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W środę Raków zagra z Legią Warszawa o finał Fortuna Puchar Polski

Piłkarze Rakowa Czę-
stochowa w środę przy 
ul. Limanowskiego 83 

zmierzą się w półfinale For-
tuna Puchar Polski z Legią 
Warszawa. Czy częstocho-
wianie po raz trzeci w histo-
rii awansują do wielkiego 
finału i tym samym przybli-
żą się do obrony trofeum?

Raków Częstochowa w swojej już 
101-letniej historii grał dotych-
czas tylko dwa razy w finale Pu-
charu Polski. Pierwszy raz miało 
to miejsce w 1967 roku. Wówczas 
w Kielcach częstochowscy piłka-
rze przegrali pod dogrywce z Wi-
słą Kraków 2:0...

Na drugi finał Pucharu Polski pił-
karze i kibice Rakowa musieli cze-
kać do 2021 roku. Awans został 
wywalczony równo na 100-lecie 
klubu, bo Raków powstał w 1921 
roku. Na 100 urodziny piłkarze 
Rakowa zrobili sobie i wszystkim 
sympatykom wspaniały prezent. 
2 maja 2021 roku pokonali w Lu-
blinie Arkę Gdynia 2:1 i po raz 
pierwszy w historii zdobyli Puchar 
Polski! A to dopiero był początek 

wielkich ubiegłorocznych sukce-
sów Rakowa. Później do Pucharu 
Polski dołożyli wicemistrzostwo 
Polski, prawo gry w europejskich 
pucharach i Superpuchar Polski.
Obecnie Raków jest bardzo blisko, 
aby powtórzyć sukcesy sprzed 
roku, a nawet je przebić. Na 8 ko-
lejek przed zakończeniem sezonu 
w PKO BP Ekstraklasie często-
chowscy piłkarze są na 2. miejscu 
w tabeli i tracą do prowadzącej 
Pogoni Szczecin tylko 1 punkt. 
Raków jest również bliski obrony 
Pucharu Polski. Do wykonania 

zadania musi wykonać jeszcze tyl-
ko dwa, ale bardzo ważne kroki.

Pierwszy nadarzy się już w najbliż-
szą środę, 6 kwietnia w Częstocho-
wie. Raków przy Limanowskiego 
83 zmierzy się w półfinale For-
tuna Puchar Polski z Legią War-
szawa. Jeśli częstochowianie 
wyeliminują Mistrzów Polski to 
w finale Fortuna Puchar Polski 
zagrają ze zwycięzcą pary: Olim-
pia Grudziądz – Lech Poznań.
Piłkarze Rakowa z Legią grali 
niedawno, bo 19 marca w meczu 

ligowym w PKO BP Ekstraklasie. 
Czerwono-niebiescy zremisowali 
z Legią 1:1. Trener Rakowa Marek 
Papszun przed meczem ostrzegał 
przed Legią zaznaczając jedno-
cześnie, że jest to zupełnie inna 
drużyna niż w rundzie jesiennej...
Również 6 kwietnia w półfina-
le piłkarze Rakowa muszą spo-
dziewać się trudnego meczu. Być 
może jeszcze trudniejszego niż ten 
ligowy. Legia nie ma szans na me-
dal w PKO BP Ekstraklasie i aby 
zagwarantować sobie grę w euro-
pejskich pucharach, musi zdobyć 

Puchar Polski. Aby to dokonać, 
musi pokonać w środę Raków...

Kibice Rakowa wierzą jednak, 
że to Raków będzie cieszył się 
z obrony Pucharu Polski. Czerwo-
no-niebiescy z Legią w obecnym 
sezonie jeszcze nie przegrali. Ra-
ków wygrał przy Łazienkowskiej 
w rundzie jesiennej 3:2, a w re-
wanżu przy Limanowskiego był 
remis 1:1. Podobnie jak z Lechem 
Poznań, który jest zdecydowanym 
faworytem drugiej półfinałowej 
pary. W Częstochowie Raków 
zremisował z Lechem 2:2, choć 
prowadził już 2:0. W Poznaniu 
triumfowali częstochowianie po-
konując „Kolejorza” w obecności 
prawie 30000 widzów 1:0...
Jedno jest pewne. Komplet wi-
dzów będzie z pewnością w środę 
świadkiem wielkich piłkarskich 
emocji. Częstochowski półfinał nie 
ma zdecydowanego faworyta, ale 
kibice Rakowa wierzą, że to czer-
wono-niebiescy będą cieszyć się 
po ostatnim gwizdku sędziego...
Mecz Rakowa z Legią odbędzie 
się 6 kwietnia o godz. 18.

(Tekst i fot. AK)

PARK TRAMPOLIN BEZPŁATNIE 
ZAPRASZA DZIECI Z UKRAINY

Батутний парк запрошує дітей з 
України безкоштовно
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W ten weekend na Jasnej Górze: rocznica 
śmierci papieża i XIX zlot motocyklistów

Rocznica śmierci św. 
Jana Pawła II oraz 
XIX Motocyklowy Zlot 

Gwiaździsty im. Ułana Zdzi-
sława Peszkowskiego to naj-
ważniejsze wydarzenia tego 
tygodnia na Jasnej Górze.

W sobotę, 2 kwietnia w 17. roczni-
cę śmierci Jana Pawła II na 
Jasnej Górze trwać będzie mo-
dlitwa dziękczynna za jego życie, 
pontyfikat i świętość. Jak zwy-
kle tego dnia po Apelu z Kaplicy 
Matki Bożej wyruszy procesja pod 
pomnik Jana Pawła II na Wałach, 
gdzie w godzinie odejścia Papieża 
Polaka (21.37) zostanie odmówio-
na okolicznościowa modlitwa. 

Paulini przypominają rów-
nież, że przez całe swoje życie 
św. Jan Paweł II był wyjątkowo 
związany z Jasnogórską Królową 
Polski. Jego dewizą były słowa 
„Totus Tuus”. Jako papież nawie-
dził Jasną Górę sześciokrotnie. 
Już podczas pierwszej pielgrzym-
ki w 1979 r. dokonał tu doniosłe-
go aktu zawierzenia Maryi całego 
Kościoła Chrystusowego i jego 
misji we współczesnym świecie, 
a w 1999r. zawierzył całą ludzką 
rodzinę na trzecie tysiąclecie. 

Żadne sanktuarium maryjne nie 
może się poszczycić taką ilością 
darów wotywnych i taką życzli-
wością, jakiej doświadczyła Jasna 
Góra od Jana Pawła II w okresie 
jego pontyfikatu. W przeddzień 
swojej śmierci pobłogosławił 
dwie korony dla Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej oraz kopii tego obrazu do 
polskiej kaplicy w podziemiach 
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Darmowe lekcje języka polskiego w częstochowskiej Bibliotece

Biblioteka Publiczna im. 
Biegańskiego zaprasza 
na bezpłatne lekcje języ-

ka polskiego na poziomie A1. 

Zajęcia odbędą się w Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki 
Publicznej przy al. Kościuszki 4 
w Częstochowie. Bezpłatna nauka 
rozpocznie się już kwietniu. Lek-
cje organizowane będą dla dwóch 
grup wiekowych: dzieci w wieku 

10-15 lat oraz młodzieży od 16 r. ż. 
i osób dorosłych. 

Pierwsi uczniowie spotykać się 
będą we wtorki od godz. 16 do 
18. Zajęcia wypadają 5, 12, 19 i 26 
kwietnia oraz 10, 17, 24 i 31 maja. 
Z kolei starsi uczestnicy będą ko-
rzystać z nich w środy, w tych sa-
mych godzinach. Te lekcje zapla-
nowano na 6, 13, 20 i 27 kwietnia, 
a także 4, 11, 18 i 25 maja. Chęt-

nych obowiązują zapisy pod nu-
merem tel. 34 360 61 09.

Pomysł Biblioteki Publicznej im. 
Biegańskiego z pewnością ułatwi 
uchodźcom z Ukrainy odnalezie-
nie się w Polsce. Na facebookowej 
stronie instytucji dostępne są in-
formacje w języku ukraińskim. 

(ZS)

5009

5010REKLAMA

REKLAMA

Warsztaty Historii 
Mówionej to cykl 
spotkań, który ma 

nauczyć uczestników, jak na-
grywać, archiwizować oraz 
interpretować relacje świad-
ków bądź uczestników wyda-
rzeń historycznych, ale także 
jak pisać. 

Na „Warsztaty Historii Mówio-
nej” zaprasza Biblioteka Publicz-
na im. Biegańskiego. Celem zajęć 
jest nabycie praktycznych umie-
jętności i ocalenie od zapomnie-
nia historii wspólnot lokalnych 
czy regionalnych. Uczestniczki 
i uczestnicy poznają odpowiedzi 
m.in. na następujące zagadnienia:
jak rozmawiać ze świadkami hi-
storii, którzy są naszą najbliż-
szą rodziną; jak rozmawiać ze 
świadkami historii, którzy są 
dla nas obcy i jak do nich docie-
rać; jak rozmawiać ze świadka-
mi historii, którzy byli dziećmi 
w trakcie opisywanych zdarzeń; 
jak rozmawiać ze świadkami hi-
storii, którzy nie chcą wracać do 
trudnych wydarzeń; jak reago-
wać, kiedy rozmówca rozpłacze 
się w trakcie rozmowy; czy są 
pytania, których nie należy zada-
wać, a jeśli tak, to jakie oraz czy 

bazyliki św. Piotra w Watykanie.

2 kwietnia będzie również pierw-
szym dniem XIX Motocyklo-
wego Zlotu Gwiaździstego im. 
Ułana Zdzisława Peszkowskiego. 
Klasztor zapewnia, że dwudnio-
wa inauguracja nowego sezonu 
znów będzie okazją do wspólnej 
modlitwy nie tylko o szczęśliwie 
przejechane kilometry, ale także 
o wierność polskiej historii oraz 
wsparcie potrzebujących pomocy. 

Warto dodać, że w tym roku zbie-
rane będą apteczki, środki opa-
trunkowe, powerbanki na rzecz 
ofiar wojny na Ukrainie. 

Zlot na Jasnej Górze rozpocznie 
sobotnie spotkanie o godz. 17.30 

w Sali Papieskiej, w czasie którego 
swoim świadectwem o doświad-
czeniu Boga podzieli się przedsię-
biorca i filantrop Roman Kluska 
i odbędzie się koncert „W poświ-
stach wichrów losu”. 

Motocykliści wezmą też udział 
w Apelu Jasnogórskim. W nie-
dzielę, jak zwykle, odbędzie się 
parada z Przeprośnej Górki na 
Jasną Górę, gdzie o godz. 11 na 
szczycie odprawiona zostanie 
msza św. i odbędzie się poświe-
cenie motocykli. Pielgrzymkę 
organizuje Stowarzyszenie Mię-
dzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński.

(ZS, mat. Biura Prasowego 
Jasnej Góry)

Jak rozmawiać ze świadkami historii?
i jak weryfikować prawdziwość 
opowieści świadków historii.

Warsztaty poprowadzą: Patry-
cja Dołowy, Agata Tuszyńska 
oraz Mirosław Tryczyk. Bez-
płatne zajęcia odbędą się w Filii 
nr 9 Biblioteki Publicznej przy 
ul. Nowowiejskiego 15. Za-
planowano je 8 i 22 kwietnia, 
6 i 27 maja oraz 3 i 17 czerw-
ca (zawsze od godz. 17 do 20). 
To propozycja przeznaczona dla 
osób od lat 16. Na warsztaty obo-
wiązują zapisy. By się zgłosić, na-
leży wysłać mail na adres: filia9@
biblioteka.czest.pl w temacie wpi-
sując: „Warsztaty Historii Mó-
wionej”. Chętni mogą zapisać się 
na cały cykl sześciu warsztatów 
lub wybrać konkretną prowadzą-
cą lub prowadzącego.

Wydarzenie sfinansowano ze 
środków programu Fundacji OR-
LEN „Moje miejsce na ziemi". Za 
identyfikację wizualną projektu 
odpowiedzialna jest Anna Grzyb. 
Szczegółowe informacje na stro-
nach: www.biblioteka.czest.pl 
oraz www.facebook.com/biblio-
tekaczestochowa/

(ZS, grafika Anny Grzyb)
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NAJLEPSZE URODZINY W MIEŚCIE !

Częstochowa zagrała dla Ukrainy. Zebrano blisko 9 tys. zł
W Muzeum Monet 

i Medali Jana Pawła 
II odbył się charyta-

tywny koncert „Częstochowa 
gra dla Ukrainy”. Z biletów-
cegiełek i licytacji zebrano 
kwotę 8823,15 zł.

Tak, jak zapowiadaliśmy 26 marca 
w Muzeum Monet i Medali Jana 
Pawła II zorganizowano koncert 
„Częstochowa gra dla Ukrainy”. 
Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk, a jed-
nym z patronów medialnych była 
„Gazeta Regionalna”.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia 
był Robert Madziarz, gitarzysta, 
wokalista, kompozytor, produ-
cent muzyczny i muzyk sesyjny 
znany jako RobGitarnik. To on 
zaraził ideą właściciela muzeum 
Krzysztofa Witkowskiego, a także 
cały szereg lokalnych (i nie tylko) 
artystów.

– Kiedy decyduję się na urucho-
mienie jakiegokolwiek projektu 
czy to jest akcji dobroczynnej, czy 
tworzenia piosenki, która może 
mieć pozytywny wpływ na innych 
ludzi, towarzyszy mi motto „rze-

czy niemożliwe robię od zaraz, 
a cuda zajmują mi trochę więcej 
czasu”. Tak też było i w tym przy-
padku, jednakże na to, by zadzia-
ły się cuda, miało wpływ wiele 
wspaniałych osób. Zorganizowa-
nie koncertu z udziałem tak wielu 
artystów, zapewnienie sali kon-
certowej, przeprowadzenie zbiór-
ki i wszystkich spraw z tym zwią-
zanych w siedem dni, to nie lada 
wyzwanie – przyznaje Madziarz.

Koncert poprowadziła Anna Pale-
czek-Szumlas, dyrektor Miejskiej 
Galerii Sztuki. To ona pomiędzy 
poszczególnymi występami pro-

wadziła licytację rzeczy podaro-
wanych przez artystów.

Kto wystąpił na scenie?

Wydarzenie otworzył występ ze-
społu Cacana Mania, który zagrał 
kawałki „Świt” i „Wielka góra”. 
Potem scenę przejął Remi Juśkie-
wicz prezentujący „Kamienieję” 
i „Jestem”. Jako trzeci przed pu-
blicznością pojawił się sam Ro-
bGitarnik z utworami „Obłudna 
kołysanka” i „Jesteś ponad tym”
Potem pałeczkę przejął Krisu, 
jego „Tolerancja” i „Są dni”. Ko-
lejna na scenie zagrała AmperA, 

która przypomniała dobrze znane 
piosenki „Hej, to ja” i „Pójdę da-
lej”. Następna w kolejce była Dzi-
ka Plaża z utworami „Słowa jak 
kamienie” oraz „Ostatni most”.

Amelia Cierpiał, która wystą-
piła ze swoim zespołem, za-
serwowała zaś „Nie poddawaj 
się” i „Nie boję się”, a zespół 
The Neverender – „Byłaś/Wi-
działaś” i „Modlitwę o pokój”.

Grupa Milsen postawiła na „Serca 
bicie” i „Fałszywy ty”, The Storks 
na „Pierwszy krok” i „Nikt nas nie 
zmieni”, a The Moon and The Sun 

– „Help” i „Jaskółka uwięziona”.

Zebrano blisko 9 tys. zł

„Częstochowa gra dla Ukrainy” 
odniosło sukces. Dzięki dobroci 
i szczodrości ludzi o otwartych 
sercach z biletów-cegiełek i licy-
tacji udało się zebrać 8823,15 zł. 
Kwota ta została przekazana od 
razu po koncercie Fundacji JEST 
LEPIEJ.

O działaniach Fundacji JEST 
LEPIEJ na rzecz Ukrainy można 
przeczytać na stronie www.jestle-
piej.pl/fundacja, a cały koncert 
można obejrzeć na Facebooku.

- Dziś patrzę na to, co się wy-
darzyło z ogromną radością, 
wdzięcznością i jednoczesnym 
wzruszeniem, ponieważ kiedy kil-
ka dni temu mając w głowie tylko 
pomysł na inicjację, by stworzyć 
to wyjątkowe wydarzenie, dzięki 
ludziom o otwartych sercach na 
pomoc innym, to się po prostu 
udało i zakończyło sukcesem – 
mówi RobGitarnik.

(Zuzanna Suliga,
 fot. Adam Kostyra)
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Szpital na Parkitce kładzie nacisk na onkologię. Rozbuduje oddział onkologiczny

Szpital onkologiczny Nu-
Med został zamknięty 
w lipcu 2021 roku. Od 

tamtej pory leczenie on-
kologiczne w Częstocho-
wie zdaniem prezydenta 
miasta znacznie się pogor-
szyło. Jednak działania 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP 
powinny zmienić tę sytuację.

W ubiegłym roku na łamach „Ga-
zety Regionalnej” pisaliśmy o za-
mknięciu placówki onkologicznej 
Nu-Med przy ul. Warszawskiej. 
Nie dostała wówczas zgody NFZ 
na kontrakt dotyczący m.in. 
otwarcia chirurgii onkologicznej. 
Właściciele kliniki uznali, że owa 
negatywna decyzja uniemożli-
wia szanse na dalszy rozwój tego 
miejsca i postanowili zamknąć 
placówkę.

Po zamknięciu szpitala, prezydent 
Częstochowy, Krzysztof Matyjasz-
czyk zwracał się z prośbą do pre-
zesa zarządu grupy Nu-Med, pod-
kreślając fakt, że od zakończenia 
działalności placówki, opieka on-
kologiczna mieszkańców miasta 
i regionu diametralnie się pogor-
szyła. Od tamtej pory część obo-

wiązków Nu-Medu zostało prze-
jętych przez Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny na Parkitce.

Sytuacja opisywana przez pre-
zydenta w najbliższym czasie 
powinna diametralnie ulec zmia-
nie, Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny, po złożeniu wniosków 
do Krajowego Planu Odbudowy, 
uzyskał bowiem 38 mln złotych 
na rozbudowę i przebudowę od-
działu onkologicznego. Celem 
tego działania jest dokonanie, by 
wszystkie usługi związane z on-

kologią znajdowały się w jednym 
miejscu. Dlatego też zostanie 
wykonana nadbudowa oddziału 
onkologicznego nad obecnym od-
działem radioterapii oraz podod-
działem chemioterapii.

Zaskutkuje to tym, że cały per-
sonel nie będzie, tak jak do tej 
pory, rozmieszczony na różnych 
oddziałach i pododdziałach, znaj-
dujących się w dwóch różnych 
częściach szpitala, a zostanie 
zgromadzony w jednym miejscu. 
To działanie będzie miało wpływ 

„Szukasz swojego partnera w biznesie?”. Zgłoś się!

Do 8 kwietnia Regional-
na Izba Przemysłowo-
Handlowa w Często-

chowie przyjmuje zgłoszenia 
do udziału w spotkaniu biz-
nesowym pn. „Szukasz swo-
jego partnera w biznesie?”. 

O tym wydarzeniu pisaliśmy już 
na łamach „Gazety Regionalnej”. 
Celem spotkania biznesowego 
„Szukasz swojego partnera w biz-
nesie?” jest promowanie firm, na-
wiązywanie nowych kontaktów 
biznesowych przez ich przedsta-
wicieli, a także wspieranie dzia-
łań dla rozwoju gospodarczego. 
Do udziału zaprasza organizator 
i przedstawiciel samorządu go-
spodarczego regionu – Regional-
na Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Częstochowie. 

Uczestnicy spotkania będą mie-
li możliwość dotarcia ze swoimi 
produktami do potencjalnych 
klientów lub partnerów, wza-
jemnie zaprezentować swoje 
produkty i usługi oraz potrzeby 
inwestycyjne (np. zakupowe, ko-
operacyjne itp.).

W wydarzeniu, oprócz przed-
siębiorców, wezmą udział 
choćby Urząd Miasta Często-
chowy, Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna S.A., 

Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A., RFG S.A. oraz Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie. 

Spotkanie odbędzie się w śro-
dę, 27 kwietnia w sali konferen-
cyjnej firmy Polontex S.A. przy 
ul. Rejtana 25 (wejście przez bra-
mę nr 2). Rozpoczęcie zaplanowa-
no na godz. 9 (od godz. 8.30 trwać 
będzie rejestracja gości). Podczas 
otwarcia uczestników przywita-
ją prezes Zarządu RIPH Andrzej 

Broniewski oraz prezydent Rady 
RIPH Tadeusz Szymanek. Potem 
zaplanowano m.in. prezenta-
cję oferty sponsorów, rozmowy 
między przedsiębiorcami, ofer-
tę mLeasing oraz biznes lunch.

Możliwość zgłaszania udziału zo-
stała przedłużona do 8 kwietnia. 
Kontakt dla osób zainteresowa-
nych: tel. 34 344 82 58, e-mail: 
izba@riph.eu, www.riph.eu.
(red., mat. Pixabay)

W ramach programu 
termomoderniza-
cji obiektów uży-

teczności publicznej miasto 
ogłosiło przetarg na prace 
w budynkach przy ul. Ja-
snogórskiej 84/90, miesz-
czących m.in. Techniczne 
Zakłady Naukowe.

Zaplanowany zakres prac obej-
muje m.in.: docieplenie ścian 
budynku szkoły, sali gimna-
stycznej, warsztatów, garażu, 
ścian fundamentowych, a także 
stropu łącznika, dachów budyn-
ków, garażu, warsztatów, stro-
podachu. 

Przewidziano także wykonanie 
nowego pokrycia dachów, re-
mont kominów, montaż rynien, 
częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej i wyko-
nanie instalacji odgromowej. 
Przeprowadzony zostanie też 
kompleksowy remont wejść, 
schodów i zadaszeń, a wokół 
budynku ułożona zostanie nowa 
opaska z kostki brukowej. 

Dzięki termomodernizacji moż-
liwe będzie również udrożnienie 
kanalizacji deszczowej i przesu-
nięcie wpustów oraz moderniza-
cja instalacji ciepłej wody użyt-

Przetarg na termomodernizację TZN
kowej i instalacji grzewczej (wraz 
z wymianą grzejników). Zadanie 
uwzględnia również montaż bu-
dek lęgowych dla ptaków zgod-
nie z ekspertyzą ornitologa. 

Prace obejmą obiekty przy 
ul. Jasnogórskiej 84/90, wy-
korzystywane przez szkołę, ale 
mieszczące także oddział Bur-
sy Miejskiej oraz miejskie Biu-
ro Finansów Oświaty. Termin 
składania ofert w przetargu mija 
21 kwietnia o godz. 8.30. 

Zakończenie realizacji zamówie-
nia wraz z jego odbiorem zapla-
nowane jest na koniec września 
2023 r. (zgodnie z zadeklaro-
wanymi wytycznymi instytu-
cji współfinansującej zadanie). 
Szczegóły: 
bip.czestochowa.pl.

Przypomnijmy, że na projekt ter-
momodernizacji TZN samorząd 
Częstochowy zdobył pod koniec 
grudnia ubiegłego roku. blisko 
5 mln zł dofinansowania unij-
nego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO) Wojewódz-
twa Śląskiego – jeszcze na lata 
2014-2021.

(ZS)

na polepszenie komfortu i usług 
świadczonych przez placówkę dla 
pacjentów, wymagających lecze-
nia onkologicznego.

Według dyrektora szpitala, Zbi-
gniewa Bajkowskiego, już obec-
nie poziom diagnostyki i leczenia 
chorób nowotworowych w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym im. NMP stoi na wysokim po-
ziomie, w związku z tym pacjenci 
ze stwierdzoną chorobą onkolo-
giczną nie muszą starać się o po-
moc, wykraczającą poza granice 

Częstochowy: – Moim zdaniem 
pacjenci nie muszą szukać opieki 
onkologicznej w innych miastach. 
Szpital na Parkitce zabezpiecza te 
potrzeby. Częstochowa nie ma się 
czego wstydzić, ponieważ, jeśli 
chodzi o wyposażenie, jak i per-
sonel, jest to najwyższa półka. 
– i dodaje – Jednak, by popra-
wić komfort i usługi świadczone 
przez placówkę, zostaną zawar-
te umowy z onkologami, którzy 
wzmocnią kadrę lekarską.

Obecnie, w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym im. NMP 
w Częstochowie, na oddziale 
onkologicznym leczy się 24 pa-
cjentów. W 2021 r. leczonych 
było tutaj łącznie 2715 pacjen-
tów. W związku z trwającą wojną, 
prowadzoną przez Rosję, nie jest 
wykluczone, że pojawią się w tym 
miejscu wymagający leczenia on-
kologicznego ukraińscy uchodź-
cy, szczególnie po tym, jak uda im 
się uzyskać numer PESEL. Jak na 
razie, na Pododziale Chemiotera-
pii Dziennej, znajduje się jedna 
osoba pochodząca z Ukrainy.

(Linda Nocoń-Ściebura, 
fot. archiwum)
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Miejski Dom Kultury zaprasza do świętowania 750-lecie Lublińca 

Ten rok dla Lublińca 
jest wyjątkowy. Obcho-
dzi on swoje 750-lecie. 

Pierwszy kwartał za nami, 
a wraz z nim pierwsze im-
prezy i wydarzenia kultural-
no-artystyczne w Miejskim 
Domu Kultury w Lublińcu. 
Oto podsumowanie. 

Jubileuszowy rok 2022 rozpo-
częto od wernisażu wystawy 
lublinieckiej malarki, Barbary 
Będkowskiej „Bo świat nie jest 
czarno-biały…”, który odbył się 
5 stycznia. W tym samym dniu 
odbyła się premiera teledysku 
„Moje miasto” z udziałem twór-
ców w sali widowiskowej. Rów-
nocześnie premiera miała miejsce 
także w Ianternecie, gdzie moż-
na cały czas podziwiać teledysk 
stworzony przez MDK specjalnie 
na 750-lecie Lublińca. Realiza-
cja teledysku stanowiła ogromne 
przedsięwzięcie. Do udziału za-
angażowano niemal setkę osób, 
w tym dzieci i artystów związanych 
z MDK (m.in. grających w Miej-
skiej Orkiestrze Dętej Lubliniec). 
Prace nad efektem trwały od lip-
ca 2021 r. W studio nagrań spę-
dzono 70 godzin, dziesięć dni na 
planie zdjęciowym (klip kręcono 

w ponad 20 różnych miejscach, 
nie licząc kilku świetnych ujęć 
miasta z lotu ptaka). Autorem 
i kompozytorem piosenki „Moje 
miasto” jest Krzysztof Gembała. 
Realizacją nagrań i produkcją 
dźwiękową zajęło się AllDęte Stu-
dio. Dynamiczny i płynny montaż 
to zasługa Dawida Mikudy, który 
jest również autorem scenariusza 
i reżyserem. W teledysku gościn-
nie wystąpił burmistrz Lublińca, 
Edward Maniura oraz Andrzej 
Szatan, aktor Teatru po Pracy, 
który wcielił się w postać księcia 
Władysława Opolskiego, założy-
ciela miasta.

Nagrody Burmistrza Miasta 
Lublińca

To nie wszystkie wydarzenia 
w tym miesiącu, bo 22 stycznia 
odbył się Koncert Noworoczny 
z Miejską Orkiestrą Dętą Lu-
bliniec pod batutą Bartłomieja 
Pięty w repertuarze Bee Gees. 
Podczas koncertu przyznano Na-
grody Burmistrza Miasta Lubliń-
ca w dziedzinie sportu i kultury. 
Wśród laureatów nie zabrakło 
tych, którzy współpracują z Miej-
skim Domem Kultury. Nagrodę 
otrzymali: Katarzyna Suchara, 

Paulina Pielarz, Krzysztof Gem-
bała i Dawid Mikuda. Miejska 
Orkiestra Dęta Lubliniec zdobyła 
zaszczytny tytuł Ambasadora Lu-
blińca. Po raz pierwszy też wyko-
nała utwór „Moje miasto”, a wo-
kaliści MDK zaśpiewali na żywo! 
Koncert transmitowany był onli-
ne na Facebooku i kanale YouTu-
be MDK. Koniec stycznia upłynął 
zaś pod znakiem 30. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Lublińcu. 

Kapelusz Edyty 2022

W lutym od na skwerze przed 
Miejskim Domem Kultury w Lu-
blińcu stanęła wystawa „Lubli-
niec z góry by Mateusz Zawadka”. 
Na fotografiach można zobaczyć 
Lubliniec z zupełnie inne per-
spektywy - lotu ptaka. Natomiast 
od 14 lutego dzieci uczestniczyły 

w feriach „Moje miasto” z MDK. 
8 marca, specjalnie na Dzień 
Kobiet, Miejski Dom Kultury 
w Lublińcu zorganizował spo-
tkanie dla uczestniczek warszta-
tów „Kreatywni 60+” w Galerii 
pod Glinianym Aniołem. W miłej 
atmosferze, przy kawie, rozma-
wiano o Lublińcu z dawnych lat, 
wspominając miejsca, w których 
seniorki chętnie spędzały czas 
w młodości. 
Marzec upłynął przede wszystkim 
pod znakiem VI Lublinieckiej 
Gali „Być kobietą” oraz Koncer-
tu charytatywnego Gospelsów, 
działających przy MDK. 10 marca 
Galę otworzył wernisaż lubliniec-
kiej fotografki, Aleksandry Szczy-
gieł „Jestem wystarczająca”. Na 
wystawie można zobaczyć portre-
towe zdjęcia kobiet, które wzięły 
udział w projekcie zorganizowa-
nym przez autorkę pod tą samą 

nazwą. Podczas Gali wręczono 
Nagrodę Specjalną - Kapelusz 
Edyty 2022. Tegoroczną laureat-
ką została Ewelina Kukowka. 

Koncert „3mam kciuki”

Natomiast 20 marca porwały pu-
bliczność dźwięki energetyzującej 
muzyki. Wszystko to w ramach 
zapowiadanego na łamach „Gaze-
ty Regionalnej” koncertu „3mam 
kciuki”. Był to pierwszy występ 
Gospelsów z muzykami na żywo, 
a gościnnie wystąpił z nimi Daniel 
Cebula-Orynicz, piosenkarz, kom-
pozytor, finalista 6. edycji „The 
Voice of Poland”. Podczas wyda-
rzenia odbyła się zbiórka na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci z Lu-
blińca: Franka, Kacpra i Maksa. 
Ten kwartał skończył się z przy-
tupem. 31 marca zaprezentowa-
no bowiem spektakl „Kropka” 
w wykonaniu młodzieży z sekcji 
MDK. Reżyserem jest Agnieszka 
Raj–Kubat. Spektakl opowiada 
o samotności i poszukiwaniu 
szczęścia, o potencjale, który 
drzemie w każdym z nas. 

(ZS, mat. Miejskiego Domu 
Kultury w Lublińcu)
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Wiosna – dlaczego ten czas jest tak znienawidzony przez alergików?

To właśnie wiosną od-
notowuje się najwyższe 
stężenie pyłków w po-

wietrzu. Tym samym alergicy 
przechodzą gehennę, obja-
wiającą się katarem siennym 
i zapaleniem spojówek.

Na początku wiosny pylą głównie 
drzewa, bo wiele roślin jeszcze nie 
wybudziło się z zimowego letar-
gu. Prowadzenie w rankingu naj-
większych ,,rozpylaczy” wówczas 
obejmują cis, topola, wierzba, 
leszczyna i olcha.

Kiedy przypada okres
pylenia powyższych drzew?

Leszczyna i olcha to drzewa, któ-

re pylenie ze swoich drobnych 
szyszek zaczynają najwcześniej, 
bo już pod koniec lutego. Szczyt 
następuje w marcu, choć silne py-
lenie utrzymuje się do pierwszej 
połowy kwietnia. Jest tak, gdyż 
w marcu stężenie pyłków lesz-
czyny jest bardzo wysokie, stąd 
utrzymuje się w powietrzu dłu-
żej. Pyłki olchy wykazują reakcję 
krzyżową z pyłkami leszczyny, 
więc reakcja alergiczna może do-
tyczyć każdego z tych drzew.

Topola może zacząć pylić także 
już pod koniec lutego, aczkolwiek 
najintensywniejsze reakcje aler-
giczne z jej udziałem przypadają 
na trzecią dekadę marca i trwają 
aż do kwietnia. Pocieszającym 
może być fakt, iż topola należy 
do drzew uczulających najsłabiej. 
Topola wchodzi w reakcje krzyżo-
we z wierzbą – kolejnym pylącym 
drzewem.

W przypadku wierzby, zagrożenie 
związane z reakcja alergiczną, jest 
największe w miastach. Tam ruch 
powietrza jest znacznie zmniej-
szony, dlatego pyląca wierzba ma 
spore pole do popisu. Pyłek tutaj 
produkują kwitnące bazie, poja-
wiające się na wierzbowych gałąz-

kach już w lutym. Szczyt pylenia 
słynnych bazich kotków przypada 
jednak na  połowę marca i trwa 
do połowy kwietnia. Uczulenie na 
pyłek wierzby na szczęście nie na-
leży do najczęstszych alergii.

Cis to roślina iglasta, porastająca 
głównie lasy, choć coraz częściej 
sadzona jest w przydomowych 
ogrodach. Powodem tego są walo-
ry dekoracyjne, zapewne związa-
ne z czerwonymi owocami, będą-
cymi piękną ozdobą tego drzewa. 
Jednak jest to roślina nie dość, że 
silnie toksyczna, to na dodatek 
mocno pyli, powodując bardzo 
silne reakcje alergiczne. Po kon-
takcie z cisowym pyłkiem pojawia 
się katar, kaszel, drapanie w gar-
dle i łzawienie oczu.

Na co jeszcze należy uważać 
wczesną wiosną?

Początek wiosny związany jest 
również z gwałtownymi skokami 
temperatury oraz szybko zmie-
niającą się pogodą. Im wskaźniki 
na termometrze wskazują wyższe 
skale, a dzień jest bezwietrzny 
i bezchmurny, tym alergicy silniej 
odczuwają objawy pylenia.
Alergicy odetchnąć mogą na-

tomiast podczas deszczowej 
i wietrznej aury, która wręcz prze-
gania wszelkie pyłki, a także groź-
ny i równie uczulający smog, da-
jący o sobie znać jeszcze wczesną 
wiosną. Deszcz i wiatr dodatkowo 
skutecznie oczyszczają powietrze, 
przez co osoby podatne wszelkim 
alergiom, mogą odetchnąć pełną 
piersią.

Jak zapobiegać pylącym 
drzewom?

Najlepiej unikać kontaktu z aler-
genami. Mianowicie w szczegól-
nie słoneczne i ciepłe dni nie po-
winno się wybierać się do parków 
i lasów, szczególnie jeśli wiemy, 
że rosną tam pylące drzewa.  Jest 
to niezbyt pocieszająca wiado-

mość dla sympatyków tego typu 
spacerów, tym bardziej, że po-
czątek wiosny zachęca do wszel-
kiego rodzaju wypraw. Bukiety 
z gałązek leszczyny, olchy, czy 
bazi, przynoszone do mieszkania 
to także niezbyt dobry pomysł, 
wówczas narażamy się bowiem na 
silne alergeny nawet w domu.
Kolejnym i chyba najlepszym 
sposobem na wiosenne pylenie 
jest stosowanie bezpiecznych 
środków, ograniczających skutki 
alergii. Są nimi np. leki przeciwhi-
staminowe. Po ich zażyciu nawet 
spacer po lesie czy parku może 
okazać się znośny i przyjemny dla 
spojówek i nozdrzy.  

(Linda Nocoń-Ściebura, 
fot. Pixabay)

5015REKLAMA

Przychodnia Medar zachęca: zadbaj o szczupłą sylwetkę z urządzeniem WONDER®BODY

Nowoczesne urządze-
nie WONDER®BO-
DY to rozwiązanie dla 

tych, którzy chcą bezpiecz-
nie i skutecznie pozbyć się 
zbędnych kilogramów, które 
przybyły wraz z zimą. Inno-
wacyjne zabiegi ma w swo-
jej ofercie Przychodnia Me-
dar przy ul. Wieluńskiej. 

Wraz z przyjściem wiosny poja-
wia się impuls do tego, by zadbać 
o szczupłą sylwetkę. Ubrania 
zmieniamy na lżejsze, odsłaniają-
ce więcej niż zimowe kurtki. Plany 
zawsze są ambitne, ale ich realiza-
cja bywa… problematyczna. Jest 
jednak możliwość, by uzyskać 

wymarzoną sylwetkę bez wysiłku 
i z przyjemnością. Zapewnia ją 
urządzenie WONDER@BODY. 
To światowa nowość i innowacja, 
po którą sięgają tylko najbardziej 
profesjonalne gabinety beauty. 
WONDER@BODY to jedyny sys-
tem do kompleksowego modelo-
wania sylwetki. 

Skutecznie i szybko!

Zabieg ten jest nie tylko niein-
wazyjny, ale także nie podgrze-
wa tkanki termicznie. W efekcie 
jest całkowicie bezpieczny (co 
potwierdzają najwyższe standar-
dy i normy jakości). Innowacja 
WONDER®BODY skutecznie 

odchudza, ujędrnia i modeluje 
ciało. Dzięki niej można wyrzeź-
bić całe ciało bez wykonywania 
ćwiczeń fizycznych. A to wszystko 
w niezwykle skuteczny i szybki 
sposób. WONDER@BODY sta-
nowi rozwiązanie powszechnego 
problemu cywilizacyjnego: zwięk-
szonej tkanki tłuszczowej oraz 
zmniejszonej aktywności i siły 
mięśni. 

Jak działa WONDER@BODY? 
Dzięki stymulowanej pracy mię-
śni następuje intensywne spala-
nie tkanki tłuszczowej i przyśpie-
szenie metabolizmu. Impulsowo 
aktywowane są skurcze znacznie 
skuteczniejsze niż podczas ćwi-
czeń fizycznych. Efekt intensyw-

nych bodźców jest oczywisty, wi-
doczny i odczuwalny już podczas 
zabiegu. Energia przechowywana 
w tkance tłuszczowej jest spalana 
w procesie wzmacniania mięśni.

36 000 ćwiczeń w 25 minut

Jeden zabieg to aż 36 000 ćwi-
czeń mięśni w 25 minut. Efekt 
odpowiada trzem godzinom 
spędzonym na siłowni! Najsil-
niejsza na świecie technologia 
HIEMS głęboko oddziałuje na 
mięśnie szybko kurczliwe i wol-
no kurczliwe. Powoduje pobu-
dzenie metabolizmu, spalając 
nawet do 1 500 kcal w ciągu 72 
godzin po zabiegu! Ćwiczenia 
wzmacniają mięśnie, jednocze-

śnie intensywnie spalając tłuszcz.

Indywidualnie dopasowany za-
bieg daje więcej możliwości 
i spełnia personalne oczekiwania 
Klientów. Intensywność zabiegu 
adekwatna jest do potrzeb, dla-
tego też atuty WONDER@BODY 
docenią zarówno osoby nieaktyw-
ne, jak i wysportowane. W zależ-
ności od specjalizacji estetycznej, 
sportowej lub rehabilitacyjnej, 
WONDER®BODY pozwala usta-
lić najlepsze parametry, regulując 
częstotliwość, głębokość, inten-
sywność, moc, czas skurczu i re-
laksacji.

Promocja wiosenna trwa do 
31 maja 2022 roku! Za jed-
no wejście należy zapłacić 
100 zł, a za dziesięć zabiegów 
800 zł.

Urządzenie – WONDER® 
BODY jest dostępne w Przy-
chodni Medar w ramach 
oferty komercyjnej. By od-
kryć jego możliwości, warto 
skontaktować się osobiście 
pod numerem tel. 506 323 
143. Więcej szczegółów na 
stronie internetowej: 
www.przychodnia-medar.pl. 

(red., fot. Medar)
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Masz wiêcej pytañ zadzwoñ lub napisz
788 430 007 koselamedic@gmail.com

C zês to chowa

 www.koselamedic.pl 
Telefon:  788  430  007
Rabat 5% na zakupy

z kodem gazeta

Ca³y asortyment dostêpny na
www.koselamedic.pl

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9880

Rozm. 36-41, Têgoœæ G 1/2 / H

Elastyczny

Materia³

Wzór 9753

Rozm. 36-41, Têgoœæ H

Elastyczny

Materia³

Wzór 9024

Rozm. 36-41, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9904

Rozm. 36-41, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9280

Rozm. 36-43, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9296

Rozm. 36-41, Têgoœæ G 1/2 / H
Wzór 9282

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9705

Rozm. 36-41, Têgoœæ G 1/2
Wzór 9493

Rozm. 36-42, Têgoœæ G 1/2 / H

Elastyczny

Materia³

Wzór 9862

Rozm. 36-43, Têgoœæ H

Elastyczny

Materia³

Wzór 9330

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9206
Rozm. 36-41, Têgoœæ G 1/2

Wzór 9907

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K
Wzór 9295

Rozm. 36-42, Têgoœæ G 1/2 / H
Wzór 9879

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K
Wzór 9294

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K
Wzór 9208

Rozm. 36-41, Têgoœæ G 1/2 / H

Elastyczny

Materia³

Wzór 9284

Rozm. 36-42, Têgoœæ H / K

Elastyczny

Materia³

Wzór 9734 Obuwi e  polecane  na
 haluksy  i  palce  m³otkowate 

Obuwie polecane na haluksy i stopy wra¿liwe

Zapraszamy do naszego sklepu firmowego:
Batalionów Ch³opskich 74/76, 42-209 Czêstochowa

(od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7-15)
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Najpierw będzie „Dobrze się kłamie”, a „Porwanie” i „Między łóżkami”. Zaprasza Adria Art

W sobotę, 2 kwietnia 
Adria Art zaprasza 
na komedię „Do-

brze się kłamie”, jednak 
to nie jedyna data, którą 
powinni zapamiętać wiel-
biciele dobrej rozrywki.

„Dobrze się kłamie” to spektakl 
oparty na filmie Paola Genove-
sego, adaptacji dokonał zaś Bar-
tosz Wierzbięta (który zasłynął 
jako twórca dialogów polskiej 
wersji „Shreka”). I tak zwykły 
wieczór z przyjaciółmi zmienia 
się w prawdziwy sprawdzian 
z przyjaźni. Niektórym „ściem-
nianie” wyjdzie na dobre, inni 
całkowicie się pogrążą. Każdy, 
kto siedzi przy stole, ma podzie-
lić się z przyjaciółmi zawarto-
ścią swojego telefonu. Co ujaw-
nią odczytane publicznie SMS-y 
i powiadomienia z Facebooka?

Za reżyserię spektaklu wypro-
dukowanego przez Katarzynę 
Fukacz i Damiana Słonina (czyli 
Tito Productions, odpowiedzialne 
także za m.in. „Inteligentów”) od-
powiada Marcin Hycnar. Obsadę 
tworzą: Magdalena Lamparska, 
Katarzyna Kwiatkowska, Mar-

ta Ścisłowicz, Bartłomiej Topa, 
Marcin Perchuć, Jakub Wieczorek 
oraz Wojciech Zieliński.
Tego, jak skończy się ta niebez-
pieczna gra, przekonamy się w so-
botę, 2 kwietnia. Kinowy hit bę-
dzie grany na deskach filharmonii 
o godz. 16 i 18.30. Bilety (w zależ-
ności od miejsc) kosztują 80, 100, 
120 i 140 zł. 

„Porwanie”

Z kolei w poniedziałek, 25 kwiet-

nia Adria Art zaprosi widzów na 
nowy spektakl w reżyserii Artura 
Barcisia. „Porwanie” to komedia 
kryminalna o bohaterze, który 
w obliczu widma bankructwa de-
cyduje się na szalone rozwiązanie 
swoich kłopotów.

- Człowiek bez środków do życia 
bywa nieprzewidywalny, a w jego 
głowie pojawiają się pomysły 
z pozoru niemożliwe do zrealizo-
wania. A jednak! Bohater spek-
taklu wybiera najgłupszy z moż-

„Jezioro Łabędzie”, czyli najpiękniejszy balet świata na scenie Filharmonii Częstochowskiej

Już w poniedziałek, 11 
kwietnia o godz. 20.30 
Tomczyk Art zaprasza 

częstochowian na spektakl 
baletowy „Jezioro Łabę-
dzie”. Na scenie Filharmo-
nii Częstochowskiej wystą-
pi Polski Balet Królewski. 

Do Częstochowy przyjedzie jeden 
z najmłodszych i jednocześnie 
jeden z najlepszych zespołów ba-
letowych w Europie. U podstaw 
tworzenia Polskiego Baletu Kró-
lewskiego legła myśl, o próbie 
zebrania najlepszych polskich, 
zachodnio- i południowoeuro-
pejskich tancerzy w jeden zespół, 
który będzie odzwierciedleniem 
najlepszych tradycji tańca kla-
sycznego, jak również poszukiwa-
nia oryginalnych i nowoczesnych 
środków artystycznej ekspresji.

Trudno znaleźć drugi tak mocno 
rozpoznawalny tytuł w całej li-
teraturze baletowej, jak „Jezioro 
Łabędzie”. Balet zakorzenił się na 
tyle mocno w świadomość odbior-
ców, że stał się niemalże synoni-
mem sztuki baletowej. Jak to czę-
sto bywa, prawdziwe arcydzieła 
zostają odkryte po czasie. 

To wyjątkowe dzieło nie od razu 
stało się przebojem. Dopiero ko-
lejna premiera, która odbyła się 
blisko dwadzieścia lat później, 
w nieco zmodyfikowanej formie 

dramaturgicznej i muzycznej zy-
skała przychylność publiczności. 
„Jezioro łabędzie” nazywane też 
„baletem baletów” to utwór o wy-
soce dramatycznym zabarwieniu, 
w którym szczęście może przy-
nieść tylko śmierć.

– To także bardzo wymagające 
dzieło pod względem wykonaw-
czym, o czym publiczność bę-
dzie mogła przekonać się sama, 
wybierając się na proponowany 
przez nas spektakl. Możliwość 
spędzenia wieczoru z artystami 
Polskiego Baletu Królewskiego, 
z pewnością zaspokoi najbardziej 

wymagających koneserów sztu-
ki baletowej – podkreśla agencja 
Tomczyk Art.

„Jezioro Łabędzie” w wykonaniu 
Polskiego Baletu Królewskiego 
obejrzymy już  w poniedziałek, 
11 kwietnia o godz. 20.30 w Fil-
harmonii Częstochowskiej. 

Bilety (w zależności od miejsc) 
kosztują od 120 do 150 zł. Sta-
cjonarnie można je kupić w kasie 
filharmonii oraz sieci salonów 
Media Markt. Sprzedaż online 
prowadzona jest za pośrednic-
twem strony tomczykart.pl.

liwych – porwać syna ministra, 
który jest odpowiedzialny za jego 
sytuację! Jak łatwo się domyślić 
– nic nie przebiega zgodnie z pla-
nem. Brak doświadczenia, kłótnie 
w rodzinie i tajemnicza kobieta 
sprawiają, że historia przyniesie 
wszystkim mnóstwo niespodzia-
nek! – zapowiada organizator. 

Publiczność czeka nie tylko kry-
minalna intryga, ale i zaskakują-
ce zwroty akcji. Nie brakuje rów-
nież doborowej obsady. Oprócz 
reżysera tworzą ją Katarzyna 
Ucherska, Damian Kulec, Antoni 
Pawlicki i Piotr Grabowski (za-
miennie Marcin Perchuć). 

„Porwanie” będzie miało miejsce 
o godz. 19. Bilety kosztują 60, 
90, 100 i 130 zł. Uwaga: podczas 
spektaklu są wykorzystywane 
efekty pirotechniczne.

„Między łóżkami”

Także maj należeć będzie do 
Artura Barcisia. Wszystko za 
sprawą dobrze znanego już pu-
bliczności tytułu „Między łóż-
kami”. Tekst Norma Fostera 
w tłumaczeniu Mirosława Poła-

tyńskiego także wyreżyserował 
związany z Częstochową artysta. 

Spektakl przedstawia losy miesz-
kańców prowincjonalnego mia-
steczka w Kanadzie. W sumie 
na scenie zobaczymy 15 postaci 
granych brawurowo przez piątkę 
znakomitych aktorów. Historie 
dzieją się w sześciu pokojach, 
w których jedynym stałym ele-
mentem jest łóżko. 

21 maja na scenie Filharmonii 
Częstochowskiej oprócz Barcisia 
wystąpią Katarzyna Skrzynecka 
(zamiennie Joanna Kurowska), 
Katarzyna Ankudowicz (zamien-
nie Maria Niklińska i Paulina 
Gałązka), Lesław Żurek (zamien-
nie Robert Majewski i Paweł Do-
magała) oraz Radosław Pazura. 
Komedia będzie grana o godz. 
16 i 19.30, a bilety kosztują 70, 
90, 100 i 140 zł.

Bilety na każdy z powyższych 
spektakli można zakupić za po-
średnictwem strony adria-art.pl.

(Zuzanna Suliga, fot. Adria Art)

Spektakl „Dobrze się kłamie"

„Koncert Wiedeński 2”

Słynny spektakl baletowy to nie 
jedyna propozycja, którą na kwie-
cień przygotowała agencja Tom-
czyk Art. W sobotę, 23 kwietnia 
o godz. 17, także na scenie filhar-
monii wystąpi Orkiestra Księżni-
czek Tomczyk Art. 

- „Koncert Wiedeński – Nowy pro-
gram” to zapierające dech w pier-
siach, bajkowe kostiumy, które 
przeniosą widzów do magicznego, 
wiedeńskiego świata Króla Walca 
- Johanna Straussa. Nie zabraknie 
muzycznych żartów, niespodzia-

nek i skeczów. Udowodnimy tym 
samym, że muzyka łączy pokole-
nia i nie zna granic! – zapowiada 
organizator. 

Zabrzmią największe, ponadcza-
sowe i wiecznie bliskie sercom 
melomanów przeboje Króla Wal-
ca - Johanna Straussa, nie zabrak-
nie także popisowych arii z naj-
słynniejszych operetek „Zemsta 
nietoperza", „Baron cygański", 
„Wesoła wdówka", „Księżniczka 
czardasza" oraz „Kraina uśmie-
chu". Publiczność usłyszy m.in.: 
walc „Nad pięknym modrym Du-
najem", arię Barinkaya „Wielka 
sława to żart", duet wszech cza-
sów „Usta milczą, dusza śpie-
wa", polkę „Tritsch- Tratsch" 
oraz słynny „Marsz Radeckiego". 

W klimat magicznych bali wie-
deńskich wprawią publiczność 
olśniewające kreacje artystów, 
przepiękne suknie balowe soli-
stek oraz Orkiestry Księżniczek 
Tomczyk Art wykonującej to nie-
zwykłe widowisko.

Bilety można kupić w kasie fil-
harmonii oraz sieci salonów Me-
dia Markt. Sprzedaż online pro-
wadzona jest za pośrednictwem 
strony tomczykart.pl. Zostały już 
ostatnie sztuki!

(Zuzanna Suliga,
 fot. M. Zakrzewski/
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Tegoroczna Matura rozpocznie się tuż po majówce. Pierwszy egzamin będzie z języka polskiego

Do egzaminów matu-
ralnych pozostał mie-
siąc. Zaraz po majów-

ce maturzyści zweryfikują 
swoją wiedzę. Na pierwszy 
ogień pójdzie język polski. 

Jak matura, to w maju. Tego-
roczne egzaminy dojrzałości 
rozpoczną się tuż po majówce. 
W środę, 4 maja o godz. 9.00 ma-
turzyści przystąpią do egzaminu 
z języka polskiego na poziomie 
podstawowym. Kolejne egzami-
ny z przedmiotów obowiązko-
wych, czyli matematyki i języka 
obcego nowożytnego odbędą 
się 5 i 6 maja o tej samej porze.  

Każdego dnia egzaminy odby-
wać się będą o godz. 9.00 i 14.00. 

4 maja przewidziano też spraw-
dzian wiedzy z języka łacińskiego 
i kultury antycznej (poziom roz-
szerzony). Dzień później z histo-
rii muzyki (poziom rozszerzony), 
a 6 maja – z języków: francuskie-
go, hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i włoskiego (poziom 
podstawowy).

Matury w terminie głów-
nym potrwają do 23 maja.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
maturzyści nie będą zdawali eg-
zaminów w formie ustnej. Taki 
wariant będzie miał tylko miejsce, 
gdy maturzysta w postępowaniu 
rekrutacyjnym na daną uczelnię 
zagraniczną zobowiązany jest do 
przedstawienia wyniku z części 

ustnej egzaminu lub zobowiąza-
ny jest do przystąpienia do czę-
ści ustnej egzaminu maturalne-
go z języka obcego nowożytnego 
w celu zrealizowania postano-

wień umowy międzynarodowej.
W takich przypadkach egza-
min ustny odbędzie się między 
18 a 20 maja.
Z kolei do matury w terminie 

dodatkowym mogą przystąpić 
zdający, którzy uzyskali zgodę dy-
rektora okręgowej komisji egza-
minacyjnej. Egzaminy dodatkowe 
zaplanowano od 1 do 15 czerwca.

A co z „poprawkami”? Zdający, 
którzy nie zdadzą tylko jedne-
go egzaminu w części pisemnej, 
mogą przystąpić do egzaminu 
maturalnego w terminie po-
prawkowym, który odbędzie się 
23 sierpnia o godz. 9.

Wyniki egzaminu maturalnego 
zostaną ogłoszone 9 września. 
Tego samego dnia do szkół trafią 
świadectwa i aneksy.

(ZS, fot. Canva)

5017REKLAMA

Od 1996  r.

Edukacja
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Studiowanie popłaca... szczególnie jeśli zdecydujesz się na przyszłościowy kierunek

Matura za pasem, war-
to więc zacząć zasta-
nawiać się, jaki kie-

runek studiów chce się po 
niej studiować. Nie jest to 
wcale takie łatwe, bo z roku 
na rok jest ich coraz więcej.

Najważniejszym jest, by przy wy-
borze kierować się pasją. Dopiero 
potem powinno się zdecydować, 
co najbardziej się opłaca. Obec-
nie większość kierunków, które 
kiedyś stanowiły jeden konkret-
ny, teraz ma wiele powiązanych 
ze sobą wariantów. Przykładowo, 
jeśli lubisz sztukę i dobrze idzie 
Ci rysowanie, wcale nie musisz 
studiować malarstwa, a np. dużo 
bardziej przyszłościową grafikę. 
Poniżej znajdziesz odpowiedzi 
na pytanie, po jakich kierunkach 
z łatwością znajdziesz pracę.

Kierunki informatyczne

Branża IT jest obecnie jedną z naj-
bardziej aktywnych, natomiast 
osoby, które kończą te kierunki, 
są jednymi z najbardziej rozchwy-
tywanych na rynku pracy. Studia 
informatyczne są dobrze płatne, 
większość absolwentów bowiem 
zarabia powyżej średniej krajo-

wej. Zwykle ich zarobki oscylują 
wokół kwoty 7000 zł brutto.

Oprócz klasycznej już informaty-
ki, warto zdecydować się na jeden 
z jej ,,wariantów”, które powstały 
w ostatnich latach, np. technicz-
ne zastosowania internetu – kie-
runek kształcący specjalistów 
z pogranicza techniki i biznesu, 
którzy będą biegli w zakresie 
przyszłościowych zastosowań In-
ternetu.

Ciekawym i na pewno przyszło-
ściowym kierunkiem jest też 
neuroinformatyka, związana 

z przetwarzaniem i przepływem 
informacji w systemie nerwowym 
w celu zastosowania ich w syste-
mach technicznych. Innymi słowy 
wiąże się z poznawaniem wiedzy 
na temat tworzenia sztucznych 
inteligencji.

Studia psychologiczne

Z roku na rok coraz szybciej ro-
śnie zapotrzebowanie na psy-
chologów i to na różnych płasz-
czyznach społecznych. Obecnie 
psycholog to nie tylko ktoś, kto 
siedzi w gabinecie i stara się do-
radzić osobie, będącej w trudnej 

sytuacji życiowej, choć takich 
psychologów także potrzeba na 
rynku pracy, szczególnie po pan-
demii koronawirusa.

Dziś uczelnie oferują kierunki 
psychologiczne, związane z róż-
nymi dziedzinami życia. Świet-
nym wyborem będzie np. psycho-
logia biznesu, która łączy w sobie 
pogłębioną wiedzę psychologicz-
ną oraz znajomość procesów z ob-
szaru zarządzania i ekonomii. Po 
tym kierunku znajdziesz pracę na 
stanowisku menedżera, psycho-
loga czy trenera biznesu, specjali-
sty sprzedaży, a także przedstawi-
ciela handlowego lub mediatora. 
Są to świetnie płatne zawody, 
gdzie wynagrodzenie także ra-
czej przekracza średnią krajową.

Studiuj języki!

Nie od dziś wiadomo, że osoba 
świetnie znająca chociaż jeden 
język obcy, będzie miała łatwiej, 
jeśli chodzi o rynek pracy. Co-
raz częściej pracodawcy jednak 
oprócz umiejętności, oczekują tez 
papierka, potwierdzającego szer-
szą znajomość danego języka oraz 
konkretnych .
W związku z tym warto zdecydo-

wać się na studiowanie filologii 
obcych. Uczą one pisania w języku 
formalnym, analizowania infor-
macji i prezentowania informacji 
w klarowny sposób. Raczej trud-
no nauczyć się tego samemu, a są 
to umiejętności coraz bardziej 
pożądane przez pracodawców.

Ponadto filologie obce szlifu-
ją posługiwanie się danym ję-
zykiem zwracając uwagę na 
aspekty językoznawcze. Pozna-
jąc dany język od strony lingwi-
stycznej nie będziesz mieć póź-
niej problemu z perfekcyjnym 
posługiwaniem się nim zarów-
no w piśmie, jak i w mowie, co 
niejednokrotnie sprawia trud-
ność nawet w języku ojczystym.

Ostatecznie najwięcej zależy od 
tego, jakie są Twoje pasje i zain-
teresowania. Dzięki nim możesz 
zabezpieczyć się przed zmianą 
trendów na rynku pracy. Warto 
pielęgnować swoje ,,koniki”, tak-
że poza studiami. Obecne hobby 
kiedyś może zamienić się w do-
brze płatną pracę, która sprawia 
przyjemność.

(Linda Nocoń-Ściebura, 
fot. Pixabay)
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Nauka języka ukraińskiego – poznaj przydatne wskazówki, które ją ułatwią

Dzięki nauce języka 
ukraińskiego i w ogóle 
języków obcych otwie-

rasz sobie stopniowo drzwi 
do innej kultury, co pozwa-
la lepiej ją poznać i zrozu-
mieć. Ponadto nauka języka 
ukraińskiego jest szczegól-
nie przydatna w czasach, 
gdy nasi wschodni sąsie-
dzi są zależni od naszej po-
mocy, a bariera językowa 
w tej sytuacji wiele utrudnia.

Warto więc spróbować nauczyć 
się języka ukraińskiego, bo wcale 
nie jest tak trudny, jak mogłoby 
się wydawać, a jego znajomość 
z pewnością przyda się nie tylko 
teraz. Z początku największym 
problemem może wydawać się 
cyrylica, czyli alfabet ukraiński. 
Jednak po opanowaniu go, reszta 
pójdzie jak z płatka.

Na początek kilka 
ciekawostek

Język ukraiński należy do języ-
ków wschodniosłowiańskich, któ-
rym średnio posługuje się 41-45 
mln ludzi, przede wszystkim na 
Ukrainie. Dzieli się na trzy zespo-
ły dialektów, mianowicie na pół-

nocne, południowo-wschodnie 
oraz południowo-zachodnie. Wy-
różnia się też dialekty rusińskie, 
ale są one traktowane przez wielu 
jako odrębny język.
Wielu Ukraińców na co dzień 
posługuje się językiem rosyjskim 
lub surżykiem, czyli mieszanką 
obu tych języków. W przypadku 
niektórych użytkowników połą-
czenie to jest na tyle klarowne, że 
nie sposób określić, do którego 
z języków jest jej bliżej, bo brzmi 
jak jeden spójny język.
Słownictwo ukraińskie wykazu-
je spory wpływ języka polskiego. 
Najstarsza warstwa zapożyczeń 
pochodzi z okresu przed unią 
lubelską i związana jest z termi-
nologią administracyjną i tech-
niczną, przy czym w niewielkiej 
liczbie są to wyrazy czysto pol-
skie, ale najczęściej zapożyczenia 
z czeskiego, niemieckiego i łaciny. 
Natomiast w latach 1570-1720 
polonizmy przenikają w dużej 
liczbie do wszystkich dziedzin 
języka literackiego i potocznego. 
Kolejny etap przenikania języka 
polskiego do ukraińskiego ma 
miejsce po roku 1861.

W języku ukraińskim występuje 
akcent swobodny, co oznacza, że 

w różnych wyrazach i ich formach 
pada na sylaby o różnej pozycji 
w obrębie wyrazu. Zasadniczo 
można tutaj wyróżnić akcent na 
przedrostku wyrazu, akcent na 
konkretnej sylabie z tematu wy-
razu (liczonej od jego początku), 
akcent na pierwszej sylabie koń-
cówki oraz akcent na ostatniej 
sylabie wyrazu. Inaczej wygląda 
to w języku polskim, bowiem tu-
taj akcent pada zawsze na przed-
ostatnią sylabę.

Od czego zacząć naukę?

Najlepiej od tej (nie)strasznej 
cyrylicy. Najlepiej nauczyć się jej 
na pamięć, drukując sobie jedną 
z tabelek, których jest na pęcz-
ki w Internecie. Zawiera ona po 
jednej stronie zapis liter cyrylicą, 
a po drugiej stronie znajdują się 
łacińskie odpowiedniki. Ucząc się 
cyrylicy na pewno zauważysz, że 
wiele liter jest takich samych lub 
wizualnie podobnych. Dobrym 
sposobem na szybką naukę jest 
czytanie tekstów po ukraińsku za 
pomocą takiej tabelki.

Gdy już poznasz cyrylicę, Kolej-
nym krokiem jest nauka słówek 
ukraińskich. Tutaj sprawdzoną 

metodą jest nauka na materiale, 
który się lubi, czyli np. na tek-
stach ukraińskich piosenek czy 
filmach i serialach bez lektora czy 
napisów. Przykładowo jeśli zde-
cydujesz się na słuchanie ukraiń-
skich piosenek podczas słuchania 
możesz czytać sobie tłumaczenie 
tekstu. Łącząc przydatne z poży-
tecznym i dodając do tego szczyp-
tę systematyczności (wystarczy 
godzina-dwie dziennie), zagwa-
rantujesz sobie sukces w posta-
ci szybkiego zaznajomienia się 
z tym barwnym językiem.
Dla fascynatów literatury również 
istnieje świetne i sprawdzone 
od lat rozwiązanie, które polega 
na czytaniu książek ukraińskich 
ze wspomnianą tabelką lub ze 
słownikiem. Bardzo dobrym 
przedmiotem do nauki są np. 
ukraińskie książki dla dzieci. Od 
kilku lat w Polsce dostać można 
wydania, które dodatkowo opa-
trzone są polską wersją językową. 
Przykładem jest pozycja ,,Bajki 
ukraińskie” autorstwa Anuszew-
skiej Anny Heleny i Bagriy Ok-
sany. Książka w środku zawiera 
kilka klasycznych bajek ukraiń-
skich, okraszonych pięknymi 
ilustracjami. Znajdują się tam 
takie teksty, jak ,,Rękawiczka” 

czy ,,Dlaczego zające są szare”.

Innym sposobem nauki języka 
ukraińskiego jest pobranie apli-
kacji lub skorzystanie z kursu 
online na wybranej stronie inter-
netowej. Tutaj do wyboru mamy 
zarówno wersje płatne, jak i dar-
mowe, przy czym jeśli ktoś raczej 
nie ma zapału do nauki, to nawet 
najdroższa wersja tutaj  nie wy-
starczy. Tego typu rozwiązanie 
jest świetne dla osób, które cier-
pią na brak czasu. Wówczas wy-
starczy jedynie sięgnąć do kiesze-
ni  po telefon i uczyć się choćby 
w tramwaju czy podczas drugiego 
śniadania podczas przerwy w pracy.

Na koniec...

Na koniec pozostaje tylko życzyć 
powodzenia i samych inspirują-
cych chwil podczas nauki tego 
pięknego języka. Dzięki temu, że 
jest pomiędzy nim, a językiem 
polskim i pozostałymi językami 
słowiańskimi sporo podobieństw, 
nauka ta będzie z pewnością szła 
sprawniej, niż uczenie się np. ję-
zyków z grupy germańskiej czy 
romańskiej.

(Linda Nocoń-Ściebura)
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„Otwórz się na zawód”! Konkurs promujący szkolnictwo zawodowe

W środę, 30 marca 
w Zespole Szkół 
T e c h n i c z n y c h 

odbyła się pierwsza edy-
cja konkursu promujące-
go szkolnictwo zawodo-
we „Otwórz się na zawód”.

Konkurs zorganizowano pod Pa-
tronatem Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Częstochowy we 
współpracy z Zespołem Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
Centrum Informacji Zawodowej.
Adresatami byli uczniowie klas 
VIII szkół podstawowych. Ce-
lem wydarzenia było upowszech-
nienie kształcenia zawodowego, 
zachęcenie młodych ludzi do za-
poznania się z zawodami szko-
ły branżowej w Zespole Szkół 
Technicznych: monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz monter 
sieci  i instalacji sanitarnych.
Do edycji organizowanej w Ze-
spole Szkół Technicznych zgłosiło 
się siedem szkół podstawowych 
z terenu Częstochowy i powiatu. 
Daną placówkę mogły reprezento-
wać dwie drużyny, liczące po dwie 
osoby. Łącznie w konkursie udział 
brało 22 uczniów.
Konkurs składał z dwóch etapów: 
testu teoretycznego oraz części 
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praktycznej. Etapem I był test 
teoretyczny składał się z 15 pytań 
odrębnie z branży robót wykoń-
czeniowych oraz branży instala-
cyjnej. Do Etapu II jury wyłoniło 
trzy drużyny z każdej branży, które 
zdobyły największą ilość punktów.
Część praktyczna polegała na 
wykonaniu określonego za-
dania (wyrobu) na przygoto-
wanym stanowisku pracy dla 
montera zabudowy i robót wy-
kończeniowych oraz monte-
ra sieci i instalacji sanitarnych.
W zawodzie montera sieci i insta-
lacji sanitarnych pierwsze miejsce 
otrzymali Miłosz Stępień i Piotr 
Majoch ze Szkoły Podstawowej nr 
30 im. por. M. Brzeskiego, drugie 
miejsce zajęli zaś Mikołaj Strzel-
ski i Oliwier Książek ze Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Konopiskach. Ostatni na po-
dium byli Filip Litwiniak i Tomasz 
Kukuła ze Szkoły Podstawowej 

nr 39 im. M. Konopnickiej.
Z kolei w zawodzie montera za-
budowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie triumfowali Fi-
lip Samerdak i Damian Dębski 
ze Szkoły Podstawowej im. gen. 
W. Andersa, drugą lokatę zajęli 
Mateusz Stępień i Adam Rada-
szewski ze Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza z Kamieni-
cy Polskiej, a trzecią - Jakub Bąk 
i Julian Brzozowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 38 im. Ludwika 
Zamenhofa.
Nagrody zwycięzcom wręczył na-
czelnik Wydziału Edukacji Rafał 
Piotrowski.
Edycje konkursu ,,Otwórz się na 
zawód” odbędą się również w naj-
bliższym czasie w Zespole Szkół 
im. Jana Kochanowskiego, Zespo-
le Szkół Przemysłu Mody i Rekla-
my a także w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego.
(mat. ZST w Częstochowie)
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Nauka gry na instrumencie. Czy warto zapisać dziecko na tego typu zajęcia dodatkowe?

Gra na instrumencie 
ma wpływ nie tylko 
na rozwój wrażliwo-

ści muzycznej i manual-
nej, ale też na cierpliwość, 
a nawet inteligencję. Ma 
ogromny wpływ na motory-
kę i koncentrację dziecka, 
co może mieć pozytywny 
wpływ na oceny w szkole.

Istnieją jednak pewne granice, 
dotyczące wieku, czy chęci dziec-
ka, które powinny oddziaływać 
na decyzję o zapisaniu dziecka na 
naukę gry na instrumencie. Wiele 
dzieci jest zapisywanych na tego 
typu zajęcia tylko dlatego, że ich 
rodzice się tego uczyli w młodo-
ści, więc pociecha musi pociągnąć 
tradycję lub po prostu takie jest 
ich widzimisię.

Jest to błędne podejście. Dziecko 
powinno samo zdecydować, czy 
chce uczęszczać na tego typu za-
jęcia. Rodzic jednak może uczyć 
dziecko obcować z muzyką czy 
instrumentami już od najmłod-
szych lat, a nawet dni...

Jak to zrobić?

Podobno dzieci mogą nauczyć się 

wrażliwości muzycznej będąc jesz-
cze w brzuchu mamy. Słuch, gdy 
już rozwiną się uszka maleństwa 
w łonie matki, jest najlepiej roz-
winięty. Dlatego też, mimo wód 
płodowych, wewnątrz wszystko 
słychać. Począwszy od bicia ser-
ca i głosu mamy, po dźwięki ze 
świata zewnętrznego. W związku 
z tym warto puszczać już w czasie 
ciąży muzykę, najlepiej klasyczną. 
Korzystnie wpływa ona na inte-
ligencję dziecka oraz wrażliwość 
muzyczną.
Od pierwszych dni życia malusz-
ka warto kontynuować zwyczaj 

puszczania muzyki dziecku. Je-
śli posiadasz umiejętność gry na 
instrumencie, to również warto 
organizować mini-koncerty dla 
noworodka. Dzięki temu, poprzez 
obcowanie z muzyką od najmłod-
szych lat, zaszczepia się w nim 
(choć nie zawsze) pasja do niej, 
a z czasem może i chęć do samo-
dzielnego jej tworzenia.

W jakim wieku najlepiej 
rozpocząć naukę gry 
na instrumencie?

Naukę gry na instrumencie warto 

rozpocząć wówczas, gdy dziecko 
jest na to gotowe. Wielu rodziców 
posyła dzieci już w wieku dwóch 
lub trzech lat do szkoły muzycz-
nej, ale najczęściej okazuje się, że 
było to niezbyt rozsądne działanie.

W tym wieku dzieci nie znają 
jeszcze dobrze liter, a co dopiero 
nut. Ponadto w tym czasie raczej  
nie są zainteresowane nauką, 
związaną z regularnym ćwicze-
niem i ,,wkuwaniem”, a raczej 
zabawą, poprzez którą zdobywają 
cenną wiedzę.

Nauka gry na instrumencie przez 
kilkulatka szybko może się znu-
dzić, dlatego też lepiej w tym 
czasie kupić ,,zabawkowe” instru-
menty, z którymi dziecko dokład-
nie zapozna się i będzie się nimi 
bawiło, lub zwyczajnie nie okaże 
większego zainteresowania.

Specjaliści zalecają, by zapisać 
dziecko na naukę gry na instru-
mencie najlepiej w wieku 6-8 lat. 
Przy czym czas ten wydłuża się 
w przypadku instrumentów dę-
tych. Rodzic musi być pewien, że 
dziecko jest na tyle dojrzałe, by 
skupić się na nauce przez dłuż-
szy czas, którym jest minimum 

30 - minutowa lekcja. Poza tym 
w ciągu dnia trzeba będzie zna-
leźć czas na ćwiczenia, które 
u dzieci będą odbywały się pod 
okiem rodzica właśnie.

Czy każde dziecko może 
uczyć się grać?

Jeśli dziecko przejawia zaintere-
sowanie muzyką i instrumenta-
mi, a nawet samo zaczyna rozma-
wiać z Tobą o tym, że chciałoby 
zacząć ją tworzyć poprzez grę na 
instrumentach klawiszowych czy 
innych, warto rozważyć zapisanie 
dziecka na takie zajęcia.

Nie można jednak zmuszać 
swojej pociechy do tego typu 
przedsięwzięć, choć zdarza się, 
że początkowo przez niewiedzę 
dziecko czegoś nie chce, a jak już 
tego doświadczy, ,,zakochuje” się 
w tym całym sercem. Warto więc 
na początek zapisać swoją pocie-
chę na zajęcia próbne, wówczas 
samo zdecyduje, czy chce je kon-
tynuować.

(Linda Nocoń-Ściebura, 
fot. Pixabay)
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697  880 200

10 godzin angielskiego w tygodniu! British Curriculum, nauczanie
dwujęzyczne
lekcje specjalistycznego języka angielskiego, egzaminy Cambridge
 drugi język obcy od klasy „0”
 lekcje koncentracji, szybkiego uczenia się i liczenia w pamięci,
osobisty trener matematyki, koncentracji i szybkiego liczenia dla
każdego dziecka
lekcje uważności, mindfulness, jogi i świadomego oddechu
program kompetencji życiowych Life Skills
wystąpienia publiczne i trening interkulturowy
rozbudowany program rozwoju umiejętności informatycznych

 Akademia Młodego Lekarza, Prawnika i Przedsiębiorcy
 bogaty program sportowy (własna szkoła sztuk walki, piłka nożna,
koszykówka)
 własna infrastruktura na światowym poziomie

Budujemy Kapitał Dziecka. Międzynarodowo!
Korzyści dla dziecka w naszej szkole, czyli wyjątkowy, globalny plan lekcji:

         (druk 3D, inżynieria, programowanie)
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Przedszkole - odpowiednio przygotuj swoje dziecko do nowej roli w jego życiu

Przyszłe przedszkolaki, 
które do tej pory były ra-
czej przyzwyczajone do 

rutyny domowej, gdzie mama 
cały czas była obok, już we 
wrześniu będą musiały zmie-
rzyć się z nową sytuacją.

Do nowej rzeczywistości często na-
leży przygotować nie tylko dziec-
ko, ale też siebie, bo pierwsze dni 
przedszkola stanowią wyzwanie 
emocjonalne także dla rodziców. 
Niejednokrotnie rozstanie przeży-
wamy silniej, niż nasze pociechy, 
które już niebawem będą musiały 
się nieco usamodzielnić.
Zetknięcie  z nowym środowiskiem, 
które nagle będzie stanowiło ele-
ment codzienności, może okazać się 
dla dziecka swoistym szokiem. Po-
starajmy się zamienić to na raczej 
pozytywny szok, aniżeli negatywny.

Zacznij od siebie

Jeśli została podjęta decyzja o tym, 
że puszczamy dziecko do przed-
szkola, warto się jej trzymać. Naj-
gorszym, co można wówczas zrobić, 
to ciągle rozpatrywać dobre i złe 
strony tej decyzji, bo dziecko czuje 
nasze wątpliwości i samo także za-
czyna mieć obawy.

Na początek trzeba sobie uzmy-
słowić, że dając dziecko do przed-
szkola, nie zrobimy mu krzywdy. 
Wręcz przeciwnie – zadbamy o jego 
rozwój, równocześnie mając okazję 
np. na rozpoczęcie lub kontynuację 
kariery zawodowej, czy zajęcie się 
drugim, młodszym dzieckiem.
Im bardziej wydłużamy pożegnanie, 
tym bardziej nasza pociecha zaczy-
na czuć wątpliwości i obawy. Wtedy 
może pojawić się histeryczny płacz, 

wrzaski i wyrywanie się. Jeśli jed-
nak dziecko zacznie reagować w ten 
sposób już wcześniej, warto w mia-
rę możliwości dać mu trochę czasu 
na uspokojenie się. Poza tym będzie 
trzeba nastawić się na to, że dziecko 
zacznie łapać od innych przedszko-
laków zarazki, a co za tym idzie, po-
czątkowo będzie częściej chorować. 
Z czasem jednak nabierze odporno-
ści, ale jeśli od razu wraz z pierw-
szym dniem szkoły dziecka rozpo-
czynasz pracę, warto pomyśleć nad 
opieką dla dziecka na czas choroby.

Grunt wcześniejsze działanie

Gdy dziecko dostanie się do przed-
szkola, trzeba je o tym poinformo-
wać i opowiedzieć, czym w ogóle 
jest i co tam się robi. Wówczas nale-
ży skupić na pozytywnych cechach 
tego miejsca, ale powinno się też 

delikatnie zaznaczyć, że będzie tam 
przebywać bez obecności rodziców. 
Od tego momentu warto spróbo-
wać uczynić dziecko nieco bardziej 
samodzielnym, żeby nie czuło za-
kłopotania w placówce.

Dzieci mają to do siebie, że lu-
bią mieć swoje rytuały już od 
pierwszych dni życia. Przedszko-
le wkrótce będzie jednym z nich.
Dlatego też, jeśli Twoja pociecha 
ma problem z porannym wstawa-
niem, a co za tym idzie, zapewne 
jest też nocnym markiem i późno 
chodzi spać, trzeba zacząć działać 
co najmniej na kilka tygodni przed 
pierwszym dniem w przedszko-
lu. Jeśli masz problem z wieczor-
nym usypianiem dziecka, warto 
poświęcić się i obudzić je chociaż 
pół godziny wcześniej, niż zwykle. 
Następnie, w kolejne dni, należy 

budzić dziecko coraz wcześniej, do-
chodząc tym samym do odpowied-
niej pory zasypiania i wstawania.
Należy jednak pamiętać, że jeśli 
dziecko miało zwyczaj wstawania 
np. o 11, to budząc je nagle o 7 czy 6, 
sprawimy, że z dużym prawdopodo-
bieństwem utnie sobie popołudnio-
wą drzemkę. Skutkiem tego będzie 
to, że i tak pójdzie spać o późnej 
porze, bo wyspało się za dnia.
Poza tym warto przyprowadzić 
dziecko na dni adaptacyjne w przed-
szkolu, które zwykle są organizowa-
ne pod koniec wakacji. Wówczas 
dziecko może spędzić czas w pla-
cówce pod okiem rodzica i zapoznać 
się  z tym miejscem. Poznając nowe 
środowisko, zanim zacznie do niego 
regularnie uczęszczać, poczuje się 
pewniej.

(Linda Nocoń-Ściebura)
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Żużlowcy zielona-ener-
gia.com Włókniarz 
w dwóch pierwszy spa-

ringach odnieśli wysokie 
i przekonywujące zwycię-
stwa. Również w turniejach 
indywidualnych pokazali 
się z dobrej strony. Czy to 
wystarczy na pierwszy li-
gowy mecz w PGE Ekstra-
lidze, który zaplanowany 
jest na 8 kwietnia w Często-
chowie z Fogo Unią Leszno?

W pierwszym meczu kontrolnym 
zielona-energia.com Włókniarz 
rozgromił Celffast Wilki Krosno 
67:23. O tym punktowym trenin-
gu nie można za wiele napisać. 
Może tylko tyle, że, że gospoda-
rze odnieśli aż 14 indywidualnych 
zwycięstw, a goście tylko jedno. 
I patrząc na wynik nie powinno 
im się przytrafić.
Reprezentanci częstochowskiego 
klubu startowali też w turniejach 
indywidualnych. Kacper Wory-
na w Kryteriu Asów w Bydgoszcz 

zdobył 6 punktów i zajął 11. po-
zycję. Dobrą formę w przedsezo-
nowych startach prezentuje za to 
Bartosz Smektała. „Smyku” z 14 
punktami wygrał w Lesznie Me-
moriał im. Alfreda Smoczyka, a na 
podium wyprzedził Janusza Koło-
dzieja i Jasona Doylea.

W miniony wtorek częstochowia-
nie ścigali się w drugim sparingu 
w Grudziądzu, gdzie bez większych 
problemów pokonali miejscowy 
GKM 50:40, choć nie było już tak 
łatwo jak w Wilkami z Krosna. 
W sobotę Leon Madsen i Jakub 
Miśkowiak wystąpią w Toruniu 
w finale Indywidualnych Między-
narodowych Mistrzostw Ekstrali-
gi i start na tle czołowych żużlow-
ców pokaże, w jakiej są formie.
Do meczu z Fogo Unią Leszno 
(8 kwietnia) pozostał już tyl-
ko tydzień. Działacze Włóknia-
rza zachęcają kibiców do zaku-
pu karnetów, a także biletów 
w przedsprzedaży. Ceny biletów 
w sprzedaży stacjonarnej oraz in-

ternetowej do dnia meczu będą 
kosztować: 40 zł normalny, 30 
zł ulgowy i 60 zł trybuna central-
na. W dniu mecz każdy z biletów 
zdrożeje o 10 zł.

(Tekst i fot. AK)

Zielona-energia.com Włók-
niarz Częstochowa – Cellfast 
Wilki Krosno 67:23

zielona-energia.com Włók-
niarz Częstochowa 67: Mad-
sen - 12 (3,3,3,3), Jeppesen - 7 
(2,2,w,2,1), Lindgren - 10 (1,3,3,3), 
Smektała - 12 (3,2,2,2,3), Wo-
ryna - 10 (2,2,3,3), Świdnicki - 7 
(2,3,2,0), Miśkowiak - 9 (3,3,2,1).

Cellfast Wilki Krosno 23: Mu-
sielak - 0 (0,0,t,-), Szczepaniak - 4 
(1,1,1,1,0), Milik - 6 (2,1,0,1,0,2), 
Karczmarz - 4 (1,-,1,0,2), Lebie-
diew - 6 (0,1,1,1,3), Karczewski - 3 
(1,0,2,0), Sadurski - 0 (0,0,0), Le-
wiszyn - 0 (0).

ZOOleszcz GKM Grudziądz 
– zielona-energia.com Włók-
niarz Częstochowa 40:50

GKM: P. Pawlicki 5 (1,1,0,2,1), 
Krakowiak 8 (3,2,1,2), Jakobsen 8 
(2,1,1,2,2), Kasprzak 7 (0,2,2,d,3), 
Pedersen 8 (3,2,3), Pludra 3 
(1,2,0), Łobodziński 1 (0,0,1), Ra-
falski 0 (0,0).

zielona-energia.com Włók-
niarz: Lindgren 8 (0,3,2,3), 
Smektała 11 (1,1,3,3,3), Woryna 
10 (3,3,1,1,0), Jeppesen 2 (w,0,2), 
Madsen 11 (2,3,3,3), Miśkowiak 6 
(2,1,0,1,2), Świdnicki 4 (3,0,w,1).

Po udanej dla kadry Pol-
ski przerwie reprezen-
tacyjnej piłkarze w PKO 

BP Ekstraklasie wracają do 
ligowych rozgrywek. Raków 
Częstochowa w sobotę ro-
zegra wyjazdowy pojedynek 
z Wartą Poznań, a w środę 
6 kwietnia drużyna trenera 
Marka Papszuna zmierzy się 
przy „L83” w półfinale For-
tuna Puchar Polski z Legią 
Warszawa... Kibice Rakowa 
liczą na dwa zwycięstwa...

W miniony wtorek reprezentacja 
Polski pokonała na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie w finale barażu 
o awans na Mistrzostwa Świata 
w Katarze Szwecję 2:0. Bramki dla 
biało-czerwonych zdobyli Robert 
Lewandowski i Piotr Zieliński. 
Piłkarz Rakowa Patryk Kun, któ-
ry znalazł się w szerokim składzie 
na sparing ze Szkocją tym razem 
musiał zasiąść na trybunach. Ale 
powołanie Kuna przez Czesława 
Michniewicza to na pewno dla po-
mocnika Rakowa nowe doświad-
czenie, które powinno przynieść 
korzyści w walce Rakowa o Mi-
strzostwo Polski i Puchar Polski.

Piłkarze Rakowa do sobotniego 
meczu z Wartą Poznań przygoto-
wywali się bez kadrowiczów (Pe-
trasek, Gutkovskis, Gwilia, Kova-
cević, Sorescu, Lederman, Kun), 
którzy zostali powołani do swo-
ich narodowych reprezentacji. 
Trener Rakowa Marek Papszun 
miał do dyspozycji ograniczoną 
liczbę piłkarzy. Ale ci co zostali 
w Częstochowie zacięcie trenowa-
li i przygotowywali się do najważ-
niejszych meczów sezonu. Korzy-
stając z przerwy Raków rozegrał 
sparing ze Skrą Częstochowa. 
Wicelider PKO BP Ekstraklasy 

po golach Igora Sapały i Jakuba 
Araka.

W międzyczasie w Rakowie do-
szło też do dwóch transferów. 
Raków pozyskał 19-letniego Gru-
zina Lukę Gagnidze. Gagnidze to 
zawodnik Dynama Moskwa, ale 
był wypożyczony do Uralu Jeka-
terynburg. Umowę z Rakowem 
podpisał do końca obecnego se-
zonu. Drugim nowym piłkarzem 
w Rakowie jest 25-letni Ukrainiec 
Vladyslav Kochergin, który prze-
szedł do Rakowa z ukraińskiej 
Zorii Ługańsk. Kochergin związał 
się umową z częstochowskim klu-
bem do końca czerwca 2025 roku.
Raków wzmacnia skład, bo przed 
nim decydujące i najważniejsze 
mecze sezonu. Już 6 kwietnia 
w Częstochowie Raków zmierzy 
się w półfinale Fortuna Puchar 
Polski z mistrzem Polski Legią 
Warszawa (godz. 18), z którą zre-
misował ostatnio w ligowym me-
czu przy Limanowskiego 1:1. Ki-
bice Rakowa liczą na zwycięstwo 
i awans do finału, który zbliży Ra-
ków do obrony Pucharu Polski...

Najbliższy rywal Rakowa Warta 
Poznań po 26 kolejkach w PKO 
BP Ekstraklasie zajmuje 12. pozy-
cję. Zdobyła 30 punktów. Bilans 
Warty to 7 zwycięstw, 9 remisów 
i 10 porażek. Raków z 52 punkta-
mi jest wiceliderem. Do prowa-
dzącej Pogoni Szczecin traci tylko 
punkt. 52 punkty, tyle co Raków, 
ma też 3. w tabeli Lech Poznań. 
Jeśli czerwono-niebiescy myślą 
o Mistrzostwie Polski to mecz 
z Wartą muszą wygrać... a później 
w dobrych humorach przygoto-
wywać się do pojedynku z Legią...

(MR-K, AK, fot. AK)

Żużlowcy zielona-energia.com Włókniarz 
wygrywają w tegorocznych sparingach

W sobotę Raków zagra z Wartą Poznań,
a w środę półfinał PP z Legią Warszawa
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