n a c z e k
graficzny,
który ma
symbolizo−
wać kolorowe krzesełka – tak wygląda logo Hali Sporto−
wej Częstochowa.

Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt propozycji. Ko−
misja wybrała projekt częstochowianina Adriana Ch−
rzęstka. – Przygotowałem dwie. Wybrałem tę, na której
obok skrótu HSC jest kilka kresek. W zamyślę mają one
odzwierciedlać kolorowe krzesełka trybun Hali Sporto−
wej Częstochowa – mówi autor.

Nowe logo będzie umieszczone na budynku Hali
Sportowej Częstochowa ,a także w materiałach promo−
cyjnych oraz na koszulkach firmowych.

GAW

Wostatnich dniach głośno jest
o konflikcie na linii zarząd klu−

bu – kibice z sektora C3 (zasiadają
tam najwierniejsi kibice, organizujący
doping na meczach – dop. red.) Prezes
klubu postanowił zerwać współpracę
z kibicami z powodu rzekomego
„skandalicznego zachowania w czasie
meczu ze Skrą Bełchatów oraz w cza−
sie meczów wyjazdowych, które nie
przynosi ani chwały, ani splendoru
Klubowi”. Ponadto prezes nakazuje
kibicom zabranie rzeczy znajdujących
się w pomieszczeniu klubowym oraz
zwrot karty magnetycznej do tego po−
mieszczenia. Pozbawia ich także moż−
liwości zakupu biletów na mecze
w preferencyjnej cenie 5 zł. Na reak−
cję kibiców nie trzeba było długo cze−
kać. W odpowiedzi zwracają oni
szczególną uwagę na złe funkcjono−
wanie strony klubowej oraz działu
marketingu, a także na całkowity brak
szacunku do historii klubu, jak i wy−
walczonych przez niego latami trofe−
ów (zdjęcie obok).

O wyjaśnienie sytuacji 

poprosiliśmy prezesa ASZ 

Konrada Pakosza 

Czy Częstochowę stać na to, aby
do działu marketingu, do biura
prasowego zatrudniać osoby
z innego miasta? Jest tu duże
bezrobocie, młodzi ludzie wyjeż−
dżają z Częstochowy i już nie
wracają. Czy to miasto ma aż tak
słaby potencjał ludzki, że klub
musi zatrudniać osoby z innych
klubów, które w dodatku zajęć
w AZS−ie nie traktują prioryte−
towo?
– Przed ostatnim sezonem dosta−

liśmy kilka ofert dotyczących współ−
pracy marketingowej. W związku z
trudna sytuacją finansową zdecydo−
waliśmy się na rozwiązanie, którego
finansowanie znajduje się poza klu−
bem AZS Częstochowa. To był jeden
z podstawowych argumentów. In−
nym z argumentów było to, że chcie−
liśmy, aby osoby, które są u nas w
klubie, zajmują się stroną interneto−
wą mogły nauczyć się dobrych wzor−
ców i w przyszłości pracować
samodzielnie. To młode osoby z Czę−
stochowy. Na ten moment muszą jed−
nak jeszcze nabyć doświadczenia od
osób obecnie zajmujących się biurem
prasowym i działem marketingu w
AZS−ie Częstochowa, a są to osoby z
dużym doświadczeniem, ponieważ
zajmowały i zajmują się podobną
działalnością w Skrze Bełchatów,
jednym z najlepszych klubów pod
względem marke−
tingu w Polsce. 

Kilka tygodni
temu, na spo−
tkaniu z przed−
stawicielami
kibiców padło
stwierdzenie,
że w tym roku

powstanie 12−stronicowy kalen−
darz, więc klub nie do końca wy−
wiązuje się z wcześniejszych
deklaracji…
– Mieliśmy różne wersje i pomy−

sły stworzenia kalendarza. Wersja
bardziej rozbudowanego niosła za so−
bą pewne trudności. Drukarnia, która
od lat przygotowuje dla nas kalenda−
rze nie zdążyłaby go przygotować
przed końcem roku 2013.

Przed sezonem mówił pan, iż
skład na sezon 2013/2014 „zamy−
ka usta największym malkonten−
tom, których w Częstochowie nie
brakuje”. Po sromotnie przegra−
nym meczu z Resovią, dyrektor
sportowy klubu, Ryszard Bosek
na łamach lokalnej gazety
stwierdził, iż „rozwój klubu idzie
w dobrym kierunku i nic tylko
się cieszyć”. Postawa drużyny,
liczba zdobytych punktów
i miejsce w tabeli pokazują nato−
miast coś zupełnie innego. Z cze−
go zatem powinni cieszyć się
kibice AZS−u i czy klub stawia
sobie w ogóle jakiś cel sportowy?
– To zależy, czy mówimy o ce−

lach długofalowych czy krótkofalo−
wych. Jeśli o krótkofalowych to
ambicją nas jako działaczy, a myślę,
że także zawodników było to, aby
zespół znalazł się w pierwszej ósem−
ce. Na ten moment zajmujemy 10.
miejsce, istnieje ryzyko, że po naj−
bliższej kolejce możemy obsunąć się
na ostatnie miejsce, ale różnice
punktowe pomiędzy zespołami
w drugiej części tabeli są minimalne
i nadal jesteśmy w grze o play−offy.
Zajmując miejsce na pozycjach 1−8
drużyny przystępują do walki o mi−
strzostwo Polski. Oczywiście patrzy−
my na to realnie, wygrywać
z zespołami z Rzeszowa, Kędzierzy−
na, Jastrzębia czy Bełchatowa nie
udawało się też wtedy, kiedy w ze−
spole byli bardziej doświadczeni za−
wodnicy. Teraz topografia chyba
zmieniła się jeszcze bardziej, na ten
moment nie posiadamy tytularnego
sponsora. Być może zmieni się to od
stycznia, ale to nie są łatwe rozmowy
i nie wszystko zależy od zarządu czy
osób, które nam pomagają. Długofa−
lowe plany mamy ambitne. W tym
roku otwarliśmy akademię Często−
chowska siatkówka. Najmłodszym
mieszkańcom Częstochowy i okolic
dajemy możliwość rozwoju. Ponadto
od trzech lat prowadzimy wspólnie z
wydziałem promocji kultury i sportu
Urzędu Miasta akcję „Szkoła kibicu−
je”. Ten projekt zdobył w tym roku
pierwszą nagrodę w konkursie mini−
sterstwa spraw wewnętrznych pod
nazwą „Kibicuje bezpiecznie”. Takie
akcje owocują tym, że w tej chwili
mamy bardzo dobrą frekwencję na
meczach PlusLigi, plasujemy się na
drugiej pozycji, jedynie za Resovią
Rzeszów. To pokazuje, że w Często−
chowie jest duże zapotrzebowanie na

siatkówkę. Moją osobistą ambicją
jest, aby Hala Częstochowa zapeł−
niała się podczas meczów siatkar−
skich w 100 proc., tak aby ciężko
było zdobyć bilet na mecz AZS−u.
Ten proces musi jednak trochę po−
trwać. Poczyniliśmy pewne podwali−
ny i chcielibyśmy te programy
realizować. Do tego potrzebne są
środki finansowe, którymi na ten
moment dysponujemy. Zawodnicy
chodzą do szkół na spotkania z dzie−
ciakami, gdzie uświadamiają im, że
jest wiele alternatywnych sposobów
spędzania wolnego czasu.

Zbudowaliśmy zespół na miarę
naszych potrzeb. Oczywiście mogli−
śmy go zbudować bardziej ambitnie,
ale z perspektywy czasu nie żałuję, że
pewnych ruchów nie wykonaliśmy,
gdyż teraz mielibyśmy jeszcze więk−
sze problemy. Sytuacja w często−
chowskim sporcie nie jest najlepsza.
Zespół gra, tak jak gra. Moglibyśmy
usprawiedliwiać się kontuzjami, ale
nie będę tego robił. Wykorzystując
kontuzje kolegów, tacy zawodnicy jak
Michał Kaczyński, Bartek Bednorz,
Mariusz Marcyniak czy Kuba Bik le−
piej lub gorzej, ale swoje szanse wy−
korzystują. Pracują w tygodniu po
kilka godzin na treningach z trenerem
Kardosem i jeśli przeskoczą pewną
barierę to może już w tym sezonie da−
dzą nam sporo powodów do radości.
Kiedy do pełnej sprawności wrócą Ja−
kub Vesely, Michał Bąkiewicz, kiedy
plecy przestaną spinać Dawida Murka
to w rundzie rewanżowej może to
wszystko wyglądać zdecydowanie le−
piej. Apelowałbym do wszystkich
o jeszcze trochę cierpliwości.

AZS Częstochowa przed po−
przednim sezonem otrzymał od
Urzędu Miasta 650 tys. zł na
promocję miasta poprzez sport.
Jak spożytkowana została ta
kwota, ponieważ AZS swoją po−
stawą na parkiecie raczej chwały
miastu nie przynosił.
– W ramach tej promocji w Czę−

stochowie odbył się turniej finałowy
Pucharu Polski, który przyniósł mia−
stu duża promocję. Odbyło się kilka
transmisji telewizyjnych z udziałem
naszej drużyny. Wartość reklamy w
roku 2013, na tę chwilę wynosi około
1,7 mln zł, więc jak łatwo policzyć
zwrot wartości reklamy jest trzykrot−
nie wyższy, gdyby taką reklamę mia−
sto chciało wykupić w telewizji.
Pomijam w tym miejscu prasę, inter−
net czy lokalne stacje radiowe, które
także promują miasto za pomocą na−
szej drużyny. Od 1989 roku, kiedy
AZS przez niemal 20 lat był regular−
nym medalistą mistrzostw Polski,
przez 23 sezony występował w euro−
pejskich pucharach ta promocja była
jeszcze większa. W 2008 roku, kiedy
zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski
i sięgnęliśmy po Puchar Polski rozpo−
czął się kryzys w branży budowlanej.
Budżet naszego klubu był wówczas

oparty na trzech firmach z tej branży.
Te firmy powiedziały wprost, że nie są
w stanie nas dalej sponsorować. Wtedy
bardzo poważnie z radą nadzorczą za−
stanawialiśmy się nad ogłoszeniem
upadłości klubu. Postanowiliśmy
wziąć na swoje barki zobowiązania fi−
nansowe klubu, udało pozyskać się
sponsora tytularnego, który był z nami
przez wiele lat. W tym okresie udało
się wykonać wiele działań, dzięki któ−
rym utrzymujemy klub w PlusLidze i
powstała ta nowa hala, na której obec−
nie rozgrywamy mecze. W ostatnim
czasie podjęliśmy wiele rozmów ze
sponsorami, próbowaliśmy szukać
wsparcia politycznego. Wszystkie te
rozmowy zakończyły się niepowodze−
niem z różnych powodów, być może
ten zarząd jest nieudolny, a może są to
inne czynniki. AZS Częstochowa to
nie jest klub Pakosza, Lisowskiego i
Boska, tylko jest to wspólne dobro
częstochowian. My tym klubem za−
rządzamy, ale jeśli osoby zarządzające
uznają, że nasz czas się skończył i
trzeba coś zmienić, to zapewne nas o
tym poinformują. Na dzień dzisiejszy
jednak nie znalazł się nikt, kto chciał−
by wziąć na siebie ciężar i ogromną
odpowiedzialność, aby klub dalej
funkcjonował. Nie mówię, że funk−
cjonuje on idealnie, ale jest na pewno
w miarę profesjonalnie funkcjonujący
i zarządzany klub na miarę tych środ−
ków, które jest w stanie realnie zgro−
madzić bez działalności, która
mogłaby narazić na śmieszność klub,
jego kibiców a także władze miasta. 

Od dwóch sezonów PlusLiga jest
ligą zamkniętą, z której nikt nie
spada. Czy nie wpływa to demo−
bilizująco tak na siatkarzy, jak
i działaczy słabszych klubów,
którzy nie muszą walczyć o
utrzymanie?
– Z ligi można spaść, można zo−

stać z niej relegowanym, jeśli nie
spełni się określonych warunków. Te
warunki nie są wcale takie łatwe. W
tamtym sezonie rzutem na taśmę ura−
towaliśmy się przed składaniem bar−

dzo szczegółowych raportów, bo za−
jęliśmy dziewiąte miejsce. Mieliśmy
jednak na koncie tylko pięć zwy−
cięstw i wspólnie z przedstawiciela−
mi Indykpolu Olsztyn stawiliśmy się
przed komisją licencyjną. Wytłuma−
czyliśmy się nie chyba nie najgorzej,
bo w PlusLidze pozostaliśmy i nawet
zapisano przy naszej drużynie ten−
dencję do wzrostu. Chciałbym, aby
było to widoczne w tabeli, bo ogląda−
nie porażek takich jak w Warszawie,
Bielsku czy u nas z Effectorem koń−
czy się nieprzespanymi nocami, a
każdy z nas chciałby jeszcze część
swojego życia poświęcić rodzinie.
Znam osoby z tego środowiska, które
źle skoczyły przez siatkówkę. Decy−
zja o lidze zamkniętej została podjęta
przez władze ligi, za chwilę najpraw−
dopodobniej wprowadzone to zosta−
nie również w lidze kobiet. Plusem
zamkniętej ligi jest możliwość dawa−
nia szans wielu młodym polskim za−
wodnikom. Porównując to np. do ligi
żużlowej, z której w tym sezonie spa−
dły aż trzy drużyny, tam powodowa−
ło to prawdziwy wyścig zbrojeń, co
może mieć zgubne skutki w przy−
szłości. Liga ma napędzać reprezen−
tację i odwrotnie, wtedy napędza to
sponsorów, frekwencję, telewizję.
Telewizja Polsat, która posiada pra−
wa do wszystkich rozgrywek siatkar−
skich przekłada to później na
całościowy rozwój dyscypliny.

Częstochowę wymieniano jako
głównego kandydata do organi−
zacji Pucharu Polski w tym sezo−
nie, chwaliły się tym władze
miasta. Turniej ostatecznie od−
będzie się w Bydgoszczy. Czy
można to odczytywać jako po−
rażkę Częstochowy?
– Częstochowa nie przegrała.

Firma, która jest sponsorem rozgry−
wek o Puchar Polski stwierdziła, że
region śląski nie jest regionem, w
którym dystrybuuje ona swoje usługi
i stąd decyzja o organizacji turnieju
w Bydgoszczy.

MARIUSZ RAJEK

Prezes AZS kontra Sektor C3

Trofea siatkarskie są przechowywane w niezbyt godnych warunkach.



GOSPODARKA12   9 – 22 stycznia 2014 r.

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Zapewniamy m.in.:

Pracuj z liderem na rynku!

 Tylko teraz
atrakcyjne

bonusy
świąteczne!
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Rozliczenie za korzystanie ze środowiska 
U stawa z dnia 16 stycznia 2012 r. „O redukcji niektórych obciążeń admini−

stracyjnych w gospodarce” (Dz U. z 2012 r., poz. 1342, art. 9) dokonała
zmiany przepisów dotyczących terminów sporządzania sprawozdań oraz uisz−
czania opłat za korzystanie ze środowiska, zawartych w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150,  z późn. zm.).

– Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzany jest roczny system składania spra−
wozdań. Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do po−
wietrza wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz
składowania odpadów, (których roczna wysokość nie przekracza 800 zł)

–  Termin złożenia sprawozdania (rocznej informacji) i wniesienia opłaty
mija 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym

– Przedsiębiorca nie przekazuje – do wiadomości –  sporządzonych spra−
wozdań do Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy,
Częstochowska Izba Rzemiosła i uruchomiła program do rozliczania emisji
pyłów i gazów do powietrza. Zakres świadczonych usług obejmuje: wprowa−
dzanie do powietrza substancji (emisja niezorganizowana); wprowadzanie do
powietrza gazów lub pyłów z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW
opalanych węglem kamiennym, koksem drewnem , olejem lub paliwem gazo−
wym; wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z procesów spalania pa−
liw w silnikach spalinowych.

Bliższych informacji o warunkach korzystania z programu udziela biuro
Izby, Częstochowa, al., Kościuszki 6, pok. 10, tel.: 34/324−33−48, kom.
601 965 710. P

P romedica24 to czołowy dostawca
usług w zakresie opieki nad oso−

bami starszymi w Polsce i za granicą.
25 listopada firma otworzyła nowy
oddział w Częstochowie przy ulicy
Śląskiej 22 i rozpoczęła rekrutację. 

– W naszym regionie jest duże
zainteresowanie pracą w charakterze
opiekuna seniorów. Dlatego zdecy−
dowaliśmy się na otwarcie kolejnego
oddziału. Dzięki niemu osoby, dla
których do tej pory problemem były
dojazdy np. do Katowic, będą mogły
nas znaleźć w swoim mieście. Jest to
także duże udogodnienie dla współ−
pracujących już z nami opiekunów,
którzy będą mogli łatwiej się z nami
skontaktować – mówi Maria Korze−
niewska−Jeleń, dyrektor Regionu Ka−
towice z firmy Promedica24. Nowa
siedziba Promedica24 powstała w

centrum Częstochowy, niedaleko
Urzędu Miasta. Lokal jest otwarty
w godzinach 9−17. Na osoby zainte−
resowane pracą w charakterze opie−
kuna seniorów czekają doświadczone
i przyjazne rekruterki. R

Praca w charakterze opiekuna – czeka

Regionalna Organizacja Praco−
dawców w Częstochowie podsu−

mowała ubiegły rok pracy i nagrodziła
swoich najlepszych przedsiębiorców.
Na noworocznym spotkaniu 18 grud−
nia 2013 roku  życzenia pracodawcom
złożyli, między innymi, parlamenta−
rzyści – poseł Jadwiga Wiśniewska i
poseł Szymon Giżyński oraz prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
i przewodniczący Rady Miasta Często−
chowy Zdzisław Wolski. 

Prezes Organizacji Janusz Jadczyk
reasumując rok przypomniał o ważnej
konferencji, zorganizowanej pod egidą
Konfederacji Lewiatan, poruszającej
problemy polskiej gospodarki. No−
wym członkom wręczył certyfikaty
przystąpienia do Organizacji. – W dru−
gim półroczu 2013 roku przyjęliśmy
dziesięć nowych firm. Chcemy być
postrzegani jako organizacja eksperc−
ka i niezależna. Pomagamy przedsię−
biorcom w rozwiązywaniu różnych
problemów prawnych, społecznych,
administracyjnych. Nasza działalność

na rzecz miasta
i środowiska ma
charakter społecz−
ny – podkreśla pre−
zes Jadczyk. 

Wśród no−
wych firm, które
przystąpiły do Or−
ganizacji Praco−
dawców znalazła
się firma Lavaro. –
Nasi pracownicy
są zatrudniani w
częstochowskim
oddziale TRW,
a także w innych
firmach w Sosnowcu i Chełmie. Kie−
dyś byliśmy zakładem pracy chronio−
nej, pracowały u nas 723 osoby.
Obecny zakład powstał, by ochronić
kilkaset miejsc pracy i zapewnić za−
trudnienie osobom niepełnosprawnym,
pracuje u nas ponad 480 osób. Nasz
dyrektor ds. kontraktów Krzysztof Mu−
cha powoduje gwałtowny rozrost fir−
my, więc patrzymy optymistycznie

w przyszłość. Zawsze uczono mnie, że
w zespole jest siła. Pojedyncza jednost−
ka nie upora się z większym problem,
co doświadczyliśmy w poprzedniej fir−
mie. Liczymy, że Organizacja poprzez
swoje doświadczenie, fachowe doradz−
two i celne podpowiedzi pomoże nam
– mówi prezes Lavaro Krzysztof Rem−
biszewski. 

UG

Spotkanie Lewiatana

Organizacja pracodawców tradycyjnie przyznała ty−

tuł Osobowość Gospodarcza Roku. Za rok 2013 przypadł

on Januszowi Zatoniowi, prezesowi Odlewni Żeliwa

Wulkan. W Wulkanie zatrudnionych jest około 150,

w jego „córce” – w firmie Lawa, – 65.

Firma Wulkan może poszczycić się ponad stuletnią
tradycją. Czy dzisiaj łatwo jest podtrzymywać wy−
pracowaną przez pokolenia jakość?
– Mówienie o tradycji jest ele−

mentem strategii budowy poczucia
więzi z firmą i odpowiedzialności za
nią. Wulkan to firma pracownicza,
jedna z nielicznych przedwojennych
firm, które działają do dzisiaj. Warty
podkreślenia jest fakt, że zakładało ją
w historycznym kinie Relax 380 wła−
ścicieli.

Dzisiaj polski przedsiębiorca musi wykazać się dużą
odwagą. Kłodami są dla niego mało przychylne pra−
wo, wysokie podatki. 
– Nie jest łatwo prowadzić firmę, bo działamy na kon−

kurencyjnym rynku. By firma mogła się utrzymać na glo−
balnym rynku – dużo swojego towaru sprzedaję do
Francji, USA i Japonii – musi być dobra. Stąd trzeba sta−
wiać na jakość i wydajność.

Przedsiębiorca powinien kierować się patriotyzmem?
– Oczywiście. Myślę, że ja jestem patriotą. Trzeba

mieć świadomość swojej pracy, budowania kapitału naro−
dowego, również poprzez wzrost eksportu. 

A jak oceniłby Pan nasze, częstochowskie podwórko
gospodarcze?
– Trzeba mieć świadomość, że Częstochowa się wy−

ludnia. Liczba mieszkańców zmniejszyła się o 30 tysięcy,
co jest związane z ubywaniem zakładów pracy. Często−
chowa słynęła z przemysłu metalurgicznego i włókienni−
czego. Dzisiaj w tym pierwszym obszarze została Huta,
która boryka się obecnie z trudnościami i Wulkan,
a z włókienniczych – Polontex, który jest stosunkowo no−
wą firmą i w zasadzie jedyną w branży włókienniczej. 

Co, jako doświadczony przedsiębiorca, radziłby Pan
młodym, którzy myślą o własnym biznesie?
– Uważam, że w Polsce powinno się wrócić do usta−

wy Wilczka, która obowiązywała od 1 stycznia 1989 do
31 grudnia 2000 roku i umożliwiła każdemu obywatelowi
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację
drobnych przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele no−
wych miejsc pracy. 

Dzisiaj naprawdę jest ciężko, bo jesteśmy zalewani
przez towary zewnętrzne, ale nie należy załamywać rąk.
Trzeba być przedsiębiorczym, wierzyć w siebie i szukać
niszy, bo na pewno takie są. Trzeba być optymistą i pa−
trzeć szerzej, nie tylko na polski rynek, ale i europejski.
Świat dzisiaj jest otwarty. Trzeba uczyć się, ale również
mieć naturę przedsiębiorcy. Być przebojowym, znać do−
brze języki obce, czuć się w Europie swobodnie, bez kom−
pleksów. 

Dziękuję za rozmowę
URSZULA GIŻYŃSKA

Osobowość Gospodarcza Roku 2013 – rozmowa

Od lewej: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, 

prezes Janusz Jadczyk, przewodniczący RMCz Zdzisław Wolski, 

poseł Szymon Giżyński i poseł Jadwiga Wiśniewska.

ogłoszenie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ogłoszenie
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona podaje do publicznej wiadomości, iż
ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalne−
go, znajdującego się w budynku wielolokalowym w Dąbrowie Zielonej
oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie www.bip.dabrowazielona.pl, tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub pod nr. tel. 34 3555 018.

Promedica24 założona została
w 2004 roku w Warszawie. Firma
jest liderem na rynku europejskim
w świadczeniu usług opieki domo−
wej dla osób starszych. Promedi−
ca24 posiada 25 oddziałów w
miastach na terenie Polski. Jest
członkiem Sekcji Agencji Zatrud−
nienia, Sekcji Agencji Opieki
(SAO), a także członkiem Polsko−
Niemieckiej Izby Przemysłowo−
Handlowej.

Więcej na: www.opieka.prome−
dica24.pl
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Na pytania czytelników
odpowiada Katarzyna Kozieł,
ekspert Getin Banku.

W przyszłym miesiącu moja cór−

ka skończy 14 lat. Chciałabym za−

cząć uczyć ją gospodarowania

swoimi pieniędzmi, dlatego

wspólnie z mężem zastanawiamy

się nad założeniem jej konta

w banku. Na razie córka ma dość

swobodny stosunek do wydawa−

nia pieniędzy, dlatego zależy

nam na zachowaniu pełnej kon−

troli nad tym rachunkiem. Córka

nie jest pełnoletnia, więc nie je−

stem pewna, czy jest w ogóle ta−

ka możliwość? – Edyta

Pani Edyto, dla osób niepełnolet−

nich, które ukończyły już 13 lat, po−

wstały dedykowane konta

młodzieżowe, dzięki którym zacho−

wa Pani kontrolę nad wydatkami

córki. Jest to specjalny rodzaj ra−

chunków osobistych, których

otwarcie i prowadzenie wymaga

zgody rodzica. W zależności od in−

dywidualnej oferty banku, proce−

dura zakładania rachunku i zakres

kontroli nad przeprowadzanymi

operacjami mogą się różnić. W Ge−

tin Banku konto młodzieżowe

otwiera rodzic, który już posiada

u nas dowolny rachunek osobisty.

Dziecko jest upoważnione do dys−

ponowania kontem młodzieżo−

wym, jednak rodzic zachowuje

stały dostęp do rachunku i możli−

wość podglądu za pomocą Banko−

wości Internetowej. Za otwarcie

i prowadzenie Konta młodzieżowe−

go nie są pobierane dodatkowe

opłaty, a minimalna miesięczna

wpłata wynosi 50 zł. Dodatkowo,

do konta możne zostać wydana

karta debetowa, z której będzie ko−

rzystać nastolatek.

Już od jakiegoś czasu zastana−

wiam się nad wyrobieniem so−

bie karty kredytowej. Wiele

banków ma je w swojej ofercie,

ale nie wiem, jak wybrać tę naj−

lepsza na rynku. Czym powinie−

nem się kierować przy wyborze

karty? – Tomek

Panie Tomku, karta kredytowa za−

pewnia wygodę, bezpieczeństwo

oraz łatwość dokonywania trans−

akcji. Umożliwia korzystanie z do−

datkowych środków, przyznanych

przez bank w ramach określonego

limitu kredytowego. Jego wyso−

kość jest ustalana indywidualnie,

w zależności od wysokości Pana

stałych dochodów. Jeśli w okre−

ślonym terminie spłaci Pan wyko−

rzystane środki, wówczas bank nie

nalicza odsetek od wypłaconej su−

my. Wybierając kartę kredytową,

proszę sprawdzić ile dni obejmuje

okres bezodsetkowy w poszcze−

gólnych bankach oraz jaka jest

wysokość oprocentowania zadłu−

żenia w przypadku uregulowania

należności po upływie wyznaczo−

nego terminu. Limit na karcie jest

odnawialny, dzięki czemu każda

spłata zwiększa dostępne środki.

Porównując oferty, radzę zwrócić

uwagę na wysokość prowizji za

wydanie i obsługę karty oraz wy−

płaty środków z bankomatu. Do−

datkowym kosztem może być

także ubezpieczenie karty kredyto−

wej lub kredytu na karcie. Decydu−

jąc się na taką możliwość zyskuje

Pan zabezpieczenie w przypadku

kradzieży lub zgubienia karty. Je−

żeli zamierza Pan korzystać z kar−

ty kredytowej za granicą, należy

sprawdzić wysokość opłat wyni−

kających z przewalutowania trans−

akcji. Warto śledzić oferty

promocyjne banków, w ramach

których może Pan otrzymać kartę

bezpłatnie lub korzystać z niej na

preferencyjnych warunkach. •

FINANSE − TO PROSTE

Masz pytanie? Napisz do eksperta Getin Banku katarzyna@@getinbank.pl

Materiał informacyjny Getin Banku

Częstochowa z myślą 
o seniorach 

Miasto Częstochowa otrzymało nagrodę za udział
w parlamentarnym konkursie „Samorząd przyjazny Se−
niorom a2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”.

Nasze miasto, z projektem „Częstochowa senio−
rom”, było jednym z 33 samorządów, które zgłosiły
swoją propozycję. W ramach projektu uruchomiono pla−
ce rekreacji dla seniorów z urządzeniami outdoor−fitness
w dzielnicach, które według struktury mieszkańców
Częstochowy mają największą liczbę osób powyżej 60
roku życia. Została też oddana do użytku nowa Hala
Sportowa Częstochowa, przystosowana dla seniorów
i osób niepełnosprawnych, a od kwietnia działa w mie−
ście Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów
przy ul. Staszica 10. Ponadto prezydent Miasta Często−
chowy przyjął projekt pn. „Częstochowa seniorom”,
umożliwiający częstochowskim seniorom korzystanie
z oferty zniżek, rabatów i promocji, w ramach aktyw−
nych form socjalizacji. R

Telefon dla
przedsiębiorców

WWydziale Rozwoju Miasta,
w związku z „Programem

wspierania przedsiębiorczości i two−
rzenia nowych miejsc pracy w Czę−
stochowie na lata 2013−2018”
utworzono specjalny numer telefonu
przeznaczony dla przedsiębiorców.
Zainteresowani pod numerem 34 37
07 215 będą mogli uzyskać informa−
cje dotyczące m.in. rejestracji dzia−
łalności gospodarczej, oraz wsparcia
dla przedsiębiorców. Dodatkowo,
z myślą o osobach rozpoczynających
działalność, a także dla mikroprzed−
siębiorców utworzono stały punkt
konsultacyjny podlegający pod Wy−
dział Rozwoju Miasta. AG

11grudnia 2013
w g o d z . 1 2 . 0 0 −

14.00 w Pałacu Prezydenc−
kim odbędzie się
Konferencja w ramach Fo−
rum Debaty Publicznej pt.:
„Realne możliwości
współpracy Jednostek Sa−
morządu Terytorialnego
i grup obywateli”. Często−
chowę w debacie reprezen−
tował przewodniczący
Częstochowskiego Stowa−
rzyszenia Pomocy Szkole
Bogumił Dobosz.

Dyskusja miała na ce−
lu wyłonienie odpowiedzi
na następujące pytania:
Jak usuwać bariery doty−
czące współpracy JST
z inicjatywami obywatel−
skimi (prawne i mentalne)?
Jak organizacje obywatelskie mogą współdziałać
z samorządem na rzecz lokalnego rozwoju? i Jak

samorząd może zaangażować mieszkańców w
realizację zadań publicznych? R

O edukacyjnej współpracy 

Przemawia przewodniczący Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Bogu−

mił Dobosz.
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Z okazji świąt Bożego Narodze−
nia i zbliżającego się Nowego Ro−
ku 2014 w sali KM PSP spotkał
się aktyw częstochowskiego po−
żarnictwa ochotniczego, gdzie
oprócz łamania się opłatkiem i
składaniu wzajemnych życzeń,
dokonano oceny pracy jednostek
OSP w roku 2013 i wytyczono
plany działań na rok następny. 

J ak poinformował prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP Ireneusz

Skubis, w powiecie częstochowskim
istnieje 117 jednostek OSP grupują−
cych w swoich szeregach około 5,5
tysiąca członków, dysponującymi
ponad 200. wozami bojowymi przy−
stosowanymi nie tylko do gaszenia
pożarów, ale i udzielania pomocy
technicznej i pierwszej pomocy me−
dycznej ofiarom wypadków drogo−
wych, a także do likwidacji skutków
klęsk żywiołowych itp. W opera−
cjach ratowniczo−gaśniczych działa
także 37 elitarnych jednostek OSP
zgrupowanych w Krajowym Syste−
mie Ratowniczo Gaśniczym, prze−
znaczonych do bardzo szybkich
i skutecznych działań w terenie.

W roku 2013 do operacji ratow−
niczo−gaśniczych, wypadków drogo−
wych i innych wydarzeń zanotowano
2133 wyjazdy, w tym: Blachownia –
157, Olszryn 133, Konopiska 126,
Gnaszyn – 124, Poczesna – 122,
Błeszno – 108. W trakcie obrad po−
dano do wiadomości, iż obok działal−
ności operacyjnej nastąpiła także
znaczna poprawa w wyposażeniu

jednostek w bardziej nowoczesne
wozy i sprzęt ratowniczo−gaśniczy.
Przy pomocy finansowej, z budżetów
gminnych i innych sponsorów zbu−
dowano wiele nowych strażnic, wy−
posażając je w świetlice, sale
konferencyjne a nawet i… biblioteki
z zestawami komputerowymi (przy−
kład gmina Kłomnice)  A oto bliżej
sprecyzowane dane dotyczące po−
szczególnych gmin.

Mykanów – według relacji wójta,
wiceprezesa ZOP ZOSP RP Krzyszto−
fa Smeli, na stanie gminy znajduje się
12 jednostek OSP; każda z nich dys−
ponuje kilkoma wozami pożarniczy−
mi, świetnie wyposażonymi
w odpowiedni sprzęt ratowniczo ga−
śniczy, sprawdzony dokładnie w wielu
operacjach w terenie. Każda OSP po−
siada nowe, lub rozbudowane ostatnio
strażnice, sfinansowane tak z budżetu
gminy a niektóre ,i z dopłat unijnych.
W roku ubiegłym na wyposażenie
OSP w Mykanowie przybył: nowy,
ciężki wóz bojowy marki scania war−
tości około 800 tys. zł. a dla OSP
w Rybnej lekki ford−transit. W roku
2014 planuje się zakup następnego, no−
wego średniego wozu bojowego (war−
tości c.600 tys. zł.) otrzymają go
ochotnicy z OSP z Lubojny. W ramach
strażackiego prezentu, KW PSP w Ka−
towicach ze swego podziału bojowego
zadysponowała w prezencie dla ochot−
ników z OSP Borowno dalszy tego ro−
dzaju pojazd. Z budżetu gminy
dofinansowano remonty i rozbudowy
strażnic w: Czarnym Lesie, Lubojnie,
Radostowie i Starym Broniszewie.

Kłomnice – Zgodnie z re−
lacją wójta i prezesa ZOGm
ZOSP RP Adama Zająca
w ciągu niecałych 3 lat, gmina
ze swoich budżetów i odgór−
nych dopłat sponsoringowych
wybudowała od podstaw
3 nowe strażnice oraz zakupi−
ła 3 nowe, ciężkie i średnie
wozy ratowniczo−gaśnicze
Na nowych podwoziach zabu−
dowano kilka innych pojaz−
dów pożarniczych eliminując
z podziałów operacyjnych
złomowane nysy, żuki itp.
W planie na rok bieżący,
przewiduje się dalszy zakup
wozów i nowoczesnego
sprzętu ppoż. oraz kontynu−
ację rozbudowy i remontów
dalszych obiektów OSP. Każ−
dego roku z budżetu gminy na
ochronę ppoż. i jej modernizację
gmina ze swojego budżetu przezna−
cza średnio c. 600 – 700 tys. zł.

Miasto Blachownia – Opierając
się na wypowiedzi prezesa Janusza
Mszycy, staraniem UM i Gm. już
w roku 2013 obok zniszczonej trąba−
mi powietrznymi dawnej remizy roz−
poczęto budowę nowego tego
rodzaju obiektu, przystosowanego do
stacjonowania w nim bardziej nowo−
czesnych  wozów bojowych i sprzętu
m.in. do: ratownictwa wodnego, zasi−
lonego łodziami motorowymi i pon−
tonami. Znajdzie się tam i miejsce
dla nowej izby pamięci OSP. W jed−
nym z wybudowanych pomieszczeń
garażować będzie nowoczesna, 37 m.

samobieżna drabina mechaniczna,
sprezentowana tej jednostce przez
KM PSP w Częstochowie.

Rędziny – Z wypowiedzi prezes
ZOGm. ZOSP) RP Anny Dondeli
wynika, iż z budżetu gminy planuje
się zakup następnego, nowego pojaz−
du pożarniczego zaopatrzonego
w hydrauliczne urządzenie tnące
marki lukas i przystosowanie go ope−
racji ratowniczych na drogach pu−
blicznych. W dalszym ciągu będzie
trwała rozbudowa i modernizacja
strażnic w Kościelcu i Rudnikach. 

Mstów – Na obchody swego
100−lecia tamtejsza jednostka otrzy−
mała od władz gminnych nowy wóz
pożarniczy marki mercedes wartości

kosztorysowej c. 600 tys. (dotacja
z budżetu gminy 350 tys zł. dopłata
sponsoringowa 250 tyś. zł.). Pojazd
marki lublin otrzymali także ochotni−
cy z miejscowości Siedlec.

Konopiska – w roku 2014 przewi−
duje się budowę nowej remizy
w Aleksandrii, rozbudowę strażnicy
w Konopiskach i termomodernizacje
podobnego obiektu w Łaźcu. W planie,
także zakup lekkiego wozu typu bus.

Przyrów – Staraniem i z budżetu
gminy, ochotnicy z OSP Zalesice
otrzymali w roku 2013 nową strażni−
cę. Przewiduje się zakup dalszych
wozów pożarniczych, remonty i dal−
sze rozbudowy już istniejących re−
miz. (Jot)

W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

W choinkowej, strażackiej atmosferze

Uczestnicy powiatowego, strażackiego spotkania wigilijnego w Częstochowie.
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OLSZTYN

Wójt Gminy Olsztyn, proboszcz
parafii pw. św. Jana Chrzcicie−

la i dyrektor Gminnego Ośrodka Kul−
tury w Olsztynie serdecznie
zapraszają na XXII Koncert kolęd
i pastorałek „Hej, kolęda kolęda!”
w wykonaniu zespołu księży solistów
„Servi Domini Contares”, który odbę−
dzie w kościele pw. św. Jana Chrzci−
ciela w 12 stycznia 2014 roku o godz.
16:30.

Servi Domini Cantores – Śpie−
wający Słudzy Pańscy to zespół księ−

ży solistów, absolwentów wydziałów
wokalno−aktorskich polskich Akade−
mii Muzycznych. Zespół wykonuje
bardzo szeroki repertuar wokalny:
pieśni sakralne i arie oratoryjno−kan−
tatowe różnych kompozytorów oraz
arie operowe, operetkowe i pieśni ze
światowego repertuaru. 

W olsztyńskiej świątyni wystąpią:
Rafał Kobyliński – jezuita, tenor z Po−
znania; ks. Zdzisław Madej – tenor
z Wrocławia; ks. Paweł Sobierajski
–tenor z Katowic−Bedzina; Grzegorz
Biegas – pianista, doktor habilitowa−
ny sztuk muzycznych. GAW

Był obfity w inwestycje z wyko−
rzystaniem środków unijnych. –

Gmina Mstów w 2013 roku pozyska−
ła blisko 4 mln zł środków zewnętrz−
nych na realizację projektów
i inwestycji. Najwięcej, około 3,5 mln
złotych, na wsparcie inwestycji reali−
zowanych w gminie, w tym m. in., na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Kłobukowicach i w Kucharach.
Łączny koszt budowy kanalizacji wy−
niósł ponad 7 mln złotych – podkreśla
wójt Adam Jakubczak.

W gminie wybudowano też drogę
transportu rolnego Krasice−Jaźwiny,
o długości 2,8 km, z pomocą 506 tys.
zł dofinansowania – było to najwyż−
sze dofinansowanie do dróg transpor−
tu rolnego w województwie śląskim.
Koszt budowy drogi to 888 tys. zł.

Targowisko w Cegielni zmoder−
nizowano dzięki dofinansowaniu
z funduszy unijnych w ramach pro−
gramu „ Mój rynek” – wysokość do−
finansowania to 75 procent, czyli
ponad 420 tysięcy zł. 

Gminny Ośrodek Kultury zmo−
dernizowano dzięki wsparciu z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gmina otrzymała dotację w wyso−
kości prawie 156 tys. zł. Dzięki
współpracy z powiatem często−
chowskim przy drogach powiato−
wych wybudowano chodniki
w Krasicach i Mokrzeszy. A na or−
ganizację imprezy Święta Jabłka
Owocowo w Mstowie gmina Mstów
pozyskała blisko 12 tys. złotych
z Urzędu Marszałkowskiego.

Dzięki dotacji blisko 240 tysię−
cy złotych z Urzędu Marszałkow−
skiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
w gminie realizowany jest projekt
„Szansa na rozwój z indywidualiza−
cją”. Środki przeznaczone są na po−
moc dydaktyczną do ośmiu szkół.
Program ma umożliwić organizowa−
nie indywidualnych zajęć edukacyj−
nych dla dzieci z klas I−III.

GAW

POCZESNA

P rzed Sylwestrem w Gminnym
Centrum Kultury Rekreacji i In−

formacji w Poczesnej, wójt gminy
Krzysztof Ujma spotkał się z miesz−
kańcami gminy.

Noworoczne spotkanie, na które
zaproszono stu podopiecznych

Gminnego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Poczesnej zorganizowano
z inicjatywy wójta. Przed gośćmi,
z krótkim recitalem, wystąpiła Wero−
nika Janczyk, a kolędy zaśpiewał ze−
spół „Kwiaty jesieni”. Przesłaniem
spotkania było zachęcenie do pielę−
gnowania swoich marzeń i odważne−
go pójścia przez życie. GAW 

RĘDZINY

Zkońcem minionego roku na jaw
wyszła sprawa radnego gminy

Rędziny, Andrzeja Rzemińskiego,
która mimo kontrowersji i na pozór
oczywistych konsekwencji nie przy−
niosła spodziewanego rozwiązania. 

Dla przypomnienia: ponad dwa
lata temu, będąc pod wpływem alko−
holu (1,4 promila) radny Rzemiński
prowadził auto na terenie Blachowni.
W rezultacie kontroli drogowej spra−
wę przekazano do sądu, który wyzna−
czył karę 8 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 2 lata.

W konsekwencji mandat radnego wy−
gasł, co Rzemiński przemilczał.
W świetle prawa nie ciążył na nim
obowiązek poinformowania o tym
gminy, więc z samej tylko możliwości
nie skorzystał. Podczas przedświą−
tecznej sesji pozostali radni zdecydo−
wali o pozostawieniu Rzemińskiego
na dotychczasowym stanowisku.

7 stycznia 2014 roku, wojewoda
śląski oficjalnym pismem, sygnowa−
nym przez I wicewojewodę Andrzeja
Pilota, wezwał Radę Gminy Rędziny
o podjęcie uchwały o odwołaniu rad−
nego Andrzeja Rzemińskiego.

AG

POCZESNA

Na sylwestrowej imprezie gminy Po−
czesna, która odbyła się w Osiedlu, w

Hucie Starej B, doskonale bawili się nie tyl−
ko mieszkańcy gminy, ale również zapro−
szeni goście. Tuż przed północą, na scenie
pojawił się wójt gminy Poczesna – Krzysz−
tof Ujma, jego zastępca – Andrzej Lech
oraz sekretarz gminy – Renata Smędzik.
Radę Gminy Poczesna reprezentowała jej
przewodnicząca – Lidia Kaźmierczak oraz
radni: Jolanta Knysak i Tadeusz Bajdor
wraz z sołtysem – Leonem Kutą. Wójt Uj−
ma składając życzenia zapewnił, że pra−
cownikami i samorządowcami zrobi
wszystko, aby mieszkańcom żyło się coraz
lepiej. Aby czuli się bezpieczni i niczego im
nie brakowało. A potem już północy wy−
strzeliły szampany i sztuczne ognie. R

DĄBROWA ZIELONA

O statnia w 2013 roku robocza Sesja Rady Gminy
Dąbrowa Zielona została uświetniona jasełkami

w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Olbrach−
cicach. Piękny występ wokalno−recytatorski przybliżył
tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe w polskim domu. 

Aniołki, Elfy i Bałwanki pod kierunkiem nauczy−
cieli złożyły życzenia wszelkiej pomyślności na nad−
chodzący Nowy Rok 2014. Obecni na spotkaniu wójt
Gminy Maria Włodarczyk oraz radni, pracownicy urzę−
du, sołtysi i dyrektorzy szkół i przedszkola ze wzrusze−
niem nagrodzili występ gromkimi brawami.              R

Kilkaset osób bawiło się w sylwe−
strową noc na placu przed poraj−
skim Gminnym Ośrodkiem
Kultury im. Janusza Gniatkow−
skiego. Organizatorem wspólne−
go Powitania Nowego 2014 Roku
byli wójt Gminy Poraj Łukasz
Stachera oraz Referat Promocji
i Gminny Ośrodek Kultury w Po−
raju.

Po raz trzeci z rzędu powitanie No−
wego Roku w Poraju odbyło się

na świeżym powietrzu. Zabawa z
djem Abdul Azimem, czyli Michałem
Szewczykiem, przyciągnęła przed
GOK tłumy. Podczas imprezy odbyła
się również premiera najnowszej pły−
ty Krystyny Maciejewskiej „Mój
Gniatkowski”, która tuż przed sylwe−
strem opuściła studio nagrań. Muzykę
do wszystkich utworów skompono−
wał lider Jurajskiej Kapeli Biesiadnej
Mirosław Podlejski, a słowa napisali
sama artystka oraz Marek Gaszyński. 

Każdy kto zmarzł na świeżym
powietrzu mógł liczyć na gorące na−
poje, w tym smaczny żurek, który
serwowały panie z KGW „Malwy”
oraz na ciepło ogniska, które na tą
okazję specjalnie przygotowali stra−
żacy z porajskiej jednostki OSP, pod
wodzą Włodzimierza i Pawła
Krzyczmoników. 

Tuż przed północą, kierownik
Referatu Promocji Andrzej Kozłow−
ski i dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Magdalena Ryziuk – Wilk,

w imieniu władz Gminy Poraj – wój−
ta Łukasza Stachery, przewodniczą−
cej rady Katarzyny Kaźmierczak,
radnych, pracowników UG i poraj−
skiej jednostki kultury, złożyli nowo−
roczne życzenia mieszkańcom.

– Rok 2013, to był kolejny rok,
w którym razem zmienialiśmy Gmi−
nę Poraj. Samorząd gminny zrealizo−
wał zdecydowaną większość
planowanych zadań. Wiele z nich
dzięki środkom unijnym. Był to rok
dużych inwestycji w Gminie Poraj
oraz dynamiczny rok odważnej kon−
tynuacji wyznaczonych priorytetów
inwestycyjnych. Każda z nich popra−
wia jakość naszego życia. Wszystkie
te inwestycje i działania możliwe by−

ły tylko i wyłącznie dzięki naszemu
wspólnemu zaangażowaniu i wysił−
kowi, czyli władz gminy i mieszkań−
ców – mówił Andrzej Kozłowski,
dziękując jednocześnie mieszkań−
com gminy za całoroczny trud.

A później, po wspólnym odlicze−
niu sekund dzielących wszystkich od
nowego roku, w górę poszybowały
sztuczne ognie. Każdy z chętnych
uczestników sylwestrowej zabawy
otrzymał również kubek szampana.
Wybrano także najlepszych tancerzy
sylwestrowej nocy. Zabawa zakoń−
czyła się przed godziną 2, a więc
zdecydowanie dłużej niż zakładali
organizatorzy. 

GAW

W Poraju Nowy Rok powitano w szampańskim nastroju 

W Sylwestra odbyła się premiera najnowszej płyty Krystyny Maciejewskiej „Mój Gniatkowski”.
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Aniołów moc

Na konkur przygotowano 460 aniołów.
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Występ uczniów SP w Olbrachcicach.
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Sesja z jasełkami 

W sylwestrową noc

Od lewej: wicewójt Andrzej Lech, sekretarz Renata Smędzik i wójt Krzysztof Ujma.
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KŁOMNICE

P rzed Świętami, 15 grudnia 2013 roku, w Kłom−
nicach podsumowano siódma edycję bożonaro−

dzeniowy konkurs plastyczny – Anioły, w którym
wzięło udział trzynaście gmin powiatu częstochow−
skiego: Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Olsztyn, Janów,
Rędziny, Poczesna, Kamienica Polska, Przyrów,
Starcza, Mykanów, Mstów, Blachownia , Kruszyna.
Na konkurs przygotowano 460 sztuk aniołów z masy
solnej oraz 112 opakowań pierników. 

GAW

Koncert kolęd i pastorałek

Rok 2013 w gminie Mstów

Spotkanie z noworocznym przesłaniem

Z wyrokiem, ale nadal radny

Podczas spotkania rozdano upominki zaproszonym gościom.
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Niech żyje bal! 

Sylwester to nie tylko szam−
pańska zabawa, ale również

estradowe konkursy na orygi−
nalną kreację.
W pierwszym
zwyciężyła
bezapelacyjnie
Joanna Li−
szowska i jej
letni, o roz−
miar za mały
kostium (w kategorii: ruben−
sowski ubytek materiału); w
drugim Maryla Rodowicz i nie−
co sztywne, dziewczęce body,
w towarzystwie sztucznych pió−
rek (w kategorii: opierzone
60+). Nie trudno zatem ustalić,
że po tak spektakularnym suk−
cesie obie artystki łączy nowo−
roczne postanowienie – pozbyć
się gęsiej skórki, bo... drugi raz
nie zaproszą wcale.

JUSTYNA DERDA
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KONCERTY
10.01, godz. 19:00, TFP – Spotkajmy się – Przyjaciele dla
Marlona. Koncert poświęcony śp. Marcinowi Marlonowi
Króliszewskiemu 
11.01, godz. 19:30, Restauracja Klimaty – koncert: „Śląska
Grupa Bluesowa”
12.01 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, Plac
Biegańskiego
godz. 16:35 – BP
godz. 18:10 – Sierociniec
godz. 20:30 – Bracia
17.01, godz. 19:00, TFP – koncert: Moskwa
18.01, godz. 19:00, TFP – koncert: freSZejk, Eufonia, Układ
Scalony, BP, 6piętro 

CENTRUM PROMOCJI MŁODYCH
11.01, godz. 10:00 −„ZwierzARTki” – plastyczne warsztaty
szablonowe dla dzieci
17−19.01 − Warsztaty teatralne

OKF
09.01, godz. 14:00 − W ukryciu (oprócz 07.01); godz. 16:00
− Kamerdyner, godz. 19:00 – W
ukryciu, godz. 20:30 − Kamerdyner
10−16.01, godz. 14:00 −  Smak życia 3, czyli chińska ukła−
danka − (oprócz 13.01); 16:15 – 
Smak życia 3, czyli chińska układanka
17−23.01, godz. 14:30 − Pod Mocnym Aniołem (oprócz
22.01); 16:30 − Biegnij, chlopcze,
biegnij; godz. 18:30 − Pod Mocnym Aniołem; godz. 20:30 −
Nimfomanka cz. I

NOWE HORYZONTY
10.01, godz. 18:30 − Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczy−
ków; godz. 20:30 − 
11.01, godz. 18:30 − Nieznajomy nad jeziorem, godz. 20:30
− Shirley – wizje rzeczywistości
12.01, godz. 18:30 − Kiedy umieram; godz. 20:45 − Camille
Claudel 1915
13.01, godz. 18:30 − Chore ptaki umierają łatwo; godz.
20:30 − Niebiańskie żony Łąkowych
Maryjczyków
14.01, godz. 18:30 − Shirley – wizje rzeczywistości; godz.
20:30 − Nieznajomy nad jeziorem
15.01, godz. 18:30 − Camille Claudel 1915; godz. 20:30 −
Kiedy umieram
16.01, godz. 18:30 − Goltzius and the Pelican Company,
godz. 20:45 − Chore ptaki umierają łatwo

KINO SENIORA
22.01, godz. 11:00, 14:00 – Papusza

FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA
10.01, godz. 19:00 − Koncert noworoczny
12.01, godz. 11:00 − Filharmonia malucha
15.01, godz. 19:00 − Akademicki Koncert Kameralny
19.01, godz. 18:00 − Kolędy Pospieszalskich

TEATR
09.01, godz. 16:30 − Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III
Wieku przy AJD w
Częstochowie; godz. 18:00 − Przyjazne dusze (komedia ro−
mantyczna)
10.01, godz. 19:00 − Śmierć
11.01, godz. 16:00 − Salon Poezji; 19:00 − Śmierć
12.01, godz. 16:00 − Gałganiarz i Patyczek
14.01, godz. 10:00 − Gałganiarz i Patyczek
15.01, godz. 09:00, 11:30 − Tajemniczy ogród; godz. 18:00
− Amazonia
16.01, godz. 09:00, 11:30 − Tajemniczy ogród; godz. 17:00
− Amazonia
17.01, godz. 10:00 − Niesamowita przygoda Robaczka
Kłaczka; godz. 19:00 − Amazonia
18, 19.01, godz. 19:00 − Ostra jazda
21.01, godz. 10:00, 18:00 − Tajemniczy ogród
22.01, godz. 10:00 − Niesamowita przygoda Robaczka Kłaczka

WERNISAŻE
17.01, godz. 18:00, Miejska Galeria Sztuki − Wilhelm von
Blandowski: “Niespokojne
odbicie” − Fotografie ze zbiorów Muzeum w Gliwicach  
17.01, godz. 17:00, Miejska Galeria Sztuki − 39. Plener Ma−
larski Jurajska Jesień 2013: “Od
koncepcji do obrazu”

Adresy:
Teatr From Poland: Al. NMP. 2;
Restauracja Klimaty
Centrum Promocji Młodych: Willa Generała, Aleja Wolności
30
OKF: Al. NMP. 64;
Filharmonia: ul. Wilsona 16
Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: ul. Kilińskie−
go 15
Miejska Galeria Sztuki: Al. NMP. 64 AG

Rozmaitości kulturalne

PRZEZ PRYZMAT RZECZYWISTOŚCI

Pendolino dwóch prędkości

Tyle się dzieje, że trudno skupić się dłużej na jakim−
kolwiek wydarzeniu. Życie tętni nie tylko w pę−

dzącej gospodarce, lecz i na każdym innym froncie.
Trudno by dzisiaj znaleźć przyczynę, może to za spra−
wa bijącego kolejne rekordy Pendolino.  

Z pozoru to jakby zabawka, ale przecież zbyt dro−
ga, aby mogła cieszyć tylko kilku dorosłych facetów z
ministerstwa. Niestety jest to możliwe, ale pod jednym
warunkiem do spełnienia − firma musi być państwowa.
Firmy prywatnej przecież nie stać na taką zabawkę, a
na potwierdzenie tej tezy mamy chociażby bankrutują−
cy LOT, który jako pierwszy w Europie zakupił naj−
nowsze dziecko Boeinga. Na pocieszenie dodam, że
podobno dzięki dłuższemu dzieciństwu, a również i za−
bawie wyprzedziliśmy w rozwoju małpy. Mam nadzie−
ję, że tyczy się to również tych z rządu, bo to że się
bawią, widzimy chociażby po ostatnich pomysłach no−
wego ministra sportu, który chce nam zaśnieżać Tatry. 

Takiego spustoszenia jak huragan Ksawery dawno
nikt nie poczynił, wywiało nawet pana Schetynę, moż−
na by powiedzieć, że nie ostał się kamień na kamieniu,
i wygląda na to, że pan premier płacze tylko na „Kró−
lu Lwie”. Wiatr przemian zawitał aż na Ukrainę, co
prawda tory u nich za szerokie, aby dojechać naszym
Pendolino, ale dla chcącego nic trudnego. Widzimy to

chociażby po ilości naszych polity−
ków, którzy przecież tyle co wrócili z
niedawnych obchodów okrągłej rocz−
nicy rzezi wołyńskiej. Stare powie−
dzenie mówi, że nie wchodzi się dwa
razy do tej samej rzeki, i dzisiaj czy
nam się podoba czy nie, na Ukrainie
władze wybrane są legalnie, więc mu−
szą poczekać do kolejnych wyborów. Wszak to nieca−
łe dwa lata, a i sama Julia T. zyska większą sławę w
celi niż na wolności. Niedawne przecież doświadcze−
nia z pomarańczowa rewolucją nie wypadają dla nas
zbyt okazale, co widzimy i dzisiaj na Majdanie, a ko−
lory czerwono−czarne raczej nie kojarzą nam się z ze−
społem z lat 60−tych. 

Obecną rzeczywistość Ukrainy skomentował i
nasz minister Sikorski, mówiąc ile miliardów trzeba
by tam włożyć, a pan Radosław dobrze wie, ile kosz−
tuje takie dziadostwo, wszak sam niedawno chciał
utworzyć nową osadę, aby goście przyjeżdżający do
jego pałacu nie błądzili zbyt długo po polskiej rzeczy−
wistości. A może i Ukraina wyciągając ostatnie Euro
przyczyni się do zmian w Unii, chociażby jej szybsze−
go upadku w obecnej formie. A poza tym, to od kogo
kupowalibyśmy zwykłe żarówki, gdyby Ukraina zo−
stała przyjęta? A i odkurzacze podobno już niedługo
też… ANNA GAUDY 

PERYSKOP STUDENTA DOWCIP PODSŁUCHANY

LIDIA BURZYŃSKA
radna powiatu częstochowskiego 
– Postanowiłem dać żonie więcej

swobody – mówi kumpel do kum−
pla.

– W jaki sposób? 
– Powiększam kuchnię.

Wysłuchała UG

Drodzy Czytelnicy „Gazety Często−
chowskiej”, na wstępie pragnę złożyć
Wam życzenia wszystkiego dobrego w ro−
ku 2014. Niech przyniesie wiele radości, a
artykuły w naszym magazynie dostarczają
rzetelnych informacji i tematów do prze−
myśleń czy dyskusji, co – jak wierzę – by−
ło dotychczas.

Inna sprawa, że najbliższe dwanaście miesięcy będzie
kluczowymi do samookreślenia się Polaków jako Narodu.
Czy będziemy podążać nadal widmem ciepłej wody w kra−
nie, czy pozwolimy rządzić sobą po omacku, nastawiając
ucha na komentarze z Zachodu? A może pokażemy, że Po−
lak ma swój, własny, niepodważalny głos. Że nie Niemcy,
nie Rosja i nawet nie Bruksela nie będą przedkładać swoje−
go dictum nad nasz państwowy interes.

W najbliższym czasie czekają nas dwie bardzo ważne
elekcje. Primo – do Parlamentu Europejskiego, secundo − sa−
morządowe. W perspektywie stricte krajowej − ogólnopolskiej
– nie wydają się one może aż tak istotne jak parlamentarne.

Ale szerzej patrząc, będą wyrazistym potwierdzeniem
kierunku, w którym podążamy. Czy decydujemy się na za−
sady nam narzucone, czy chcemy prowadzić politykę nie−
podległościową.

Zgodnie z sondażami jest możliwość, by interes Polski
był należycie realizowany, a przez pozostałych szanowany.

Tylko, czy my sami jesteśmy do tego przygotowani?
Ze smutkiem przyznaję, że głosowania z kilku ostatnich

lat niestety temu przeczą.
Jeżeli tego nie zmienimy w nas, to nie będzie nas...

ŁUKASZ GIŻYŃSKI
P. S. Tytułowa Święta Melania Młodsza – niesłusznie 31 grudnia cał−
kowicie pomijana – jest świętą katolicką i prawosławną. Urodziła się
w 383 r. w Rzymie, zmarła 31 grudnia 439 r. w Jerozolimie. Życie spę−
dziła na pokucie i medytacjach. Jest patronką rodzących kobiet.

Najlepszego, wszystkim Melaniom!

KONTRABANDA

A ja obchodziłem: św. Melanii…

Arrival in Poland”

To siódma płyta z radiowej serii Polish Radio
Jazz Archives. Nazwa pochodzi od tytułu kompozy−
cji Larsa Wernera umieszczonej na omawianym
krążku. Album zawiera nagrania zarejestrowane w
1961 i 1962 roku w Studiu Polskiego Radia.

Pierwsze cztery utwory są dziełem międzynaro−
dowego kwartetu z udziałem Berta Rosengrena – szwedzkiego saksofo−
nisty tenorowego, Jancego Korossyego – rumuńskiego pianisty
pochodzenia węgierskiego oraz polskiej sekcji: Romana Dyląga na ba−
sie i Leszka Dudziaka (brata Urszuli Dudziak) na perkusji. Następne
trzy utwory wykonuje Trio w tym samym składzie, ale bez Rosengrena.
Kolejne prezentowane nagranie to utwór norweskiego zespołu Lasse
Lystedt Quintet. Trzy kolejne utwory prezentuje szwedzkie trio pianisty
Larsa Wernera z Kurtem Lindgrenem na basie i Rune Carlsonem, ulu−
bionym perkusistą Krzysztofa Komedy

ANDRZEJ TRZASKOWSKI

Płyta „Andrzej Trzaskowski”, to piąta pozycja z
radiowej serii Polish Radio Jazz Archives.

Na płycie zamieszczono nagrania formacji kie−
rowanych przez Andrzeja Trzaskowskiego, które
zarejestrowano podczas festiwalu Jazz Jamboree

’62, jak również w Studio 1 Polskiego Radia w Warszawie w tym sa−
mym roku.

Album zawiera nagrania legendarnego zespołu The Wreckers, z
którym Andrzej Trzaskowski koncertował na festiwalach w Newport i
Waszyngtonie oraz w klubach jazzowych Nowego Jorku, San Francisco
i Bostonu właśnie w 1962 roku. Na płycie znajdują się również nagra−
nia kwintetu oraz Trio Andrzeja Trzaskowskiego.

IRENA SANTOR
Delicje z „Podwieczorków przy mikrofonie”

„Podwieczorek przy mikrofonie” był niezwykle
popularną audycją w drugiej połowie lat 50 oraz w
latach 60 i 70, prowadzoną na luzie, z dużą ilością
satyry, z przebojami i z gwiazdami.

„Delicje z Podwieczorków przy mikrofonie” to zbiór 70 piosenek
zarejestrowanych, podczas kolejnych wydań programu w latach 1962 −
1973, w wykonaniu jednej z gwiazd audycji − Ireny Santor. Na płytach
znalazły się pełne blasku interpretacje znanych utworów z repertuaru
Artystki oraz też piękne choć całkiem zapomniane, piosenki. Zdecydo−
wanie warto je sobie przypomnieć. Być może to jest początek prezen−
tacji gwiazd biorących udział w podwieczorkach…

•

POLSKIE RADIO POLECA

WYDAWNICTWO ERICA POLECA 

Juraj Červenák

„Smocza cesarzowa”
Smocza cesarzowa to druga księga napisanej z rozmachem, hi−

storycznej fantasy, ukazującej dzieje wczesnośredniowiecznej Ru−
si. 

Kijowski wódz Światosław osiada na pewien czas w Bułgarze,
by umocnić swoją pozycję w podbitym państwie. Jednak Ilja i po−
zostali bohatyrzy siedzą jak na szpilkach. Ich największy wróg, najwyższy kapłan
Tugarin, umknął na północ. Światosław zezwala bohatyrom, by ruszyli jego tro−
pem i skończyli z nim raz na zawsze. Drużyna wpada na jego ślad w dzikich kra−
inach zamieszkanych przez plemię Czeremisów, ale pogoń się tam nie kończy.
Ich nieprzyjaciel zmierza na północ, na ziemie tajemniczych Czudów. Mówi się,
że gdzieś w tamtejszych lasach znajduje się wejście do zaświatów, na żelazny
most i chronioną czarami wyspę Bujan… Właśnie tam podstępny czarodziej chce
wreszcie zyskać zdolności, które zmienią go w półboga. Wyspy strzeże okryta złą
sławą księżna – czarownica, którą miejscowi zwą trwożnym szeptem Baba Jaga
– „matka węży”. •

ZNAK EMOTIKON POLECA 

CHRIS COLUMBUS, NED VIZZINI

Dom Tajemnic

Eleanor, Kordelia i Brendan razem z rodzicami przeprowadza−
ją się do wielkiego domu, który należał kiedyś do tajemniczego pi−
sarza, Denvera Kristoffa. Po niezapowiedzianej wizycie jego córki,
niepokojącej staruszki, rodzeństwo trafia do groźnego świata, w
którym czyhają na nich olbrzymy, piraci, Wichrowa Wiedźma i Król Burz. Jaką
tajemnicę kryje historia ich własnej rodziny? Czy rodzeństwu uda się w końcu
odnaleźć drogę do domu?

Początek nowej przygodowej serii!

LESZEK TALKO

Pitu i Kudłata w opałach
Mama z tatą muszą się jeszcze sporo nauczyć...
Pitu i Kudłata lubią się wymądrzać. No co? Przecież swoje już

wiedzą – na przykład gdzie można spotkać Wielką Stopę, ilu było
Alibabów, jak kupić rażącą prądem pamiątkę albo jak być mumią.
Mama z tatą muszą się jeszcze sporo nauczyć. Ciekawe tylko, dlaczego ciągle ła−
pią się za głowę i przewracają oczami. Ale kto by tych rodziców zrozumiał? •


