
Szanowni Państwo!
Nasza część świata jeszcze nie 

zdążyła do końca wyjść z pan-
demii, a już musi mierzyć się z 
kolejnym dramatem – brutalną 
agresją Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. Najbardziej wstrząsają-
ce są oczywiście rozmiary ludz-
kiego nieszczęścia, które stało się 
udziałem naszych sąsiadów. Ta 
wojna jednak, i to już od pierw-
szych godzin, rzuciła ogromne 
wyzwanie także nam. 

Dziękuję wszystkim często-
chowiankom i częstochowia-
nom, którzy pomagają zarówno 
walczącej Ukrainie, jak i wszyst-
kim szukającym bezpieczne-
go azylu w Polsce. Częstocho-
wa wykazuje się solidarnością, 
empatią, humanizmem, niesie 
konkretną pomoc material-
ną dla naszych sąsiadów. Swoją 
skuteczność pokazał sektor po-
zarządowy, uruchamiając na-
tychmiast zbiórki żywności czy 
środków opatrunkowych. Także 
samorząd niezwłocznie włączył 
się w organizowanie pomocy. Na 
internetowych stronach Miasta 
szybko pojawiły się informacje 
i wskazówki dla uciekających 
Ukrainek i Ukraińców. Wraz z 
Caritasem samorząd otworzył 
punkt kierujący ich do miejsc 
tymczasowego zakwaterowania 

w mieście. Ze specjalnie utwo-
rzonego stanowiska w Urzędzie 
Miasta – teraz działającego przy 
ul. Śląskiej 3/5 – skorzystało już 
kilkaset osób z Ukrainy, szuka-
jących informacji lub porady, 
osobiście lub telefonicznie. Tam 
też działają wolontariusze z Fun-
dacji Nasz Dom, szukający dla 
uchodźców miejsc kwaterunku 
w prywatnych mieszkaniach. W 
połowie marca rozpoczęliśmy 
proces nadawania uchodźcom 
numerów PESEL, które będą po-
trzebne do starań m.in. o wspar-
cie socjalne. Przy współudziale 
miejskiego Wydziału Edukacji 
nasze szkoły stały się miejsca-
mi zbiórek pomocy dla Ukra-
iny. Kilkaset dzieci uchodźców 
zostało przyjętych do naszych 
szkół, powstał też system po-
mocy psychologicznej, prawnej, 
oferta zajęć integracyjnych czy  
kursów językowych. Pod ad-
resem ukraina.czestochowa.pl 
stworzyliśmy również odrębną 
podstronę z niezbędnymi infor-
macjami. 

Czestochowa robi także to, 
co jest w stanie zrobić w ramach 
swoich relacji zagranicznych, 
aby wspierać sprawę wolnej i 
aspirującej do demokratycznej, 
zjednoczonej Europy Ukrainy. 
Jako przewodniczący Stowarzy-
szenia Miast Laureatów Nagrody 
Europy przygotowałem oficjalne 
stanowisko tej organizacji po-
pierające wniosek tego kraju o 
przyjęcie do Unii Europejskiej. 
Skierowaliśmy je do Przewodni-
czącej Parlamentu Europejskie-
go. Ukraina – teraz bardziej niż 
kiedykolwiek – udowadnia, że 
jest wolnym narodem i wyznaje 

zachodnie wartości. Członko-
stwo w Unii z pewnością po-
może jej wydobyć się z gruzów, 
zaleczyć za jakiś czas choćby te 
materialne rany. Poczuć, że nie 
walczyła nadaremno i wreszcie 
jest wśród przyjaciół. Rada Mia-
sta z kolei wyraziła wolę nawią-
zania partnerstwa z kolejnym 
ukraińskim miastem – Berdy-
czowem, z którym Częstochowa 
zacieśnia kontakty już od lat. Na 
tej samej sesji radni oficjalnie po-
tępili też rosyjską napaść i wypo-
wiedzieli umowy o współpracy z 
dwoma rosyjskimi miastami. 

Wielu uciekających przed 
wojną znalazło już schronienie 
w domach i mieszkaniach czę-
stochowianek i częstochowian. 
Wykazują się Państwo ogromną 
życzliwością i gościnnością, wpi-
sując się w najpiękniejsze trady-
cje naszego miasta – spokojnego 
domu dla ludzi o różnych korze-
niach kulturowych i etnicznych. 
Dzięki Państwa postawie Często-
chowa w pełni zasługuje na mia-
no miasta przyjaznego i otwarte-
go dla swoich gości, w każdych 
okolicznościach. Najserdeczniej 
za to dziękuję. Wspólnoty lokal-
ne w całej Polsce wzięły na swoje 
barki zadanie przyjęcia uchodź-
czyń i uchodźców, dając rządowi 
czas na zorganizowanie syste-
mowej pomocy. Miejmy nadzie-
ję, że rządzący wywiążą się z tego 
zadania przynajmniej tak do-
brze, jak mieszkańcy wywiązali 
się z powinności okazania serca 
naszym sąsiadom w potrzebie.  

Pracownicy ZGM TBS 
wspierają Ukrainę

więcej na stronie 3

Startują konkursy dla 
lokatorów i wspólnot 
mieszkaniowych!

Na „Groszu” będzie 
nowy blok

Sebastian Banaszczyk 
we wspomnieniach

więcej na stronie 4

więcej na stronie 5

więcej na stronach 10 i 11Prezydent Częstochowy
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Pracownicy ZGM TBS wspierają Ukrainę
ZGM TBS informuje

ZGM TBS dołączył do akcji pomocowej dla 
Ukraińców, którą współorganizuje Fundacja 
Chrześcijańska Adullam w Częstochowie. 14 
marca przekazano nie tylko artykuły spożywcze, 
ale także leki i środki opatrunkowe. 

Inicjatorką akcji w spółce jest Ewa Lewandow-
ska – na co dzień radna Miasta Częstochowy. Na 
jej apel odpowiedzieli pracownicy ZGM TBS i bez 
wahania dołączyli do zbiórki, bo dziś każda, nawet 
najmniejsza, pomoc jest na wagę złota. 

- W ten sposób solidaryzujemy się z naszymi 
wschodnimi sąsiadami. Chcemy wierzyć, że jest to 
cegiełka dołożona do walki o naszą wspólną wolność, 
wolność Europy - mówi radna Ewa Lewandowska. 

Dziś najbardziej potrzebne są artykuły spożyw-
cze z długim okresem przydatności oraz artykuły 
chemiczne. Ukraińcy przybywający do naszego 
kraju potrzebują też ubrań i przedmiotów codzien-
nego użytku. Wielu z nich opuściło swoje domy 
nie zabierając ze sobą niemal niczego. W budyn-
ku Zarządu ZGM TBS  przy ul. POW 24 na kilka 
dni wystawiono kartony, które wspólnymi siła-
mi bardzo szybko zapełniono darami dla wojen-
nych uchodźców. Tak samo szybko wypełniły się 
kartony umieszczone na oddziałach eksploatacji. 
Pracownicy zgromadzili przede wszystkim mąkę, 
cukier, olej, mleko w kartonie, jedzenie dla dzieci, 
konserwy, słoiki z jedzeniem, makarony oraz ar-
tykuły chemiczne, w tym podpaski, pasty, szczot-
ki, proszki, mydła, szampony, tampony, pieluchy i 
chusteczki nawilżane dla dzieci.

- Wspólne zaangażowanie kierowników oraz 
pracowników spółki przyniosło konkretne efekty. 
Zdajemy sobie sprawę, że to pewnie kropla w morzu 
potrzeb, ale dziś każdy gest płynący z odruchu serca 
jest przejawem braterstwa z narodem ukraińskim. 
Ta pomoc na pewno nie skończy się na jednorazo-
wej zbiórce – zapewnia Paweł Konieczny, prezes 
zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS w Często-
chowie. 

Dary dla Ukraińców zostały przekazane w po-
niedziałek 14 marca w siedzibie Fundacji Chrześci-

jańskiej Adullam przy ul. Krakowskiej 34. 
-  Część darów przekazanych przez ZGM roz-

dysponujemy na miejscu dla Ukraińców, którzy 
przychodzą do nas po pomoc. Inna część rzeczy – w 
specjalnym transporcie - trafi na ogarniętą wojną 
Ukrainę – mówi Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej Adullam. 

Podczas przekazywania darów w siedzibie Fun-
dacji mieliśmy okazję bezpośredniej rozmowy 
z Ukrainkami. Panie Ola i Natalia z Iwano Fran-
kowska wraz z piątką dzieci znalazły schronienie 
w mieszkaniu u pani Magdaleny Łebek na często-
chowskim Rakowie. Przed przybyciem do Czę-
stochowy przeżyły wojenne piekło. Pani Ola była 
świadkiem wybuchu trzech bomb niemal przed 
oknami jej mieszkania na 9. piętrze w wieżowcu. 

- Widziałam to na własne oczy – wspomina pani 
Ola - Zaraz po tym wraz z siostrą Natalią zdecydo-
wałyśmy się przenieść do naszej babci, która posiada 
piwnicę. Niestety, nawet tam, w pobliżu miasta Win-
nica, dotarły bomby. Musiałyśmy uciekać z Ukrainy. 
Na granicę zawiózł nas mój mąż. Tak trafiłyśmy 
właśnie tu, do Częstochowy. Czujemy ogromną po-
moc i wsparcie, ale myślami wciąż jesteśmy w naszej 
ojczyźnie. Tam zostawiłyśmy bliskich.  

Warto dodać, że ZGM TBS, Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie wraz z ofiarodawcami z 
Belgii przekazali na Ukrainę także leki, kroplówki, 
środki opatrunkowe oraz pakiety pierwszej pomo-
cy. Zbiórka i transport z Belgii były możliwe dzię-
ki zarządowi i pracownikom firmy  Ieperband / 
Berger. Firma zlokalizowana jest we flandryjskim 
mieście Ypres, praktycznie całkowicie zniszczonym 
podczas I wojny światowej. 

- Podczas wojny miasto zostało wyzwolone przez 
polską 1 Dywizję Pancerną Generała Stanisława 
Maczka, dlatego do dziś mieszkańcy mają ogromny 
sentyment do Polski i Polaków. 

Wiedząc o trudnej sytuacji związanej z ogrom-
nym napływem uchodźców do Polski zdecydowali 
się na szybką i bezinteresowną pomoc – wyjaśnia 
Tomasz Ujma z ZGM TBS. 

Dziś ta bezinteresowna pomoc, w obliczu krwa-
wych wydarzeń na Ukrainie, ma ogromne znacze-
nie. Do Polski przybyły już ponad dwa miliony 
uchodźców i to na pewno jeszcze nie koniec. W 
tym gronie znajdują się głównie kobiety i dzieci, 
które potrzebują nie tylko pomocy rzeczowej, ale 
przede wszystkim wsparcia psychologicznego, bo 
przeżycia wojenne mogą zostawić trwały ślad w 
psychice i spowodować traumę. Dlatego Centrum 
Praw Kobiet uruchomiło już telefon wsparcia dla 

Ukrainek - będą tam mogły uzyskać pomoc psy-
chologiczną, prawną oraz wszelkie informacje o 
dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i ma-
terialnej w naszym kraju. 
Telefon 800 10 77 77 działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach 15-20. Infolinia prowadzona 
jest w języku ukraińskim.

Anna Wojtysiak 
Zdjęcia: Łukasz Kolewiński, Tomasz Ujma 
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Można już spłacić swoje zaległo-
ści przy użyciu terminala płatnicze-
go. Bonusem jest 50% bonifikata w 
opłacie egzekucyjnej.

Terminal płatniczy dla wpłat bez-
gotówkowych w postępowaniu egze-

kucyjnym w administracji znajduje 
się w budynku urzędu, przy ul. Ślą-
skiej 11/13, pok. 27.

Można z niego korzystać od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
7.30-15.00.

Wpłaty w trakcie prowadzonej eg-
zekucji, uprawniające do skorzystania 
z bonifikaty w opłacie egzekucyjnej, 
mogą być też dokonywane przelewem 
bankowym, na rachunek Gminy Mia-
sta Częstochowy: 
83 1030 1104 0000 0000 9325 1002.

Przypominamy, że dobrowolna 
zapłata zaległości gotówką lub bezgo-
tówkowo w siedzibie organu egzeku-

cyjnego, nie stanowi egzekucji z pie-
niędzy i daje korzyść zobowiązanemu 
w postaci 50% bonifikaty w nalicza-
nej opłacie egzekucyjnej. Dotyczy to 
spraw wszczętych od 20 lutego ubie-
głego roku.

Na podstawie informacji 
z Wydziału Windykacji 

Należności UM

Startują konkursy dla lokatorów i wspólnot mieszkaniowych!
ZGM TBS informuje

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie 
Sp. z o. o. przystępuje do realizacji kolejnych edycji konkursów pt. „Rze-
telny Lokator” i „Wspólny dom – wspólna sprawa”. Wielki finał już wiosną! 

Konkurs „Rzetelny Lokator” ma przede wszystkim wyróżnić najemców 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Częstochowa oraz 
zasobu Spółki, którzy regularnie uiszczają należności z tytułu opłat czynszo-
wych. 

Natomiast celem konkursu „Wspólny dom – Wspólna sprawa” jest zwięk-
szanie integracji między członkami Wspólnot  Mieszkaniowych oraz budowa 
więzi społecznych w zarządzaniu wspólną przestrzenią.

Tegoroczne edycje obu konkursu polegają na przygotowaniu opowiadania 
na temat: „Moje najpiękniejsze wspomnienie związane z Częstochową”. Opo-
wiadanie powinno obejmować ok. 100 słów, zostać sporządzone w języku pol-
skim oraz stanowić powinno tekst, którego autorem jest uczestnik konkursu 
i do którego posiada on pełne oraz niczym nieograniczone prawa autorskie. 

- Dla uczestników, których opowiadania otrzymają najwyższe oceny Komi-
sji Konkursowej, Spółka przewidziała wartościowe nagrody rzeczowe – zachęca 

Paweł Konieczny, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS.   
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Rzetelny Lokator” jest w szczegól-

ności posiadanie statusu najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład 
zasobu mieszkaniowego Gminy Częstochowa lub Spółki, niezaleganie w uisz-
czaniu opłat czynszowych (według stanu na dzień 31.12.2021 r.), dokonanie 
rejestracji w konkursie oraz wykonanie zadania konkursowego. Spółka prze-
widuje możliwość uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich, w przy-
padku wyrażenia zgody przez właściwego przedstawiciela ustawowego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Wspólny dom – Wspólna sprawa” 
jest w szczególności posiadanie statusu właściciela lokalu znajdującego się w 
nieruchomości będącej w zarządzie ZGM TBS Sp. z o.o. lub osoby zamiesz-
kującej wspólnie z tymże właścicielem, dokonanie rejestracji w konkursie 
oraz wykonanie zadania konkursowego. Spółka przewiduje możliwość uczest-
nictwa w konkursie osób niepełnoletnich, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez właściwego przedstawiciela ustawowego.

W przypadku wyrażenia chęci udziału w tegorocznej edycji konkursu 
„Rzetelny Lokator”, należy złożyć kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkur-
sie wraz z zadaniem konkursowym w siedzibie Spółki lub w Oddziałach 
Eksploatacji, bądź przesłać je korespondencyjnie na adres: ul. POW 24, 42-
200 Częstochowa, najpóźniej do dnia 5 maja 2022r. 

W przypadku wyrażenia chęci udziału  w tegorocznej edycji konkursu 
„Wspólny dom – Wspólna sprawa”, należy złożyć kartę zgłoszenia uczest-
nictwa w konkursie wraz z zadaniem konkursowym w siedzibie Spółki lub 
w Oddziałach Eksploatacji, bądź przesłać je korespondencyjnie na adres: 
ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, najpóźniej do dnia 5 maja 2022 r. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w obu konkursach zawierają regula-
miny zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.zgm-tbs.czest.pl). 

- Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału, życząc jednocześnie nieza-
pomnianych wrażeń, oryginalnych pomysłów oraz ciekawych nagród – mówi 
Paweł Konieczny, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS.   

Zaległości można spłacić w terminalu
ZGM TBS informuje

Miejskie lokale użytkowe z nowymi najemcami
ZGM TBS informuje

W dwóch lokalach użytkowych – na Ostat-
nim Groszu i w Śródmieściu – będą prowadzone 
usługi fryzjerskie, w pozostałych sklep spożyw-
czy, piekarnia, lodziarnia i punkt ksero.

W lokalu przy alei Niepodległości 39 – o pow. 
37,49 m² – znajdzie się salon fryzjerski. Stawka za 
1 m² powierzchni użytkowej wyniesie 20 zł netto.

Gdyby jednak zwycięski oferent z jakichś wzglę-
dów nie podpisał umowy na wynajem tego loka-
lu, to zgodnie z regulaminem załączonym do za-
rządzenia prezydenta Częstochowy z 16 września 
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych 
nieruchomości, do zawarcia umowy najmu będzie 
kwalifikować się inny oferent spełniający zawarte 
tam kryteria. W takim przypadku w lokalu przy 
alei Niepodległości 39 prowadzony będzie handel 

odzieżą, a stawka za 1 m² powierzchni użytkowej 
wyniesie 18 zł netto. 

Na działalność fryzjerską zostanie też przezna-
czony lokal o powierzchni 50,30 m² przy alei Wol-
ności 29. Stawka za najem wyniesie 21 zł netto za 1 
m² powierzchni użytkowej.

Przy alei Niepodległości 34, w lokalu o po-
wierzchni 283,49 m², powstanie sklep spożywczy. 
Stawka za 1 m² powierzchni użytkowej to 16,70 zł 
netto. 

Lodziarni możemy spodziewać się przy alei 
NMP 24. Stawka za 1 m² lokalu o powierzchni 
36,70 m² to 69 zł netto.

Przy ulicy Rydla 4 będzie znajdować się piekar-
nia. Stawka za 1 m² lokalu o powierzchni 73 m² to 
18 zł netto.

Na punkt ksero zostanie przeznaczony lokal o 

powierzchni 15,90 m² przy ulicy Korczaka 4. Staw-
ka za najem wyniesie 21 zł netto za 1 m² powierzch-
ni użytkowej

Również w tym przypadku jeśli zwycięski ofe-
rent nie podpisze umowy na wynajem tego loka-
lu, to zgodnie z regulaminem załączonym do za-
rządzenia prezydenta Częstochowy z 16 września 
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych 
nieruchomości, do zawarcia umowy najmu będzie 
kwalifikować się inny oferent spełniający zawarte 
tam kryteria. W takim przypadku w lokalu znajdo-
wać się będzie pracownia złotnicza, a stawka za 1 
m² powierzchni użytkowej wyniesie 20,50 zł netto. 

Swojego najemcę znalazł też garaż przy ulicy Ki-
lińskiego 6. Stawka za 1 m² lokalu o powierzchni 
22,70 m² to 15,10 zł netto.
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Częstochowa przekazała karetkę, 
sprzęt i materiały medyczne oraz 
inne dary, pochodzące m.in. ze spo-
łecznych zbiórek na rzecz Ukrainy 
prowadzonych w miejskich szko-
łach.    

- W ramach wsparcia Częstocho-
wy dla Ukrainy wyruszył transport z 
darami, które przedstawiciele samo-
rządu i naszego pogotowia ratunkowe-
go przekazali regionalnemu centrum 
ratownictwa medycznego we Lwo-
wie – mówi prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Głównym darem jest karetka 
pogotowia służąca Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w  Częstochowie 
- najpierw w systemie ratownictwa 

medycznego, a później jako karet-
ka transportowa. Samochód został 
sprawdzony, doposażony i technicz-
nie przygotowany. Częstochowskie 
pogotowie przekazało go z pełnym 
wyposażeniem ratowniczym, a także 
sprzętem medycznym i materiała-
mi, które przydadzą się ukraińskim 
ratownikom, zwłaszcza w obecnym 
trudnym czasie. Wśród darów były 
m.in. 3 defibrylatory, krzesła kardio-
logiczne, kombinezony ochronne, 
radiotelefony, środki opatrunkowe, 
dezynfekujące czy środki ochrony 
osobistej dla obsługi karetki. Oprócz 
karetki za granicę ukraińską pojecha-
ły jeszcze 2 auta z darami: duży bus 
wypełniony m.in. paczkami z rze-

czami zebranymi w częstochowskich 
szkołach (IV LO i SP 49) oraz auto 
transportu sanitarnego, które zawie-
rało także efekty zbiórki zorganizo-
wanej przez związkowców z „Solidar-
ności” wśród pracowników miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Przewodniczący Rady Społecznej 
Stacji Pogotowia poseł i lekarz Zdzi-
sław Wolski, a także przewodniczący 

Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny i 
radny Sebastian Trzeszkowski (ostat-
ni dwaj byli kierowcami - wolontariu-
szami jadącymi w konwoju), dzięko-
wali wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację transportu, byli dar-
czyńcami lub w jakikolwiek inny spo-
sób włączyli się w Częstochowie w 
akcję niesienia pomocy Ukrainie lub 
ukraińskim uchodźcom.

Na „Groszu” będzie nowy blok
Czym żyje miasto

Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ogłosił przetarg na bu-
dowę bloku komunalnego przy ul. 
Bardowskiego w dzielnicy Ostatni 
Grosz. Oferty można składać do 6 
kwietnia.

W czterokondygnacyjnym bloku 
mieszkalnym o powierzchni użyt-
kowej 1800 m.kw. mają powstać 43 
mieszkania (31 mieszkań dwupo-
kojowych i 12 jednopokojowych), 
w tym 10 przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. a także cztery 

wózkownie/rowerownie. W budyn-
ku przewidziano pomieszczenia z 
przeznaczeniem na 4 wózkownie/
rowerownie, będzie też zainstalowa-
na winda. Zakres prac budowlanych 
obejmuje także zagospodarowanie 
terenu oraz wykonanie 44 miejsc po-
stojowych.

Po wyłonieniu Wykonawcy Miasto 
planuje wystąpić o dofinansowanie 
do inwestycji z Funduszu Dopłat w 
ramach rządowego programu wspar-
cia budownictwa komunalnego.

Kilka lat temu przy ul. Bardow-
skiego Miasto postawiło budynki 
komunalne. Dzięki „wyczyszczeniu” 
działki znajdującej się w ich sąsiedz-
twie, udało się rozpisać nowy prze-
targ, umożliwiając dalszą rozbudowę 
osiedla.

Przypomnijmy, że najnowsza in-
westycja mieszkaniowa prowadzona 
przez Miasto realizowana jest na Ra-
kowie przy ul. Syrokomli. Budowa 24 
mieszkań czynszowych ma być ukoń-
czona w czerwcu tego roku.

Karetka i dary dla Lwowa
Czym żyje miasto

Taniec przeciwko przemocy
Czym żyje miasto

8 marca, w Święto Kobiet, na 
Placu Biegańskiego odbył się hap-
pening w ramach międzynarodowej 
akcji pn. „One Billion Rising - Na-
zywam się Miliard”.

Panie, tym szczególnym dla siebie 
dniu, zatańczyły wspólnie w prze-
strzeni miejskiej na znak sprzeci-
wu wobec przemocy, jakiej kobiety i 
dziewczynki doświadczają na całym 
świecie, szczególnie w ogarniętej woj-
ną Ukrainie. Od godziny 16 trwały 
przygotowania do prezentacji tre-
nowanego od wielu tygodni układu 
tanecznego, który łączy kobiety na 
całym świecie - wszędzie tańczy się 
tak samo, do tej samej melodii, aby 
wyrazić solidarność i jedność wszyst-
kich kobiet globu. Uczestniczki hap-
peningu, oprócz elementów ubioru i 

makijażu w kolorach amarantowym 
i różowym charakterystycznych dla 
akcji, w tym roku barwami Ukrainy 
mocniej podkreśliły swoje wsparcie 
dla wszystkich Ukrainek cierpiących 
w wyniku wojny w ich kraju. O godzi-
nie 16.30 rozpoczął się pełen zaanga-
żowania pokaz układu do utworu „To 
jest nasz krzyk” w wykonaniu Iwony 
Kowalczyk.

Uczestniczki przywitał prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, wyrażając 
swoje wsparcie dla tej społecznej ak-
cji.

Bohaterki happeningu podkreśla-
ły, że kobiety mają w sobie niezwykłą 
moc i codziennie dokonują rzeczy 
niemożliwych, przykładem są silne 
i waleczne Ukrainki, które podziwia 
cały świat za ich wytrwałość. Zdjęcia z akcji „Nazywam się Miliard” - 8 marca  pl. Biegańskiego 

fot. Ł. Kolewińśki
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Chcesz pomóc uchodźcom? 
Przeczytaj co powinieneś wiedzieć

Pamiętajmy, by biorąc udział w jakiejkolwiek 
akcji pomocowej, najpierw sprawdzić czy jest 
wiarygodna i gdzie trafiają przekazywane przez 
nas przedmioty lub środki finansowe. Rzetelne 
informacje o skoordynowanej pomocy można 
uzyskać korzystając z internetowych stron urzę-
dów wojewódzkich i ministerstwa.

W odpowiedzi na potrzebę skoordynowania ak-
cji pomocowej dla uchodźców z Ukrainy, w którą 
bardzo wiele osób się angażuje, na stronie rządo-
wej uruchomiony został specjalny formularz pod 
nazwą #PomagamUkrainie. Warto z niego skorzy-
stać zarówno jeśli potrzebujemy pomocy lub sami 
ją chcemy zaoferować, ponieważ takie skoordyno-
wane działania często są dużo efektywniejsze i bez-
pieczniejsze niż działanie na własną rękę.

Chcąc pomóc obywatelom z Ukrainy, szukają-
cym pomocy i schronienia na terenie naszego kra-
ju, warto również zapoznać się z podstawowymi 
informacjami, przekazywanymi przez Urząd do 
Spraw Cudzoziemców.

Na terenie województwa śląskiego akcję po-
mocową koordynuje Śląski Urząd Wojewódzki w 
Katowicach. W wielu miastach na Śląsku działają 
punkty recepcyjne. Osoby uciekające z Ukrainy 
przed konfliktem zbrojnym uzyskają tam pomoc 
i informacje na temat pobytu w Polsce. Tam też 
zapewniony będą mieli posiłek, podstawową opie-
kę medyczną czy miejsce na odpoczynek. Wykaz 
punktów recepcyjnych na terenie kraju dostepny 
jest na stronie internetowej urzędów centralnych.

Ponadto mieszkańcy województwa śląskiego, 

którzy chcą i mogą ugościć uchodźców, mogą sko-
rzystać z udostępnionego narzędzia bazy lokalowej, 
koordynowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego. Jej interneto-
wy adres to: https://slaskiedlaukrainy.pl/.

Dzięki współpracy częstochowskiego samorzą-
du z Caritasem, podobny punkt działa również w 
Częstochowie przy ulicy Ogrodowej 24/44. Komu-
nikacja z wolontariuszami możliwa jest zarówno w 
języku polskim, jak i ukraińskim pod numerem te-
lefonu 506 394 592. W Powiatowym Centrum Za-
rządzania Kryzysowego w Częstochowie całodobo-
wo można też uzyskać informacje pod numerami 
telefonów: 34 3785 101 lub 34 3785 102.

Kronika policyjna

Seryjny włamywacz trafił za kratki
Kronika policyjna

Policjanci z wydziału kryminalnego często-
chowskiej komendy, wspólnie z mundurowymi 
z „szóstki”, zatrzymali 36-letniego mężczyznę, 
który jednej nocy włamał się do 9 garaży na Ra-
kowie. Policjanci znaleźli też przy nim narkoty-
ki. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że 
kolejne 3 miesiące spędzi on teraz w areszcie.

Kryminalni z Częstochowy, prowadząc dzia-
łania ukierunkowane na przeciwdziałanie prze-
stępczości na terenie miasta i powiatu uzyskali 
informację, że nieznany mężczyzna plądruje wol-
nostojące garaże w dzielnicy Raków. Po chwili byli 

już na miejscu, gdzie zatrzymali 36-latka w jednym 
z okradanych przez niego garażów. Mężczyzna, 
nie dość, że był poszukiwany przez zabrzańskich 
policjantów, posiadał też przy sobie znaczną ilość 
narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli przy nim 
ponad 100 działek dilerskich amfetaminy i kilka 
porcji zielonego suszu.

36-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty i decy-
zją sądu kolejne 3 miesiące spędzi teraz w aresz-
cie. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat 
więzienia, jednak włamywacz działał w warunkach 
recydywy i już wcześniej karany był za podobne 

przestępstwa. Dlatego też kara, która mu teraz gro-
zi, może być zdecydowanie wyższa.

Przemocą chcieli wymusić zwrot wierzytelności. Usłyszeli zarzuty
Kronika policyjna

Policjanci z Częstochowy zwal-
czający przestępczość narkotykową 
i pseudokibiców zatrzymali dwóch 
mieszkańców Częstochowy w wie-
ku 24 i 22 lata, którzy przemocą i 
groźbą pozbawienia życia usiłowali 
wymusić zwrot wierzytelności. Po-
licjanci znaleźli też przy nich nar-
kotyki. Mężczyźni usłyszeli już za-
rzuty i decyzją prokuratora zostali 
objęci policyjnym dozorem.

Na początku lutego mieszkaniec 
Częstochowy powiadomił organy 
ścigania o tym, że został pobity. Ze 
wstępnych ustaleń wynikało, że po-
krzywdzony umówił się z kilkoma 
mężczyznami na rozmowę w spra-
wie zaciągniętego przez niego długu. 
Po tym, jak odmówił zwrotu należ-

ności, tłumacząc się brakiem fundu-
szy, dwóch z mężczyzn pobiło go, 
uderzając pięściami oraz młotkiem, 
powodując u niego ogólne obraże-
nia ciała. Kryminalni zatrzymali do 
sprawy 2 mieszkańców miasta zwią-
zanych ze środowiskiem pseudokibi-
ców. Podczas zatrzymania 24-latek i 
jego 22-letni kolega posiadali też przy 
sobie narkotyki. Policjanci zabezpie-
czyli prawie 160 działek dilerskich 
amfetaminy, prawie 50 marihuany i 
18 sztuk tabletek ekstazy.

Decyzją prokuratora sprawcy 
przestępstwa zostali objęci policyj-
nym dozorem. Mają również zakaz 
kontaktowania się i zbliżania do po-
krzywdzonego. Grozi im do 5 lat po-
zbawienia wolności.
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Politechnika Częstochowska

Z wizytą w Piotrkowie Trybunalskim
W ramach współpracy z „Mediateką”, czyli Miejską Biblioteką Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim Politechnika Częstochowska organizuje regularne 

spotkania z nauką. Ostatnio w  ramach spotkania z uczniami piotrkowskich szkół podstawowych oraz średnich, pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i 
Technologii Materiałów zaprezentowali projektowanie technologii w programach CAD i działanie drukarki 3D.

Politechnika Częstochowska

Najlepsze modele biznesowe
Serce rośnie na widok młodych ludzi, którzy angażują się w projekty spo-

łeczne. Gratulujemy studentom Wydziału Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej, autorom modeli biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych. 
Najlepszy okazał się model „Wykorzystanie potencjału miejsca w kierunku 
rozwoju usług kulturalno-biznesowych” opracowany przez zespół w składzie: 

Dżesika Śliwiak, Emil Kowalczyk, Marcin Gołąbek i Justyna Sowińska dla 
Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp.

To już kolejna edycja konkursu organizowane we współpracy z JOWES- 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Politechnika Częstochowska

Solidarni z Ukrainą
Od 26 lutego Politechnika Częstochowska angażuje się w pomoc uchodźcom 

z Ukrainy. Jako pierwsza ruszyła zbiórka rzeczowa na Wydziale Zarządzania 
skierowana dla mam z dziećmi, które uciekły z Ukrainy i znalazły schronienie 
w Fundacji EuroHelp w Częstochowie. Z uwagi na szeroki odzew darczyńców 
Uczelnia wsparła również takie inicjatywy, jak pomoc Urzędu Miasta Często-
chowy dla miast partnerskich czy przygotowanie pakietów w ramach pomocy 
humanitarnej z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie i Shar 
Trans. Politechnika Częstochowska wspiera również Ośrodek Caritas „Dom 
Zawierzenia” w Firleju oraz uchodźców, którzy zatrzymali się w Częstochowie 
i okolicach. Pomoc nie kończy się jedynie na zbiórce rzeczowej. Studenci Poli-
techniki Częstochowskiej pomagają jako wolontariusze w tłumaczeniu doku-
mentów i wypełnianiu formularzy w Fundacji EuroHelp oraz Gminie Popów, 
gdzie obecnie przebywa ponad 200 uchodźców z Ukrainy. Studenci również, 
jako tłumacze pomagają w punkcie recepcyjnym w Przemyślu, angażują się 
w opiekę nad dziećmi przygotowując animację w gminach Popów i Janowie. 
Nie można również zapomnieć o pomocy w sprowadzeniu z granicy rodzin 
studentów pochodzących z Ukrainy. Szczegóły działań podejmowanych przez 
Politechnikę Częstochowska można znaleźć na: 
https://www.facebook.com/politechnikaczestochowskaPCz Studenci wolontariusze zaangażowani w akcję Solidarni z Ukrainą
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Bądź eko
Komunalne osady ściekowe jako surowiec do wytwarzania paliw

Intensywny rozwój sieci kana-
lizacyjnych powoduje gwałtowny 
wzrost budowy oczyszczalni ście-
ków komunalnych. 

W konsekwencji budowa nowych 
oczyszczalni ścieków oraz moder-
nizacja i rozbudowa istniejących 
oczyszczalni ścieków prognozuje 
wzrostową tendencję powstawania 
komunalnych osadów ściekowych 
wymagających zagospodarowania 
[1]. Według Krajowego Planu Go-
spodarki Odpadami [2] szacuje się, 
że każdego roku ilość komunalnych 
osadów ściekowych w przeliczeniu na 
suchą masę będzie wzrastała o około 
2,5%. Przez wiele lat w Polsce zago-
spodarowanie komunalnych osadów 
ściekowych było realizowane przez:
• rolnicze wykorzystanie (pod wa-

runkiem spełnienia warunków 
sanitarnych) [3],

• rekultywację terenów przemysło-
wych i składowisk odpadów,

• kształtowanie terenów oczysz-
czalni ścieków oraz magazynowa-
nie osadów na ich terenie,

• produkcję kompostu,
• składowanie na składowiskach 

odpadów komunalnych,
• termiczne przekształcenie [4].
• Według Ministerstwa Środowiska 

strategia postępowania z komu-
nalnymi osadami ściekowymi na 
lata 2019-2022 przewiduje zago-
spodarowanie komunalnych osa-
dów ściekowych przez:

• stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych na powierzchni zie-
mi,

• kompostowanie,
• wykorzystanie w biogazowniach,
• termiczne przekształcenie [1].

Jak można zauważyć na podstawie 
strategii postępowania z komunal-
nymi osadami ściekowymi, brak jest 
możliwości składowania komunal-
nych osadów ściekowych na składo-
wiskach odpadów komunalnych. Wy-
nika to z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki [5] z dnia 16 lipca 2015 r. 
w sprawie dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowiskach (Dz. 
U. 2015, poz. 1277), które zakazuje 
składowania nieprzetworzonych osa-
dów ściekowych na składowiskach 
odpadów komunalnych. Obecnie 
najczęściej stosowaną formą zago-
spodarowania komunalnych osadów 
ściekowych jest ich wykorzystanie 
rolnicze i przyrodnicze [6] ze względu 
na dużą zawartość materii organicz-
nej i składników pokarmowych dla 
roślin takich jak np.: azot czy fosfor 
oraz mikroelementów [1]. Taka for-
ma zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych może być stoso-
wana wówczas, gdy nawożenie ko-
munalnymi osadami ściekowymi nie 
będzie stwarzało zagrożenia dla śro-
dowiska. Według danych Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami [2] w 
najbliższych latach przewiduje się 
zwiększenie udziału zagospodarowa-
nia komunalnych osadów ściekowych 
przez ich termiczne przekształcenie. 

W obecnej chwili termiczne prze-
kształcanie komunalnych osadów 
ściekowych ma największą szansę 
rozwoju, ze względu na poszukiwanie 
alternatywnych źródeł energii, które 
stanowić mogą właśnie komunalne 
osady ściekowe [7]. 

Zastosowanie metod termicznych 
(spalania, współspalania) do zago-
spodarowania osadów ściekowych 
wymaga najczęściej ich uprzedniego 
wysuszenia. Suszenie osadów ścieko-
wych dokonywane jest w suszarniach 
osadów, w tym suszarniach mecha-
nicznych oraz suszarniach słonecz-
nych. Prowadzenie procesu suszenia 
w warunkach naturalnych, wymaga 
dużych powierzchni, a ujemne tem-
peratury panujące w okresie zimo-
wym mogą powodować zamarzanie 
złoża osadów ściekowych. Suszenie 
mechaniczne jest procesem kosztow-
nym z uwagi na duże ilości energii 
wykorzystywane w procesie. Procesy 
suszenia osadów ściekowych nie są 
obojętnymi dla środowiska, ponieważ 
wiążą się z powstawaniem odorów, a 
ponadto procesowi suszenia termicz-
nego towarzyszy zagrożenie wybuchu 

pyłów i samozapłonu [8]. Dlatego też 
na Wydziale Infrastruktury i Środo-
wiska Politechniki Częstochowskiej 
zostały podjęte badania umożliwia-
jące uzyskanie paliwa z komunalnych 
osadów ściekowych bez dodtkowego 
ich podsuszania. Do badań wykorzy-
stano komunalne osady ściekowe, od-
pady gumowe i trociny drzewne. 

Po przebadaniu materiałów zosta-
ły przygotowane mieszanki paliwowe, 
które poddano procesowi granulacji, 
a następnie określeniu parametów pa-
liwowych. Wymagania stawiane dla 
paliw alternatywnych stosowanych w 
przemyśle cementowym przedstawia-
ją się następująco:
• zawartość wilgoci ≤ 20%,
• zawartość popiołu < 20%,
• zawartość siarki < 0,5%,
• zawartość chloru ≤ 0,8%,
• wartość opałowa ≥ 21 MJ/kg [9].

Przebadane pod kątem parame-
trów paliwowych mieszanki w posta-
ci komunalnych osadów ściekowych, 
odpadów gumowych i trocin drzew-
nych spełniają wymagania stawiane 
przez cementownie paliwom alter-
natywnym stosowanym w procesie 

Rys. 1 Komunalny osad ściekowy Rys. 2 Paliwo w postaci granulatów

Związek przedsiębiorców i pracodawców - Częstochowa
E jak Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) 
jest unijnym organem odpowiedzialnym za sto-
sowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych (RODO). Przyczynia się do spójnego stoso-
wania niniejszego rozporządzenia w całej Unii, 
m.in. poprzez doradzanie Komisji. 

Do zadań Rady, zgodnie z art. 70 RODO należą, 
między innymi:
a. monitorowanie i zapewnianie właściwego sto-

sowania RODO;
b. doradzanie Komisji w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych w Unii, w tym w 
sprawie wszelkich proponowanych zmian do 
RODO;

c. doradzanie Komisji w sprawie formatu i pro-
cedur wymiany informacji między administra-
torami, podmiotami przetwarzającymi i orga-
nami nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych;

d. wydawanie wytycznych, zaleceń oraz określa-

nie najlepszych praktyk dotyczących istotnych 
kwestii stosowania RODO;

e. zachęcanie do sporządzania kodeksów postę-
powania oraz do ustanawiania mechanizmów 
certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz 
znaków jakości i oznaczeń w tej dziedzinie;

f. udzielanie Komisji opinii na potrzeby oceny, 
czy stopień ochrony w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej jest odpowiedni, 
w tym na potrzeby oceny, czy państwo trzecie, 
terytorium, określony sektor lub określone sek-
tory w tym państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie przestały zapewniać od-
powiedniego stopnia ochrony.

g. wydawanie opinie w sprawie projektów decyzji 
zgłoszonych przez organy nadzorcze zgodnie z 
mechanizmem spójności;

h. upowszechnianie współpracy oraz skutecznej 
dwustronnej i wielostronnej wymiany infor-
macji i dobrych praktyk między organami nad-
zorczymi;

i. upowszechnianie wspólnych programów szko-
leń oraz ułatwianie wymiany personelu między 
organami nadzorczymi;

Co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego?
Europejska Rada Ochrony Danych jest insty-

tucją, która jest głównym nadzorcą RODO. Jest 
miejscem, gdzie możemy szukać pomocy w kwe-
stiach prawnych, czy doinformowania się na temat 
podstawowych informacji z działu ochrony danych 
osobowych, prowadzi konsultacje publiczne. Wy-
daje również wytyczne, zalecenia oraz prezentuje 
dobre praktyki.

Pozdrawiam Państwa serdecznie
Dr Magdalena Celeban, członkini ZPP Częstochowa
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W Urzędzie Miasta przyjmowane były wnio-
ski dotyczące dofinansowania do procedury za-
płodnienia pozaustrojowego in vitro. Zgłosiły 
się 44 chętne pary. 4 z nich znalazły się na liście 
rezerwowej.

Przy naborze decydowała kolejność zgłoszeń. 
Łącznie przyjęto 44 wnioski. Na realizację zadania, 
w budżecie miasta zabezpieczono 200 tys. zł dla 40 
par. Oznacza to, że 4 pary pozostają na liście rezer-
wowej.

Przypomnijmy, że beneficjentom programu 

przysługuje możliwość jednorazowego dofinanso-
wania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w 
wysokości do 5 tys. zł – pod warunkiem przepro-
wadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty pono-
szą pacjenci.

5 stycznia kolejny mały częstochowianin - Igor-  
przyszedł na świat w ramach miejskiego programu 
dofinansowania in vitro. W ubiegły piątek dostał 
wózek od firmy Deltim, która wspiera program od 
początku jego działania. Dzięki miejskiemu do-
finansowaniu od 2012 roku na świat przyszło już 

66 dzieci –  32 dziewczynki i 34 chłopców (w tym 
osiem par bliźniąt).

Miasto Częstochowa było pionierem jeśli chodzi 
o samorządowe programy dofinansowania leczenia 
in vitro w Polsce. Aktualnie trwa czwarta edycja 
programu – na lata 2021-2023.

Zdrowie
Wnioski w programie in vitro przyjęte

współspalania. Wytworzone paliwo charakteryzo-
wało się zawartością wilgoci rzędu 18%, zawarto-
ścią popiołu około 16%, zawartością siarki poniżej 
0,5% a wartość opałowa przekraczała wymagane 21 
MJ/kg i wynosiła 22,5 MJ/kg.

Opracowana metoda wytwarzania paliw na ba-
zie komunalnych osadów ściekowych spełnia kry-
teria do stosowania ich w procesie współspalania 
w przemyśle cementowym. Dodatkowym atutem 
opracowanej metody jest to, że nie wymaga ener-

gochłonnego procesu podsuszania komunalnych 
osadów ściekowych. Sposób  wytwarzania paliw na 
bazie komunalnych osadów ściekowych został opa-
tentowany w Urzędzie Patentowym.     

Krzysztof Rećko

Literatura:
[1] Ministerstwo Środowiska (2018). Strategia postępowania z komunalnymi osadami 
ściekowymi na lata 2019-2022. 
[2] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (2015).
[3] Siuta J. (2015). Spór o prawną i wykonawczą zasadność stosowania komunalnych 
osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna 45, str. 1-20.
[4] Zabielska-Adamska K. (2015). Produkt spalania komunalnych osadów ściekowych 
jako grunt antropogeniczny. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17 cz.2, str. 1286-1305
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia 
odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277).
[6] Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Gajewska G., Wojciechowska E., Ostojski A. 

(2015). Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich. 
Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17, str. 585-602.
[7] Czechowska-Kosacka A., Cel W., Kujawska J., Wróbel K. (2015). Alternative Fuel 
Production Based on Sewage Sludge Generated In the Municipal Wastewater Treat-
ment. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 17 cz.1, str. 246-255.
[8] Bień J.B., Gałwa-Widera M., Kamizela T., Kowalczyk M., Wystalska K., (2016). 
Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczysz-
czalniach ścieków. Seria Monografie nr 316. Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki 
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[9] Hryb W., den Boer E., Kozłowska B. (2017). Gospodarka odpadami komunalnymi. 
Szanse, wyzwania i zagrożenia. Texter str. 183-190.

Śniadanie Wielkanocne - to triumf dobra nad złem

Tegoroczne „Śniadanie Wiel-
kanocne” po przerwie związanej 
z pandemią powraca w gościnne 
progi Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego przy ulicy Targowej 29. 
Wyjątkowy w tym roku czas przy-
gotowań, oprócz skupienia i oczysz-
czenia własnego sumienia, jeszcze 
bardziej otwiera serce na potrzeby 
drugiego człowieka. Uroczystość 
odbędzie się w Wielką Sobotę 16. 
kwietnia o godzinie 12.00.

„Nikt z nas nie był w stanie przewi-

dzieć w jakiej rzeczywistości będzie-
my przygotowywać kolejne Śniadanie 
Wielkanocne. Sytuacja wojenna u 
naszych sąsiadów, Ukraińców, wpły-
wa bezpośrednio na sektor NGO. Na 
organizacje społeczne, które w pierw-
szym odruchu wspierają człowieka” – 
zauważa Elżbieta Ferenc prezes Fun-
dacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

„Śniadanie” skierowane jest do 350 
mieszkańców Częstochowy w wie-
ku senioralnym, kobiet i mężczyzn, 
w tym osób samotnych, chorych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i bytowej, niezaradnych 
życiowo i społecznie, bezdomnych 
i zagrożonych bezdomnością,   uza-
leżnionych  itp. „Jednak w tym roku 
posiłek podczas uroczystości zje ok. 
250 osób. Do pozostałych chcemy do-
wieźć paczki. Będą to osoby wskazane 
przez pracowników socjalnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a także osoby z Ukrainy, które ucie-
kając przed wojną, dotarły do Czę-
stochowy” – dodaje Elżbieta Ferenc. 
Do uzupełnienia paczki świątecznej 
potrzebne są następujące produkty: 
cukier, kasza, ryż, makarony, olej, 
konserwy, masło itp. Ponadto każda 
osoba (uczestnicząca w „Śniadaniu” 
bezpośrednio, a także ta, która otrzy-
ma paczkę na wynos) skosztuje trady-
cyjnych potrwa świątecznych jak na 
przykład– żurku z jajkiem i kiełbasą, 
śledzi czy sałatki.

W przygotowanie potraw i paczek 
oraz ich wydawanie jak co roku za-
angażowani będą pracownicy fun-
dacji, wolontariusze (w tym osoby 
z bezdomności), Darczyńcy a także 

członkowie Partnerstwa na Rzecz 
Aktywności Lokalnej „Stare Miasto 
– Nowe Życie”. Tegoroczne śniadanie 
rozpocznie się o godzinie 11.15 wy-
stępem dzieci i młodzieży ze świetlicy 
„Życie poza szkołą” w przedstawie-
niu, które symbolicznie przedstawi 
zwycięstwo dobra nad złem. Część 
oficjalna rozpocznie się o godzinie 
12.00.

Okres Wielkiego Postu to czas du-
chowego przygotowania się do rado-
snego przeżywania Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa, dlatego zapraszamy 
wszystkich chętnych do wsparcia 
Śniadania Wielkanocnego. Można 
wpłacić dowolną kwotę na zrzutkę 
(https://zrzutka.pl/pt6wkh) lub do-
starczyć do siedziby Fundacji przy 
ulicy Krakowskiej 34 produkty takie 
jak mąka, ryż, cukier, makaron, płatki 
kukurydziane, olej, konserwy, herba-
ta, słodycze itp.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Prezydent Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
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Aktywny samorząd
Trwa nabór wniosków dotyczących dofinan-

sowania ze środków PFRON w ramach zadań I 
oraz II Modułu programu „Aktywny samorząd”. 
Celem głównym programu jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczest-
nictwo beneficjentów pomocy w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do  edukacji.
• Moduł I pozwala na uzyskanie dofinansowania 

w zakresie likwidacji barier utrudniających ak-
tywizację społeczną i zawodową.

• Moduł II ma stanowić pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski powinny być składane elektronicznie, 

za pośrednictwem dedykowanej platformy – SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW na-
leży:
• zarejestrować się na Platformie SOW (System 

Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków 
PFRON) – www.sow.pfron.org.pl;

• posiadać adres poczty elektronicznej;
• posiadać profil zaufany ePUAP, który jest bez-

płatny (dostępny również w bankowości elek-
tronicznej większości banków) lub posiadać 
kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) .

Ważne! Złożenie wniosku w systemie SOW jest 
premiowane:
• w przypadku Modułu I jest to 10 punktów pre-

ferencyjnych podczas oceny merytorycznej 
wniosków;

• w przypadku Modułu II jest to zwiększenie do-
datku na pokrycie kosztów kształcenia do kwo-
ty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzy-
stają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski mogą być również składane w formie 
papierowej – przekazywane na adres:
Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Często-
chowie
al. Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
Moduł I – wnioski będą przyjmowane od 
01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.
Moduł II – wnioski będą przyjmowane w dwóch 
terminach:
• od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.  - wnioski do-

tyczące semestru letniego;
• od 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2022 r. - wnioski 

dotyczące semestru zimowego.

Program w 2022 roku obejmuje następujące for-
my wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających ak-
tywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczest-
niczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elek-

tronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania,

• Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania,

• Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu elektronicz-
nego zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidz-

kiego o napędzie elektrycznym
• Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego skutera lub wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym,

• Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co najmniej na III pozio-
mie,

• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny, w 
której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co najmniej na III pozio-
mie,

• Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządo-
wania elektycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności za-
wodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, pobierających naukę w szkole wyższej 
lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób 
mających przewód doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.

2.02.2022 roku odszedł do innego świata Se-
bastian Banaszczyk, nasz teatralny kolega, przy-
jaciel, partner, kumpel. Nigdy nie zapomnę, jak 
kilka lat temu wykryto u niego guza mózgu. 
Musiał mieć bardzo poważną operację...wszyscy 
drżeliśmy o to co będzie, bo przecież takie ope-
racje są bardzo niebezpieczne. Tymczasem Seba-
stian niemal jak nowo narodzony wrócił wkrótce 
do teatru i do normalnego życia.

Kiedy pod koniec zeszłego roku dowiedzieliśmy 
się, że ma nawrót choroby, nikt nie przypuszczał, 
że tak potoczą się sprawy. Właściwie (w dość du-
żym uproszczeniu) wyglądało to tak, że Seba zagrał 
spektakl „Testosteron” i powiedział : „Lecę na ope-
rację, dali szybki termin. Do zobaczenia.” Niestety 
Sebastian już nigdy nie wrócił. Pozostały wspo-
mnienia, w pamięci pozostały jego role teatralne, 
pozostała muzyka... (od 2006 roku jako Bionulor 
prowadził autorski projekt muzyczny według wła-

snej metody twórczej nazwanej „100% sound re-
cycling”).

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Często-
chowie można go było zobaczyć w wielu intere-
sujących kreacjach scenicznych. Sebastian zagrał 
Anuczkina w „Ożenku” Gogola , który wyreżysero-
wał Gabriel Gietzky. Stworzył świetną postać Iwana 
Łomowa w spektaklu „Czechow: żarty z życia” wg 
A. Czechowa, w reżyserii Andrzeja Bubienia, nie-
samowitego Raka w „Patrz, słońce zachodzi” Siby-
lle Berg w reżyserii Bronisławy Nowickiej czy też 
Simona w „Przyjaznych duszach” Jerzego Bończa-
ka. No i oczywiście nie można zapomnieć o jego 
- niestety ostatniej, brawurowej kreacji - Kornela w 
„Testosteronie” Andrzeja Saramonowicza. Reżyser 
spektaklu po śmierci Sebastiana napisał na swoim 
profilu na Facebooku: „Miałem zaszczyt pracować 
z Nim przy sztuce „Testosteron”, w której fenome-
nalnie zagrał postać Pana Młodego. Świetny Arty-

Sebastian Banaszczyk we wspomnieniach
Kultura

MOPS
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sta (był nie tylko aktorem, ale także muzykiem), 
dobry i nietuzinkowy Człowiek. Nie sposób było 
Go nie lubić. Potężny żal! Będzie mi Cię brakowało, 
Brachu!” Uwielbiałam Sebę w roli  Pana Młodego. 
Za każdym razem, a na spektaklu byłam sześć razy, 
rozbawiał mnie do łez. Sebastian to też bajki...Ksią-
żę w „Roszpunce” Roberta Dorosławskiego czy Mi-
gotek w „Komecie nad doliną Muminków” Igora 
Gorzkowskiego, przy których to miałam przyjem-
ność partnerować Sebastianowi. Praca z nim za-
wsze była przyjemna, bezkonfliktowa i konkretna. 
Colin Creven w „Tajemniczym ogrodzie” Cezarego 
Domagały, Jaś w „Jasiu i Małgosi”  Roberta Doro-
sławskiego czy Przebiśnieg w „Królowej śniegu” 
Magdaleny Piekorz . „Przypominają mi się wcie-
lenia Sebastiana na scenie Mickiewicza” - wspo-
mina Sylwia Warmus. Tanuszki i piosnki, których 
nie był amatorem, i z których bywało, że generalnie 
uroczo ironizował podkreślając, że nie jest ani pio-
senkarzem ani tancerzem tylko aktorem, i że taka 
eksploatacja mu „uwłacza”. Opowiadał, że nawet 
na egzaminach na studia teatralne (poproszony 
o utwór muzyczny) zaśpiewał „Hymn Polski”. To 
jego nie do podrobienia poczucie humoru! Jednak 
na scenie zawsze podejmował aktorskie wyzwanie i 
stawał na wysokości zadania.... w kluczu powinno-
ści zawodowej - ofiarnie tańczyliśmy i śpiewaliśmy 
w „Kramie z piosenkami”. We wspomnieniach jawi 
mi się też w „Mieszczaninie Szlachcicem” (cha-
rakterystyczny Stylista), „Wieczorze Trzech Króli” 
(groteskowy Sir Andrzej Chudogęba) czy na kon-
traście Rozbójnik w „Królowej śniegu”. Reżyserka 
spektaklu Magdalena Piekorz tak wspomina Seba-
stiana – „Nie mogę powiedzieć, że dobrze się zna-
liśmy, ale z pewnością darzyliśmy się wzajemnym 
szacunkiem. W Teatrze im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie zagrał w dwóch moich spektaklach: 
,,Czyż nie dobija się koni?” i ,,Królowej Śniegu”. 
Często widywałam go z okna mieszkania, które 
wówczas wynajmowałam, kiedy szedł w stronę te-
atru. Wysoki, szczupły, z torbą przewieszoną przez 
ramię, zmierzał zawsze tą samą drogą do miejsca 
swojego przeznaczenia. Miał osobowość. I własne 
zdanie. Zawsze punktualny, skupiony, jak mało kto 
rozumiał, co to zawodowy etos i skrupulatnie go 
wypełniał. Inteligentny, błyskotliwy, autoironiczny, 
w dyskusjach  trafiał w punkt. Nie interesowały go 
plotki ani sensacje, był raczej obserwatorem, może 
dlatego potrafił celnie ocenić sytuację. Interesował 
go drugi człowiek, ale nie był pochopny w sądach. 
Potrafił okazać wsparcie. PIĘKNY CZŁOWIEK. 
Żałuję, Sebastianie, że nie było mi dane poznać 
Cię lepiej. Słucham Twojej niezwykłej muzyki, 
oglądam zdjęcia ze spektakli… Dziękuję losowi, że 
mogliśmy spotkać się choć na chwilę.” We wspo-
mnieniach kolegów Sebastian jawi się jako świe-
tlisty, bezkonfliktowy profesjonalista, indywidu-
alista. Jaki był w oczach Sylwii Karczmarczyk…”. 
Sebastian był aktorem o wysokim poczuciu etosu 
zawodowego. Nie spóźniał się, był dokładny i za-
wsze starał się na scenie grać w taki sposób, żeby 
dać z siebie maksimum. Był też perfekcjonistą, nie 
uznawał niedociągnięć, dbał o czystość tekstu, roli, 
której się uczył, nie przerabiał go, nie poprawiał 
autora, tylko był mu wierny. Społeczność teatralną 
darzył wielkim szacunkiem, od pani sprzątającej, 
przez garderobiane, maszynistów po rekwizytorów 
i techników. Doceniał ich wkład, pracę i wysiłek, bo 

wiedział, że bez ich udziału nie ma spektaklu. Jako 
partner sceniczny był czujny i przytomny, można 
było czuć się bezpiecznie na scenie u jego boku, 
zwłaszcza jeśli zadanie było aktorsko skompliko-
wane. Postać niebanalna, o szerokich horyzontach. 
Niezwykle oczytany i wyróżniający się niezwy-
kłą bystrością umysłu. Nie bez znaczenia jest fakt 
jego rozległych zainteresowań humanistycznych, 
psychodelicznych oraz muzycznych. Rozszerzona 
perspektywa patrzenia na rzeczywistość, dała mu 
więcej możliwości spełniania się jako artysta np. 
poprzez muzykę i hołubienia nowej idei recyklingu 
dźwięków inspirowanych mistrzami i słyszalnością 
życia. Dziś po nim została z nami jego muzyka, pa-
mięć o nim i ogromna ilość jego wychowanków, 
którzy poszli drogą artystyczną, z doskonale ułożo-
nym etosem zawodowym i myśleniem scenicznym. 
Dla nich był mistrzem, który tak wiele im dał. Se-
bastian to był przede wszystkim człowiek, świetny 
kolega, a przy tym wrażliwy, czujny i w głębi du-
szy niebanalny artysta oraz poszukujący twórca. 
„Kiedy dotarła do teatru wieść o odejściu naszego 
kolegi Dyrektor Dorosławski napisał – „Sebastian 
odszedł dziś o 14. Dowiedziałem się ok. 16 i odję-
ło mi mowę. Także tę pisaną. Kiedy wrócił do nas 
po pierwszej operacji, wszyscy wierzyliśmy, że naj-
gorsze poza nim. Zagrał cudownie w „Testostero-
nie” i spektaklach Magdy Piekorz. Ja pamiętam Go 
jeszcze z czasów „Na szkle malowane” i znacznie 
późniejszych: „Wilków”, „Być jak Kazimierz Dey-
na”, „Przyjaznych dusz”, nie mówiąc już o moich 
bajkach. Spotkaliśmy się na tydzień przed drugą 
operacją. Był spokojny, nawet jakoś tak pogodny 
i pełen wiary. Był dzielny do końca. I dlatego, być 
może, nie dopuszczaliśmy myśli, że już do nas nie 
wróci. Zapamiętam Go, jako dobrego, wrażliwego 
człowieka. Indywidualistę. Wyrazisty, odrębny byt. 
Jako utalentowanego artystę - aktora i muzyka. Na-
pisał muzykę do spektaklu „Życie, trzy wersje” w 
reżyserii Piotra Machalicy. My zostaliśmy. Reżyser 
i Kompozytor przenieśli się w inny wymiar. Chcę 
wierzyć, że rozpoczęli czwartą wersję, tym razem 
innego, lepszego życia.” 

Nie wszyscy wiedzą, że Sebastian był nie tylko 
aktorem, ale i kompozytorem. Skomponował mu-
zykę do spektaklu „Życie: trzy wersje” Yasminy 
Rezy w reżyserii Piotra Machalicy. Miałam zaszczyt 
grać w tym spektaklu. Muzyka była niezwykła, 
wprowadzała w kosmiczny, tajemniczy odklejony 
od rzeczywistości świat. Iwona Chołuj wspomina 
– „Twoja muzyka z „Życia: trzy wersje” jest moją 

ulubioną muzyką spektaklową, uwielbiałam jej słu-
chać, gdy czekałam w gwiezdnych ciemnościach 
na kolejną odsłonę, a ona, ta muzyka wydawała 
się nie kończyć...”. Swą muzyką okrasił jeszcze dwa 
przedstawienia, „Koriolan” Williama Szekspira w 
reżyserii Gabriela Gietzky’ego (Teatr Powszechny 
w Warszawie), a także monodram Sylwii Oksiuty-
-Warmus pt. „SkazaNa”. „Widziałam Go czasem” 
- mówi Sylwia Warmus - „podczas takiej pracy 
(w zadziwiającej pozycji przed laptopem) i prosi-
łam, żeby przy swoim wzroście 192 nie garbił się, bo 
na starość będzie widział tylko swoje stopy. Seba-
stian chyba przeczuwał, że sędziwego wieku nie do-
czeka, bo żył na swoich warunkach; tworzył w swo-
jej samotni, wędrował po górach, kochał zwierzęta, 
muzykę, sztukę. Pozostawił po sobie artystyczną/
muzyczną spuściznę jako BIONULOR - może na-
wet bardziej znany na świecie niż w kraju. Był to in-
dywidualista, człowiek kultury (również osobistej). 
Trochę jakby z innej epoki, bez prawa jazdy, tele-
wizora, zanurzony w niszy swego świata, w którym 
zamknęła go ostatecznie choroba onkologiczna 
(glejak mózgu). Kiedyś zażartowałam (Banaszczyk 
był niezwykle błyskotliwym osobnikiem), że nawet 
rodzaj nowotworu ma szlachetny (w obrębie głowy, 
która była zdecydowanie Jego świątynią). Wrażli-
wość wielką również posiadał, przykrytą warstwą 
ujmującego sarkazmu i wkładał serce, „nie byleja-
kość” w to czego się imał. Pozostały wspomnienia 
widzów, kostiumy postawnego mężczyzny, który 
poświęcił wiernie 23 lata zawodowej drogi często-
chowskiemu teatrowi oraz nasze, prywatne z Nim 
związane zakulisowe dziejstwa, których już tu nie 
będę zdradzać, a które wniosły w życie każdego z 
nas jakieś wartości.”  

Sebastian zwykł mówić: „Nic nie jest prawdzi-
we”. Szkoda, że w kontekście jego zniknięcia nie 
możemy użyć tego cytatu, ale poniższy niech bę-
dzie z nami :„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
żywych” (Ks. J. Twardowski).

Marta Honzatko 
Zdjęcia: Teatr im. Adama Mickiewicza 
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Felieton

Moim zdaniem

Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Trudno pisać teraz o czymkol-
wiek innym niż w wojna w Ukrainie, 
nawet jeżeli nie mamy ukraińskich 
przyjaciół ani wspomnień ze space-
rów po ukraińskich miastach, teraz 
niszczonych bombami, obleganych, 
okupowanych lub zagrożonych 
przez wojska rosyjskie.

Wojna podeszła za blisko. Wyda-
je się absurdem, czymś nierealnym i 
strasznie anachronicznym w Europie 
XXI wieku. Nie służy nikomu, nawet 
myśląc wyłącznie w kategoriach inte-
resów politycznych, ekonomicznych, 
gospodarczych czy nawet mocar-
stwowych Rosji. Bo Rosja przecież też 
– bez względu na ostateczny wynik 
wojny – wyjdzie z niej dużo słabsza 
a nie silniejsza. Pod bardzo wieloma 
względami. 

To zadziwiające, jakie zmiany w 
mózgu potrafi powodować myślenie 
imperialne plus kompleksy osobiste, 
historyczne i narcyzm jednej lub kil-
ku indywiduów rządzących danym 
krajem. A także jak demolujące skut-
ki dla społeczeństwa ma długotrwały 
wpływ siermiężnej, ale wszechobec-
nej propagandy. To dlatego autokra-
cje są tak niebezpieczne. Przestając 
być społeczeństwem obywatelskim 
i zgadzając się na rządy autokraty, 
możemy w efekcie być zmuszonymi 
do poparcia nawet tak bezsensow-
nej, zbrodniczej wojny. I nie tylko ją 
usprawiedliwiać, ale nawet zabijać i 
dać się zabijać w imię chorych, obłą-
kanych idei czy ambicji jednego czło-
wieka. 

To też wydaje się nam niemożli-
we, bo myśleliśmy, że takie sytuacje 
należą już do odległej przeszłości, 
może oprócz wyjątków, typu Korea 
Północna. Tymczasem okazuje się, że 
to rzeczywistość i że tuż obok mamy 
kraj oraz społeczeństwo zdolne do 
wojennego szaleństwa w wyniku de-
cyzji jednego tyrana, jego akolitów i 
kłamliwej propagandy.

Trzeba mieć nadzieję, że ta sroga 

jak syberyjska zima rosyjska lekcja 
może będzie otrzeźwieniem dla tych 
europejskich społeczeństw i rządów, 
dla których ustrój demokratyczny 
jakby nieco stracił urok, a europejskie 
wartości, współpraca i sojusze były 
na cenzurowanym wśród wielu wpły-
wowych polityków oraz w oficjal-
nej propagandzie. Taki trwały zwrot 
przydałby się m.in. w naszej polityce 
zagranicznej (i nie tylko), bo chyba 
widać teraz, że urządzanie w Warsza-
wie drugiego Budapesztu, jest drogą 
donikąd. Nie tylko z uwagi na obec-
ną jakość węgierskiej demokracji, ale 
także z racji ciągle niejednoznacznej 
postawy Orbana wobec Rosji i Pu-
tina, w czasie trwającej napaści na 
Ukrainę oraz humanitarnej katastro-
fy z tym związanej.

Czy wspomniane otrzeźwienie jest 
możliwe trudno powiedzieć, bo np. 
propagandyści telewizji Jacka Kur-
skiego obecnie specjalizują się m.in. 
w przekonywaniu polskiego społe-
czeństwa, że za wojnę na Ukrainie od-
powiada głównie Donald Tusk. Woj-

na wojną, ale opozycji trzeba przecież 
dokopać, oczywiście wykrzywiając 
rzeczywistość. Wracają także do gry 
wyznawcy religii smoleńskiej, którzy 
teraz znowu mogą bezkarnie twier-
dzić, że pod Smoleńskiem to na pew-
no był rosyjski zamach, oczywiście z 
domyślnym współudziałem ówcze-
snego polskiego rządu.    

Nie licząc jednak tego typu prze-
kazów w telewizji, która wykorzystuje 
chwyty rosyjskiej propagandy, pew-
nym plusem obecnej sytuacji jest to, 
że w obliczu wojny tuż „za miedzą”, 
część toporów wojennych została w 
naszym społeczeństwie chwilowo 
zakopana. Polakom udaje się nawet 
wspólnie pomagać Ukraińcom, a 
rząd na taką empatię wobec uchodź-
ców pozwala. Nie wszystkich uchodź-
ców to w ostatnich latach dotyczyło, 
więc trzeba docenić, że przynajmniej 
teraz jest inaczej. Pokazujemy wresz-
cie naszym sąsiadom i Europie ludzką 
twarz i na razie dobrze się z tym czu-
jemy. Oby nam nie przeszło. Na razie 
zdaliśmy szybki egzamin z empatii, 

nawet mimo koordynacyjnych niedo-
mogów ze strony rządu. Ten dramat 
Ukrainy i uchodźczy kryzys zapew-
ne jednak potrwają, więc trzeba się 
w tę empatię uzbroić na dłużej. Nie 
będzie to łatwe w obliczu wojennego 
kryzysu, skaczących cen, inflacji, co-
dziennych życiowych trosk i wszyst-
kich naszych polskich, „domowych” 
problemów. Tym bardziej, że teraz na 
barki musimy sobie jeszcze położyć 
część tych traum i kłopotów, z który-
mi trafiają do nas uchodźcy.    

Trzeba mieć jednak świadomość, 
że na razie tylko pomagamy, a nie 
żyjemy wojną i trzeba wierzyć, że 
im więcej pomagamy Ukrainie, tym 
bardziej odsuwamy od siebie wid-
mo wojny między Bugiem a Odrą. I 
nie wierzcie nikomu kto twierdzi, że 
ukraińscy uchodźcy mają teraz u nas 
lepiej niż wielu Polaków. My na szczę-
ście wojnę oglądamy póki co tylko w 
telewizji. To oni niosą ten krzyż.      

A my o sobie wiemy tylko tyle, ile 
nas sprawdzono…

Włodzimierz Tutaj


