
Utworzenie pierwszego w granicach 
Częstochowy rezerwatu przyrody o 
nazwie Rezerwat Grodzisko Gąsz-
czyk – jest ogromnym sukcesem Czę-
stochowskiego Alarmu Smogowego i 
wspierającego przedsięwzięcie radne-
go Piotra Wrony (PiS). Co prawda do 
pełni szczęścia jeszcze długa droga, ale 
zasiane ziarno z pewnością przyniesie 
owoce. 

O szczegółach prac nad utworzeniem 
rezerwatu opowiada prezes CzAS-u, 
Hubert Pietrzak.

- Rezerwat Krajobrazowy „Grodzisko 
Gąszczyk”, co to takiego?

- Jako Częstochowski Alarm Smogowy 
zabiegamy o formę ochrony nad tym kon-
kretnym terenem zwanym dotąd: „Uroczysko 
Gąszczyk”. Oczywiście nie tylko my, bo w 
tym przedsięwzięciu uczestniczy wiele in-
nych organizacji, zresztą te zabiegi były po-
dejmowane przez dziesięciolecia.

Natomiast dopiero w tym roku przekona-
łem do pomysłu objęcia taką formą ochrony 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Katowicach oraz radę funkcjonującą przy tej 
instytucji.

- O jakim terenie mówimy?
- „Grodzisko Gąszczyk” - a dodam, że na-

zwa została skutecznie zawnioskowana przez 
Częstochowski Alarm Smogowy - będzie re-
zerwatem krajobrazowym. Jednym z najbar-
dziej istotnych elementów w tym rezerwacie 
jest grodzisko, które powstało w epoce żela-
za. Będzie to pierwszy rezerwat, którym bę-
dzie się mogła pochwalić Częstochowa.

- Ale przecież na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej mamy już rezerwaty...

- Oczywiście, że mamy... Najbliższy rezer-
wat to Zielona Góra, niemniej jednak nie leży 
on w granicach administracyjnych gminy 
Częstochowa, w związku z tym częstocho-
wianie nie mogli do tej pory powiedzieć, że 
mają swój rezerwat.

- Teraz już mogą?
- Nie do końca, bo to dopiero początek 

dość długiej drogi. Dzięki uchwale Regio-
nalnej Rady Ochrony Przyrody Wojewódz-
twa Śląskiego przy Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Katowicach został 
uruchomiony proces administracyjny. Ale 
tak naprawdę pierwsze badania tego obsza-
ru datowane są na lata 30. i 40. XX wieku. 
Już wtedy wielu naukowców i przyrodników 
podejmowało próby utworzenia rezerwatu, 
niestety nieskutecznie.

- No właśnie, Wy nie jesteście pierwszy-
mi pomysłodawcami…

- Absolutnie ma Pani rację. Jeżeli cho-
dzi o formę ochrony przyrody tego miejsca, 
to nie jesteśmy pierwsi. Już przed II wojną 
światową naukowcy zabiegali o zachowanie 
tej perły nad Wartą dla przyszłych pokoleń. 
To właśnie wtedy były prowadzone badania 
na tym unikatowym przyrodniczo wzgórzu, 
położonym blisko 300 m n.p.m. W dole jest 
przecież starorzecze Warty, a cały północny 
stok grodziska jest usiany skalnymi formami 
pochodzenia jurajskiego. Teraz również spo-
ro naukowców i przyrodników bada „Grodzi-
sko Gąszczyk”, a my z nimi współpracujemy.

- Czy tylko z powodu tych skał i 300 m 
n.p.m. powstaje rezerwat?

- Nie. Unikatowość tego miejsca, bierze 
się stąd, że występują tam rośliny, które wy-
magają ochrony, np. groszek wschodniokar-
packi, parzydło leśne i drzewostan taki jak: 
lipa szerokolistna, grab, bug, dąb w różnych 
rodzajach. Ja cały czas podkreślam unikato-
wość tego miejsca w sensie utworzenia tam 
rezerwatu krajobrazowego. Nie jest to typo-
wy rezerwat leśny, te są często zamknięte dla 
turystów. Ten rezerwat ma być otwarty, o to 
zabiegamy.

To co jest innego w naszym projekcie 
„Grodzisko Gąszczyk”, to to, że podkreślamy 
wiodącą rolę grodziska, które znajduje się na 
szczycie wzgórza i posiada barwną historię. 
Ja przed przyjęciem uchwały dotyczącej for-
my ochrony dla Uroczyska Gąszczyk, przed-
stawiłem całą dokumentację wykonaną przez 
Częstochowski Alarm Smogowy zrobioną z 
powietrza. Wyraźnie widać na niej zarys sta-
rego grodziska i wałów zbudowanych przez 
ludność zamieszkującą ten teren, w dobie 
kultury łużyckiej, we wczesnej epoce żelaza. 
Później żyli tam Słowianie. Dzisiaj niestety, 
ze względu na brak właściwej ochrony tego 
miejsca, choć jest w obszarze Natura 2000, 
teren ten jest rozjeżdżany przez quady, po-
jazdy MTB itp. Nie mieści się w głowie, 

by wały usypane przez Łużyczan były teraz 
niszczone, przez niewłaściwe rozumienie po-
jęcia aktywnej turystyki.

- A co da rezerwat?
- Rezerwat to jest faktyczna forma ochro-

ny. Można wtedy np. na tym terenie wpro-
wadzić patrole policji. Pojawił się pomysł 
realizacji patroli w formie konnej, bo stad-
nina jest niedaleko. Nie można sobie rozbić 
namiotu, rozpalić ogniska, wjechać kampe-
rem czy quadem. Tutaj trochę żartujemy, ale 
istniało realne zagrożenie, że ten teren zosta-
nie zniszczony. Częstochowski radny, Łukasz 
Kot (SLD), próbował na obrzeżach lasu, od 
strony miasta zrobić park rowerowy. Był to 
pomysł bardzo szkodliwy dla tego miejsca.

- Jak duży obszar będzie obejmował re-
zerwat?

- Propozycje, które padały sięgały wraz z 
tzw. otuliną powierzchni nawet 30 ha, na gra-
nicy dwóch gmin, Częstochowy i Mstowa. 
Granica przebiegałaby mniej więcej pośrodku 
rezerwatu. Natomiast grodzisko, serce rezer-
watu mieści się w gminie Mstów. Rzecz w 
tym, że na tę chwilę rezerwat może mieć po-
wierzchnię 9 ha, a może mieć też ponad 20 ha.

Zapraszamy wszystkich do współpracy 
nad naszym projektem, mając nadzieję, że 
uda nam się wypracować jakiś consensus. 
My jako CzAS jesteśmy bardzo otwarci. 
Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie or-
ganizacje, o których wiedzieliśmy, jeśli 
chodzi o projektowanie faktycznych granic 
rezerwatu. Bo trzeba wiedzieć, że wszystkie 
projekty, które do tej pory były przedstawia-
ne nie zyskały akceptacji RDOŚ w Katowi-
cach. Były tam poruszane tematy granic i 
własności, bo mamy do czynienia z własno-
ścią prywatną w kwestii gruntów. Nie tylko 
Skarbu Państwa, ale i zakonu na Przeprośnej 
Górce, który na chwilę obecną cofnął zgodę 
wydaną Częstochowskiemu Towarzystwu 
Naukowemu. To jest spory problem. Wspól-
nie z radnym Piotrem Wroną (PiS) wybra-
liśmy się do zakonników i rozmawialiśmy 
o tej sprawie. Na pewno pozyskanie zgody, 
to jest sprawa trudna. Ale trzeba podkreślać, 
że by powstał rezerwat - w opinii RDOŚ i 
mojej - zgoda zakonników jest kluczowa z 
prostej przyczyny. Do nich fizycznie należy 
działka, na której znajduje się grodzisko. 
Mają dużą część tego terenu, czyli tak na-

prawdę serce rezerwatu. Można powiedzieć, 
że klucze do rezerwatu są w klasztorze.

- To kiedy będziemy mogli powiedzieć, że 
mamy Rezerwat „Grodzisko Gąszczyk”?

- Mam nadzieję, że uda nam się przeforso-
wać wszystkie kwestie planistyczne i pozy-
skać zgody od klasztoru w najbliższym cza-
sie. Natomiast to jest bardzo optymistyczny 
scenariusz. Procedura powołania rezerwatu 
w Polsce nie jest procedurą prostą. RDOŚ 
w Katowicach korzysta z dobrych praktyk 
i stara się o uzyskanie zgody od właścicieli 
terenu. Nie robi nikomu rezerwatu na siłę, by 
na przykład uniknąć aktów wandalizmu, bo 
takie rzeczy się zdarzały. Dlatego wszystko 
musi być załatwione na drodze porozumienia 
i zgody. Poprzedni naukowcy i przyrodnicy, 
którzy próbowali w tym miejscu zrobić rezer-
wat dostali od zakonników czerwoną kartkę. 
W związku z tym, przed nami jest dość dużo 
pracy, ale jestem dobrej myśli.

- Czego się życzy człowiekowi tworzącemu 
rezerwat?

- Nie tylko ja chcę go stworzyć. To jest duża 
rzesza ludzi współpracujących ze sobą. Jest 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 
w Częstochowie i miejscy radni na czele z 
radnym Piotrem Wroną (PiS), który wykazał 
się ogromną determinacją i wolą działania, 
łącznie z tym, że doprowadził do naszego 
spotkania z ministrem środowiska w sprawie 
stworzenia ww. rezerwatu.

Całej grupie więc życzyłbym porozumienia 
i jak najszerszego otwarcia społecznego dla 
tego pomysłu. Jako prezes Częstochowskiego 
Alarmu Smogowego działam tak, by zaanga-
żować wszystkich przychylnych idei stworze-
nia pierwszego rezerwatu w Częstochowie. 
Mam już konkrety - uchwałę, naukowców, 
doprowadziłem tę sprawę do pewnego etapu, 
który teraz wymaga zaangażowania wszyst-
kich możliwych środowisk, nie tylko samorzą-
dowych, ale przede wszystkim społecznych, 
po to, by działały we wspólnym celu. Chciał-
bym, by ten rezerwat służył częstochowianom 
i turystom jak najszybciej, ale też dotrwał dla 
przyszłych pokoleń. Chodzi przecież o ochro-
nę krajobrazu i przyrody naszej kochanej Jury.

W takim razie redakcja Tygodnika 7 dni życzy 
Wam jednego głosu, wspólnego porozumienia.

Renata R. Kluczna

CzAS na rezerwat w Częstochowie
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- Nie. Unikatowość tego miejsca, bierze się 
stąd, że występują tam rośliny, które wymagają 
ochrony, np. groszek wschodniokarpacki, pa-
rzydło leśne i drzewostan taki jak: lipa szeroko-
listna, grab, bug, dąb w różnych rodzajach. Ja 
cały czas podkreślam unikatowość tego miejsca 
w sensie utworzenia tam rezerwatu krajobrazo-
wego. Nie jest to typowy rezerwat leśny, te są 
często zamknięte dla turystów. Ten rezerwat ma 
być otwarty, o to zabiegamy.

To co jest innego w naszym projekcie „Gro-
dzisko Gąszczyk”, to to, że podkreślamy 
wiodącą rolę grodziska, które znajduje się na 
szczycie wzgórza i posiada barwną historię. 
Ja przed przyjęciem uchwały dotyczącej for-
my ochrony dla Uroczyska Gąszczyk, przed-
stawiłem całą dokumentację wykonaną przez 
Częstochowski Alarm Smogowy zrobioną z 
powietrza. Wyraźnie widać na niej zarys stare-
go grodziska i wałów zbudowanych przez lud-
ność zamieszkującą ten teren, w dobie kultury 
łużyckiej, we wczesnej epoce żelaza. Później 
żyli tam Słowianie. Dzisiaj niestety, ze wzglę-
du na brak właściwej ochrony tego miejsca, 
choć jest w obszarze Natura 2000, teren ten 
jest rozjeżdżany przez quady, pojazdy MTB 
itp. Nie mieści się w głowie, by wały usypa-
ne przez Łużyczan były teraz niszczone, przez 
niewłaściwe rozumienie pojęcia aktywnej tu-
rystyki.

- A co da rezerwat?
- Rezerwat to jest faktyczna forma ochrony. 

Można wtedy np. na tym terenie wprowadzić pa-
trole policji. Pojawił się pomysł realizacji patroli 
w formie konnej, bo stadnina jest niedaleko. Nie 
można sobie rozbić namiotu, rozpalić ogniska, 
wjechać kamperem czy quadem. Tutaj trochę 
żartujemy, ale istniało realne zagrożenie, że ten 
teren zostanie zniszczony. Częstochowski radny, 
Łukasz Kot (SLD), próbował na obrzeżach lasu, 

od strony miasta zrobić park rowerowy. Był to 
pomysł bardzo szkodliwy dla tego miejsca.

- Jak duży obszar będzie obejmował rezer-
wat?

- Propozycje, które padały sięgały wraz z tzw. 
otuliną powierzchni nawet 30 ha, na granicy 
dwóch gmin, Częstochowy i Mstowa. Granica 
przebiegałaby mniej więcej pośrodku rezerwatu. 
Natomiast grodzisko, serce rezerwatu mieści się 
w gminie Mstów. Rzecz w tym, że na tę chwilę 
rezerwat może mieć powierzchnię 9 ha, a może 
mieć też ponad 20 ha.

Zapraszamy wszystkich do współpracy nad 
naszym projektem, mając nadzieję, że uda 
nam się wypracować jakiś consensus. My jako 
CzAS jesteśmy bardzo otwarci. Zaprosiliśmy 
do współpracy wszystkie organizacje, o których 
wiedzieliśmy, jeśli chodzi o projektowanie fak-
tycznych granic rezerwatu. Bo trzeba wiedzieć, 
że wszystkie projekty, które do tej pory były 
przedstawiane nie zyskały akceptacji RDOŚ w 
Katowicach. Były tam poruszane tematy granic 
i własności, bo mamy do czynienia z własnością 
prywatną w kwestii gruntów. Nie tylko Skarbu 
Państwa, ale i zakonu na Przeprośnej Górce, 
który na chwilę obecną cofnął zgodę wydaną 
Częstochowskiemu Towarzystwu Naukowemu. 
To jest spory problem. Wspólnie z radnym Pio-
trem Wroną (PiS) wybraliśmy się do zakonni-
ków i rozmawialiśmy o tej sprawie. Na pewno 
pozyskanie zgody, to jest sprawa trudna. Ale 
trzeba podkreślać, że by powstał rezerwat - w 
opinii RDOŚ i mojej - zgoda zakonników jest 
kluczowa z prostej przyczyny. Do nich fizycznie 
należy działka, na której znajduje się grodzisko. 
Mają dużą część tego terenu, czyli tak naprawdę 
serce rezerwatu. Można powiedzieć, że klucze 
do rezerwatu są w klasztorze.

- To kiedy będziemy mogli powiedzieć, że 
mamy Rezerwat „Grodzisko Gąszczyk”?

- Mam nadzieję, że uda nam się przeforsować 

wszystkie kwestie planistyczne i pozyskać zgo-
dy od klasztoru w najbliższym czasie. Natomiast 
to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Proce-
dura powołania rezerwatu w Polsce nie jest pro-
cedurą prostą. RDOŚ w Katowicach korzysta z 
dobrych praktyk i stara się o uzyskanie zgody od 
właścicieli terenu. Nie robi nikomu rezerwatu na 
siłę, by na przykład uniknąć aktów wandalizmu, 
bo takie rzeczy się zdarzały. Dlatego wszystko 
musi być załatwione na drodze porozumienia 
i zgody. Poprzedni naukowcy i przyrodnicy, 
którzy próbowali w tym miejscu zrobić rezer-
wat dostali od zakonników czerwoną kartkę. W 
związku z tym, przed nami jest dość dużo pracy, 
ale jestem dobrej myśli.

- Czego się życzy człowiekowi tworzącemu 
rezerwat?

- Nie tylko ja chcę go stworzyć. To jest duża 
rzesza ludzi współpracujących ze sobą. Jest Sto-
warzyszenie Architektów Polskich Oddział w 
Częstochowie i miejscy radni na czele z radnym 
Piotrem Wroną (PiS), który wykazał się ogrom-
ną determinacją i wolą działania, łącznie z tym, 

że doprowadził do naszego spotkania z mini-
strem środowiska w sprawie stworzenia ww. 
rezerwatu.

Całej grupie więc życzyłbym porozumienia 
i jak najszerszego otwarcia społecznego dla 
tego pomysłu. Jako prezes Częstochowskiego 
Alarmu Smogowego działam tak, by zaangażo-
wać wszystkich przychylnych idei stworzenia 
pierwszego rezerwatu w Częstochowie. Mam 
już konkrety - uchwałę, naukowców, doprowa-
dziłem tę sprawę do pewnego etapu, który teraz 
wymaga zaangażowania wszystkich możliwych 
środowisk, nie tylko samorządowych, ale przede 
wszystkim społecznych, po to, by działały we 
wspólnym celu. Chciałbym, by ten rezerwat słu-
żył częstochowianom i turystom jak najszybciej, 
ale też dotrwał dla przyszłych pokoleń. Chodzi 
przecież o ochronę krajobrazu i przyrody naszej 
kochanej Jury.

W takim razie redakcja Tygodnika 7 dni 
życzy Wam jednego głosu, wspólnego porozu-
mienia.

Renata R. Kluczna

- Na jaki finał liczą protestujące kobiety?
- Widać już, że władza - a chodzi mi o wła-

dzę centralną - zaczyna liczyć się z naszymi 
protestami. Świadczą o tym co najmniej trzy 
przesłanki. Po pierwsze, mamy do czynienia z 
bardzo nieudolną próbą prezydenta Andrzeja 
Dudy, załagodzenia konfliktu poprzez poprawę 
wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego, za-
ostrzającego prawo aborcyjne. A nieudolną, bo 
my jej całkowicie nie akceptujemy. Po drugie, 
w samych szeregach Prawa i Sprawiedliwości 
nie ma zgodnego stanowiska w tej sprawie, co 
powoduje wzmocnienie strajku kobiet. A po trze-
cie, mamy nadzieję, że PiS weźmie pod uwagę tę 
ogromną liczbę protestujących, która wyszła na 
ulice w całej Polsce.

Przepraszam, że użyję teraz tak ostrych słów, 
ale oskarżamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, że 
w okresie, gdy jest pandemia zmusił kobiety do 
wyjścia na ulice i naraził je na niebezpieczeństwo.

Naraził nas podwójnie... Po pierwsze, decyzją 
pseudo TK, która jest wyrokiem na młode ko-
biety, a po drugie, rząd podjął tę decyzję wtedy, 

kiedy powinni się zająć zdrowiem Polaków, a nie 
tym jak niszczyć kobiety.

- Czego oczekują protestujący, zmiany de-
cyzji TK, czy czegoś więcej?

- Znacznie więcej. Ostatnie postulaty, które 
sformułował Ogólnopolski Strajk Kobiet i po-
wołał Radę Programową dotyczą praw człowie-
ka, przywrócenia wolności sądów. Mówimy tak-
że o prawie klimatycznym, o zwiększeniu opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi. Te postulaty 
są dość odległe.

- Może się jednak okazać, że PiS nie ustąpi. 
Jak długo wobec tego zamierzacie protesto-
wać, zwłaszcza, że protestujący kiedyś mar-
szami się znudzą?

- Mamy głęboką wiarę, że jednak rząd PiS 
ustąpi. Zresztą już dziś widać, że PiS się chwieje, 
bo w ich szeregach jest rozłam. Oni po prostu się 
nie spodziewali, że protesty będą miały tak głę-
boki, powszechny i nieustępliwy charakter.

dokończenie na str. 4

Rada Miasta Częstochowy, podczas 
ostatniej sesji przyjęła stanowisko sprzeci-
wiające się wyrokowi Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie uznania za niezgod-
ne z Konstytucją przepisów dotyczących 
aborcji w przypadku dużego prawdopo-
dobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu. 

Na sali sesyjnej przebywało 26 radnych 
z 28-osobowej rady (dwóch było nieobec-
nych na sesji w ogóle). W przypadku 
radnych Prawa i Sprawiedliwości wyniki 
głosowania są dość zaskakujące, ale ocenę 
pozostawiamy Czytelnikom.

SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ
Blukacz Tomasz –  ZA 
Iżyńska Małgorzata –  ZA 
Kapinos Dariusz –  ZA
Kot Łukasz –  ZA 
Lewandowska Ewa –  ZA 
Lewandowski Michał –  ZA 
Niesmaczny Zbigniew –  ZA 
Skrzypczyńska Emilia –  ZA 
Szczuka Ryszard –  NIEOBECNY 
Trzeszkowski Sebastian –  ZA 
Tyl Tomasz –  ZA
Zbrojkiewicz Iwona –  ZA 

KOALICJA OBYWATELSKA
Banaś Łukasz –  ZA 
Gieroń Barbara –  ZA 
Pawłowska Agata –  NIEOBECNA 

WSPÓLNIE 
DLA CZĘSTOCHOWY
Gawroński Artur –  ZA 
Krawczyk Jacek –  ZA 
Sowa Andrzej –  ZA    
Stefańska Krystyna –  BRAK GŁOSU 
Urbańska Jolanta –  ZA

PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Jarzyński Konrad –  BRAK GŁOSU 
Jastrzębska Katarzyna –  PRZECIW 
Kaliszewski Piotr –  WSTRZYMAŁ SIĘ 
Majer Dorota –  WSTRZYMAŁA SIĘ 
Pohorecka Monika –  PRZECIW 
Ruksza Paweł –  BRAK GŁOSU 
Struzik Beata –  PRZECIW 
Wrona Piotr –  PRZECIW  

 ZA – 16 
 PRZECIW – 4 
 WSTRZYMAŁO SIĘ – 2 
 BRAK GŁOSU – 3 
 NIEOBECNI – 2 

Radni PiS byli za, czy przeciw? O samym fakcie strajku kobiet, którego fundamentem jest protest przeciwko zaostrzeniu 
prawa antyaborcyjnego wiedzą wszyscy, zwłaszcza ci mieszkańcy Częstochowy, którzy w go-
dzinach przemarszu poruszają się po mieście. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie plany mają 
organizatorzy spacerów po Częstochowie i czego oczekują od rządzącego krajem Prawa i 
Sprawiedliwości.

O wypowiedź w w sprawie częstochowskich strajków kobiet i nie tylko, zwróciliśmy się do 
radnej Jolanty Urbańskiej („Wspólnie dla Częstochowy”), jednej z głównych organizatorek 
marszów w Częstochowie.

„Upór Kaczyńskiego 
może doprowadzić 

do najgorszego...”


