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31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie zagrajmy w walce z sepsą!

REKLAMA

Celem 31. Finału WOŚP, 
który odbędzie się 
w niedzielę, 29 stycznia 

jest walka z sepsą. Po raz 
pierwszy w historii Orkiestry 
zakupione urządzenia 
posłużą nie tylko określonej 
grupie wiekowej pacjentów. 

„Finał dla wszystkich – małych 
i dużych” i „Żyjmy zdrowo 
w zdrowym świecie” – takie 
hasła przyświecają 31. edycji 
Orkiestrowej zbiórki. Celem 
została walka z sepsą. 

Przypomnijmy: sepsa to 
zespół objawów wywołanych 
przez niekontrolowaną, 
gwałtowną reakcję organizmu 
na zakażenie. W jej przebiegu 
w ciągu kilku godzin może dojść do 
niewydolności wielonarządowej, 
wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, 
w skali globalnej sepsa jest 
przyczyną 20 proc. wszystkich 
zgonów. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia, w 2017 r. 
sepsa wystąpiła u 49 milionów 
ludzi na świecie, a 11 milionów 

zmarło z jej powodu. Prawie połowa 
zachorowań dotyczyła dzieci (około 
20 milionów), a w populacji do 5. 
roku życia sepsa była przyczyną 2,9 
miliona zgonów.

By chory, u którego wystąpiła 
sepsa, przeżył, kluczowe jest jak 
najszybsze rozpoznanie i włączenie 

właściwego leczenia (optymalnie 
w ciągu pierwszej godziny). Z badań 
wynika, że każde opóźnienie 
rozpoznania choroby i podania 
skutecznego antybiotyku o godzinę 
zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. 
Właśnie dlatego WOŚP chce 
wyposażyć szpitale w urządzenia 
pozwalające na przyspieszenie 

diagnostyki zakażeń – umożliwi 
to lepszą terapię poprzez szybsze 
wdrożenie skutecznego leczenia 
antybiotykami.

Dzięki środkom pozyskanym ze 
styczniowej zbiórki Orkiestra chce 
zakupić: urządzenia do identyfikacji 
mikroorganizmów metodą 

spektrometrii masowej typu Maldi 
TOF, analizatory do diagnostyki 
molekularnej typu multiplex PCR 
do identyfikacji mikroorganizmów 
wraz z oznaczeniem 
lekooporności, analizatory 
do wykrywania produktów 
amplifikacji bakterii, grzybów 
oraz określania mechanizmów 
oporności z zastosowaniem 
technologii rezonansu 
magnetycznego, zautomatyzowane 
systemy posiewów próbek 
mikrobiologicznych, systemy 
do automatycznego oznaczania 
lekowrażliwosci metodą 
mikrorozcienczeń, a także komory 
laminarne do laboratoriów 
mikrobiologicznych.

Do zbiórki – już tradycyjnie – 
przyłączą się sztaby z całej Polski 
i różnych zakątków świata. 
Do walki z sepsą przyłączą się 
m.in. Australia, Irlandia, Stany 
Zjednoczone, Cypr, Norwegia, 
Szwecja, Szwajcaria, Kanada, 
Islandia, Singapur, Japonia, 
Indonezj, Dania i Nowa Zelandia.

(KA, fot. Łukasz Widziszowski/
www.wosp.org.pl)

W TYM NUMERZE SPORTOWE PODSUMOWANIE 2022 ROKU - SPECJALNY DODATEK NA STRONACH 19-29 ORAZ DODATEK ŚLUBNY NA STRONACH 8-13

Szczegóły na www.stacjagrawitacja.pl

MASZ URODZINY ?!
TO U NAS SKACZESZ 

ZA DARMO !!!

REKLAMA
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Orkiestrowe granie w Częstochowie. Koncerty, parada serc, bieg „Policz się z cukrzycą”

W niedzielę, 29 stycznia 
z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy 

zagra również Częstochowa. 
Centrum wydarzeń będzie pl. 
Biegańskiego. Muzycznymi 
gwiazdami będą zespoły Ha-
bakuk i Loka. 

Z Orkiestrą Jerzego Owsiaka – jak 
co roku zagra również Częstocho-
wa. W tym roku sztab mieści się 
przy ul. Racławickiej 2/14. Zagra 
w nim 500 wolontariuszy, który 
z puszkami wyruszą na ulice nasze-
go miasta. Ich odbiór możliwy bę-
dzie w piątek, 27 stycznia od godz. 
16 do 20 oraz w sobotę, 28 stycznia 
od godz. 10 do 20.

Koordynatorem organizacji 31. Fi-
nału jest Mateusz Gloc, od sześciu 
lat związany z częstochowskim 
sztabem. Marzeniem wszystkich 
jest przebicie wyniku ubiegłorocz-
nej zbiórki, który wyniósł 507 127, 
70 zł.

„Policz się z cukrzycą”

Zacznijmy od zmiany. Dotychczas 
tradycyjny Częstochowski Bieg 
„Policz się z cukrzycą” odbywał się 
w dniu finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a impreza od-
bywała się w centrum miasta. Tego-
roczna, dziewiąta edycja odbędzie 
się w ramach parkrun Las Anio-
łowski, dzień przed 31. Finałem tj. 
28 stycznia. Start zaplanowano na 
godz. 9, a biuro biegu działać będzie 
od godz. 7.30. Dokładną lokalizację 
można sprawdzić na stronie www.
parkrun.pl/lasaniolowski.

Uczestnicy muszą wpłacić datek 

do puszki (w ramach limitu 200 
osób zarejestrowanych w formu-
larzu google) Minimalna kwota to 
50 zł. Biegacze w ramach limitu 
200 miejsc otrzymają pakiet star-
towy i medal. W biurze biegu będą 
one wydawane podstawie okazania 
sms’a, który rozesłany zostanie do 
pierwszych zarejestrowanych osób. 
Dzięki współpracy z parkrun Las 
Aniołowski także osoby spoza limitu 
również mogą pobiec dla Orkiestry.

-Dzięki temu nasz bieg wydłuża 
się do 5 km i zyskuje pomiar czasu 
po zarejestrowaniu się. Jak się za-

rejestrować? To proste, wystarczy 
wejść na stronę www.parkrun.pl/
register/ (nasza lokalizacja nazywa 
się „parkrun Las Aniołowski”) i wy-
drukować bądź zapisać w telefonie 
unikalny kod uczestnika – informu-
ją organizatorzy.

Wspomniany kod uczestnika należy 
przynieść na bieg, bo jest on ele-
mentem pomiaru czasu. Ważne jest 
to, że należy zarejestrować się tylko 
raz i można korzystać z parkrun 
w każdą sobotę o godz. 9, na całym 
świecie i za darmo.

Gramy dla wszystkich!

Centrum niedzielnych wydarzeń 
ponownie będzie pl. Biegańskie-
go. To tutaj królować będzie hasło 
„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy 
dla wszystkich – małych i dużych!”. 
Jak zawsze nie zabraknie atrakcji 
dla całych rodzin. Barwnym koro-
wodem Aleje przemierzy parada 
serc. W programie znajdą się też: 
licytacje, spotkania z psimi wo-
lontariuszami, zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy i animacje dla 
najmłodszych. Na rozgrzanie ser-

wowana będzie pyszna grochówka. 

Na kolekcjonerów czekać będzie 
również tegoroczna moneta okolicz-
nościowa o nominale 10 Finałków 
(można ją też kupić w sztabie, a od-
biór ustalić pod numerem Tel. 782 
579 488). Organizatorzy zapraszają 
już od godz. 10. Wstęp jest wolny.

Koncerty lokalnych zespołów

Na scenie WOŚP zagrają przede 
wszystkim lokalne zespoły. Na sce-
nie zagrają kolejno Era Band, Taki 
Blues Band, Amelia Cierpiał z ze-
społem oraz Dzika Plaża.
Pierwszy z nich tworzą uczniowie 
oraz absolwenci Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia im. Grażyny 
Bacewicz w Radomsku. Opiekę mu-
zyczną nad zespołem roztacza Artur 
Grządziel. Z kolei częstochowski 
Taki Blues Band, tworzą ludzie „lu-
dzie zakochani w muzyce”. 
Amelia Cierpiał to zaś skrzypaczka, 
aranżerka, laureatka wielu ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
festiwali muzycznych, stypendyst-
ka Nagród Prezydenta Miasta Czę-
stochowy oraz Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej (CEA) za 
szczególne osiągnięcia muzyczne. 
Związana jest z częstochowskim 
oddziałem Studia Piosenki „Metro”, 
a od niedawna również z Teatrem 
„Buffo”. Jej koncerty to połączenie 
muzyki, śpiewu, gry na unikato-
wych „szklanych” skrzypcach oraz 
aranżacji świateł i laserów do autor-
skiej muzyki. Łączy różne gatunki: 
od klasyki z domieszką elektroniki 
po czysto rockowe brzmienia. Od 
niedawna występuje z grupą przyja-
ciół – Patrykiem Kuroniem (gitara 
solowa), Wiktorem Andryszcza-
kiem (gitara basowa) oraz Kacprem 
Płatkowskim (perkusja).

Kolejna zaprezentuje się grupa Dzi-
ka Plaża, która powstała w 2015 r. 
Potrzeba zagrania jednego koncertu 
na dzikiej plaży w Poraju zrodziła 
zespół i tym samym nadała mu na-
zwę. Znakiem charakterystycznym 
zespołu jest instrumentarium złożo-
ne w dużej mierze z instrumentów 
akustycznych. Muzyczną przygodę 
Dzika Plaża rozpoczęła od polskich 
i zagranicznych coverów wykony-
wanych we własnych, oryginalnych 

aranżacjach. Z czasem na koncie 
zespołu pojawił się własny reper-
tuar. Pierwsza piosenka „Słowa jak 
kamienie” stała się jednocześnie 
pierwszym singlem. Dzika Plaża 
występuje w składzie: Magdalena 
Łągiewka-Bednarkiewicz (wokal), 
Adam Ścigała (gitara), Maciej Miel-
ka (gitara akustyczna), Arek Olo 
Olczyk (bas), Hubert Hetmańczyk 
(perkusjonalia), Kornel Mache-
rzyński (perkusja).

Habakuk przed „Światełkiem”

Według zapowiedzi na godz. 19 
zaplanowano koncert legendy 
polskiej sceny reggae, czyli po-
chodzącego z Częstochowy ze-
społu Habakuk. W 2020 r. grupa 
fetowała swoje 30-lecie. Historia 
grupy sięga końca lat 80. XX wie-
ku. Nazwa – początkowo THC 
Habakuk – pochodzi od imienia 
biblijnego proroka. Zespół naro-
dził się z połączenia formacji En-
gaddi i Samuel. Debiutancka płyta 
„Mniam!Mniam!Rege” ukazała 
się w 1999 r. To z niej pochodzą 
„Wolny od Ja” oraz „Rasta Trans”. 
Z okazji jubileuszu krążek ten do-
czekał się reedycji. Dziś zespół ma 
na swoim koncie takie albumy jak 
„Rub_Pulse”, „Muzyka, słowo, licz-
ba, kolor” czy „Sztuka ulotna”. Po 
tym występie rozpocznie się trady-
cyjne „Światełko do nieba”.

Loka po „Światełku”

Z kolei po „Światełku” zagra tego-
roczna gwiazda, którą jest zespół 
Loka. Kapela powstała jako konty-
nuacja formacji Rotary. Założono 
go w 2012 r. przez Kamila Mikułę 
i Grzegorza Porowskiego. Wkrótce 
po powstaniu zespołu wydano sin-
gel „Prawdziwe powietrze”.  Na-
granie uplasowało się na 1. pozycji 
na liście najczęściej odtwarzanych 
piosenek w polskich radiostacjach. 
Zespół otrzymał dwie nominacje do 
nagrody Eska Music Awards 2012 
w kategoriach „Hit lata” oraz „Naj-
lepszy debiut”. Debiutancki album 
pod tym samym tytułem ukazał się 
w listopadzie 2012 r. Na krążek tra-
fiły też m.in. takie utwory jak „Wi-
działem Ciebie” i „Oczy miasta”.

(KA, fot. AK)
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O
statnio nasza redakcja 
odwiedziła park tram-
polin Stacja Grawitacja, 

ulokowany w południowej czę-
ści Częstochowy. Okazuje się, 
że znana na naszym podwórku 
od lat firma właśnie dokona-
ła ulepszenia swojego parku.

Tuż przez feriami zreorganizowano 
park, przez co strefa Gladiatora za-
mieniła się na niesamowitą atrakcję 
od fińskiej firmy ValoMotion. Cho-
dzi o trampoliny z telewizorami, 
na których widać siebie grających, 
a właściwie skaczących i grających 
w interaktywne gry.

Jest to znana atrakcja Stacji Gra-
witacji z innych parków (Warszawa 
i Poznań) i, jak właściciele mówią, 
od dawna planowali uatrakcyj-
nienie przestrzeni parku. Firma 
stara się ciągle być na czasie, dzię-
ki czemu klienci mają ogromne 
możliwości na doznania, których 

nie otrzyma się w innych parkach.

Oprócz tego Stacja Grawitacja po-
siada całoroczny, pełnowymiarowy 
park linowy, ścianki wspinaczkowe, 
mnóstwo trampolin, tor przeszkód 
ninja, ogromna poduchę, sportową 
trampolinę i akro-strefę!

Firma jest liderem w zakresie or-
ganizacji imprez urodzinowych, 
wycieczek klasowych oraz innych 
eventów. Posiada szeroki wachlarz 
promocji i rabatów. Łączy aktyw-
ność fizyczną z rozrywką!

Jedną z ciekawszych propozycji 

dla rodzin jest Rodzinny Poranek, 
który odbywa się w każdą niedzie-
lę o 10:00 i kosztuje naprawdę 
niewiele. Są to zajęcia dla dzieci 
w wieku 3-7 lat wraz z rodzicami. 
Pierwsza godzina to zajacia z tre-
nerem, a druga - czas wolny na za-
bawę! Szczegóły znajdują się na 

stronie: www.stacjagrawitacja.pl.

Doskonałym przykładem programu 
CRS (corporate social responsibi-
lity), inaczej społecznej odpowie-
dzialności biznesu, jest akcja „Masz 
Urodziny?! – U Nas Skaczesz za 
darmo!”. Co to oznacza? Każdy, kto 
ma urodziny, może odwiedzić Sta-
cję Grawitację w tym wyjątkowym 
dniu i skakać 2 godziny za darmo. 
Ze szczegółami zapoznać się można 
na stronie firmy: www.stacjagrawi-
tacja.pl. Stacja Grawitacja obiecała 
swoim klientom, że to nie koniec 
nowych atrakcji.  

Stacja Grawitacja mieści się w Czę-
stochowie przy ul. Bór 164. Szefem 
i twórcą firmy jest Denis Zemund, 
który serdecznie zaprasza całą Czę-
stochowę do odwiedzania tej wyjąt-
kowej przestrzeni i obiecuje, że nikt 
się nie zawiedzie!

(red.)

Połączenie trampolin i gier komputerowych, czy to możliwe?
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Frączek, Stępniak, Taranek… Częstochowscy artyści przekazali swoje prace na rzecz WOŚP

N
a Allegro trwają liczne 
aukcje prowadzone na 
rzecz 31. Finału WOŚP. 

Obok zwycięskich rakiet Igi 
Świątek i Huberta Hurkacza 
można wylicytować m.in. ob-
razy autorstwa częstochow-
skich malarzy.

Już po raz kolejny częstochowscy 
artyści grają z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Rok temu 
wspierali kwestę, której celem było 
zapewnienie najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. Tym razem włączają się do 
walki z sepsą, a pomoc ma trafiać 
do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ich prace można wylicytować w ra-
mach aukcji Allegro. Tych samych, 
na których upolować można m.in. 
zwycięskie rakiety Igi Świątek 
i Huberta Hurkacza.

„Cytryniarka”
 Bartosza Frączka

Po raz kolejny z WOŚP gra więc 
Bartosz Frączek. Rok temu przeka-
zał „Portret w złotym czepcu”, teraz 
zaproponował „Cytryniarkę” (akryl 
na płótnie, 100 na 70 cm).
Autor ma na swoim koncie po-
nad 75 wystaw indywidualnych 
oraz ponad 185 zbiorowych. Jego 
prace prezentowane były na wy-
stawach indywidualnych w Niem-
czech, Szwecji, USA, Danii, Ho-
landii, Belgii, Austrii, Turcji, 
Wielkiej Brytanii. Był uczestni-
kiem licznych wystaw zbiorowych 
za granicą, m.in. w Kanadzie, 
USA, Francji, Iranie, Chinach, 
Szwecji, Hiszpanii, Chorwacji, 
Japonii i wielu innych krajach.

„Cytryniarkę” można licytować do 
11 lutego.

„Światełko do nieba” 
Pauliny Taranek

Także do 11 lutego na Allegro moż-
na walczyć o obraz „Światełko do 
nieba – Ciche fajerwerki” nama-
lowany przez Paulinę Taranek – 
malarkę i konserwatorkę sztuki. 
Autorka była uczestniczką wystaw 
zbiorowych organizowanych m.in. 
w Krakowie, Warszawie, Często-
chowie oraz za granicą w Brukseli, 
Tokio, Kanadzie czy San Diego. To 
też laureatka konkursów malar-
skich m.in. konkursu artystycznego 
National Geographic „Maluję, co 
widzę – symbol miasta w stylu Pi-
cassa”, w ramach którego stworzyła 
nagrodzoną interpretację symbolu 
Krakowa – „Lajkonik”.

- Miałam dwa latka, gdy Orkiestra 
zagrała po raz pierwszy i co roku 
było to dla mnie wydarzenie, wo-

bec którego nie przechodziłam obo-
jętnie. Tym razem mam zaszczyt 
podzielić się tym, co dla mnie naj-
cenniejsze, czyli swoją twórczością. 
Życzę sukcesów i mam nadzieje że 
Światełko Do Nieba będzie świeciło 
zawsze. Z fajerwerkami lub bez. Te-
raz możecie mieć Państwo własne, 
u siebie na ścianie. Zapraszam do 
licytacji -zaznacza na stronie aukcji 
malarka.

Obraz (100 na 80 cm) został stwo-
rzony specjalnie z myślą o 31. Fina-
le WOŚP. Jednocześnie stanowi on 
wyraz „no hate” w związku z kryty-
ką pokazu fajerwerków organizo-
wanych corocznie na zakończenie.

„Gra” Małgorzaty Stępniak

Na aukcję ponownie trafił również 
obraz „Gra”, który z myślą o ubie-
głorocznej, jubileuszowej zbiórce 
namalowała dla WOŚP Małgorzata 
Stępniak, laureatki nagrody Mini-
stra Kultury i Sztuki z 1999 r., która 
uczestniczyła w kilkudziesięciu wy-
stawach indywidualnych. Jest też 
wiceprezesem Regionalnego To-
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Częstochowie, a jej prace znajdują 
się w kolekcjach muzealnych i pry-
watnych w kraju oraz za granicą.

– Gram, bo po prostu uważam, że 
to, co robi Jurek i cała Orkiestra 
jest wspaniałe i jeśli mogę dorzucić 
swoją cegiełkę, robię to. Wspieram 
różne akcje charytatywne, ale ta 
jest wyjątkowa. Co roku przeka-
zuję obrazy na rzecz orkiestrowej 
aukcji, ale skoro ta edycja jest 30., 
to przygotowałam coś specjalnego. 
Stąd „Gra” – wyjaśniała rok temu 
malarka.
Dlaczego praca znów trafiła na li-
cytację? Z opisu aukcji wynika, że 
osoba, która wygrała aukcję w 2022 
r., nie odebrała fantu. Obraz olejny 

na płótnie mierzy 100 na 100 cm. 
Jerzy Owsiak w opisie aukcji zazna-
cza, że przedmiot „spędził z nami 
trochę czasu i nabrał wyjątkowego 

REKLAMA

Orkiestrowego klimatu!”. Czas na 
licytację „Gry” mija 2 lutego. 

(AK, fot. WOŚP/Allegro)
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Zobaczcie, co trafiło na licytacje przygotowane przez częstochowski sztab WOŚP!

P
łyty, obrazy, vouchery… 
Jak co roku częstochow-
ski sztab WOŚP przygo-

tował szereg atrakcyjnych 
aukcji. Oto przykłady fantów, 
o które można powalczyć. 

Oczywiście wśród rzeczy, których 
licytacja wesprze walkę z sepsą, nie 
mogło zabraknąć gadżetów Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
To m.in. zestaw, na który składa 

się czapka z autografem Jerzego 
Owsiaka, smycz oraz etui na telefon 
czy kalendarze ścienne z logo fun-
dacji, koszulki dla małych i dużych. 
Na aukcję trafią również bransolet-
ki survivalowe z paracordu, z moty-
wem 31. Finału WOŚP 2023 z limi-
towanej serii.

Jednymi z ciekawszych są z pewno-
ścią: różowy kołpak z autografem 
Agnieszki Chylińskiej, zdjęcie z au-

tografem Magdaleny Różczki, ko-
szulka Polskiej reprezentacji Żuż-
lowej z autografem Jarka Hampela 
i Bartka Smektały, książka „Jestem 
Marysia i chyba się zabiję dzisiaj” 
z dedykacją Mery Spolsky, brązo-
wy medal Włókniarza Częstochowy 
oraz koszulka wraz z autografami 
częstochowskiej amatorskiej druży-
ny hokejowej Kruki.

Walczyć można także o sztukę. Na 
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nowych właścicieli czekają choćby 
prace: „Król lew” Barbary Świąć, 
„Jasna Góra” Aleksandry Kowal-
skiej, „Bobolice” Jolanty Bujak, 
„Koliber” Joanny Zygoń, „Tulipany” 
Ewy Machnik, „Zima” Marii Mar-
czak”, „Ciemność” Jakuba Ciury. 
Pod młotek trafi też płyta „Na nie-
boskłonie” z autografami zespołu 
Impast, 

Wśród voucherów wyróżnić można 

te, ufundowane przez Stację Grawi-
tacja (m.in. godzinne i open), a tak-
że bony: do studia tatuażu, gabine-
tu urody, na spływ kajakowy rzeką 
Wartą, godzinną jazdę quadem, na 
dowolną usługę barberską, japoń-
ski masaż twarzy, do Teatru im. A. 
Mickiewicza, jak również na kurs 
prawa jazdy kategorii B.

(red., mat. sztabu WOŚP 
Częstochowa) 



gazetaregionalna.com 7NR 49/2023 Piątek 27 stycznia 2023

REKLAMA

WOŚP zagra w regionie. Jakie atrakcje przygotowano w Lublińcu, Myszkowie, Żarkach, Kłobucku i Olsztynie?

K
oncerty, występy, poka-
zy, morsowanie… to tyl-
ko niektóre propozycje 

przygotowane przez regional-
ne sztaby. Wszystkie chcą za-
grać na rzecz walki z sepsą. 

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy spośród wszyst-
kich zgłoszeń, zaakceptowała te 
od 1 653 sztabów. W niedzielę, 29 
stycznia 31. Finał odbędzie się nie 
tylko w kraju, ale i za granicą. Szta-
by grać będą m.in. w Australii, Au-
strii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, 
Belgii, Holandii, Norwegii, Chor-
wacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajca-
rii, Luksemburgu, Danii, Islandii, 
Japonii, Francji, Indonezji oraz 
Nowej Zelandii.

Celem kwesty jest zakup sprzętu do 
szybkiej identyfikacji bakterii, któ-
rymi zakażenie może doprowadzić 
do sepsy. Po raz pierwszy w histo-
rii Orkiestry zakupione urządzenia 
posłużą nie określonej grupie wie-
kowej pacjentów, ale wszystkim, 
którzy tego sprzętu będą potrzebo-
wać. Warto dodać, że od początku 
swojej działalności Fundacja zebra-
ła na wsparcie polskiej medycyny 
sumę ponad 1,75 miliarda złotych 
i kupiła blisko 70 tysięcy urządzeń.
Do tego, by te liczby wzrosły, przy-
czynią się sztaby z całego regionu. 
Ich pełną listę można znaleźć na 
stronie www.wosp.org.pl, a my pre-
zentujemy finałowe propozycje nie-
których z nich.

Lubliniec

Lubliniec nieprzerwanie ,,gra’’ 
z orkiestrą, a mieszkańcy nie raz już 
udowodnili, jak ich serce otwarte 
jest na działalność WOŚP. O godz. 
12 w Galerii pod Glinianym Anio-
łem rozpocznie się kiermasz ciast 
i przetworów. Z kolei od godziny 15 
na scenie pojawiać się będą artyści. 
Zobaczymy wspólny program sekcji 
wokalnych i tanecznych, działają-
cych w MDK – „Uliczki, kamienicz-
ki, zakamarki” oraz „„Jazzośpiew-
ki”. Pojawią się również sekcje 
break dance i street dance, forma-
cje taneczne, mażoretki oraz dzieci 

z Ukrainy uczestniczące w zajęciach 
wokalnych MDK. Artystyczne wy-
stępy będą przeplatane licytacjami. 
Na skwerze przed Miejskim Domem 
Kultury kąpieli zażywać będą lubli-
nieckie morsy. Będzie się działo! 

Myszków

Koncert finałowy odbędzie się 
w Miejskim Domu Kultury w Mysz-
kowie. O godz. 15.30 wystąpią 
wokaliści Młodzieżowej Orkiestry 
MDK. Dwie godziny później wystą-
pi The Bells, a o godz. 18.15 – Kaba-
ret DNO. O godz. 19 rozpoczną się 
licytacje, a godzinę później zaplano-
wano koncert „Tribute to Wodecki” 
w wykonaniu Piotr Tłustochowicz 
z zespołem. Atrakcjami będą rów-
nież okaz egzotycznych zwierząt, 
miasteczkowa kwesta i grochów-
kowa kwesta (przygotowana przez 
Myszkowski Klub Motocyklowy).
Zaplanowano też imprezy towarzy-
szące. 28 stycznia o godz. 17 w sali 
gimnastycznej MOSiR rozpocznie 
się turniej koszykówki. Z kolei 29 
stycznia odbędą się: turniej teni-
sa stołowego (godz.9, sala gimna-
styczna MOSiR), turniej halowej 
piłki nożnej (godz. 9, hala LO), 
„Bieg po zdrowie” (godz. 10, przy 

scenie) oraz Wielkie Orkiestrowe 
Morsowanie (godz. 12, V Staw przy 
ul. Zamenhoffa).

Żarki

31. Finał odbędzie się w Domu 
Kultury w Żarkach. O godz. 15 roz-
pocznie go prezentacja podopiecz-
nych Viva Studio Pięknego Głosu. 
Pół godziny później przewidziano 
występy uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Przybynowie, a po nich 
– pokazy wokalno-taneczne dzie-
ci z Przedszkola z Żarek. Na godz. 
16 zaplanowano koncert Orkiestry 
OSP z Żarek, a na godz. 17 – pokaz 
freestyle football w wykonaniu Pa-
tryka Męcika. Z kolei o godz. 17.15 
wystartują prezentacje taneczne 
Ogniska Baletowego w Żarkach, 
a o godz. 17.45- koncert zespołu 
Sweet Dreams z Myszkowa.
Atrakcjami dodatkowymi będą li-
cytacje gadżetów WOŚP i nie tylko, 
loteria fantowa oraz kawiarenka 
z ciastami i napojami. 

Zainteresowaniem będzie się 
z pewnością cieszyło też „Morsowa-
nie dla WOŚP” na basenie w Żar-
kach, na które zaprasza Myszkow-
ski Klub Morsa. 

Kłobuck 

Miejscem finałowej zabawy, która 
rozpocznie się o godz. 14.30 bę-
dzie MOK Kłobucku. Na początku 
wystąpią: „Jedyneczka dla WOŚP” 
(czyli przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola nr 1 w Kłobucku), Bła-
żej Kozacki i Łukasz Drzazga oraz 
Zespół Piosenki Biesiadnej ATW 
„Czerwone Róże”. Potem przewi-
dziano blok muzyczno-taneczny 
w wykonaniu uczennic SP nr 3 
w Kłobucku oraz występ „Pszczół-
ki dla WOŚP”, czyli przedszkola-
ków z Gminnego Przedszkola nr 5 

w Kłobucku. Aukcje orkiestrowych 
gadżetów wyznaczono na godz. 
15.55, 16.55, 18 i 19. Pomiędzy nimi 
zaprezentują się m.in. KGW Zagó-
rzanka, grupa taneczna Fitmania, 
cheerleaderki z ZS nr 1 w Kłobuc-
ku oraz ZPiT „Ziemia Kłobucka”. 
O godz. 20 rozbłyśnie tradycyjne 
„Światełko do nieba”, a pół godziny 
przed nim wystąpi finalista progra-
mu „The Voice of Poland” – Da-
mian Kulej. 
Wśród imprez towarzyszących za-
planowano pokaz sprzętu strażackie-
go, „Kłobuckie planszogranie”, in-
tro-nurkowanie, malowanie twarzy 
i tworzenie balonowych zwierzątek.

Olsztyn

Miasto i Gmina Olsztyn, jak co roku 
angażuje się w akcję Fundacji Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Stowarzyszenie Sportowe Słońca 
Jury, jak co roku przebiegnie całą 
gminę z puszkami. Z kolei Biuro 
Turystyczne Włóczykije zorganizuje 
wycieczki po zamku. W Kusiętach 
odbędzie się Morsowanie organi-
zowane przez Mariusza Żołędziew-
skiego, dyrektora SP w Kusiętach 
i Marcina Pocha, radnego Rady 
Miejskiej w Olsztynie. Zaplanowa-
no również ognisko, gdzie będzie 
można się ogrzać i zrelaksować, 
a miejscem wytchnienia będzie plac 
zabaw pod zamkiem. Wszystkie te 
atrakcje będą dostępne po wrzuce-
niu datku do WOŚP-owej puszki.

(red., fot. sztabów w Lublińcu 
i Myszkowie)
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Moda ślubna 2023. Najpiękniejsze i najmodniejsze kreacje ślubne dla Panien Młodych

W roku 2023 suknie, 
wybierane przez 
przyszłe Panny Mło-

de są raczej skromne i eleganc-
kie. Da się również zauważyć, 
że coraz częściej odchodzi się 
od klasycznej bieli, na rzecz 
pudrowego różu, czerwonych 
czy nawet (sic!) czarnych 
wstawek.

Obecnie kobiety najczęściej decy-
dują się na suknię o kroju syrenki 
(inaczej zwanej też krojem rybki) 
oraz księżniczki (inaczej princessa). 
Są to piękne, klasyczne i eleganckie 
kroje, które od lat są najchętniej 
wybieranymi kreacjami ślubnymi.

Panny Młode – eleganckie 
i klasyczne

Syrenkę charakteryzuje elegancki 
krój, subtelnie podkreślający kobie-
ce kształty. Składa się z dopasowa-
nego gorsetu i spódnicy, rozszerza-
jącej się w okolicy ud. Wówczas na 
dole tworzy się charakterystyczne 
rozkloszowanie, często wydłużane 
o tren.

Ten typ sukni idealnie sprawdzi 
się dla pań o sylwetce ,,klepsydra”, 
o średniej budowie. Na zbyt szczu-
płych kobietach, suknia o kroju 
syrenki może wyglądać przytłacza-
jąco. W tym przypadku naturalne 
krągłości idealnie wypełnią kreację.

Góra syrenki to zazwyczaj dopaso-
wany gorset z dekoltem w kształcie 
serca, często przyozdobiony krysz-
tałkami lub koronką. Panie coraz 
częściej decydują się na długie rę-
kawy lub ramiączka, wówczas de-
kolt z przodu (ale czasem też z tyłu) 

przybiera postać litery V. Zdarza 
się, że długie rękawy są rozkloszo-
wane od łokcia, co daje bardzo wy-
tworny efekt.

Dół sukni uzależniony od wzrostu 
przyszłej Panny Młodej. Jeśli ko-

bieta jest wysoka - wówczas może 
pozwolić sobie na suknię z dołem 
bardziej zdobnym i obszytym fal-
banami (niekoniecznie w kolorze 
białym, a np. dość odważnym bor-
dowym, czy granatowym).

W przypadku niższych pań, taka 
spódnica mogłaby skrócić sylwetkę 
i obciążyć ją. W związku z tym ko-
biety o niskim wzroście lepiej będą 
się prezentowały, gdy dół będzie 
skromniejszy, co wydłuży i wysmu-
kli sylwetkę.

Jeśli chodzi o suknię princessy, 
tutaj nie ma wymagań, jeśli cho-
dzi o sylwetkę. Ten typ sukni jest 
idealny właściwie dla każdego typu 
budowy ciała, choć szczególnie do-
brze wyglądają w niej panie o typie 
budowy ,,gruszka”. Wzrost nie ma 
znaczenia.

Obcisła góra księżniczki idealnie 
podkreśli talię, natomiast rozklo-
szowany dół ukryje wszelkie niedo-
skonałości. W tym przypadku coraz 
więcej kobiet decyduje się na prin-
cessę w kolorze pudrowego różu, 
czy choćby w kolorze nude z dodat-
kiem kryształków.

Jeśli chodzi o zdobienia, najczę-
ściej kobiety decydują się subtelną 
koronkę na gorsecie, choć coraz 

częściej suknia tego typu jest gład-
ka, szczególnie, gdy góra ma dekolt 
w kształcie V. Odchodzi się od cyr-
konii i innych świecidełek.

Dół sukni już nie jest tak bardzo 
rozkloszowany jak kiedyś, zrezy-
gnowano z drucianego koła, dba-
jącego o to, by spódnica była cięż-
ka i obszerna. Teraz stawia się na 
kilka warstw tiulu, które sprawia-
ją, że suknia jest lekka i zwiewna, 
a przede wszystkim - wygodniejsza.

Welon, diadem czy opaska?

Zarówno do syrenki, jak i do prince-
ssy idealnie będzie pasował klasycz-
ny welon, opaska czy też diadem. 
W przypadku rybki jednak można 
nieco zaszaleć, jeśli chodzi o dodat-
ki – ten typ sukni jest bowiem bar-
dziej skromny. Jeśli chodzi o prin-
cessę, tutaj warto zachować umiar.

Welon wybierany dla sukni o kroju 
syrenki nie musi być typowo gładki, 
do pasa. Pięknie będzie kompono-
wał się z suknią welon hiszpański 
- cięty z koła, którego brzegi ozdo-
bione są koronką. Nosi się go na 
czubku głowy, tak aby jego boki 

okalały ramiona.

Świetnie sprawdzi się także cią-
gnący się za Panną Młodą, min. 
3-metrowy welon katedralny royal 
czy kościelny welon champel, pełen 
pięknych zdobień i nieco krótszy, 
choć niewiele, bo sięgający za suk-
nię. Jego standardowa długość to 
270 cm.

W przypadku princessy welon, któ-
ry będzie idealnie uzupełniał suk-
nię, ale równocześnie nie sprawiał 
wrażenia przesytu, to ten o długo-
ści sięgającej maksymalnie do linii 
biustu. Jest to niewątpliwie najwy-
godniejszy i najczęściej wybierany 
typ welonu.

Aby dobrze komponował się z kre-
acją, powinien nie być zbyt zdobny. 
Można tutaj postawić jedynie na 
delikatne, niewielkie wykończenie 
w postaci koronki. Dobrym rozwią-
zaniem będzie też diadem, założony 
bez welonu lub będący jego uzupeł-
nieniem.

(mat.: Linda Nocoń, fot.: Pixabay)
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Tort weselny – gwarancja udanego i dostatniego życia po ślubie oraz słodki element wesela

S
zykując się do ślubu, 
przyszła Para Młoda sta-
je przed organizacją naj-

większej uroczystości w życiu. 
Jednym z jej punktów jest tort 
weselny, bez którego przyjęcie 
weselne (a według dawnych 
wierzeń - nawet wspólne ży-
cie) nie może się udać. 

Najczęściej stawiane pytania, to te, 
dotyczące smaku, ceny oraz wielko-
ści. Sporym dylematem jest także 
wybór cukierni oraz wygląd tortu – 
klasyczny czy też nowoczesny? Po-
niższy artykuł wskaże drogę w wy-
borze najlepszego tortu na wesele.

Ważna kwestia – wygląd tortu

Zmieniające się trendy mają spo-
ry wpływ na wygląd tortu. Klasy-
ka jednak wciąż jest przed tym, co 
modne. Na polskich weselach nadal 
królują białe torty, przyozdobione 
masą cukrową, kremem i cukrem 
pudrem. Pięknym uzupełnieniem 
(będącym niemal tradycją) jest 
dodatek kwiatów - świeżych lub 
z masy marcepanowej.

W ostatnim czasie wzrosła popu-
larność tzw. naked cake, czyli tor-

tów, charakteryzujących się bra-
kiem kremu po bokach, gdzie blaty 
biszkoptowe są wyraźnie widoczne. 
Ozdobiony jest najczęściej owocami 
sezonowymi i jadalnymi kwiatami. 
Ten typ tortu to idealny wybór dla 
fanów stylu boho i rustykalnego.

Coraz więcej osób decyduje się tak-
że na torty z babeczek. Są one ukła-
dane w kształt piramidy, przypo-
minającej tort. Porcje bardzo łatwo 
wówczas rozdzielić pomiędzy gości, 
nie trzeba męczyć się z krojeniem. 
Ogromnym plusem muffinkowego 
tortu jest też to, że każda babeczka 
może inaczej wyglądać i smakować.

Najważniejsze – czyli smak

Smak tortu powinien sprostać gu-
stom większości gości, ale przede 
wszystkim Pary Młodej. Najlepiej 
zdecydować się zatem na uniwer-
salny smak – czekoladowy lub 
śmietankowy z dodatkiem owo-
ców. Tort piętrowy lub z babeczek 
pozwala zdecydować się na kilka 
smaków.

Jeśli jednak przyszli małżonkowie 
zdecydują się na bardziej orygi-
nalny smak, to latem dobrze jest 

postawić na orzeźwiający tort. Co-
raz popularniejsze są torty mięto-
wo-czekoladowe oraz cytrynowe. 
Zimą i jesienią natomiast świet-
nie sprawdzą się te wypełnione 
cięższymi kremami, np. czeko-
ladowym z nutą alkoholu i śliw-
kami suszonymi, albo z kremem 
z białej czekolady i dodatkiem 
żurawiny. Nowością są niemniej 
chętnie wybierane: tort dynio-
wy, marchewkowy, oreo i ferrero.

Najważniejszym w przypadku tor-
tu jest to, by powstał ze składni-
ków najwyższej jakości. Wówczas 
z pewnością zostanie doceniony 
przez gości, jednak o skład należy 
dopytać cukiernika. Coraz więcej 
cukierni oferuje także degusta-
cję wypieku przed zamówieniem. 
Warto zorientować się, czy w wy-
branej cukierni istnieje możliwość 
spróbowania tortu przed ostatecz-
ną decyzją.

Ile kosztuje chwila słodkiej, 
weselnej przyjemności

Cena tortu zależna jest od jego 
wielkości. Najczęściej waha się od 
50 do 150 zł za kilogram. Zdarza 
się także, że cukiernia liczy koszt 
tortu na podstawie wyceny poje-
dynczego kawałka. Wtedy cena 
wynosi od 10 do 12 zł od porcji.

Aby obliczyć przybliżony koszt oraz 
wielkość tortu, trzeba znać mniej 
więcej liczbę gości, którzy pojawią 
się na uroczystości. W przypadku, 
gdy decydujemy się także na ciasta 
z cukierni, w której zamawiamy 
tort, to cena prawdopodobnie bę-
dzie niższa. Często bowiem jest tak, 
że cukiernia daje rabat przy więk-
szym zamówieniu. Warto dopytać 
także o możliwość dowozu wypieku 
na salę weselną. To również wiązać 
się może z dodatkowymi koszta-
mi. Dobrze jest z cukiernią spisać 
w formie umowy ustalenia związa-
ne z tortem i ewentualnie innymi 
wypiekami.

(mat.: Linda Nocoń, 
fot. Pixabay)
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,,Pod Pałacem” - połączenie historii oraz tradycji z nutą nowoczesności i dobrego smaku.

P
od Pałacem - mieści się 
w samym sercu Śląska, 
w Koszęcinie. Wybudo-

wane zostało na ruinach przy-
pałacowej oficyny, datowanej 
na wiek XVII. W tym wyjąt-
kowym miejscu odbywają się 
wesela, komunie imprezy oko-
licznościowe... i nie tylko.

Warto poznać lepiej ,,Pod Pała-
cem”. Szczególnie pod kątem orga-
nizacji przyjęć okolicznościowych 
czy znakomitego menu. To miejsce, 
które prosperuje od niedawna, a już 
cieszy się sporym gronem zadowo-
lonych klientów.

Jak to wszystko się zaczęło, 
skąd wziął się pomysł na stwo-
rzenie ,,Pod Pałacem”?

- Początki ,,Pod Pałacem” sięgają 
roku 2018, kiedy to otrzymaliśmy 
propozycję modernizacji starych 
budynków, które bardziej zniechę-
cały swoim wyglądem, niż przycią-
gały potencjalnych gości. Podjęli-
śmy decyzję, że wyremontujemy 
te budynki i stworzymy kompleks, 
gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Jak długo działacie na rynku?

- Nasz kompleks ,,Pod pałacem” 
działa właściwie od niedawna. Dwa 
lata temu otwarty został budynek 
kręgielni, a w lipcu tego roku - bu-
dynek Browaru Śląsk Koszęcin. 
Ostatnia została otwarta Restaura-
cja i Sala Bankietowa Pod Pałacem, 
mianowicie we wrześniu.

Co składa się na Waszą ofertę?

- Na naszą ofertę składa się Krę-
gielnia Pod Pałacem, gdzie oferuje-

my możliwość gry w kręgle, włoską 
pizzę, drinki, przekąski oraz możli-
wość organizacji urodzin lub innych 
małych imprez okolicznościowych. 
Od czasu do czasu organizujemy 
również tematyczne imprezy z DJ. 
Oprócz tego posiadamy własny bro-
war, gdzie produkujemy nasze lo-
kalne piwo, które przyciąga wielu 
turystów i miłośników piwa krafto-
wego. W budynku browaru pro-

wadzimy również restaurację a'la 
carte, gdzie można zasmakować 
tradycyjnej kuchni śląskiej. Zain-
teresowanie naszą kuchnią było tak 
duże, że przystosowaliśmy jedną 
z naszych dwóch sal bankietowych 
na restaurację, ze względu na zbyt 
dużą liczbę klientów w niedziele 
i święta. Oferujemy również noc-
legi dla naszych gości w oddziale 
Pokoje Pod Pałacem.

Powiedzmy nieco więcej na 
temat produkcji piwa krafto-
wego...

- Produkcję piwa prowadzimy, 
opierając się na historycznych 
przepisach browarniczych. Nasze 
nazwy piw nawiązują do histo-
rii książąt zamku koszęcińskiego. 
Przykładem może być nasze piwo 
Pils, które nosi nazwę ostatnie-
go księcia rodu Hohenlohe - Ka-
rol Gotfryd. Lub nasze piwo „Ex 
Flammis Orior”, czyli „powstały 
z płomieni”, nawiązujące do histo-
rii budynku browaru i jego pożaru 
w przeszłości.

Czym wyróżnia się ,,Pod Pała-
cem"?

- ,,Pod Pałacem” z pewnością wy-
różnia się lokalizacją oraz różno-
rodnością oferowanych atrakcji. 
Jesteśmy położeni na wjeździe do 
siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 

Śląsk, z którym chętnie współpra-
cujemy podczas organizacji wycie-
czek i innych większych wydarzeń. 
Wyróżnia nas również połączenie 
nowoczesności z tradycją. Nawią-
zujemy bardzo często do historii 
koszęcińskiego zamku i tradycji lu-
dowych.

Ile sal posiadacie oraz czym się 
charakteryzuje każda z nich?

- Posiadamy dwie sale okoliczno-
ściowe. Jedna mieści się na parte-
rze (bankietowa), która jest w sta-
nie pomieścić z parkietem około 
100 osób. Organizujemy na niej we-
sela, urodziny, komunie, szkolenia 
oraz inne imprezy okolicznościowe. 
Druga sala (biesiadna) znajduje się 
na piętrze i jest w stanie pomieścić 
około 60 osób. W niedzielę mamy 
na tej sali czynną restaurację a'la 
carte lub organizujemy na niej inne 
imprezy okolicznościowe.

Czy oprócz imprez okoliczno-
ściowych organizujecie także 
inne wydarzenia? Jakie?

- Oprócz imprez okolicznościowych, 
organizujemy również imprezy te-
matyczne, szkolenia, jarmarki świą-
teczne, targi ślubne, dzień kobiet, bal 
karnawałowy i bale charytatywne.

Z jak dużym wyprzedzeniem 
trzeba rezerwować miejsce?

- Na początku naszej działalności 
mieliśmy dużo wolnych terminów, 
lecz w ostatnim czasie coraz bar-
dziej zapełnia nam się terminarz 
imprez i rezerwacji, przez co nie-
które wydarzenia wymagają nawet 

rocznego wyprzedzenia. Jeśli cho-
dzi o rezerwacje stolików na restau-
racji, to wymagają one rezerwacji 
z tygodniowym wyprzedzeniem, 
ze względu na częsty brak wolnych 
miejsc dla gości bez rezerwacji.

Czym wyróżnia się Wasze 
menu?

- Nasze menu oferuje naszym klien-
tom możliwość konfiguracji dań, 
według upodobań klienta. Mamy 
do wyboru szeroki wachlarz mięs, 
dodatków, dań porcjowych i dese-
rów, jak również słodkich stołów. 
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwa-
nia i propozycje, aby jak najlepiej 
spełnić oczekiwania klientów oraz 
ich gości. Nasze menu składa się 
zawsze z najlepszej jakości produk-
tów. Kładziemy nacisk na to, by go-
ściom zawsze smakowało.

Co klienci cenią sobie w ,,Pod 
Pałacem" najbardziej?

- Nasi klienci cenią sobie najbar-
dziej różnorodność atrakcji oraz 
poziom obsługi, który cały czas 
podnosimy. Bardzo doceniane jest 
również nasze jedzenie, które – jak 
już wspomnieliśmy - przygotowy-
wane jest dla najbardziej wymaga-
jących klientów.

Zachęcamy do odwiedzenia face-
bookowej strony ,,Pod Pałacem” 
www.facebook.com/PodPalacem), 
by na bieżąco śledzić wydarzenia, 
które się tam odbywają.

Rozmawiała Linda Nocoń

REKLAMA
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Nieco zapomniane, ale jedyne w swoim rodzaju. Piosenki o miłości, idealne na pierwszy taniec

P
ierwszy taniec to swo-
ista inauguracja wese-
la. Jest niejako wstę-

pem do dobrej zabawy 
podczas przyjęcia wesel-
nego. Z tego też względu 
towarzyszyć mu nie może 
piosenka przypadkowa.

Przygotowania do pierwszego 
tańca oraz wybór piosenki od-
bywa się na kilka miesięcy przed 
planowaną datą wesela. Jeśli 
małżonkom ciężko się zdecydo-
wać na konkretną piosenkę, po-
niżej przedstawiamy najbardziej 
klimatyczne, romantyczne i wzru-
szające piosenki wszech czasów, 
które sprawią, że ten wyjątkowy 
dzień zapadnie w pamięci na dłu-
gie lata.

Whitney Houston – I will al-
ways love you

,,Będę zawsze cię kochać” - tak 
brzmi tytuł piosenki po polsku. 
Ten niewątpliwy hit Whitney 
przez wiele lat stanowił klasykę, 
jeśli chodzi o piosenkę do pierw-
szego tańca. Co nie zmienia faktu, 
że wciąż powoduje ciarki na skó-
rze i łzy wzruszenia.

Elton John & Kiki  Dee - 
Don't go breaking my heart

Nieco bardziej „skoczna” od 
,,I will always love you”, jednak 
z równie romantycznym klima-
tem. ,,Nobody knows it/Right 
from the start/I gave you my he-
art” (,,Nikt tego nie wie/Już na po-
czątku /Oddałem ci swoje serce”) 
brzmią słowa piosenki. W tym 
przypadku pierwszy taniec bę-
dzie z pewnością bardziej żwawy. 

Led Zeppelin – All my love

Piosenka dla fanów rocka, jed-

nak, jak na Led Zeppelin - jest 
dość stonowana i oczywiście... 
romantyczna, choć historia jej 
powstania bynajmniej nie była 
romantyczna, ale związana z dość 
tragiczną historią. Jednak tekst 
można odczytywać różnorako, 
jest w końcu o miłości. Czyż nie 
brzmią pięknie słowa: ,,All of my 
love, All of my love, All of my love, 
To you now”?

John Lennon – Oh my love

Ta piosenka wprowadza dość in-
tymny klimat. Stanowi przepięk-
ne wyznanie miłosne w powolnym 
rytmie, idealnym do powolnego, 
czułego tańca. Sam tekst brzmi, 
jak wiersz o miłości – nie bez po-
wodu. W końcu Lennon skompo-
nował tę piosenkę dla Yoko Ono 
– kobiety swojego życia.

Ella Fitzgerald - Dream A Lit-
tle Dream Of Me

Dość stara (bo z 1931 roku!), ale 
o sielankowym klimacie rytmicz-
na piosenka w wykonaniu Elli 
Fitzgerald – świetny wybór je-
śli chodzi o pierwszy taniec. Nie 
jest zbyt powolna, ani zbyt szyb-
ka. Do tego słowa w niej zawarte 
podkręcą romantyczną atmosfe-
rę: ,,Birds singing in a sycamore 
tree, Dream a little dream of me” 
(,,Ptaki śpiewają w koronie plata-
nu, Byś śnił mały sen o mnie”).

Righteous Brothers - Uncha-
ined Melody

W retro klimacie, kojarzona naj-
częściej z romantyczną sceną 
lepienia garnków przez Swayze-
go oraz Moore w filmie ,,Uwierz 
w ducha”. Piosenka o miłości, 
która wciąż wzrusza swoją bezpo-
średniością wplecioną w powolne 
rytmy. ,,I need your love, I need 

your love God, speed your love 
to me” („Potrzebuję Twojej miło-
ści, Ja potrzebuję Twojej miłości, 
Boże, przyspiesz swoją miłość do 
mnie”) - miłość wylewa się tutaj 
właściwie z każdego wersu.

Nancy Sinatra & Lee Hazle-
wood – Summer wine

Ten utwór jest przesycony eroty-
zmem oraz latem. Stąd idealnie 
sprawdzi się na pierwszy taniec 
podczas wesela wyprawianego 
najlepiej w plenerze, gdy na ze-
wnątrz panuje już przyjemna, 
letnio-wiosenna aura. ,,Strawber-
ries cherries and an angel's kiss in 
spring” („Truskawki, wiśnie I po-
całunek anioła na wiosnę”)  - tekst 
piosenki jest bardzo namiętny, 
kojarzy się z rytmami latynoskimi.

Bill Medley & Jennifer War-
nes – Time of my life

Ta piosenka może nie do końca 
jest zapomniana, ale na pewno 
dość stara i wciąż uwielbiana... 
I bardzo romantyczna. Poza tym 
w tym przypadku, wymyślając 
choreografię pierwszego tańca, 
można zainspirować się filmem 
,,Dirty dancing”, równie ponad-
czasowym, jak piosenka. Tekst 
piosenki brzmi, jak wyznanie 
miłości: „I've been waiting for so 
long/ Now I've finally found so-
meone/ To stand by me” (,,Cze-
kałem tak długo,/ Teraz w końcu 
znalazłem kogoś, kto będzie przy 
mnie”). 

(Linda Nocoń, fot.: Pixabay)



gazetaregionalna.com12 NR 49/2023 Piątek 27 stycznia 2023

REKLAMA

Wystrój sali weselnej – kreatywnie i z poczuciem stylu w tym wyjątkowym dniu

O
rganizując wesele, nie-
mal od razu pojawia-
ją się myśli, związane 

z wyglądem sali weselnej. Wy-
strój sali to zagwozdka nie-
jednej przyszłej Pary Młodej.

W tym roku niewątpliwie królu-
je boho-chic, inaczej styl wolnych 
dusz. Łączy w sobie lekkość i har-
monię. Nadal popularny jest także 
styl glamour, kojarzący się z prze-
pychem, bogactwem i elegancją.

Glamour – wesele pełne bla-
sku, luksusu i szyku

Styl glamour obecny jest na pol-
skich weselach od dawna. Kto bo-
wiem nie chciałby poczuć się na 
własnym ślubie jak na iście kró-
lewskiej uroczystości? Tym właśnie 
charakteryzuje się ów styl.

Kolorystyka sali weselnej w stylu 
glamour powinna opierać się na 
kolorach, takich jak róż, biel, zło-
to oraz srebro, ale też butelkowa 
zieleń czy bordo. Mimo że ten styl 
kojarzy się z przepychem, to nale-
ży zachować umiar, bo łatwo tutaj 
o przesadę, która może zepsuć efekt 
wyrafinowanej elegancji.

Styl glamour idealnie będzie pa-
sował do wnętrz rodem z pałacu, 

w których stać będą pikowane i sty-
lizowane sofy, a z sufitu zwieszać się 
będą kryształowe żyrandole. Każdy 
dodatek powinien być w kolorach 
srebra i złota, często zdobionego 
kryształkami lub innymi błyszczą-
cymi elementami. Bardzo dobrze 
sprawdzą się złote podkładki pod 
świeczki lub złote podkładki pod 
nakrycia na stołach.

Oświetlenie sali powinno składać 
się głównie ze świeczników, któ-
re jak żadne inne wpasowują się 
do królewskiego stylu. Sprawią, 
ze sala będzie pełna magii i ciepła. 

Ważną dekoracją są także kwiaty. 
W tym przypadku najlepiej wypad-
ną te w kolorach pudrowego różu 
lub czerwieni, np. piwonie, horten-
sje czy róże. Dodatkowo wypełnią 
salę świeżością i pięknym zapa-
chem. Balony, występujące w spo-
rych ilościach, również stanowią 
niezbędny element wystroju sali 
glamour. Obecnie na rynku dostać 
można przezroczyste balony wy-
pełnione metalicznym konfetti czy 
brokatem.

Boho-chic, czyli wesele 
w zgodzie z naturą

Jego kolorystyka to barwy natury, 
dlatego tego typu wesela najlepiej 
organizować w plenerze, choć od-
powiednia sala także może sprostać 
rustykalnym wymogom tego stylu. 
Bardzo dobrze sprawdzają się drew-
niane stodoły, stare folwarki, drew-
niane dworki lub karczmy.

Pomysły wręcz z natury wzięte to 
kwintesencja boho-chic. Styl wol-
nych dusz, jak sama nazwa wska-
zuje, to duża swoboda. Żywe czy 
suszone kwiaty i trawy, pióra, ręcz-
nie robione makramy, klimatyczne 
girlandy - pięknie i przede wszyst-

kim klimatycznie wypełnią miejsce, 
w którym odbywać się będzie uro-
czystość. Niezwykle ważne są deta-
le, znajdujące się na stołach wesel-
nych lub przy wejściu do obiektu.

Ogromna zaletą tego stylu jest to, 
że część dekoracji można wypoży-
czyć, a część bardzo łatwo wykonać 
samemu, do tego niewielkim kosz-
tem. Styl boho jest ekologiczny, ra-
czej nie toleruje plastikowych i in-
nych sztucznych dodatków. Niemal 
wszystko musi być naturalne.

Lampiony, które mogą posłużyć do 
przyozdobienia stolików, wykonać 
można np. ze słoików, ozdobionych 
sznurkiem jutowym i kwiatami. 
Na krzesełkach czy ściance ładnie 
zaprezentują się ręcznie robione 
makramy, czyli ozdoby wykonane 
metodą supełkową ze sznurków ba-
wełnianych, czasami też jutowych. 
Pięknie wyglądają także bieżniki na 
stoły, wykonane na wzór makramy. 
Należy jednak pamiętać, żeby nie 
przesadzać z ilością. Makrama jest 
na tyle wyrazista, że w nadmiarze 
może zaburzyć estetykę, co może 
spowodować efekt kiczu. Stoły 
i krzesła (choć w tym wypadku tak-
że ławki dobrze się sprawdzą) po-
winny być wykonane z drewna.

(Linda Nocoń, fot.: Pixabay)
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Miesiąc miodowy. Jak wybrać i zaplanować podróż poślubną marzeń?

P
odróż poślubna, inaczej 
miesiąc miodowy, to 
moment długo wyczeki-

wany przez Parę Młodą. Na-
reszcie mogą oni nacieszyć 
się sobą i odpocząć po wy-
czerpujących przygotowa-
niach do ślubu i wesela. Jak 
zaplanować pierwszą po-
dróż na nowej drodze życia?

Na początku trzeba przemyśleć kil-
ka kluczowych kwestii. Pierwszą 
z nich jest typ wypoczynku. Tutaj 
należy zastanowić się, czy czas po-
dróży ma być spędzony aktywnie, 
czy raczej skupiać się ma wyłącznie 
na relaksie. Kolejne kwestie to ter-
min podróży oraz budżet. Dobrze 
jest mniej więcej wiedzieć, ile pie-
niędzy ma zostać przeznaczonych 
na podróż poślubną. Ostatnią rze-
czą jest miejsce, w którym będzie 
spędzony miesiąc miodowy.

Jak zorganizować podróż 
poślubną?

Aby uniknąć niepotrzebnego za-
mieszania i stresu, podróż po-
ślubną warto zaplanować z pół-
rocznym wyprzedzeniem. W ten 
sposób zyskuje się dużo czasu, żeby 
załatwić niezbędne formalno-
ści. Jeśli Parze Młodej zależy na 
prywatności, powinna poszukać 

miejsca, które nie jest oblegane 
przez turystów lub wybrać się na 
wycieczkę marzeń poza sezonem.
Jeśli wybór padnie na kraje tropi-
kalne, należy zadbać o szczepie-
nia. Koniecznie trzeba również 
sprawdzić, jakie dokumenty będą 
potrzebne oraz jaka waluta obowią-
zuje w danym państwie. Pozwala to 
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 
Należy też pamiętać, żeby zapisać 
w smartfonie lub notesie telefon 
i adres ambasady RP w danym kraju.

Budżet

To, jak będzie wyglądać podróż po-
dróżna jest ściśle związane z budże-
tem Pary Młodej. Pamiętać  trzeba 

jednak, że wakacje w kraju wcale 
nie muszą być tańsze od wyprawy 
zagranicznej.
Warto zastanowić się, ile chce 
się wydać i czy w razie potrzeby 
możliwe jest wygospodarowanie 
większej ilości gotówki. Planu-
jąc budżet, uwzględnić trzeba nie 
tylko koszty transportu, wyży-
wienia i noclegu, lecz także pa-
miątki, bilety wstępu, szczepie-
nia, czy wycieczki fakultatywne.

Kiedy udać się 
w podróż poślubną?

Zgodnie z tradycją, podróż poślub-
na powinna odbyć się zaraz po we-
selu. W praktyce Nowożeńcy rzad-

REKLAMA

ko kiedy stosują się do tej zasady. 
Jeśli ślub odbywa się bez wesela, 
podróż tuż po uroczystości ślubu 
będzie idealnym zwieńczeniem po-
łączenia węzłem małżeńskim.

Natomiast w przypadku, gdy or-
ganizowane jest przyjęcie weselne, 
lepiej zaplanować podróż nieco 
później. Dzięki temu będzie czas na 
uporządkowanie spraw po weselu, 
a potem będzie można ze spokojem 
udać się na wycieczkę.

Niezwykle ważny jest wybór od-
powiedniej daty podróży po-
ślubnej. Pamiętać należy, że ma 
ona znaczenie z uwagi na kosz-
ty, warunki pogodowe, ale rów-

nież na wewnętrzny komfort.
Wybierając termin w środku sezo-
nu turystycznego trzeba liczyć się 
z wysokimi cenami w popularnych 
destynacjach oraz z dużą liczbą tu-
rystów, co może wpłynąć na jakość 
wypoczynku.

W przypadku zdecydowania się na 
termin poza sezonem, trzeba wziąć 
pod uwagę pogodę, jaka wówczas 
panuje w danej lokalizacji. Poza tym 
w miejscach, które tętnią życiem 
w sezonie, może zabraknąć cieka-
wych atrakcji w czasie, gdy turystów 
jest tam niewielu.

Powinno się pamiętać również 
o tym, iż poszczególne pory roku, 
a więc i sezony turystyczne, nie wy-
stępują w tym samym czasie na ca-
łym świecie. Na przykład, planując 
podróż poślubną do Australii w lip-
cu, jedzie się tam w środek zimy!

Ważna uwaga

Lepiej zrezygnować z terminu po-
dróży poślubnej znajdującego się 
blisko innych, ważnych w życiu wy-
darzeń takich, jak narodziny dziec-
ka, finalizacja zakupu mieszkania. 
Stres spowodowany zbliżającą się 
chwilą może negatywnie wpłynąć 
na wypoczynek.
(mat.: Linda Nocoń, fot.: Pixabay)

Lubliniec ul. Mickiewicza 34
603 164 203

Czas na podróż życia!

Wakacje.pl Lubliniec
lubliniec-mickiewicza@wakacje.pl
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Oferta obowiązuje od 18.01 do 31.01.2023 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów. Cena przekreślona to najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją. Markety OBI nie prowadzą sprzedaży hurtowej 
– niniejsza oferta skierowana jest do Klientów detalicznych. Gazetka OBI 200/2023. Adresy, numery telefonów i godziny otwarcia marketów OBI znajdują się na: obi.pl. 

1

2

2 KOLORY
wybierz

swój

1159,-

od999,-   
kpl.

Zestaw podtynkowy Luca
w kpl.: stelaż, przycisk chrom lub czarny, 
bezkołnierzowa miska z deską wolnoopadającą
np. nr OBI 7020316

59,8 cm

119,8
cm

ZROBISZ  
TO Z

Wysoka klasa 
antypoślizgowości

1 Kabina Arina 80 cm
kolory: chrom, czarny
np. nr OBI 7019573
dostępny również wymiar 90 cm 
549,- 439,- szt.
2 Brodzik akrylowy od 205,- szt.

półokrągły, kolor biały, dostępne wymiary: 80 i 90 cm
np. nr OBI 5998927

479,-

od379,-   
szt.

Gresy szkliwione Mathis
IV kl. ścieralności, antypoślizgowość R10, rektyfi kowane
• wym. 59,8 x 59,8 cm 74,99 49,99 m2
• wym. 59,8 x 119,8 cm 109,- 69,99 m2
np. nr OBI 6870992

74,99

od49,99   
m2

NIEDZIELA  HANDLOWA  29.01 - Zapraszamy!

-20%
na wszystkie gresy
i kabiny prysznicowe*

*Promocja obowiązuje od 18.01 do 31.01.2023 r., nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Cena na etykiecie jest ceną promocyjną, 
uwzględniającą rabat. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach OBI i na obi.pl.
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Piękny 2022 rok piłkarzy Rakowa Częstochowa. W 2023 będzie mistrzostwo?

Miniony 2022 rok był 
piękny w wykona-
niu piłkarzy Rakowa 

Częstochowa. „Medaliki” 
w 2022 roku wywalczyli wi-
cemistrzostwo Polski oraz 
zdobyli Puchar Polski i Su-
per Puchar Polski, a także 
z bardzo dobrej strony za-
prezentowali się również 
na arenie europejskiej. Czy 
w 2023 roku Raków wywal-
czy upragnione mistrzo-
stwo Polski i powtórzy inne 
sukcesy?

Zakończony niedawno 2022 rok 
był ponownie świetny w wyko-
naniu piłkarzy Rakowa. Czę-
stochowianie 2 maja 2022 roku 
wywalczyli po raz drugi w swo-
jej historii Puchar Polski. Czer-
wono-niebiescy obronili też 
wicemistrzostwo Polski i po raz 
drugi z rzędu wywalczyli srebr-
ne medale w PKO BP Ekstrakla-
sie. Dodatkowo piłkarz Rakowa 
Ivi Lopez został królem strzel-
ców PKO BP Ekstraklasy. Pod-
opieczni trenera Marka Papszu-
na wygrali też drugi rok z rzędu 
Superpuchar Polski. W Pozna-
niu przy ul. Bułgarskiej pokona-
li Lecha Poznań i na stadionie 
Mistrza Polski mogli cieszyć się 

POLONTEX S.A.
SKLEP FIRMOWY

TKANINY
FIRANY
OBRUSY
ZASŁONY
POSZEWKI NA
PODUSZKI

ul. Rejtana 25
42-202 Częstochowa

czynny: pon. - pt. 8:00-16:00
tel.+48 34/369 22 38

www.sklep.polontex.com.pl
www.polontex.com.pl
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z drugiego w swojej kolekcji Su-
perpucharu.

Raków z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się też na are-
nie europejskiej. Częstocho-
wianie w eliminacjach do fazy 
grupowej Ligi Konferencji Eu-
ropy UEFA wygrali 5 meczów 
z rzędu i dopiero w dogrywce 
rewanżowego meczu ze Slavią 
Praga stracili awans. Tym sa-
mym Raków powtórzył wyniki 
z 2021 roku, gdzie też był wice-
mistrzem Polski oraz zdobywcą 
Pucharu i Superpucharu Polski. 
I niestety awans do fazy grupo-
wej też stracił w szóstym meczu 
czyli rewanżowym spotkaniu IV 
rundy eliminacji...

Druga połowa 2022 roku też 
była bardzo dobra w wykona-
niu piłkarzy Rakowa Często-
chowa. Zawodnicy dowodzeni 
przez trenera Papszuna bardzo 
dobrze prezentowali się na bo-
iskach w PKO BP Ekstraklasie. 
Raków po 17 kolejkach obecne-
go sezonu ma 41 punktów i jest 

liderem na półmetku rozgry-
wek! Nad 2. w tabeli Legią War-
szawa Raków ma aż 9 punktów 
przewagi. Czerwono-niebiescy 
mają szansę na pierwsze i hi-
storyczne mistrzostwo Polski! 
Aby jak najlepiej przygotować 
się do rundy wiosennej sztab 
szkoleniowy Rakowa wspólnie 
z działaczami zorganizowali dla 
zawodników aż dwa obozy przy-
gotowawcze. Pierwszy odbył się 
jeszcze w grudniu 2022 roku 
w Holandii, gdzie Raków grał 
z solidnymi zespołami jak: PSV 
Eindhoven, Anderlecht Brukse-
la i RCS Waalwijk. Drugie zgru-
powanie rozpoczęło się 2 stycz-
nia 2023 roku w Turcji. Tam 
Raków zmierzył się z czołowymi 
zespołami z ligi azerbejdżań-
skiej, rumuńskiej, słoweńskiej 
i ukraińskiej.

Piłkarze Rakowa w rundzie re-
wanżowej sezonu 2022/23 mają 
olbrzymie szanse na pierwsze 
i historyczne mistrzostwo Pol-
ski! Częstochowianie nadal są 
też w grze o Puchar Polski. Ra-

ków dotarł już do ćwierćfinału 
i o półfinał zagra z 2-ligowym 
Motorem Lublin. Częstochowia-
nie są coraz bliżej finału i szansy 
na zdobycie po raz trzeci z rzę-
du Pucharu Polski. Kibice liczą 
też na historyczne mistrzostwo 
Polski co pozwoli grać w elimi-
nacjach do Ligi Mistrzów! A to 
otwiera drogę do kolejnych emo-
cji oczekiwanych przez kibi-
ców czerwono-niebieskich...

Warto również wspomnieć, że 
2022 rok był również bardzo 
udany dla Rakowa II Częstocho-
wa. Rezerwy Rakowa wywalczy-
ły awans z 4. do 3. ligi. Raków 
II jako beniaminek prezentuje 
się nadspodziewanie dobrze 
i na półmetku rozgrywek jest 
liderem 3 grupy 3 ligi! Często-
chowianie jako jedynie w grupie 
nie przegrali meczu. Z bilansem 
12 zwycięstw i 5 remisów po 17 
kolejkach mają 41 punktów i o 4 
punkty wyprzedzają 2. Polonię 
Bytom.

(MR-K, AK, fot. AK)
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Brawa dla Włókniarza za ubiegły

Duże brawa za 2022 
rok należą się żużlow-
com zielona-energia.

com Włókniarz Często-
chowa. Drużyna trenera 
Lecha Kędziory w rundzie 
zasadniczej zajęła wyso-
kie 2. miejsce, a na koniec 
sezonu żużlowcy i kibice 
mogli cieszyć się z brązo-
wych medali w PGE Eks-
tralidze. Wiele medali 

zdobyli też w 2022 roku 
częstochowscy juniorzy...

Żużlowcy Włókniarza Często-
chowa 2022 rok mogą uznać za 
udany, bo po kilku latach prze-
rwy zdobyli medal w PGE Eks-
tralidze i wrócili na podium. 
Jedni kibice z tego będą się 
cieszyć, inni będą żałować, że 
biało-zieloni nie wykorzystali 
szansy na finał i być może nawet 

mistrzostwo Polski. Czasu się 
jednak nie wróci i trzeba cieszyć 
się z tego, co jest. A w 2022 roku 
żużlowcy Włókniarza dołożyli 
do kolekcji kolejny medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski.

W rundzie zasadniczej poprzed-
niego sezonu częstochowianie 
pierwszą pozycję przegrali tylko 
z Motorem Lublin, późniejszym 
mistrzem Polski. Biało-zieloni 
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sezon. W 2023 roku kibice czekają na kolejny medal

jako jedyni w PGE Ekstralidze 
pokonali Motor w rundzie za-
sadniczej! Niestety, ale w półfi-
nale play-off częstochowscy żuż-
lowcy okazali się gorsi od Stali 
Gorzów. W meczu o 3. miejsce 
i brązowe medale drużyna tre-
nera Lecha Kędziory okazała się 
lepsza od Apatora Toruń i za-
kończenie sezonu mogła święto-
wać na 3. miejscu i z brązowymi 
medalami! Jeśli do tego dołoży 

się kilka medali w rozgrywkach 
juniorskich i młodzieżowych to 
sezon 2022 był udany dla czę-
stochowskiego klubu. Trzeba 
wspomnieć o złotym medalu 
Mateusza Świdnickiego w fina-
le Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Juniorów i wicemistrzo-
stwie Polski w IMPJ dla Jakuba 
Miśkowiaka. Do tego doszły też 
medale w parach, w Młodzie-
żowych Drużynowych Mistrzo-

stwach Polski i inne…

Włókniarz mógł się pochwalić 
też bardzo wysoką frekwencją. 
Półfinałowy mecz PGE Ekstra-
lig ze Stalą Gorzów zobaczył na 
stadionie w Częstochowie pra-
wie 16000 kibiców, co stanowi-
ło prawie 98% zajętości trybun 
i było najlepszym wynikiem 
w PGE Ekstralidze…
W okienku transferowym Włók-

niarz też brylował. Działaczom 
częstochowskiego klubu uda-
ło się pozyskać aż dwóch żuż-
lowców z Motoru Lublin czyli 
z Drużynowego Mistrza Polski. 
Do przeszli Duńczyk Mikkel 
Michelsen oraz wychowanek 
częstochowskiego klubu Mak-
sym Drabik. Mając w składzie 
dwóch bardzo dobrych Duńczy-
ków Leona Madsena i Mikkela 
Michelsena, a także Kacpra Wo-

rynę, Jakuba Miśkowiaka, Mak-
syma Drabika i utalentowanych 
juniorów Włókniarz powinien 
w 2023 roku ponownie bić się 
o miejsce na podium PGE Eks-
traligi czyli najlepszej żużlowej 
ligi na świecie...

(Tekst i fot. AK)
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Siatkarze Exact Systems Norwid weszli w 2023 rok jako liderzy Tauron 1 Ligi!

O pierwszej części 
2022 roku działacze 
Exact Systems Nor-

wid będą chcieli szybko za-
pomnieć. Końcówka 2022 
roku to jednak bardzo do-
bra gra siatkarzy i pozycja 
lidera w Tauron 1 Lidze. Ki-
bice liczą na udany obecny 
sezon i walkę o awans do 
Plus Ligi...

Po udanym sezonie 2020/21 
gdzie klub zajął po rundzie za-
sadniczej wysokie 4. miejsce i 5. 
na koniec sezonu w kolejnym 
2021/22 częstochowscy siat-
karze mieli walczyć o play-off 
i awans do Plus Ligi. Tak się 
jednak nie stało. Sezon 2021/22 
drużyna Exact Systems Norwid 
Częstochowa zakończyła dopie-
ro na 11. miejscu w tabeli i nie 
awansowała nawet do czołowej 
ósemki i play-off.

Druga połowa 2022 roku to zde-
cydowanie lepsze nastroje w czę-
stochowskim klubie. Co prawda 
początek sezonu 2022/23 to też 
nie najlepsza postawa zespołu, 
ale odkąd drużynę przejął tre-
ner Leszek Hudziak siatkarze 

zaczęli wygrywać mecz za me-
czem i w nowy 2023 rok weszli 
jako liderzy Tauron 1 Ligi! Tak 
dobrej postawy kibice często-
chowskiego klubu nie widzieli.
Odważną decyzją działaczy były 
też przenosiny z hali Norwida 
do Hali Sportowej Częstochowa, 
gdzie Exact Systems Norwid ro-
zegrał większość spotkań obec-
nego sezonu.

W dotychczasowych meczach li-
gowych siatkarze Exact Systems 
Norwid udowodnili, że są w sta-
nie wygrać z każdym zespołem. 
Dlatego kibice Exact Systems 
Norwid liczą, że częstochowscy 
siatkarze nadal będą z bardzo 
dobrej strony prezentować się 
w rundzie zasadniczej, a później 
zaprezentują bardzo dobrą grę 
w play-off...

Klub w 2022 roku obchodził też 
swoje 20-lecie, co zostało bardzo 
mocno zaakcentowane podczas 
urodzinowego spotkania. Uro-
czysta gala z koncertami gwiazd 
i udziałem VIP-ów odbyła się 
w Salonie Ford Frank- Cars przy 
ul. Jagiellońskiej.
(Tekst i fot.AK)
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Trudny rok piłkarzy częstochowskiej Skry
Piłkarze Skry Często-

chowa mogą być za-
dowoleni z pierwszej 

połowy 2022 roku. Drugie 
sześć miesięcy to jednak 
bardzo trudny czas dla czę-
stochowskiego klubu...

Piłkarze Skry w sezonie 2021/22 
byli beniaminkiem w Fortuna 1 
Lidze. W pierwszym sezonie po 
awansie radzili sobie nadspo-
dziewanie dobrze. Piłkarze Skry 
w 34 meczach wywalczyli 38 
punktów i zostali sklasyfikowa-
ni na 13. miejscu.

Druga połowa 2022 roku jest 
dość trudna dla częstochow-
skiego klubu. Z uwagi na pra-
ce modernizacyjne na obiekcie 
przy ul. Loretańskiej, który jest 
przystosowywany do wymogów 
licencyjnych 1 ligi Skra rozgrywa 
„domowe” mecze w Bełchato-
wie, albo na stadionach rywali. 
To nie ułatwia życia piłkarzom. 
Ci też w rundzie jesiennej sezo-
nu 2022/23 nie prezentowali się 
tak dobrze. Skra po 18 kolejkach 
ma na koncie tylko 15 punk-
tów i zajmuje 17. miejsce czyli 
pozycję w strefie spadkowej.

Na początku 2023 roku klub bę-
dzie miał dwa strategiczne cele. 
Najważniejszy to wygrywanie 
meczów i opuszczenie strefy 
spadkowej oraz walka o utrzy-

manie się w Fortuna 1 Lidze. 
Drugi cel jest organizacyjny. 
Działacze będą robić wszyst-
ko, aby piłkarze jak najszybciej 
wrócili do gry w Częstochowie 

przy ul. Loretańskiej. To ważne, 
bo do Bełchatowa nie jeździło 
zbyt wielu sympatyków Skry. 
Pewne jest jednak to, że jeśli 
Skra będzie grać już u siebie to 

i na mecze częstochowian będzie 
przychodzić większa publika.

(Tekst i fot. AK)
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Walka siatkarek Częstochowianki o przetrwanie w 1 lidze

KS Częstochowianka 
Częstochowa to naj-
wyżej sklasyfikowana 

drużyna siatkarek z Czę-
stochowy. O ile pierwsza 
część 2022 roku była nie-
zwykle udana dla klubu to 
końcówka roku to walka 
o przetrwanie, która będzie 
również trwać w najbliż-
szych miesiącach...

Siatkarki KS Częstochowianka 
Częstochowa poprzedni sezon 
miały niezwykle udany. Druży-
na prowadzona przez trenera 
Andrzeja Stelmacha zajęła po 
rundzie zasadniczej 4. miejsce 
i grała w play-off. Tam jednak 
nie zwojowała zbyt wiele i osta-
tecznie została sklasyfikowana 
na 4. miejscu na zakończenie 
sezonu. Wynik został odebrany 
przez wszystkich jako bardzo 
dobry, a w sezonie 2022/23 klub 
miał jeszcze ambitniejsze cele...

Niestety, ale z ambitnych pla-
nów nic nie wyszło, bo klub 
wpadł w poważne kłopoty fi-
nansowe. Z kadry z początku 
sezonu odeszły podstawowe 

zawodniczki oraz trener Stel-
mach. Obecnie Częstochowian-
kę reprezentują najmłodsze 
i utalentowane wychowanki 
oraz siatkarki pozyskane m.in. 
z lokalnego AZS-u Częstochowa. 
Drużyna w 1 lidze kobiet zajmu-
je miejsce w strefie spadkowej 
i będzie walczyć o utrzymanie. 
Najważniejszym celem działaczy 
jest jednak dogranie sezonu do 
końca. Nawet jeśli siatkarki Czę-
stochowianki nie utrzymają się 
w 1. lidze to spadną do 2. ligi, ale 
cały czas będą mieć kontakt z ze-
społami z Polski. Gdyby jednak 
nie udało się dograć sezonu do 
końca to klub zostanie zdegra-
dowany do ligi wojewódzkiej...

Kibice Częstochowianki trzyma-
ją jednak kciuki za działaczy i li-
czą, że uda się przetrwać trudny 
czas. A po burzy wyjdzie słońce...

AK, fot: AK
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Kibice koszykówki w Częstochowie czekają na lepsze czasy...

Częstochowę w 2 lidze 
koszykówki repre-
zentują dwa kluby. 

To AZS Częstochowa i AK 
Iskra Częstochowa.

Przed sezonem 2021/22 w Czę-
stochowie nastąpił koszykarski 
rozłam. Do dotychczasowego 
AZS-u Częstochowa dołączył 
nowy klub AK Iskra Częstocho-
wa. I trzeba przyznać, że klub od 
razu przystąpił do ogólnopol-
skich rozgrywek w 2 lidze.

Iskra w debiutanckim sezonie 
zajęła 11. miejsce. Bilans koszy-
karzy Iskry to 9 zwycięstw i 21 
porażek. Jak na debiut to niezły 
wynik.

Słabiej radzili sobie koszykarze 
AZS Częstochowa, którzy rundę 
zasadniczą i sezon zakończyli 
na 13. miejscu. Koszykarze AZS 
odnieśli 7 wygranych i doznali 
23 porażek.

Obecny sezon 2022/23 ponow-
nie jest trudny dla częstochow-
skich koszykarzy. Lepiej pre-
zentują się koszykarze Iskry. 

Zawodnicy AZS-u okupują dol-
ne rejony tabeli i będą walczyć 
do końca sezonu o utrzymanie 

w 2 lidze. Kibice AZS liczą na 
utrzymanie i na lepsze czasy 
w kolejnym sezonie. Ostatnie 

sezony to okupowanie dolnych 
rejonów tabeli w wykonaniu ko-
szykarzy AZS. (Tekst i fot. AK)
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Jedni trzymają formę, inni przeżywają problemy organizacyjne...
Jeszcze na początku 2022 

roku w Częstochowie 
i regionie mieliśmy trzy 

siatkarskie kluby na pozio-
mie 2 ligi. Przed sezonem 
2022/23 doszło jednak do 
organizacyjnych zmian.

W pierwszej połowie 2022 roku 
kibice siatkówki w Częstocho-
wie mogli emocjonować się 
w rozgrywkach 2 ligi występa-
mi siatkarzy AZS Częstochowa 
i Eco-Team AZS Stoelzle Czę-
stochowa. Lepiej radzili sobie 
zawodnicy AZS, którzy swoje 
mecze rozgrywali w Hali Po-
lonia. AZS pod wodzą trenera 
Rafała Legienia, kiedyś znanego 
siatkarza, zajął drugie miejsce 
po rundzie zasadniczej i uzyskał 
prawo gry w turniejach barażo-
wych o awans do 1 ligi. Awan-
sować się ostatecznie nie udało, 
ale siatkarze byli bardzo blisko 
i pozostawili po sobie bardzo 
dobre wrażenie.

Pierwsza połowa 2022 roku to 
też bardzo dobra postawa siat-
karzy Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa. Sezon zakończyli 
na wysokim 3. miejscu w tabeli 

3 grupy 2 ligi i znaleźli się tuż za 
plecami AZS-u Częstochowa.

Przed rozpoczęciem sezonu 
2022/23 a więc w połowie po-
przedniego roku w AZS-ie do-
szło do kłopotów organizacyj-
nych. W konsekwencji klub jako 
AZS Częstochowa nie przystąpił 
do rozgrywek w 2 lidze, a na li-
cencji AZS-u Częstochowa gra 
Start Namysłów. Kibice AZS 
liczą, że to sezonowa przygoda 
i AZS wróci do częstochowskiej 
Hali Polonia.

Dobry poziom utrzymują za-
wodnicy Eco-Team AZS Stoel-
zle, którzy po raz kolejny znaj-
dują się w ścisłej czołówce tabeli 
i będą walczyć o grę w play-off 
i udział w turniejach barażo-
wych o awans do 1 ligi.

Zmiany organizacyjne nastąpiły 
też w SPS Panki. Drużyna siat-
karek z Panek sezon 2021/22 za-
kończyła na 3. miejscu w tabeli. 
W połowie roku klub przeniósł 
się z Panek do Częstochowy i gra 
pod nazwą KS Silesia Częstocho-
wa. Siatkarki Silesii swoje mecze 
rozgrywają w hali Politechnik 

przy al. Armii Krajowej 23/25.
Drużyna prowadzona przez tre-
ner Urszulę Jędrys-Szynkiel 
ponownie plasuje się w górnej 
części tabeli i walczy o ścisłą 

czołówkę. Siatkarki Silesii chcą 
walczyć o dwa czołowe miejsca 
i awans do turniejów barażo-
wych o 1 ligę.
Jak widać swój poziom utrzy-

mują siatkarki i siatkarze Eco-
-Team. Szkoda AZS-u Często-
chowa, ale kibice tego klubu 
wierzą, że to chwilowe kłopoty...
(Tekst i fot. AK)
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Tenisistki Bebetto UJD AZS z brązowym medalem w Polsce! A co w 2023 roku?

Częstochowskie teni-
sistki stołowe Bebetto 
UJD AZS od lat wystę-

pują w kobiecej ekstralidze 
i zdobywają medale. 2022 
rok zakończyły z brązowym 
medalem Drużynowych 
Mistrzostw Polski. Czy 
w obecnym sezonie powtó-
rzą swój wynik?

Tenisistki stołowe z Często-
chowy od lat grają w czołowej 
polskiej lidze. Oprócz piłkarzy 
Rakowa i żużlowców Włóknia-
rza to tenisistki stołowe Bebetto 
UJD AZS występowały w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce. I co najważniejsze. Po-
przedni sezon zakończyły zdo-
byciem brązowe medalu w eks-
traklasie kobiet. Wynik mógł 
być lepszy, ale częstochowskie 
zawodniczki w półfinale trafiły 
na drużynę KTS Enea Siarko-
pol Tarnobrzeg, która od lat jest 
bezapelacyjnie najlepszą polską 
drużyną, która swoją wartość 
potwierdziła też w Europie.
Częstochowskie tenisistki sto-
łowe udanie rozpoczęły 2023 
rok. 6 stycznia wygrały 3:0 na 
wyjeździe Maximus Broker To-

ruń, a dwa dni później w tym 
samym stosunku ograły KS 
Bogorię Grodzisk Mazowiecki. 
Celem częstochowianek jest jak 
najwyższe miejsce po rundzie 

zasadniczej, zakwalifikowanie 
się do play-off i ponownie walka 
o medale.
Klub pod koniec 2022 roku 
w przerwie świąteczno-no-

worocznej przeprowadził też 
w markecie OBI przy ul. Szajno-
wicza-Iwanowa oraz przy ul. Ki-
sielewskiego akcje promocyjne 
tenisa stołowego. Kibice mogli 

zagrać z zawodniczkami, poku-
sić się o odbiór serwisów itp...

(AK, fot. materiały 
prasowe klubu )
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Noworoczne podsumowanie. 2022 co to był za rok dla Fundacji Jerzego Owsiaka

W
ielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy pod-
sumowała rok 2022. 

W ciągu tych minionych, dwu-
nastu miesięcy odbył się ju-
bileuszowy, 30. Finał WOŚP, 
wystartowano  z akcją pomocy 
dla Ukrainy oraz zorganizowa-
no 28. Pol'and'Rock Festival.

- Rok 2022 utwierdził nas w prze-
konaniu, że otwartość i solidarność 
to wartości, przy których warto stać 
– podkreśla Fundacja Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, pod-
sumowując dokonania ubiegłego 
roku.

Punkt Pomocy Humanitarnej 
WOŚP w Michałowie

Koniec 2021 roku przyniósł kry-
zys na granicy polsko-białoruskiej. 
Na potrzeby ludzi, którzy utknęli 
w strefie przygranicznej, Orkiestra 
odpowiedziała, zakładając Punkt 
Pomocy Humanitarnej w Michało-
wie (niecałe 30 km od granicy Pol-
ski z Białorusią).

Punkt uruchomiony został 8 listo-
pada i działał nieprzerwanie do 
31 stycznia 2022 r., w tym przez 
pierwsze dwa miesiące - w trybie 
całodobowym.

Celem Punktu Pomocy Humanitar-
nej WOŚP było wsparcie medyków 
i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych udzielających pomocy 
osobom w kryzysie na polsko-bia-
łoruskiej granicy. To tutaj aktywiści 
mogli zaopatrzyć się w medyczne 
materiały zużywalne, środki higie-
ny osobistej, jedzenie czy odzież 
potrzebne w trakcie działań w ob-
szarze przygranicznym.
Od 8 stycznia opiekę nad Punktem 
Pomocy Humanitarnej przejęło Sa-

lam Lab (organizacja wchodząca 
w skład Grupy Granica)

30. Finał WOŚP

30. Finał WOŚP odbył się 30 stycz-
nia 2022 r. Celem zbiórki było za-
pewnienie najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. W akcję zaangażowały się  
1633 Sztaby, w tym 90 Sztabów 
zagranicznych w 29 krajach. Cel 
Finału wspierać można było m.in. 

dorzucając się do puszek wolon-
tariuszy lub Sztabowych Puszek 
Stacjonarnych bądź wykorzystując 
rozmaite formy wpłat w kanałach 
elektronicznych. Kweście towarzy-
szył 16. Bieg „Policz się z cukrzycą”.
Dokładnie dwa miesiące po dniu 
zbiórki, Jerzy Owsiak oficjalnie 
podsumował 30. Finał WOŚP. Wy-
nik akcji, która dedykowana była 
dziecięcej okulistyce, to 224 376 
706,35 zł, czyli ponad 13,5 miliona 
złotych więcej niż przed rokiem.

Pomoc dla Ukrainy

Pod koniec lutego cały świat zszo-
kowała nagła inwazja wojsk rosyj-
skich na Ukrainę. Oblicze praw-
dziwej, brutalnej wojny ukazało się 
tuż za naszą wschodnią granicą. 
Praktycznie od momentu wybuchu 
wojny Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy przystąpiła do 
pomocy. 

(dokończenie na str. 28 i 29)
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(dokończenie ze str. 27 ) 
Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 
WOŚP włączyła się w pomoc dla 
Ukrainy, planując przede wszyst-
kim działania, z których nasza Fun-
dacja znana jest od lat, czyli zakup 
sprzętu medycznego. Dzięki pomo-
cy naszych darczyńców udało nam 
się doposażyć w niezbędny sprzęt 
19 ukraińskich szpitali na terenie 15 
miejscowości. Pośród zakupionych 

urządzeń znalazły się m.in.: kardio-
monitory, respiratory, aparaty do 
znieczulania, koncentratory tlenu, 
puls oksymetry, USG, EKG i Indy-
widualne Pakiety Medyczne.
Oprócz tego Orkiestra przekazała 
w pełni wyposażoną karetkę, która 
trafiła do Pogotowia Ratunkowego 
w Charkowie. Zakup ambulansu typu 
B i wyposażenia był możliwy dzięki 
środkom przekazanym przez firmę 

UPS oraz tenisistę Huberta Hurkacza.
Fundacja zaangażowała się także 
w dwa punkty humanitarne - pierw-
szy utworzono w okolicach dworca 
Warszawa Wschodnia, współpracu-
jąc z Miastem Stołecznym Warsza-
wa, drugi działał w przygranicznym 
Szeginie.
Od momentu wybuchu wojny 
w Ukrainie, WOŚP nieustan-
nie angażuje się w pomoc na-

szym sąsiadom. W ramach tej 
akcji przeznaczono do tej pory po-
nad 23 miliony złotych na zakup 
sprzętów medycznych dla szpita-
li w Ukrainie i na terenie Polski, 
gdzie przyjmowani są uchodźcy.

Domowa Orkiestra powróciła 
z 5. sezonem

Domowa Orkiestra to codzien-

ny program internetowy Jerzego 
Owsiaka. Sam pomysł na program 
powstał w marcu 2020 r., kiedy 
pandemia koronawirusa uderzyła 
w Polskę i wprowadzone zostały 
pierwsze obostrzenia. Wtedy Jerze-
go Owsiak wraz z zespołem zaczął 
nadawać codzienny program, który 
łączy ze sobą elementy rozrywkowe, 
wspominkowe z ważnym aspektem 
informacyjnym. Program to istna 
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kopalnia wiedzy na temat Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy – Finału WOŚP, Pol’and’Rock 
Festival i całorocznej działalności 
organizacji.

28. Pol'and'Rock Festival

W terminie od 4 do 6 sierpnia 2022 
r. odbyła się 28 edycja Najpiękniej-
szego Festiwalu Świata. Hasłem 
przewodnim imprezy było "Wojnie 
Nie!”.
- Od zawsze ideą Festiwalu było 
spotkanie się w pokojowej, pełnej 
przyjaźni i tolerancji atmosferze. 
Ten Festiwal od samego początku 
budował społeczność obywatelską, 
która potrafiła nie tylko gorąco 
przyjąć artystów, ale także wyra-
żać swoje zdanie! Ten rok będzie 
wyjątkowy dla nas Festiwalu. To 
już nie tylko Festiwal - to nasza 
ogromna pokojowa manifestacja, 
którą chcielibyśmy, aby usłyszała 
cała Europa, cały świat. Wojnie nie! 
Napis na mojej koszulce sprzed 15 
lat nagle stał się mega niebezpiecz-
nie aktualny. Będziemy z całych sił 
krzyczeli wojnie nie razem z arty-
stami – krzykniemy wszyscy razem! 
– mówił Jerzy Owsiak.

Miejsca imienia WOŚP

W 2022 roku uroczyście otwo-

rzonych zostało aż 12 miejsc, któ-
re noszą imię Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. To ronda 
im. WOŚP w Rokietnicy, Kórniku, 
Dzierżoniowe, Wrocławiu, Trzcian-
ce i Białej Podlaskiej. Serce stanę-
ło zaś na placu im. WOŚP w Ło-
dzi. Imieniem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy nazwano też 
most zwodzony w Dziwnowie, uli-
cę w Mińsku Mazowieckim, skwer 

w Poznaniu, Oddział Neonatologii 
w Szpitalu Południowym w War-
szawie oraz Oddział Neonatologii II 
Ginekologiczno-Położniczego Szpi-
tala Klinicznego UM w Poznaniu.
Konkursy Ofert

W 2022 r. zorganizowano aż sześć 
Konkursów Ofert! Były to: 59. Kon-
kurs Ofert — Ratownictwo medycz-
ne, 60. Konkurs Ofert — Audio-

logia, laryngologia, 61. Konkurs 
Ofert — Tomograf komputerowy, 
62. Konkurs Ofert — Diagnostyka 
chorób reumatycznych u dzieci, 63. 
Konkurs Ofert — Okulistyka dzie-
cięca i 64. Konkurs Ofert — Pro-
gram Nieinwazyjnego Wspierania 
Oddechu u Noworodków.

Podczas spotkań z ekspertami 
i przedstawicielami producentów 

sprzętu medycznego, zakupiono 
1 238 sztuk nowoczesnego sprzętu. 
Fundacja przeznaczyła na ten cel 
109 564 666,53 zł.

(mat. ze strony wosp.org.pl, 
fot. Anna Michałowska, 
Lucyna Lewandowska, Marcin Zie-
liński, Damian Mękal, Łukasz
Widziszowski)
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3 stycznia 1993 r. minęło 30 lat od 1. Finał. Zebrano wówczas ponad 37 miliardów starych zł

T
rzy dekady jak jeden 
dzień! 3 stycznia 1993 r. 
minęło 30 lat od pierw-

szego Finału WOŚP Wspomi-
namy, jak spontaniczna akcja 
charytatywna przerodziła się 
w międzynarodową inicjatywę.

Pomysł na Finały WOŚP, które na 
stałe wpisały się w krajobraz pol-
skiej zimy, narodził się w trakcie 
programu Jerzego Owsiaka „Róbta, 
co chceta". Pierwszy Finał WOŚP 
został zorganizowany w odpowiedzi 
na potrzeby sprzętowe warszaw-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka.
Wydarzenie zyskało patronat Te-
lewizji Polskiej, która całość rela-
cjonowała na swojej antenie. To 
właśnie w studio TVP, przy ulicy 
Woronicza w Warszawie, Jerzy 
Owsiak razem z Agatą Młynarską 
i Walterem Chełstowskim popro-
wadzili pierwszy Finał WOŚP. Całej 
organizacji imprezy towarzyszyły 
grupy wolontariuszy, harcerzy i lu-
dzi dobrego serca. 

Celem 1. Finału WOŚP była pomoc 
w leczeniu chorób serca najmłod-
szych. Podczas wydarzenia zebrano 
aż 3 773 443,38 zł (ponad 37 miliar-
dów starych złotych).

Dzięki środkom zebranym podczas 

1. Finału WOŚP, Fundacji udało się 
zakupić: kardiomonitory, inkubato-
ry, defibrylator, pompy strzykaw-
kowe, puls oksymetry, CPAP-y oraz 
respiratory.

2 marca 1993 r. nastąpiła rejestra-
cja Fundacji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Jej założycielami 
zostali Jerzy Owsiak, Lidia Niedź-
wiedzka-Owsiak, Bohdan Maru-
szewski, Piotr Burczyński, Paweł 
Januszewicz, Walter Chełstowski 
oraz Beata Bethke.

Od tamtej pory Fundacja wsparła 
wiele rozmaitych dziedzin medycy-
ny, m.in. dziecięcą onkologię, neo-
natologię, ortopedię, traumatologię, 

psychiatrię, czy geriatrię. Od po-
czątku swojej działalności Orkiestra 
zebrała na wsparcie polskiej medy-
cyny sumę ponad 1,75 miliardów zł 
i kupiła blisko 70 000 urządzeń. 

Podstawą działania WOŚP od sa-
mego początku jest zaufanie, dla-
tego tak istotne dla Fundacji jest 
przedstawianie rozliczeń i szczegó-
łowe informowanie o sposobie wy-
dawania środków uzyskanych od 
społeczeństwa. Kluczowym elemen-
tem pracy jest sposób zakupu sprzę-
tu medycznego - Fundacja kupuje 
urządzenia medyczne na drodze 
Konkursu Ofert, co daje gwarancję 
wyboru najlepszych urządzeń. Kon-
trakty uznane są za zrealizowane 

dopiero w momencie, gdy urządze-
nia są zainstalowane w placówkach 
medycznych, a personel przeszko-
lony. Warto też pamiętać, że Fun-
dacja często kupuje najnowocze-
śniejszy sprzęt, który wymaga nie 
tylko przeszkolenia personelu, ale 
też przygotowania placówek me-
dycznych na jego przyjęcie.

Poza dokonywaniem zakupów 
sprzętu medycznego, które stano-
wią realizację celów Finału, Funda-
cja prowadzi całoroczne programy 
medyczne. 

W trakcie pierwszych Finałów 
WOŚP datki zbierane były tylko 
metodami tradycyjnymi, a zamiast 

do jednakowych tekturowych pu-
szek wolontariusze kwestowali 
z różnego rodzaju pojemnikami 
i workami.

Od lat usprawniany jest dostęp for-
my płatności elektronicznych, by 
wspieranie Finału i innych akcji 
Fundacji było przystępne i proste. 
Oprócz kwesty do tradycyjnych pu-
szek, można wesprzeć cel 31. Finału 
poprzez m.in. Skarbonkę, wpłatę za 
pośrednictwem strony www.wosp.
org.pl oraz portali pomagam.pl 
i siepomaga.pl.

(mat. ze strony www.wosp.org.pl, 
fot. Ireneusz Sobieszczuk/
archiwum WOŚP)
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„Fenomen”. Dokumentalna opowieść o Jerzym Owsiaku i historii Orkiestry na ekranie OKF-u

W sobotę, 28 stycz-
nia, na dzień przed 
31. Finałem WOŚP. 

Ośrodek Kultury Filmowej 
– Kino Studyjne „Iluzja” za-
prasza na seans filmu do-
kumentalnego „Fenomen”.

3 stycznia minęło 30 lat od 1. Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Z tej okazji 20 stycznia na 
ekrany polskich kin wszedł „Feno-
men”. To pierwszy kinowy film do-
kumentalny opowiadający o Jerzym 
Owsiaku i historii jego Fundacji. 

Obraz ukazuje przemianę beztro-
skiego hipisa w lidera ogromne-
go obywatelskiego ruchu i jeden 
z najważniejszych symboli wolnej 
Polski. Jerzy Owsiak w szczerej 
rozmowie zdradza w jaki sposób 
zrodził się pomysł powołania Or-
kiestry oraz jak wyglądały trudne 
początki jej działalności. Przywołu-
je także całą historię 30 lat WOŚP, 
nie omijając tak trudnych tema-
tów jak brutalny hejt, jaki na niego 
spadł, czy śmierć prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza, po której 
Owsiak na moment ustąpił ze sta-
nowiska. Opowiada też jak wyglą-
dały kulisy przeniesienia do Polski 
idei Przystanku Woodstock, któ-
ry stał się jednym z największych 

festiwali muzycznych w Europie.

Reżyserką dokumentu jest Mał-
gorzata Kowalczyk. Na ekranie 
– oprócz Owsiaka – wypowiadają 
się m.in. Agata Młynarska i Walter 
Chełstowski. Opowiadają choćby 
o programie „Róbta, co chce ta, czyli 
rock’n’rollowa jazda bez trzyman-
ki”, finale emitowanym na ekra-
nie TVP, niezwykłym zrywie serc, 
powstaniu nazwy Fundacji i loga 
z serduszkiem. Wykorzystano sze-
reg materiałów archiwalnych. 

- Historię Orkiestry i samego 
Owsiaka, śledzimy w filmie w spo-
sób dość chaotyczny. Nie ma tu pro-

stej chronologii, raczej skaczemy po 
kolejnych latach oraz edycjach, by 
zaraz znów cofnąć się na osi czasu. 
Ta metoda przypomina mi trochę 
samego bohatera, chaotycznego 
właśnie, mającego tysiąc pomysłów 
na minutę, zarażającego energią 
każdego, kto znajdzie się w jego 
towarzystwie. Owsiak jest samo-
grajem. Oczywiście stwierdzenie, 
że wystarczy postawić przed nim 
kamerę i ma się gotowy dokument, 
byłoby sporym uproszczeniem, ale 
na bohatera, pod względem filmo-
wej atrakcyjności, Małgorzata Ko-
walczyk trafiła znakomitego – czy-
tamy w recenzji, która ukazała się 
na portalu film.interia.pl

„Fenomen” to coś więcej niż opo-
wieść o najbardziej znanej akcji 
społecznej w Polsce. 30 lat historii 
WOŚP to dla autorów filmu pre-
tekst do tego, aby pokazać jak wiel-
kie przemiany zaszły w tym cza-
sie w społeczeństwie. Reakcje na 
działalność Jerzego Owsiaka – od 
niespotykanego w historii Polski 
entuzjazmu, aż po kwestionowanie 
jego pracy – to obraz nas samych 
i polaryzacji, jaka nastąpiła pomię-
dzy nami w ostatnich latach.

– Zdecydowałam się wyproduko-
wać ten film, bo moim zdaniem 
wciąż brakuje w Polsce dokumen-
tów na temat ważnych postaci, któ-

re swoją postawą i swoim życiem 
pokazują ogromną moc do zmie-
niania naszej rzeczywistości. Taki 
właśnie jest Jurek Owsiak. Energia, 
która go napędza, odmieniła oblicze 
polskich szpitali, ratując dziesiątki 
tysięcy ludzkich istnień. Myślę, że 
to będzie premiera 30-lecia – mówi 
Dominika Kulczyk, główna produ-
centka filmu.

,,Fenomen” można będzie obejrzeć 
w sobotę, 28 stycznia o godz. 18.45 
na ekranie Ośrodka Kultury Filmo-
wej – Kina Studyjnego „Iluzja”. Bi-
lety normalne kosztują 17 zł, ulgowe 
– 15 zł. Szczegóły: www.okf.czest.pl.
(red., mat. OKF)
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Przez 30 lat grania Fundacji WOŚP udało się zebrać ponad 1,75 miliarda złotych

Z okazji jubileuszu 30-le-
cia Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Po-

mocy przypominamy tematy 
dotychczasowych finałów i ze-
brane rok po roku kwoty.

Od początku swojej działalności 
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zebrała na wsparcie 
polskiej medycyny sumę ponad 1,75 
miliarda złotych i kupiła blisko 70 
tysięcy urządzeń.

1993
Pierwszy Finał WOŚP odbył się 
3 stycznia 1993 r. Tematem były 
choroby serca najmłodszych pa-
cjentów. Zebrano 3 773 443,38 zł. 
W ramach tej kwoty kupiono: kar-
diomonitory, inkubatory, defibry-
lator, pompy strzykawkowe, puls 
oksymetry, CPAP-y i respiratory.

1994
2. Finał WOŚP miał miejsce 2 stycz-
nia 1994 r. By pomóc szpitalom 
noworodkowym udało się zabrać 4 
705 567,68 zł. Kupiono za to: inku-
batory, stanowiska do resuscytacji, 
pompy strzykawkowe, puls oksyme-
try, CPAP-y, lampy do fototerapii, 
respiratory, USG i kardiomonitory.

1995
Celem 3. Finału WOŚP był zakup 
sprzętu dla klinik onkologicznych. 
Kwesta odbyła się 8 stycznia 1995 
r. Dzięki zebraniu 5 397 984,22 zł 
udało się kupić pierwszy w historii 
Orkiestry rezonans magnetyczny. 
Oprócz tego zakupiono: kolonofi-
beroskop pediatryczny, analizato-
ry hematologiczne, cytofluometr 
przepływowy, USG, zestaw do wi-
deo torakoskopii, kardiomonitory, 
pompy infuzyjne, ultradźwięko-
wy aspirator chirurgiczny, dia-
termię chirurgiczną, aparaty do 
napromieniania, mikroskopy, 

a także igły, cewniki i vascuporty.

1996
Ratowanie życia dzieci, które uległy 
wypadkom przyświecało 4. Finało-
wi WOŚP, który odbył się 7 stycznia 
1996 r. Efektem kwesty było 6 289 
210,32 zł, za które kupiono: RTG, 
artroskopy, dermatomy, aparaty do 
znieczuleń, kołnierze ortopedycz-
ne, łóżka ortopedyczne, stoły orto-
pedyczne, pompy infuzyjne, puls 
oksymetry, deski ortopedyczne, 
nosze podbierające, uniwersalne 
unieruchomienia głowy, wiertarki 
chirurgiczne, piły do gipsu, ssaki 

elektryczne, laryngoskopy, resuscy-
tatory, aparaty do udzielania Pierw-
szej Pomocy, stabilizatory kości, 
USG i terenowe karetki pogotowia.

1997
Tematem 5. Finału WOŚP było ra-
towanie dzieci z chorobami serca. 
Wydarzenie odbyło się 5 stycznia 
1997 r. Zebrano 8 912 136,63 zł. Po 
raz pierwszy licytowano Złote Kar-
ty telefoniczne. Dzięki zebranym 
środkom Fundacja kupiła: kardio-
monitory, inkubatory, pompy strzy-
kawkowe, defibrylator, respiratory, 
CPAP-y, EKG, puls oksymetry, na-

rzędzia chirurgiczne i ssaki

1998
6. Finał poświęcony był ratowa-
niu życia dzieci poszkodowanych 
w wypadkach. 4 stycznia 1998 r. 
zebrano 12 415 641,71 zł. Ta kwota 
pozwoliła, by Fundacja zakupiła: 
amulansy wypadkowe, deski orto-
pedyczne, nosze podbierające, koł-
nierze pediatryczne, resuscytatory, 
laryngoskopy, uniwersalne systemy 
unieruchomienia głowy, kardio-
monitory, stoły operacyjne, RTG 
jezdne, RTG z ramieniem C, wier-
tarki chirurgiczne z trepanami, łóż-
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ka ortopedyczne, pompy infuzyjne, 
zestawy do stabilizacji zewnętrznej, 
aparaty do znieczuleń, łóżka reha-
bilitacyjne, instrumentarium chi-
rurgiczne, a także elektrokoagula-
tor śródoperacyjny bipolarny.

1999
10stycznia 1999 r. podczas 7. Finału 
WOŚP zbierano pieniądze dla rato-
wania życia noworodków. Owocem 
kwesty było 18 729 660,85 zł. Lista 
zakupów była następująca: inkuba-
tory, RTG jezdne, puls oksymetry, 
stanowiska do resuscytacji, aparaty 
do mikrometod i kardiomonitory.

2000
Z kolei 9 stycznia 2000 r. w ramach 
8. Finału kwestowano dla ratowa-
nia życia dzieci z chorobami nerek. 
Kolejny rekord został pobity, bo 
udało się zebrać 25 229 564, 40 zł. 
Kupiono zaś: 123 aparaty do auto-
matycznej dializy otrzewnowej, 6 
centralnych stacji uzdatniania wody 
do dializ, 7 pojazdów sanitarnych 
do przewozu dzieci na dializy, 9 
aparatów do plazmaferezy, 14 apa-
ratów do uzdatniania dializatorów, 
19 kardiomonitorów nieinwazyj-
nych, 8 aparatów do badań urody-
namicznych, 10 kompletów cysto-

skopów z wyposażeniem dla dzieci 
do badań endoskopowych z torem 
wizyjnym, 30 pomp infuzyjnych, 14 
aparatów do hemodializ, 16 apara-
tów do ciągłego pomiaru ciśnienia 
krwii ABPM, aparat do cystometrii, 
12 ultrasonografów.

2001
24 366 827,76 zł to efekt 9. Fina-
łu WOŚP. 7 stycznia 2001 r. grano 
dla diagnostyki  noworodków i nie-
mowląt. Łącznie kupiono 879 urzą-
dzeń, w tym wysokiej klasy ultraso-
nografy z kolorowym Dopplerem, 
urządzenia do przesiewowych 

badań słuchu metodą otoemisji 
akustycznych, kliniczne audiome-
try impedancyjne, urządzenia do 
rejestracji otoemisji akustycznych, 
pompy insulinowe oraz urządzenia 
do badania słuchowych potencja-
łów wywołanych. 

2002
Jubileuszowy, 10. Finał WOŚP był 
poświęcony ratowaniu życia dzieci 
z wadami wrodzonymi, a w szcze-
gólności leczeniu operacyjnemu 
noworodków i niemowląt. Wyda-
rzenie odbyło się 13 stycznia 2002 
r. Zebrano aż 26 291 936,80 zł. 

Kupiono 1404 urządzenia, w tym: 
samochody użytkowo-osobowe 
typu mini van, ruchome stanowiska 
zabiegowe dla noworodków, proste 
respiratory noworodkowe, inkuba-
tory otwarte z fototerapią i monito-
ry inwazyjne oraz nieinwazyjne. 
2003
Z kolei podczas 11. Finału WOŚP 
zbierano pieniądze na zakup sprzę-
tu medycznego dla oddziałów nie-
mowlęcych i dzieci młodszych. 12 
stycznia 2003 r. zebrano 30 116 
786,01 zł, za które kupiono 2906 
urządzeń. 
(dokończenie na str. 34-35) 
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(dokończenie ze str. 32-33) 
Na liście zakupów znalazły się np. 
wagi niemowlęce, łóżeczka nie-
mowlęce i dziecięce, pompy strzy-
kawkowe, inhalatory, aparaty USG, 
glukomtry, wyposażenie pracowni 
endoskopowych, gastroskopy i ko-
lonoskopy pediatryczne.

2004
11 stycznia 2004 r. podczas 12. Fi-
nału zebrano 27 244 441,42 zł. 
Przekazano je na zakup sprzętu 
medycznego dla oddziałów nie-
mowlęcych i dzieci młodszych. 
Kupiono łącznie 2 153 urządze-
nia. Udało się to dzięki grze 1167 
sztabów z Polski i 20 z zagranicy 
(zlokalizowanych m.in. w Berlinie, 
Nowym Jorku, Atenach i Toronto).

2005
Podczas 13. Finału WOŚP zbiera-
no środki na nowoczesne metody 
diagnostyki i leczenia w neonato-
logii i pediatrii. Kwesta odbyła się 
9 stycznia 2005 r. Zebrano 28 915 
014,05 zł. Kupiono 1020 urządzeń, 
a wśród nich m.in. aparaty USG, 
kardiotokografy, inkubatory za-
mknięte i otwarte, stanowiska do 
resuscytacji i pompy insulinowe.

2006
Dla ratowania życia dzieci poszko-
dowanych w wypadkach oraz naukę 
pierwszej pomocy kwestowano 8 
stycznia 2006 r. podczas 14. Finału. 

Udało się zebrać 29 994 902,41 zł, 
za które kupiono 858 urządzeń.  Na 
liście zakupów nie zabrakło m.in. 
defibrylatorów AED, kamer wzier-
nikowych, urządzeń do lokalizacji 
zasypanych żyjących osób, osobiste 
pompy insulinowe, stoły operacyjne 
ortopedyczne i aparaty RTG.

2007
14 stycznia 2007 r. Orkiestra Owsia-
ka zagrała po raz 15. Po raz drugi 
kwestowano dla ratowania życia 
dzieci poszkodowanych w wypad-
kach i naukę pierwszej pomocy. 
Efektem było 28 532 959,28 zł i za-
kup 1080 urządzeń takich, jak m.in. 
osobiste pompy insulinowe, aparaty 
USG do diagnostyki ortopedycznej 
dzieci, pompy jednostrzykawkowe, 
wózki do transportu dzieci, apara-
ty do znieczulenia ogólnego dzieci 
i kardiomonitory do monitorowania 
parametrów życiowych dzieci.

2008

Efektem 16. Finału WOŚP było 32 
147 539 zł. Kwestowano dla dzieci 
ze schorzeniami laryngologicznymi. 
Wydarzenie odbyło się 13 stycznia 
2008 r. Zakupiono m.in. kardiomo-
nitory, aparaty USG, mikroskopy 
operacyjne, narzędzia do mikrochi-
rurgii krtani, respiratory, aparaty 
do znieczulenia, puls oksymetry 
i zestawy do endoskopowych opera-
cji nosa oraz zatok.

2009
Tematem 17. Finału WOŚP było 
wczesne wykrywanie chorób no-
wotworowych u dzieci. 11 stycznia 
2009 r. udało się zebrać 42 191 
283,90 zł.Za tę kwotę Fundacja 
zakupił: 10 ssaków, 10 pomp strzy-
kawkowych, 3 respiratory, sprzęt 
rehabilitacyjny, 5 koncentratorów 
tlenu, 80 aparatów USG i 7 apara-
tów RTG.

2010
„Dla dzieci z chorobami onkologicz-
nymi – na doposażenie klinik onko-
logicznych w sprzęt wysokospecja-
listyczny" - tak brzmiał temat 18. 
Finału WOŚP, który zorganizowano 
10 stycznia 2010 r. Rekord pobito, 
bo na konto Orkiestry trafiło 42 880 
678,52 zł. Zakupiono za nie choćby 
aparaty do znieczulenia, tomografy 
komputerowe, mikrotom, system 
laserowy oraz kardiomonitory. 

2011
Podczas 19. Finału zbierano pie-
niądze na zakup sprzętu dla dzie-
ci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi. Zbiórka odbyła 
się 9 stycznia 2011 r., a Orkiestra 
mogła pochwalić się wynikiem 47 
248 415,05 zł. Zakupiono z apa-
raturę i sprzęt medyczny dla od-
działów nefrologicznych, urolo-
gicznych i intensywnej terapii, 
w tym np. cytometr przepływowy, 
pompy strzykawkowe, aparaty 

do pomiaru ciśnienia i apara-
ty USG do identyfikacji naczyń.

2012
9 stycznia 2012 r. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy doczekała się 
kolejnej jubileuszowej zbiórki. Te-
mat 20. Finału brzmiał tak: Gramy 
z pompą! Zdrowa mama, zdrowy 
wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na 
zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześnia-
ków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą. Ze-
brano rekordowe  50 638 801,30 zł.

2013
Z kolei w ramach 21. Finału kwe-
stowano dla ratowania życia dzieci 
i godnej opieki medycznej seniorów. 
Po raz pierwszy celem było wsparcie 
dwóch grup wiekowych. Orkiestra 
zagrała 13 stycznia 2013 r. Udało się 
uzbierać  50 657 747,68 zł. Środki te 
przeznaczono na zakup m.in. apara-
tów USG, łóżek, podnośników, spi-
rometrów, aparatów EKG, wózków 
inwalidzkich, przyłóżkowych urzą-
dzeń rehabilitacyjnych, pionizato-
rów i lamp do fototerapii.

2014
Podwójny cel towarzyszył też 22. 
edycji akcji. 12 stycznia 2014 r. 
WOŚP zabiegała o zakup specja-
listycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godną opie-
kę medyczną seniorów. Udało się 

pozyskać 52 448 765,49 zł. wspar-
cie uzyskało 55 Szpitalnych Od-
działów Ratunkowych. Zakupione 
zostały m.in. tomografy, aparaty 
USG, respiratory i kardiomonitory. 
Fundacja doposażyła także Zakła-
dy Opiekuńczo-Lecznicze w takie 
urządzenia jak np. łóżka sterowane 
elektronicznie, materace przeci-
wodleżynowe, ssaki i inhalatory.

2015
 Podczas 23. Finału WOŚP kwesto-
wano dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na od-
działach pediatrycznych i onkolo-
gicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów. 11 stycznia 2015 
r. uzbierano 53 109 702,83 zł. Fun-
dacji udało się zakupić choćby kar-
diomonitory, aparaty do fotoferezy 
pozaustrojowej, mikroskopy opera-
cyjne i echokardiografy. 

2016
10 stycznia 2016 r. Fundacja zorga-
nizowała 24. Finał w historii Fun-
dacji. Podobnie walczono o pomoc 
dla dzieci i seniorów. Celem był 
zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych oraz na 
zapewnienie godnej opieki me-
dycznej seniorom. Zebrano aż 72 
696 501,53 zł, a zakupiono choćby 
zestawy do analizy mikromacierzy, 
zamrażarki, aparaty do automa-
tycznej elektroforezy żelowej DNA 
i RNA oraz pompy insulinowe.
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2017
W czasie 25. Finału WOŚP grano 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom. 15 
stycznia 2017 r.  udało się zebrać 
105 570 801,49 zł. Zakupiono za te 
kwotę np. fotele do kangurowania, 
aparaty USG i aparaty RTG.

2018
Z kolei 26. Finału WOŚP zbiera-
no dla wyrównania szans w lecze-
niu noworodków. Kwestowano 14 
stycznia 2018 r., a udało się zebrać 
126 373 804,34 zł. Wśród zakupów 

znalazły się m.in. pompy infuzyjne 
strzykawkowe, stanowiska do re-
suscytacji, zestawy do trudnej in-
tubacji, ciepłe gniazdka i aparaty 
USG.

2019
Podczas 27. Finału WOŚP grano 
dla dzieci małych i bez focha - na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. 13 stycznia 
2019 r. zebrano 175 938 717,56 zł. 
Zakupiono za nie m.in. aparaty do 
znieczulania dzieci z monitorem, 
aparaty do lokalizacji naczyń krwio-
nośnych, gastroskopy pediatrycz-
ne, puls oksymetry i aparaty USG.

2020 
12 stycznia 2020 r. Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy zagrała 
po raz 28. Celem było zapewnienie 
najwyższych standardów diagno-
stycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej. Padł ko-
lejny rekord. Zebrano aż 186 133 
610,66 zł, a zakupiono np. urzą-
dzenia do ogrzewania pacjenta, 
respiratory do intensywnej terapii, 
pompy insulinowe, łóżka szpital-
ne, aparaty EEG, aparaty do tera-
pii oddechowej wysokim przepły-
wem, respiratory do intensywnej 
terapii, a także kardiomonitory.

2021
Tzw. Finał z głową odbył się 10 
stycznia 2021 r. Pomocy wymaga-
ła otolaryngologia i diagnostyka 
głowy, szyi i krtani. Zebrano 210 
813 830,10 zł. Dzięki 29. Edycji 
kwesty zakupiono m.in. egzosko-
py, mikroskopy operacyjne, lasery 
chirurgiczne diodowe i nawigacje 
śródoperacyjne laryngologiczne, 
wiertarki laryngologiczne i ultraso-
nografy.

2022
Jubileuszowy, 30. Finał WOŚP od-
był się pod hasłem „Przejrzyj na 
oczy”. Grano, by doposażyć okuli-

stykę dziecięcą. Na ten cel udało się 
zebrać 224 376 706,35 zł. Zakupio-
no m.in. mikroskopy operacyjne, 
stoły operacyjne z fotelem opera-
tora, synoptofory, ręczne aparaty 
ERG, aparaty do pełnego badania 
ERG, przenośne USG, foroptery 
i unity do chirurgii okulistycznej. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
30. Finałów WOŚP można znaleźć 
www.wosp.org.pl. 

(na podstawie materiałów ze strony 
www.wosp.org.pl)

Kolejna edycja „Wystawy nieruchomości” w częstochowskim CH M1 już za nami
W piątek, 20 stycznia Centrum Handlowe M1 gościło uczestników odbywającej się cyklicznie „Wystawy Nieruchomości”. Impreza dała możliwość zapoznania się z aktualną ofertą

częstochowskich deweloperów i biur nieruchomości. Organizatorem była Agencja Reklamowa Optimo, partnerem głównym OBI, a swoje oferty prezentowali: Biuro Nieruchomości Sverum,
Centrum Nieruchomości i Finansów, Lider Kompleksowa Obsługa Nieruchomości, PekabexDevelopment, Notus Finanse, Platinum Nieruchomości Inwestycje, World Broker Nieruchomości, 

ANG Finanse. Na kolejne edycje „Wystawy Nieruchomości” zapraszamy w każdy trzeci piątek miesiąca.
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Triumf częstochowianina Adama Krysiaka w zawodach o mistrzostwo Orlen Super Race 2022

S
porty motorowe to 
ogromna pasja często-
chowskiego zawodnika 

od najmłodszych lat. Już jako 
17-latek brał udział w rajdach 
KJS, co umożliwiło mu uzyska-
nie licencji wyścigowej i star-
ty w Mistrzostwach Polski.

W latach 2008-2010 ścigał się 
w Mistrzostwach Polski w wyści-
gach płaskich i górskich w ramach 
Pucharu Cinquecento Sporting. 
Z kolei lata 2012-2014 to czas, 
który spędził na torach w Europie, 
startując w wyścigach motocyklo-
wych. Pod koniec 2014 roku zainte-
resował się quadami i ta przygoda 
trwa do dziś. Początkowo starto-
wał w wyścigach rozgrywanych na 
zamkniętych torach motocrosso-
wych, odnosząc liczne zwycięstwa. 
W 2021 związał się z marką Polaris 
i rozpoczął starty w terenowych 
rajdach nawigacyjnych, by w roku 
2022 wraz z Polaris Polska Racing 
Team rywalizować podczas Mi-
strzostw Polski w Rajdach Baja oraz 
pokonać maratońskie trasy Rallye 
Breslau oraz Balkan Offroad Rallye. 
Adam Krysiak może poszczycić się 
wieloma sukcesami, m.in. II wi-
cemistrzostwem Polski w Rajdach 
Baja 2021, I miejscem w zawo-
dach Gorm 24H 2022, mistrzo-

stwem Orlen Super Race w 2020, 
2021 i 2022, II wicemistrzostwem 
Węgier w Rajdach Baja 2021 oraz 
mistrzostwem Enurande Masters 

2020.

(red., fot. Daniel Ostrowsk, Polaris 
Polska Racing Team)



gazetaregionalna.com 37NR 49/2023 Piątek 27 stycznia 2023

REKLAMA REKLAMA

Urodzinowy prezent dla koleżanki z drużyny

W 13. kolejce rozgry-
wek 2 ligi kobiet 
siatkarki KS Sile-

sia Częstochowa wygrały 
z Chełmcem Wałbrzych 3:1. 
A po meczu sprawiły swojej 
koleżance Aleksandrze Smykli 
urodzinowy prezent. W sobotę 
częstochowianki zagrają w Ka-
towicach z Sokołem AZS AWF.

Spotkanie KS Silesia z Chełmcem 
zapowiadało się ciekawie. Często-
chowskie siatkarki miały tylko dwa 
punkty przewagi nad rywalkami. 
Mecz toczył się o pozycję wicelide-
ra.
Spotkanie dobrze rozpoczęły siat-
karki Silesii i wygrały inaugura-
cyjną partię do 19. W drugim secie 
triumfowały siatkarki z Wałbrzy-
cha. Na szczęście od trzeciego seta 
wszystko wróciło do normy. Pod-
opieczne trener Urszuli Jędrys-
-Szynkiel wygrały w trzecim secie 

do 23, a w czwartym do 22 i mogły 
cieszyć się ze zwycięstwa 3:1 i zdo-
bytych kolejnych 3 punktów.

Dzięki wygranej KS Silesia umocni-
ła się na 2. pozycji w tabeli 3 grupy 
2 ligi.

Po meczu siatkarki KS Silesii przy-
gotowały urodzinowy prezent dla 
swojej koleżanki Aleksandry Smy-
kli, która miała urodziny. Był tort, 
konfetti, życzenia i sto lat…

W kolejnym spotkaniu Silesia Czę-
stochowa zagra w sobotę w Katowi-
cach z Sokołem 43 AZS AWF. Sile-
sia po 13 kolejkach ma 28 punktów 
i jest na 2. miejscu. Sokół z 19 punk-
tami plasuje się na 6. pozycji.
(Tekst i fot. AK)

KS Silesia Częstochowa – Cheł-
miec Wałbrzych 3:1 (25:19, 
22:25, 25:23, 25:22)

Zaksa wygrała w Hali Polonia Skra Częstochowa
gra sparing za
sparingiemW 15. kolejce siatkar-

skiej 2 ligi Eco-Team 
AZS Stoelzle Często-

chowa przegrał w Hali Polo-
nia z Zaksą Strzelce Opolskie 
1:3. W sobotę częstochowianie 
zagrają w Wieluniu z prowa-
dzącym w tabeli WKS-em.

Siatkarze Eco-Team AZS Stoelzle 
swój sobotni mecz rozegrali w Hali 
Polonia. Przenosiny z HSC na mecz 
z Zaksą do Hali Polonia nie przy-
niosły efektu. Częstochowscy siat-
karze przegrali 1:3 i stracili pozycję 
wicelidera…

Goście już po dwóch setach prowa-
dzili 2:0. Gospodarze wygrali trze-
cią partię 25:23 i zmniejszyli stra-
ty na 1:2. Niestety, ale siatkarzom 

Eco-Team AZS nie wyszedł czwarty 
set. Przegrali go do 13 i mecz 1:3.

Po 14 rozegranych meczach Eco-
-Team AZS ma 33 punkty i jest na 
3. pozycji. Zaksa po 15 meczach ma 
34 punkty i zajmuje 2. miejsce. Pro-
wadzi WKS Wieluń (15 meczów, 39 
punktów).

W sobotę częstochowian czeka bar-
dzo trudny mecz. Eco-Team AZS 
zagra w Wieluniu z prowadzącym 
w tabeli WKS-em...

(Tekst i fot. AK)

Eco-Team AZS Stoelzle Czę-
stochowa – ZAKSA Strzelce 
Opolskie 1:3 (21:25, 18:25, 
25:23, 13:25)

Piłkarze Skry Częstocho-
wa przygotowują się do 
rozgrywek w Fortuna 1 

Lidze. We wtorek rozegrali 
sparing z Polonia Bytom, 
a w piątek sprawdzą swoją 
formę na tle Odry Opole.

W poprzednim tygodniu trene-
rzy Skry zaplanowali dla swo-
jej drużyny dwa sparingi i ten 
tydzień jest podobny. Skra wy-
grała w poprzednim tygodniu 
z Zagłębiem Sosnowiec 3:2 
i zremisowała z Ruchem Cho-
rzów 0:0.

W miniony wtorek Skra zmie-
rzyła się z Polonią Bytom i do-
znała pierwszej porażki. Czę-
stochowianie przegrali 1:4 
(bramka:

Kolejny sparing częstochowscy 
piłkarze mają zaplanowany na 
piątek. Wówczas zagrają z Odrą 
Opole.

Runda wiosenna w Fortuna 1 
Lidze dla Skry rozpoczyna się 
13 lutego 2023 roku. Częstocho-
wianie wyjadą do Chojnic na 
mecz z Chojniczanką. Do tego 
czasu muszą odpowiedni przy-
gotować swoją formę. Drużyna 
trenera Jakuba Dziółki ma za 
sobą już w 2023 roku pięć roze-
granych sparingów.

AK

Janusz Margas
42-200 Częstochowa, ul. Gersona 64

(Stradom, wjazd od ul. Matejki)
tel./fax 34 365 06 62, tel. 601 859 111
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Lider Exact Systems Norwid podejmuje Lechię Tomaszów Mazowiecki

W sobotnim meczu Tau-
ron 1 Ligi siatkarze 
Exact Systems Nor-

wid pokonali 3:0 AZS AGH 
Kraków i cały czas zajmują 1. 
miejsce w tabeli Tauron 1 Ligi. 
W piątek o godz 18 w Często-
chowie zmierzą się z Lechią 
Tomaszów Mazowiecki.

Siatkarze Exact Systems Norwid 
byli faworytem przed meczem 
z AZS AGH Kraków i wywiązali się 
z zadania. Częstochowianie bar-
dzo dobrze rozpoczęli mecz i wy-
grali inauguracyjną partię 25:20. 
W kolejnych dwóch setach poszli za 
ciosem i w drugiej i trzeciej partii 
wygrali do 21 i 20. Podopieczni tre-
nera Leszka Hudziaka po ostatnim 
gwizdku sędziego mogli cieszyć się 
z 14 zwycięstwa w sezonie.

Częstochowski zespół po 18 ko-
lejkach ma 41 punktów i zajmuje 

1. miejsce w tabeli Tauron 1 Ligi. 
Nad 2. Mickiewiczem Kluczbork 
ma 1 punkt przewagi. 3. pozy-
cję w tabeli zajmuje MKS Będzin, 
który ma 38 punktów, ale roze-
grał mecz mniej od częstocho-
wian i siatkarzy z Kluczborka…

- Bardzo cieszymy się, że udało 
nam się zrewanżować drużynie 
z Krakowa za pierwsze spotkanie, 
które przegraliśmy na ich terenie 
2:3 - mówi trener Exact Systems 
Norwid Leszek Hudziak. – Mimo iż 
mogło by się wydawać, że spotkanie 
przebiegło łatwo i przyjemnie to do 
końca tak nie było. Kraków stawiał 
bardzo mocny opór szczególnie na 
początku i w środkowej części seta 
w tej fazie gra toczyła się punkt za 
punkt. Natomiast później wygry-
waliśmy doświadczeniem i chłodną 
głową w ważnych piłkach. Cała dru-
żyna zasługuje na wielkie brawa. 
Natomiast należy wyróżnić Damia-

na Koguta, który swoją grą zacho-
wał się niczym szewc Skub i zasłu-
żenie zdobył statuetkę MVP.

Siatkarze Exact Systems Nor-
wid w piątek ponownie zagrają 
w HSC. Do Częstochowy przy-
jeżdża 8. w tabeli Lechia Toma-
szów Mazowiecki, która zajmuje 
8. miejsce, ale walczy o czołową 
ósemkę i play-off. Faworytem będą 
jednak gospodarze z Częstochowy.
Początek piątkowego meczu zapla-
nowano o godz. 18.

AK, fot. Marek Osuchowski (Exact 
Systems Norwid Częstochowa)

Exact Systems Norwid Często-
chowa – AZS AGH Kraków 3:0 
(25:20, 25:21, 25:20)
Exact Systems: Kowalski, Gibek, 
Graham, Sobański, Kogut, Popiela, 
Takahashi (libero) – Borkowski, 
Sługocki.

Siatkarki Częstochowianki jadą 
do Mielca „na pożarcie”?

W miniony weekend 
siatkarki Często-
chowianki prze-

grały z dwoma najsłab-
szymi zespołami w 1 lidze 
kobiet. W sobotę jadą do 
Mielca na mecz z prowadzącą 
w tabeli Stalą Mielec i są nie-
stety „skazane na pożarcie”...

W miniony weekend Częstocho-
wianka rozegrała w 1 lidze kobiet 2 
mecze. W pierwszym przegrał u sie-
bie w piątek z GKS Stężyca Wieżyca 
0:3. Przed meczem tliły się nadzieję 
na dobry wynik, bo rywalki w tabeli 
były przed Częstochowianką tylko 
z 2 punktową przewagą...

Nadzieje na upragnione zwycięstwo 
były też w sobotnim meczu w Le-
gionowie, gdzie Częstochowianka 

grała z ostatnią w tabeli Legionovią, 
nad którą miała 4 punkty przewagi. 
Mecz wygrały miejscowe siatkarki, 
które pokonały Częstochowiankę 
3:0. Tym samym zdobyły 3 punkty 
i zmniejszyły straty do częstochow-
skiego zespołu do jednego oczka...

Jeśli zawodniczki Częstochowianki 
nie są w stanie wygrać choćby seta 
z sąsiadami z tabeli to w meczu 
z liderem 1-ligi z góry skazywane są 
„na pożarcie”... Stal Mielec z pew-
nością zagra rezerwowym składem, 
ale to i tak powinno wystarczyć na 
odniesienie zwycięstwa 3:0.

Głównym celem Częstochowianki 
jest dogranie sezonu do końca i unik-
nięcie wykluczenia z rozgrywek.

(Tekst i fot. AK)
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Raków rozpoczyna walkę o historyczne mistrzostwo Polski i ... Ligę Mistrzów!

P
o dwóch wicemistrzo-
stwa Polski z rzędu czas 
sięgnąć po koronę i złote 

medale w PKO BP Ekstrakla-
sie. Raków Częstochowa przed 
startem rundy wiosennej ma 
aż 9 punktów przewagi nad 
wiceliderem Legią Warsza-
wa i jest na dobrej drodze po 
pierwsze mistrzostwo Polski. 
Pierwszy mecz czerwono-
-niebiescy rozegrają w sobotę 
w Grodzisku Wielkopolskim 
z Wartą Poznań.

Piłkarze Rakowa zakończyli prze-
rwę i w sobotę w Grodzisku Wielko-
polskim wznowią rozgrywki w PKO 
BP Ekstraklasie. W pierwszym me-
czu rundy wiosennej zmierzą się 
w Grodzisku Wielkopolskim z War-
tą Poznań, którą pokonali w 1. ko-
lejce przy Limanowskiego 1:0.

Raków ostatni oficjalny mecz 
w PKO BP Ekstraklasie rozegrał 12 
listopada 2022 roku, gdy wygrał 
w Lubinie z Zagłębiem 2:1. Później 
rozpoczęła się bardzo długa prze-
rwa spowodowana mistrzostwami 
Świata w Katarze, świętami, nowy 
rokiem i zimą. Czerwono-niebiescy 
wykorzystali przerwę między run-
dami na dwa zgrupowania. Pierw-
sze odbyło się w Holandii, gdzie 
Raków jeszcze w grudniu rozegrał 
3 sparingi. Drugie i najważniejsze, 
bo trwające prawie 3 tygodnie zor-
ganizowano zawodnikom Rakowa 
w Turcji. Lider PKO BP Ekstraklasy 
rozegrał w Belek cztery mecze kon-
trolne. Pokonał Qarabach Agdam, 
FCSB i SK Dnipro-1 oraz zremiso-
wał z Olimpią Lublana... Wyniki 
świadczą o dobry przygotowaniu 
częstochowskiej drużyny...

Działacze i trenerzy Rakowa nie-
zwykle profesjonalnie podchodzą 
do rozpoczęcia rundy wiosennej 
i walki o upragnione i pierwsze 
mistrzostwo Polski, które będzie 
przepustką do eliminacji do Ligi 
Mistrzów. Nawet przed sobotnim 
meczem z Wartą Poznań drużyna 
wyjechała na mini-zgrupowanie, 
by jak najlepiej przygotować się do 
meczu z Wartą i udanie rozpocząć 
piłkarską wiosnę. Raków w dwóch 
ostatnich sezonach wywalczył dwa 
razy Puchar Polski, dwa razy wice-
mistrzostwo Polski oraz dwa razy 
SuperPuchar Polski. Teraz wszyst-
ko zostało podporządkowane pod 
walkę o pierwsze i historyczne mi-
strzostwo Polski. Z kadry Rakowa 

z ważniejszych zawodników odeszli 
Deian Sorescu (FCSB Bukareszt) 
i Andrzej Niewulis (Miedź Legni-
ca). Do Rakowa trafili Jean Carlos 
Silva (z Pogoni Szczecin) i Adrian 
Gryszkiewicz (z FC Paderborn). 
Tak więc Raków zagra w praktycz-
nie niezmienionym składzie, który 
w rundzie jesiennej wywalczył 13 
zwycięstw, 2 remisy i doznał tylko 
2 porażek.

Po 17 meczach rundy jesiennej Ra-
ków ma 9 punktów przewagi nad 
2. Legią Warszawa. Ważny jest po-
czątek rundy wiosennej, aby dobrze 
zacząć rozgrywki, wygrać mecze 
i utrzymać bądź powiększyć prze-
wagę nad konkurencją...

Warta po 17 kolejkach zajmuje 9. 
miejsce. Ma 25 punktów i traci 16 
„oczek” do Rakowa. Warta w run-
dzie jesiennej u siebie prezento-
wała się przeciętnie. Z 8 meczów 
wygrała jeden, trzy zremisowała 
i aż cztery przegrała. Zdecydo-
wanie lepiej prezentowała się na 
wyjazdach, gdzie odniosła aż 6 
zwycięstw, odnotowała 1 remis 
i doznała tylko 2 porażek, w tym 
jedną w Częstochowie...

Raków ma aż 9 punktów przewagi 
nad konkurencją i wydaje się, że 
jest bardzo blisko upragnionego 
mistrzostwa Polski. W tak dobrze 
zarządzanym i prowadzonym klu-
bie tylko jakiś „kataklizm” mógłby 

sprawić, że złote medale PKO BP 
Ekstraklasy zawisną na szyjach in-
nych zawodników. Kibice Rakowa 
liczą jednak, że to będzie kolejny 
rok obfitujący w sukcesy czyli Pu-
char Polski, historyczne mistrzo-
stwo Polski i debiut w eliminacjach 
do Ligi Mistrzów...

Raków pierwszy mecz u siebie ro-
zegra 4 lutego o godz. 15 z Piastem 
Gliwice. Działacze Rakowa zachę-
cają do zakupu karnetów na rundę 
wiosenną. W piątek, 27 stycznia 
o godz. 10 startuje też sprzedaż bi-
letów na mecz Rakowa z Piastem.

MR-K, fot: AK
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