
Początki ma całkiem udane. 
Jego muzyka zyskuje co-
raz więcej zwolenników, 

nie tylko w naszym mieście. 

Konstanty Drążek, bo o nim 
mowa, śpiewem zajmuje się od 
dziecka. Jak mówi, zawsze cią-
gnęło go do muzyki. Pochodzą-
cy z Mstowa chłopak skończył 
częstochowską Szkołę Muzyczną 
w klasie fortepianu.

- W szkole miałem  także  zajęcia 
wokalne,  więc  ze  śpiewem  nie 
zerwałem  —  opowiada.  -  Przez 
wiele  lat  śpiewałem  też  w  chó-
rze. Na studia wybrałem jednak 
kierunek niezwiązany  ze  sztuką, 
na  ówczesnej  Akademii  imienia 
Jana  Długosza  w  Częstochowie 
skończyłem  fizjoterapię.  Jestem 
realistą, więc wiem,  że  ze  sztuki 
nie  każdemu  uda  się  przeżyć,  te 
studia to był  taki mój plan B na 
życie — żartuje.
Jak przyznaje jednak swoją przy-
szłość widzi na scenie. Ma na 
swoim koncie już sporo nagra-
nych utworów, które spodobały 
się słuchaczom, co daje nadzieję, 
że śpiew rzeczywiście może być 
jego sposobem na życie, także to 
zawodowe.
- Wykonuję  muzykę  z  pograni-

cza  gatunków:  pop,  dance  i  di-
sco — mówi o swojej twórczości 
Konstanty Drążek. - Nagrywam 
sporo  i  systematycznie.  Mam 

swój  kanał  na  YouTube,  gdzie 
zamieszczam  piosenki.  Znaleźć 
tam  można  oczywiście  covery, 
ale  przede wszystkim moje  ory-
ginalne  utwory.  Piszę  do  nich 
teksty, a muzykę komponuje mój 
przyjaciel z Częstochowy Michał 

Włodarski.  Nagrywam  w  jego 
częstochowskim studiu.
Jego wykonania na YouTube 
obejrzało już ponad 4 miliony 

osób. Singiel „Blisko”, do którego 
teledysk kręcono w hiszpańskiej 
Maladze, przesłuchało ponad 500 
tysięcy osób.
W połowie sierpnia miał premierę 
teledysk do najnowszej piosen-
ki tandemu Drążek-Włodarski - 

„Raz, dwa, trzy”. Nagrywano go 
w całości w Częstochowie, mię-
dzy innymi w Parku Lisiniec czy 
w okolicach Filharmonii Często-

chowskiej.
Internetowy kanał YouTube to 
nie jedyne miejsce, gdzie można 
obejrzeć i posłuchać Konstantego 
Drążka. Jego piosenki gościły już 
w telewizjach muzycznych Polo 
TV, Disco Polo Music czy Power 

TV. Na swoim koncie muzyk ma 
także sporo koncertów. Na tego-
roczne lato miał wiele planów, ale 
jak wszystkim pokrzyżował je ko-
ronawirus.
- Epidemia  bardzo  dotknęła 
branżę  rozrywkową  i muzyczną 
— potwierdza Konstanty Drążek. 
- Miałem wiele propozycji wystę-
pów, ale  z powodu pandemii do 
nich  nie  doszło.  Mam  nadzieję, 
że  sytuacja  w  końcu  się  unor-
muje  i  będą  mógł  koncertować, 
bo  same  teledyski  w  telewizji 
czy  internecie,  to nie wystarczą, 
to  za mało. Każdemu muzykowi 
konieczny jest kontakt z publicz-
nością.
Nadzieja na ponowne występy na 
żywo, jak mówi, już się pojawiła. 
Na wrzesień został zaproszony 
do udziału w imprezie muzyczne, 
która odbędzie się w Ligowie na 
Mazowszu. Wokalista ma nadzie-
ję, że niebawem pojawią się kolej-
ne propozycje występów.

Z muzyką Konstantego Drążka 
można się zapoznać, wchodząc na 
jego kanał https://www.youtube.
com/fluentoficjalnie
Tam opublikowano między inny-
mi najnowszy teledysk „Raz, dwa, 
trzy”.
(tekst i fot. IBS)
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Podsumowanie akcji „Rodzinne Relacje na Wakacje” Cegiełki dla częstochowskiej sceny

Pijana jechała środkiem drogi 
i spowodowała wypadek

W centrum Częstochowy rośnie galeria handlowa

Tego lata Częstocho-
wie realizowany był 
nowy projekt pod na-

zwą „Rodzinne Relacje na 
Wakacje”. Zadanie było skie-
rowane do częstochowskich 
rodzin, które znacznie odczu-
ły skutki panującej epidemii. 

W zorganizowanym projekcie 
(spotkania edukacyjne i integra-
cyjne) wzięło udział łącznie po-
nad 400 osób, rodziców z dzieć-
mi. Przedsięwzięcie realizowało 
13 Dzielnicowych Ośrodków Spo-
łeczności Lokalnych.

Ze wsparcia, działań środowisko-
wych skorzystało 203 rodziców. 
W sumie odbyło się 68 spotkań 
edukacyjnych i integracyjnych. 

Dorośli w czasie ich trwania otrzy-
mali niezbędną pomoc poprzez 
poradnictwo i zajęcia wspierające 
ich aktywność zawodową w trud-
nym czasie panowania COVID-19.
Dodatkowo w czasie indywidual-
nych rozmów rodzice mogli:
• Zasięgnąć porady specja-

listów w kontekście swojej 
konkretnej sytuacji życiowej 
czy zawodowej;

• Dowiedzieć się jak walczyć ze 
stresem powstałym w czasie 
izolacji w okresie pandemii;

• Skonsultować się z doradcą 
czy pośrednikiem zawodo-
wym,

a w czasie zajęć ujętych w harmo-
nogramie Dzielnicowych Ośrod-
ków Społeczności Lokalnych mo-
gli:
• Podszkolić się w obsłudze 

komputera;
• Poprawić umiejętności psy-

chospołeczne;
• Nauczyć się jak poprawnie 

zarządzać domowym budże-
tem.

Podczas warsztatów prowadzo-
nych przez trenerkę rodzice do-
wiedzieli się także o zagrożeniach, 
jakie czają się na ich dzieci:
• Kontakt z substancjami psy-

choaktywnymi;
• Nadmierne korzystanie z In-

ternetu, gier komputerowych 
oraz smart fonów.

Dorośli dowiedzieli się, że dobrym 
sposobem rodzicielskiej ochrony 
dziecka przed tymi zagrożeniami 
jest po prostu wspólnie spędzo-
ny czas bez korzystania z nowych 
technologii.

Natomiast 240 dzieci w czasie za-
jęć środowiskowych spędzało czas 
z rówieśnikami poprzez wspólne 
gry, zabawy, wycieczki czy spa-
cery. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych były spotkania w nietypo-
wych miejscach bądź ze znanymi 
osobami – m.in. z Arturem Barci-
siem.

Dzielnicowe Ośrodki Społeczno-
ści Lokalnej nadal działają i za-
praszają na zajęcia. Więcej szcze-
gółów na stronie DOSL. Można 
tam znaleźć m.in. linki do stron 
DOSL w poszczególnych dzielni-
cach.
(MK, fot. UM Częstochowa)

Teatr im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie 
zaprasza do zakupu ce-

giełki na wirtualny spektakl. 

W okresie pandemii Teatr  
im. Adama Mickiewicza wpro-
wadził bilet – cegiełkę w ramach 
akcji „Zapełnij widownię, wspo-
móż teatr”. Akcja została wpro-
wadzona w odpowiedzi na pyta-
nia wszystkich chcących wesprzeć 
miejską scenę.

Pomóc można w bardzo prosty 
sposób, wystarczy kupić cegiełkę 
za 30 zł i „zasiąść” na wirtualnej 
widowni. Taka cegiełka realnie 
i wymiernie wesprze przyszłe 
działania częstochowskiego Te-
atru w nowym sezonie artystycz-
nym.
Zasady akcji „Zapełnij widownię, 
wspomóż teatr”:
bilet cegiełka będzie wykorzysta-
ny jedynie na działania zgodne 

z celami statutowymi Teatru;
płatność jednorazowa umożliwia 
przekazanie jednorazowej kwoty 
pieniężnej na rzecz Teatru.
Cegiełki można kupować online.
Szczegółowych informacji na te-
mat akcji udziela Dział Promocji 
i Sprzedaży Teatru pod nr tel. 
(34) 372 33 27 (47, 57) oraz kasa 
pod nr tel. (34) 372 33 06.
Informacja dla zainteresowanych 
– wrześniowy repertuar pojawi 
się niebawem na stronie Teatru 
im. Adama Mickiewicza, ale już 
teraz wiadomo, że 5 września br. 
na miejskiej scenie odbędzie się 
premiera „Fałszu” holenderskiej 
dramatopisarki Lot Vekemans 
w reż. André Hübner-Ochodlo.
„Fałsz” – dramat opowiadający 
losy dwóch sióstr, które siedzą 
w policyjnej celi. Siostry są oskar-
żone o spowodowanie wypadku 
śmiertelnego drogowego i uciecz-
kę z miejsca zdarzenia.
(MK)

Policjanci z wydziału ru-
chu drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Czę-

stochowie zajmują się wyja-
śnianiem okoliczności groźnie 
wyglądającej kolizji, do której 
doszło na jednej z częstochow-
skich ulic. Wypadek spowodo-
wała 63-letnia kobieta, które 
nie dość, że jechała środkiem 
jezdni, to jeszcze miała w or-
ganizmie 1,5 promila alkoholu. 

Kierująca peugeotem kobieta 
podczas wymijania czołowo zde-
rzyła się z jadącym z naprzeciwka 
lexusem. Jak podała częstochow-

ska policja, uszkodzenia obydwu 
pojazdów były poważne, ale na 
szczęście żadnemu uczestnikowi 
tej kolizji nic się nie stało. Jak 
się okazało, kierująca peugeotem 
– 63-letnia mieszkanka Często-
chowy miała prawie 1,5 promila 
w organizmie. Była oburzona, że 
została zatrzymana i policjanci 
wskazali jej winę w zdarzeniu. 
Policjantom tłumaczyła, że... za-
wsze jeździ środkiem drogi i to 
kierowca lexusem w nią wjechał. 
Kobiecie grozi teraz kara do 2 lat 
więzienia, wysoka grzywna oraz 
możliwość utraty prawa jazdy na-
wet na 10 lat. (IBS)

W centrum Częstocho-
wy rośnie galeria 
handlowa. Budynek 

usługowo-handlowy wznoszo-
ny jest przy Al. NMP 49. Prace 
budowlane są już mocno za-
awansowane. Gmach ma być 
gotowy jeszcze w tym roku. 
Dwupiętrowy pasaż handlo-
wy ma pomieścić sklepy oraz 
biura. Na jego tyłach, od stro-
ny ulicy Szymanowskiego po-
wstaje parking na około 60 
aut.

Gdy budynek w III Alei będzie go-
towy, stanie się drugą po „Juraj-
skiej” galerią handlową w mieście, 
oczywiście o nieporównywalnych 
gabarytach.
W planach inwestorów jeszcze 
wiosną tego roku było stworzenie 
kolejnych dwóch, tym razem du-
żych galerii handlowych w Czę-
stochowie. 
O stworzeniu takiego obiektu 
handlowo-usługowego myślał 
warszawski deweloper, który ku-

pił kilka miesięcy temu budynek 
przy ul. Drogowców po wycofują-
cej się z Polski firmie Tesco.

Coś w rodzaju pasażu handlowe-
go i galerii może także powstać na 
bazie od lat zamkniętego domu 
handlowego „Merkury”. 
Jeden z częstochowskich archi-

tektów wiosną tego roku, na zle-
cenie lokalnego inwestora opra-
cował już nawet i upublicznił 
koncepcję architektoniczną doty-
czącą przebudowy „Merkurego”. 
Według niej, poza sklepami i biu-
rami, w gmachu znalazłyby się 
także apartamentowce.
(tekst i fot. IBS)
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Sobota z operą Częstochowa i Jura w międzynarodowym 
projekcie Wander Book

Sukces częstochowskiego wspinacza

Ośrodek Kultury Filmo-
wej Kino „Iluzja”zapra-
sza w najbliższą sobotę, 

22 sierpnia miłośników opery 
na niecodzienne wydarzenie. 
W jeden wieczór kino poka-
że zarejestrowane w nowo-
jorskiej Metropolitan Opera 
widowiska: „Cavalleria rusti-
cana” („Rycerskość wieśnia-
cza”), Ruggero Leoncavallo 
„Pagliacci” (Pajace). Wydarze-
nie odbędzie się pod hasłem: 
„Dwie opery jednego wieczo-
ru. Letnie powtórki operowe”.

Opery były transmitowano na 
cały świat w kwietniu 2015 roku 
i należą do jednych z najbardziej 
znanych i najczęściej wystawia-
nych dzieł operowych na świecie.

„Rycerskość wieśniacza” - Jed-
noaktowa opera według powie-
ści Giovanniego Vergi, pisarza 
z nurtu naturalistycznego, która 
odniosła sukcesy na wszystkich 
wielkich scenach europejskich. 
Jej główne zalety to uproszcze-
nie środków teatralnych, ogrom-
ne bogactwo melodii oddających 
charakter i atmosferę południa 

Włoch. Turiddu, narzeczony San-
tuzzy, romansuje ze swą dawną 
ukochaną, Lolą. Obecnie jest ona 
żoną Alfia, woźnicy. Mimo błagań 
Santuzzy, Turiddu nie chce do 
niej powrócić. Santuzza przekli-
na go. Zrozpaczona dziewczyna 
w afekcie mówi o romansie żony 
Alfiowi. Zazdrosny woźnica przy-
sięga zemstę. W oberży Mam-
my Lucii dochodzi do niewyba-
czalnych obelg między Turiddu 
i Alfiem , następnie rytualnego 
wyzwania na pojedynek. Turid-
du , w przeczuciu śmierci,żegna 
się z matką, prosząc aby przyję-
ła pod swój dach Santuzzę. Po 

chwili narastającej ciszy słychać 
krzyk.... W rolach głównych: 
Eva-Maria Westbroek jako San-
tuzza, Marcelo Álvarez jako Tur-
ridu, Ginger Costa-Jackson jako 
Lola, George Gagnidze jako Alfio, 
Jane Bunnell jako matka Lucia. 
 
„Pajace” - Opera w dwóch aktach 
z prologiem, która od lat ieszy się 
ogromną popularnością. Połu-
dnie Włoch. Canio, szef wędrow-
nych komediantów, jest zazdro-
snym mężem Neddy, do której 
zaleca sie komik Tonio. Nedda 
tymczasem kocha młodego Silvia 
i pragnie z nim uciec. Wzgardzo-
ny Tonio powiadamia o ich uczu-
ciu Cania, który zasadza się na 
kochanków: Silvio zdołał uciec, 
a Nedda nie zdradza jego imienia. 
Nazajutrz komedianci wystawiają 
sztukę, której akcja przypomina 
faktyczne wydarzenia. Canio za-
czyna tracić kontrolę nad sobą, 
widząc tragiczne podobieństwo 
między sytuacją swoją i bohatera 
sztuki. Gdy Nedda, również na 
scenie jako Colombina, wzbrania 
się wyjawić imię kochanka, Canio 
zabija ją a następnie Silvia, któ-
ry spieszy kochance na ratunek. 

W rolach głównych: Patricia Ra-
cette jako Nedda, Marcelo Álva-
rez jako Canio, George Gagni-
dze jako Tonio, Lucas Meachem 
jako Silvio, Andrew Stenson 
jako Beppe. Dyrygent: Fabio Lu-
isi. Reżyseria: David McVicar. 
Oba dramaty operowe zostaną 
zaprezentowane w jeden wieczór, 
gdyż jak wyjaśnia OKF, po głośnej 
premierze w MET (1895) przyjęło 
się wystawiać łącznie „Rycerskość 
wieśniaczą” i „Pajace” w większo-
ści teatrów i zapowiadać na jed-
nym afiszu premierowym. 
Początek tego niezwykłego wie-
czoru godzina 19. (IBS)

Częstochowa i Jura 
w międzynarodowym 
projekcie Wander Book. 

Miłośnicy podróży i kartek 
pocztowych mogą obecnie po-
łączyć obie pasje, prowadząc 
„Dziennik Podróży”. Idea ta 
jest niezwykle prosta – od-
wiedzamy ciekawe miasta, 
zabytki, szlaki turystyczne, 
a w swoim dzienniku z wypra-
wy wklejamy naklejki (Wan-
der Card) kupione w tych wła-
śnie miejscach.

Poza pamiątką z wyprawy otrzy-
mujemy możliwość uczestni-
czenia w losowaniu nagród, 
a przede wszystkim stajemy 
się częścią wielkiej, międzyna-
rodowej wspólnoty ludzi, któ-
rych łączy pasja do turystyki. 
Wander Book założył w Repu-
blice Czeskiej w 2008 r. bie-
gacz na orientację i zapalony 
fotograf Ing. Rudolf Ropek. 
„W czasie swojej kariery sporto-
wej prowadziłem dziennik tre-
ningów, w którym zapisywałem 
gdzie byłem i co widziałem – pi-
sze na stronie internetowej Ru-
dolf Ropek. - Zwiedziłem setki 
miejsc w 40 krajach i z każdego 
z nich chciałem mieć jakąś pa-
miątkę. Mimo że nie lubię kupo-

wać suwenirów, nigdy nie potrafi-
łem odmówić sobie kupna ładnej 
widokówki. Później powstawa-
ły z nich duże i ciężkie albumy. 
W 2007 r., podczas jednej z po-
dróży, wpadłem na pomysł stwo-
rzenia małego dzienniczka, prze-
znaczonego do wklejania naklejek. 
Dziś, kiedy podróżuję ze swoją ro-
dziną, a moja córeczka marudzi, 
że nie chce nigdzie iść, wystarczy 
jej przypomnieć, że może zdobyć 
kolejną Wander Card do swoje-
go dzienniczka – zawsze działa!“. 

Plany pomysłodawcy, a także 
administratora strony są duże. 
Osoby zaangażowane w projekt 
szukają kolejnych ciekawostek tu-
rystycznych, głównie w Czechach, 
na Słowacji, w Niemczech, Polsce, 
Austrii oraz na Węgrzech. W każ-
dym z tych krajów powstają nowe 
Wander Card, które potem trafia-
ją do dzienników podróżników. 
Oprócz turystyki pomysłodaw-
cy zamierzają się skupić się na 
rozwoju projektu także w dzie-
dzinie kultury, sportu i gastro-
nomii. Na Wander Card chcą 
coraz częściej przedsta-
wiać, np. imprezy kulturalne, 
rocznice, osoby oraz zespoły. 
Jak można przeczytać na stro-
nie https://pl.wander-book.

com/ , obecnie w dziale „turysty-
ka” istnieje już blisko 11,5 tysiące 
miejsc utrwalonych na specjal-
nych kartach-naklejkach. Jednym 
z nich jest właśnie Częstochowa. 
Jak każda Wander Card, także ta 
poświęcona naszemu miastu to 
naklejka ze zdjęciami i opisami cie-
kawostek turystycznych, kultural-
nych, sportowych i gastronomicz-
nych. Zaopatrzona jest ponadto 
w kupon, tłumaczenie na język 
angielski oraz czarno-białą Wan-
der Stamp, imitującą pieczątkę. 

Częstochowską Wander Card, 
a także Dzienniki Podróży ku-
pić można w Miejskiej Infor-
macji Turystycznej w Czę-
stochowie (Al. NMP 65). 
Kartki-naklejki poświęcone są 
samemu miastu, a także Jasnej 
Górze. Wydano również Wan-
der Card dedykowane okolicz-
nym miejscowościom. Miłośnicy 
letnich wędrówek mogą nabyć 
w regonie karty z Olsztynem, 
Porajem czy Mstowem. Jak wy-
glądają te kartki I gdzie są sprze-
dawane, przeczytać można na 
stronie projektu Wander Book. 

(IBS, fot. https://pl.wander-bo-
ok.com/) 

Łukasz Dudek – czę-
stochowski wspinacz, 
przeszedł samotnie 

słynną drogę Pan Aroma 8c 
na Cima Ovest w Dolomi-
tach. To już kolejny wielki 
wyczyn częstochowianina. 

Pan Aroma (Dolomity, Włochy)
to jeden z najtrudniejszych i naj-
bardziej spektakularnych szlaków 
na świecie. Niemiecki wspinacz 
Alexandra Hubera jako pierwszy 
przeszedł klasycznie tą legen-
darną drogę w 2007 roku (drogę 
w sposób klasyczny przebyło za-
ledwie kilku wspinaczy). Biegną-
ca tzw. Dachem Świata na Cima 
Ovest linia jest marzeniem każde-
go alpinisty.

Łukasz Dudek na wierzchoł-
ku zameldował się 8 sierp-
nia o 2 w nocy, po 17 godzi-
nach samotnej wspinaczki. 
Wielkim wyczynem częstocho-

wianina było to, że jako pierw-
szy pokonał samotnie tą trasę. 

Wspinacz uprawia samotny 
styl wspinaczek od niedawna. 
W ubiegłym roku za pokona-
nie słynnej Tortour (8-wycią-

gowej drogi o trudności 8c max 
i długości 280 metrów) otrzy-
mał nagrodę Krakow Mounta-
in Award / Krakowska Nagro-
da Górska (za wyczyn roku).  

(MK, fot. Piotr Deska)

3102REKLAMA

Aktualności
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W ten weekend balony polecą nad zamkiemW województwie śląskim kolejny 

raz najlepsi maturzyści z Powiatu 
Kłobuckiego 

Zawody modeli pływających 
nad zalewem „Pająk” 

Tym razem jednak im-
preza nie odbędzie się 
w podczęstochowskim 

Olsztynie, a w Ogrodzieńcu. 
Tutaj także jednak scenerią 
dla wnoszących się w po-
wietrze balonów będą ruiny 
średniowiecznego zamku. 
Impreza zapowiada się wspaniale. 
Balony startować będą z podzam-
cza, a następnie przelatywać nad 
pozostałościami XIV-wiecznej 
warowni. Nad twierdzą pojawi się 
replika balonu braci Montgolfier. 

We względu na balony, w pią-
tek wydłużone zostaną godziny 
otwarcia zamku. Ruiny mają być 
dostępne do godziny 22.
Program wydarzenia:
21 sierpnia 2020:
18:00 - 20:00 Pierwsza konku-
rencja. Lot na Orlim Gniazdem. 
W piątkowy wieczór celem 10 za-
łóg będzie Zamek w Ogrodzieńcu. 
Podczas przelotu nad ruinami 
piloci, będą musieli zlokalizować 
rozłożony na podzamczu krzyż. 
Jeśli uda się do niego zbliżyć, 
ekipy będą zrzucały specjalny 
marker (nylonowa wstęga z nie-
wielkim obciążeniem). Wygrywa 
załoga, której marker znajdzie 

się jak najbliżej krzyża. Załogi 
startują z wybranych przez sie-
bie lokalizacji, po wcześniejszej 
ocenie warunków pogodowych.  
21:00 – 21:30 Nocne widowisko 
na zamkowym wzgórzu. Spekta-
kularny pokaz z udziałem 6 załóg 
balonowych. 
22 sierpnia 2020:
6:00 – 8:00 Druga konkurencja. 
Nalot na Birów. W sobotni pora-
nek wraz ze wschodem słońca, na 
niebie znów będzie można zoba-

czyć 10 balonów. Tym razem ce-
lem załóg będzie Gród na Górze 
Birów. Podobnie jak podczas lotu 
nad Orlim Gniazdem piloci będą 
musieli zrzucić marker jak naj-
bliżej rozłożonego krzyża. Załogi 
startują z wybranych przez siebie 
lokalizacji, po wcześniejszej oce-
nie warunków pogodowych. 
Bilety na wydarzenie dostępne 
poniżej są na stronie: https://
www.zamek-ogrodzieniec.pl/ak-
tualnosci/142  (IBS)

Maturzyści z Powiatu 
Kłobuckiego po raz 
kolejny okazali się 

najlepsi w województwie ślą-
skim. Ich średnia to 81,82%. 

W majowej sesji do egzaminu doj-
rzałości przystąpiło 220 uczniów 
z Powiatu Kłobuckiego, których 
zdawalność matur okazała się 
na poziomie 81,82%. Ogłoszony 
we wtorek, 11 sierpnia br. przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną w Jaworznie wynik daje pierw-
sze miejsce wśród 36 powiatów 
i miast na prawach powiatu w wo-
jewództwie śląskim. 

-„Bardzo serdecznie gratuluję 
uczniom tak wspaniałego wyniku, 
dziękuję za Waszą pracowitość 
i odpowiedzialność. Słowa po-
dziękowań kieruję także do dyrek-
torów i nauczycieli za trud i lata 
poświęcone naszej uzdolnionej 
młodzieży, dziękuję wszystkim 
pracownikom samorządowym za-
angażowanym w codziennej pracy 
na rzecz naszych szkół.” – mówi 
Starosta Powiatu Kłobuckiego 
Henryk Kiepura.
Uczniowie z Powiatu Kłobuckiego 

powinni być z siebie dumni, po-
nieważ potrafili zmobilizować się 
do nauki w czasie kwarantanny. 
Na brawa zasługują również na-
uczyciele, którzy potrafili zdalnie 
przekazać wiedze, dzięki której 
został osiągnięty tak dobry wynik 
matur. 
Ogłoszone przez OKE wyniki na-
pawają do dumy:
wynik 81,82% zdawalności jest 
wyższy o 7.82 punkty procentowe 
od średniej krajowej, która wy-
niosła 74%;
 wynik 87,32% biorąc pod uwagę 
licea ogólnokształcące jest wyższy 
o 6 punktów procentowych od 

średniej krajowej, która wyniosła 
81,10%;
wynik 73,03% biorąc pod uwagę 
technikum jest wyższy o prawie 
11 punktów procentowych od 
średniej krajowej, która wyniosła 
62,20%;
Za Powiatem Kłobuckim upla-
sowali się: Miasto Częstochowa 
z wynikiem 72.32%, Powiat Lubli-
niecki z wynikiem 70.19%, Powiat 
Myszkowski z wynikiem 64.16% 
oraz Powiat Częstochowski z wy-
nikiem 55.81%. (MK)

W dniach 21 - 23 
sierpnia 2020 
roku nad zalewem 

„Pająk” odbędą się zawo-
dy modeli pływających, na 
które zaprasza Związek Mo-
delarstwa Wodnego w Polsce. 

Zawody te stanowią elimi-
nacje do Mistrzostw Polski.  
Dodatkowo w dniach 25 – 27 
sierpnia 2020 roku, również na 
zbiorniku „Pająk”, zostaną roze-
grane Mistrzostwa Polski Modeli 
Pływających FSR.

Żarki zapraszają turystów, wiele atrakcji za darmo

Gmina Żarki organizu-
je 27 sierpnia Dzień 
Otwarty. Wiele atrakcji 

dostępnych będzie tego dnia 
za darmo. Warto więc przyje-
chać i skorzystać.

Na osoby odwiedzające tę poło-
żoną w malowniczej północnej 
części Jury Krakowsko-Często-
chowskiej miejscowość czekać 
będą wystawy, podróż w czasy 
średniowiecza, interaktywne gry, 
kreatywne warsztaty, a także zaję-
cia edukacyjne i rozrywkowe.
Jak skorzystać z programu? Wy-
starczy wcześniej zadzwonić do 
uczestników projektu i zarezer-
wować wstęp.
Oto lista instytucji uczestniczą-
cych w Dniu Otwartym i przygo-
towanych przez nie atrakcji:
MUZEUM DAWNYCH RZE-
MIOSŁ W STARYM MŁYNIE 
W ŻARKACH – zwiedzanie 
z przewodnikiem, godz. 8.00-
16.00, wejścia o pełnych godzi-
nach, tel. 690 070 772, www.mu-
zeumzarki.pl
WEHKUŁ CZASU NA 
JURAJSKIM SZLAKU – zwie-
dzanie z przewodnikiem eks-
pozycji o średniowieczu, wizyta 
w dawnej kuchni i sypialni, skryp-
torium, obozie rycerskim, godz. 
10.00 – 16.00, wejścia o pełnych 
godzinach, tel. 603 770 627,  
www.wehikul-czasu.eu
MANUFAKTURA SŁODYCZY 
HOKUS POKUSS – warsztaty 
wytwarzania kolorowych liza-
ków, godz. 11.30, 13.00, 14.30.  
Tel. 530 815 045, www.hokuspo-
kuss.pl
ETNO JURA – kreatywne 

warsztaty robienia zabawek 
z siana, godz. 12.00 – 16.00, 
wejścia o pełnych godzinach,  
tel. 731 926 776, www.etnopra-
cownia.pl
PRZEJAZDY GAZIKA-
MI – po jurajskich bezdro-
żach, godz.11.30, 13.00, 14.30,  
tel. 887 803 303, http://www.
przystanlesniow.pl
AGROSKAŁKA W PRZYBY-
NOWIE – zwiedzanie Skansenu 

Wsi Jurajskiej oraz Zwierzyńca 
pod Skałką, godz. 11.00-17.00, tel. 
501 154 921, www.agroskalka.pl.

Dzień Otwarty w Żarkach dofinan-
sowano z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Śląskiego w ramach 
zadania “Łączy nas turystyka”. 
Dotację na ten cel pozyskał Oby-
watelski Komitet Pamięci Naro-
dowej w Żarkach.
(IBS)



gazetaregionalna.com 5NR 64 Piątek 21 sierpnia 2020 Region
Bądź turystą w swoim mieście - za nami 
Rodzinna Rowerowa Gra Miejska

W Żarkach ocalono kolejną żeliwną macewę

15 sierpnia odby-
ła się Rodzinna 
Rowerowa Gra 

Miejska. W pełną zagadek 
trasę po Lublińcu ruszyło  
7 drużyn – prawie 30 osób. 
Drogowskazami do kolejnych 
punktów były… stare zdjęcia. 
Jakie miejsca odkryli rowe-
rzyści w sobotnie popołudnie?  

Charakterystyczne dla gry miej-
skiej jest to, że jej uczestnicy nie 
wiedzą jaką trasę mają przebyć. 
Wskazówki zdobywają dociera-
jąc sukcesywnie do kolejnych 
punktów. Uczestnicy Rodzinnej 
Rowerowej Gry Miejskiej musieli 
odgadnąć ze starych zdjęć loka-
lizacje obiektów, których już nie 
ma! W ich miejscu powstały nowe 
budynki, place, przestrzenie. To 
była prawdziwa podróż w czasie 
na rowerze. 
„Nie wiedziałam, że w Lubliń-
cu była synagoga”, „Jeździmy za 
granicę na wycieczki, a nawet 
nie znamy swojego miasta. A tyle 
tu ciekawych miejsc” – mówili 
uczestnicy gry na kolejnych przy-
stankach.
W Rodzinnej Rowerowej Grze 

Miejskiej zdobycie zdjęcia-wska-
zówki wiązało się z pewnym 
zadaniem. W 10 punktach Lu-
blińca czekali pracownicy MDK 
i zaangażowani wolontariusze. 
Jakie działania musieli wyko-
nać rowerzyści? Na uczestników 
gry czekały zadania fizyczne, jak 
policzenie schodów prowadzą-
cych na wieżę ciśnień czy slalom! 
Przewidziane były również gry 
z MDKowym jeżem oraz… rozmo-
wa z bardzo ważną osobistością. 
Kto to był? Burmistrz Lublińca – 

Edward Maniura! Pan burmistrz 
nie tylko telefonicznie kierował 
zaskoczonych uczestników do 
kolejnego miejsca na trasie, ale 
również z dyrektor MDK - Agatą 
Woźniak-Rybką, witał uczestni-
ków na mecie. 
Na trasie Rodzinnej Rowerowej 
Gry Miejskiej znalazła się m.in. 
stara synagoga, nieistniejąca już 
koniarnia, pierwsza elektrownia 
w Lublińcu i kawiarnia Magnolia. 

(IBS, źródło: MDK Lubliniec)

Do lapidarium żareckie-
go cmentarza trafi tym 
razem tablica pocho-

dząca z grobu dziecka z po-
czątku XX wieku. Pamiątką 
po żydowskich mieszkańcach 
miasteczka ponownie zajął 
się społecznik i historyk z za-
miłowania Wojciech Mszyca. 
Macewa trafiła do rodziny 
pana Wojciecha. Zostawił ją 
anonimowy znalazca, który 
znając zamiłowanie do gro-
madzenia i odnawiania histo-
rycznych pamiątek z Żarek 
Wojciecha Mszycy, uznał, iż 
do właśnie pan Wojciech bę-
dzie najlepiej wiedział, co zro-
bić z tablicą. Skąd pochodzi 
pamiątka, jak została odna-
leziona, nie wiadomo. Udało 
się ustalić, że jest to macewa 
z grobu chłopca w wieku szkol-
nym o imieniu Haim, który 
był synem rebai Zvi Hirscha. 
Jak wynika z inskrypcji na że-
liwnej tablicy, dziecko zmar-
ło w 28 czerwca 1906 roku. 
Macewa nie jest duża, ma wy-
miary 34,5 x 63,5 cm. Jest 
kompletna, ale z trzema „dziu-
rami” niewiadomego pocho-
dzenia. Wkrótce trafi do lapi-
darium żareckiego cmentarza.
Na kirkucie w 2014 r. zamonto-
wano trzy odnalezione w Żar-
kach w dzielnicy Leśniów 
żeliwne macewy. W 2018 do la-
pidarium umieszczono czwartą, 
którą odnaleziono w prywatnej 
stodole na terenie miastecz-
ka. Wojciech Mszyca wspólnie 
z pracownikami żareckiego sa-

morządu zamontował ją w la-
pidarium. Iseec Opler z Izraela 
ufundował tablicę z hebrajskim 
tekstem, Paweł Nowakowski 
przytwierdził, a tłumaczenie wy-
konał prof. Marcin Wodziński. 
– Wojciech Mszyca  swoje  prace 
wykonuje społecznie – opowiada 
Katarzyna Kulińska-Pluta z ża-
reckiego Urzędu Miasta i Gminy. 
– W lipcu tego roku młody miesz-
kaniec Żarek Piotr Zamorski roz-

począł  prace  przy  odsłanianiu 
kamiennych  macew  i  dalszym 
porządkowaniu cmentarza. Oby-
dwóch panów łączy zamiłowanie 
do  historii,  lokalnego  dziedzic-
twa oraz społecznej pracy.
Jak wynika z ustaleń żareckiego 
samorządu, na żareckim kirkucie 
przed II wojną światową mogłoby 
być znacznie więcej macew. W za-
piskach historycznych wspomina 
się o około 100 takich nagrob-
kach.
– W  trakcie  wojny  Niemcy  na-

kazali  demontaż  i  wywózkę 
żeliwnych  macew  – informu-
je przedstawicielka samorzą-
du. – Większość  tablic  została 
przetopiona. Po 75 latach od za-
kończenia  wojny  nadal  jednak 
odnajdują się pojedyncze egzem-
plarze,  które  przetrwały  mimo 
nakazu  niemieckiego  okupanta. 
To  niezwykle  interesujące  pa-
miątki z przeszłości miasta.
Według źródeł historycznych 

kirkut w Żarkach został założo-
ny w 1821 r. i był trzecim z kolei 
kirkutem w Żarkach, rozciąga-
jąc się — po późniejszej rozbu-
dowie — na powierzchni 1,5 ha. 
Liczył ponad 110 macew. Jest 
największym na Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej cmentarzem 
żydowskim. Na tamtejszych na-
grobkach montowano głównie 
żeliwne tablice. W Polsce tylko 
w niespełna dziesięciu miejscach 
spotyka się tego typu macewy. 
(IBS, zdjęcia: Wojciech Mszyca)

Zabytkowy instrument trafił do Poraja

Sobota pod żaglami

Ostatnie rodzinne warsztaty tego lata

W Gminnym Ośrod-
ku Kultury im. 
Janusza Gniat-

kowskiego w Poraju w Ga-
lerii Sztuki Współczesnej 
pojawiło się zabytkowe 
pianino i szafka na nuty. 
Darczyńcą instrumentu oraz 
szafki jest Krystyna Maciejew-
ska-Gniatkowska, piosenkarka 
i wdowa po artyście (pomysło-
dawczyni, scenarzystka, reżyser-
ka, producentka i dyrektor arty-
styczny ośmiu Festiwali Piosenek 
Janusza Gniatowskiego w Poraju, 
a obecnie Konsultantka Arty-

styczna Festiwalu). Pianino nale-
żało do ojca artystki.
-“Serdecznie dziękujemy za tak 
piękny gest, tym bardziej że na 
pewno jest ono sentymentalną, 
rodzinną pamiątką. Cieszymy się, 
że to właśnie u nas ten cenny in-
strument znalazł swoje miejsce” 
– mówi dyrektor placówki Mag-
dalena Ryziuk – Wilk.
W Galerii Sztuki Współczesnej 
od kilku lat odwiedzający goście 
mogą także podziwiać zabytkowy 
fortepian ofiarowany przez Doro-
tę i Mieczysława Kaweckich.
(MK, fot: GOK Poraj)

W najbliższą sobotę, 22 
sierpnia na terenie 
zbiornika wodnego 

w Poraju odbędą się “XXVI 
Regaty o Puchar Prezydenta 
Częstochowy K. Matyjaszczy-
ka”. Portem regat będzie Ośro-
dek Żeglarski Marina Poraj.
Impreza rozpocznie się od godzi-
ny 10:00, same zawody natomiast 
przewidziane są na godzinę 11:00. 
Organizator – Sekcja Żeglarska 
Klubu Uczelnianego AZS Poli-
techniki Częstochowskiej zapra-
sza zawodników od godziny 8:30 
do biura regat.
W tym roku regaty zostaną roze-
grane w trzech klasach jachtów:

• Kabinowo turystyczna (wpi-
sowe 30 zł);

• Otwartopokładowy (wpisowe 
30 zł);

• Optymist (klasa jachtów 
przeznaczona dla dzieci, jed-
noosobowe łódki – udział 
bezpłatny).

W regatach mogą uczestniczyć 
wyłącznie załogi, w których przy-
najmniej sterownik posiada ama-
torską licencję zawodnika PZŻ 
lub sportową licencję zawodnika 
PZŻ.
Dla zawodników przewidziano pa-
miątkowe koszulki i dyplomy, a dla 
zwycięzców puchary i nagrody. 
(MK)

Nadchodzą ostatnie 
w te wakacje rodzinne 
warsztaty organizowa-

ne przez Miejski Dom Kul-
tury w Lublińcu. W ostatnią 
niedzielę sierpnia uczestnicy, 
tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, przygotują całkiem 
praktyczne narzędzie – organi-
zer do powieszenia na ścianie.  
Zapisy ruszają 24 sierpnia.  
W trakcie rodzinnych warsztatów 
w lipcu i sierpniu rodziny wyko-
nały już autorską grę planszową, 
pudełko na wakacyjne skarby, 
zajmowali się również renowacją 
starego krzesła. Każde warsztaty 
odbywały się w układzie: jedna 
rodzina przy jednym stole/sta-
nowisku. Dzięki temu udało się 
zachować odpowiednie odstępy 
i wytyczne sanitarne, a uczestnicy 
mogli w bezpiecznych warunkach 
oddać się radosnej twórczości. 

Tak będzie również w trakcie 
ostatnich warsztatów. Rodzi-
ny przygotują dla siebie bardzo 
praktyczną rzecz – organizer do 
powieszenia na ścianie. Pomoże 
on uporządkować domowe obo-
wiązki, będzie też miejscem na 
zostawianie ważnych informa-
cji, karteczek, planów lekcji itd. 
Wszystko to stworzone zostanie 
przy użyciu płyty, sznurka, kawał-
ków materiałów. Warsztaty po-
prowadzi Dorota Swat. Organiza-
tor zapewnia materiały niezbędne 
do wykonania organizera.
Udział w warsztatach jest dar-
mowy – obowiązują zapisy. 
Przyjmowane będą od 24 sierp-
nia (od 8.00) pod numerem 
telefonu: 34 351 06 87. Szcze-
gółowe informacje na stronie  
www.mdk.lubliniec.pl. 

(MDK Lubliniec)
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W Częstochowie i powiecie częstochowskim przybywa bezrobotnych

Chcesz jak Straż Miejska pomagać mieszkańcom Częstochowy? 
Zgłoś się, właśnie trwa nabór

Jak wynika ze statystyk Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie, ma ko-

niec czerwca liczba bezro-
botnych zarejestrowanych 
w urzędzie wynosiła 7791 
i wzrosła w porównaniu z ma-
jem o 520, czyli 7,2 procent.

W Częstochowie na koniec czerw-
ca mieliśmy 4 432 osoby bezro-
botne i zarejestrowane w PUP. 
W powiecie częstochowskim 
w urzędzie pracy zapisanych było 
3 359 bezrobotnych. W obu przy-
padkach liczba osób pozostają-
cych bez pracy wzrosła w porów-
naniu z majem. 
I tak w mieście zanotowano wzrost 
liczby bezrobotnych o 8,4%, czyli 
345 osób, a w powiecie często-
chowskim o 5,5%, co dało 175 
nowo zarejestrowanych osób po-
zostających bez zatrudnienia.

Wyraźnie widać, że kryzys wy-
wołany przez pandemię mocno 

odciśnie się na sytuacji naszego 
lokalnego rynku pracy. Dla po-

równania rok temu, o tej samej 
porze, a więc na koniec czerwca 
bezrobotnych było 6 360 osób. 
Bezrobocie wzrosło o 1 431 osób, 
czyli 18,4%. Na koniec czerw-
ca tego roku w rejestrach PUP-
-u fi gurowało 7791 osób.

Jak dowiedzieliśmy się w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie, w lipcu urząd 
dysponował 130 ofertami pra-
cy (były to oferty niesubsydio-
wane) na 526 wolnych miejsc 
pracy, w tym 1 ofertą pracy dla 
osób z niepełnosprawnościami.

W ostatnich tygodniach najwięk-
sze szansa na szybkie znalezienie 
pracy mieli pracownicy nastę-
pujących branż: budownictwo, 
transport, handel, usługi oraz 
przemysł. 
(IBS)

Częstochowscy Straż-
nicy Miejscy pro-
wadzi nabór osób, 

które chciałyby pomagać 
mieszkańcom miasta i pra-
cować jako strażnik miejski.

Praca w Straży miejskiej codzien-
nie przynosi nowe wyzwania. 

Czy jest to realizacja zgłoszeń 
mieszkanek i mieszkańców mia-
sta, podejmowanie własnych in-
terwencji związanych z ochroną 
spokoju i porządku publicznego, 
dbanie o ochronę środowiska, 
czy pomoc innym osobom w róż-
nych sprawach. Tak wyglądają co-
dzienne interwencje.

Dokumenty w konkursie na 
stanowisko „strażnik miejski” 
można składać do 10 września 
w siedzibie Straży Miejskiej przy 
ul. Krakowskiej 80 blok 3.

Jakie trzeba spełnić wymogi? 

Określone w ustawie o strażach 
miejskich i gminnych najważniej-
sze jest:
• Obywatelstwo polskie;
• Skończone 21 lat;
• Korzystanie w pełni praw pu-

blicznych;
• Posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego;
• Nienaganna opinia;
• Sprawność fi zyczna i psy-

chiczna;

• Niekaralność przez Sąd;
• Uregulowany stosunek do 

służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają 
m.in. test sprawnościowy, który 
składa się z biegu na 60 metrów, 
pchnięcia kulą 4-kilogramo-
wą oraz biegu na 400 metrów, 
oraz test humanistyczny i psycho-
logiczny.

Szczegółowe informacje i doku-
menty w biuletynie informacji pu-
blicznej Straży Miejskiej w Czę-
stochowie.

(MK)
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Jest kasa na uruchomienie firmy
Powiatowy Urząd Pracy 

w Radomsku ogłasza na-
bór wniosków o przyzna-

nie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności go-
spodarczej.
W terminie od 24 do 28 sierpnia 
2020 roku osoby bezrobotne, 
zarejestrowane w PUP w Ra-
domsku lub w filii PUP w Przed-
borzu, które są zainteresowane 
rozpoczęciem własnej działalno-
ści gospodarczej, mogą składać 
wniosek o przyznanie jednora-
zowych środków. W 2020 roku 
maksymalna kwota, o jaką może 
wnioskować osoba bezrobotna to 
24 000,00 zł.
Dotacje realizowane będą w ra-
mach:
• rezerwy Ministra na aktywi-

zację zawodową bezrobot-
nych w regionach wysokiego 
bezrobocia;

• programu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w powiecie radomsz-
czańskim (V)” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój – dla osób 
do 29 roku życia (które nie 
ukończyły jeszcze 30 lat);

• programu „Aktywizacja osób 
po 29 roku życia pozostają-
cych bez pracy w powiecie 
radomszczańskim (V)” w ra-

mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego – dla osób po 
29 roku życia (które ukończy-
ły 30 lat), znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytu-
acji na rynku pracy, tj.:

1. osoby po 50 roku życia;
2. kobiety;
3. osoby niepełnosprawne;
4. osoby o niskich kwalifika-

cjach – tj. do wykształcenia 
średniego obejmującego 
liceum ogólnokształcące, 
liceum profilowane, techni-
kum, uzupełniające liceum 
ogólnokształcące, technikum 
uzupełniające, zasadnicza 

szkoła zawodowa. Poziom 
uzyskanego wykształcenia 
jest określany w dniu rozpo-
częcia uczestnictwa w projek-
cie;

5. osoby długotrwale bezro-
botne- osoby, które nie były 
zatrudnione, nie prowadziły 
działalności gospodarczej, 
nie wykonywały innej pracy 
zarobkowej oraz nie studio-
wały w trybie stacjonarnym 
w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy od dnia przystąpienia 
do projektu.

Należy pamiętać, iż przyzna-
nie wsparcia osobie bezrobotnej 
powinno wynikać z założeń In-

dywidualnego Planu Działania 
– w przypadku złożenia wniosku 
o dotację należy również pamiętać 
o obowiązkowej wizycie u dorad-
cy klienta i doradcy zawodowego.
Dodatkowo dla osób zaintereso-
wanych złożeniem wniosku orga-
nizowane będą zajęcia na temat 
wypełniania wniosku o przyzna-
nie jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodar-
czej.
Spotkania odbędą się w dniach:
20.08.2020 r. o godzinie 9.00;
21.08.2020 r. o godzinie 9.00;
25.08.2020 r. o godzinie 9.00;
26.08.2020 r. o godzinie 9.00.
Z powodu COVID-19 zajęcia będą 

się odbywały w grupach maksy-
malnie 5 – osobowych z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Zapisy na zajęcia będą 
przyjmowane u doradców klienta 
indywidualnego.
Regulamin oraz aktualne wnio-
ski dostępne są w siedzibie Urzę-
du, oraz na stronie interneto-
wej www.radomsko.praca.gov.
pl w dokumentach do pobrania 
w zakładce Dla Bezrobotnych 
i poszukujących pracy.
Szczegółowe informacje można 
również uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Radomsku 
w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 
683 73 56 do 58 wew. 38.
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Jasna Góra. Miejsce kultu, które przyciąga do Częstochowy 
pielgrzymów z całego świata
W sierpniu do Czę-

stochowy z różnych 
zakątków Polski 

i świata przybywają tysiące 
pielgrzymów. Ich cel od lat jest 
taki sam – Jasna Góra. To jed-
nak nie tylko miejsce maryjne-
go kultu, ale i pomnik historii, 
który fascynuje nie tylko pąt-
ników.

Co roku w sierpniu z pielgrzymką 
na Jasna Górę przybywają tysiące 
pątników. Docierają do Często-
chowy nie tylko z najróżniejszych 
zakątków Polski, ale też i całego 
świata. Szczyt pielgrzymkowy 
nieodłącznie wiąże się z 15 sierp-
nia, czyli Uroczystością Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
(przypomnijmy, że to również 
Dzień Wojska Polskiego). Co ich 
przyciąga? Nie tylko Cudowny 
Obraz, ale również i bogata hi-
storia, a także szereg zabytków 
Jasnej Góry fascynujący kolejne 
pokolenia.

Przedstawiamy mały przewodnik 
po Jasnej Górze, Miejscu, które 
stawiło opór Szwedom, w któ-
rym królewskie śluby złożył Jan 
Kazimierz, Jan III Sobieski zło-
żył trofea po zwycięskiej odsieczy 
wiedeńskiej, a papież Jan Paweł 
II po przekazał zakrwawiony pas 
sutanny, który miał na sobie pod-
czas zamachu w 1981 r.

Opowiadamy nie tylko o Cu-
downym Obrazie Matki Boskiej, 

ale i wielu innych skarbach Ja-
snej Góry, wobec których trudno 
przejść obojętnie.

Na początek nieco jasnogór-
skiej historii…
Historia sanktuarium sięga 1382r. 
Wówczas to książę Władysław 
Opolczyk sprowadził paulinów 
wprost z Węgier na częstochow-
skie wzgórze. Dla lata później do 
paulińskiego kościoła ofiarowa-
no obraz Matki Bożej. W 1388 r. 
klasztor pauliński i ośrodek kultu 
maryjnego otrzymują pisemne 
imię – Clarus Mons, czyli Jasna 
Góra. Pod koniec XIV w. Jasna 
Góra zostaje zaś fundacją królew-
ską, uprawomocnia to król Wła-
dysław Jagiełło.

Na lata 1429-1450 przypada bu-
dowa centralnego miejsca kultu 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, czyli zachowa-
nej do dnia dzisiejszego kaplicy 
gotyckiej. W roku rozpoczęcia 
budowy papież Marcin V poin-
formowany przez króla Włady-
sława Jagiełłę, że w kościele na 
Jasnej Górze dokonują się często 
tajemnice cudów, potwierdza 
charyzmat tego miejsca, wiążąc 
przywileje odpustowe ze świętami 
maryjnymi.

16 kwietnia 1430 r. na wieki zapi-
suje się w jasnogórskiej historii. 
To bowiem data rabunkowego 
napadu husyckiego. Zniszczeniu 
Obrazu towarzyszy dążenie roz-

dzielenia wspólnoty polsko-li-
tewskiej. Obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej poddany zostaje 
później restauracji w Krakowie. 
Po roku, podczas uroczystej piel-
grzymki zostaje przeniesiony 
z powrotem na Jasną Górę.

W 1568 r. ogłoszono drukiem 
pierwsze dzieło o dziejach ja-
snogórskiego obrazu „Historya 
o obrazie w Częstochowie Panny 
Maryey y o cudach rozmaitych tej 
Wielebnej Tablice”. Jego autorem 
był o. Mikołaj z Wilkowiecka.

Wiek XVII zwiastuje wiele zmian 
i doniosłych – także dla historii 
Polski – wydarzeń. Począwszy od 
roku 1616 r., kiedy to król Zyg-
munt III Waza obwarowuje sank-
tuarium, a Jasna Góra staje się 
fortecą. Zachodzą także zmiany 
architektoniczne – wzniesiony zo-
staje trójnawowy korpus kaplicy. 
Zaś w 1650 r. następuje poświę-
cenie ołtarza głównego w Kaplicy 
Matki Bożej, ufundowanego przez 
przez kanclerza wielkiego koron-
nego, Jerzego Ossolińskiego.

27 grudnia 1655 r. przypada okry-
te chwałą zwycięstwo nad Szwe-
dami po czterdziestodniowym 
oblężeniu klasztoru (rok później 
w katedrze lwowskiej odbywają 
się królewskie śluby Jana Kazi-
mierza, będące nie tylko dzięk-
czynną modlitwą, ale i elekcją 
Maryi na Królową Polski).

W latach 1769-1771 Kazimierz 
Pułaski i konfederaci barscy od-
pierają na Jasnej Górze ataki 
rosyjskiego generała, Iwana Dre-
wicza. Jednak już 11 lat po jubi-
leuszu 400-lecia sanktuarium, 
czyli w 1793 r. fortecę jasnogórską 
zajmują wojska pruskie feldmar-
szałka Mólendorta (następuje II 
rozbiór Polski).
Wiek XIX to okres walki, ale i czas 
nadziei, podczas którego ducho-
we wsparcie płynące z jasnogór-
skiego wzgórza nabiera dodatko-
wego wymiaru. 

Wiek XX przynosi kolejno wyda-
rzenia I i II wojny światowej, ale 
i radość z odzyskania Niepodle-
głości ( w 1919 r.– generał Józef 
Haller odbywa dziękczynną piel-
grzymkę za odzyskanie wolności 
przez Polskę). Na ten okres datuje 
się zarówno 600-lecie sanktu-
arium, pierwsze obchody Uroczy-
stości Matki Bożej Jasnogórskiej 
(1906 r.), ponowną koronację Ob-
razu Matki Bożej, Jasnogórskie 
Śluby Narodu, główne obchody 
Millenium Chrztu Polski pod 
przewodnictwem kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

Wkrótce historia jasnogórska ści-
śle splata się z osobą Karola Woj-
tyły, w 1978 r. wybranego papie-
żem jako Jan Paweł II. Pierwsza 

jego pielgrzymka datowana jest 
na 1979 r., ostatnia – na 1999 r. 
Następcy świętego dziś Papieża – 
Polaka, również nie pomijali Czę-
stochowy. Papież Benedykt XVI 
modlił się tu w 2010 r., a Ojciec 
Święty Franciszek w 2016 r.

Więcej o historii sanktuarium 
można przeczytać na stronie ja-
snagora.pl

Te bramy wejściowe prowadzą 
na Jasna Górę
Na teren sanktuarium prowadzą 
dwa wejścia: główne od strony 
południowej i boczne (zachodnie) 
przez bramę wjazdową. Wejście 
główne tworzy zaś system czte-

rech bram. Pierwszą, zwaną Lu-
bomirskich, poprzedza niewielki 
placyk, pośrodku jego pokrycia 
widnieje godło zakonu paulinów, 
czyli palma z siedzącym na niej 
krukiem, trzymającym w dziobie 
bochenek chleba i dwa lwy wspie-
rające się łapami o pień drzewa.

Wspomnianą Bramę Lubomir-
skich zbudowano w latach 1722–
1723 przez wrocławskiego kamie-
niarza Jana Limbergera. Nazwa 
bramy pochodzi od podkomorze-
go koronnego Jerzego Dominika 
Lubomirskiego. W zwieńczeniu 
bramy w owalu umieszczona jest 
mozaika z wizerunkiem Matki 
Bożej Królowej, powyżej wznosi 
się dwustronna rzeźba św. Micha-
ła Archanioła, a po bokach znaj-
dują się dwustronne rzeźby św. 
Pawła Pierwszego Pustelnika oraz 
św. Antoniego Opata. Pod obra-
zem wykuto skrzyżowaną broń 
i sztandary oraz napis “Pod Twoją 
Obronę”.

Brama Matki Bożej Zwycięskiej 
zbudowana została w 1767 r. 
z okazji spodziewanego przy-
jazdu króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Obecną nazwę 
otrzymała w 1955 r. Staraniem za-
konników w zwieńczeniu bramy 
umieszczono płaskorzeźbę Mat-
ki Bożej Zwycięskiej, wykonaną 
przez Zofię Trzcińską-Kamińską.

Brama Wałowa zwana jest tak-
że bramą Jagiellonów. Pochodzi 
z pierwszej połowy XVII w. Pier-
wotnie wchodziła w skład daw-
nych fortyfikacji. W zwieńczeniu 
umieszczono w 1976 r. obraz fun-
datora klasztoru księcia Włady-
sława Opolczyka.

Obecna Brama im. św. Jana Pawła 
II pierwotnie zwana była wjazdo-
wą. Zmieniła nazwę w 1987 r. po 
ozdobieniu jej papieskim herbem 
i słynnym mottem “Totus Tuus”.

Wały i bastiony, czyli pamiątki 
po dawnej fortyfikacji
Budowę wałów jasnogórskich 

rozpoczęto z inicjatywy króla Zyg-
munta III Wazy, który przewi-
dując ewentualne zagrożenia dla 
klasztoru ze strony protestantów 
podjął decyzję o ufortyfikowaniu 
sanktuarium. Forteca została za-
projektowana przez królewskiego 
architekta Andrei dell’ Aqua na 
planie czworoboku z charaktery-
stycznymi bastionami w narożach. 

Wały i bastiony, które dziś po-
dziwiamy są pozostałością po 
dawnych umocnieniach klasz-
toru. Bastiony zostały rozbudo-
wane w pierwszej połowie XVIII 
w. Obecnie pełnią rolę miejsc 
widokowych na wałach jasnogór-
skich. Swoje nazwy zawdzięczają 
fundatorom stąd i bastion po-
łudniowo-zachodni – Lubomir-
skich (nazywany także Bastionem 
św. Barbary), bastion północno-
-zachodni – Morsztynów (tzw. 
Bastion św. Rocha), bastion pół-
nocno-wschodni – Szaniawskiego 
(nazywany Bastionem św. Trój-
cy), jak też bastion południowo-
-wschodni – Potockich (zwany też 
Bastionem Królewskim, Kordec-
kiego lub św. Jakuba). Zostając 
przy Bastionie św. Rocha, to na 
jego nadszańcu w 1999 r. stanęła 
armata im. o. Augustyna Kordec-
kiego (wykonano go według wzo-
ru z II poł. XVII w.). Obok niej 
stanęły odtworzone urządzenia 
obronne zwane koszokopami.
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Bazylika Jasnogórska
Bazylika Jasnogórska zlokali-
zowana jest pomiędzy kruchtą 
i przedsionkiem, a dziedzińcem 
głównym klasztoru. Od północy 
przylega do niej Kaplica Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Świąty-
nia posiada tytuł honorowy ba-
zyliki mniejszej, który uzyskała 
w 1906r. Kościół składa się z moc-
no wydłużonego prezbiterium, 
nawy głównej, dwóch naw bocz-
nych, czterech kaplic, kruchty, za-
krystii oraz krypt grobowych.

Zachodnia ściana nawy głównej 
Bazyliki jest miejscem dla chóru 
muzycznego z organami wykona-
nymi przez firmę Stefana Trusz-
czyńskiego w 1952 r. (chór pocho-
dzi z XVIII w.).

Od północy do Bazyliki przylega 
Kaplica Matki Boskiej Często-
chowskiej.

Kaplica Matki Boskiej Często-
chowskiej
Kaplica Matki Boskiej Często-
chowskiej składa się z trzech czę-
ści: prezbiterium, Kaplicy Matki 
Bożej i tzw. Przybudówki. Prezbi-
terium jest najstarszą częścią ka-
plicy. Ściany i sklepienie pokrywa 
dekoracja malarska pochodząca 
z różnych okresów stylowych. 
Malowidła na ścianie północnej, 
datowane są na przełom XV i XVI 
w., przedstawiają zaś sceny Zwia-
stowania i przygotowania Uciecz-
ki do Egiptu. Pozostałe kom-
pozycje pochodzą z około 1609 
r., przedstawiają sceny Bożego 
Narodzenia i Pokłonu Mędrców 
ze Wschodu, Ofiarowania Jezu-
sa w świątyni i Adoracji Maryi 
z Dzieciątkiem.
Kaplicę od Prezbiterium oddziela 
żelazna krata (ufundowana przez 
braci Łubieńskich, a wykonana 

w warsztacie gdańskim). W 1910 
r, uzupełniono ją przez nadbudo-
wę górnej części, wykonanej przez 
Stefana Szyllera po kradzieży ko-
ron i sukienki Matki Bożej.

Kaplica Cudownego Obrazu
Ołtarz jest wykonany z hebanu 
i srebra. W 1650 r. ufundował 
go kanclerz wielki koronny Jerzy 
Ossoliński. Za projekt odpowia-
dał Giovanni Battista Gisleni (wy-

konano go w warszawskim warsz-
tacie stolarskim). W centralnym 
miejscu znajduje się obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Na oł-
tarzu znajdują się dwa insygnia 
władzy królewskiej – berło i jabł-
ko. Po prawej stronie cudowne-
go Obrazu znajdują się trzy złote 
róże, czyli dar papieży: św. Jana 
Pawła II, Benedykta XVI i Fran-
ciszka. Papież Polak podarował 
również złote serce ze wspomnia-
nym powyżej napisem „Totus 
Tuus”. W bocznych wnękach ołta-
rza znajdują się figury św. Pawła 
Pierwszego Pustelnika oraz św. 
Kazimierza. Z kolei po lewej stro-
nie Obrazu wisi srebrna, prze-
szklona szkatuła, w której złożony 
został przestrzelony i zakrwawio-
ny pas sutanny Karola Wojty-
ły, który miał na sobie w czasie 
zamachu na jego życie w maja 
1981 r. (papież przekazał go jako 
wotum wdzięczności za cudow-
ne ocalenie). Początkowo pas był 
przechowywany w zamknięciu, 
a w 2004 r., za zgodą Jana Pawła 
II, pas sutanny zawisł na ołtarzu.

Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej
Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej uznawany jest za jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli chrześcijaństwa w Pol-
sce. Niemożliwym jest by oddzie-
lić losy tego dzieła od dziejów 
sanktuarium. Mimo prowadzo-
nych od wielu lat badań nauko-
wych oraz konserwacji, w wyniku 
których ustalono, że jest dziełem 
nieznanego włoskiego malarza 
rodem z XIV w., nadal kryje w so-
bie mnóstwo tajemnic.

Maryja ubrana jest tu w ciem-
nogranatową suknię i płaszcz 
nałożony również na głowę, 
z emblematami złocistych lilii he-

raldycznych oraz wieńczącą zło-
tą gwiazdą sześcioramienną nad 
czołem. Jej oblicze oświetlone jest 
światłem z prawej górnej strony, 
co uwydatnia majestatyczność 
i dostojeństwo postaci. Najbar-
dziej charakterystyczną cechą 
obrazu są cięte blizny na obli-
czu Maryi. Cięcia na szyi, jak też 
dwie długie linie blizn na policzku 
w końcowym odcinku są mało wi-
doczne (przysłaniają je częściowo 

ozdobne elementy wotywne w po-
staci sukienek). Cięcia są nama-
lowane, wyżłobione specjalnym 
rylcem i wypełnione ciemnoczer-
wonym barwnikiem. Upamięt-
niają wspomniany już rabunkowy 
napad na Jasną Górę (podczas 
dokonanej w Krakowie renowacji 
obrazu zostały one w ten sposób 
wyeksponowane).

Dzieciątko zwrócone jest twarzą 
w stronę Matki, prawą rączkę 
ma uniesioną w geście błogosła-
wieństwa, zaś w lewej ułożonej 
na wysokości kolan trzyma świętą 
księgę. Ubrane jest w jasnokar-
minową tunikę pokrytą ornamen-
tami. Obie postacie otoczone są 
złocistymi nimbami na tle niebie-
skozielonego malowidła.

Wizerunek jasnogórskiej Boguro-
dzicy od początku uznany jest za 
niezwykły, otoczony powszech-
nym kultem przez wiernych. By 
podkreślić jego znaczenie przy-
ozdabiano Matkę i towarzyszące 
jej Dzieciątko zawieszanymi na 
wizerunkach koronami. Pierw-
szymi ich fundatorami byli królo-
wie, potem do ceremoniału koro-
nacji Obrazu przystąpili również 
papieże. Wśród najważniejszych 
spośród współczesnych koron wy-
mienić należy ofiarowaną z okazji 
tysiąclecia chrztu Polski (korona-
cji dokonał kard. Wyszyński) oraz 
ofiarowaną w 2005 r. przez Jana 
Pawła II.

Sala Rycerska i Sala ojca Kor-
deckiego
Salę Rycerską zbudowano w la-
tach 1647–1649 w południowym 
skrzydle klasztoru jako pomiesz-
czenie reprezentacyjne. Począt-
kowo była osobnym budynkiem, 
biegnącym równolegle do Kaplicy 
Matki Bożej i połączonym z nią 
przejściami na obu kondygna-
cjach. Nakryta jest sklepieniem 
kolebkowym, a poniżej na dolnej 
kondygnacji znajduje się Kaplica 
Różańcowa.

Pod sklepieniem na wysokości 
gzymsu eksponowane są sztanda-
ry wojskowe, związkowe, szkolne 
oraz stronnictw politycznych. 
Warto dodać, że w reprezenta-
cyjnym wnętrzu odbyło się wiele 
doniosłych wydarzeń. W latach 
1656, 1657, 1661 odbyły się tu po-
siedzenia Senatu Rzeczypospoli-
tej. W 1661 r. król Jan Kazimierz 
wykorzystał ją jako królewską 
salę tronową. W tym samym roku 
odbywała się w niej audiencja dla 
posłów kozackich, zaś następnego 
dnia dla posłów cara Aleksandra 
Michajłowicza. Pomieszczenie 
to wykorzystano także podczas 
ślubu Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego z Eleonorą Habsbur-
żanką w 1670 r. oraz w czasie 
pielgrzymki Jana III Sobieskiego 
przed bitwą pod Wiedniem.

Sala o. Augustyna Kordeckiego 
znajduje się w przejściu pomiędzy 
bramą wjazdową a dziedzińcem. 
Jan Paweł II poświęcił ją podczas 

pobytu na Jasnej Górze 4 czerwca 
1997 r. Obszerna sala może po-
mieścić 1300 osób, przeznaczona 
jest na spotkania, konferencje 
i nabożeństwa dla pielgrzymów. 
W ścianach wykuto otwory okien-
ne, przez które rozciąga się widok 
na klasztorny ogród. W sali znaj-

dują się w obrazy – m.in. autor-
stwa Antoniego Tańskiego “Polo-
nia”, przedstawiający około 200 
wybitnych Polaków.

Widok ze szczytu jasnogór-
skiej wieży
Wieża wznosi się po zachodniej 
stronie Bazyliki, na osi jej głównej 
nawy i jest jedną z wyższych wież 
kościelnych w Polsce. Została wy-
budowana w latach 1617–1625 
na bazie średniowiecznej studni, 
którą zasypano i nakryto sklepie-
niem. W swej historii była wielo-
krotnie niszczona, głównie przez 
pożary, a następnie odbudowy-
wana, przekształcana i restauro-
wana. Pierwotnie wieża składała 
się z sześciokondygnacyjnej czę-
ści ceglanej i trójkondygnacyjnej 
części drewnianej, obitej blachą 
miedzianą. W obecnej postaci 
pochodzi z lat 1901–1906, kiedy 
to została nadbudowana część 
na miejscu spalonej po pożarze 
15 sierpnia 1900 r. konstrukcji 
drewnianej i podwyższona o 17 m 
do wysokości 106,30 m oraz za-
stąpiona częścią stalową.

Kaplica Pamięci Narodu im.  
o. Kordeckiego
Zdobienie nad wejściem do Ka-
plicy Pamięci Narodu im. o. Au-
gustyna Kordeckiego została 
poświęcona 3 maja 1989 r. przez 
prymasa kard. Józefa Glempa. 
Uroczyście otwarto ją jako miej-
sce pamięci ofiar, które przelały 
krew za Ojczyznę. Kaplica zloka-
lizowana jest nieopodal pomnika 
o. Kordeckiego zaadaptowana we 
wnętrzu XVII-wiecznej dzwonni-
cy. Na jej ścianach wbudowano 
cztery witraże: Obraz Matki Bo-
żej Jasnogórskiej, Obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, Obraz 
Matki Boskiej AK-owskiej i Ob-
raz Matki Boskiej Kozielskiej. 
Złożono tu urny z prochami m.in. 
poległych żołnierzy 2. Pułku Pie-
choty Legionów, pomordowanych 
ofiar w obozach koncentracyjnych 

m.in. w Oświęcimiu i Majdanku, 
męczenników Stutthofu i We-
sterplatte, ofiar Grudnia 1970 czy 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego.

Znalazły tu miejsce także urny 
z ziemią z miejsc, gdzie walczyli 

powstańcy wielkopolscy, żołnie-
rze I i II wojny światowej, uczest-
nicy wojny z Rosją oraz powstańcy 
warszawscy. Jest tu również grud-
ka ziemi przywieziona z Katynia 
oraz urna z ziemią z grobu gene-
rała Władysława Sikorskiego czy 
woreczek z ziemią z mauzoleum 
Józefa Piłsudskiego. W tej ka-
plicy znajdziemy również ziemię 
przesiąkniętą krwią żołnierzy 18. 
Lwowskiego Batalionu Strzelców 
i 12. Pułku Ułanów Podolskich. 

Znajdziemy tu także skrawki zie-
mi z miejsc, gdzie zmagali się 
choćby żołnierze Armii Krajo-
wej, domagający się swoich praw 
pracownicy NSZZ „Solidarność”, 
zamordowani stoczniowcy Wy-
brzeża, robotnicy Radomia czy 
górnicy kopalni „Wujek”. Oprócz 
tego umieszczono to również 
skrawki ziemi z miejsc męczeń-
stwa ks. Jerzego Popiełuszki, 
duszpasterza ludzi pracy.

Cała kaplica zdobiona jest wiszą-
cymi powiększonymi replikami 
odznaczeń i odznak wojennych 
(takich jak m.in. Virtuti Militari).

Muzea. Od Skarbca po Arsenał
Skarbiec został zbudowany w la-
tach 1649–1651 nad Zakrystią, 
do którego wejście prowadzi 
z wałów od strony wschodniej. 
Pierwotne wyposażenie w postaci 
komód i szaf zastąpiono w 1921 r. 
oszklonymi witrynami przyścien-
nymi według projektu Adolfa 
Szyszko-Bohusza. Na ekspozycję 
składają się choćby bogato re-
prezentowane złotnictwo. Przy-
kładem jest monstrancja późno-
gotycka, ofiarowana przez króla 
Zygmunta Starego, liczne krzyże 
(m.in. norymberski z 1510 Zyg-
munta Starego), kielichy mszalne 
(wśród nich np. dary papieży św. 
Jana XXIII i Pawła VI), świecz-
niki, srebrne tace (m.in. Jana III 
Sobieskiego), plakiety wotywne, 
oraz augsburski ołtarzyk heba-
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nowy ze srebrnymi ozdobami 
z 1624r. Umieszczono tu także 
kopię Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej wykonaną 
przez Józefa Chełmońskiego.
Do Skarbca trafił również ślub-
ny komplet koralowy króla Mi-
chała Korybuta Wiśniowieckiego 
(a także monstrancja z kryształo-
wą kolumna ofiarowaną z okazji 
tego doniosłego wydarzenia).

Skarbiec Jasnogórski
Cennym eksponatem jest zwłasz-
cza relikwiarz Krzyża Świętego – 
dar Augusta III i jego małżonki 
Marii Józefy. Zgromadzono tu też 
bogatą kolekcję różańców składa-
nych przez królów (np. królowej 
Bony czy Jana III Sobieskiego), 
magnatów i szlachtę. Skarby uzu-
pełniają również bogaty zbiór ze-
garów z różnych epok oraz szat 
liturgicznych i ornatów ofiarowa-
nych przeważnie przez królów.

Muzeum 600-lecia otwarto 
w 1982 r. , by ukazać historię 
obecności wizerunku Matki Bo-
żej na Jasnej Górze. Wejście do 

muzeum prowadzi z dziedzińca 
na wprost Kaplicy Matki Bożej. 
Wewnątrz aż roi się od obrazów 
i innych pamiątek. Znajdziemy tu 
przykładowo płótno z 1635 r. au-
torstwa Tomasza Dolabelli przed-
stawiające przeniesienie relikwii 
św. Pawła Pierwszego Pustelnika 
z Wenecji do Budy na Węgrzech 
w 1381 r. Na stelażach wzdłuż 
ścian stoją portrety prowincjałów 
i generałów zakonu malowane 
w pracowni jasnogórskiej.

W gablotach pośrodku sali znaj-
dują się m.in.: dokument funda-
cyjny klasztoru jasnogórskiego 
wydany przez księcia Władysła-
wa Opolczyka, dokument drugiej 
fundacji dokonanej przez króla 
Władysława Jagiełłę, zbiór ksią-
żek z XVIII – XIX w. oraz wota 
więźniów obozów koncentra-
cyjnych Dachau i Oświęcimia. 
W przeszklonej części wnętrza 
eksponowane są liczne wota 
w postaci plakietek, korali, trzy 
sukienki obrazu Matki Bożej oraz 
świece ofiarowane przez papie-
ży. Sporą część zajmują pamiątki 
związane ze św. Janem Pawłem II 
(szaty liturgiczne, pastorał, dwa 
kielichy, dary z pielgrzymek po 
świecie czy specjalne fotele).

Muzeum 600-lecia na Jasnej 
Górze
Ciekawostką są również obrazy 
autorstwa cenionego Leszka So-
bockiego, wśród nich portret pry-
masa Wyszyńskiego – “Pasterz 
Nadziei” czy portret Lecha Wałę-
sy – “Modlitwa o pojednanie”.
Regularnie trafiają tu także nowe 
pamiątki, jak choćby zespół wo-
tów tragicznie zmarłego prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego.

Oprócz tego w sali znajduje się 
m.in. zbiór instrumentów mu-
zycznych rodem z XVII-XVIII w. 
używanych przez kapelę jasno-
górską założoną w XVI w.

Skarbiec Pamięci Narodu utwo-
rzono w 2006 r. we wnętrzu ja-
snogórskiego wałowego Bastionu 
św. Rocha jako stałą ekspozycję, 
utworzoną z blisko 500 ekspona-
tów sztuki wotywnej. Głównym 
sponsorem przedsięwzięcia był 
nieżyjący już Jan Kulczyk.

Wystawa obejmuje głównie za-
bytki z XVIII w., w tym zbiór bro-

ni (to nawiązanie do funkcjono-
wania garnizonu wojskowego na 
Jasnej Górze). To tu trafiły m.in. 
wspomniane trofea podarowane 
przez króla Jana III Sobieskiego. 
W centralnej sali, obok cennej 
monstrancji, umieszczono np. 
dwie szable – jedna należała po-
noć do Stefana Batorego, druga – 
stanowiła własność hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. Tuż obok, 
znajdują się buławy z XVII i XVIII 
w., insygniów władzy dawnych 
polskich hetmanów, złożonych 
jako wota przed obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej.

Ekspozycję uzupełniają ponadto 
obrazy, transparenty, fotografie, 
sztandary, miniatury pomników 
oraz pamiątki internowanych 
członków NSZZ „Solidarność”. 
Uwagę warto zwrócić zwłaszcza 
na przedmioty związane związane 
z Lechem Wałęsą – to historycz-
ny długopis, którym podpisane 
zostały porozumienia sierpniowe 
w 1980 r., a także medal i dyplom 
Pokojowej Nagrody Nobla przy-
znanej mu w 1983 r.

Na wystawie prezentowane są też 
mundury, militaria, ordery, od-
znaczenia, dokumenty, pamiątki 
żołnierzy polskich walczących 

na wszystkich frontach II wojny 
światowej (a wśród nich mundur 
marynarski prezydenta Ignacego 
Mościckiego czy mundur mar-
szałka Edwarda Rydza-Śmigłego). 

Ekspozycję uzupełniają kwota 
tzw. katastrofy smoleńskiej z 10 
kwietnia 2010 r. – m.in. piuska 
biskupa polowego Wojska Pol-
skiego Tadeusza Płoskiego czy 
mundur gen. Bronisława Kwiat-
kowskiego.
Budynek Arsenału (czyli zbrojow-
ni) wzniesiono w latach 1660–
1680. Służył do przechowywania 
sprzętu wojennego dla obronno-
ści twierdzy jasnogórskiej. Nad 
wejściem umieszczono płasko-
rzeźbę przedstawiającą orła z roz-
postartymi skrzydłami, obejmu-
jącego wyobrażenie elementów 
uzbrojenia.

Początkowo w arsenale mieści-
ła się kolekcja dawnej broni, jak 
również pamiątek związanych 
z wydarzeniami wojennymi. Po 
utworzeniu w Bastionie św. Ro-
cha stałej ekspozycji, czyli opi-
sanego już Skarbca Pamięci Na-
rodu, a następnie przeniesieniu 
tam zbiorów, utworzono w nim 
ekspozycję zatytułowaną “Arsenał 
sztuki europejskiej. Malarstwo – 
Rzeźba – Wota. Znane i nieznane 
zabytki sztuki z klasztoru jasno-
górskiego XV – XX w.”.

Wystawa łączy ze sobą tematykę 
ukrzyżowania oraz maryjną. Tra-
fiła tam m.in. “Madonna z Dzie-
ciątkiem” autorstwa Pietera Bru-
eghela młodszego. Część wystawy 
stanowią także obrazy z widokami 
Jasnej Góry i kopie Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej (wśród nich 
obraz Juliana Fałata “Pielgrzymi 
u podnóża Jasnej Góry”). Trafiły 
tu również prace przedstawiające 
dawne wnętrze Kaplicy Matki Bo-
żej. Na wystawie swoją reprezen-
tację ma również wątek patrio-
tyczny, stąd obecność np. “Godła 
Polski” autorstwa Jana Matejki.

Oprócz tego w jasnogórskim Ar-
senale umieszczono szereg gablot 
m.in. z wotami, wyrobami złotni-
czymi czy sygnetami herbowymi.

Droga Krzyżowa, liczne rzeźby 
i pomniki

Warto podkreślić, że oprócz rzeźb 
znajdujących się w zabudowa-
niach klasztornych, na Jasnej Gó-
rze i w jej najbliższym otoczeniu 
znajdują się liczne rzeźby i po-
mniki o charakterze religijnym.

Jednym z najbardziej charak-
terystycznych miejsc jest Dro-
ga Krzyżowa. Czternaście sta-
cji wybudowano w zgłębieniu 
terenu ogrodu klasztornego (to 
ślad po dawnych fosach) w la-
tach 1900-1913. Odlane w brązie 
grupy rzeźbiarskie stanowią 
dzieło Piusa Welońskiego, z któ-
rym współpracowali Konstanty 
Laszczka, Hipolit Marczewski 
i Leonard Wasilkowski. Granito-

we postumenty stacji zaprojekto-
wał zaś architekt Stefan Szyller. 

Z kolei na placu wokół klasztoru 
w latach 1989–2005 powstało 20 
stacji tzw. Drogi Różańcowej. Ta-
jemnice różańca św. zobrazowano 
zgodnie z projektem Wiktora Zina 
oraz Tomasza Rossa.
Na placu przed szczytem sank-
tuarium znajdziemy również po-
mnik Matki Bożej Niepokalanej 

(odsłonięto go w 2009 r.). Figurę 
Maryi wykonał z marmuru rzeź-
biarz Kamil Drapikowski. Przed 
laty (do czasu zakończenia pano-
wania rosyjskiego) na tej kolum-
nie stał posąg cara Aleksandra II, 
a następnie, po 1918 r. zastąpiła 
go wpierw drewniana, a później 
wapienna neobarokowa figura 
Matki Bożej. Na skutek podnisz-
czenia w 2009 r. przeniesiono ją 
do jasnogórskiego muzeum.
Bardzo znany pomnik prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(nazywanego Prymasem Tysiąc-
lecia) znajdziemy na skwerze tuż 
przy placyku przed głównym wej-
ściem do Bramy Lubomirskich 
(czyli głównego wejścia do sank-
tuarium). Odsłonięto go 26 sierp-

nia 1997 r. Przyklękająca i pochy-
lona postać kardynała, zwrócona 
jest w kierunku kaplicy Matki Bo-
żej. Wykonano ją z brązu według 
projektu Jana Kucza.
Wspominany już pomnik o. Au-
gustyna Kordeckiego znajduje 
się na wałach, w centralnej części 
bastionu Potockich. Został wy-
konany ze spiżu według projektu 
Henryka Stattlera. Na wszystkich 

czterech bokach cokołu znajdują 
się herby zasłużonych przy obro-
nie Jasnej Góry rodów: Czarniec-
kich, Krzyżtoporskich, Skórzew-
skich oraz Zamoyskich.
Z kolei na bastionie św. Trój-
cy (czyli północno-wschodnim) 
znajdziemy pomnik św. Jana 
Pawła II. Mierzy on ponad 4 me-
try (nie licząc cokołu). Autorem 
wykonanego z brązu wizerunku 
Papieża Polaka jest Władysław 

Dudek. Dzieło zostało odsłonięte 
i poświęcone 26 sierpnia 1999 r. 
– w dniu uroczystości Matki Bo-
skiej Częstochowskiej (odbywała 
się ona z udziałem Episkopatu 
Polski).
Dzieło to ukazuje stojącego pa-
pieża w sutannie, z piuską w lewej 
ręce, wyciągającego prawą dłoń 
w geście pozdrawiania. Cokół 
okryty jest płytami z czerwone-
go marmuru (ta z frontu zawiera 
herb papieski).

Pomnik Jana Pawła II na Ja-
snej Górze

Na uwagę zasługuje także pomnik 
Rodziców św. Jana Pawła II. 
Znajdziemy go nieopodal Domu 

Pielgrzyma im. św. Jana Pawła 
II, przy budynku obok recepcji. 
Postacie Emilii i Karola Wojty-
łów umieszczono na niewysokim 
ceglanym cokoliku. Pomnik od-
słonięto w sierpniu 1991 w. Dwie 
figury naturalnej wielkości zapro-
jektował i wyrzeźbił w 1987 r. Jó-
zef Marek.

(AK, fot. pixabay)
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Wygłodniałe gąsie-
nice ćmy buksz-
panowej niszczą 

w ekspresowym tempie buksz-
pany i wiele innych krzewów 
ozdobnych (m.in.: trzmielina, 
laurowiśnia, wrzosowate). 
W Polsce, ćma bukszpano-
wa (Cydalima perspectalis) 
nie ma naturalnych wrogów, 
dlatego jest tak uciążliwa. 

PO CZYM POZNAĆ ŻEROWA-
NIE?

Przyglądając się krzewom buksz-
panu można dostrzec: obgryzione 
brzegi liści, zjedzone całe liście, 
pozostawione grudy odchodów, 
spustoszenie na krzewach, krze-
wy pokryte przędzą, zamieranie 
bukszpanu, usychanie w konse-
kwencji uszkodzenia rośliny.

ZWALCZANIE GĄSIENICY 
ĆMY BUKSZPANOWEJ.

Do walki stosuje się insektycyd 
biologiczny, bezpośrednio prze-
znaczony do profesjonalnego, se-
lektywnego zwalczania gąsienicy 
ćmy bukszpanowej, zawierający 
Bacillus thuringiensis var. Aiza-
wai szczep ABTS-1857. Żołądko-
we działanie środka na gąsienice 
wymaga starannego pokrycia su-
chego bukszpanu cieczą użytkową 
preparatu, wiedzą o tym doświad-
czeni ogrodnicy i sprzedawcy. 
Oprysku nie należy wykonywać 
w razie spodziewanego opadu 
deszczu i do 6 godzin po opadach. 
Po spożyciu środka gąsienice 
przestają żerować, a następnie 
giną po upływie 24-72 godzin. Po-
wtórne zastosowanie preparatu 
jest możliwe po upływie 6 dni.

REGENERACJA BUKSZPANU.  

Istotnym działaniem w regenera-
cji bukszpanu jest jego wzmocnie-
nie i odżywienie. Chcąc, by szybko 
powróciła świetność bukszpanu 
należy zastosować dwa specjali-
styczne preparaty do pielęgnacji 
bukszpanu:
• Preparat, który należy zasto-

sować po zwalczeniu gąsienic 
oraz po cięciu bukszpanu, to 
środek dolistny, Topbuxus 
Health – mix, wyróżnio-
ny w Polsce dwoma Złotymi 
Medalami w 2018r i 2017r. 
Międzynarodowych Targów 
w Poznaniu. Topbuxus He-
alth-mix jest preparatem 
w 100% na naturalnej ba-
zie z zawartością pierwiast-
ków śladowych. Wzmacnia 
komórki roślin, poprawia 

sprężystość. Zatrzymuje i li-
kwiduje choroby grzybowe. 
Stosowany regularnie uod-
parnia na Cylindrocladium. 

Dzięki niemu liście stają się 
zielone i błyszczące. Bez-
pieczny dla ludzi, zwierząt 
i owadów. Wydajny, łatwy 
w użyciu, do upraw w gruncie 
i donicy. 

• W pielęgnacji bukszpanu 
niezbędne jest także na-

Ćma bukszpanowa i regeneracja bukszpanu
wożenie krzewów prepa-
ratem Topbuxus Grow. 
Topbuxus Grow jest ideal-
nym, w pełni zbilansowanym, 
podstawowym nawozem dla 
bukszpanów. Krzewy te są 
specyficznymi roślinami, po-
trzebują w odpowiednim cza-
sie, odpowiedniej ilości siar-
ki, magnezu, wapnia i potasu.  

Prawidłowy stosunek NPK 
jest niezbędny. Topbuxus 
Grow jest nawozem, który 
spełnia te wszystkie wymaga-

nia. Szybko wchłaniany przez 
rośliny sprawia, że efekty są 
widoczne w krótkim czasie. 
Odpowiednio odżywia buksz-
pany podczas wzrostu, utrzy-
muje bukszpan zdrowy i bez 
żółtych liści.

Więcej informacji na temat pielę-
gnacji bukszpanu na:
www.centrumzieleni.eu
Wszystkie wymienione preparaty 
do pielęgnacji bukszpanu dostęp-
ne są w sklepie ogrodniczo – zoo-
logicznym „OSKAR” przy Alei Po-
koju 4 w Częstochowie.

Dom

Bukszpan po żerowaniuBukszpan po żerowaniu

Topbuxus GrowTopbuxus Grow

Topbuxus Health-mixTopbuxus Health-mix
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Każdy chce mieć łatwy do-
stęp do rzeczy, po które 
sięgamy codziennie. Nie-

stety, często oznacza to trzy-
manie mnóstwa przedmiotów 
na zewnątrz. Tworzymy tym 
samym wrażenie nieporządku, 
który może stać się powodem 
do wstydu przy niespodziewa-
nej wizycie. Co zatem zrobić, 
żeby mieć pod ręką klucze, 
okulary przeciwsłoneczne, 
biżuterię, notatki i inne do-
mowe drobiazgi? Trzeba po 
prostu stworzyć dla nich miej-
sca, z których łatwo będzie je 
wyciągnąć, a które jednocze-
śnie wprowadzą w naszą prze-
strzeń ład.

Przedpokój w porządku

Każdy, kto nas odwiedza, nawet 
jeśli to kurier z przesyłką, wi-
dzi nasz przedpokój. Dla nas to 
pierwsze i zarazem ostatnie miej-
sce, w jakim jesteśmy wychodząc 
i wracając do domu. Porozrzucane 
szale, rękawiczki i odzież wierzch-
nia przypominają czasem pobo-
jowisko. Jak tego uniknąć? Nie-
zbędne jest posiadanie wieszaków 
na okrycia. Może być duży wolno-
stojący lub naścienny. Ważne, aby 
ilość haczyków była przynajmniej 
o dwa większa, niż liczba domow-
ników. Dzięki temu każdy będzie 
miał swój własny wieszak i po-
zostawimy przestrzeń dla gości. 
Wybierając wieszaki montowane 
na ścianie zyskujemy przestrzeń, 
a dodatkowo zamontowana nad 
nimi półka rozwiąże problem 
miejsca dla czapek i rękawiczek. 
Na kilka kompletów kluczy wy-
starczy postawić na stoliku czy 
szafce ładny talerzyk lub spodek. 

Oryginalnie będzie wyglądać 
wykorzystanie stylowej paterki 
z żeliwa lub masy pokrytej brą-
zem. Kiedy jednak w grę wcho-
dzą nie tylko klucze od domu, ale 
również od samochodu, biura, 
a może i dodatkowe klucze do 
kogoś z rodziny, warto umiej-
scowić w przedpokoju wiszącą 
szafkę na klucze. Pozwoli ona na 
organizację kluczy na wieszakach 
ukrytych dla gości za zdobionymi 
drzwiczkami. Na dodatki pokro-
ju okularów przeciwsłonecznych 
warto zagospodarować szufladkę, 
jeśli w przedpokoju stoi komoda, 
a jeżeli mamy w nim stolik, to cie-
kawym rozwiązaniem okaże się 
duża szkatułka w kształcie książ-
ki. W podobnej możemy trzymać 
świeżą korespondencję.

Szkatułka – miejsce na ko-
biece drobiazgi

Zarówno w łazience jak i sypialni 
kobiety lubią zostawiać biżuterię. 
Niestety trzymanie jej na wierz-
chu może irytować mężczyzn, 
kiedy jej część ciągle spada im 
z półki. Grozi to także jej zawie-
ruszeniem lub uprowadzeniem 
przez dzieci. Idealnym rozwią-
zaniem będzie zaopatrzenie się 
w szkatułkę, a najlepiej kilka. Po-
zwolą one panią posegregować bi-
żuterię w zgodzie z własnymi kry-
teriami. Można trzymać osobno 
bransoletki, kolczyki, zawieszki, 
ale można kierować się tym, jak 
często zakłada się pewne dodatki. 
Jednocześnie będą stanowić pięk-
ną ozdobę. Taką funkcję pełni na 
przykład obecność szkatułek Fa-
berge.

Gustowne i praktyczne spo-
soby na ład

Szkatułki, ozdobne pudełka, małe 
szafeczki, dobrze zagospodarowa-

ne szuflady na domowe drobia-
zgi. Oto najprostsze sposoby na 
lepsze wykorzystanie przestrzeni 
bez utrudniania sobie dostępu do 
zawsze potrzebnych rzeczy. Jeśli 
wybierając schowki będziemy kie-

rować się utrzymaniem stylu na-
szego wnętrza, nie tylko ułatwimy 
sobie utrzymanie porządku, ale 
dodatkowo podkreślimy charak-
ter naszego mieszkania.

Pudełka kartonowe i ozdob-
ne znakomicie sprawdzą 
się zarówno w biurze jak 
i w domu.

Do optymalnego wykorzystania 
przestrzeni doskonale nadają się 
pudełka dekoracyjne. Estetyczne 
i funkcjonalne pomogą uporząd-
kować i zorganizować każde po-
mieszczenie. Świetnie prezentują 
się we wnętrzach nowoczesnych 
i minimalistycznych, gdzie liczy 
się maksymalne wykorzystanie 
miejsca oraz zagospodarowanie 
go w sposób użyteczny. 

Dzięki zastosowaniu pudełek 
można nie tylko odpowiednio 
posegregować potrzebne przed-
mioty, ale również spójnie za-
aranżować każde pomieszczenie. 
Pudełka dekoracyjne spotyka się 

coraz częściej w biurach, gdzie 
porządek i odpowiednia orga-
nizacja przestrzeni są najważ-
niejsze. Różnorodność wzorów 
i materiałów, z jakich są wyko-
nane to dodatkowe atuty takiego 
rozwiązania. Jeśli zależy nam na 
łatwym utrzymaniu porządku, 
maksymalnym wykorzystaniu 
przestrzeni i oryginalnej aranżacji 
warto pomyśleć o pudełkach de-
koracyjnych.

(red.)

Domowe drobiazgi, czyli jak zorganizować 
dla nich miejsce i utrzymać porządek
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Wybieramy dach z blachy
Pokrycia blaszane cieszą 

się coraz większą popu-
larnością. Stopniowo 

odchodzimy od klasycznych 
dachówek ceramicznych, de-
cydując się na lżejsze i niejed-
nokrotnie tańsze możliwości. 
Blacha dachowa może być sto-
sowana zarówno w domach 
jednorodzinnych, jak i obiek-
tach przemysłowych czy gara-
żach. Zanim jednak wybierze-
my takie rozwiązanie, warto 
zastanowić się nad rodzajami 
pokryć z blachy i poznać ich 
właściwości. O czym musimy 
pamiętać, kiedy chcemy mieć 
dach z blachy?

Dlaczego warto się zdecydo-
wać na dach z blachy?
Materiał jaki wybierzemy na po-
krycie dachu jest bardzo ważny. 
To od niego zależy, czy będziemy 
mogli odpowiednio regulować 
temperaturę w domu, ponadto 
odgrywa istotną rolę w kwestii na-
szego bezpieczeństwa. Nie da się 
też ukryć, że dach – bez względu 
na to, czy płaski, czy spadzisty – 
powinien pasować do reszty pose-
sji i prezentować się estetycznie. 
W przeciwnym wypadku, nawet 
pieczołowicie zaprojektowany, 
nowoczesny budynek nie będzie 
wyglądał tak okazale, jak byśmy 
tego chcieli.

Dach z blachy posiada wiele za-
let. Przede wszystkim jest bardzo 
wytrzymały. Jeśli skorzystamy 
z usług uznanego producenta, 
możemy być pewni, że nie za-
szkodzą mu nawet ekstremalne 
warunki atmosferyczne. W związ-
ku z tym nie musimy się obawiać 
o intensywne promieniowanie 
słoneczne czy obfite opady – bla-
cha na dachu nie odkształci się 
i zachowa ładny wygląd przez dłu-
gie lata.
Jedną z fundamentalnych kwestii 
w przypadku doboru pokrycia da-
chowego jest jego ciężar. Nawet 
najbardziej solidna konstrukcja 
stropu może zostać naruszona, je-
śli nie zadbamy o kwestie bezpie-
czeństwa. Pamiętajmy też o tym, 
że materiały o większej wadze, jak 
chociażby dachówka cementowa 
bądź ceramiczna, będą sprawiały 
więcej problemów w trakcie mon-
tażu. W końcu musimy najpierw 
wszystko przewieźć, rozładować, 
a następne przenieść na dach. 
W przypadku wykorzystania bla-
chy nie musimy borykać się z tak 
uciążliwymi kwestiami. Blasza-
ne pokrycia dachowe są lekkie, 
a przy tym wyjątkowo proste do 
zamontowania, dlatego istnieje 
duża szansa, że będziemy mogli 
to zrobić samodzielnie. Co za tym 
idzie zaoszczędzimy pieniądze, 
które normalnie przeznaczyliby-

śmy na wynajęcie ekipy fachow-
ców.
Skoro już mowa o kosztach, war-
to wiedzieć, że dach z blachy to 
jedno z najtańszych rozwiązań na 
rynku. Oczywiście wiele zależy od 
rozmiarów powierzchni, jednak 
za blachodachówkę czy blachę 
trapezową zdecydowanie zapłaci-
my mniej niż w przypadku innych 
form pokrycia.

O czym pamiętać przy wyborze 
materiału na dach?
Najistotniejsze są z pewnością do-
kładne pomiary dachu, tak żeby-
śmy mogli zamówić wystarczającą 
ilość materiału. Warto powierzyć 
to sprawdzonemu dekarzowi. Bla-
chę można dowolnie przycinać, 
tak by dało się ją dopasować, nie 
wolno jednak tego robić szlifierką 
kątową. To urządzenie nagrzewa 
się podczas pracy, a wysoka tem-
peratura może uszkodzić ochron-
ną powłokę. W tym celu lepiej 
sprawdzą się nożyce elektryczne 
lub ręczne.
Każde pokrycie dachowe wyma-
ga wykonania odpowiedniego 
rusztowania. Więźba dachowa 
musi być stabilna i wykonana 
z dużą precyzją. Przed rozpo-
częciem montażu blachy nie za-
pominajmy o zastosowaniu folii 
paroprzepuszczalnej. Dzięki niej 
zapewnimy sobie szczelność da-

chu, a jednocześnie właściwą 
cyrkulację powietrza. Woda nie 
będzie się przedostawała do wnę-
trza domu, zaś para wodna nie za-
cznie się skraplać. Tym sposobem 
zapobiegamy zawilgoceniu, które 
mogłoby prowadzić do rozwoju 
grzybów.

Blacha płaska
Może być wykonana ze stali, mie-
dzi lub aluminium, nie brakuje 
również modeli tytanowo-cyn-
kowych. Możemy także rozważyć 
blachę powlekaną, która posiada 
powłokę z tworzywa sztucznego 
lub posypkę mineralną. By mon-
taż przebiegł sprawnie, musimy 
zadbać o sztywne poszycie. Blacha 
płaska może przetrwać w niena-
ruszonym stanie nawet przez 40-
50 lat, oczywiście o ile będziemy 
pamiętać o tym, by odpowiednio 
ją konserwować. Warto zwrócić 
uwagę, czy wybierany przez nas 
model został pokryty substancją 
zapobiegającą korozji, co znaczą-
co przedłuży jego trwałość.

Blachodachówka
Blachodachówka należy do naj-
chętniej wybieranych blaszanych 
pokryć dachowych. Swoją popu-
larność zawdzięcza niskiej ce-
nie, prostocie montażu i przede 
wszystkim szerokiemu wyborowi 
kolorystycznemu. Dzięki temu 

nasz dach może dopasować się 
do reszty domu. Arkusze wyko-
nane z blachy ocynkowanej mogą 
mieć spore rozmiary, co znacząco 
przyspiesza tempo prac. Podob-
nie jak w przypadku blachy pła-
skiej, blachodachówkę możemy 
kupić z posypką mineralną. De-
cydując się na taki dach z blachy, 
zapewniamy sobie wysoką jakość 
i trwałość. Blachodachówka nie-
wiele waży (maksymalnie 5 kg na 
1 m²), a przy tym wygląda bardzo 
estetycznie. Doskonale imituje 
wygląd tradycyjnych dachówek 
ceramicznych.
Blacha trapezowa
Niegdyś była wykorzystywana 
głównie w magazynach, halach 
produkcyjnych itd., teraz coraz 
częściej blacha trapezowa jest 
stosowana również w obiektach 
mieszkalnych. Swoją nazwę za-
wdzięcza charakterystycznym 
profilom w kształcie trapezu, 
które mogą mieć różną wysokość 
w zależności od modelu. W przy-
padku domów jednorodzinnych 
zaleca się wykorzystanie arkuszy 
o niższym profilu. Blacha tra-
pezowa jest niezwykle odporna na 
uszkodzenia i warunki zewnętrz-
ne, a przy tym sprawia, że dach 
wygląda estetycznie i ciekawie. 
Podobnie jak pozostałe pokrycia 
blaszane niewiele waży i łatwo ją 
zamontować. (red)
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Ogrodzenie domu – jakie materiały wybrać?
Ogrodzenie domu daje 

nam poczucie bezpie-
czeństwa i zachowania 

prywatność na własnej pose-
sji. Ma ono szczególne znacze-
nie na froncie budynku – czyli 
od strony ulicy – ponieważ po-
winno podkreślać urodę bu-
dynku, a do tego chronić przed 
hałasem. W zależności od wy-
branych materiałów do zbu-
dowania ogrodzenia domu ich 
wytrzymałość, estetyka oraz 
konieczny czas poświęcony na 
czyszczenie lub konserwację, 
będzie inny.

Estetyczne ogrodzenie reprezen-
tuje dom i jego mieszkańców, 
a niekiedy zdradza nieco więcej 
na temat jego właścicieli. Przej-
rzyste panele z siatki czy szczelne 
mury od razu podpowiadają, jaki 
stosunek do prywatności mają 
domownicy. Ogrodzenie mówi też 
o gustach właścicieli.

DREWNIANE OGRODZENIE 
DOMU
Naturalne drewno jest uznawa-
ne za jedno z najbardziej trady-
cyjnych i ciepłych materiałów. 
Kształt prefabrykowanych drew-
nianych elementów może być 
bardziej oryginalny i nieoczywisty 
niż sztachety. Mimo takich nowo-
czesnych projektów materiał ten 

zawsze wprowadza sielski klimat 
do krajobrazu. Drewniany płot 
możemy zbudować samodzielnie 
lub zamówić w gotowych pane-
lach, które zawiesimy pomiędzy 
słupkami. Każdorazowo należy 
jednak odpowiednio zaimpregno-
wać materiał lakierem, lakiero-
bejcą, emalią lub olejem. Drewno 
wymaga konserwacji co kilka lat, 
by nie dopuścić do powstawania 
pleśni, grzybów i by nie zalęgły się 
w nim owady.

ALUMINIOWE OGRODZENIE
Nowoczesne ogrodzenia alumi-
niowe to przede wszystkim nie-
zwykle eleganckie przęsła, które 
przypominają żaluzje. Pasują 
one do aranżacji industrialnych 

i chłodnych minimalistycznych 
brył domu, dodatkowo współgra-
ją niemal z każdym materiałem 
wykończenia elewacji. Charakte-
ryzują się także gładką powierzch-
nią, którą łatwo wyczyścić z kurzu 
i innych zanieczyszczeń. Bliską 
temu stylowi alternatywą są rów-
nież zwarte przęsła metalowe. Ich 
pofalowana powierzchnia prezen-
tuje się surowo i industrialnie, 
a do tego stanowi skuteczną, litą 
ochronę posesji.

PANELOWE OGRODZENIE 
DOMU
Ogrodzenia panelowe to sztywne 
siatki, które montuje się za po-
mocą spinki na specjalnie prze-
znaczonych do tego słupach. Jest 

to rozwiązanie niedrogie i sto-
sowane często do ogrodzenia 
dużych posesji. Druciane panele 
mogą służyć za tymczasową osło-
nę w trakcie budowy, ponieważ 
łatwo je zamontować, a także 
ściągnąć, gdy na działkę wjeżdża 
ciężki sprzęt. Zastosowanie takie-
go ogrodzenia na zamieszkanej 
działce – np. na froncie domu – 
wymaga posadzenia żywopłotu 
lub drzewek, bo prześwitująca 
siatka nie zapewnia prywatności 
użytkownikom terenu.

PŁOT KUTY
Ręcznie kute przęsła, bramy 
i furtki stanowią niezwykle re-
prezentacyjne wejście na pose-
sję. Ich kształt można dobrać do 

stylu domu. Choć mają ażurową 
strukturę, ich konstrukcja daje 
poczucie stabilności i bezpieczeń-
stwa. Taki rodzaj ogrodzenia nie 
niszczeje przez lata. Oczywiście 
wyrób ręcznie kutego ogrodzenia 
jest dość drogi. Tańszą alternaty-
wę stanowią żeliwne przęsła odle-
wane mechanicznie.

BETONOWE OGRODZENIE 
DOMU
Prefabrykowane segmenty z beto-
nu mogą być lite lub ażurowe. Po-
woli wychodzą z mody, lecz wciąż 
można kreatywnie zaadaptować 
je w swoim ogrodzeniu. Ich zaletą 
jest niewielka cena i odporność na 
zmienne warunki atmosferyczne.
(red)

Dom
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Eltrox Włókniarz zremisował we Wrocławiu, a w piątek w ważnym meczu podejmuje rozpędzoną Stal Gorzów 

Żużlowcy Eltrox Włóknia-
rza w minioną niedzielę 
zremisowali we Wro-

cławiu z Betard Spartą 45:45 
i wywieźli dwa ważne punkty 
za remis i bonus, a już w piątek 
o godz. 20:30 podejmują roz-
pędzoną Stal Gorzów, która 
wygrała cztery mecze z rzędu 
i walczy o play-off. 
Spotkanie we Wrocławiu było 
zacięte i trzymało w napięciu do 
ostatniego wyścigu. Przed ostat-
nim startem gospodarze prowa-
dzili 44:40. Przed taśmą w ostat-
nim, 15. biegu stanęli po stronie 
gospodarzy: Maciej Janowski 
i Chris Holder oraz Leon Madsen 
i Fredrik Lindgren. Częstochow-
scy żużlowcy wygrali start i do-
brze rozegrali pierwszy łuk. Wy-
szli na prowadzenie i nie oddali 
go do końca. Tym samym urato-
wali remis dla Eltrox Włókniarza. 
Początek spotkania należał jed-
nak do gospodarzy, którzy dwa 
pierwsze wyścigi wygrali po 4:2. 
W trzecim biegu Paweł Przedpeł-
ski i Jason Doyle zdobyli 5 punk-
tów i doprowadzili do wyrówna-
nia. Remis w meczu utrzymywał 
się do 6. biegu. Po 9. biegu wro-
cławianie prowadzili już 30:24, 
a po 13. 42:36. Eltrox Włókniarz 
bardzo dobrze zaprezentował się 
jednak w biegach nominowanych, 
w których zdobył aż 9 punktów. 
W 14. wyścigu Doyle z Madsenem 

wygrali 4:2 z Woffindenem oraz 
Drabikiem i zmniejszyli straty 
do 4 punktów. Przed ostatnim 
biegiem dnia Betard Sparta pro-
wadziła 44:40. Częstochowianie 
mieli szansę na remis, ale ostatni 
bieg musieli wygrać 5:1. I doko-
nali tego Madsen z Lindgrenem, 

którzy pokonali Janowskiego oraz 
Holdera i zapewnili częstochow-
skiej drużynie remis.
Widać, że trener Marek Cieślak 
i prezes Michał Świącik zmobi-
lizowali zespół na mecz we Wro-
cławiu. Teraz ta mobilizacja musi 
trwać do końca sezonu. Do zakoń-
czenia rundy zasadniczej pozo-
stały 4 kolejki. Eltrox Włókniarz 
w piątek o godz. 20:30 podejmo-
wać będzie Moje Bermudy Stal 
Gorzów. Stal nieoczekiwanie włą-
czyła się do walki o play-off. Ta 
drużyna po 6 kolejkach miała na 

koncie... 0 punktów. Ostatnio wy-
grała jednak 4 mecze z rzędu i ma 
już na koncie 9 „oczek” i realne 
szanse na play-off. Rozpędzona 
Stal będzie chciała wygrać w pią-
tek w Częstochowie. Jeśli gorzow-
scy żużlowcy wygrają to zdobędą 
3 punkty (2 za wygraną i 1 za bo-

nus) i zbliżą się do częstochow-
skich Lwów na 1 punkt. Dlatego 
dla teamu trenera Marka Cieślaka 
w piątek szykuje się bardzo ważny 
mecz. Włókniarz jest po ostatnim 
remisie we Wrocławiu, ale u sie-
bie przegrał trzy mecze z rzędu 
(z Motorem Lublin, Falubazem 
Zielona Góra i Unią Leszno). Dla-
tego kibice oczekują przełamania 
i wygranej, która przybliży często-
chowskich żużlowców do play off. 
O piątą wygraną z rzędu i szansę 
na play off przyjedzie walczyć Stal 
Gorzów. Dlatego tego meczu nie 

można zlekceważyć i trzeba się do 
niego przygotować, jak do walki 
o „życie”...
W awizowanym składzie Stali Go-
rzów znajdują się m.in. Krzysztof 
Kasprzak i Niels Kristian Iversen, 
ale za tych zawodników należy 
spodziewać się zmiany i z/z. Jest 
też znajdujący się ostatnio w bar-
dzo dobrej formie mistrz świata 
Bartosz Zmarzlik. 
W miniony wtorek zawodnik 
Eltrox Włókniarza Jason Doy-
le startował w lidze szwedzkiej 
i zdobył komplet 15 punktów. 
Ostatnie trzy starty Doyle miał 
niezłe. W miniony weekend w fi-
nale IMME zajął 2. miejsce, do-
brze pojechał też w niedzielę we 
Wrocławiu i we wtorek w Szwecji. 
Dlatego należy mieć nadzieję, że 
Doyle problemy ma już za sobą. 
Początek piątkowego meczu El-
trox Włókniarza z Moje Bermu-
dy Stalą Gorzów zaplanowano 
o godz. 20:30. Mecz odbędzie 
się z zachowaniem zasad sani-
tarnych. Bilety dostępne są tylko 
drogą elektroniczną. (AK)
Betard Sparta Wrocław – Eltrox 
Włókniarz Częstochowa 45:45
Betard Sparta Wrocław: Janowski 
11 (1,3,3,3,1), Drabik 7 (1,2,1,3,0), 
Holder 9 (3,2,2,2,0), Fricke 2 
(0,1,-,1), Woffinden 9 (1,3,2,1,2), 
Czugunow 6 (3,2,1,0), Curzytek 1 
(1,0,0).

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 
Madsen 12 (2,2,2,2,1,3), Przed-
pełski 4 (3,1,0,-), Lindgren 11 
(0,3,3,3,0,2), Holta 0 (0,0,-,-), 
Doyle 9 (2,1,1,2,3), Miśkowiak 9 
(2,3,0,3,0,1), Świdnicki 0 (0,0).
Awizowane składy na mecz Włók-
niarz - Stal: Moje Bermudy Stal 
Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. 
Krzysztof Kasprzak, 3. Anders 
Thomsen, 4. Bartosz Zmarzlik, 
Niels Kristian Iversen, 6. Rafał 
Karczmarz, 7. Wiktor Jasiński. 
Eltrox Włókniarz: 9. Rune Holta, 
10. Jason Doyle, 11. Fredrik Lind-
gren, 12. Paweł Przedpełski, 13. 
Leon Madsen, 14. Mateusz Świd-
nicki, 15. Jakub Miśkowiak. 

Tabela przed 11. kolejką PGE Eks-
traligi
1. Fogo Unia Leszno  10  
19  88
2. SM Solar Falubaz Zielona Góra  
10  17  47
3. Motor Lublin  10  13  
42
4. Eltrox Włókniarz Częstochowa  
10  13  44
5. Betard Sparta Wrocław  
10  11  10
6. Moje Bermudy Stal Gorzów  
10  9  -14
7. MrGarden GKM Grudziądz  
10  8  -32
8. ROW Rybnik  10  2  
-185
(AK)
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Raków rozpoczyna nowy sezon w PKO Ekstraklasie meczem z mistrzem Polski Legią Warszawa. 
Co ugra Raków na 100-lecie klubu?

Zawodnicy UKS Speedway Rędziny i Bocar Włókniarz Częstochowa ścigali się IMP na mini-żużlu

Przedsezonowa prezentacja piłkarzy Rakowa Częstochowa 
odbyła się... w halach Huty Częstochowa

Raków Częstochowa 
w 2021 roku będzie świę-
tował 100-lecie klubu. 

W sobotę częstochowscy piłka-
rze meczem z mistrzem Polski 
Legią Warszawa rozpoczynają 
nowy sezon w PKO Ekstra-
klasie. Co ugrają piłkarze 
Rakowa na 100-lecie klubu, 
które przypada w 2021 roku? 

Raków Częstochowa w poprzed-
nim sezonie był beniaminkiem 
w PKO Ekstraklasie. O mały 
włos, a grałby w grupie mistrzow-
skiej i walczył o czołowe miejsca 
w Polsce. Ostatecznie czerwo-
no-niebiescy walczyli w grupie 
spadkowej. Utrzymanie zapew-
nili sobie dość szybko, a se-
zon zakończyli na 10. pozycji.  

Nadchodzący sezon dla kibiców 
Rakowa ma być wyjątkowy. Klub 
w 2021 roku będzie obchodził 
swoje 100-lecie. Dlatego piłkarze 
i cała drużyna powinna postarać 
się o jak najlepszy wynik. Takim 

rezultatem na pewno byłaby wal-
ka o czołówkę tabeli i... europej-
skie puchary. Tym bardziej, że 
na przełomie marca i kwietnia 

2021 roku Raków powinien grać 
już w Częstochowie na przebudo-
wanym stadionie, który ma speł-
niać wymogi ekstraklasy. Umowa 
przebudowy zakłada 8-miesięcz-
ny czas realizacji. A prace przy 
Limanowskiego 83 już trwają i to 

w zaawansowanym tempie... 
Działacze Rakowa przed sezonem 
pozyskali kilku nowych zawod-
ników. To m.in. Grek Giannis 

Papanikolaou, Łotysz Vladislav 
Gutkovskis, Maciej Wilusz, Mar-
cin Cebula, Słowak Branislav Pin-
droch. 
Piłkarze Rakowa do nowego i być 
może wyjątkowego sezonu przy-
gotowywali się na zgrupowaniu 

w Warce. Czerwono-niebiescy ro-
zegrali tam dwa mecze kontrolne. 
Pokonali 5:0 Koronę Kielce i 4:1 
Wigry Suwałki. 14 sierpnia Ra-
ków miał grać mecz 1/32 Pucharu 
Polski z Sandecją Nowy Sącz, ale 
mecz z uwagi koronawirusa został 
odwołany i przełożony. Raków 
zorganizował sobie „na szybko” 
sparing ze Skrą Częstochowa, któ-
ry zakończył się remisem 1:1.
Forma Rakowa w sparingach jest 
bardzo dobra, ale również Legia 
Warszawa imponuje skuteczno-
ścią strzelecką. W 1/32 Pucharu 
Polski legioniści rozbili w Bełcha-
towie, na tym samym stadionie, 
na którym zagrają w sobotę z Ra-
kowem, GKS Bełchatów aż 6:1. We 
wtorek z kolei wygrali w kwalifi-
kacjach Ligi Mistrzów z irlandz-
kim Linfield FC 1:0 i awansowali 
do II rundy eliminacji. Bramkę na 
wagę awansu zdobył Jose Kante. 
Legia Warszawa myśli o obronie 
mistrzowskiego tytułu, a także 
o awansie do fazy grupowej Ligi 
Mistrzów. Przed obecnym sezo-

nem działacze i trenerzy Legii 
zakontraktowali m.in.: Artura 
Boruca, Bartosza Kapustkę, Fili-
pa Mladenovicia, Josipa Jurano-
vicia i Rafaela Lopesa. Pozyska-
nie reprezentantów Polski oraz 
obcokrajowców jest sygnałem, że 
warszawski klub będzie w tym se-
zonie jeszcze silniejszy. 
We wtorek Legia zagrała w nastę-
pującym składzie. Trener Alek-
sandr Vuković na mecz z Linfield 
FC desygnował skład: Boruc - 
Karbownik, Jędrzejczyk, Wiete-
ska, Mladenović, Antolić, Slisz 
(46. Rosołek), Wszołek, Gvilia, 
Luquinhas, Pekhart (70. Kante). 
W składzie Legii z nowych zawod-
ników pojawili się tylko Boruc 
i Mladenović, ale w sobotę w Beł-
chatowie można spodziewać się 
korekt w kadrze Legii. 
Sobotni mecz Rakowa z Legią za-
powiada się dla kibiców czerwo-
no-niebieskich bardzo ciekawie. 
Rozpocznie się o godz. 20. 

(AK)

UKS Speedway Rędziny 
był organizatorem I i II 
rundy Indywidualnych 

Mistrzostw Polski w mini-żuż-
lu w klasie 85-125 cc. Z dobrej 
strony zaprezentowali repre-
zentant gospodarzy Miłosz Ko-
walski i zawodnik Bocar Włók-
niarz Kacper Halkiewicz. 

W I rundzie startowało 12 zawod-
ników. 
Podium zajęli żużlowcy z Byd-
goszczy, Zielonej Góry i Ryb-
nika. 5. miejsce z 10 punktami 
(2,3,2,1,2) zajął Paweł Caban 
z Bocar Włókniarz. Na 7. pozy-
cji został sklasyfikowany Mikołaj 
Szlempo z UKS Speedway Rę-

dziny, który zdobył 9 punktów 
(1,2,2,3,1). 
Tego samego dnia po przerwie 
obiadowej odbyła się na torze 
w Rędzinach II runda IMP w kla-
sie 85-125 cc. Startowało w niej 
10 adeptów. Wygrał zawodnik 
z Rybnika (15 punktów), ale na 
drugim stopniu podium stanął 
Miłosz Kowalski z UKS Speedway 
Rędziny, który zdobył 13 punktów 
(3,3,2,3,2). Na trzecim miejscu 
na podium zameldował się repre-
zentant Bocar Włókniarza Kacper 
Halkiewicz, który wywalczył 12 
punktów 12 (3,w,3,3,3). 

W zawodach startował też dru-
gi z reprezentantów gospodarzy 
UKS Speedway Rędziny – Wiktor 
Andryszczak, który zgromadził  
11 punktów (3,2,1,2,3), które dały 
mu 7. miejsce.

Jak informują organizatorzy 

z UKS Speedway Rędziny Kac-
per Halkiewicz ustanowił nowy 
rekord toru i dostał za to puchar 
wójta Gminy Rędziny Pawła Mi-
litowskiego. Natomiast zawodnik 
z Zielonej Góry Krystian Gręda 

otrzymał puchar Starosty Często-
chowskiego Krzysztofa Smeli za 
najbardziej widowiskową jazdę. 

(AK)

Raków Częstochowa w so-
botę meczem z mistrzem 
Polski Legią Warsza-

wa rozpoczyna nowy se-
zon w PKO BP Ekstraklasie. 
W środę w jednej z hal Huty 
Częstochowa, w przeszłości 
wieloletniego sponsora druży-
ny, odbyła się prezentacja pił-
karzy i całej drużyny Rakowa.  

Raków Częstochowa dotych-
czas przeprowadzał prezentacje 
drużyny w różnych miejscach. 
Działacze i piłkarze spotykali się 
m.in. w amfiteatrze na Prome-
nadzie im. Czesława Niemenda 

czy też na Placu Biegańskiego. 
Tym razem z uwagi na obostrze-
nia sanitarne nie było spotkania 
z fanami i kibicami w plenerze. 
Działacze i marketingowcy Ra-
kowa wymyślili, że tym razem 
drużyna ze sztabem szkolenio-
wym zaprezentuje się... w Hali 
Konstrukcji Stalowych Huty 
Częstochowa. W przeszłości Ra-
ków był bardzo mocno związany 
z Hutą Częstochowa, która była 
także sponsorem częstochow-
skiego klubu.

Tak więc w sezonie, w którym 
Raków ma świętować 100-le-

cie klubu, piłkarze powrócili do 
przeszłości i w murach starej 
hali zaprezentowali się swoim 
kibicom. Wydarzenie z powodu 
obostrzeń sanitarnych odbyło 
się bez udziału kibiców, a trans-
mitowane było w media Rakowa 
Częstochowa.

Działacze Rakowa dziękują fir-
mie Sunningwell International 
Polska za udostępnienie obiektu 
na czas prezentacji.

(AK, Foto: nadesłane przez Ra-
ków Częstochowa )


