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WYBORY PARLAMENTARNE
2015 – Oficjalne wyniki
Kto przez najbliższe 4 lata zasiadał będzie w Sejmie z woli mieszkańców ziemi częstochowskiej? Na nasz okręg wyborczy przypada
siedem mandatów. Najliczniejszą reprezentację wprowadziła partia
Prawo i Sprawiedliwość – czterech parlamentarzystów. Dwóch posłów
ma Platforma Obywatelska, a jednego – Kukiz15.
Przedstawiamy także listy wszystkich komitetów wyborczych, z informacją o zdobytej liczbie głosów przez każdego z kandydatów.
czytaj na stronie 3

Chcesz co miesiąc 10 tysięcy ze Skarbu
Państwa? A może 20 tysięcy? Bierz!
Profesor Akademii im. Jana Długosza, dr hab. Artur Żywiołek – kierownik studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa, ze zdumieniem zauważył, że jeden z doktorantów uczynił sobie ze studiów
doktoranckich stałe źródło dochodu.
Studiując na 7 kierunkach, przez cały rok otrzymywał co miesiąc 7
razy 1.470 złotych stypendium, czyli w sumie 10.290 złotych, choć ani
razu nie pojawił się na zajęciach.
Ale to mu nie wystarczało, bo na kolejny rok akademicki zapisał się
na 14 kierunków, w tym na te same co poprzednio, dzięki czemu mógł
czytaj na stronie 5
co miesiąc otrzymać 20.580 złotych.

3428 – tyle osób oddało na mnie
głos w wyborach do Sejmu.
Myślę, że to bardzo dobry wynik,
biorąc pod uwagę moje 12 miejsce
na liście, choć niestety
nie wystarczył on
do uzyskania mandatu poselskiego.
Bardzo wszystkim dziękuję
za oddane na mnie głosy
i gratuluję zwycięzcom.
Monika Fajer

ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl
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oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
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• plastyczne • samochodowe
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• hamulcowe • eksploatacyjne

POSZUKUJEMY
PODWYKONAWCÓW
ODŚNIEŻANIA MECHANICZNEGO
(traktor z pługiem
i rozsiewaczem)

do obiektu handlowego
na terenie Częstochowy

Tel: 667-936-281
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uwagi

niestosowne
Trylogia
dla dzieci
Dola pisarza zawsze była
ciężka, nawet gdy takowy
wybił się z poziomu artystycznej grafomanii na szczyty
poczytności. Świadectwem
tego Henryk Sienkiewicz; po
sukcesie „Trylogii”, nie tylko
musiał wymyślać i regularnie
przesyłać do redakcji odcinki nowych bestsellerów, ale
i wieczory poświęcać odpowiadając na listy wielbicielek/
wielbicieli i interesantów.
Nie mógł więc być szczególnie zaskoczony listem podpisanym przez mieszkankę Lwowa
panią Janinę Sedlaczkową, wydawczynię i redaktorkę dwutygodnika dla kobiet „Przedswit”. Pani Janina, ofiarna
prekursorka emancypacji, krążyła ze swoim wydawnictwem
na orbitach bliskich upadłości,
krzykiem i łzami przekonując
drukarnie do kolejnych kredytów kupieckich. List do Sienkiewicza był ofertą, w której
autorka dostrzegała ratunek dla
swojego pisma. Otóż wnioskowała, by Sienkiewicz wyraził
zgodę na adaptację Trylogii
z przeznaczeniem dla dzieci.
Pisarz z Podlasia zwierzał się
swojemu lwowskiemu koledze, Adamowi Krehowieckiemu, w liście z 14 maja 1899 r.:
„Sam nie wiem! Jeśli to jest
istotnie przeróbka, a nie przeważnie przedruk żywcem, to

dobrze; w przeciwnym razie –
nie. (…) Mówiąc między nami,
przeróbkę Trylogii uważam w
zasadzie za niezbyt potrzebną,
dzieci bowiem czytają doskonale oryginał, ale jeśli to jest
kwestia, na której pani S. dużo
zależy pod względem materialnym – i jeśli to jest osoba pracująca w ciężkich warunkach
na kawałek chleba, to wolałbym, by sprawa była rozstrzygnięta w duchu jej żądań”.
Pomysł, niestety, nie wypalił; wydawnictwo Sedlaczkowej upadło, a na edycję
Trylogii dla dzieci musieliśmy
czekać do współczesności, w
której wszystko co się da przerabiane jest na komiksy.
Nie powinno to jednak
rzutować na naszą sympatię do lwowskiej redaktorki.
Przecież z jej mrówczego
zapału wyrósł polski ruch
feministyczny, obdarzający
nasz dziś liderkami wielkich
politycznych formacji. Cichą
jedynie można mieć nadzieję,
że programy ich partii nie zostaną dla interesu przerobione
na bajki dla dzieci.
Moją sympatię dla pani Janiny ugruntowały rady dla matek, jak wychowywać dzieci.
Słuszna była i jest teza o wpływie matki na dziecko: z ust jej
czeka rozstrzygnięcia kwestyi,
dla siebie niezrozumiałych i
zawiłych, z jej ust pochwały
i nagany, przyzwolenia lub
zakazu. Podobnie nie traci na
aktualności uwaga: rzadko kto

zadaje sobie pytanie czy dusza
dziecka nie spaczy się przez
przesadne naśladowanie zajęć dorosłych. Klaskaniem też
nagrodzić możemy podobnie
słuszne tezy, by nie kupować
miłości dziecka kupowaniem
cacek i łakoci, by umieć – nie
bojąc się karcić – wykorzeniać
złe nawyki. A zwłaszcza: wpajać dziecięciu zasady uprzejmości, aby później grzeczność
jego nie stała się czemś wymuszonem i nienaturalnem, przez
co byłaby z jednej strony obrazą, z drugiej poniżeniem.
Żachniemy się pewnie dziś
na uwagę: zajęcie się kobiet zamężnych polityką, źle
wpływa na stosunki rodzinne,
albowiem kobieta rozdrażniona walką wyborczą, najczęściej zaniedbuje obowiązków
matki i gospodyni domu. Ale
łagodzi to ton pochwały kierowany przez Sedlaczkową
wobec kobiet angielskich:
Wdzięk niewieści umieją łączyć z energią, obowiązki
żony i matki z obowiązkami
pragnącego pracować na polu
działalności społecznej człowieka,
najwznioślejszemu
zaś z uczuć – uczuciu miłości
umieją nadać rozmiar, obejmujący nietylko rodzinę lecz
i ludzkość.
Oby też nasze panie w polityce takie były i nawet poprzez
adaptowanie Trylogii dla dzieci, wpoiły nam, dzieciom epoki, angielskie cechy.
Jarosław Kapsa
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tel. 536 530 905

Eurokontakt (nr lic. 1109) do pracy za granicą
monterów: instalacji sanitarnych, CO, grzewczych,
wentylacji i klimatyzacji, spawaczy, murarzy, zbrojarzy,
dociepleniowców, elektryków, hydraulików, płytkarzy,
posadzkarzy, dekarzy, cieśli, stolarzy, malarzy,
lakierników, regipsiarzy, tapicerów meblowych,
kierowców ciężarówki kat. B,C, supervisora produkcji
oraz pakowaczy, osób do zbiorów pieczarek z j. francuskim
gazeta71@euro-kontakt.eu, 713 384 263

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zestawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

Czynne:
wtorek-niedziela
od 10.00
tel. 508 433 179

PRZYJDŹ NA GOTOWE

Klub Literacki Złota Jesień
Jesienne wiatry wieją
Już wieją jesienne wiatry,
Żółte liście tak smutno spadają.
Sady, pola także pustoszeją,
Nawet ptaki rzadziej już śpiewają.
Na południe spóźniony klucz gęsi zdąża,
Płynnym lotem w podniebnych sferach.
Świt powoli się w szarość pogrążą,
Dla jesieni wiatr żałośnie śpiewa...
Choć przyroda, na czas jakiś przyśnie,
Piękność kwiatów przed nami ukryje.
Przyjdzie wiosna, rozkosz zmiany wyśle,
Wtedy ziemia od nowa ożyje...
Więc tymczasem jesień pokochaliśmy,
Choć jesienny deszcz nam okna tnie...
Na pamiątkę liść żółty schowany,
I uwierzymy nie będzie tak źle...
Wanda Sowińska
Wanda Sowińska pisze wiersze od najmłodszych lat, wydała już 13 tomików. Jej teksty
były publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest na emeryturze, mieszka w Częstochowie, od niedawna jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień”.

Z A P R A S Z A M Y N A N I E O D P Ł AT N E , W I E LO S P E C J A L I S T Y C Z N E
KO N S U LTA C J E D L A D Z I E C I O D 0 - 6 r. Ż Y C I A .
PORAD BĘDĄ UDZIEL ALI:
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WYBORY PARLAMENTARNE 2015
Oficjalne wyniki

senator Ryszard Majer

senator Artur Warzocha

poseł Szymon Giżyński

poseł Konrad Głębocki

poseł Lidia Burzyńska

poseł Andrzej Gawron

poseł Izabela Leszczyna

poseł Halina Rozpondek

poseł Tomasz Jaskóła

PARLAMENTARZYŚCI
Sejm
PiS
1. Szymon Giżyński (24.802 głosów)
2. Konrad Głębocki (11.761)
3. Lidia Burzyńska (9.760)
4. Andrzej Gawron (9.202)
PO
5. Izabela Leszczyna (19.160 głosów)
6. Halina Rozpondek (10.115)
KUKIZ'15
7. Tomasz Jaskóła (10.952 głosów).

Przedstawiamy także listy wszystkich
komitetów wyborczych, z informacją
o zdobytej liczbie głosów przez każdego z kandydatów.
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe – łącznie 11.799 głosów
1. Stanisław Gmitruk – 2.861
2. Henryk Kiepura – 3.651
3. Krzysztof Smela – 1.226
4. Anna Socha-Korendo - 947
5. Jacek Kapica - 435
6. Aleksandra Banasiak - 459
7. Bernadetta Niemczyk - 597
8. Małgorzata Gałuszka - 352
9. Zuzanna Geilke - 282
10. Marcin Świerczyński - 229
11. Ola Szczepańska - 242
12. Alicja Grzegorczyk - 182
13. Bożena Motłoch - 244
14. Marcin Adamczyk - 292
Kandydat do Senatu:
Andrzej Kubat – 11.635
Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz'15” – łącznie 27.521 głosów
1. Tomasz Jaskóła – 10.952
2. Tomasz Lechowicz – 1.023
3. Anna Sitak – 1.342
4. Bogusław Orłowski – 1.265
5. Bogusław Nowak - 741
6. Ewa Szymanek – 1.659
7. Michał Brzózka - 901
8. Paweł Siwczyński - 447
9. Marta Hamala - 534
10. Adam Binkowski - 800
11. Mariusz Kotas - 802
12. Violetta Andrusiewicz - 423
13. Damian Romaniewicz - 256
14. Monika Bartelak – 6.376
Komitet Wyborczy KORWiN – łącznie
10.111 głosów
1. Przemysław Ficenes – 4.981
2. Jerzy Dudek – 970
3. Bartłomiej Dobrzyniewicz – 1.121

Senat
Wybraliśmy również naszych reprezentantów do Senatu – jednego z powiatów i jednego z miasta Częstochowy. Obaj kandydaci
startowali z list Prawa i Sprawiedliwości.
Ryszard Majer (51.768 głosów) - „teren”
Artur Warzocha (34.969) – Częstochowa.

4. Karolina Świącik - 438
5. Sebastian Liwoch - 400
6. Jowita Kostrzewska - 300
7. Wojciech Zalewski - 351
8. Andrzej Lichnowski - 121
9. Jacek Pietrzak - 302
10. Anita Pyka - 149
11. Agata Gorzelak - 203
12. Maciej Hutkiewicz - 107
13. Patrycja Komar - 270
14. Piotr Michalak - 398
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – łącznie
26.305 głosów
1. Marek Balt – 10.679
2. Wojciech Konieczny – 2.754
3. Danuta Marzec – 1.978
4. Stanisław Dzwonnik – 3.382
5. Adam Zaczkowski – 1.489
6. Roman Minkina - 671
7. Krzysztof Zieliński - 547
8. Aneta Glanc - 532
9. Zdzisław Wolski - 903
10. Agnieszka Skorek - 596
11. Łukasz Wabnic - 490
12. Magdalena Grądys - 417
13. Monika Gałwa-Widera - 267
14. Jacek Kasprzyk – 1.600
Kandydaci do Senatu:
Teofil Jankowski – 12.260
Jarosław Marszałek – 13.412
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość – łącznie 84.773
głosów
1. Szymon Giżyński – 24.802
2. Lidia Burzyńska – 9.760
3. Mariusz Trepka – 6.025
4. Andrzej Gawron – 9.202
5. Jerzy Sądel – 6.307
6. Krzysztof Janus – 1.758
7. Konrad Głębocki – 11.761
8. Jolanta Koral – 1.677
9. Jerzy Nowakowski – 1.166
10. Mariusz Chudzicki – 1.687
11. Iwona Młodkowska-Przepiórowska - 508

12. Monika Fajer – 3.428
13. Dorota Korzonek – 2.240
14. Jakub Michalski – 4.452
Kandydaci do Senatu:
Ryszard Majer – 51.768
Artur Warzocha – 34.969
Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP – łącznie 49.580
głosów
1. Izabela Leszczyna – 19.160
2. Halina Rozpondek – 10.115
3. Grzegorz Sztolcman – 6.069
4. Artur Konieczny – 2.748
5. Marta Salwierak – 3.415
6. Jadwiga Skalec – 1.346
7. Wojciech Mercik - 970
8. Joanna Rekwirewicz - 316
9. Zdzisław Pachura - 575
10. Mariusz Zaczkowski - 752
11. Iwona Sadek - 556
12. Jacek Badora - 756
13. Waldemar Lisowski – 1.377
14. Marzena Maniszewska – 1.425
Kandydaci do Senatu:
Lasecki Jarosław – 34.639
Szewiński Andrzej – 29.755
Komitet Wyborczy Partia Razem –
łącznie 8.625 głosów
1. Jarosław Soja – 3.380
2. Magdalena Żołnowska - 996
3. Martin Saczek - 440
4. Adela Gonera - 480
5. Ernest Pidzik - 447
6. Monika Kała - 484
7. Marcin Świercz - 331
8. Anna Borowiec - 467
9. Łukasz Respondek - 832
10. Agnieszka Rzadkiewicz - 279
11. Zbigniew Augustyński - 489
Komitet Wyborczy Nowoczesna
Ryszarda Petru – łącznie 15.942 głosów
1. Anetta Ujma – 9.913
2. Leszek Sykulski – 1.423
3. Paweł Jędrzejewski – 1.014

4. Jan Broniszewski - 385
5. Monika Nowakowska - 784
6. Sandra Kamińska - 425
7. Cezary Wosiński - 430
8. Joanna Skrzeszowska - 153
9. Magdalena Rudlicka - 222
10. Dorota Bugajak-Sokół - 135
11. Maciej Bryk - 187
12. Krzysztof Żelazkiewicz - 135
143. Mariusz Białas - 736
Kandydat do Senatu:
Tomasz Brymora – 16.865
Komitet Wyborczy Wyborców
Zbigniewa Stonogi – łącznie 1.378
głosów
1. Rafał Gil - 765
2. Janusz Kryczka - 82
3. Ernedira Baranowska - 61
4. Piotr Borczyk - 97
5. Kamila Miszta - 107
6. Katarzyna Piotrowska - 104
7. Henryk Jeziorowski - 78
8. Marcin Urlik - 84
Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna
„Szczęść Boże!” - łącznie 600 głosów
1. Norbert Zadora - 195
2. Jakub Predko - 42
3. Agnieszka Łuczak - 38
4. Szymon Garbacz - 29
5. Małgorzata Skalik - 33
6. Grzegorz Wydmuch - 41
7. Joanna Pożarlik - 32
8. Bartosz Dąbrowski - 30
9. Agnieszka Synowiec - 56
10. Wojciech Omiotek - 21
11. Katarzyna Przybyła - 41
12. Krzysztof Kołaciński - 42
Bezpartyjni kandydaci do Senatu:
Tomasz Bebłociński
(JOW Bezpartyjni) – 6.168 głosów
Marcin Maranda
(Bezpartyjny Marcin Maranda) – 15.087.
red.
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Składam podziękowania
za możliwość objęcia mandatu
posła na Sejm RP VIII kadencji
z Państwa woli. Dziękuję za
zaufanie i nie zawiodę Państwa,
a swoją misję parlamentarną
potwierdzę pracą i służbą dla
Państwa.
Dziękuję i proszę
o współpracę i wsparcie.
Jestem do Państwa dyspozycji
jako Państwa pracownik.
Tomasz Jaskóła
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Chcesz co miesiąc 10 tysięcy
ze Skarbu Państwa?

A może 20 tysięcy? Bierz!

– czyli o tym, jak Akademia im. Jana Długosza rozdawała publiczne pieniądze
Częstochowska publiczna uczelnia humanistyczna od lat rozwija się w kierunku, który na horyzoncie
ma wypisane wielkimi literami słowo „UNIWERSYTET”. Stąd wciąż nowe kierunki nauczania, coraz bardziej wszechstronna oferta kształcenia studentów – także na studiach trzeciego stopnia. Bardzo dobra
wiadomość jest taka, że już od kilku lat nie trzeba jeździć do Katowic ani nawet do Opola, aby po kilku
latach przed swoim nazwiskiem napisać dwie intrygujące literki: dr, natomiast do wiadomości mniej
dobrych zalicza się możliwość zgodnego z prawem pobierania choćby 10 tysięcy złotych co miesiąc.

Bo niby dlaczego nie?

Profesor Akademii im. Jana Długosza, dr hab. Artur Żywiołek – kierownik studiów doktoranckich z zakresu
literaturoznawstwa, ze zdumieniem
zauważył, że jeden z doktorantów, który
ani razu nie pojawił się na zajęciach, uczynił
sobie ze studiów doktoranckich stałe źródło
dochodu.
– Okazało się, że ten pan, który jest absolwentem uczelni rolniczej i ma już doktorat z psychiatrii, corocznie zapisywał się na
kilka kierunków studiów doktoranckich na
różnych uczelniach, przy czym nie pojawiał
się na żadnych zajęciach. To jednak nie przeszkadzało mu w pobieraniu stypendium
doktoranckiego na każdym kierunku studiów. A tymczasem tylko w ubiegłym roku
akademickim „studiował” w ten sposób jednocześnie aż na siedmiu kierunkach – mówi
z oburzeniem prof. Żywiołek.
Za nieobecności można skreślić doktoranta z listy (i pozbawić stypendium) dopiero po zakończeniu roku, czyli 30 września.
Ale pomysłowy „doktorant-Janosik” co roku
zaczyna studia od nowa.
Zaniepokojony profesor Żywiołek postanowił ze swoim zdumiewającym odkryciem podzielić się z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, gdzie, co go jeszcze
bardziej zdumiało, dowiedział się, iż pomysłowy doktorant nie zrobił nic nagannego.
Stypendium doktoranckie przysługuje bo-wiem każdemu, kto został przyjęty na
studia doktoranckie i spełnia wymogi. Ponieważ stypendium doktoranckie wynosi
1.470 zł, to „doktorant-Janosik” studiując
na 7 kierunkach otrzymywał 7 razy 1.470
zł, czyli w sumie 10.290 złotych co miesiąc.
Ale to mu najwyraźniej nie wystarczało, bo
na bieżący rok akademicki zapisał się na 14
kierunków studiów, w tym na te same co
poprzednio, dzięki czemu mógł co miesiąc
otrzymać 20.580 złotych.
Na literaturoznawstwo już go jednak
ponownie nie przyjęto, dzięki osobistemu
zaangażowaniu profesora Żywiołka, który
nie uznał przedstawionej przez niego rekomendacji samodzielnego pracownika naukowego, będącej jednym z dokumentów
wymaganych przy rekrutacji. Jednak cała
historia jeszcze się na tym nie kończy, bo
odrzucony kandydat zagroził sądem.

W opinii wielu osób zaliczających się
do miejscowego establishmentu, Częstochowa – wszakże szczycąca się mianem
duchowej stolicy Polski, powinna posiadać uniwersytet. Co jakiś czas mówią o
tym pełnym głosem politycy ze wszystkich stron sceny politycznej. Bo jakże
to, takie miasto, tylu mieszkańców, takie
tradycje, taki potencjał, a gdzie uniwersytet? Jeżeli np. w takim, znacznie mniejszym Opolu, mogli go stworzyć na bazie
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, to i u nas
musi się udać.
Dyskusje na ten temat dorównują chyba popularnością rozważaniom na temat
przywrócenia województwa częstochowskiego. I podobnie jak one, czasami wydają się oderwane od rzeczywistości. Ale
entuzjaści nie zasypiają gruszek w popiele. Powoli, krok po kroczku, w ciszy
gabinetów zajmowanych przez pracowników nauki, trwają działania zmierzające
do osiągnięcia wymarzonego celu. Są one
może mało zauważalne dla przeciętnych
mieszkańców miasta u stóp Jasnej Góry,
ale ludzie rozsądni potrafią z nich wywieść korzyść dla siebie.

Jak nie tak, to owak
Dawno już zarzucono pomysł, aby
w celu stworzenia uniwersytetu połączyć
Politechnikę Częstochowską z Wyższą
Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie.
Tego typu dążenia spotkały się ze sprzeciwem kadry Politechniki, która nie widziała potrzeby łączenia się z mniejszą
placówką, skoro sama ma niebagatelne
dokonania, np. w dziedzinie metalurgii.
W tej sytuacji działania zmierzające do
powołania „Uniwersytetu Częstochowskiego” skoncentrowano na stopniowym
rozwijaniu uczelni co prawda znacznie
mniejszej, ale za to humanistycznej. Ta,
wywodząc się z utworzonej w 1971 roku
skromnej, nie mającej praw do wydawania
dyplomu magistra Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, po drodze przekształconej
w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (która pierwszych magistrów wypuściła ze
swych murów w 1977 r.), nosi już od 1
października 2004 r. miano Akademii im.
Jana Długosza, w skrócie AJD, co dowcipni żacy wymawiają „niby z angielska”

jako „Akademia Dżedaj”. I to nie jest
ostatnie słowo.

System boloński, czyli
drzwi szeroko otwarte
Udział naszego kraju w tzw. „procesie
bolońskim” spowodował zmiany w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzone
są studia trzystopniowe, przy czym studia
I stopnia trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów) i w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub
inżyniera, studia II stopnia trwają 2 lata (4
semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra, a trwające 4 lata
studia III stopnia kończą się uzyskaniem
stopnia naukowego doktora.
W systemie bolońskim nie ma już, jak
było wcześniej, ograniczeń wiekowych
dla osób podejmujących studia w trybie stacjonarnym, dzięki czemu nawet
70-latek może się zapisać na stacjonarne
(dzienne) studia I stopnia, by w wieku 73
lat móc się legitymować np. licencjatem
z zarządzania i marketingu. A później
można studiować dalej, sięgając po magisterium, a w końcu, jeśli zdrowie pozwoli, także po doktorat!
Stopień naukowy doktora nadawany
jest przez te wydziały szkół wyższych lub
placówki naukowe, które mają przyznane
takie uprawnienia. Dysertacja doktorska
powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Kluczowa
różnica jest taka, że w dawnym systemie, żeby zostać doktorem, trzeba było
pracować na uczelni jako asystent lub
odbyć kosztowne, niestacjonarne studia
doktoranckie. Dziennych studiów doktoranckich nie było. A teraz są – i to nawet
na „Akademii Dżedaj” w powiatowym
mieście Częstochowie.

Key studies, czyli
kluczowe badania
W zaciszy gabinetów samodzielnych
pracowników naukowych AJD rodzą się
wciąż pomysły na podnoszenie atrakcyjności tej uczelni. Rodzą nowe, nieznane
wcześniej kierunki studiów, jak np. „ analityka i kreatywność społeczna”.
Naukowcy z „Akademii Dżedaj” prowadzą działania, wśród których nie brakuje tak doniosłych dla naszego regionu

jak trening Biofeedback dla piłkarzy
klubu RKS Raków Częstochowa w celu
zwiększenia ich koncentracji i odporności
na stres, badania pszczelarskich interakcji
z przyrodą, czy też poszukiwania miejsca,
gdzie mógł przed wiekami stać zamek,
w którym mógł urodzić się ksiądz Jan
Długosz, patron szkoły.
Ale przede wszystkim przyszły uniwersytet już kształci potencjalnych doktorów na kierunkach: literaturoznawstwo,
historia, chemia i fizyka. AJD uzyskała
pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora już w 2001 roku
(w zakresie historii). Natomiast uruchomienie studiów doktoranckich nastąpiło
dopiero w kilku ostatnich latach: na historii od roku akademickiego 2009/2010, na
literaturoznawstwie od roku 2012/2013,
na fizyce i chemii od roku 2013/2014.
Trwają starania o uzyskanie praw do
nadawania stopnia doktora na innych kierunkach studiów. Trzeba przy tym dodać,
że od kwietnia 2007 roku AJD jest także
uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego historii.

O DOKTORACIE
OPTYMISTYCZNIE

Jakub Michalski, nauczyciel historii,
niedoszły poseł (kandydat z listy PiS):
Ukończyłem historię na AJD, a teraz jestem tam na trzecim roku studiów doktoranckich z zakresu historii. W tej chwili
piszę dysertację o działalności polskiego
przedwojennego ataszatu wojskowego
w Bukareszcie, ale muszę poświęcić jeszcze wiele czasu na badania archiwaliów.
Zajmie mi to jeszcze minimum dwa lata,
jak nie więcej, ponieważ muszę wybrać
się za ocean, bo część materiałów jest
w Nowym Jorku. Część jest też w Instytucie Sikorskiego w Londynie, część
w Moskwie. Po obronie doktoratu chciałbym kontynuować prace badawcze.

O DOKTORACIE
PESYMISTYCZNIE

Case study, czyli
studium przypadku
Na studiach doktoranckich przysługują
stypendia socjalne, naukowe, doktoranckie. Szczególnie stypendium doktoranckie jest warte uwagi, ponieważ zgodnie
z przepisami nie może być ono niższe
niż 60% minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta. Ponieważ od 1
stycznia 2015 roku wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2.450 zł, a więc
minimalne stypendium doktoranckie to
1.470 zł miesięcznie. Może więc warto
zapisać się na studia doktoranckie? Tym
bardziej, że rozliczenie jest roczne, czyli za brak postępów w nauce, a nawet za
brak obecności na zajęciach można zostać
skreślonym z listy dopiero wraz z końcem
roku akademickiego, czyli 30 września.
Do tego czasu można miesiąc w miesiąc
pobierać stypendium, nawet w ogóle nie
pojawiając się na żadnych zajęciach.
Przy tym na drugi rok przechodzić się nie
opłaca, bo wtedy już trzeba się wykazać
wynikami aby „szarpnąć kasę”. Więc, kto
już ma dyplom magistra, niech zasuwa na
AJD. Dziwne, że zbyt wielu chętnych na
razie nie ma.
Marcin Paruzel

OGŁOSZENIE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MATURA – Język Polski – KOREPETYCJE 40 zł za godzinę

dr Joanna Lena Kuźnicka
doktor literaturoznawstwa, egzaminator, nauczyciel LO, autorka arkuszy nowej matury
www.mojamatura.pl tel.: 791 981 259

dr Joanna Lena Kuźnicka: Od 2001
roku, od uzyskania doktoratu z literaturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą starałam się o zatrudnienie na
AJD, dwukrotnie rozmawiałam także z
rektorem tejże uczelni, usłyszałam odpowiedź iż weszło w życie rozporządzenie,
o tym iż uczelnia nie zatrudnia doktorów
na stanowisku adiunktów. Zapytałam
dlaczego AJD zatrudnia wobec tego
asystentów z tytułem magistra z małym
doświadczeniem dydaktycznym oraz
niższych kwalifikacjach, w odpowiedzi
usłyszałam, iż uczelnia musi promować
swoich studentów, paradoksalnie ja
też jestem absolwentem tejże uczelni.
Rozmawiałam także z obecnym dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, który
przed objęciem tegoż stanowiska, był
nauczycielem języka polskiego w szkole
średniej w Zawierciu, o możliwość zatrudnienia, w odpowiedzi usłyszałam,
iż przedmioty medioznawczo-kulturoznawcze wykłada ich asystent, który rozpoczął doktorat. Po sprawdzeniu na stronie internetowej Uczelni okazało się, że
osoba ta nie posiada żadnego dorobku
naukowego. Jaki jest klucz zatrudniania
pracowników naukowych na AJD?
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A jednak zanieczyszczenie …
Zakończyły się prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów. Wypracowane w
ramach tego dokumentu wyniki ukierunkują działania samorządu na przyszłość.
Gmina Przyrów to teren typowo rolniczy. Pola uprawne, piękne lasy, rybne stawy hodowlane … To
ogromny potencjał dla rozwoju nowoczesnego eko-rolnictwa. Jest jednak płaszczyzna, nad którą
gmina musi pracować: to jakość powietrza.
Oczywiście, ktoś może zasugerować, że zanieczyszczenie to efekt położenia gminy w pobliżu
Częstochowy. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, ale to nie wszystko.
Nie do końca zdajemy sobie sprawę, że sami jesteśmy / możemy być źródłem zagrożenia. Szacuje
się, że ok 70-80% domów wykorzystuje do ogrzewania przestarzałe niskosprawne piece na paliwo
stałe (węgiel jak i drewno). W efekcie spalania złej jakości węgla (miał, muł węglowy, flot itp.) lub
wykorzystując piec w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania, powodujemy zanieczyszczenie
powietrza w bezpośrednim swoim otoczeniu. W wyniku spalania uwalniają się szkodliwe pyły i
towarzyszące im trujące związki chemiczne. Czas zdać sobie z tego sprawę i podjąć działania dla
nas i przyszłych pokoleń.
Jedną z najgroźniejszych substancji, także znajdującej się w pyłach, jest benzo(a)piren. To
główna substancja, której przekroczenia odnotowano na terenie gminy.
Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność
przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jest to substancja
rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może
powodować dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Działa szkodliwie na
dziecko w łonie matki.
Co zatem robić:
Najprostszym sposobem na zmianę jest wymiana niskosprawnego kotła na nowoczesne
proekologiczne urządzenie oraz montaż instalacji produkującej energię poprzez wykorzystanie
Odnawialnych Źródeł Energii (słońca, wiatru, biomasy itp.). Wymianie kotłów powinna
towarzyszyć także termomodernizacja budynku (przez ściany nieocieplonego obiektu może uciekać
nawet do 35% ciepła). Jeśli nie jesteśmy w stanie wymienić źródła ciepła, starajmy się
eksploatować go zgodnie z instrukcją oraz wykorzystywać dobrej jakości paliwo.
Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów
Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Wracamy do tematu

Odwyk w Parzymiechach – inny punkt widzenia
Kilka tygodni temu opublikowaliśmy wywiad z kobietą, która przebywała w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień w Parzymiechach. Jej szokująca opowieść wzbudziła wśród naszych Czytelników wiele emocji. Zdania – okazało się – są
jednak podzielone. Niektórzy potwierdzają – co wynikało z
wywiadu, że w Ośrodku w Parzymiechach rzeczywiście nie
dzieje się dobrze. Z naszą redakcją skontaktowali się też
tacy, którzy twierdzą, iż przekaz kobiety to wierutne bzdury.
Pan Jakub (nazwisko do wiadomości redakcji) był w
Ośrodku w Parzymiechach. W przeciwieństwie do naszej pierwszej rozmówczyni uważa, że to właśnie ten
Ośrodek stworzył mu szansę na wyjście z nałogu.
Oto jego relacja z pobytu w Parzymiechach.
– Co nie zgadza się w
opowieści kobiety, która
w wywiadzie odtworzyła
swój pobyt w Ośrodku w
Parzymiechach?
– To, co powiedziała ta
pani jest nieprawdą. Tak z
miejsca nie można dostać
się do Ośrodka w Parzymiechach. Mój przykład
może nie jest odpowiedni,
ale z relacji innych osób
wiem, że nie jest to wcale
takie proste. Ja miałem wyrok sądowy przymusowego
leczenia i musiałem zgłosić
się w określonym terminie. Tak zrobiłem i przyjęli
mnie od razu.
Z tego co mi wiadomo,
trzeba czekać miesiąc, a
nawet dwa - tak opowiadali mi koledzy, z którymi
tam byłem. Łatwiej jest się
dostać tym osobom, które
wcześniej były na detoksie

w Ośrodku przy ul. Ogrodowej w Częstochowie
i stamtąd automatycznie
przechodziły na terapię do
Parzymiechów.
– Z czym jeszcze pan się
nie zgadza?
– Nieprawdą jest, że
każdy pacjent może z tego
Ośrodka w Parzymiechach
wyjść, kiedy chce. Grupy
mają swojego starostę i u
niego trzeba zapisać się, by
wyjść poza Ośrodek, np.
do sklepu. Tę listę dostaje
terapeuta i kierownictwo
Ośrodka i dopiero wtedy
można wyjść.
– Jednym z głównych
wątków wywiadu sprzed
kilku tygodni był fakt
emocjonalnego zbliżania
się do siebie osób przebywających w Parzymiechach...

– Rzeczywiście na terapii
ludzie opowiadają o sobie,
o swoim życiu, o swoich
problemach, czasami też
o rodzinach. Tylko, że na
tym terapia polega.
To jest nieuniknione, nawet w szpitalu się ludzie
poznają. Ja nigdy nie byłem
świadkiem żadnych ekscesów. O godzinie 22.00 blok
kobiecy jest zamykany.
Jeżeli kogoś się widzi
trzy, cztery razy w ciągu dnia, siedzą razem w
palarni czy piją kawę i
są najczęściej razem i ze
sobą rozmawiają, to można sobie pomyśleć, że się
spichnęli. Ale nikogo nie
złapałem na żadnej sytuacji dwuznacznej. Może
inni widzieli, ja nikogo nie
śledziłem.
– Jak – pana zdaniem –
przebiega kontrola pa-

cjentów ze strony personelu Ośrodka?
– Jeżeli ktoś nie przyjdzie
na zajęcia terapeutyczne z
powodu choroby musi to
zgłosić. Miałem kiedyś podobną sytuację – zachorowałem i leżałem w łóżku.
Dwukrotnie w ciągu dnia
terapeuta przychodził do
mojego pokoju i sprawdzał,
co robię i czy jestem w pokoju. Około godziny 23.00
zawsze jest kontrola pielęgniarek, czasami przychodzą ochroniarze i sprawdzają
trzeźwość.
Kiedyś miałem sytuację,
gdy byłem pod prysznicem,
poszedłem późnym wieczorem się umyć, a w tym czasie była kontrola trzeźwości.
Pielęgniarka przyszła pod
prysznic i przez zasłonkę kazała mi dmuchać w alkomat.
Wtedy dostałem upomnie-

nie, że po 23.00 nie wolno
mi chodzić pod prysznic, bo
mam przebywać w pokoju.
Jeżeli ktoś chce się napić
alkoholu bądź zrobić coś
zakazanego, to nie ma problemu. Ale przecież nikt nie
jedzie tam po to, żeby pić i
się bawić.
– Czy pana zdaniem może
być to sposób na życie?
– Nieraz to słyszałem.
Mówią: przewegetuję tam
osiem tygodni albo przezimuję, dadzą mi jeść i dach
nad głową. Może niektórzy mają takie podejście.
Przede wszystkim należy
pamiętać, że tam nie trafiają
ludzie idealni.
– Czy utrzymuje pan kontakty z osobami tam poznanymi?
– Tak, dzwonimy do siebie.

– Jak pan wspomina swój
pobyt w Parzymiechach...
– Myślę, że to co opowiadała ta pani jest wynikiem
tego, iż zapewne miała do
kogoś żal w Parzymiechach
i dlatego mówi takie rzeczy.
Ja osobiście jestem im
wdzięczny. To właśnie tam
mi pomogli. Wcześniej
przez wiele lat już byłem na
ulicy, wszystko straciłem
co mogłem. Piłem wszystko łącznie z denaturatem.
Wiadomo ci, którzy
tam przyjeżdżają nie są
w Ośrodku pierwszy raz.
Wszystko zależy od tego,
po co osoba uzależniona od
alkoholu do Ośrodka jedzie.
Jeśli ktoś chce i wierzy w
siebie, i zacznie od siebie
coś zmieniać, to mu się uda.
Rozmawiała:
Renata R. Kluczna

Izabella Rokicka – prezes Fundacji CEMEX

z nagrodą

Izabella Rokicka - Dyrektor Komunikacji, Zrównoważonego Rozwoju i
Public Affairs i Prezes
Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość” otrzymała nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.
Jest to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone
osobom aktywnie wspierającym rozwój społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Inicjatywa realizowana jest
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z TVP INFO pod

patronatem Prezydenta RP.
Zaangażowanie CEMEX w
zrównoważony rozwój zostało docenione przez grono
ekspertów zajmujących się
społeczną odpowiedzialnością oraz widzów Telewizji
Polskiej. Izabella Rokicka
z ponad sześćdziesięcioma
kandydatami była oceniana
przez jury pod względem
wpływu jej działalności na
szerzenie idei CSR, współpracy z innymi podmiotami,
zaangażowania i rzeczywistych działań podjętych w
celu zapewnienia, że biznes

w Polsce jest zarządzany
zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności.
Spośród kandydatów jury
wybrało 10 osób, które
przeszły do następnego etapu konkursu, w którym to
internauci i widzowie TVP
INFO mogli głosować na
wybrane osoby. Izabella
Rokicka otrzymała najwięcej głosów, zwyciężając w
tej kategorii konkursu.
– Aby móc zmieniać świat
poprzez działalność biznesową potrzebne jest spełnienie przynajmniej trzech wa-

runków: trzeba po pierwsze
pracować w firmie, która
to umożliwia i wspiera, a ja
mam przyjemność w takiej
właśnie pracować, po drugie trzeba mieć zespół ludzi
zaangażowanych, pracowitych i mądrych – otwartych
na wyzwania i wiedzę – taki
właśnie zespół mamy w CEMEX, po trzecie – ważne
jest grono przyjaciół, którzy
są ze mną i wspierają mnie,
a także inspirują do dalszej
pracy każdego dnia – powiedziała Izabella Rokicka.
red.
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@ Wybory parlamentarne 2015 – wyniki
ssr@onet.pl: To jest szok dla wolnościowców! Częstochowianie chcą dalej PiT m.in. na hulanki i swawole posłów! Zgroza!
sas: Pis radosne, ale zapowiedź rychłej klęski już zapukała do
ich drzwi. PO nie ma nikogo poza zgranymi słabymi kartami,
a „dorzynki” (od dorzynania) dopiero przed nią; może skończyć
jak AWS - nikt już nie pamięta. Gość od Kukiza wjechał do sejmu na parszywej chabecie ksenofobii, można tam tak wjechać
i nic poza tym; można sprzedać się PiSowi i potem jazda w dół.
Jak nie patrzeć dupa z tyłu. Reszta, jak sie zanosi, poza sejmem;
SLD/ZL właściwie rozpoznany jako "lewizna" i jako taki pogrążony przez lewicę Razem Zandberga. Giżyński, Głębocki,
Burzyńska, Gawron, Leszczyna, Rozpondek, Jaskóła (ew. Balt
za Gawrona - nie ma ciągle oficjalnych wyników na poziomie
kraju) - to cały kapitał poselski Częstochowy. Nie można się
spodziewać wiele dobrego...
kamsiii0@op.pl: Z częstochowskiego okręgu wchodzi 7 posłów? Jeśli tak, to mandaty powinny otrzymać następujące osoby: PiS - Szymon Giżyński, Konrad Głębocki, Lidia Burzyńska,
Andrzej Gawron PO - Izabela Leszczyna, Halina Rozpondek
Kukiz - Tomasz Jaskóła.
Anonim: weź no sas nie strasz tym blatem.
lisa: Panie Marszałek proponuje zacząć od następujących
zmian - sprzątamy po sobie ale plakaciki ;) Panie Balt Częstochowa to miasto cudów, a Pan jest jednym z nich - można pomóc koledze...
wesoły banan: Oliwa nie żywa, ale sprawiedliwa, można zacytować powiedzenie odnośnie do SLD. A teraz panie Balt pomarańczowa kamizelka z napisem Integracja Społeczna, miotła
i do roboty.
janeczek: Że też te PSLY się tak prześlizły... do wora z tymi...
pociotek eseldowski: Nieśmiertelna bibliotekarka znowu
w sejmie choć nawet do ludzi nie wyszła w czasie kampanii.
Balta zapraszamy do urzędu pracy po numerek. Chyba że dadzą
mu etat np. w MPK wiceprezesa.
@ Komunikat prasowy: Ponad 100 pracowników
częstochowskiego MOPS-u rozpocznie protest
w Urzędzie Miasta
Anonim: Jak macie o co walczyć, to walczcie i nie dajcie się
mamić obietnicami.
Anonim: Ależ mydlenie oczu. Odbyło się już spotkanie
z dyrekcją, odbyło się spotktanie z zastępcą prezydenta, 23
października pracownicy dostali oficjalne pismo że spotkanie z
prezydentem odbędzie się 30 października - ale nie, idziemy na
protest sobie pokrzyczeć, że prezydent nie chce się z nami spotkać. jestem pracownicą mopsu, ale czasem czuję że żyję w innej
rzeczywistości niż ci związkowcy, którzy tak naprawdę walczą
tylko o swoje. W mopsie są niskie wynagrodzenia, ale każdy
myślał sobie, że rekompensuje to chociaż ta urzędowa "pewność
zatrudnienia" – ale w ciągu ostatnich lat podwyżek praktycznie
nie było (to co było to wynika z inflacji), a w mopsie pracuje już
mniej niż połowa tych osób, które pracowały tu jeszcze 4 lata
temu (czyli wywalono z pracy ponad 50% pracowników, gdyby nie forma wywalenia byłby to zwolnienia grupowe, większe
procentowo niż na naszej hucie – ale jakoś w mediach i związkach o tym cisza). A Solidarność idzie protestować nie o to że
zarabiamy mało i nie wiadomo kto jeszcze z pracy zostanie wydalony, tylko że raz na miesiąć (średnio) zamiast pracować od
7.30 do 15.30 załatwię coś sobie rano, a potem przyjdę do pracy
na 10 pracować do 18. Rozmawiałam z koleżankami na ten temat, i jest to działanie pozorne, takie aby tylko istnieć w mediach, a nie walka o to co dla nas najważniejsze. Dziękuję za taki
związek. A niby jest to głos pracowników, głos „ludu” - a fuj.
abraham @sprawiedliwy: Jak Wam warunki pracy nie odpowiadają to się zwolnijcie z pracy. Na Wasze miejsce przyjdą
młodzi, dobrze wykształceni i chętni do pracy. Ale bez znajomości,więc są bezrobotnymi.
boco: Związkowe nier... protestują? a jeszcze tak niedawno
bratali sie z Naczelnikiem -Dyrektorem Starońkiem!
jd@post.pl: Jednym z problemów w Polsce jest to, że rzadko
mają rację Ci, którzy mają merytoryczne argumenty, ale najczęściej jest tak, że rację mają Ci, którzy najgłośniej krzyczą! Ile
w tym jest winy samych ludzi, którzy krzyczą, a ile rządzących,
do których krzyczą? Pewnie prawda jak zwykle leży gdzieś po
środku? Już za „chwilę” dużo trudniej będzie krzyczeć. Bo jak
można krzyczeć na swoich? Szkoda!
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Kalendarium
29 października – Światowy
Dzień Udaru Mózgu
30 października – Dzień
Spódnicy, Święto Napojów
Wyskokowych
31 października – Dzień Rozrzutności, Halloween
1 listopada – Uroczystość
Wszystkich Świętych, Światowy Dzień Wegan
2 listopada – Dzień Zaduszny
3 listopada – Święto Myśliwych
4 listopada – Dzień Taniego
Wina

Wielbicielkom spódnic, amatorom
napojów wyskokowych i taniego
wina oraz myśliwym i weganom,
Tygodnik„7 dni” życzy wiele, wiele
dobrego i wszelkiej pomyślności.
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Dziś rano Kandydat na Prezydenta
ogłosił ambitny plan dla RP, plan
dostał kryptonim AKCJA WISŁA.
Akcja ma polegać na pogłębianiu
dna i trzymaniu się koryta.
– Policja, słucham?
– Panie władzo, od dłuższego czasu
mam problem z grupą bandziorów.
Co tylko zarobię jakieś pieniądze
część mi zabierają. Zostawiają marne grosze na życie, a ostatnio grożą, że będą zabierać jeszcze więcej.
Nie mam już siły, proszę coś z tym
zrobić.
– Ma pan jakieś ich dane, nazwiska?
– Nie znam wszystkich, ale do
swojego przywódcy mówią "Panie
Premierze"...
– Panie sierżancie, przed pięciu
dniami żona zniknęła mi z mieszkania.
– Dlaczego dopiero dziś pan to
zgłasza?
– Nie wierzyłem szczęściu!
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Jedzie ksiądz przez małą mieścinę, na głównym skrzyżowaniu, tuż
przed drzwiami komendy policji
leży rozjechany pies. Ksiądz zdegustowany brakiem reakcji zatrzymuje
auto, wchodzi na komendę i mówi:
– Panowie chciałem zwrócić uwagę, że przed waszymi drzwiami leży
rozjechany pies i zero reakcji z waszej strony
Na to gliniarz głupio się zaśmiał
i mówi:
– Ja myślałem, że to wy jesteście od
pogrzebów.
Ksiądz na to, też z ironicznym
uśmiechem:
– Przyszedłem zawiadomić najbliższą rodzinę...

7.
Przez chwilę zapanowała cisza.
W kilka sekund później rozległy się
kpiarskie, skrywane pod przysłoniętymi dłonią ustami śmiechy.
Wygląda na to, że szef z tych nerwów kompletnie ześwirował! Robi
z siebie błazna! Jak można nie poznać wędlin, przy których pracuje
się od lat?
– A to nam pan prezes szaradę
wymyślił! – roześmiał się w głos
szef produkcji. Podszedł do stołu,
pochylił się nad talerzami, chwilę
pomyślał i rzekł: – Ja nawet patrzeć nie muszę, już po samym zapachu poznaję, że te na czarnym,
to nasze są!
– W takim razie proszę na prawo
– rzekł Orłowski z nie zdradzającą
żadnych emocji miną pokerzysty.
Do stołu zbliżył się ów chucherkowaty człowieczek odpowiedzialny za kontrolę jakości. Popatrzył
niepewnie na dwa talerze z wędlinami i zapytał:
– A czy mogę spróbować?
– Ależ oczywiście – zgodził się
prezes.
Człowieczek wyjął z kieszeni
scyzoryk, otworzył go i odkroił ka-

wałek kiełbasy z czarnego talerza.
Wziął go do ust, chwilę posmakował i przełknął. Tej samej degustacji poddał wędlinę z drugiego talerza. Ogłoszony pewnym głosem
werdykt brzmiał:
– Zgadzam się z szefem produkcji. Nasze są w czarnym półmisku.
– Zatem proszę na prawo i zapraszam dyrektora marketingu
– powiedział chłodnym tonem Orłowski.
Gładko ogolony, ubrany w granatowy garnitur mężczyzna około
czterdziestki zbliżył się do stołu
mając na twarzy starannie dobrany
ironiczny uśmiech. Niech wszyscy
wiedzą co on sobie myśli o tym
kretynie – Orłowskim i jego idiotycznym testowaniu pracowników.
Nawet nie pochylając się nad talerzami, rzuciwszy nań tylko przelotne spojrzenie orzekł:
– Ależ nie ulega najmniejszym
wątpliwością, że nasze są na tym
czarnym!
Orłowski bez słowa skinął ręką
na prawo. Dyrektor marketingu
dumnym krokiem oddalił się w kierunku drzwi. W dalszej kolejności

do stołu podchodzili pracownicy
zajmujący podrzędne stanowiska.
Niejednokrotnie ludzie zajmujący
się produkcją. Choć było kilku takich, którzy mieli odmienne zdanie
niż większość i chętnie stanęliby
po lewej stronie, to jednak ulegając psychologii tłumu woleli nie
wyróżniać się od reszty, uważając
że w kupie zawsze bezpieczniej.
Zwłaszcza, że w tej licznej grupie
znajdowali się ich szefowie. Na
samym końcu, do stołu podeszła
młoda dziewczyna pracująca jako
rozbieraczka, zatrudniona jeszcze
na okresie próbnym. Stanęła przy
stole i nie mogąc się zdecydować
wpatrywała się to w jeden to w drugi półmisek.
– Nad czym się pani tak długo
zastanawia? Proszę wybierać i iść
w prawo lub lewo! – popędził ją
Orłowski.
– Kiedy, panie prezesie, mnie
się wydaję, że ani jedne, ani drugie nie są nasze… – odpowiedziała
dziewczyna nieśmiało, widząc w
wyobraźni kadrową rozkładającą
bezradnie ręce ze słowami: „chyba
jednak nie zdecydujemy się prze-

dłużyć pani umowę o pracę”.
Stojąca przy drzwiach kilkunastoosobowa grupka ludzi skomentowała tą odpowiedź salwą śmiechu. Ta ogólna wesołość jednak
nie trwała długo. Śmiertelnie poważna mina Orłowskiego, zamroziła śmiechy.
– Zgadza się – odparł szef BykRolu. Obciągnął poły marynarki i włożywszy ręce do kieszeni
zwrócił się do stojącej obok drzwi
grupy zaskoczonych pracowników. – Sprawdzian miał jeden mały
haczyk: żadna z tych wędlin, nie
została wyprodukowana ani w na
szych zakładach, ani w austriackich
zakładach Wien Fleisch Fabrick.
Wszystkie pochodzą od konkurencyjnej firmy Rolpex.
Szmer zaskoczenia przebiegł
przez salę.
– Pan chyba sobie z nas żartuje,
panie prezesie! – oburzył się dyrektor marketingu. – Nie rozumiem jak
można poddawać nas, wieloletnich
doświadczonych
pracowników
tego zakładu, tak podchwytliwym
testom?! To zakrawa o kpinę! Co
pan chce przez to osiągnąć? cdn
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JAK TANIO, ZDROWO
I EKOLOGICZNIE OGRZEWAĆ
DOM PIECEM?

Dzięki jednej prostej technice spalania paliw stałych (węgiel, drewno)
nawet stary piec może spalać do 30 proc. mniej opału. Technika tzw.
rozpalania od góry zmniejszy nie tylko koszty ogrzewania, ale jednocześnie ograniczy ilość wytwarzanych podczas spalania trujących pyłów.

Większość osób zna tylko jeden sposób palenia, polegający
na dorzucaniu do rozpalonego
pieca kolejnych porcji opału. Jest
to metoda nieefektywna i nieekonomiczna. Nowa porcja paliwa
dołożona do pieca na wierzch
warstwy żaru ogranicza przepływ ciepłego powietrza w piecu
i w efekcie duża część opału, zamiast tworzyć dodatkowe ciepło,
zamieniana jest w dym. Z tego
również powodu przy każdym
dołożeniu paliwa powstaje mnóstwo szkodliwego gęstego dymu
i sadzy - tym więcej, im więcej
dokładamy opału.
Gdy spalanie przebiega prawidłowo, spaliny są czyste, bo są
w nich tylko bezbarwne gazy i
para wodna. Jeśli technika spalania jest nieprawidłowa, to efekty
są widoczne od razu – widzimy
dym, czyli spaliny zanieczyszczone pyłem. Właściwa technika
spalania paliw polega na tym, by
spalać bez dymu.

Jak palić oszczędnie
i efektywnie?
Najbardziej efektywnym finansowo i energetycznie oraz
najzdrowszym i najczystszym
sposobem ogrzewania domu z
wykorzystaniem paliw stałych
jest tzw. rozpalanie pieca od
góry. Zasada ta polega na przeniesienie warstwy żaru z dołu
na górę paleniska. W ten sposób
dym wydostający się z warstwy
zimnego jeszcze opału musi
przejść przez żar, gdzie ulega
prawie całkowitemu spaleniu.
Dzięki temu do komina nie lecą
trujące spaliny, a zamiast dymu
powstaje więcej ciepła.

Zasady rozpalania
od góry
1. Opał układaj na pusty ruszt,
od najgrubszych do najmniejszych brył węgla lub drewna. Na
górę połóż rozpałkę.
2. Na wierzchu połóż grubsze
drewno rozpałkowe — kawałek
przy kawałku. Dodaj jeszcze jedną warstwę drewna, ale z patyków grubości kciuka.
3. Podpal rozpałkę i zamknij
górne drzwiczki. Rozpalanie
wraz ze spalaniem substancji lotnych zajmie ok. 60 min.
4. Od momentu rozpalenia do
chwili aż żar zejdzie do samego
rusztu, palenisko potrzebuje stałego dopływu powietrza.
5. Temperaturę pieca można zmniejszyć przymykając
drzwiczki. Otwarcie drzwi spo-

woduje wzrost temperatury.
6. Po rozpaleniu nie trzeba dorzucać opału, aż do ponownego
rozpalenia.
7. Piec będzie grzał ok. 6-8
godzin, w zależności od ilości
opału.
Rozpalanie od góry można
stosować w różnego rodzaju piecach, w tym kuchennych, kaflowych, kominkach oraz prostych i
powszechnie używanych kotłach
zasypowych. Jest to technika w
pełni bezpieczna.

Korzyści
Oszczędność pieniędzy – rozpalając od góry można zaoszczędzić nawet do 30 proc. opału.
Zdrowie swoje i bliskich–
mniejsza emisja dymu i trujących
pyłów.
Stale ciepły dom – równomierne grzanie i komfort cieplny nawet do 8 godzin.
Wygoda i oszczędność czasu –
po rozpaleniu się pieca nie trzeba
nic przy nim robić, ani dokładać
nowej porcji opału, ani pilnować
czy palenisko wygasło.
Dłuższa żywotność instalacji
grzewczych – nie zapycha się
sadzą.

Czym (nie)palić
w piecu?
Węgiel, niemalowane i nieimpregnowane drewno, pellet i brykiet ze słomy – każdy z tych paliw
można palić w sposób przyjazny
dla zdrowia i portfela. Należy
wystrzegać się opału wilgotnego
– świeżego lub źle wysuszonego
drewna albo tzw. mułu węglowego, który jest wilgotną mieszaniną węgla i skał. Używanie mokrego opału to strata pieniędzy
i zagrożenie dla zdrowia – część
energii zużywana jest na odparowanie wody, a wilgotne paliwo
wydziela dużo trującego dymu.
Nigdy natomiast nie powinno
się wrzucać do ognia śmieci, w
tym plastikowych butelek, folii,
papieru kolorowego czy puszek,
ponieważ podczas spalania tworzyw sztucznych wytwarzają się
trujące pyły i rozprzestrzeniają
po pomieszczeniach, w których
przebywamy. Ponadto, kotły czy
piece nie są przystosowane do
spalania tego typu przedmiotów,
co może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Uwaga na groźny
czad
Od początku września strażacy odnotowali 342 zdarzenia

związane z tlenkiem węgla.
Choć to dopiero początek sezonu
grzewczego, już 2 osoby straciły życie w wyniku zaczadzenia.
Straż Pożarna apeluje, by zadbać o stan techniczny urządzeń
grzewczych oraz przewodów
wentylacyjnych.
By ustrzec się przed tragicznym działaniem tlenku węgla,
potrzeba wiedzy i odpowiedzialności. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem
silnie trującym, bezbarwnym i
bezwonnym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in.
drewna czy węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do
zupełnego spalania. Strażacy
przestrzegają, że może to wynikać z braku dopływu świeżego
(zewnętrznego) powietrza do
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub
złej regulacji palnika gazowego. Dlatego tak ważne jest, by
kontrolować stan techniczny
urządzeń grzewczych. Należy

również dbać o właściwą wentylację w mieszkaniu, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
i dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych.
Przed zatruciem czadem
może nas również ustrzec czujka tlenku węgla. Czujniki nie są
drogie, a mogą uratować życie.
Czujniki powinny znaleźć się w
pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi,
łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach.
Czujnik odpowiednio wcześnie
zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny
dźwięk. Mamy wtedy szansę na
opuszczenie pomieszczenia, w
którym ulatnia się tlenek węgla.
Bądźmy o krok dalej niż
czad. Nim sezon rozpocznie
się na dobre, zróbmy przegląd
wentylacji i urządzeń grzewczych. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych najbliżred.
szych.

PRZEPIS

Krem z kurek
z grzankami
Składniki:
 8 kromek z chleba kanapkowo – tostowego
 400 gram kurek
 2 pietruszki,
 2 marchewki
 seler
 por
 ząbek czosnku
 średniej wielkości cebula
 0,5 litra bulionu drobiowego
 sól, pieprz
 masło
 ulubione zioła
 natka pietruszki
Przygotowanie:
Przygotowujemy
bulion. Kurki oczyszczamy,
kilka odkładamy do dekoracji, resztę podsmażamy
na maśle. Gotowe grzyby
dodajemy do bulionu. Następnie kroimy warzywa,
podsmażamy chwilę i stopniowo dodajemy do wywaru. Całość gotujemy około

20-25 minut, aż warzywa
będą miękkie. W tym czasie podpiekamy grzanki np.
w piekarniku i wycinamy
z nich serca. Zupę miksujemy na gładki krem i doprawiamy według uznania.
Podsmażamy resztę kurek.
Gotowy krem przelewamy
do miseczek, dekorujemy
grzybami oraz świeżą natką
pietruszki.
Smacznego!
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 Częstochowianin wymyślił „zieloną ładowarkę”
Młody przedsiębiorca spod
Częstochowy Krzysztof Małek
inspirowany pozyskiwaniem
darmowej energii słonecznej,
stworzył pierwsze w Europie
innowacyjne urządzenie, które
ma ułatwić życie użytkownikom telefonów komórkowych.
Ideą było udostępnienie nieodpłatnych stanowisk do ładowania urządzeń elektronicznych
w miejscach publicznych.
„Zielona Ładowarka”, bo tak
zostało nazwane urządzenie,
jest pierwszym tego typu produktem, w pełni ekologicznym
i innowacyjnym. Po stworzeniu prototypu wysunął się kolejny
pomysł: wykorzystać energię słoneczną do udostępnienia darmowego Internetu przez sygnał Wi-Fi. Pierwsza Zielona Ładowarka stanęła w woj. mazowieckim w Mochowie. Urządzenie
zamontowano w pobliżu szkoły, dzięki temu uczniowie mogą
doładować baterie swoich telefonów i skorzystać z Internetu
bezpłatnie, korzystając z energii słonecznej. Urządzenie ma
na celu podnieść świadomość potrzeby dbania o środowisko. Chcę pokazać, że mimo młodego wieku można stworzyć coś
niezwykłego, innowacyjnego, a jednocześnie ekologicznego.
Być może to urządzenie zmotywuje innych młodych ludzi do
realizowania swoich pomysłów. Chcę pokazać i dać przykład,
że „da się” i można robić niesamowite rzeczy – powiedział młody wynalazca.

 Młodzi strażacy ślubowali
W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ślubowania słuchaczy
XIX turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości obecny był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej wymagają
ludzi, oddanych bez reszty służbie, dobrze wyszkolonych
i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych
warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować
jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy, sprawności
intelektualnej i fizycznej. Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli też dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach,
z rygorem służby wewnętrznej. Okres unitarny, to doskonały
sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię
w ramię przyszłych strażaków. Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, bowiem składa się śluby pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności
władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy
będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze
słowami roty ślubowania. Do przysięgi przystąpiło 83 słuchaczy, którzy zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP.

 Jesteś uczniem i znasz angielski? Weź udział!
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Stowarzyszenie kultura.pl organizują Przegląd Teatralno-Wokalny
w języku angielskim - MaD Teens Festival. Przegląd ma na celu
promowanie młodych talentów w obszarze teatralnym i muzycznym oraz młodzieży uzdolnionej lingwistycznie, a także
stworzenie szansy rozwoju artystycznego młodzieży, zainspirowanie do rozwijania własnych talentów muzycznych i aktorskich, zainteresowanie literaturą angielską. Przegląd jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 13 listopada br. wypełnionej kartę zgłoszenia na adres ROK lub drogą internetową
(www.rok.czestochowa.pl). Przegląd i przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej MDK w Częstochowie przy
ul. Łukasińskiego 50/68 w terminach: 26 i 27 listopada oraz 15
grudnia br. Dodatkowe informacje: meeting drama - musial@
rok.czestochowa.pl, meeting music – barton@rok.czestochowa.
pl oraz pod tel: 34 324 46 51.

 Jesienny Marsz na Orientację
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie SKKT PTTK
„AZYMUT” przy IX LO im. C.K. Norwida oraz Publiczne
Gimnazjum Stowarzyszenia PSK w Lgocie zapraszają na XLII
Jesienny Marsz na Orientację, który odbędzie się w Lgocie
7 listopada br. W imprezie można uczestniczyć indywidualnie
lub w zespołach zgłoszonych przez szkoły, koła i kluby PTTK,
środowiska harcerskie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Zgłoszenia (z podziałem na zespoły i kategorie) przyjmowane
będą w biurze RO PTTK al. NMP 39/41 do 3 listopada w dni
robocze w godz. 13.30 – 18. 00. tel. 324 21 20.
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Sprzedam dom wraz
z garażem i budynkiem
gospodarczym
oraz działkę 70 arów
w woj. podkarpackim
koło Jarosławia
tel. 503 624 216
po godz. 17.00
Poszukuję osoby
chętnej do pracy
biurowej w Niemczech
z biegłą znajomością języka
niemieckiego w mowie i piśmie.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Tel. 512-585-110,
(94) 340-80-45

Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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Zapraszamy na ostatni odcinek z serii artykułów, w których prezentujemy najlepsze
- naszym zdaniem - projekty realizowane
w ramach Konkursów Grantowych organizowanych corocznie przez Fundację CEMEX
„Budujemy Przyszłość”. Dziś przedstawiamy projekt zrealizowany przez Salezjański
Ośrodek Wychowania i Animacji „SOWA”.

ŻYWIOŁY ŻYCIA: ZIEMIA – WODA – POWIETRZE – OGIEŃ
P

rojekt „ŻYWIOŁY ŻYCIA: ZIEMIA – WODA
– POWIETRZE - OGIEŃ”
realizowany był w Salezjańskim
Ośrodku
Wychowania i Animacji
SOWA w Częstochowie
przy finansowym wsparciu Fundacji CEMEX
„Budujemy Przyszłość”.
Projekt był realizowany
od września 2011 roku
do marca 2012 roku. Beneficjentami były dzieci
i młodzież z terenu gminy Mstów.
elem projektu było
umożliwienie
doświadczenia,
zrozumienia i przeżycia środowiska naturalnego
jako
rzeczywistości
złożonej.
Uczestnicy,
biorąc udział w zajęciach, nabrali zdolności
do rozpoznawania i rozumienia ekologii, do

C

świadomego i odpowiedzialnego przeżywania
środowiska naturalnego, a przede wszystkim
do rozumienia ludzkiego życia jako części środowiska naturalnego.
Warsztaty miały również na celu ukazanie
postawy ekologicznej
jako atrakcyjnej formy
aktywności
młodego
człowieka.
ałożone w projekcie cele i rezultaty
zostały zrealizowane
poprzez cykl czterech
trzydniowych
warsztatów. Każdy warsztat
dotyczył jednego z czterech żywiołów i składał się z dwóch części:
edukacyjnej i ekspresji
twórczej, których tematyka koncentrowała się
wokół czterech elementów, jako symboli zło-

Z

żoności i jednocześnie
jedności
środowiska
naturalnego. W ramach
warsztatów uczestnicy pracujący w małych
grupach podjęli refleksję nad dotychczasowymi doświadczeniami
związanymi z uczestnictwem w poszczególnych
warsztatach. Koncentrowali się nad tym, czy
i w jaki sposób zajęcia,
w których uczestniczyli,
wpłynęły na ich osobistą postawę i zrozumienie środowiska naturalnego jako przestrzeni
odpowiedzialnej współegzystencji.

Ż
M

YWIOŁ ŻYCIA - POWIETRZE (warsztaty
filmowe)
łodzież w trakcie
warsztatów zajęła
się tematyką żywiołu Powietrze, rozumiejąc
je jako przestrzeń pozwalającą na uwalnianie ekspresji twórczej,
możliwości wyrażania
swojego wnętrza, a w
sposób szczególny myśli i przekonań. Zwieńczeniem warsztatów
było napisanie scenariusza i nakręcenie
pięciu krótkometrażowych filmów związanych z tematyką warsztatów.

Ż
M

YWIOŁ ŻYCIA - ZIEMIA (warsztaty plastyczne)
łodzież w trakcie
zajęć
nabywała
zdolności do dostrzegania piękna tworów
natury i jako efekt doświadczeń
tworzyła
prace plastyczne z elementów znalezionych w
plenerze, inspirując się
pracami największych
artystycznych nurtów
LandArt.

Ż
D

YWIOŁ ŻYCIA -WODA
(warsztaty teatralne)
zieci w trakcie
warsztatów skupiły się na tematyce zagrożenia związanego
z zanieczyszczeniem i
eksploatacją wód, akcentując potrzebę i sposoby codziennej dbałości o odpowiedzialne
i racjonalne korzystanie
z ich zasobów. Efektem
refleksji było stworzenie przedstawienia kukiełkowego o tematyce
ekologicznej.

Ż
M

dycyjny, jako element
środowiska naturalnego
oraz w aspekcie psychologicznym, jako ekspresja uczuć i emocji związanych z przeżywaną przez
młodzież
tematyką
przyjaźni i miłości, pojawiającej się w okresie
dojrzewania. Powiązanie
obu znaczeń wskazuje na
wzajemny wpływ człowieka i elementów środowiska naturalnego, w
którym żyjemy. Jedność
ta została wyrażona w
formie musicalu.
wieńczeniem projektu była proekologiczna Gala „Żywioły
życia”
poprzedzona
całodniowymi warsztatami i dla wszystkich

uczestników (100 osób
– dzieci i młodzież Zespół Szkół we Mstowie),
przedstawicieli władz
lokalnych,
reprezentacji Fundacji CEMEX
„Budujemy Przyszłość”,
mediów i innych gości
związanych ze środowiskiem wychowawczo-pedagogicznym i proekologicznym.
a Gali zaprezentowane zostały wyniki
prac wszystkich warsztatów. Na zakończenie,
realizatorzy projektu
złożyli podziękowania
Fundacji CEMEX „BUDUJEMY PRZYSZŁÓŚĆ”,
dyrekcji Zespołu Szkół
w Mstowie oraz uczestnikom projektu.
red.

N

YWIOŁ ŻYCIA –
OGIEŃ (warsztaty
muzyczne)
łodzież w trakcie zajęć podjęła refleksję nad żywiołem Ognia,
rozumianym
w sposób traFundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała
z myślą o inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji,
sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach,
w których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX
– cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji jest częścią globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch filarach:
corocznych konkursach grantowych dla organizacji
pozarządowych i szkół oraz konkursach dla wolontariuszy CEMEX.

Z
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Zawody „Trzech Kół”
W październiku kolo PZW Wykromet zorganizowało zawody wędkarskie „Trzech Kół”,
w których uczestniczyli członkowie kół: Lakord,
Wodnik i Wykromet. Miejscem rywalizacji była
rzeka Warta w miejscowości Konary.

Każdy z zawodników
mógł sam wybrać sobie
miejsce do wędkowania,
losowano tylko stronę rzeki.
Do wędkowania dopuszczono metodę spławikową
na jedną wędkę. Do punktacji, po czterech godzinach łowienia, uczestnicy
(każde koło wystawiło
siedmioosobową drużynę) mogli zgłosić maksymalnie pięć najdłuższych
ryb (1 mm ryby to jeden
punkt).
Dopisała pogoda, ale
niestety ryby nie dostosowały się do warunków
atmosferycznych i brały
bardzo słabo. Wielu zawodników nic nie złowiło,

a kilku nawet nie widziało
brania.
Bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Morel,
który złowił kilka płoci i
jelców, zdobywając więcej punktów niż pozostali
członkowie ekipy razem
wzięci.
Pozostali
praktycznie
ratowali się małymi kiełbikami (najmniejszy miał
5 cm, troszkę większy, bo
7 cm zadecydował zwycięstwie drużyny z koła
Lakord).
Po
zmierzeniu
ryb
(wszystkie w stanie żywym wróciły do wody)
i podliczeniu punktów
ogłoszono wyniki. Zwycięska drużyna otrzy-
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mała puchar, a najlepsi
indywidualnie dyplomy
i upominki.
Potem wszyscy uraczyli
się wyśmienitym obiadem
z agroturystyki „Niezapominajka”, która mieści się
miejscowości Garnek.

Wyniki:
Drużynowo
1. LAKORD – 1.614 pkt.
2. WYKROMET
– 1.546 pkt.
3. WODNIK – 950 pkt.
Indywidualnie
1. Łukasz Morel
– LAKORD – 923 pkt.
2. Andrzej Michalak –
WYKROMET
– 712 pkt.
3. Piotr Michalak –
WYKROMET
– 647 pkt.
4. Jacek Paszkiewicz –
WODNIK – 610 pkt.
5. Kazimierz Kawecki –
WODNIK – 340 pkt.
6. Włodzimierz Rataj –
LAKORD – 281 pkt.
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski
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Plus Liga czas, start!
Odmieniona drużyna AZS-u Częstochowa chce w tym
sezonie zawojować siatkarskie parkiety Plus Ligi.
W piątek podopiecznych Michała Bąkiewicza czeka
pierwszy, bardzo poważny i trudny sprawdzian. AZS
w Hali Sportowej Częstochowa podejmie aktualnego
mistrza kraju, Asseco Resovię Reszów.
Poprzedni sezon był dla Akademików pasmem porażek.
AZS zajął czternaste, ostatnie
miejsce w lidze i utrzymał się
właściwie tylko dzięki temu,
że przed sezonem ustalono,
że nie spadnie żadna drużyna.
Działacze AZS-u, na czele z
dyrektorem sportowym Ryszardem Boskiem, zaraz po
zakończeniu rozgrywek zapowiedzieli, że zespół czeka
rewolucja. I jak powiedzieli,
tak zrobili. Największe zmiany
zaprowadzono w składzie. Z
drużyną dowodzoną przez Michała Bąkiewicza pożegnali się
niemal wszyscy siatkarze, którzy występowali w AZS-ie w
poprzednim sezonie. „Głowę”
zachował trener Bąkiewicz, a
także dwóch zawodników –
reprezentant Polski juniorów
Rafał Szymura i doświadczony
libero Adrian Stańczak. Włodarze chcieli zatrzymać w Częstochowie jeszcze atakującego
Bartosza Janeczka, ale ta sztuka
im się nie udała. 28-latek podpisał kontrakt z ligowym rywalem
AZS-u – BBTS Bielsko-Biała.
Pierwsze nowe „twarze”,
które pojawiły w klubie spod
Jasnej Góry, częstochowskich
fanów siatkówki na kolana nie
rzuciły. Łukasz Polański (środkowy), Bartłomiej Lipiński
(atakujący), Tomasz Kowalski (rozgrywający), Stanisław
Wawrzyńczyk
(przyjmujący) – to siatkarze, o których
przeciętny kibic raczej nie wie
zbyt wiele. Pierwsza transferowa „bomba” została odpalona
na początku lipca. Kontrakt z
Akademikami podpisał 35-letni
rozgrywający Rafael Redwitz.

To zawodnik, który z niejednego siatkarskiego pieca chleb
jadł. Mierzący 191 centymetrów były reprezentant „Trójkolorowych” większość kariery
spędził w lidze francuskiej. Ma
też epizod w Plus Lidze – pięć
lat temu występował w Resovii
Rzeszów. Piątkowy pojedynek
będzie zatem dla niego okazją
do „utarcia nosa” swojej byłej
drużynie. Redwitz w sparingach
pokazywał, że chce być mentalnym liderem AZS-u – dał
się poznać jako siatkarz pełen
energii, niemal po każdej akcji
poklepywał kolegów, zachęcając ich do lepszej gry, a kibiców
„nakręcał” do dopingowania.
Francuz ma też zadatki, by być
liderem sportowym. Atutów
sportowych nie brakuje też Brazylijczykowi Felipe Airtonowi
Bandero. To nowy atakujący w
talii trenera Bąkiewicza. 27-latek w poprzednim sezonie był
drugim najlepiej punktującym
drugiej ligi włoskiej. W 114
setach zdobył 594 punkty (średnio 19,2 na mecz), zapisując na
swoim koncie m.in. 47 asów
serwisowych i 51 bloków. Trzecim zagranicznym siatkarzem,
który latem trafił do Częstochowy, jest Słowak Matej Patak,
który w AZS-ie ma zadbać o
odpowiedni poziom w przyjęciu. 25-latek wystąpił ze swoją
reprezentacją na niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy, zebrał dobre recenzje za
swoją grę, ale mimo wszystko
nie zaliczy turnieju do udanych,
bo Słowacy po trzech porażkach odpadli w fazie grupowej.
Częstochowscy akademicy
są teraz na etapie zgrywania i

docierania się. W pierwszych
sparingach dyspozycja podopiecznych Bąkiewicza była
daleka od optymalnej, ale z
każdym kolejnym meczem było
tylko lepiej. AZS gry kontrolne
zaczął od pojedynków z pierwszoligowcami: Stalą Nysa (wygrana 3:1) i AGH Kraków (remis 2:2). Później przyszła pora
na sprawdzenie się w starciach
z rywalami z Plus Ligi. Częstochowianie przegrali 1:3 w
Będzinie, ale zrewanżowali się
MKS-owi niespełna dwa tygodnie później, wygrywając 3:2.
AZS pokonał także grającą w
rezerwowym składzie, bez kadrowiczów Skrę Bełchatów 3:1
oraz BBTS Bielsko Biała 3:1,
a przygotowania Akademików
zwieńczył udział w Memoriale
Arkadiusza Gołasia – wychowanka AZS-u, który zginął tragicznie dziesięć lat temu w wieku zaledwie 24 lat. W półfinale
częstochowscy siatkarze rozprawili się z Treflem Gdańsk
(3:1), ale w finale niejakao na
ziemię sprowadził ich Jastrzębski Węgiel, który wygrał 3:0,
będąc wyraźnie lepszym w każdym z trzech setów (do 19, 16
i 19).
Nie ma co ukrywać, że także
i w piątkowym starciu z Resovią Rzeszów, AZS nie będzie
faworytem, nawet pomimo autu
własnej hali. Za każdą postawioną złotówkę na zwycięstwo
AZS-u, bukmacherzy płacą 5
złotych. Mistrzowie Polski „na
papierze” wyglądają dużo lepiej. W składzie Resovii aż roi
się od gwiazd: Bartosz Kurek
(o jego pozyskanie starał się też
AZS), Piotr Nowakowski, Fa-

bian Drzyzga, Krzysztof Ignaczak, Jochen Schops, Nikolay
Penchev, Thomas Jaeschke, Julien Lyneel – wszyscy to reprezentanci swoich krajów. Dwaj
ostatni zmagają się kontuzjami
i trener Andrzej Kowal prawdopodobnie nie będzie mógł z
nich skorzystać w inauguracyjnej ligowej kolejce. A ten sezon
Plus Ligi, z racji przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, będzie wyjątkowo krótki. Zrezygnowano z rozbudowanej fazy
play-off, która potrwa bardzo

krótko – drużyny z sąsiednich
miejsc, np. 1-2, 3-4 itd. zagrają o ostateczne pozycje w tabeli. W rywalizacji o medale
gra będzie toczyć się do trzech
zwycięstw, natomiast w pozostałych – do dwóch.
Poważni sponsorzy, nowy
skład z kilkoma znanymi nazwiskami, efektowna prezentacja drużyny – działacze AZS-u robią co mogą, by wywrzeć
dobre wrażenie przed sezonem.
Prawdziwa weryfikacja wartości zespołu nastąpi na parkie-

Bez Mroczkowskiego lepiej?

Wygląda na to, że po odejściu
trenera Radosława Mroczkowskiego, piłkarze Rakowa
Częstochowa odżyli, odzyskując radość z gry – Powiedzmy,
że coś drgnęło, ale to taka psychologia piłki nożnej – mówi z
uśmiechem napastnik RKS-u,
Wojciech Okińczyc w rozmowie z katowickim „Sportem”.
Okińczyc jest teraz na ustach
wszystkich fanów klubu z Limanowskiego. 29-latek w ostatnim
meczu „ustrzelił” hat-tricka, wydatnie przyczyniając się do wygranej Rakowa 3:1 z Błękitnymi
Stargard Szczeciński. Błękitni to
ten zespół, który w poprzednim

sezonie podbił serca polskich
kibiców, będąc o krok od finału
Pucharu Polski. Błękitni pokonali wtedy m.in. ekstraklasową
Cracovię Kraków, a w półfinale
dopiero po dogrywce ulegli Lechowi Poznań. W tym sezonie w
niczym nie przypominają jednak
drużyny sprzed roku. W tabeli II
ligi okupują strefę spadkową, a i
z pucharowych rozgrywek zdążyli już odpaść. Nie umniejsza
to jednak zwycięstwu częstochowian.
Piłkarzom Rakowa najwyraźniej na dobre wyszła zmiana
trenera. Rozliczając Mroczkowskiego, pisaliśmy iż nie

jest tajemnicą poliszynela, że
nie był on uwielbiany na klubowych korytarzach. Pojawiały się nawet plotki, jakoby w
ostatnich meczach pod wodzą
Mroczkowskiego, piłkarze mieli zagrać przeciwko trenerowi.
Faktem jest, że po jego odejściu
atmosfera się poprawiła, a zawodnikom wróciła radość z gry.
Widać to było w ostatnim spotkaniu. Gdy w 26 minucie Okińczyć wyprowadził swój zespół
na prowadzenie 1:0, cała jedenastka Rakowa ustawiła się przy
linii końcowej boiska, prezentując kibicom efektowny układ
artystyczny. Takiej „cieszynki”
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w Częstochowie jeszcze nie
widziano. Okińczyc bramkarza
Błękitnych pokonał także w 30
minucie z rzutu karnego i dziesięć minut po przerwie. Rywale
strzelili gola do „szatni” przy
stanie 2:0 dla Rakowa, ale jak
się później okazało, to trafienie
było tylko honorowym.
Mecz z Błękitnymi był trzecim, w którym częstochowian
poprowadził duet trenerski
Krzysztof Kołaczyk – Przemysław Cecherz. Zaczęli od remisu
1:1 w Stalowej Woli, później
przyszły zwycięstwa: z Energetykiem ROW Rybnik (2:0) i to
ostatnie z Błękitnymi (3:1). Czy
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zatem jest szansa, że ten trenerski duet pozostanie na ławce Rakowa na dłużej? Raczej trudno
wyobrazić sobie, że Kołaczyk
będzie łączył funkcje prezesa i
trenera w dłuższej perspektywie
czasowej. Ale już kandydatura Cecherza na samodzielnego
szkoleniowca jest brana pod
uwagę przez właściciela klubu
Michała Świerczewskiego. Aktualnie trwają rozmowy z kandydatami. Faworytem w wyścigu cały czas jest Jacek Magiera,
ale z każdym kolejnym zwycięstwem Rakowa, notowania Cecherza będą rosły.
Mateusz Strączyński
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cie. Mecz AZS Częstochowa
– Resovia Rzeszów w piątek o
18:00 w hali przy ul. Żużlowej
w Częstochowie. Ruszyła już
sprzedaż biletów na to spotkanie. Wejściówki można kupić
online, w siedzibie klubu, wybranych punktach na terenie
Częstochowy, a w dniu meczu
w kasach biletowych (cennik:
25 i 20 zł normalny oraz 15 zł
ulgowy). Mecz będzie można
obejrzeć także na żywo w Polsacie Sport.
Mateusz Strączyński
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