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MIASTO

 PROMENADA 
 ŚRÓDMIEJSKA GOTOWA 

 Na niezagospodarowanym wcześniej terenie powstała aleja, wiodąca do owalnego, 
 otoczonego zieloną skarpą placu. W centrum miasta mamy więc teraz nową 

 przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, z 44 nowo nasadzonymi drzewami i 1600 
 krzewami. Prace nad jej stworzeniem trwały dwa lata i kosztowały blisko 6,4 mln zł. 

P romenada powstała na terenie po-
przemysłowym, kiedyś należącym 
do ,,Węglobloku”. Po zamknięciu 
jego działalności, miejsce nie mia-
ło konkretnego przeznaczenia, po-

kryło się nie tylko nieuporządkowaną roślinnością, 
ale i pozostałościami materiałów budowlanych, 
gruzem, nieestetycznymi nasypami. Z czasem 
przekształciło się w ,,dziki parking” – z pewnością 
nie było to najwłaściwsze przeznaczenie tego tere-
nu – zarówno z punktu widzenia estetyki centrum 
Częstochowy, jak i potencjału wynikającego z lo-
kalizacji, zamykającej się miedzy aleją Wolności, 
ulicami Boya-Żeleńskiego i Skłodowskiej-Curie 
oraz aleją Bohaterów Monte Casino.

Zamysłem było więc kompleksowe przekształ-
cenie zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt 
użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz  
z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do 
jego funkcjonowania. Całkowita powierzchnia 
zagospodarowanego terenu to ponad 13 tys. m2. 
Projektując to miejsce, wydzielono strefy o odręb-
nych funkcjach – wypoczynku czynnego, cichego 
czy integracji społecznej. Przewidziano miejsca do 
rekreacji zarówno dla osób starszych, lubiących 
długie spacery, jak i młodszych, stawiających na 
aktywny wypoczynek, a także dzieci. Pamiętano 
o dostępności tej przestrzeni dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Wszystkie te względy czynią 
nową Promenadę jedną z ważniejszych inwestycji, 
wpisujących się w założenia miejskiego programu 
,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”.

Głównym elementem kompozycji jest bulwar 

na osi wschód-zachód – od alei Wolności do alei 
Bohaterów Monte Casino – łączący dwa place: 
wejściowy i centralny. Przy wejściowym – od alei 
Wolności – umieszczono rodzaj zwielokrotnionej, 
żelbetowej bramy przyjmującej formę pergoli. 
Przy placu wejściowym zainstalowano też trzy ga-
bloty informacyjne.

Od sąsiadującej przestrzeni – zwłaszcza ruchu 
ulicznego w alei Bohaterów Monte Cassino – od-
dziela Promenadę ogrodzenie gabionowe oraz 
zwarta zieleń. Na murkach oporowych zainstalo-
wano 29 drewnianych siedzisk. Główną aleją Pro-
menady dojdziemy do owalnego, wielofunkcyjne-
go placu centralnego z urządzeniami do ćwiczeń 
street workout. Plac ze wszystkich stron otacza 
skarpa „zielonego pierścienia”, która chroni prze-
bywające na nim osoby od uciążliwości pobliskiej 
arterii komunikacyjnej. Na skarpie posadzono 
1600 krzewów irgi płożącej. Plac centralny może 
służyć nie tylko celom sportowo-rekreacyjnym; 
sprawdzi się też po prostu jako miejsce spotkań, 
do których zachęcają łukowe, drewniane siedzi-
ska na murkach oporowych. Wokół placu można 
pojeździć na wrotkach, na przeznaczonej do tego 
ścieżce o żywicznej, antypoślizgowej nawierzchni. 
Na zewnątrz placu zamontowano także 15 łuko-
wych ławek.

W obrębie Promenady Śródmiejskiej wydzielono 
służącą odpoczynkowi trawiastą ,,plażę miejską” 
z zainstalowanymi tam 14 leżakami. Przed plażą 
znajduje się pas zieleni izolacyjnej. Wyznaczo-
no również aneksy wypoczynkowe z 8 ławkami  
z oparciem. Wzdłuż głównego traktu spacerowego 

czeka 26 takich ławek. Znajdziemy też 2 stojaki na 
rowery oraz łącznie 31 koszy na śmieci. Promena-
da  została oświetlona i objęta miejskim monitorin-
giem wizyjnym.

Tworząc Promenadę, postawiono na maksymalne 
wykorzystanie istniejącej zieleni, a więc pozosta-
wienie jej – jeśli tylko się da – tam, gdzie była. 
Trawą obsiano powierzchnie naruszone podczas 
budowy infrastruktury technicznej, usuwaniem na-
sypów czy niwelacją terenu. Posadzono w sumie 
44 nowe drzewa. Przy placu wejściowym jest to 
klon polny (7 szt.) i brzoza brodawkowata (2 szt.); 
w części centralnej, na koronie skarpy – gęsto na-
sadzony klon pospolity (31 szt.); z kolei w strefie 
wejściowej od strony ul. Boya-Żeleńskiego – brzo-
za użyteczna (4 szt.). Przy Promenadzie pojawiły 
się też nowe drzewka posadzone niedawno przez 
piłkarzy i sztab szkoleniowy Rakowa Częstocho-
wa.

Roboty kosztowały niemal 6,4 mln zł. Zajęła się 
nimi wyłoniona w przetargu częstochowska firma 
TEL-BRUK Radosław Telenga. Za opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nad-
zór autorski odpowiadała Pracownia Architektury 
FORMA Sp. z o.o. z Blachowni.

Promenada Śródmiejska będzie w kolejnych latach 
wzbogacana o nowe elementy. W przyszłym roku 
powinny pojawić się na niej nowe urządzenia re-
kreacyjne (wartości ok. 160 tys. zł), gdyż taki pro-
jekt przeszedł w głosowaniu na zadania Budżetu 
Obywatelskiego w dzielnicy Trzech Wieszczów.
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„REKSIO” PO 
PRZEBUDOWIE 
Żłobek Miejski „Reksio” przy alei Armii 

Krajowej został przebudowany i dostoso-
wany do wymagań przeciwpożarowych. 

Przygotowano go też na przyjęcie kolejnych 
dzieci, których rodzice korzystają z trzeciej 
edycji unijnego projektu „Aktywni rodzice - 
szczęśliwe dzieci”. Koszt inwestycji i wartość 

projektu unijnego to ponad 2,5 mln zł.

Żłobek ruszył ponownie 1 grudnia 2020 r. Zakres prac w budynku żłobka 
przy alei Armii Krajowej obejmował m.in. wymianę podłóg i posadzek, 
ułożenie płytek ceramicznych, malowanie, tynkowanie, wymianę windy 
towarowej, wykonanie niezbędnych instalacji (elektrycznych, teletech-
nicznych, wod.-kan., ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji), 
a także wyposażenie obiektu w meble i potrzebne urządzenia. Na miej-
scu zrealizowano również dodatkowe roboty, wykraczające poza zakres 
umowy podstawowej (m.in. w zakresie instalacji hydrantowej, czy insta-
lacji ciepła technologicznego). Ponadto budynek żłobka dostosowano do 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego - klatki schodowe wyposażono  
w samoczynne urządzenia oddymiające, parter i piętro zostały podzielone 
na tzw. „strefy bezpieczne” i wyposażone w dymoszczelne drzwi prze-
ciwpożarowe oraz przeciwpożarową kurtyną okienną; pojawiło się też 
nowe oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpożarowa instalacja wodociągo-
wa. Realizacją wartej 2,2 mln zł inwestycji zajmowała się firma „DEFE-
RO” z Sieradza.
Po przebudowie i dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych, do 
„Reksia” trafiły kolejne maluchy, których rodzice zgłosili się w naborze 
do trzeciej edycji projektu „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci”. W ra-
mach jego realizacji przeprowadzono dodatkowe prace remontowo-ada-
ptacyjne oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, m.in.: meble, sprzęt 
AGD, sprzęt elektroniczny, zabawki, książki, maskotki, materiały i arty-
kuły higieniczne. Projekt przewiduje także dodatkowe zajęcia w ramach 
edukacji wczesnodziecięcej, tj. zajęcia rytmiczne, logopedyczne oraz 
naukę języka angielskiego. Wartość tego zadania to ponad 311 tys. zł.,  
z czego ponad 288 tys. stanowi dofinansowanie unijne.
Przypomnijmy, że pod koniec października ubiegłego roku zakończyła się 
rekrutacja uzupełniająca do projektu „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzie-
ci 3”. W ramach jego realizacji, w Żłobku Miejskim „Reksio” powstało  
13 dodatkowych miejsc oraz zostało wybranych 6 kolejnych rodzin, któ-
re skorzystają ze świadczenia usługi opiekuńczej przez nianie (w trzeciej 
edycji projektu z usług niań skorzysta 30 rodzin, a łączna wartość tej edy-
cji to 2,2 mln zł).
Żłobek Miejski „Reksio” może obecnie przyjąć – w dwóch oddziałach 
(przy alei Armii Krajowej i ul. Sportowej) – łącznie 220 dzieci.

HEJNAŁ I MEDAL 
ZA ZASŁUGI DLA MIASTA 

Na propozycję hejnału skomponowanego przez 
Mateusza Pospieszalskiego przystała Rada Miasta. 

Radni ustanowili też Honorowy Medal za zasługi dla 
Miasta Częstochowy. Po korekcie herbu, to kolejne 

dwa najważniejsze, symboliczne elementy świętowa-
nego w 2020 roku jubileuszu 800-lecia pisanych dzie-

jów miasta i trzech dekad samorządu.
Pierwszy hejnał Częstochowy skomponowany został już w latach 50. XX w. przez 
Zygfryda Jałowieckiego. W roku 1966 można go było wysłuchać podczas obcho-
dów 1000-lecia państwa polskiego. Był to utwór o tyle nietuzinkowy, że skom-
ponowany na trzy trąbki, a nie na jedną – jak typowa kompozycja tego rodzaju, 
choćby hejnał krakowski. Autorem kolejnego hejnału był Stanisław Antoni Sypek. 
Ten najnowszy – tradycyjnie przeznaczony na jedną trąbkę – został napisany przez 
Mateusza Pospieszalskiego, wybitnego częstochowskiego muzyka, instrumenta-
listę, kompozytora, członka m.in. grup ,,Tie Break” i ,,Voo Voo”. Zapis nutowy 
hejnału jest zastrzeżony i prawnie chroniony.
Sprawie wyboru hejnału poświęcone było przeprowadzone (w formie telekonfe-
rencji) 12 listopada 2020 r. spotkanie ,,Zespołu do spraw uroczystości i ceremo-
niału miejskiego”. Przewodniczył mu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak, a uczestnikami byli m.in. naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu 
Aleksander Wierny oraz – w charakterze zaproszonego eksperta – dyrektor Fil-
harmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Przez aklamację zdecydowano, że jako 
potencjalny hejnał Częstochowy prezydentowi miasta przedstawiony zostanie wła-
śnie utwór Mateusza Pospieszalskiego. Prezydent – po zapoznaniu się z utworem 
– zaproponował go z kolei Radzie Miasta, która poprzez uchwałę zgodziła się na 
taki hejnał. 
To jeszcze nie koniec procedury – teraz bowiem hejnał będzie musiał zostać zaopi-
niowany przez Komisję Heraldyczną, czyli organ opiniodawczo-doradczy Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie zamiaru ustanowienia ,,Honorowego Medalu 
za zasługi dla Miasta Częstochowy”, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu jego 
nadawania.
Medalem „Praemiando Incitat” – co z łaciny można przetłumaczyć jako ,,nagra-
dzając – zachęca” – mają być wyróżniane osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które poprzez swoją działal-
ność zawodową, społeczną i publiczną – względnie realizację swoich zadań na 
rzecz miasta – przyczyniły się w sposób szczególny do jego rozwoju i promocji.
Odznaczenie będzie I lub II stopnia (Złoty lub Srebrny). Medal I stopnia prezydent 
Częstochowy nada po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaczenia; z kolei Medal 
II stopnia będzie mógł zostać nadany z własnej inicjatywy prezydenta.
Jak czytamy w opisie, odznaczenie będzie się składać z dziesięcioramiennej asy-
metrycznej gwiazdy, z nałożoną na nią okrągłą tarczą z herbem miasta i napisem 
,,Praemiando Incitat Częstochowa” na otoku. Do całości dołączona będzie mate-
riałowa baretka.
Z wnioskiem o nadanie odznaczenia będą mogły występować instytucje, organiza-
cje społeczne, przedsiębiorcy oraz przewodniczący obowiązującej kadencji Rady 
Miasta. Wniosek powędruje do Konwentu za pośrednictwem prezydenta Często-
chowy.
Podobnie jak w przypadku hejnału, w sprawie ustanowienia medalu będzie jeszcze 
potrzebna opinia Komisji Heraldycznej.
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N iedawno upłynęło 10 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy składałem 
ślubowanie jako Prezydent Miasta Częstochowy. Dziękuję za zaufa-
nie, którym obdarzyli mnie mieszkanki i mieszkańcy w 2010, 2014  

i 2018 roku. Dziękuję też wszystkim, z którymi mam okazję współdziałać każ-
dego dnia, starając się o to, aby nasze miasto dobrze funkcjonowało gospo-
darczo i społecznie, żeby stawało się coraz lepszym miejscem do pracy, nauki  
i wypoczynku. Możemy dbać o nasze miasto wspólnie. 
10 lat to w skali jednego ludzkiego życia sporo, w skali historii Częstochowy 
– nieduży wycinek, ale mam nadzieję, że ten czas udało się nieźle wykorzy-
stać… Ostatni okres tej dekady przypadł niestety na trudny czas pandemii, 
politycznych napięć i dużych społecznych podziałów w kraju. Dla mnie, jako 
prezydenta miasta, był i ciągle jest to też czas coraz większej troski o przyszłość 
samorządu w Polsce, po jego finansowym osłabieniu spowodowanym nie tyl-
ko kryzysem epidemicznym. 
Co udało się jednak zrobić przez te minione 10 lat w Częstochowie? Na 
przykład pozyskaliśmy jako miasto miliard złotych bezzwrotnych środków 
(głównie unijnych), które wykorzystaliśmy i jeszcze wykorzystujemy przede 
wszystkim na inwestycje, w tym – w dużej mierze - na modernizację układu 
drogowego i transport publiczny. Na drogi, oświetlenie ulic i inwestycje w od-
wodnienie wydatkowaliśmy przez 10 lat łącznie 861 mln zł (razem z własnymi 
funduszami). Tylko w mijającym roku na modernizacje i remonty częstochow-
skich ulic poszło w sumie 95 mln zł. W 2021 r., gdy rozkręcą się przebudowy 
DK-1 i DK-46, pewnie będzie to jeszcze sporo wyższa kwota. Tymczasem 10 lat 
temu (w 2010 r.) było to tylko 41 mln. 
Postawiliśmy na gospodarkę i wywalczone tereny specjalnych stref ekono-
micznych, na których przez ostatnie kilka lat wyrosły nowe hale, magazy-
ny i centra logistyczne. Nowe nakłady inwestycyjne sięgnęły tam już 1 mld  
355 mln zł.  
Zwiększył się bezpośredni udział ludzi w decydowaniu o tym, na co idą  
w mieście publiczne środki. Od pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego,  
a więc od roku 2015, miasto wydało 46 mln na realizację wybranych w gło-
sowaniu mieszkanek i mieszkańców zadań dzielnicowych i ogólnomiejskich. 
Kolejne miliony poszły na lokalne inicjatywy mieszkańców. 

Udało się rozwinąć instrumenty ekonomii społecznej dla potrzebujących,  
a jednocześnie sprofilować edukację – głównie techniczną i zawodową - pod 
kątem potrzeb lokalnego rynku pracy, czyli konkretnych firm i pracodawców. 
Zeszliśmy do rekordowo niskiego w historii poziomu bezrobocia w mieście. 
Powstał szereg programów zdrowotnych i profilaktycznych, w ramach których 
walczyliśmy przeciwko grypie, pneumokokom, zakażeniom HPV oraz wspiera-
liśmy z miejskich środków wczesną diagnostykę nowotworów, astmy, rehabili-
tację dla seniorów czy pary kwalifikujące się do metody in vitro.
Co także istotne, udało się uzupełnić wizerunek Częstochowy, żeby nie była 
postrzegana wyłącznie przez pryzmat centrum pielgrzymkowego, ale miała 
swoje ważne miejsce na gospodarczej, inwestycyjnej i innowacyjnej mapie 
Polski (w 2018 r. Częstochowa zdobyła w rankingu Forbesa tytuł najbardziej 
innowacyjnego miasta w kraju).   
Oczywiście Częstochowa miała i ma swoje troski. Z punktu widzenia samorzą-
du to np. lawinowo rosnąca dopłata miasta do subwencji oświatowej. Ta dziu-
ra oświatowa urosła gwałtownie w ostatnich 3-4 latach, bo jeszcze w 2016 r.  
było to 48 mln zł, podczas gdy w obecnym – musieliśmy dopłacić aż 118 mln zł. 
Aktualnie około 30% kosztów utrzymywania edukacji ponosi więc samorząd, 
a nie państwo, które powinno zapewniać środki na jej funkcjonowanie. To zna-
cząco ogranicza możliwości wydatkowe miasta w innych sferach... 
Częstochowa zmieniła się jednak przez te 10 lat. I tych kolejnych zmian na pro-
gu nowego roku chcemy sobie życzyć: więcej zmodernizowanych i zrewitali-
zowanych przestrzeni, nowych dróg, ładniejszych budynków, ekologicznych 
rozwiązań... Lepszej Komunikacji, Lepszej Pracy, Przyjaznej Częstochowy – 
zgodnie z naszymi głównymi programami.
A krótkie podsumowanie dotyczące minionego dziesięciolecia (w formie syn-
tetycznej prezentacji) znajdziecie tutaj: 
www.czestochowa.pl/data/newsFiles/prezentacja_-_10_lat_prezydentury_krzysz.pdf  

     Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o minione 10 lat 

CENTRA DOWODZENIA TRAMWAJAMI 
W ramach przebudowy częstochowskiej linii tramwajowej, na terenie zajezdni przy al. Niepodległości 

oraz pętli na Północy powstały specjalne podstacje odpowiadające za zasilanie sieci tramwajowej i koor-
dynację jej funkcjonowania.

Nowe budynki posiadają pełne zaplecze sa-
nitarne dla specjalistów nadzorujących prace 
systemów zasilania. Zmodernizowana została 
pnadto trzecia istniejąca podstacja w dziel-
nicy Tysiąclecie przy ul. Czartoryskiego.  
W mieście działa też kolejna, funkcjonująca 
przy trasie linii nr 3 na Błesznie. Wszystkie 
częstochowskie podstacje koordynujące za-

silanie sieci tramwajowej wyposażone są już 
tym samym w nowoczesne podzespoły, co po-
prawi sterowanie ruchem tramwajów na tere-
nie Częstochowy. Każda z podstacji jest przy-
stosowana do rozbudowy o kolejne moduły 
w przypadku realizacji następnych inwestycji 
tramwajowych.
Środki finansowe, dzięki którym zrealizowa-

no budowę i modernizację nowych podstacji 
wchodzą w skład łącznych kosztów przebu-
dowy starej linii tramwajowej. Wszystkie re-
alizowane prace pochłoną 114 mln zł. Wraz  
z zakupem 10 nowych składów tramwajowych 
Twist 2.0 cały kontrakt opiewa na 204 mln zł. 
144 mln zł z tej kwoty miasto pozyskało ze 
środków UE.

 kliknij 

 w hiperłącze 

http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/prezentacja_-_10_lat_prezydentury_krzysz.pdf%20%20
https://epodreczniki.pl/


SPORT

CZĘSTOCHOWSKI SPORT 
W PODSUMOWANIU

Rok 2020 był trudny dla nas wszystkich. Trudny także w wymiarze sportowym, bo wiele zaplanowanych w kalendarzu imprez 
musiało zostać odwołanych z powodu pandemii koronawirusa. Cierpieli na tym zawodnicy, cierpieli też kibice - zmuszeni 

do pozostania w domach i, w najlepszym wypadku, do obserwowania sportowych zmagań na ekranach telewizorów. 

 Działo się tak w przypadku dwóch chyba najpopularniej-
szych w naszym kraju dyscyplin sportowych – piłki nożnej 
i żużla. Na gruncie częstochowskim z największą uwagą 
śledziliśmy więc występy piłkarzy Rakowa i żużlowców 
Eltroksu Włókniarza. Raków, jako beniaminek ekstraklasy, 
sezon 2019/2020 zakończył na 10. miejscu. W nowym roz-
daniu ligowym, po rundzie jesiennej, zajmuje drugą pozycję 
i wielu obserwatorów wprost zachwyca się jego grą, zadając 
sobie jednocześnie pytanie, czy na 100-lecie istnienia klubu 
częstochowianie mogą zakończyć zmagania na medalowej 
pozycji? Byłby to historyczny sukces częstochowskiego fut-
bolu i okazja do zaprezentowania się w europejskich pucha-
rach.
 W przypadku Włókniarza rok 2020 pozostawił wielki 
niedosyt. Sportowy rozwód trenera Marka Cieślaka z preze-
sem Michałem Świącikiem położył się cieniem na ligowych 
wynikach biało-zielonych. Piąte miejsce i brak awansu do 
fazy play-off były dalekie od oczekiwań chyba wszystkich 
sympatyków „lwów”. Znacznie lepiej wyglądały indywidu-
alne dokonania zawodników Włókniarza. Multimedalistą 
imprez międzynarodowych został Jakub Miśkowiak. Zdoby-
wał tytuły z reprezentacją naszego kraju zarówno w mistrzo-
stwach świata, jak i mistrzostwach Europy. Gdy dodamy do 
tego młodzieżowe wicemistrzostwo Starego Kontynentu  
w konkurencji indywidualnej, wicemistrzostwo Polski tak-
że w zawodach indywidualnych, srebrny krążek zdobyty  
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych 
(wespół z Mateuszem Świdnickim i Bartłomiejem Kowal-
skim), to śmiało możemy powiedzieć, że zawodnik z Czę-
stochowy sportowo musiał czuć się spełniony. Niezły był to 
także rok dla wspomnianego Mateusza Świdnickiego, który 
międzynarodowe starty okrasił brązowym medalem w jeź-
dzie parami, zdobytym w Pucharze Europy do lat 19. 
 W tenisie stołowym brązowy medal w zmaganiach ligo-
wych zapisano na koncie Bebetto AZS UJD Częstochowa. 
Z powodu pandemii sezon został jednak zakończony przed-

wcześnie. Mistrzostwo przypadło Enea Siarce Tarnobrzeg, 
a dwa srebrne medale powiększyły dorobek klubów z Wro-
cławia i Sochaczewa. W 88. Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorek na podium stanęła także zawodniczka Be-
betto AZS UJD Roksana Załomska, która w deblu, w parze  
z Aleksandrą Michalak, wywalczyła trzecie miejsce. 
 W siatkówce o sukcesy na miarę medali mistrzostw Pol-
ski mogą postarać się jedynie nasze młodzieżowe drużyny 
– Exact Systems Norwida i Eco-Team AZS-u Stoelzle. Mi-
niony rok nie obfitował jednak w tak wspaniałe wyniki, jak 
poprzednie lata, co nie oznacza, że pod Jasną Górą nie mamy 
zdolnych zawodników młodego pokolenia. Podobnie obie-
cująco zapowiadają się kariery młodych zawodniczek szlifu-
jących swoje umiejętności w ekipie Częstochowianki. 
 Sukcesy odnosili też speedrowerzyści Lwów Avia Często-
chowa, dalecy krewniacy żużlowców. Szczególnie brązowy 
medal w rozgrywkach CS Superligi Speedrowera oraz finał 
Pucharu Polski, rozgrywany w Częstochowie, który dał im 
medalowe zbiory i to w każdej z kategorii – seniorów (złoty 
krążek), par mieszanych (srebro) i juniorów (brąz).
 W sporcie młodzieżowym trzeba dostrzec dobre starty 
kolarzy Kolejarza Jury, klubu prowadzonego przez Grze-
gorza Gronkiewicza. W Mistrzostwach Polski, w kryteriach 
ulicznych na podium stawali: Mateusz Bylica, Kajetan Wą-
sowicz, Oskar Rybak oraz Marta Marek. 
 W biegach dystansowych prawdziwą furorę zrobił  
w minionym roku Oliwier Mutwil. Zawodnik Budowlanych 
Częstochowa wywalczył brązowy medal w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski do lat 23 na dystansie 10000 metrów, 
bijąc przy tym rekord życiowy. Na dystansie 1500 metrów 
było jeszcze lepiej, sięgnął bowiem po srebro. W hali Mutwil 
też biegał bardzo szybko, czego dowodem były dwa srebrne 
krążki na dystansie 1500 i 3000 metrów. Oczywiście w ka-
tegorii do lat 23. W biegach przełajowych również stanął na 
podium mistrzostw kraju – w seniorach na najniższym stop-
niu, w młodzieżowcach na drugim miejscu.

 Budowlani mieli też w swoich szeregach utalentowanego 
Michała Piątka, który wywalczył mistrzostwo kraju w gro-
nie juniorów młodszych na dystansie 3200 metrów. Tyle że  
w biegach górskich. W biegach górskich w stylu alpejskim 
Piątek był też mistrzem w gronie „osiemnastolatków”. 
 W sportach lotniczych naszą pierwszą damą pozostaje Pa-
trycja Pacak. W akrobacji szybowcowej nie miała sobie rów-
nych na świecie w 2019 r., a w roku 2020 wywalczyła Puchar 
Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Intermediate. 
 W triatlonie nadal rządzi Ewa Bugdoł z Kmicica Często-
chowa. Na swoim koronnym, długim dystansie mistrzostwo 
Polski zdobyła w cuglach. W Kmicicu wielkimi krokami 
do sukcesów idą także szermierze. Nie dość, że wygrywają 
ogólnopolskie turnieje w kategoriach młodzieżowych (Gli-
wice, Szczecin), zwyciężają w mistrzostwach Śląska, to jako 
reprezentanci kraju (Łukasz Parafiniuk, Marcin Żelazny, 
Mikołaj Puchała) startują w Pucharach Europy. W mistrzo-
stwach kraju w juniorach młodszych są z pewnością kandy-
datami do medali. 
 Na 64 polach także odnosiliśmy sukcesy. Zuzanna Ka-
mińska z Hetmana Częstochowa wywalczyła tytuł Mistrzyni 
Polski Młodziczek do lat 8 w szachach błyskawicznych. Ro-
śnie nam też młode pokolenie pięcioboistów, a może utalen-
towanych triatlonistów. Maja Gradoń z Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Orka Częstochowa wywalczyła złoty medal 
Mistrzostw Polski w dwuboju nowoczesnym w kategorii do 
lat 10. W tych samych zawodach Weronika Mermer - córka 
częstochowskiej olimpijki z Pekinu, Ewy Dederko - wywal-
czyła trzecie miejsce. 
 Medale wieszano na szyi także częstochowskim spor-
towcom z niepełnosprawnościami. Natalia Grzyb (LUKS 
Jedynka Częstochowa) zdobyła aż trzy złote krążki w para-
badmintonowych mistrzostwach Polski. Tytuły mistrzowskie 
i medale (w sumie 13) zgarnęli w swoim czempionacie nie-
słyszący tenisiści stołowi AZS UJD Częstochowa. 

Andrzej Zaguła

 ENCYKLOPEDIA 
 CZĘSTOCHOWY 

W grudniu 2020 r. szerokim rzeszom miłośników dziejów naszego miasta
została udostępniona cyfrowa wersja Encyklopedii Częstochowy.

Można ją znaleźć pod adresem: www.encyklopedia.czestochowa.pl

Materiały do tej wirtualnej publikacji były (i nadal są) 
gromadzone w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Czę-
stochowy Muzeum Częstochowskiego. Obok pracy 
dokumentacyjnej Ośrodek prowadził (i czyni to nadal) 
działalność informacyjno-edukacyjną (m.in. konsultacje 
historyczne i genealogiczne, odczyty, wycieczki dla osób 
interesujących się dziejami miasta), aktywność naukową 
i popularno-naukową (np. organizacja i udział pracow-
ników w konferencjach naukowych, przygotowanie, re-
dakcja publikacji historycznych).

Prace nad Encyklopedią, która pierwotnie miała przy-
brać postać książkową, rozpoczęły się w roku 2007. 
Utworzono kartoteki – biograficzną (liczącą obecnie oko-
ło 6 tys. kopert i kart) i tematyczną (zawierającą blisko  
4 tys. kopert). Powstała także biograficzna baza kom-
puterowa dotycząca żydowskich mieszkańców miasta. 
Rozpoczęto szeroką akcję konsultacyjną – przeprowa-
dzono rozmowy z autorytetami naukowymi w różnych 
dziedzinach tematycznych ujętych w Encyklopedii,  
a także z ludźmi, którzy mogliby podjąć się opracowania 
haseł. Do współpracy udało się przekonać kilkadziesiąt 
osób – m.in. historyków, ludzi kultury, nauczycieli. 

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum 
Częstochowskiego stał się miejscem gromadzenia mate-
riałów, tworzenia i redagowania tekstów. Zaczęto two-
rzyć tzw. siatkę haseł, czyli wykaz nagłówków haseł, 
które znajdą się w Encyklopedii Częstochowy (obecnie 
liczy ponad 4 tys. tytułów). Dokonano (z pomocą prak-
tykantów i stażystów lub wolontariuszy) ogromnej kwe-
rendy w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych, przej-

rzano wiele roczników prasy częstochowskiej. Z haseł 
encyklopedycznych opracowanych do roku 2020, a jesz-
cze nieupublicznionych, wielokrotnie korzystały osoby, 
które poszukiwały w Ośrodku informacji: uczniowie 
miejscowych szkół (przygotowujący prace semestralne, 
konkursowe i in.), nauczyciele, dziennikarze, miłośnicy 
historii naszego miasta. 

Encyklopedia Częstochowy zamieszczona na platformie 
informacyjnej w sieci jest organizmem żywym. Opu-
blikowane teksty haseł będą uzupełniane, poprawiane, 
uaktualniane. Redaktorzy już otrzymują takie infor-
macje, a także zapytania o możliwość przygotowania  
i przesłania gotowych haseł. Trzeba tu zaznaczyć, że ak-
tualnie w Encyklopedii nie znajdziemy życiorysów osób 
żyjących. Taką decyzję podjęto w zespole redakcyjnym. 
Może ona ulec zmianie, dlatego utworzona została kar-
toteka osób żyjących, która jest stale uzupełniana.

Obecnie udostępniono 800 tekstów haseł biograficznych 
i tematycznych - liczba ta nawiązuje do 800-lecia pierw-
szej pisemnej wzmianki o naszym mieście. To początek 
dzieła o nazwie Encyklopedia Częstochowy. W kolejce 
czeka już wieleset tekstów (o ludziach, miejscach i wy-
darzeniach) opracowanych przez zespół Ośrodka, in-
nych pracowników Muzeum Częstochowskiego, a także 
przez osoby z zewnątrz. Nie można określić docelowej 
liczby haseł – może ich być około 5 tysięcy. Do opraco-
wanych i opublikowanych już tekstów stopniowo dołą-
czany będzie materiał ilustracyjny.  

Juliusz Sętowski

MIASTO Z PASJĄ

STYCZEŃ 20214



PO RAZ SIÓDMY
Decyzją częstochowianek i częstochowian do realizacji w 2021 roku pójdzie 139 zadań – 

12 ogólnomiejskich i 127 dzielnicowych. W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 24,5 tys. osób. 
Wyniki pokazują, że naszymi wyborami kierowała w ogromnym stopniu empatia wobec innych, 

troska o bezpieczeństwo i miłość do czworonogów. 

S ytuacja epidemiczna sprawiła, 
że cała procedura – w tym głoso-
wanie – odbywała się wyłącznie 
online. Z prawa do głosowania 
na – ich zdaniem – najpotrzeb-

niejsze w naszym mieście inwestycje i pomysły 
mogły skorzystać wszystkie częstochowianki  
i częstochowianie powyżej 13. roku życia. Nasz 
Budżet Obywatelski jest więc najbardziej de-
mokratyczną, najbardziej dostępną i ,,włącza-
jącą” najszersze grupy społeczne procedurą,  
w jakiej można uczestniczyć w Częstochowie. 
W 7. edycji BO swoje głosy oddało ponad  
24,5 tys. osób. Łatwość korzystania z platformy 
online sprawiła też, że w tym roku oddano bar-
dzo niewiele głosów nieważnych.  

Do rozdysponowania było łącznie niemal  
9,5 mln zł z miejskiego budżetu. Najwięcej 
głosów oddały mieszkanki i mieszkańcy Mi-
rowa – frekwencja wyniosła tam 24,17 proc. 
Tym samym zdobyli dla swojej dzielnicy do-
datkową sumę 81 482 zł, na którą składają się 
niewykorzystane „końcówki” ze środków na 
zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. Dru-
gie miejsce pod względem liczby oddanych 
głosów przypadło dzielnicy Kiedrzyn (22,79 
proc.), a podium aktywności w głosowaniu 
zamknęło Błeszno – frekwencja wyniosła tam 
20,26 proc.  Z kolei najmniej chętnie głosowały 
osoby z dzielnicy Podjasnogórska (6,97 proc.). 
Ponad połowa oddających głosy – 55 proc. – 
to kobiety. Najchętniej głosowały mieszkanki 
i mieszkańcy Częstochowy w wieku 36-49 lat; 
w dalszej kolejności – osoby w wieku 60+ oraz 
młodzi do 25. roku życia. 
 
W zestawie zadań ogólnomiejskich najwięk-
sze poparcie otrzymało zadanie pn. ,,Czę-

stochowianie bezdomnym zwierzętom ze 
Schroniska”, którego koszt szacowany jest na 
260 tys. zł. Poprawi się więc ,,schroniskowa” 
codzienność czworonogów – zwłaszcza tych 
starszych, z mniejszymi szansami na adopcję –  
a także bezpieczeństwo pracy opiekujących się 
nimi wolontariuszy. Kolejne zwycięskie zada-
nie to ,,Budowa boiska Victorii Częstochowa  
z nawierzchnią sztuczną” – jego koszt ocenia 
się na 1,1 mln zł. Skorzysta z niego zwłaszcza 
młodzież uczęszczająca na zajęcia sportowe  
i treningi. Zadanie ,,Walczymy z Covid-19 – re-
spiratory dla szpitala miejskiego” znalazło się 
w kategorii ogólnomiejskiej na 3. miejscu, z sza-
cunkowym kosztem w wysokości 550 tys. zł. 

Dzięki tej edycji mocne wsparcie pójdzie też do 
Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Bie-
gańskiego – zadanie ,,Nowoczesna Biblioteka 
dla Częstochowy” znalazło się na wysokim, 
4. miejscu. Ma podnieść komfort korzystania  
z trzech dużych placówek bibliotecznych 
w centrum miasta poprzez zakup nowości 
wydawniczych i wyposażenia. Jego przewi-
dywany koszt to 254 tys. zł. Decyzją głosują-
cych, V LO im. A. Mickiewicza wzbogaci się 
o nowoczesną pracownię informatyczną. Pod 
względem liczby uzyskanych głosów ten po-
mysł znalazł się na 5. miejscu; jego realizacja 
ma kosztować 67 tys. zł. W dalszej kolejności 
pod względem uzyskanego poparcia znalazły 
się ogólnomiejskie zadania: ,,Częstochowianie 
pomagają zwierzętom – darmowa steryliza-
cja psów i kotów posiadających właścicieli”  
(31 tys. zł), ,,Remont i doposażenie sali gimna-
stycznej w SP 26” (25 tys. zł), ,,Zakup umun-
durowania dla OSP Częstochowa-Gnaszyn” 
(43,5 tys. zł), ,,Dodanie Częstochowy do Google 
Transit” (brak kosztów) oraz ,,Bramki do rug-

by na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym” 
(14,5 tys. zł). Listę zwycięskich projektów ogól-
nomiejskich zamykają zadania służące pieszym 
i rowerzystom (zwiększeniu ich widoczności), 
a więc: ,,Poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych” na pl. Daszyńskiego (750 zł) 
oraz ,,Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania  
ul. Krakowska, Kanał Kohna” (800 zł). 

Jeśli chodzi o zadania dzielnicowe, zrealizowa-
ne zostaną aż 4 projekty dotyczące zagospoda-
rowania zieleni – park w dzielnicy Brzeziny, 
rewitalizacja miejskiego parku na Parkitce, 
parki kieszonkowe na Rakowie i Wrzosowia-
ku. Częstochowska Biblioteka Publiczna zo-
stanie doposażona nie tylko w ramach zada-
nia ogólnomiejskiego, ale także aż 10 zadań 
dzielnicowych – dzięki temu wzbogacą się filie 
biblioteczne w całym mieście. Widać ogromne 
poparcie głosujących dla inicjatyw na rzecz 
zwierząt i zadrzewienia. W 14 dzielnicach 
odbędą się akcje darmowej sterylizacji psów  
i kotów, budki lęgowe dla ptaków pojawią się 
w parkach i na skwerach w Częstochówce-Par-
kitce, dzielnicy Podjasnogórskiej, na Północy,  
w Śródmieściu i na Zawodziu. Z kolei na Stra-
domiu zamontowane zostaną budki dla je-
rzyków – ptaków wspierających nas w walce  
z uciążliwymi komarami. Poparcie zdobył też 
projekt dosadzenia drzew na Rakowie.   

Szczegółowych informacji na temat zadań  
wybranych do realizacji w 7. edycji BO w Czę-
stochowie, a także dokładnych statystyk (do-
tyczących m.in. udziału poszczególnych dziel-
nic w głosowaniu), można szukać na stronie  
www.czestochowa.budzet-obywatelski.eu .  

 Marcin Breczko

SPOŁECZNE

GRAMY 
Z GŁOWĄ!
Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zapowiada się 
wyjątkowo, bo przypada na szczególne 
i trudne czasy. 31 stycznia wolontariusze 
z puszkami tradycyjnie wyruszą na ulice, 
ale - ze względu na sytuację epidemiczną - 
wszystkie imprezy towarzyszące Finałowi 
przeniosą się do internetu. Zapraszamy do 
zbiórki i wspólnej, wirtualnej zabawy.

Hasłem XXIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest „Grajmy  
z głową”, a zebrane w tym roku fundusze przeznaczone zostaną na zakupy 
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Będą to m.in.: ze-
stawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów 
sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, 
nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, apa-
raty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe oraz lampy operacyjne, poli-
somnografie do diagnostyki bezdechu sennego. 

W tym roku na ulice Częstochowy wyjdzie 300 wolontariuszy, czyli prawie 
dwa razy mniej niż corocznie dotychczas - co oznacza, że będą mieli dwa razy 
cięższe puszki! Dodatkowo, w lokalnym  sztabie WOŚP 30 wolontariuszy zaj-
mie się koordynacją bogatej oferty imprez online. Przede wszystkim warto tutaj 
zwrócić uwagę na przygotowaną za pomocą platformy Clickmeeting Często-
chowską Akademię Sztuk Przepięknych, czyli pakiet wirtualnych warsztatów  
i webinariów. W pakiecie tym znajdą się: bajkowo-karnawałowe zajęcia tanecz-
ne z Akademią Just Dance, warsztaty zumby z Mariką Oracz, trening kickbo-
xingu od Quick Shot Kickboxing, warsztaty jogi z Anną Juchnik i wiele innych 
atrakcyjnych zajęć. Wszystkie warsztaty będą ogólnodostępne, wystarczy tylko 
zasubskrybować je na platformie. W trakcie zajęć udostępniona zostanie wirtu-
alna eSkarbonka Sztabu WOŚP Częstochowa, do której będzie można przele-
wać pieniądze bez wychodzenia z domu. Każdy zresztą może założyć sobie taką 
eSkarbonkę na stronie  www.iwolontariusz.wosp.org.pl i w bezpieczny sposób 
wspierać WOŚP wprost ze swojej kanapy.

Poza warsztatami, w ramach internetowej transmisji na żywo, odbędą się liczne 
licytacje. Będzie można powalczyć chociażby o grafikę Marty Frej, piwo z pod-
pisem Abelarda Gizy, fartuch kucharski z autografami zawodników Włókniarza, 
gadżety od RKS Raków, książkę z autografem Anny Lewandowskiej, oryginalne 
kurtki Ferrari, podarunki od Fundacji Oczami Brata, vouchery od lokalnych firm 
i wiele innych atrakcyjnych przedmiotów. Przez całą niedzielę po Częstochowie 
krążyć też będą Orkiestromaty – auta rozwożące gadżety z licytacji online i pro-
wadzące mobilną zbiórkę. Pojawią się również dwa automaty do bezkontaktowej 
sprzedaży drobnych gadżetów (monet okolicznościowych, długopisów, smyczy, 
opasek na rękę, świnek skarbonek, odblasków, toreb, pendrive’ów itp.), z często-
chowską grafiką Sztabu WOŚP.

Organizatorzy nie zapomnieli także o biegaczach. Tym razem jednak Czę-
stochowski Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się w formie wirtualnej 
– tzn. w niedzielę, o godz. 11.00, każdy biega, gdzie chce i na wybranym 

przez siebie dystan-
sie. Częstochowski 
sztab WOŚP przygo-
tował 150 pakietów star-
towych i pamiątkowych 
medali dla uczestników 
zabawy. 

W tym roku częstochowska od-
słona Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy to również gra miejska 
„Uratuj Finał”, stworzona we współ-
pracy z firmą GeoGames. Będzie to do-
skonała okazja, by - wychodząc na spacer - 
wiele się dowiedzieć o naszym mieście oraz 
wesprzeć zbiórkę. Gra skupi się na interesują-
cych miejscach, lokalnych artystach, miejskich 
legendach i ciekawostkach. Trasa plenerowej za-
bawy poprowadzi przez plac Rady Europy, Dwo-
rzec PKP, Browar Piwo z Żuka, plac Daszyńskiego, 
Stary Rynek, Dom Frankiego, Kamienicę Kupiecką, 
Urząd Miasta przy ulicy Jerzego Waszyngtona, plac 
Biegańskiego, aż do tegorocznej siedziby Sztabu WOŚP 
przy ulicy Nowowiejskiego 4. Fabuła gry kręcić się będzie 
wokół zaginionej przesyłki, bez której nie odbędzie się trady-
cyjny finał WOŚP.

„Światełko do nieba” podczas XXIX Finału przyjmie formę on-
line. Chodzi o to, by wspólnie oglądać je w domach, przed ekrana-
mi komputerów i telewizorów. Częstochowski Sztab WOŚP zadba, 
żeby każda dzielnica była „rozświetlona” i by mieszkańcy miasta mogli  
w ten sposób zjednoczyć się w kulminacyjnym momencie Finału. Każdy 
będzie też mógł dołożyć od siebie odrobinę światła. Organizatorzy zachę-
cają, żeby dokładnie o godz. 20.00 wyjść na balkon i odpalić tam zimne 
ognie. Po częstochowskim niebie będą wtedy latać WOŚP’owe drony, doku-
mentujące całe to wydarzenie. 31 stycznia rozświetlmy nasze miasto i wraz  
z całą Polską stwórzmy wielki symbol niezmiennej chęci niesienia dobra oraz 
walki z codziennymi przeciwnościami losu.   

oprac. af

WOŚP 2021
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...SOBIE POWĘDROWAŁ
Był 14 grudnia zeszłego roku, 10 dni przed Świętami Bożego Narodzenia. W mediach pojawiła się informacja o tym, że zmarł Piotr Machalica. 
Wiadomość zaskoczyła wielu. Szczególnie mocnym echem odbiła się w Częstochowie. To tutaj był On przez 12 lat dyrektorem artystycznym 

Teatru im. Adama Mickiewicza. Przez 12 lat Jego głos słyszeliśmy przed spektaklami i w ich trakcie. Był jednym z nas – mieszkańców 
Częstochowy i w naszym mieście został pochowany. Poprosiliśmy Jego przyjaciół, aby opowiedzieli o Nim. Nie tylko o aktorze, 

ale też o Piotrusiu lub Piotruniu, jak zdrobniale o Nim mówili.

WSPOMNIENIE

fot
. P

iot
r D

łub
ak

 Robert Dorosławski, 
 dyrektor Teatru 

 im. Adama Mickiewicza 
 w Częstochowie 

Wśród setek wpisów w social mediach, jakie po-
jawiły się po śmierci Piotra, najbardziej wzruszył 
mnie post Andrzeja Saramonowicza: Julian Tuwim 
powiedział: „Nie wiem, co się na świecie zrobiło, 
ale zaczynają teraz umierać ludzie, którzy dawniej 
nigdy nie umierali”. I to właśnie dziś czuję. 
Ja czuję podobnie… Niby piętnaście lat przyjaźni to 
nie tak dużo, ktoś powie. Dla mnie to jednak ponad 
ćwierć dotychczasowego życia. Piętnaście lat teatral-
nych i pozateatralnych spotkań, rozmów, podróży 
po całym kraju… Piotr prowadził dobry, solidny te-
atr o urozmaiconym repertuarze. Robił to skromnie, 
z pokorą, z pewnym zażenowaniem nawet, że ma 
czymś, a już, nie daj Boże, kimś, zarządzać. Uwagi 
sceniczne przekazywał trafne, choć w sposób lapi-
darny. Połączyła nas nie tyle praca, co estetyczne 
współodczuwanie i upodobanie do poetyckiego 
śpiewania. To znaczy śpiewał On; mnie czasami do-
puszczał do słowa mówionego, co było dla mnie za-
szczytem, z czego czerpałem frajdę, za co jestem Mu 
wdzięczny. Nie zawsze był szczęśliwy. Rozpacz-
liwie szukał własnego miejsca. Właściwie dopiero 
od kilku lat zacząłem widywać Go uspokojonego  
i w sumie radosnego. To nie pierwszy dyrektor 
naszego „Mickiewicza”, który odszukał w Często-
chowie swoje miejsce. Piotr odnalazł je, co prawda, 
w pobliskiej Blachowni. Czuł się kochany. Ślub był 
piękny. Niespełna trzy miesiące temu… Trafnie ujął 
to znawca dusz, Jan Wołek, w napisanej specjalnie 
dla Piotra piosence, która stała się tytułową na wy-
danej przezeń płycie:

 I chociaż w świecie, który gaśnie
 Chcesz zrobić coś, by było jaśniej
 Wiara, nadzieja i poezja
 Wszystko magnezja
 Lecz chociaż chmury płyną nisko
 Pomiędzy grobem a kołyską
 Żeby tak całkiem źle nie było
 Trafia się miłość

Piotrowi wreszcie się trafiła. I dlatego tak niespra-
wiedliwe jest, że właśnie teraz musiał odejść…

 Agata Hutyra, aktorka 

Moje pierwsze wspomnienie o Piotrze to 
ciepła, słoneczna jesień roku 2007. Piotr 
przyjechał do Częstochowy, żeby objąć dy-
rekcję naszego teatru. Spotkaliśmy się przy 
realizacji filmu dokumentalnego ,,Spacer 
po Częstochowie”. Jechaliśmy Alejami do-
rożką, patrzyłam na Jego wielkie dłonie,  
a On, chowając je, powiedział, że je kiedyś 
odmroził.
W spektaklu ,,Hemar w chmurach” ze-
tknęliśmy się już na scenie. Pamiętam, jak 
siedzieliśmy za kulisami, czekając na wej-
ście do ,,Rumby”. Piotr zawsze w milcze-
niu i zamyśleniu. I jeszcze piosenka ,,Wróć 
do Lwowa”, którą śpiewał, a ja lubiłam jej 
słuchać z zascenia. Kolejne wspomnienie 
to sztuka ,,Do dna”, kiedy w finale spoty-
ka się dwoje pogubionych, okaleczonych 
ludzi. Piotr jako Kostia, mój sceniczny mąż  
z czerwonym nosem klauna, patrzy na 
mnie przez szybę i mnie nie widzi. Były 
jeszcze ,,Trzy siostry” Czechowa i ,,Miesz-
czanin szlachcicem”…, film ,,15 fotografii”. 
Lubiłam przechodzić koło prowadzącej na 
scenę garderoby Piotra. Zapach wody toa-
letowej…
A! Jeszcze nasze spotkanie w moim domu, 
w sierpniu tego roku. Siedzieliśmy na we-
randzie: Piotr i Ola z zaproszeniem na ich 
ślub, a ja z Adamem. Rozpętała się burza,  
a my coraz głębiej przesuwaliśmy stół  
i krzesła, uciekając przed ulewą.

 Krzysiek Niedźwiecki, 
 muzyk 

Piotra Machalicę zacząłem kojarzyć pod koniec 
lat 80. XX w. Telewizja emitowała wówczas se-
rial „Na kłopoty Bednarski”, który zaczynał się 
piosenką śpiewaną właśnie przez Piotra. 
Nasze pierwsze osobiste spotkanie miało miejsce 
przy realizacji spektaklu „Stachura”, do którego 
zaprosili mnie Marcin Lamch i Robert Dorosław-
ski. Na pierwszych próbach zaskoczyło mnie, że 
Piotr sprawia wrażenie wycofanego, skromne-
go, a może nawet zawstydzonego. Inaczej wy-
obrażałem sobie znanego aktora z Warszawy. Ta 
zawodowa znajomość szybko przeszła na grunt 
prywatny. Dzisiaj, po dwunastu latach, mam od-
wagę nazwać to przyjaźnią. 
Piotr był niezwykle czuły na drugiego człowie-
ka. Bardzo uważnie słuchał i naprawdę intereso-
wało Go to, co się do Niego mówi. Nie czuło się 
żadnej negatywnej emocji - tylko czystą akcepta-
cję i zrozumienie. Nieistotna była różnica wieku 
między nami, bo miał otwarte serce i otwarty 
umysł.
Na co dzień był człowiekiem z ogromnym po-
czuciem humoru i dystansu, zarówno do siebie, 
jak i rzeczywistości. Bardzo lubił muzykę. Dużo 
jej słuchał, przy niej się wzruszał. Chociaż po-
trafił także godzinami śpiewać piosenki Czer-
wonych Gitar, Młynarskiego, Osieckiej, Skal-
dów. Czasem - dzięki pamięci Piotra do tekstów  
i Michała Walczaka do akordów - byliśmy razem 
niczym szafa grająca…
Piotr nigdy i nigdzie się nie spieszył. Robił 
wszystko dokładnie i spokojnie, poczynając od 
prozaicznych, codziennych rzeczy, po sprawy 
zawodowe. Swoją obecność na scenie traktował 
bardzo serio - wchodził na nią w nienagannie 
czystych butach, garniturze i najlepiej na świe-
cie wyprasowanej koszuli. Kiedyś zapomniał 
zabrać na koncert spinki do mankietów, pocie-
szaliśmy Go, aby się tak nie przejmował, że ich 
nie widać spod marynarki. Wtedy zapadła wy-
mowna cisza.
Będzie mi Go brakowało, chociaż tylko „sobie 
powędrował”… - jak zwykł mawiać o Wojciechu 
Młynarskim, czy zmarłym niedawno Andrzeju 
Strzeleckim.

 Piotr Czok, realizator dźwięku 

Piotra poznałem na początku Jego kadencji dyrek-
torskiej w naszym teatrze. Dokładnie pamiętam ten 
dzień. Wchodził po schodach ze swoim psim przy-
jacielem. Z lekką nieśmiałością przedstawiłem się 
i powiedziałem, czym się zajmuję w teatrze. Z cza-
sem przeszliśmy z Piotrem na „ty”, ale nie zmieniło 
to sytuacji, że był On moim dyrektorem. Darzyłem 
Go wielkim szacunkiem. Był osobą otwartą i przyja-
cielską. Zawsze wspierał człowieka dobrym słowem, 
jak tylko wiedział, że jest jakiś problem. Starał się ła-
godzić między ludźmi zwady, których czasem jest 
dużo przy produkcji spektaklu. Miałem przyjemność 
zrealizować z Piotrem Jego koncerty „Stachura” „MA-
CHALista przebojów” oraz wiele spektakli, w których 
występował. Zawsze była to praca bezstresowa, choć 
ja jestem nerwusem (śmiech). 
Kilka razy miałem przyjemność wracać z Piotrem Jego 
autem. Te podróże były bardzo pozytywne i wnoszące 
dużo do mojego życia. Zawsze pojawiał się na mojej 
twarzy wielki uśmiech, kiedy Go spotykałem. Czeka-
łem na jakiś dowcip w ciężkim stylu, który Piotr lubił. 
Nawet teraz, gdy to piszę, uśmiecham się. Piotr za-
wsze pozostanie w mojej pamięci.

 Piotr Borowski, aktor 

Piotrka poznałem jesienią 2010 r. w Och teatrze  
w Warszawie, kiedy zaczynaliśmy próby do „Week-
endu z R.”, w reżyserii Krystyny Jandy. Pamiętam, jak 
Mu się nieśmiało przedstawiłem. Coś nas z Piotrkiem 
połączyło. Jakaś więź. Kilka lat temu, podczas trasy  
z poezją Tuwima, gdzieś w Polsce przy śniadaniu, za-
pytał mnie, czy mam przyjaciela? Bez chwili zastano-
wienia powiedziałem, że tak, że mam Jego. Specjalnie 
się nie zdziwił. 
Wiedzieliśmy, że chcemy coś jeszcze razem zrobić. 
Wpadł mi w ręce tekst „Kredytu” Jordi Galcerana. 
Piotrkowi sztuka się spodobała. Zaczęliśmy od prób 
w Jego mieszkaniu w Warszawie, a skończyliśmy pre-
mierą w Częstochowie w kwietniu 2016 r. Nigdy nie 
byłem tak zestresowany jak w dniu premiery. Piotrek 
jeszcze na III generalnej mierzył się z tekstem. I pod-
czas premiery odpalił. Stara szkoła. Ostatni „Kredyt” 
zagraliśmy we wrześniu tego roku w Teatrze Polonia 
w Warszawie. Graliśmy jeszcze razem w Och teatrze 
w spektaklu „Casa Valentina”, też w reżyserii Maćka 
Kowalewskiego. Piotrek grał kobietę, Tereskę w blond 
peruce na głowie i w crocsach na nogach. Grał pięknie. 
Jak zwykle. Był pięknym człowiekiem. Wrażliwym, 
szczerym, ciepłym, mądrym, szczodrym, inteligent-
nym, z ogromnym poczuciem humoru. I był prawdzi-
wym przyjacielem.
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Pisząc o street arcie, łatwo za-
plątać się w spory definicyjne. 
Ugrzęznąć przy próbie określe-
nia, czym właściwie on jest, jakie 
ma granice i gdzie pokrywa się  
z tzw. sztuką ulicy, czy sztuką  
w przestrzeni publicznej, a gdzie 
zachowuje odrębność. Nie wspo-
minając nawet o bardziej funda-
mentalnych kwestiach, takich jak 
pytanie o to, kiedy przynależy 
on do dziedziny sztuk pięknych, 
a kiedy jest wulgarnym wanda-
lizmem lub manifestacją poli-
tyczną - i czy koniecznie musi się 
to wykluczać. Żeby nazbyt nie 
komplikować sprawy, pominę 
te definicyjne dyskusje i spróbuję 
spojrzeć na street art jak najsze-
rzej, by zmieścić w nim różne 
artystyczne praktyki, które istot-
nie wpływają na tkankę miasta 
i kształtują jej charakter. Mam 
nadzieję, że w ten sposób uda mi 
się nakreślić pewne ramy, w ob-
rębie których warto dyskutować 
o sztuce ulicy.  

 Korzenie 

O street arcie jako takim zaczęto 
mówić dopiero w dwóch ostat-
nich dekadach XX w. Oczywiście 
nie znaczy to, że wcześniej sztu-
ki wizualne nie interesowały się 
przestrzenią publiczną. Był to 
obszar, który zawsze pociągał 
twórców. Sztuka od samego po-
czątku była tu obecna w sposób 
naturalny: architektura, rzeźba 
plenerowa, sztuka użytkowa... 
Jednak, odkąd przestrzeń pu-
bliczna, w której żyjemy, zaczęła 
się dynamicznie zmieniać, odkąd 
masowo zaczęliśmy mieszkać  
w coraz większych metropo-
liach, musiał też ewoluować 
język rozbrzmiewającej tu twór-
czości. Najpierw robili to artyści 
związani z Pierwszą i Drugą 
Awangardą XX w., a później 
pojawili się twórcy, którzy za-
częli traktować miasto jak wielki 
szkicownik. Wszyscy oni jednak,  
w mniejszym lub większym 

stopniu, byli zapatrzeni w prze-
szłość i artystyczną tradycję.  

Piszę o tym, ponieważ chciał-
bym zachęcić, by w dyskusji  
o częstochowskim street arcie 
pamiętać o artystach, którzy in-
spirowali i estetycznie wycho-
wali dzisiejszych twórców sztuki 
ulicy. Warto wybrać się na spacer  
i dokładnie przyjrzeć się moza-
ice Włodzimierza Ściegiennego, 
widniejącej na „Cepelii”, czy też 
jego „Pani Kowalskiej” na skwe-
rze Solidarności. Zobaczyć mo-
zaiki Stanisława Łyszczarza na 
elewacjach Szkoły Podstawowej 

nr 21 przy ulicy Sabinowskiej, 
hali sportowej Politechniki Czę-
stochowskiej czy budynku Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza 
przy alei Armii Krajowej, a także 
jego sgrafitto na ścianie pływal-
ni KB oraz rzeźbiarskie smoki 
na Północy. Po drodze trzeba 
koniecznie rzucić okiem na za-
projektowane przez Władysława 
Wagnera sgraffito na budynku 
Liceum im. Mikołaja Kopernika. 
Bardziej wnikliwi badacze tema-
tu z łatwością znajdą też w archi-
wach i Internecie ślady innych 
mozaik, rzeźb plenerowych oraz 
malarstwa wielkoformatowego 
czasów PRLu (zarówno propa-

gandowego, jak i artystycznego). 
To wszystko było estetyką, która 
kształtowała przestrzeń tamtych 
czasów i stała się ważnym punk-
tem odniesienia do tego, co przy-
szło później.

 Czas wandali 

Street art wywodzi się wprost od 
nielegalnego graffiti. Po pierwsze 
jest to związek personalny, tzn. 
spora część artystów tworząca 
dziś legalne dzieła w przestrzeni 
publicznej zaczynała jako graf-
ficiarze. Zjawisko to wybuchło  

w Polsce jeszcze w latach 80. XX w.  
- zaczęło się od politycznie zaan-
gażowanych szablonów i napi-
sów na murach. Jednak, tuż po 
przełomie systemowym, nurt ten 
zmienił się w znany doskonale 
z innych zakątków świata dziki 
pęd ku typograficznemu wanda-
lizmowi. Młodzi ludzie ruszyli 
w miasto z puszkami z farbą  
w sprayu, by postawić tam po 
sobie ślady. Czasami wybierali 
do tego celu zniszczone, zanie-
dbane ściany i budynki, innym 
razem padało na nowe elewacje 
i wagony PKP. Na przełomie 
wieków Częstochowa, podobnie 
jak inne polskie miasta, zosta-
ła pieczołowicie „zamazana”. 

Najczęściej były to „smarowa-
ne” energicznie podpisy (tzw. 
„tagi”), często jednak pojawiały 
się również finezyjne kompozy-
cje typograficzne oraz graficzne. 
I choć można zrozumieć, że graf-
fiti jest owocem konkretnych zja-
wisk społecznych (socjologowie 
napisali już na ten temat wiele 
analiz), to jednak koszt finanso-
wy zniszczeń dokonanych przez 
wandali ze sprayami jest przytła-
czający. Z czasem dla części graf-
ficiarzy ambicja, by „zamazać” 
całe miasto i adrenalina związa-
na z nielegalnym działaniem sta-
ły się niewystarczające. Zaczęli 
wykorzystywać swój język gra-
ficzny i warsztat do większych 
projektów,  coraz śmielej zapusz-
czając się w rejony przynależne 
tradycyjnej sztuce. 

Drugi poziom wspólny dla street 
artu i graffiti to idea walki o od-
zyskanie przestrzeni publicznej. 
We współczesnych miastach lu-
dzie zmuszeni są żyć w natłoku 
komunikatów reklamowych, 
komercyjnych i urzędowych. 

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że sztuki wizualne to dziki żywioł.
Lubią wymykać się z zamkniętych przestrzeni galerii i pracowni artystycznych,

by wylewać się na ulice oraz wchodzić w interakcję z przypadkowymi
przechodniami. Zapraszam na krótki przegląd ukazujący, jak to wygląda

w Częstochowie i jaką sztuką oddychają ulice naszego miasta.

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA

RÓŻNE OBLICZA
CZĘSTOCHOWSKIEJ

SZTUKI ULICY
 Mozaika 

 Włodzimierza
 Ściegiennego,

 na „Cepelii”
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Estetyka przestrzeni publicznej 
jest im narzucona z góry, we-
dług reguł dyktowanych przez 
aspekt ekonomiczny. Prowadzi 
to w prosty sposób do poczucia 
alienacji, bezradności i frustracji. 
W efekcie przestrzeń wspólna 
staje się tak naprawdę prze-
strzenią obcą. W tym kontekście 
graffiti można odczytywać jako 
odruchowy, brutalny i wulgarny 
bunt przeciwko takiemu stanowi 
rzeczy. Street art wyrasta z tego 
samego sprzeciwu, proponuje 
jednak bardziej wysublimowa-
ną grę z rzeczywistością. Artyści 
ulicy zastawiają na przechod-
niów wizualne pułapki, które  
z jednej strony przynoszą trochę 
estetycznego oddechu, a z dru-
giej mają wybijać z rutyny, popy-
chać do samodzielnego myślenia 
i uświadamiać, jak komercyjne 
mechanizmy wypaczają  nasze 
miasta. W historii częstochow-
skich ulic było sporo tak działa-
jących artystów - by wspomnieć 
tylko kolektywy Eno Ho No czy 
Monstfur (i jego słyną galerię na 
kładce nad ulicą Ogrodową). 

 Malarstwo 
 wielkoformatowe  

Na początku XXI w. dotar-
ła do nas moda na olbrzymie 
murale na ścianach budyn-
ków. Artyści mniej lub bardziej 
związani ze street artem coraz 
śmielej zaczęli traktować ele-

wacje jako płótna. Oczywiście 
mniejsze prace pojawiały się  
w Częstochowie już wcześniej, 
ale pierwsze naprawdę wiel-
koformatowe murale powstały  
w 2013 r. Najpierw, w ramach 
10. Nocy Kulturalnej, Cezary Ło-
paciński stworzył „Nieskończo-
ność” na ścianie budynku Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, przy 
ulicy Kilińskiego. Chwilę później 
powstał mural na budynku przy 
ulicy Szymanowskiego, według 
projektu Tomasza Sętowskiego 
(któremu tak spodobała się ta 
zabawa, że z czasem dołożył do 
puli jeszcze „Wieżę Babel” na 
placu Biegańskiego i „Strażni-
ka Czasu” przy Dworcu PKP). 
Kolejne prace wysypały się jak 
z worka. Na wieżowcu przy uli-
cy Goszczyńskiego pojawiła się 
„Świtezianka” Michała Błacha, 
przy alei Wolności poetyckie 
„Miasto” Emilii Dudziec i Aga-
ty Lankamer, przy ulicy Nowo-
wiejskiego „Our Rust” Monst-
fura. Dwa murale powstały też 
w ramach miejskiej akcji „Aleje 
- tu się dzieje”: wspomniana już 
„Wieża Babel” Tomasza Sętow-
skiego i „Oko Cyklopa” Jacka 
Sztuki. Obaj artyści zazwyczaj 
tworzą w obrębie tradycyjnego 
malarstwa, jednak okazało się, 
że ich prace doskonale dają sobie 
radę również na ulicy.  Wielko-
formatowe obrazy na elewacjach 
szybko zyskały popularność 
wśród mieszkańców Częstocho-
wy, a ich fotografie regularnie 

zalewają portale społecznościo-
we. Warto jednak zaznaczyć, że 
od kilku lat w świecie street artu 
toczy się gorąca dyskusja wokół 
murali. Padają pytania, czy coś, 
co miało być lekarstwem na wi-
zualny chaos współczesności, 
ostatecznie tylko go nie potęgu-
je? Czy twórcy murali zawsze 
dbają o to, by ich pracy kompo-
nowały się z otoczeniem? Poja-
wiają się wobec tego nurtu sztuki 
ulicy oskarżenia o popadanie  
w rutynę, sztampę oraz o ambi-
cję, by pełnić jedynie funkcje de-
koratywne. Dlatego też twórcy 
ulicznego malarstwa wielkofor-
matowego coraz częściej sięgają 
po eksperymenty formalne i te-
maty zaangażowane społecznie, 
nierzadko budzące kontrowersje 
- warto tutaj zwrócić uwagę na 
powstałe w Częstochowie pra-
ce artysty ukrywającego się pod 
pseudonimem Simpson.     

 Sztuka 
 zaangażowana 

Street art kojarzy się przede 
wszystkim z farbami w sprayu, 
co oczywiście nie oznacza, że 

jest to jedyne narzędzie, jakim 
posługują się artyści na ulicach. 
Ogromne zasługi w unaocz-
nianiu częstochowianom, jak 
różnorodne strategie przyjmu-
ją twórcy w tej przestrzeni, ma 
Festiwal Sztuki Współczesnej  
w Przestrzeni Publicznej Arte-
ria, wymyślony przez Martę Frej  
i Tomasza Kosińskiego. Pierw-
sza edycja tej imprezy odbyła się  
w 2011 r. i opierała się na pomy-
śle, by sztukę współczesną po-
kazywać w witrynach sklepów 
przy al. NMP. Szybko jednak idea 
Arterii zaczęła ewoluować w kie-
runku przeglądu twórczości, któ-
ra wykorzystuje przestrzeń pu-
bliczną (przede wszystkim ulice, 
place, skwery, parki) do mówie-
nia o rzeczach ważnych społecz-
nie. Przez siedem edycji festiwalu 
(ostatnia, niestety, odsłona Arterii 
w Częstochowie miała miejsce  
w 2017 r.) na ulicach naszego 
miasta pokazała się prawdziwa 
plejada młodych polskich arty-
stów. Wykorzystywali oni otwar-
tą formułę festiwalu, by w teorii  
i praktyce dyskutować o tym, czy 
sztuka może i powinna zmieniać 
świat, czym jest dobro wspólne  
i odpowiedzialność artystów wo-
bec społeczeństwa. Podczas tej 
imprezy twórcy przeplatali języki 
właściwe dla instalacji artystycz-
nych, działań performatywnych, 
akcji społecznych, malarstwa, wi-
deo czy nawet rzeźby – tworząc 
na ulicach Częstochowy żywą  
i zaangażowaną galerię sztuki.  

 Monstfur, „Our Rust” 

 Mural „Nieskończoność” 
 Cezarego Łopacińskiego 
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 Jacek Adamas,  „Clerks”, 
 Festiwal Arteria 2014
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 Marta Pszonak,  „Samolot”, 
 Festiwal Arteria 2012 

 Agata Zbylut, „Świetliki”,  
 Festiwal Arteria 2016 

 Tomasz Górnicki,
 instalacja „Gravity”,

 filary estakady energetycznej 
 między ul. Bojemskiego a Korfantego

Charakterystyczne było to, że 
na Arterie w większości składa-
ły się dzieła ulotne. Trzeba było 
znaleźć się w odpowiednim 
momencie i miejscu. Na prze-
kór obiegowej opinii, że sztuka 
współczesna jest trudna, wyma-
gająca wprowadzenia, „opro-
wadzania za rączkę”, twórcy 
związani z festiwalem udowad-
niali, że doskonale czuje się ona 
i sprawdza w przestrzeni miej-
skiej. W momencie, w którym 
wychodzi z galerii i konfrontuje 
się z przypadkowymi prze-
chodniami, otwierają się przed 
nią zupełnie nowe perspekty-
wy. Wysoki poziom abstrakcji, 
hermetyczny język twórczy,  
z jednej strony mogły wystraszyć,  
a z drugiej zwracały i przyciąga-
ły uwagę. Był to festiwal, który 
udowadniał, że sztuka na ulicy 
może mieć zdecydowanie więk-

sze ambicje, niż tylko sprawie-
nie, żeby „było ładniej”.  

Warto przy okazji wspomnieć, 
że podobny cel przyświecał 
organizatorom Festiwalu Iron 
Oxide (jego dwie pierwsze edy-
cje w latach 2016 i 2017 miały 
klasyczną formułę skupioną na 
tworzeniu wielkoformatowych 
dzieł, od 2018 r. skoncentrowa-
ny jest przede wszystkim na 
warsztatach i pracy z młodzie-
żą). Zapraszali oni twórców bar-

dziej kojarzonych z klasycznym 
street artem, ale ich dobór był 
nieprzypadkowy. Pojawiali się 
tu artyści, których nie interesu-
je upiększanie miasta, ale raczej 
„wgryzienie się” w jego tkankę  
i dekonstrukcja sztuki ulicy. 

 Street art 
 przyszłości 

Nie chcę bawić się w art-futu-
rystę, czy też udawać, że przy-

szłość street artu jest pewna. 
Twórczość artystyczna należy 
bowiem do tych dziedzin ludz-
kiego życia, które najtrudniej 
przewidywać. Chciałbym jednak 
podkreślić swe przeświadczenie 
o tym, że - jeśli sztuka uciekła już 
z galerii na ulice - to nie sposób 
będzie ją z nich usunąć. I to wła-
śnie na ulicach będą się działy 
kolejne artystyczne rewolucje. To 
wspólna, publiczna przestrzeń - 
obok tej wirtualnej - będzie klu-
czowa dla kształtowania się es-
tetyki przyszłości. Dlatego warto 
śledzić wnikliwie artystów, gdy 
wychodzą na ulice i wsłuchiwać 
się uważnie w to, co mają do po-
wiedzenia.  
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MIASTEM

Ulica, życie codzienne, bieżące wydarzenia społeczne i polityczne, a czasem
po prostu wolna chwila, pomysł i chęć zrobienia czegoś – wszystko to razem

staje się inspiracją do tworzenia. Z kolei przemyślane albo spontaniczne prace,
które zapełniają przestrzeń miejską, bywają pretekstem do dyskusji o współczesnej

kulturze i sztuce. Takim projektem była zainicjowana w 2008 r.
przez Cezarego Łopacińskiego akcja „Ruszamy miastem”.

Minęło już kilkanaście lat od pierwszej edycji im-
prezy, ale wiele osób wciąż doskonale ją pamię-
ta. Wszystko zaczęło się w 2006 r. od „Ruszamy 
Boiskiem” - Cezary postanowił wówczas, wraz 
z grupą znajomych, przekuć nadmiar wolnego 
czasu w coś twórczego. Zorganizowali pozwo-
lenie na malowanie bocznej ściany sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 17, pojawiło się 
też nagłośnienie estradowe i grill. Przy muzyce 
granej przez DJ Panczo w jeden dzień powstało 
dzieło stworzone przez lokalnych grafficiarzy 
oraz zrodziła się idea, aby kontynuować projekt 
w kolejnych latach. 

Pierwsze „Ruszamy Miastem” odbyło się w roku 
2008. Cezary Łopaciński podjął się samodzielnej 
organizacji wydarzenia, a impreza stała się moc-
nym punktem na mapie wydarzeń związanych 
z kulturą hip-hopową w Polsce. W 2009 r. „Ru-
szamy Miastem” było już na tyle znane, że na 
żywo transmitowało je Polskie Radio Euro (dziś 
Radio Czwórka). W 2011 r., po rocznej przerwie, 
impreza wróciła, ale już z nową formułą. Na każ-
dą edycję „Ruszamy Miastem” do Częstochowy 
przyjeżdżali najlepsi grafficiarze nie tylko z Pol-
ski, ale i z całej Europy. Ale zacznijmy od wy-
jaśnienia niewtajemniczonym, czym właściwie 
było „Ruszamy miastem”. Otóż, akcja miała pro-
mować sztukę ulicy – przede wszystkim graffiti. 
Podstawą było jego wspólne tworzenie przez 
zaproszonych z całej Polski artystów, a także 
przez zagranicznych gości. W roku 2011, pod-
czas dwóch dni imprezy, powstał duży obrazek 
graffiti na murze vis-a-vis stacji pogotowia przy 
ul. Kilińskiego. Dziś nie można go już niestety 
zobaczyć, został bowiem kilkakrotnie przemalo-
wany przez lokalnych grafficiarzy.

Edycja imprezy z 2011 r. podzielona była na dwa 
etapy – „Ruszamy Miastem Warm Up 2011”  
i „Ruszamy Miastem 2011”. Pierwszy etap od-
był się w sierpniu, a impreza była „rozgrzewką” 
przed, wspomnianym już, wrześniowym malo-
waniem muru. Do Częstochowy przyjechali wte-
dy po raz kolejny najlepsi grafficiarze z Polski. 
Artyści pracowali na ścianie budynku przy Alei 
Najświętszej Maryi Panny 38, przy muzyce gra-
nej na żywo przez DJ-ów reprezentujących głów-
nego sponsora imprezy, którym był Red Bull. 
Zagrali DJ Benito z Warszawy i DJ Prescot z Żor. 

Pomysł, jak przekonywał Cezary Łopaciński, 
zrodził się z potrzeby przedstawienia szerszej 
publiczności obszaru niszowej wówczas sztuki. 
Celem było też pokazanie, że nasze miasto ma 
do zaoferowania coś więcej niż tylko ruch piel-
grzymkowy w sezonie letnim. Jako mieszkaniec 
Częstochowy Łopaciński poczuł, że to idealne 
zadanie właśnie dla niego. Formuła imprezy od 
początku łączyła różne dziedziny sztuki. Oprócz 
pola do działań dla grafficiarzy, stała się też oka-

RUSZALI

zją na zaprezentowanie się młodych DJ-ów, a jej 
zwieńczeniem było klubowe after party, odby-
wające się przy muzyce hip-hop i funk.

Sztuką ulicy Łopaciński zajmował się już od 
1998 roku. Większość jego prac znajduje się na 
ścianach poza Częstochową – w Polsce i Euro-
pie. Wielu lokalnych realizacji nie możemy już 
nigdzie zobaczyć, zostały bowiem zamalowane 
lub budynki, na których powstawały, dziś nie ist-
nieją. Graffiti ma to do siebie, że jest ulotne, rów-
nież w tym tkwi jego przekaz i największa siła. 
Jednak, jeśli ktoś chce sprawdzić, jaka estetyka 
jest bliska artyście, niech wybierze się na spacer 
ulicą Kilińskiego, gdzie na budynku przy nume-
rze 10 znajdzie projekt pt. „Nieskończoność”. 

„Ruszamy miastem” miało kilka edycji, ale nie 
stało się imprezą cykliczną, która trwałaby do 
dziś. Dlaczego? Najlepszej odpowiedzi może 
udzielić sam pomysłodawca i twórca imprezy – 
Cezary Łopaciński: Wszystko zaczęło się w roku 
2006 i trwało do 2011 z przerwą w 2010. Przez 
sześć lat odbyło się pięć imprez, więc arbitralnie 
uznajmy, że „Ruszanie Miastem” było na swój 
sposób cykliczne. W 2011 roku podjąłem decy-
zję, żeby nie kontynuować tego projektu z kilku 
powodów. Pierwszym z nich było wyczerpanie 
formuły festiwalu sztuki ulicy. Drugim było 
zmęczenie materiału. W 2011 roku, w dniu im-
prezy, wylądowałem na szpitalnym łóżku pod 
kroplówką. Mój organizm nie wytrzymał cięża-
ru, jaki narzuciłem sobie wtedy na barki. Zawsze 
wychodziłem i nadal wychodzę z złożenia, że 
jeżeli coś robię, to daję z siebie wszystko. Wtedy 
poprzeczkę ustawiłem zbyt wysoko. Upadek był 
bolesny, ale lekcja, jaką dostałem, jak dziś się oka-
zuje, była zbawienna. Odpuściłem „Ruszamy 
Miastem”, ale nie przestałem działać kreatywnie. 
Zaangażowałem się w kilka innych projektów, 
jednym z nich był Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”. Nieskromnie muszę wspomnieć, że 
dla „Czytaj!” zaprojektowałem znak graficzny, 
który dostał się na II Ogólnopolską Wystawę 
Znaków Graficznych (owzg.pl). Uznaję to za je-
den z moich większych sukcesów zawodowych 
(na co dzień zajmuję się komunikacją wizualną 
i projektowaniem graficznym). Gdyby nie „Ru-
szamy Miastem”, możliwe, że nie miałbym tego 
powodu do dumy. Pewnie nie poznałbym też 
tylu wspaniałych ludzi i tak wielu kultur. Choć 
„Ruszamy Miastem” wycisnęło ze mnie sporo 
życia, to przy okazji też mi je uratowało. 

Cezary Łopaciński jest dziś w wielu kręgach 
uznanym projektantem, który zawsze ma głowę 
pełną pomysłów. Kto wie, czy z czasem nie do-
czekamy reaktywacji projektu, pod hasłem „Ru-
szamy Miastem 2.0”.

Sylwia Góra
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Graffiti i murale – dla jednych przejaw wandalizmu,
dla innych twórczość artystyczna. A, jak udowadnia

Michał Błach, częstochowski artysta, street art może być
stylem życia oraz sposobem myślenia

o sztuce i przestrzeni miejskiej.

CHCĘ 
ZOSTAWIĆ

NA ŚCIANIE 
CZĄSTKĘ SIEBIE 

Michał Wilk: Street art pojawił się w Twoim 
życiu dość wcześnie. Dlaczego akurat sztu-
ka uliczna?

Michał Błach: Miałem wtedy 15 lat, fascyno-
wała mnie kultura hip-hop. Moje pierwsze 
graffiti w 1997 r. przedstawiało ksywkę 
mojego kolegi: „GONZO”. Wtedy trakto-
wałem to jako wybryk i możliwość zaimpo-
nowania dziewczynom, ale opinie na temat 
tego obrazka były bardzo pochlebne, więc 
postanowiłem iść za ciosem.

Z czasem przyszła edukacja artystyczna 
i studia. Nie ogranicza to sztuki ulicznej, 
uznawanej właściwie za działalność niczym 
nieskrępowaną?

Wybór studiów na kierunku malarstwa był 
dość oczywisty. Dzięki kilkorgu przychyl-
nie mi nastawionym profesorkom i profeso-
rom udało mi się nawet te studia skończyć! 
Na szczęście pozwalali mi na malowanie 
aerozolem, nie zmuszali do używania pędz-
la. Sztuka uliczna i malarstwo sztalugowe 
to dwie odmienne sprawy, ale w moim 
przypadku jedno bez drugiego nie istnieje. 
Bardzo sobie cenię nauki prof. Włodzimie-
rza Kuleja i prof. Beaty Karankiewicz, któ-
rzy zdjęli ze mnie jarzmo niedoścignionych 
mistrzów. Pokazali mi, jak cieszyć się ma-
larstwem i pomogli przeskoczyć niemoc.  
Dr Dorota Berezińska zaraziła mnie miło-
ścią do historii sztuki, nauczyła ciężkiej pra-
cy i systematyczności. Okres studiów wspo-
minam z rozrzewnieniem. Graffiti nie jest 
niczym nieskrępowane, wręcz odwrotnie! 
Presja rówieśnicza, nurty i trendy są bardzo 
widoczne. Samo stwierdzenie, że jest uzna-
wane za nieskrępowane, paradoksalnie je 
zawęża, upraszcza. Ja podchodzę do street 

artu bardzo introwertycznie, marzę o choć-
by tygodniu zamknięcia w odosobnieniu  
i tworzeniu głównie poprzez wykluczenie, 
obranie sobie celu i sukcesywne doń dą-
żenie. Nie istnieje dla mnie sztuka bez rze-
miosła, a street art, murale czy graffiti są bez 
wątpienia sztuką.

Kiedyś graffiti służyło raczej jako wyraz 
sprzeciwu, oporu, buntu, dziś pewnie się 
to zmieniło. Co można powiedzieć o współ-
czesnym street arcie?

Oczywiście, kiedyś to był wyraz buntu, 
a dla mnie przez pewien okres po prostu 
sport. Może się to wydawać śmieszne, ale 
nielegalne malowanie zmusza do szybkich 
biegów. Adrenalina, podwórkowa sława – 
to powoduje, że bardzo łatwo można się od 
graffiti uzależnić. Różnica między graffiti 
kiedyś a teraz jest taka, że kiedyś po ulicach 
malowali artyści, którzy udawali dawniej 
gangsterów, dziś często gangsterzy udają 
artystów. Niestety, pierwotny zamysł przy-
świecający artystom z Bronxu, który ja rozu-
miałem jako ucieczkę od otaczającego zgieł-
ku, narkotyków i przemocy, został przez te 
czynniki zdominowany. 

I czym dla Ciebie jest sztuka uliczna?

Życiem.

Właśnie, uważasz się za grafficiarza czy 
muralistę, a może w street arcie to rozróż-
nienie nie ma znaczenia?

Graffiti i street art to nazwy, które zostały 
nadane przez krytyków, dziennikarzy po 
to, by jakoś zaszufladkować ten nurt. Pio-
nierzy graffiti nazywali siebie „writers”. Nie 
ma dla mnie znaczenia, do której szufladki 
zostanę wpakowany i sam też nie mogę się 
określać, jest to zadanie dla krytyków, a już 
długo po mojej śmierci – dla historyków 
sztuki. Jeśli w ogóle uda się nam przetrwać 
następną dekadę i jeżeli następne pokolenie 
będzie jeszcze potrafiło pisać.

W informacjach na temat Twojej twór-
czości można często spotkać się z okre-
śleniem „tradycyjne graffiti”. Podkreślasz 
też, że nie stosujesz projektora czy szablo-
nu. Dlaczego?

Bo zajmuję się malarstwem, a nie fotogra-
fią! Uznawany za twórcę fotorealizmu 
– Chuck Close nie ukrywał swej pogardy 
dla malowania od rzutnika. Projektora 
używam bardzo rzadko i tylko przy zle-
ceniach czysto komercyjnych, kiedy ści-
gam się z czasem i każda godzina oznacza 
stratę gotówki. Nie korzystam z rzutnika, 
bo chcę zostawić na ścianie coś swojego, 
jakąś cząstkę siebie – czynnik ludzki. Jeśli 
chodzi o szablon, to coraz bardziej zaczy-
nam się do niego przekonywać. Kiedyś 
mniej obeznani koledzy zarzucali mi, że 
krzywo wycinam szablony, albo posługuję 
się kartką papieru po to, by wydobyć ostrą 
krawędź. Strasznie mnie to irytowało, po-
nieważ wszystko, absolutnie wszystko, 
wykonywałem od ręki! Doceniłem szablon 
wtedy, gdy przestudiowałem jego historię 
i rolę, jaką odegrał w PRL. To jest dla mnie 
kwintesencja street artu!

A jest coś jeszcze w Twoim artystycznym 
zestawie narzędzi poza puszką farby w ae-
rozolu?

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA

Po latach malowania aerozolem wystąpił  
u mnie bardzo silny odczyn alergiczny na 
tę farbę, dlatego stosuję ją tylko na świeżym 
powietrzu – z obawy o zdrowie. Coraz czę-
ściej korzystam z pędzla i farb akrylowych. 
I bardzo mi się to podoba.

Wiem, że interesuje Cię kultura Japonii.  
W jakim stopniu Cię ona inspiruje?

W bardzo dużym. Podejście japońskich gra-
fików z XIX w. do sztuki – jako nieustanne 
dążenie do perfekcji – ogromnie mi odpo-
wiada. Lubię się zmęczyć przy ścianie, zo-
stawić w niej pot, krew i łzy – nie dosłownie 
oczywiście (śmiech). Z drugiej strony, był-
by to niesamowity performance - płakać, 
spoconym ocierając się o ścianę i malować 
prosto z żyły…

W Częstochowie można spotkać sporo 
Twoich prac, zarówno tych wielkoforma-
towych, takich jak „Świtezianka” (ul. Gosz-
czyńskiego), „Włosy” (al. Armii Krajowej), 
„Janosik” (ul. Perepeczki), jak i tych mniej-
szych, rozsianych po niemal całym mieście. 
Oglądając je, można odnieść wrażenie, że 
chyba najczęściej wykonujesz portrety...

Tak. Bardzo lubię malować portrety. Kie-
dy już jako „emerytowany wandal” odsta-
wiłem litery, zająłem się portretami. Jeden 
zdobi nawet okładkę hiphopowego składu 
– Centrum Strona. Projektowałem też de-
biutancką płytę Żurka (drugą zresztą tak-
że), którą kończyłem w bardzo przykrych 
okolicznościach, gdy autor płyty walczył  
o życie po ciężkim wypadku. Ponoć portret 
z frontu okładki (narysowany przeze mnie 
na tydzień przed wypadkiem) odzwier-
ciedlał dokładnie wygląd Mirka po tym 
przykrym zdarzeniu. Dotychczas wielką 
radość sprawiało mi odwzorowanie w stu 
procentach podobizny modela, teraz sta-
ram się tworzyć własne buźki, z własnym 
bagażem, charakterem i historią.

W naszym mieście pojawia się też wiele 
murali i graffiti innych twórców. Jak Two-
im zdaniem wygląda częstochowski street 
art z perspektywy ostatnich kilku, kilkuna-
stu lat?

Poza dwoma ogromnymi muralami To-
masza Sętowskiego nie ma tych prac aż 
tak dużo. Częstochowa to wielki, niewy-
korzystany potencjał! Pociągi z pracami 
częstochowskich writerów są znane i jeżdżą 
po całej Polsce. W naszym mieście poza 
garażami na ul. Szajnowicza-Iwanowa nie 
ma specjalnie miejsc do malowania, a nie-
znajdujący innego ujścia zapał realizuje się 
na prywatnych kamienicach i miejskich 
blokach. 

Masz jakieś szczególne plany na najbliż-
szą przyszłość? Jest jakaś powierzchnia  

w Częstochowie, którą szczególnie chciał-
byś zamalować?

Wiesz, z planami jest ciężko... Mam kil-
ka pomysłów, ale zawsze na drodze stają 
pieniądze. Koszt muralu na 3–piętrowej 
ścianie kamienicy to minimum kilka tysię-
cy złotych. Jeśli chcę zrobić coś swojego, 
muszę sam za to zapłacić, a jeśli znajdzie się 
sponsor, to zawsze ingeruje on w projekt, 
co finalnie doprowadza mnie do szału i na 
tym się kończy.

Właśnie, poza działaniami czysto artystycz-
nymi, przyjmujesz też komercyjne zlecenia. 
Rozumiem, że jesteś otwarty na wszelką 
współpracę…

Tak. Parę lat temu myślałem, że to kwestia 
czasu, kiedy murale zajmą miejsce szpet-
nych billboardów. Tak się niestety u nas  
w mieście nie stało. Inwestorzy nie są jesz-
cze gotowi na finansowanie sztuki ulicznej. 
Boją się eksperymentować. Największy 
w mieście komercyjny mural, ten naprze-
ciwko pogotowia na ul. Kilińskiego, był 
tworzony przez firmę z Warszawy. Dla-
czego oni mogą namalować setki metrów 
kwadratowych malowidła, które chyba po 
dwóch miesiącach zostało zamalowane,  
a żadna częstochowska firma nie interesuje 
się szansą, by zrealizować taką reklamę na 
ładnych parę lat, może nawet dekad? Liczę, 
że to się zmieni – jest światełko w tunelu. 
Widać sprzyjający trend, coraz więcej pro-
jektów budowlanych jest już od początku 
zaopatrywanych w murale. W Częstocho-
wie od dawna sprzyja muralom Śródmiej-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, to dzięki 
niej udało mi się zrealizować swoje najbar-
dziej znane dzieło – „Świteziankę”. Bardzo 
serdecznie Spółdzielni za to dziękuję.

Więcej informacji na temat Michała Błacha i jego działal-
ności można znaleźć na stronie internetowej: graffikon.com 
i profilu facebookowym: facebook.com/Graffikon fot
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SZTUKA ULOTNA
Wszyscy artyści działający w otwartej przestrzeni publicznej muszą być przygotowani na to, że ich 

prace będą narażone nie tylko na wpływ warunków pogodowych, ale także na nieplanowane interakcje ze strony 
ludzi. Nikt tu nie przyczepia tabliczek „nie dotykać”. Często zdarza się również, że ograniczona w czasie ekspozycja 

takich dzieł jest z góry zaplanowana. To wszystko wpisane jest w naturę street artu, będącego sztuką niezwykle 
ulotną. Dlatego w street artowym numerze CGK przypominamy kilka prac, 

które były wyjątkowe, ale już znikły z naszych ulic.

 Album w sprayu 

Na koniec tej wyliczanki, w ramach „bonu-
su”, trzeba koniecznie wspomnieć o pewnej 
ulotnej publikacji. W 2009 r. Cezary Łopaciń-
ski zebrał historię częstochowskiego graffiti 
z lat 1998-2008 w postaci niezwykłego albu-
mu - wykonanego w formie przypominającej 
karton z farbami w puszkach. Była to praca 
dyplomowa przygotowana na Wydziale 
Sztuki Akademii im. Jana Długosza, w pra-
cowni prof. Andrzeja Desperaka. Wielka 
szkoda, że projekt ten miał charakter jedynie 
wewnątrzuczelniany i nie był powszechnie 
dostępny. Graficzna historia częstochow-
skich ulic jest bardzo bogata i z pewnością 
warta dokładnego opisania. Miejmy nadzie-
ję, że znajdą się kolejni śmiałkowie, którzy 
podejmą się wyzwania, by zachować pamięć 
o lokalnym street arcie, w różnych jego prze-
jawach. 

af 

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA

 Fablok RIP 

Monstfur to legenda częstochowskich ulic. 
Charakterystyczne szablony tego kolekty-
wu rozpoznawane są w całej Polsce i poza 
jej granicami. Ma on też w swoim dorobku 
sporo prac, które  w różnych okoliczno-
ściach zdążyły zniknąć z przestrzeni miej-
skiej. Można by spokojnie zapełnić nimi ten 
artykuł, a może nawet cały numer CGK. 
Warto tu jednak szczególnie wspomnieć  
o szablonie „Fablok RIP”, który znajdował się  
w podwórku kamienicy przy al. NMP 28 i te-
matycznie nawiązywał do upadku niemalże 
stuletniej polskiej fabryki lokomotyw Fablok. 
W listopadzie 2015 r. „Fablok RIP” padł łu-
pem „złodziei dzieł sztuki”, albo - mówiąc 
inaczej - ktoś marzył, by mieć swojego Mon-
stfura w domu i po prostu wymontował 
drzwi od skrzynki technicznej, na której ten 
szablon był odbity. Kradzież nie skończyła 
się jednak pełnym sukcesem, ponieważ -  
z niewiedzy, albo pośpiechu - złodziej ukradł 
tylko połowę pracy, tę, na której znajdowa-
ła się lokomotywa. Na miejscu została dru-
ga część, przepasana czarną szarfą z datą 
powstania i upadku przedsiębiorstwa oraz 
tagiem „Fablok” w górnym prawym rogu. 
Połowiczny jedynie „sukces” nie zmienia 
faktu, że był to prawdopodobnie pierwszy 
przypadek kradzieży street artowego dzieła 
w naszym mieście. 

 Czytaj ten tramwaj 

Przez kilka lat po częstochowskich torowi-
skach jeździł tramwaj pełen liter. Z jednej 
strony miał on promować Festiwal Dekon-
strukcji Słowa „Czytaj!”, a z drugiej wnieść 
w tkankę naszego miasta trochę mobilnego, 
typograficznego szaleństwa. Cała akcja mia-
ła dwie odsłony. Najpierw, w 2012 r. Łukasz 
Piskorek i Cezary Łopaciński, pomalowa-
li (oczywiście za zgodą częstochowskiego 
MPK) bryłę tramwaju w kolorowe litery. 
Dwa lata później Cezary Łopaciński, tym 
razem przy wsparciu wolontariuszy Festi-
walu „Czytaj!”, przemalował ten pojazd  
w nową typografię. Literkowy tramwaj bu-
dził entuzjastyczne reakcje częstochowian  
i był dowodem na to, że po szynach można 
wozić różne komunikaty graficzne, nie tylko 
reklamowe. Projekt zakończył swój żywot w 
sposób zupełnie naturalny. Tabor MPK cały 
czas się rozbudowuje i unowocześnia, więc  
i typograficzny tramwaj musiał zjechać  
z torowiska po kilkudziesięciu miesiącach 
podróżowania po mieście.  

 Krowy w III Alei 

Druga edycja Festiwalu Arteria (w 2012 r.) 
była bardzo różnorodna i żywiołowa. Wzięła 
w niej udział spora grupa artystów, zarówno 
lokalnych, jak i spoza Częstochowy. Wśród 
ówczesnego natłoku twórczych działań ła-
two było przegapić to, co działo się na tyłach 
kamienicy przy al. NMP 49. Doskonale zna-
na w naszym mieście Ania Wójcik i związany 
z rzeszowskim środowiskiem artystycznym 
Tomasz Rolniak, stworzyli tam wspólnie nie-
typowy mural. Ich praca, lekko chaotyczna, 
krotochwilna i pure nonsensowa doskonale 
wpisywała się w klimat popadającego w ru-
inę gmachu i zaniedbanego podwórka. Kolo-
rowe krowy i kryształy tworzyły kompozy-
cję, która reprezentowała nurt absurdalnych 
narracji miejskich, graficznie opowiadanych 
w miejscach zapomnianych i ukrytych. Mu-
ral Wójcik i Rolniaka zniknął w zeszłym roku 
wraz ze starą kamienicą. Na jej miejscu po-
wstał budynek galerii usługowo-handlowej. 

 Książki paczdarek 

Kolejną street artową akcją, która promowa-
ła Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, 
były  wielkoformatowe fotografie kolektywu 
paczdarek (w składzie: Anna Wójcik, Matyl-
da Salajewska i Sławek Kuśmierz). Jesienią 
2013 r. znalazły się one na fasadzie budyn-
ku przychodni - na rogu ulicy Waszyngto-
na i alei Wolności - przynosząc do centrum 
miasta odrobinę magicznego, baśniowego 
nastroju. Utopce, rusałki, południce, duchy 
lasów robiły czary z książkowego tworzywa 
i nie mogły oderwać się od lektury. Fotogra-
ficzne murale znajdowały się na łatwo do-
stępnych ścianach, a mimo to przez kilka lat 
trwały w nienaruszonym stanie. Przechod-
nie szanowali magię tego miejsca. Z czasem 
jednak zaczęły pojawiać się na nim pierwsze 
tagi, napisy, a jeszcze później ktoś zaczął 
systematycznie wyskubywać fragmenty fo-
tografii. W zeszłym roku ostatecznie oczysz-
czono te ściany, a po pracy kolektywu pacz-
darek zostały tylko dobre wspomnienia. 

 Łapki na MGS 

W 2010 r. swoje supermoce połączyli Mon-
stfur i Cezary Łopaciński, by w trakcie trwa-
nia 7. Nocy Kulturalnej odmienić przestrzeń 
przed Miejską Galerią Sztuki. Cezary zajął 
się domalowywaniem autorskich „łapek” na 
olbrzymim banerze reklamującym 7. Trienna-
le Sztuki Sacrum, a Monstfur na ziemi, przy 
pomocy szablonów i kontenerów na śmieci, 
tworzył własną kompozycję. Tuż po imprezie 
ta druga część została uprzątnięta, natomiast 
przerobiony baner wisiał na fasadzie galerii 
jeszcze kilka miesięcy. Przez ten czas mogło 
się wydawać, że to dłonie młodych artystów 
ulicy wyzywająco wskazują na miejskie insty-
tucje kultury i mówią: „idziemy do was!”.  
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Sylwia Góra: Tworzysz sztukę 
ściśle związaną z określoną prze-
strzenią miejską. W jaki sposób 
wybierasz miejsca, które wcho-
dzą w interakcję z Twoimi pro-
jektami?

Matylda Sałajewska: Jest od-
wrotnie, to te miejsca wybierają 
mnie. Gdy dostaję propozycję 
zrealizowania instalacji, w pierw-
szej kolejności badam to miejsce  
w kontekście architektonicznym, 
urbanistycznym, historycznym  
i społecznym. Zadaję sobie szereg 
pytań, prowadzę wewnętrzny 
dialog z tym, co widzę, co mnie 
otacza. Oswajam tę przestrzeń. 
Na późniejszym etapie tworzenia 
obiektu niejednokrotnie anga-
żuję w niego lokalne społeczno-
ści, jeżeli one w danym miejscu 
występują. Sprawdzam wcze-
śniejsze i aktualne funkcje tego 
miejsca, przyglądam się temu,  
z czego jest zbudowane, jaki ma-
teriał tam występuje, w jakiej jest 
kolorystyce, czemu służy i do 
tego dobieram formę oraz de-
cyduję, w jaką interakcję wejdę  
z tą lokalizacją. Zadaję sobie pod-
stawowe pytania: „co robię?”  
i „po co robię?”. To zestaw takich 
pytań, które należy sobie zadać, 
robiąc cokolwiek, co definiujemy 
jako sztukę. Nie chodzi o udzie-
lenie gotowych odpowiedzi, ale  
w ogóle o potrzebę zadawania 
sobie i innym takich pytań. Jako 
artystka chcę, żeby moje projekty 
były o czymś, żeby miały sens. 
Ten sens może się różnie objawiać 
np. w charakterze dzieł – użytko-
wym, edukacyjnym czy interak-
tywnym. Jednak kluczowe jest, 
żeby ta sztuka wydarzyła się po 
coś, a nie była tylko dekoracją. 

Wspomniałaś o interaktywności. 
Jak ważna jest ona w Twoich pro-
jektach?

Jest bardzo istotna. Interaktyw-
ność to dla mnie człowiek, bo 
to on się za nią kryje. Pracuję 
w przestrzeni publicznej, czyli 
realizuję projekty, które nie są 
selektywne, tylko trafiają na od-
biorcę przypadkowego, co jest 
dla mnie zdecydowanym wa-
lorem tych działań. Oczywiście 
może się też wiązać z krytyką, ale 
to jest dla mnie cenne, bo dzięki 
temu dochodzi do dialogu, który 
prowadzi do zrozumienia, bycia 
z drugim człowiekiem. Dzięki 
interakcji możemy doprowadzić 

do zmian. Jestem przekonana, 
że sztuka odgrywa ogromną 
rolę w budowaniu świadomości 
społecznej i dlatego twórcy są 
zobligowani do uważnego two-
rzenia i edukowania na poziomie 
emocjonalnym. Czyli w sferach, 
których klasyczne nauczanie nie 
podejmuje. W temacie edukacji 
systemowej jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Brak lekcji z współ-
odczuwania, szacunku, empatii, 
radzenia sobie z trudami funk-
cjonowania w świecie, zastępuje 
obcowanie ze sztuką. Dlatego in-

terakcja w moich projektach jest 
tak ważna. Bywa bardzo różna. 
Może być dosłowna lub bardzo 
subtelna. Może w oczywisty 
sposób zapraszać do wspólnego 
działania. Tak było w przypadku 
pracy „Dobry Klimat – pawilon 
edukacyjno-wystawienniczy”, 
którą zrealizowałam w ramach 
Szczytu Klimatycznego w Kato-
wicach. Powstała ona ze słomy, 
zbudowana zgodnie z zasadami 
naturalnego budownictwa. Przy 
pomocy performansów, wystaw 
interaktywnych, pokazów filmo-
wych, instalacji artystycznych 
opowiadała o zrównoważonym 
rozwoju, propagowaniu dobrych 
nawyków, życiu bez nadmiaru,  
z wrażliwością na świat przyrody 
i świat zwierząt. Z kolei „Staw” 
czy „Kuszenie” w Pałacu Scho-

ena, zrealizowane z kilkudzie-
sięciu kilometrów napiętych nici, 
w niedosłowny sposób odnosiły 
się do kontekstu historycznego 
i dawnej funkcji miejsca, czyli 
zakładów włókienniczych, dziś 
opuszczonych i ziejących pustką, 
dotykając w odbiorcach pokła-
dów emocjonalnych. 

Tak, jak wspomniałaś, edukacja 
w polskich szkołach w wielu za-
kresach zawodzi. Ewidentnym 
brakiem jest edukowanie przy-
szłego odbiorcy, który zetknie 

się ze sztuką współczesną, nieco 
bardziej wymagającą. W galerii 
sztuki dzieło trafia do  wyselek-
cjonowanego odbiorcy. Sztuka  
w przestrzeni miejskiej nie prze-
chodzi takiej selekcji. Z jakim od-
biorem spotykają się Twoje pro-
jekty, jak na nie reagują ludzie?

Jest bardzo różnie. Czasami po-
jawia się lęk i rodzaj pewnego 
wycofania, czasami nawet agre-
sja, akty wandalizmu, wrogie 

komentarze, np. że lepiej zamiast 
tego załatać drogę czy poszerzyć 
chodnik. Ale często jest też pole 
do rozmowy, do komunikacji, 
możliwość spotkania. Jak zauwa-
żyłaś, to nie jest wyselekcjonowa-
ny odbiorca, który idzie do galerii 
sztuki, bo chce tam pójść, bo jest 
tam stałym bywalcem. Mnie in-
teresuje odbiorca, który nie ob-
cuje ze sztuką na co dzień, który 
nie jest z nią obyty, który spojrzy 
na nią z innej strony. Taka sztu-
ka to jest wyzwanie. Zatrzymać 
człowieka, który idzie do pracy, 

do sklepu czy gdzieś się spieszy 
i skłonić go do refleksji. Przekrój 
reakcji na sztukę w przestrzeni 
publicznej to jest trochę przekrój 
dzisiejszego społeczeństwa. Pa-
miętam, jak jakieś siedemnaście 
lat temu podejmowałam pierw-
sze próby tworzenia na ulicy. 
Wtedy te reakcje były inne niż 
obecnie. Można się było spotkać 
przede wszystkim z szokiem, 
brakiem zrozumienia. Dzisiaj te 
działania są już powszechniejsze, 

 WYZWANIE 
 JEST MI POTRZEBNE 
 DO CODZIENNEGO 
 FUNKCJONOWANIA 

 Rozmawiamy z Matyldą Sałajewską - 
 absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego 

 w Częstochowie oraz Wydziału Projektowania Graficznego katowickiej Akademii 
 Sztuk Pięknych. Artystką tworzącą projekty w przestrzeni publicznej. 

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA
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np. instytucje miejskie zlecają ar-
tystom stworzenie choćby murali, 
ale też instalacji użytkowych. 

Street art, ale także sztuka w prze-
strzeni miasta mają to do siebie, że 
często są jednak efemeryczne. Na 
ile znaczenie ma ulotność Twoich 
prac - ich czasowość i powiązanie 
z konkretnym miejscem?

Sztuka w przestrzeni publicz-
nej stanowi dla mnie integralną 
część tkanki miejskiej i zmienia 
się razem z nią. Tworzy jeden 
organizm. Wpływ warunków at-
mosferycznych, mijający czas oraz 
odbiorca i jego różne reakcje są 
wpisane w specyfikę tych realiza-
cji. Trzeba to przyjąć za fakt, a na-
wet za atut. To, czy dany projekt, 
który realizuję, będzie efemerydą 
czy pozostanie w określonej prze-
strzeni dłużej - lub będzie wręcz 
miał charakter obiektu wielokrot-
nego użytku albo mobilnego - za-
leży zawsze od pytań, które sobie 
zadaję na początku, czyli: „co?” 
i „po co?” Formę dobieram do 
przekazu tak, żeby jak najlepiej 

wyrazić i podkreślić cel moich 
działań. Bardzo cenię tę efeme-
ryczność, bo jest to nauka pokory 
wobec tego, co robimy jako twór-
cy. W pewnym sensie dajesz życie 
jakiejś rzeczy, projektowi i w ten 
sposób się do nich przywiązujesz, 
bo wypływają przecież z twoich 
trzewi. Sztuka jest formą ekshi-
bicjonizmu, jest widzialną formą 
doświadczeń, przeżyć, nie ma go-
towych ram, jak ją tworzyć. Każ-
dorazowo oddaję moje projekty  
w ręce mieszkańców. Dalej nie 
mam już na nie wpływu i nie chcę 
go mieć. Żegnam się z nimi i mówię 
to bez żalu, choć musiałam się tego 
nauczyć. Byłam świadkiem, jak 
ktoś niszczył coś, co zrobiłam. Nie 
reagowałam na to, bo te projekty 
żyją już własnym życiem. Jednak 
są też instalacje, które powstały po 
to, żeby dłużej odgrywać swą rolę, 
są tzw. obiektami mobilnymi, wie-
lokrotnego użytku, bo taki był od 
początku pomysł na ich realizację, 
wynikający z ich przeznaczenia. 
Dobrym przykładem jest tutaj in-
stalacja edukacyjno-informacyjna 
„Drzewo Klimatyczne”.

No właśnie, „Drzewo Klimatycz-
ne” jest projektem „wędrującym”. 
Pokazałaś je w 2019 r. między 
innymi na Festiwalu „Czytaj!” 
w Częstochowie, ale też w Ka-
towicach czy Warszawie. Czy ta 
mobilność to kwestia tematu czy 
jeszcze czegoś innego?

Założeniem było stworzenie pro-
jektu o charakterze edukacyjnym 
w kontekście zmian klimatycz-
nych. Na poziomie tworzenia 
tego projektu zadałam sobie py-
tanie, co tak naprawdę jest dla 
mnie ważniejsze – czy zrobienie 
jednorazowego performansu  
i wykonanie drzewa z materia-
łów odzyskowych, odpadów, 
czy zrealizowanie projektu z wy-
trzymałych materiałów: wodo-
odpornej sklejki, z możliwością 
wielokrotnego wykorzystania. 
Bilans zysków i strat był dla 
mnie oczywisty. Na drzewie za-
wiesiłam 150 liści z wygrawero-
wanymi hasłami propagującymi 
dobre nawyki proekologiczne. 
Hasła zostały zebrane od miesz-
kańców i były rodzajem mani-

festu, wezwaniem do działania, 
również wokół samego obiektu. 
Część z nich miała charakter edu-
kacyjny, przekazując konkretne 
informacje związane z postępu-
jącymi zmianami klimatyczny-
mi. Idea stojąca za projektem to: 
„The World is changing by your 
action not by your opinion!”. 
Projekt miał uświadamiać, pre-
zentując proste rozwiązania  
i dobre praktyki. W korzeniach 
drzewa umieściłam siedziska, 
na których można usiąść i od-
począć w cieniu gałęzi. Skryć się 
przed słońcem, poczytać książ-
kę czy gazetę, zjeść śniadanie 
lub po prostu uciec od zgiełku 
miasta i w spokoju przymknąć 
na chwilę oczy, opierając się  
o stabilny pień. W cieniu drzewa 
były organizowane różne akcje  
i spotkania, jak wspólne czytanie 
książek, śpiewanie, słuchowiska 
czy warsztaty. Drzewo „wyro-
sło” w trzech miastach: Katowi-
cach, Warszawie i Częstocho-
wie. Działało przez prawie rok  
i wiosną mamy nadzieję znowu 
je gdzieś zasadzić.

Drugi nurt, który wyłania się  
z Twojej sztuki, to relacja z czło-
wiekiem. Nawiązują do tego np. 
„Kuszenie” czy „Ręce”. Jaką rolę 
pełni człowiek w Twojej sztuce?

Przede wszystkim bez odbiorcy ta 
sztuka nie istnieje. Człowiek pełni 
najważniejszą rolę. Nie tylko na 
poziomie odbioru, ale już same-
go procesu. Do realizacji moich 
projektów zawsze angażuję dużo 
ludzi. Dzięki temu proces twórczy 
ma dla mnie charakter pewnego 
przeżycia, a nie tylko samej pra-
cy. Niezwykle sobie cenię bycie 
razem, robienie czegoś wspólnie. 
To jest chyba coś najistotniejszego 

w mojej pracy. Ciągle się czegoś 
uczę, bo wciąż robię rzeczy nowe. 
Nigdy nie zdarzyło mi się zreali-
zować dwa razy tego samego pro-
jektu, wykorzystując ten sam pa-
tent, multiplikując jakieś znane mi 
rozwiązania. Gdybym powtarzała 
wciąż ten sam zabieg, nawet w 
różnej skali, szybko bym się znu-
dziła, a tak jestem wciąż ciekawa 
tego, co finalnie powstanie. Ten 
rodzaj emocji jest mi potrzebny do 
codziennego funkcjonowania. Ry-
zyko i niewiadoma sprawiają, że 
każdy dzień jest wyzwaniem. 

Na koniec powiedz, czy przez 
lata działalności twórczej zauwa-

żyłaś, że Twoje projekty pokazują 
pewną krótkowzroczność władz 
lub braki w danej przestrzeni?

Edukacja władz w zakresie ergo-
nomii, funkcjonalności i estetyki 
to bardzo duża nisza do wypeł-
nienia. Argumentacja ze strony 
urzędników często opiera się jedy-
nie na indywidualnych ocenach,  
a nie na osądach popartych wiedzą 
i kompetencjami w tym zakresie. 
Operują sformułowaniami, że tak 
jest ładnie, schludnie, czysto i im 
się to podoba. To zdecydowanie 
nie ta droga. Urzędy rzadko zwra-
cają się do środowisk, które się na 
tym znają, czyli do projektantów 
albo artystów. W Polsce wciąż po-
kutuje myślenie, że artyści są ludź-
mi trochę nawiedzonymi, którzy 
wstają w południe, wypijają kieli-
szek prosecco, siadają do sztalug  
i oddają się niezrozumiałemu ak-
towi tworzenia, z którego dla prze-
ciętnego człowieka nic nie wynika. 
Są niepoważni. Gwarantuję, że 
jest wręcz odwrotnie. Wstajemy  
o szóstej czy siódmej rano i pracu-
jemy do wieczora. W Polsce artystę 
często traktuje się jako zbędnego, 
jego sztukę jako fanaberię, pod-
czas gdy są ważniejsze sprawy.  
A przecież sztuka towarzyszyła 
nam od zawsze, jest cały czas obec-
na w naszym życiu. Wystarczy 
spojrzeć na malowidła naścienne 
w Jaskini Snów, Altamirze czy 
Lascaux. Sztuka jest człowiekowi 
potrzebna do wyrażania tego, co 
trudno nazwać i rozumienia tego, 
co niepojęte. Dlatego jako artyści 
nie możemy pozwolić na byleja-
kość przestrzeni, która nas otacza.
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Pierwsze wzmianki, które udało mi się wytropić, 
pochodzą z lokalnego wydania „Gazety Wyborczej” 
z 2004 r. Prasa wspomina, że na na sygnalizatorach 
świetlnych w pobliżu ulic Okulickiego i Łódzkiej 
pojawiły się poprzyklejane kubki jednorazowe. 
Oczywiście były one odpowiednio ozdobione np. 
wizerunkami uśmiechniętych twarzy, statkiem wal-
czącym z falami czy napisem „Czego się patrzysz”. 
Ulubionym kubkiem redaktora został ten pieczo-
łowicie przyozdobiony kropkami, z wyjaśnieniem 
„gęsia skórka”. Autor lub autorzy podpisywali się 
„Eno Ho No” lub skrótowo - po prostu „Eno”.

Tropiąc dalej, dotarłem na stronę enohono.dbs.pl 
przedstawiającą działalność z lat 2006-2007. Foto-
grafie dokumentują liczne prace z okolic al. Armii 
Krajowej, nieopodal Politechniki Częstochowskiej. 
Czyżby twórca był wówczas studentem? Pobliski 
pasaż handlowy miał w swej elewacji małą dziurę, 
którą przerobiono na wylot z gniazda. Opuszczało 
go stado żółtych ptaków z gatunku tych kresków-
kowych. Nie były to jednak jedyne okazy lokalnej 
fauny. Tuż obok, przy drodze dla rowerów, pojawi-
ły się żółwie o skorupach stworzonych z pokryw ka-
nalizacyjnych. Jeden, w okularach przeciwsłonecz-
nych, wygrzewał się w słońcu, a drugi z podziwem 
i otwartym pyszczkiem obserwował tego letnika. 
Warto zaznaczyć, że żółwie błyskawicznie rozeszły 
się po bliższej i dalszej okolicy. Z kolei w 2007 r.  
street artowa zwierzęca rodzina powiększyła się  
o urocze krety, które drążyły tunele pod Tysiącle-

ciem i wystawiały łebki, raz przy ul. Dekabrystów, 
innym razem przy al. Armii Krajowej czy al. Jana 
Pawła II.

Barierki przy ul. Obrońców Westerplatte, przypo-
minające stojaki na rowery, najprawdopodobniej 
musiały pilnować czegoś więcej, niż tylko prób 
wtargnięcia rowerzystów na jezdnię i kierowców 
na chodnik, zostały bowiem wykorzystane do stwo-
rzenia olbrzymich kłódek. Klucze do nich leżały na 
okolicznym deptaku. Innym razem Eno owinęło pa-
pierem prezentowym z kokardką jedną z ukrytych 
za żywopłotem rozdzielni elektrycznych. W pew-
nym momencie chyba musiało poczuć się zmęczone 
tkanką miejską, wyruszyło bowiem na podbój juraj-
skich okolic. Trudno powiedzieć, czy planowo, czy 
z przypadku zatrzymało się w jednym z wapien-
nych kamieniołomów i przemieniło bloki wapienia 
(wielkości człowieka) w kości do gry.  

Eno Ho No było kolorowym zjawiskiem w tkance 
naszego miasta. Czy twórca lub twórcy przyjechali 
do Częstochowy na studia i wyjechali po kilku la-
tach? Czy był to może przejaw młodzieńczego bun-
tu, który przeminął? A może ani jedno, ani drugie? 
Może był to jeden człowiek, a może spontaniczny, 
społeczno-artystyczny kolektyw niezależnych twór-
ców? Tego chyba nie wie nikt… A jeśli ktoś wie, 
niech nic nie mówi. Pozwólmy legendzie pozostać 
legendą. 

Daniel Zalejski

TROPEM
ENO HO NO 
Street art wywołuje różne emocje. Ja tym razem 
postanowiłem skupić się tylko na tych ciepłych. 
Zdecydowałem się odszukać lokalnych artystów, 
którzy budzili spontaniczny uśmiech na twarzy 
przypadkowych przechodniów. Jako że sztuka ulicy 
jest ulotną formą ekspresji, udałem się jej tropem do 
Internetu. Trafiłem tam na dokumentację działalności 
enigmatycznego tworu Eno Ho No. 
Jestem przekonany, że wielu częstochowian 
pamięta jeszcze tę kolorową twórczość. 

TROPEM...

Natalia Rybka, Pan Filip
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Mozaika to jedna z tech-
nik dekoracyjnych,  

polegająca na układaniu 
obrazu lub kompozycji 

ornamentowych z drob-
nych kamieni, płytek 

ceramicznych, szkła, na 
świeżej zaprawie wapien-

nej lub cementowej.  
Podczas styczniowego 

spaceru poznamy dzieła 
dwóch wybitnych arty-
stów częstochowskich, 
którzy tworzyli w tej 

technice. Mowa tu o Wło-
dzimierzu Ściegiennym  
i Stanisławie Łyszczarzu. 

SPACER Z JULKIEM

W łodzimierz Ściegienny (1921–1990) 
był architektem, rzeźbiarzem, ma-
larzem, grafikiem, ilustratorem  

i medalierem. Jako architekt związany był  
z Częstochową. Zaprojektował m.in. pawilon 
Rezerwatu Archeologicznego na Rakowie, pa-
wilony wystawiennicze w III Alei (znane czę-
stochowianom jako budynek „Cepelii”), gmach 
Pałacu Ślubów. Był autorem symbolicznego 
Grobu Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewi-
cza oraz współautorem pomnika ofiar faszy-
zmu w okolicach Olsztyna pod Częstochową. 
Uprawiał różne dziedziny sztuk plastycznych: 
rysunek, malarstwo sztalugowe i ścienne (jego 
autorstwa są prace w kościele św. Antoniego 
na Ostatnim Groszu). Ściegienny wykonał sze-
reg ilustracji do dzieł pisarzy polskich (m.in. 
Jerzego Zawieyskiego, Władysława Jana Grab-
skiego, Jana Józefa Szczepańskiego). Tworzył 
ekslibrisy eksponowane na wystawach krajo-
wych i zagranicznych, zaprojektował ponad 
sześćdziesiąt medali. Wykonał też kilka prac 
mających charakter mozaik. Do najważniej-
szych realizacji z pewnością należą zdobienia 
fontanny, wykonanej w 1964 r. na skwerze 
(obecnie Solidarności) pomiędzy ulicami Mo-

dzelewskiego (obecnie Śląska), Waszyngtona  
i Nowowiejskiego. Istotnym fragmentem archi-
tektonicznym fontanny jest rzeźba atrakcyjnej 
kobiety (znanej jako Pani Kowalska) leżącej na 
plaży. Pierwotnie towarzyszyła jej piłka, która 
została jednak skradziona. Figura jest pokryta 
jasną mozaiką. Po przeprowadzonym w 2007 r.  
remoncie całego obiektu, koło zastąpiło pier-
wotnie spoczywającą u stóp kobiety piłkę (także 
obłożoną jasnymi płytkami ceramicznymi oraz 
ciemnymi, układającymi się w okrągłe wzory). 
Na dnie płytkiego basenu fontanny znajdowała 
się mozaika przedstawiająca zwierzęta (ryba 
piła, rak, żółw, salamandra). Z biegiem czasu 
ta pierwotna mozaika uległa zniszczeniu i zo-
stała zastąpiona inną, wykonaną (na podstawie 
wcześniejszego projektu W. Ściegiennego) z ka-
mieni granitowych. 

Kolejnym przykładem zastosowania przez ar-
tystę mozaiki jako techniki dekoracyjnej jest 
elewacja pawilonu, w którym obecnie mieści 
się Miejska Galeria Sztuki i Kino OKF „Iluzja”. 
Obiekt, wzniesiony w latach 1968–1974 przy 
III Alei 64, powstał według projektu Ściegien-
nego. Od strony Alei ozdobiony jest mozaiką  

z grudek kolorowego szkła. Filip Springer, 
autor publikacji „Księga zachwytów”, napisał  
o niej: „Wertykalne pasy w żywych jesiennych 
kolorach przyciągają i każą się zatrzymać. Po-
zwalają odkryć ten budynek”. Innym ta mozai-
ka kojarzy się z pasami na ludowych spódni-
cach łowickich.

Twórcą przynajmniej czterech mozaik zacho-
wanych w publicznej przestrzeni Częstochowy 
jest Stanisław Łyszczarz (1930–1991), malarz, 
rzeźbiarz, ceramik. Był on także pedagogiem; 
prowadził zajęcia z ceramiki i malarstwa w 
Liceum Sztuk Plastycznych i Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. 

Dwie z jego prac znajdują się przy alei Armii 
Krajowej. Pierwsza, pod numerem 13/15, wid-
nieje na budynku auli dawnej Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej (obecnie Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza). 
Ta wyjątkowej urody mozaika, zatytułowa-
na „Drzewo mądrości”, powstała w latach 
1968–1969. Po tej samej stronie alei, kilkaset 
metrów dalej, znajduje się kolejna mozaika 
S. Łyszczarza. Na bocznej ścianie hali spor-

towej, będącej częścią oddanego do użytku  
w 1970 r. Klubu „Politechnik” (al. Armii Krajowej 
23/25), widoczne są dwie postaci sportowców  
z piłkami - to „Koszykarze”. 

Dużych rozmiarów mozaika tego artysty znaj-
duje się przy wejściu do Szkoły Podstawowej 
nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9. Jest ona te-
matycznie związana z charakterem placówki 
- przedstawia nauczycielkę i grupy bawiących 
się dzieci. Przetrwanie tej mozaiki należy przy-
pisać szczęściu, bowiem kilkanaście lat temu, 
podczas ocieplania budynku szkolnego, zamie-
rzano ją bezmyślnie zakleić. Zapobiegł temu 
interwencyjny artykuł w dodatku częstochow-
skim „Gazety Wyborczej”. 

Ostatnią z mozaik Łyszczarza można obejrzeć 
wewnątrz budynku krytej pływalni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Niepodle-
głości 20/22; na tylnej ścianie basenu artysta 
przedstawił świat podwodnych stworzeń i ro-
ślin oraz płynącego człowieka. W Częstocho-
wie, w przestrzeni publicznej znajdują się też 
rzeźby ceramiczne tego twórcy: „Smoki”, „Gra-
jek”, „Światowid”.                     Juliusz Sętowski

CZĘSTOCHOWSKIE 
MOZAIKI
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JUBILEUSZ

Miasto to budynki, infrastruktura, historia i pamięć. Przede wszystkim jednak miasto to ludzie. Oni decydują o jego kształcie, energii, klimacie i przyszłości. 
Dlatego w ramach obchodów jubileuszu ośmiuset lat dziejów pisanych Częstochowy wystartowaliśmy z projektem „Twarze Przyszłości”. Prezentując sylwetki młodych osób 

związanych z naszym miastem, oddając im głos, chcemy pokazać Częstochowę jako żywy i nieustannie rozwijający się na różnych poziomach organizm. W tym numerze 
przedstawiamy ostatnią ósemkę „Twarzy Przyszłości” - tym razem wyłonioną przez kapitułę projektu spośród kandydatur nadesłanych przez częstochowian.  

ODWIEDŹ STRONĘ: TWARZE.CZESTOCHOWA.PL

Twarze przyszłości

Trębacz, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, 
współzałożyciel i lider zespołu NSI Quartet. W kierunku muzyki klasycz-
nej kształcił się w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie i na Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku. Po pierwszym roku studiów jego zaintere-
sowania zwróciły się jednak w stronę jazzu. Choć to właśnie NSI Quartet 
jest głównym polem artystycznej działalności Cypriana, nie stroni on od 
udziału w innych muzycznych przedsięwzięciach. Na swoim koncie ma 
współpracę m.in. z: Leszkiem Możdżerem, Marcinem Pospieszalskim, 
Mateuszem Pospieszalskim, Nikolą Kołodziejczykiem, Wojtkiem Mazo-
lewskim. Wziął udział w wielu produkcjach telewizyjnych i radiowych. 
Uczestniczył w licznych festiwalach na całym świecie. W swoim dorob-
ku ma już kilka świetnie przyjętych przez publiczność i krytykę jazzową 
płyt. Jest też zwycięzcą wielu prestiżowych, międzynarodowych konkur-
sów jazzowych, takich jak „Jazz Nad Odrą” i „Jazz Juniors”.

Cyprian Baszyński

Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida 
i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje na 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z nadzorem kardio-
logicznym w Górnośląskim Centrum Medycznym.

Agnieszka Włodarczyk

Drugi w historii Częstochowy szachowy arcymistrz. W szachy nauczył się grać  
w wieku pięciu lat, a od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczął uczęszczać do 
klubu szachowego UKS Hetman Częstochowa. Swój pierwszy medal (srebrny)  
w seniorskich Mistrzostwach Polski zdobył w 2012 r. Jest też wicemistrzem Polski 
seniorów (2015 r.), mistrzem Polski w szachach szybkich (2016 r.), dwukrotnym 
wicemistrzem Polski w szachach błyskawicznych (2012 r. ,2019 r.), trzykrotnym 
akademickim mistrzem Polski (2014 r., 2016 r., 2017 r.), mistrzem Polski w sza-
chach szybkich (2020 r.) oraz pierwszym w historii internetowym mistrzem Polski 
(2020 r.). Gra w wielu zagranicznych ligach: niemieckiej, włoskiej, tureckiej, sło-
wackiej oraz czeskiej. W roku 2019 otworzył w Częstochowie szkołę szachową,  
w której pomaga innym rozwijać szachowe umiejętności.

Maciej Klekowski

Architekt i naukowiec. Ukończyła IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, 
a następnie studia architektoniczne na Politechnice Śląskiej i Politechnice Wro-
cławskiej (z wyróżnieniem). Obecnie prowadzi badania i pracuje nad rozprawą 
doktorską na temat współczesnych możliwości i perspektyw kształtowania pod-
wodnych habitatów mieszkalnych. Laureatka wielu krajowych i międzynarodo-
wych konkursów architektonicznych, m.in. w Nowym Jorku i Paryżu (Institut 
de France). Jej projekt był również częścią wystawy głównej „Design and Utopia: 
From Manifesto to Action” w ramach festiwalu Abierto Mexicano de Diseno. Zo-
stał on pokazany w sekcji dotyczącej kryzysu klimatycznego („Climate Emergen-
cy”). Wystawa była rodzajem przeglądu idei, materiałów i produktów, w jakich 
projektanci, architekci i artyści upatrują nadziei na rozwiązanie problemów śro-
dowiskowych i społecznych.

Katarzyna Przybyła

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, pionier druku 3D  
w Polsce, inżynier, konstruktor (twórca m.in. serii drukarek 
3D Golem), wynalazca (m.in. robotów pomiarowych dla PCz), 
programista, konsultant technologiczny i technik 3D na pla-
nie filmu „Konstruktor”. Ma własną drukarnię 3D, obecnie 
największą w Częstochowie, a jedną z czołowych w Polsce. 
Prowadzi liczne szkolenia z zakresu technologii addytywnych 
oraz druku 3D, a także wykłady i prezentacje na uczelniach,  
w szkołach i przedszkolach. Pomysłodawca i inicjator „Me-
cenatu Druku”, wspierającego charytatywnie nowatorskie 
projekty. W ramach tej inicjatywy powstały m.in. proteza 
dłoni oraz egzoszkielet. Aktywnie wspierał również służby 
medyczne i mundurowe w walce z pandemią koronawirusa, 
przekazując nieodpłatnie przyłbice ochronne, wytworzone na 
drukarkach 3D własnego projektu i konstrukcji.

Michał Liberda

Absolwentka wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP  
w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, łącząc obie techniki  
z innymi mediami.  Laureatka konkursów malarskich, m.in. konkursu 
National Geographic „Maluję, co widzę – symbol miasta w stylu Picassa”,  
w ramach którego stworzyła interpretację symbolu Krakowa - „Lajkonik”. 
Praca promowała w Polsce serial National Geographic „Geniusz: Picasso”. 
Paulina realizuje również prace konserwatorskie i restauratorskie obiek-
tów sakralnych, muzealnych oraz dzieł sztuki z kolekcji prywatnych.  
W 2020 r. przeprowadziła konserwację i restaurację kolekcji prac często-
chowskiej artystki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. Uczestniczyła w pro-
jektach konserwacji i restauracji malowideł ściennych takich obiektów, jak 
Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Opactwo Cystersów w Lubią-
żu, Łazienki Królewskie w Warszawie czy Hotel Stary w Krakowie. Swoją 
twórczością chętnie wspiera charytatywne akcje w Częstochowie.

Paulina Taranek

Polski pianista młodego pokolenia. Laureat krajowych i międzynarodowych 
konkursów muzycznych. Do jego ostatnich osiągnięć należą: II nagroda oraz 
nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora 
na XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi oraz 
nagroda dla najlepszego pianisty na XVIII Międzynarodowym Konkursie 
im. J. Brahmsa w Pörtschach. Prowadzi aktywną działalność koncertową  
w kraju i zagranicą. Jego specjalnością jest szeroko pojęta kameralistyka. 
Współtworzy m.in. duet kameralny z wiolonczelistą Wojciechem Fudalą oraz 
duet z mezzosopranem Joanną Rot. Ma na koncie 6 płyt. Jest dwukrotnym 
stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta 
Miasta Częstochowy. 

Michał Rot

Anna Fogtman
Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. Studiowała bio-
technologię i biologię molekularną na Uniwersytetach Wrocławskim i Warszaw-
skim. Współpracuje z pracownią technologii wielkoskalowych Corelab Polskiej 
Akademii Nauk. Swoją przygodę z lotami załogowymi na Księżyc rozpoczęła  
1 listopada 2017 r., kiedy dołączyła do Zespołu Medycyny Kosmicznej Euro-
pejskiego Centrum Astronautów, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam, jako 
„Crew Exploration Scientist”, zajmuje się opracowywaniem strategii ochrony 
zdrowia europejskich astronautek i astronautów – tych, którzy polecą na Księżyc 
w ciągu najbliższych lat. Koordynuje także projekty naukowe z zakresu biologii  
i medycyny kosmicznej. Współpracuje z międzynarodowymi agencjami kosmicz-
nymi, opracowując wspólne plany budowy stacji kosmicznej na orbicie Księżyca.
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Na scenie zaskakuje nas 
energią i silnym głosem 
z charakterystyczną chrypką - 
to Clödie. Poza estradą jest 
wrażliwą, skromną dziewczyną 
czyli Klaudią Trzepizur. Na co 
dzień sprawnie godzi ze sobą 
te osobowości i podbija rockową 
sceną muzyczną nie tylko 
w Polsce. Zawsze jednak 
z tras koncertowych wraca 
do Częstochowy.

 CLÖDIE  
 I KLAUDIA 
 TRZEPIZUR 
 W JEDNYM  

Magda Fijołek: Na początek zaryzykuję stwier-
dzenie, że masz dwie twarze: jedna to petarda 
muzyczna, a druga to spokojna, miła i wraż-
liwa dziewczyna. Clödie to alter ego Klaudii 
Trzepizur?

Klaudia Trzepizur: Można tak powiedzieć, że 
Clödie to właśnie taka druga ja. Jest pewną sie-
bie dziewczyną, śmiałą, twardo stąpającą po 
ziemi, ale też skromną i wrażliwą. Klaudia na-
tomiast  wciąż jeszcze walczy o tę pewność sie-
bie i ogromnie stresuje się wywiadami. Kiedyś 
byłam przekonana, że rock’n’rollowa dziew-
czyna nie może być delikatna. To przecież jest 
rock’n’roll! Ale na szczęście człowiek dorasta, 
dojrzewa i zmienia swoje przekonania. Teraz, 
kiedy trzeba, umiem pokazać pazur i różki,  
a na co dzień jestem naprawdę spokojną dziew-
czyną. Co do określenia „wrażliwa”, to czasami 
jestem taka aż za bardzo. Chciałabym uratować 
cały świat! 

Twoim muzycznym znakiem rozpoznawczym 
jest silny głos z charakterystyczną chrypką. Ja-
kim sposobem Twój delikatny głos zmienia się 
na scenie w głos lwicy? To wyćwiczony zabieg?

Ze mną było tak, iż w pewnym momencie od-
kryłam, że gdy wchodzę na pewne rejestry, to 
pojawia się u mnie chrypa. Swoją drogą cieszę 
się, że spostrzegłam to na początku mojej przy-
gody ze śpiewaniem. Właśnie wtedy zaczęłam 
szukać piosenek, w których będę mogła wyko-
rzystać ten dar. Potrafiłam całe dnie - szczegól-
nie w wakacje - siedzieć w pokoju przed ekra-
nem monitora i śpiewać w kółko z Lee Arron. 
Dziś śmieję się, że to ona nauczyła mnie śpie-
wać. 

Mocno stoisz obiema nogami w Częstochowie, 
jesteś doskonale znana w naszym środowisku 
muzycznym. Tymczasem, kiedy zajrzymy na 
Twój kanał na YT, okazuje się, że masz fanów 
w różnych zakątkach świata. Jak to się stało?

Wróciłam do Częstochowy już kilka lat temu  
i tutaj - wraz z mężczyzną mojego życia - two-
rzę dla Was muzykę. To jest fantastyczne uczu-
cie, kiedy brama się otwiera i wychodzisz ze 
swoją muzyką na świat; zaczęło się to wszystko 
od coveru utworu „Zombie”.

Czemu wybrałaś akurat tę piosenkę? 

Ponieważ jest to jeden z moich ulubionych 
utworów zespołu The Crannberries, ale także 
dlatego, że opowiada on wzruszającą histo-
rię. Zaczęliśmy nagrywać ten cover jeszcze 
wówczas, gdy Dolores była wśród nas, ale kie-
dy dowiedzieliśmy się o śmierci wokalistki, 
odłożyliśmy pracę nad nim. Pół roku później 
podjęliśmy decyzję, że zrobimy ten cover ku 
pamięci Dolores, w wersji akustycznej, a te-
ledysk nakręcimy o tzw. złotej godzinie. Do-
dam, że każdy cover, który wykonuję, coś dla 
mnie znaczy. 

Twój inny cover - „Meluzynę” - chwaliła Mał-
gorzata Ostrowska, pierwsza wykonawczyni 
tego utworu. Były ciarki?

Oj tak, Małgosia jest ikoną, a ja jestem ogromną 
fanką jej oraz jej głosu. Bardzo ucieszyłam się, 
kiedy na swoim profilu udostępniła i pochwali-
ła mój głos oraz aranżację tej piosenki. 

Na dodatek Twoje klipy mają milionowe wy-
świetlenia!!! Takie wyniki osiągają topowi wy-
konawcy...

Tak. To za każdym razem ogromne zaskocze-
nie, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tylu 
odsłon. To zasługa naszych fanów na całym 
świecie i za to ogromnie wszystkim dziękuje-
my.  

Aby uniknąć stygmatyzacji coverowej dziew-
czyny, tworzysz wraz ze swoim zespołem ory-
ginalne nagrania. Najbardziej znany to „GO!”. 
Jak wygląda praca przy tworzeniu Waszej mu-
zyki?

Covery coverami, ale przede wszystkim zajmu-
jemy się tworzeniem naszej autorskiej muzyki, 
nad którą pracujemy wspólnie z Olafem i tym 
samym nadajemy naszym piosenkom wstępny 
charakter. Później, w zależności od potrzeb, 
rozwijamy nasze utwory z polskimi oraz zagra-
nicznymi producentami. To jest nasz główny 
cel. Niebawem ujrzy światło dzienne nasz naj-
nowszy singiel, który będzie wyjątkowy. Inny 
niż te, które usłyszeliście do tej pory.

Uprawiasz gatunek muzyczny, który w tej 
chwili zszedł nieco do podziemia – jest to rock 
w czystej postaci. Co więcej, od lat jesteś mu 
wierna. Co Cię w nim pociąga?

Przede wszystkim emocje, jakie generuje we 
mnie ta muzyka i energia podczas występów 
na żywo. A to już ciężko opisać słowami.

Skoro na scenie brzmisz rockowo, to znaczy, że 
poza nią słuchasz tylko rocka?

Kiedyś słuchałam dużo cięższego heavy meta-
lu (śmiech). A dzisiaj gustuję w naprawdę róż-
nej muzyce. Pokochałam blues, lubię wracać 
do klasycznego rocka z lat 60. 70. i 80. XX w. 
Mojemu sercu dzisiaj najbliżej jest właśnie do 
klasycznego amerykańskiego rocka.

Są wokalistki, których twórczość jest dla Ciebie 
pewnego rodzaju kierunkowskazem?

Tak. Chyba każdy młody człowiek, który roz-
poczyna swoja muzyczną drogę, ma kogoś, na 
kim się w jakiś sposób wzoruje. Moją inspiracją, 
jak już wcześniej wspomniałam, była przede 
wszystkim Lee Aaron - wokalistka z lat 80. XX w. 
Pokochałam jej styl, wygląd oraz głos, który do 
tej pory mnie zachwyca! Kocham również Ste-
vena Tylera i jego osobowość sceniczną.

Wróćmy do początków. Jak to się stało, że czę-
stochowianka Klaudia Trzepizur przeistoczyła 
się w Clödie – dziewczynę z pazurem na sce-
nie? Jakie były Twoje początki?

Płynie we mnie rockowa krew i od zawsze by-
łam związana z tym gatunkiem muzycznym. 
Początki były ciężkie. Najtrudniej mi było wyjść 
do ludzi i przełamać wewnętrzny strach przed 
występami publicznymi. Rozpoczynałam  
w czterech ścianach pokoju, później zaczęły 
się pomalutku występy karaoke, aż zamarzy-
łam o zespole. Pierwszą kapelę stworzyłam  
w Częstochowie, jednak ta przygoda skończyła 
się dość szybko. Później wyjechałam do Krako-
wa i tam współtworzyłam kolejny zespół, ale 
nasze drogi również się rozeszły. Od 2017 r. 
jestem na maksa zaangażowana w tworzenie  
i rozwijanie swojej muzyki oraz w promowanie 
marki Clödie na całym świecie. Mogę już teraz 
powiedzieć, że jest to zarówno moja praca, jak  
i hobby. Cieszę się, że mogę robić to, co kocham.

Po drodze brałaś udział w programie „The Vo-
ice of Poland” i preeliminacjach do konkursu 
Eurowizji. Zdecydowałaś się na to, bo chciałaś 
się sprawdzić?

Tak. Udział w programach telewizyjnych wy-
nikał z ogromnej chęci sprawdzenia własnych 
możliwości i umiejętności, był także próbą 
przełamania wewnętrznej niepewności. Jeśli 
chodzi o konkurs Eurowizji, to tak naprawdę 
do udziału w nim namówił nas jeden z ogrom-
nych fanów tego konkursu. My sami wcześniej 
nawet nie pomyśleliśmy, aby porywać się na 
udział w takim wydarzeniu. Nie wiem, czy 
wszyscy to wiedzą, ale fani eurowizyjni to jed-
na z największych grup fanów muzycznych  
w całej Europie. I tutaj też ogromnym zaskocze-
niem był tak pozytywny odbiór naszego utwo-
ru „Go!” przez tę właśnie grupę odbiorców. 
Została nawet wystosowana do TVP petycja  
w naszej sprawie - abyśmy zostali zakwalifiko-
wani do preselekcji jako jedenasty zespół i do-
stali tak zwaną dziką kartę. To było wspaniałe 
przeżycie. 

Koncertujesz nie tylko w Polsce, ale też poza jej 
granicami, co nie jest takim błahym osiągnię-
ciem…

Mieliśmy przyjemność występować już na nie-
mieckiej, norweskiej oraz amerykańskiej scenie 
muzycznej. Jak wszystko dobrze się ułoży, to  
w przyszłym roku odwiedzimy ponownie 
Niemcy i Norwegię oraz - po raz pierwszy -  
Anglię i Austrię. Mam również cichą nadzieję 
powrócić do USA.

Z tych muzycznych wojaży wracasz jednak za-
wsze do Częstochowy. Czemu?

Częstochowa to mój dom. Tutaj znajduję spo-
kój i wyciszenie. Tu powstaje nasza muzyka. 
Tu wszystko się zaczęło.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

STYCZEŃ 202117



ROLKARZ 
Z MASZYNĄ DO SZYCIA
Dawid Duma jest zaliczany do najzdolniejszych młodych polskich projektantów mody. 
Dzięki podejmowaniu odważnych decyzji zdobył doświadczenie, otworzył się też przed 

nim świat. Odważne decyzje są, wbrew pozorom, bardzo proste do podjęcia.

Magda Fijołek: Dawid, wiem, że pierwsza maszyna do szycia, na któ-
rej zacząłeś szyć, należała do Twojej mamy. Co się z tą maszyną teraz 
dzieje?

Dawid Duma: Właściwie nic ciekawego, stanowi element układanki 
staroci w piwnicy. 

Na samym początku jednak Twoją wielką pasją były rolki. Dlaczego 
akurat one?

Rolki były moim hobby. Poznałem dzięki nim bardzo ważnych dla 
mnie ludzi. Sprawiało mi ogromną przyjemność, móc sobie pojeździć 
i porozmawiać.

Rolki pozwoliły Ci otworzyć się na świat?

Stanowiły drzwi, dzięki którym zacząłem szerzej rozumieć kulturę. 
Właściwie zawdzięczam to ludziom poznanym poprzez jazdę na rol-
kach.

Musisz przyznać, że połączenie rolek i maszyny do szycia jest dość za-
skakujące. Na ile jedna z tych rzeczy miała wpływ na drugą?

Myślę, że ludzie mają bardziej ekscentryczne połączenia pasji i pracy. 
W moim przypadku jedno i drugie w pewien sposób mnie kształ-
towało i to pod tym względem jest spójne. Miałem wtedy 13 lat, nie 
odczuwałem presji wyboru tego, co mam robić w przyszłości. Miałem 
ogromne szczęście, że samoistnie jedno przekuło się w drugie.

W kwestii szycia byłeś samoukiem?

Na początku tak, jednak z czasem miałem coraz więcej pytań, na które 
nie umiałem sam odpowiedzieć, czy znaleźć podpowiedzi w sieci. Dla-
tego zapisałem się na kurs krawiectwa w częstochowskim CKP. 

Pamiętasz, co najpierw uszyłeś?

Bardzo brzydkie rzeczy. Śmieję się, że nie miałem wstydu. Ale każda 
droga musi się od czegoś zacząć.

Miałeś 17 lat, kiedy wystartowałeś w konkursie OFF Fashion w Kiel-
cach. Dość odważnie jak na adepta krawiectwa.

Odważnie, zgadzam się - ale chciałem to robić na poważnie i szukałem 
różnych opcji, które mogłyby mi pomóc rozwijać się. Każdemu pole-
cam udział w konkursach i mierzenie się z tym, co na zewnątrz. Można 
wtedy wiele rzeczy sobie uświadomić.

Później na Twojej drodze pojawiła się Międzynarodowa Szkoła Kostiu-
mografii i Projektowania Ubioru.

Zgadza się, byłem jedynym stypendystą na roku, ponieważ w liceum 
wygrałem konkurs w Mielcu.

W tym samym czasie zacząłeś pracować we Francuskim Domu Pro-
jektowym Maison Anoufa, który cyklicznie prezentuje swoje kolekcje 
na renomowanych imprezach, m.in. na festiwalu filmowym w Cannes 
oraz na Paris Haute-Couture Fashion Week. Jak tam trafiłeś? 

Poszedłem na staż. Szyłem sukienki, projektowałem opakowania, robi-
liśmy piękne rzeczy i w pewnym momencie Ylan - dyrektor kreatywny 
- zaproponował mi wyjazd do Paryża na Fashion Week. Po tym wyjeź-
dzie zacząłem tam pracę. Wspaniały czas, wspaniali ludzie.

To jeszcze bardziej otworzyło Twoje horyzonty kreacyjne, prawda?

Poszerzyło świadomość projektową. Na pewno przekonało mnie,  
że bardzo chciałbym mieć w przyszłości własną markę. 

W 2019 r. pokazałeś swoją pracę dyplomową, która została wyróżniona 
przez magazyn Noizz.pl. Zdradź, co to była za kolekcja.

Kolekcja Unfurl 2019. Mówiąc w skrócie, chciałem w niej uchwycić nie-
ustannie zmieniającą się rzeczywistość i utrwalić w jakiś sposób moje 
subiektywne i ulotne wrażenie na temat tego, co mnie otacza. Można tę 
kolekcję zobaczyć na moim instagramie oraz na stronie MSKPU.

Znalazłeś się też w zestawieniu Nowa Fala polskich projektantów 
mody Magazynu „Viva Moda”. Brzmi to zobowiązująco.

Jestem bardzo wdzięczny za to wyróżnienie, bo jestem tam wśród pro-
jektantów, którzy są wybitni i mam poczucie, że za mało jeszcze zrobi-
łem, żeby pokładać we mnie takie nadzieje.

To nie wszystko, był też program telewizyjny „Stylowy Projekt”, w któ-
rym pokazałeś swoją nową twarz stylisty.

Bardzo, bardzo się cieszę z udziału w tym programie. Było to wyjąt-
kowo cenne doświadczenie, ale też ogromna dawka stresu i praca pod 
presją czasu i kamer. Wyzwaniem było także to, by nie rozpraszać się 
faktem, że jestem obserwowany i nagrywany, tylko skupić się na tym, 
żeby mówić z sensem.

Sporo doświadczeń jak na młodego projektanta. Jakie masz teraz plany?

W niedalekiej przyszłości skończyć studia. Najbardziej chciałbym 
tworzyć swoje ubrania i sprzedawać je pod własnym nazwiskiem, po-
mieszkać w innych miastach, pracować u Yohjiego Yamamoto - to pla-
ny trochę połączone z marzeniami. Zobaczymy, ile się spełni. Aktualnie 
przygotowuję wraz z moim przyjacielem pewien projekt, o którym nie-
długo powiem więcej. 

TWARZE PRZYSZŁOŚCI
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TWARZE PRZYSZŁOŚCI

 Kreatywność i uporządkowanie idą u niego w parze. 
 Jego specjalnością jest projektowanie okładek i komunikacja wizualna. 

 W portfolio Łukasza Piskorka znajdziecie też projekty neonów. Wielokrotnie 
 nagradzany i wyróżniany, między innymi co roku w zestawieniu tygodnika 

 „Polityka” za najlepsze okładki książkowe oraz w konkursie Polish Graphic Design Awards. 

Magda Fijołek: Zacznijmy od tego, co już 
było - czyli od Fajnych Chłopaków. By-
łeś związany z tym studiem graficznym 
przez kika lat, a mnie zafrapowało, że 
funkcjonowałeś tam jako „lewa półkula”. 
Jeżeli odniesiemy to do lewej półkuli mó-
zgowej, będzie to oznaczało, że dominują 
u Ciebie uporządkowanie i planowanie. 
Naprawdę przeważają one u Ciebie nad 
kreatywnością? Czy też należy odczytać 
to tylko jako żart?

Łukasz Piskorek: Trochę jako żart, ale 
też trochę na poważnie. W Fajnych Chło-
pakach rzeczywiście śmialiśmy się, że 
moje podejście jest bardziej poukładane  
i mocno geometryczne, a Łukasza Zbiera-
nowskiego wręcz odwrotne. Jednak obaj 
staraliśmy się wychodzić ze swoich gra-
ficznych stref komfortu. Każdy projekt 
wymaga innego podejścia. Dominacja 
stylu graficznego nad dopasowaniem do 
potrzeb klienta jest według mnie błędem, 
stąd też w moim portfolio można zna-
leźć uporządkowane, ale też mocno ilu-
stracyjne projekty. Co do kreatywności -  
w żaden sposób to nie przeszkadza, za-
wsze pierwszy jest pomysł i to od niego 
zależy, w jaką stronę zostanie przeprowa-
dzony projekt. 

Twoja prawa półkula całkiem nieźle sobie 
radzi… Ilość Twoich nagrodzonych pro-
jektów robi wrażenie. Bawisz się swoją 
pracą, a nagrody są przy okazji, czy też  
w związku z lewą półkulą traktujesz to 
jako poważne wyzwania?

Obie półkule starają się działać w koope-
racji i zapewne dlatego udaje się te nagro-
dy zdobywać. Projektowanie graficzne 
jest moją pasją. To po prostu jest dla mnie 
ogromna przyjemność, a czasem nawet 
wyróżnienie. Nie podchodzę do projek-
tów w taki sposób, by były one skrojone 
pod wygrywanie w konkursach. W grafice 
użytkowej najważniejszy jest klient doce-
lowy mojego klienta - dlatego działania 
skierowane są na osiągnięcie założeń wy-
nikających z potrzeby zleceniodawców,  
a nie na moją potrzebę zaspokajania ambi-
cji graficznych. Nagrody są super, ale nie 
są w tym wszystkim najważniejsze. A wy-
zwaniem jest każdy projekt, bo każdy jest 
inny i to w tej pracy jest wartością, która 
pozwala na nieustanny rozwój i sięganie 
po bardzo różne środki wyrazu. 

I w tym momencie wracamy do lewej pół-
kuli - Twoje prace charakteryzuje minima-
lizm, a minimalizm musi być precyzyjny 
w odczycie. Skąd inspiracja latami 60.  
XX w. w sztuce?

Muszę przyznać, że rzeczywiście począ-
tek mojej graficznej edukacji, to zdecydo-
wana fascynacja minimalizmem z tam-

KOOPERACJA
LEWEJ I PRAWEJ

PÓŁKULI

tych lat. Jednak teraz mogę stwierdzić, 
że ten styl wypływa bardziej z tego, jaki 
jestem i z mojego podejścia, które nakazu-
je mi szukać syntezy, a nie obudowywać 
ozdobnikami. Minimalizm, który wciąż 
jest obecny, szczególnie w grafice użyt-
kowej, jest dla mnie bardzo naturalny i to 
do ozdobników muszę się wewnętrznie 
przełamywać. A może wynika to z braku 
umiejętności typowego ilustratora, z bra-
ku warsztatu technicznego, który staram 
się nadrobić kreatywnością i pomysłem. 

Trzeba też stwierdzić, że minimalizm 
wrócił obecnie do łask. Myślisz, że to na-
turalny rozwój form sztuki?

Mam nieodparte wrażenie, że minima-
lizm cały czas tutaj był i nigdzie sobie nie 
poszedł. Wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób chcemy przekazać daną informa-
cję czy ideę kreatywną. Ten bardziej za-
uważalny powrót może wynikać z chęci 
uproszczenia odbioru, bądź przesytu in-
formacyjnego, z którym chcemy walczyć. 
Ogromny chaos komunikatów graficz-
nych oraz ich natężenie we współczesnym 
świecie powodują, że właśnie podejście 
minimalistyczne daje przestrzeń i oddech. 
Mimo pozornej prostoty jest bardziej wy-
magające dla odbiorcy, ale przy tym wy-
różnia się i w ten sposób spełnia swoje 
zadanie.

Koncentrujesz się na pracy z okładką 
książki. Czy to trudna forma sztuki?

Okładka ma dość proste zadanie do speł-
nienia, ma przyciągnąć czytelnika, za-
chęcić do sięgnięcia po tytuł. Oczywiście, 
jako projektant graficzny myślę pragma-
tycznie, zwracam uwagę na to, jak okład-
ka będzie się prezentowała na półce lub  
w księgarni internetowej. Moim zadaniem 
jest stworzenie takiego projektu, który 
spełni podstawowe zadanie biznesowe. 
Można to zrobić w taki sposób, by okładka 
krzyczała niczym baner na płocie, a moż-
na poprzez odpowiedni projekt dotrzeć 
do konkretnego odbiorcy, którego przy-
ciągnie niekoniecznie znana pisarka lub 
znany pisarz, a intrygująca, nieoczywista 
oprawa graficzna. Czerpiąc z doświadcze-
nia, mogę śmiało uznać, że ta druga dro-
ga, mimo że trudniejsza, jest bardziej war-
tościowa dla każdej z zainteresowanych 
stron. Czytelnicy odkrywają nie tylko 
treść książki, ale - poprzez wartość doda-
ną, którą daje okładka - znajdują również 
nowe sposoby interpretacji i dają się  wcią-
gnąć w pewną historię. Autorzy i autorki 
książek zyskują nowego świadomego 
czytelnika, który, już sięgając po książkę 
na podstawie okładki, pokazuje swoją 
wrażliwość, poczucie estetyki. Wydaw-
ca natomiast komunikuje odbiorcom, że 
traktuje ich z należytym szacunkiem, nie 
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krzyczy produktem, a jego wartością. Nie-
oczywista okładka działa trochę jak do-
brze zaprojektowane logo. Niekoniecznie 
wszystko musi być jasne na pierwszy rzut 
oka. Z kolei znając kontekst, odkrywa się 
jego pochodzenie i przede wszystkim zna-
czenie. Umiejętność nadania tej wartości 
bywa trudna. Połączenie wymagań wy-
dawcy, twórców i własnych przemyśleń 
z formatem okładki nie jest najprostszym 
zadaniem, ale z drugiej strony, dostaję kil-
kusetstronicowe wytyczne, tak więc mam 
z czego czerpać. 

Identyfikacje wizualne mają podobny cel, 
szczególnie jeśli dotyczą wydarzeń cy-
klicznych typu festiwale. Takie identyfi-
kacje tworzyłeś również w Częstochowie 
dla Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czy-
taj!” (wraz z Cezarym Łopacińskim) oraz 
Festiwalu Sztuki Współczesnej „Arteria”. 
Pomysły na kolejne rodziły się długo, czy 
też hasło edycji stawało się wytrychem?

Projekty identyfikacji wizualnych dla wy-
darzeń kulturalnych to bardzo specyficz-
na dziedzina projektowania graficznego. 
Często głównym problemem, szczególnie 
w średniej wielkości miastach, bywa brak 
środków na choćby podstawową realiza-
cję założeń komunikacji. Tempo, w jakim 
powstają takie realizacje, w połączeniu 
z bardzo szeroką grupą docelową oraz 
specyfiką danego festiwalu, też bywa 
bardzo różne i jeden czynnik wpływa 
na drugi. W przypadku obu wspomnia-
nych festiwali udało się znaleźć drogi, 
w których przeszkody stały się atutami. 
A wytrychem stawało się wszystko, co 
można było pod tę naszą ideę podcią-
gnąć. Przy pierwszym „Czytaj!” mieliśmy 
totalną wolność. Eksperymentowaliśmy 
z formatami projektów, ze składem liter, 
z plakatami typograficznymi i to była 
kompletnie nowa jakość jak na tamten 
czas w Częstochowie. Dzięki uprzejmości 
Gustawa Kubary, wydrukowaliśmy kilka 
ogromnych typograficznych plakatów, za 
to w małych ilościach, co pozwoliło ogra-
niczyć koszty. Wiedzieliśmy również, że 
jako festiwal literacki musimy znaleźć 
ciekawy i nieszablonowy sposób zagrania 
liternictwem, by już sam odbiór identyfi-
kacji wizualnej wyróżniał nas od innych 
wydarzeń kulturalnych i wskazywał na 
specyfikę przedsięwzięcia. Podobnie było 
z Arterią. Marta Frej i Tomasz Kosiński 
dawali mi pełną wolność, musiałem tyl-
ko trzymać się terminów. Takie podejście 
do realizowania projektów wydarzeń 
kulturalnych daje sporo wiatru w żagle  
i pozwala na stworzenie prac, które pozo-
stają w pamięci odbiorców i mocno iden-
tyfikują komunikację z wydarzeniem. To 
wszystko sprawdziło się w Częstocho-
wie także dlatego, że były to inicjatywy 
oddolne, wynikające z chęci działania, 

robienia czegoś razem i wspólnej pasji. 
Dzięki temu mogły powstawać szybko  
i z pełnym zaangażowaniem. Projekty 
tego typu nie są też przeliczane na zysk, 
dlatego można sobie pozwolić na większą 
dawkę eksploracji graficznej i ekspery-
mentu. Same dobre wspomnienia!

Do łask wracają również neony. Teraz już 
bardziej jako tworzywo artystyczne. Co 
Ciebie w nich pociąga?

Forma, ograniczona przez technologię 
powstawania neonów, wymusza odpo-
wiednią geometrię i jej poszanowanie, 
zatem jest to wyzwanie dla lewej półku-
li. Wejście w przestrzeń miejską, światło 
i jego rozproszenie, przekłada się na ich 
unikalność. Zdarzyło mi się zaprojekto-
wać kilka neonów, w tym dwa znajdujące 
się w Częstochowie. Wyszło całkiem za-
bawnie w kontekście tego, czym jest dla 
mnie to miasto. Bowiem jeden z tych neo-
nów to „DOM”. 

Przez wiele lat byłeś jednym z chłopaków 
teamu Fajne Chłopaki, później ruszyłeś 
dalej... To chęć niezależności i stworzenia 
własnego brandingu?

Po ponad siedmiu latach współtworzenia 
marki Fajne Chłopaki, rzeczywiście posta-
nowiłem skupić się mocniej na rozbudo-
wanej kreacji wizerunkowej, na rozwoju 
umiejętności już nie tylko graficznych, ale 
też strategicznych w tej dziedzinie. Dla-
tego pojawiło się Fuse Collective, studio 
brandingowe, w którym te umiejętności 
mogę poszerzyć, zderzając je z potrzeba-
mi klientów działających globalnie. Zmie-
niło się też na bardziej selektywne moje 
podejście do przychodzących propozycji 
współpracy. Pozwala mi to na zachowa-
nie zdrowego balansu pomiędzy pracą  
z Fuse w kreacji brandingowej, a projekto-
waniem okładek.

Od lat nie mieszkasz w Częstochowie, 
jednak co i rusz słyszy się „na mieście”  
o Tobie. Mówią znajomi, mówią ci, którzy 
cenią Twoje prace. Odnoszę wrażenie, że 
wcale nie wyjechałeś... Częstochowa czuje 
się związana z Tobą. A Ty z nią też?

Bardzo mi miło, dziękuję. Jasne, że czuję 
się z Częstochową ogromnie związany, 
tutaj kończyłem liceum, działałem w har-
cerstwie, współtworzyłem Festiwal „Czy-
taj!” i Arterię. W Łodzi, gdzie aktualnie 
mieszkam, skupiłem się już praktycznie 
tylko na projektowaniu graficznym, nie 
udało mi się spotkać ekipy takiej, jak ta 
od „Czytaj!” czy Arterii, i za tym tęsknię. 
Dodatkowo, oboje z żoną pochodzimy  
z Częstochowy, tak więc powodów do 
powrotów jest naprawdę sporo, chęci 
również.

Roman Jakobson

Mój futuryzm

Wspomnienia, listy,
szkice, wiersze, proza

 AMBROZ 
 NA TRUDNE 
 CZASY 

Autorką malowidła jest Joanna Ambroz, pro-
jektantka, malarka, absolwentka częstochow-
skiego „Plastyka” i ASP w Katowicach, jedna 
z naszych Twarzy Przyszłości. Najnowsza 
praca artystki przedstawia kobietę, patrzącą 
na turlające się jej własne głowy. Mimo tak 
osobliwej sytuacji, zachowuje pozorny spokój. 
Jest odgrodzona od głów przez wyraźne linie.

Namalowałam mural będący częścią zapro-
jektowanej przeze mnie aranżacji wejścia do 

Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. 
Dedykuję go osobom, których życie uległo 
całkowitej zmianie podczas pandemii Co-
vid-19 i którzy od nowa mierzą się z poszu-
kiwaniem siebie oraz swojego miejsca. Chcia-
łam wykorzystać potencjał pomieszczenia 
tak, aby tworzyło nową wartość – samo po-
malowanie ściany poświęconej na mural to 
było dla mnie za mało, nie wywoływałoby 
to doznania, które miałam na myśli. Dlate-
go przekonałam dyrektora Roberta Jasiaka 
do ingerencji kolorem w całym holu - mówi 
Joanna Ambroz. - Wkraczający do Ośrodka 
przechodnie zanurzają się w kolorze kobal-
towym, interpretowanym przeze mnie jako 
woda. W wodzie można się przejrzeć albo 
utopić – jak w emocjach. Woda nie ma smaku 
ani zapachu, sami nadajemy jej formę. Może-
my się jej poddać lub próbować ją okiełznać.

Wejście do OPK „Gaude Mater” powoli staje 
się dla młodych częstochowskich artystów 
przestrzenią artystycznej wypowiedzi. Do 
niedawna przestrzeń tę zajmowała typogra-
ficzna praca „Czytaj!” Cezarego Łopacińsiego, 
Szymona Golisa i Przemka Piekarskiego. Tym 
razem przyszła kolej na silny kobiecy głos. 

W tym trudnym momencie staramy się 
szukać rozwiązań, które chociaż w małym 
stopniu zaspokajają potrzeby mieszkanek  
i mieszkańców naszego miasta, związane  
z obcowaniem ze sztuką i kulturą. Stąd wziął 
się pomysł na stworzenie muralu we wspól-
nej przestrzeni, którą Ośrodek dzieli z ka-
wiarnią Skrzynka. Wybór Joanny Ambroz 
nie był przypadkowy. To młoda i zdolna 
częstochowska projektantka graficzna, któ-

ra w swoich pracach potrafi odzwierciedlić 
dzisiejsze problemy i tym samym zmusić 
do refleksji. Chcemy ponadto tym muralem 
zainaugurować szczególny dla nas rok, po-
nieważ na 2021 r. przypada jubileusz 30-lecia 
Ośrodka. Czekamy na czas, w którym będzie-
my mogli spotkać się z naszą publicznością 
oraz pracować tak jak do tej pory, spełniając 
oczekiwania odbiorczyń i odbiorców kultury  
w Częstochowie – komentuje powstanie mura-
lu Robert Jasiak, dyrektor OPK „Gaude Mater”. 

Trudno dziś przewidzieć, jak będzie wyglą-
dało życie kulturalne w tym roku. Trudno też 
wyrokować, w jakim stopniu uda się zreali-
zować plany związane z jubileuszem Ośrod-
ka Promocji Kultury. Jest jednak pewne, 
że to właśnie sztuka i kultura mogą stać się 
sposobem na przetrwanie trudnych czasów, 
być dla nas odskocznią od pandemicznej 
codzienności, okazją do nabrania dystansu  
i spojrzenia na sytuację, w której się znaleźli-
śmy, z szerszej perspektywy. 

Pandemia trzyma nas w czterech ścianach. 
W zamknięciu wiele osób przeszło prze-
obrażenie – musieliśmy na nowo spotkać 
siebie i swoich bliskich. Warunki, które przy 
pierwszym zetknięciu nie były komfortowe, 
później okazały się zbawienne w skutkach. 
Pierwsze spięcia i odcięcia spowodowane 
zbyt dużą bliskością z rodziną lub wręcz 
przeciwnie - całkowitą separacją, teraz,  
w drugiej fali owocują czymś nowym. Innym 
myśleniem o społeczności i o sobie jako sa-
modzielnej, samotnej jednostce. Zależało mi 
na tym, aby wchodząc do holu Ośrodka, za-
głębiać się w czymś innym, obcym – dodaje 
autorka muralu.   af

Pandemia wyciszyła
aktywność wielu arty-
stów i instytucji kultury,
ale nie wprowadziła ich
w letarg. Trudne czasy
wymagają twórczego
komentarza oraz dystan-
su i - jak zawsze - sztuka
staje tu na wysokości
zadania. W tym kontek-
ście warto wybrać się
do OPK „Gaude Mater”,
by przyjrzeć się nowemu
muralowi, który
tam powstał.
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CO, GDZIE, KIEDY W STYCZNIU
Styczniowe kalendarium wydarzeń kulturalnych 

znajdziecie na naszej stronie: 
www.cgk.czestochowa.pl

Jeśli chcecie, by zostało ono uzupełnione 
o Waszą imprezę, piszcie na maila: 

cgk@czestochowa.um.gov.pl

SZTUKA ULOTNA
Wszyscy artyści działający w otwartej przestrzeni publicznej muszą być przygotowani na to, że ich 

prace będą narażone nie tylko na wpływ warunków pogodowych, ale także na nieplanowane interakcje ze strony 
ludzi. Nikt tu nie przyczepia tabliczek „nie dotykać”. Często zdarza się również, że ograniczona w czasie ekspozycja 

takich dzieł jest z góry zaplanowana. To wszystko wpisane jest w naturę street artu, będącego sztuką niezwykle 
ulotną. Dlatego w street artowym numerze CGK przypominamy kilka prac, 

które były wyjątkowe, ale już znikły z naszych ulic.

 Album w sprayu 

Na koniec tej wyliczanki, w ramach „bonu-
su”, trzeba koniecznie wspomnieć o pewnej 
ulotnej publikacji. W 2009 r. Cezary Łopaciń-
ski zebrał historię częstochowskiego graffiti 
z lat 1998-2008 w postaci niezwykłego albu-
mu - wykonanego w formie przypominającej 
karton z farbami w puszkach. Była to praca 
dyplomowa przygotowana na Wydziale 
Sztuki Akademii im. Jana Długosza, w pra-
cowni prof. Andrzeja Desperaka. Wielka 
szkoda, że projekt ten miał charakter jedynie 
wewnątrzuczelniany i nie był powszechnie 
dostępny. Graficzna historia częstochow-
skich ulic jest bardzo bogata i z pewnością 
warta dokładnego opisania. Miejmy nadzie-
ję, że znajdą się kolejni śmiałkowie, którzy 
podejmą się wyzwania, by zachować pamięć 
o lokalnym street arcie, w różnych jego prze-
jawach. 

af 

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA

 Fablok RIP 

Monstfur to legenda częstochowskich ulic. 
Charakterystyczne szablony tego kolekty-
wu rozpoznawane są w całej Polsce i poza 
jej granicami. Ma on też w swoim dorobku 
sporo prac, które  w różnych okoliczno-
ściach zdążyły zniknąć z przestrzeni miej-
skiej. Można by spokojnie zapełnić nimi ten 
artykuł, a może nawet cały numer CGK. 
Warto tu jednak szczególnie wspomnieć  
o szablonie „Fablok RIP”, który znajdował się  
w podwórku kamienicy przy al. NMP 28 i te-
matycznie nawiązywał do upadku niemalże 
stuletniej polskiej fabryki lokomotyw Fablok. 
W listopadzie 2015 r. „Fablok RIP” padł łu-
pem „złodziei dzieł sztuki”, albo - mówiąc 
inaczej - ktoś marzył, by mieć swojego Mon-
stfura w domu i po prostu wymontował 
drzwi od skrzynki technicznej, na której ten 
szablon był odbity. Kradzież nie skończyła 
się jednak pełnym sukcesem, ponieważ -  
z niewiedzy, albo pośpiechu - złodziej ukradł 
tylko połowę pracy, tę, na której znajdowa-
ła się lokomotywa. Na miejscu została dru-
ga część, przepasana czarną szarfą z datą 
powstania i upadku przedsiębiorstwa oraz 
tagiem „Fablok” w górnym prawym rogu. 
Połowiczny jedynie „sukces” nie zmienia 
faktu, że był to prawdopodobnie pierwszy 
przypadek kradzieży street artowego dzieła 
w naszym mieście. 

 Czytaj ten tramwaj 

Przez kilka lat po częstochowskich torowi-
skach jeździł tramwaj pełen liter. Z jednej 
strony miał on promować Festiwal Dekon-
strukcji Słowa „Czytaj!”, a z drugiej wnieść 
w tkankę naszego miasta trochę mobilnego, 
typograficznego szaleństwa. Cała akcja mia-
ła dwie odsłony. Najpierw, w 2012 r. Łukasz 
Piskorek i Cezary Łopaciński, pomalowa-
li (oczywiście za zgodą częstochowskiego 
MPK) bryłę tramwaju w kolorowe litery. 
Dwa lata później Cezary Łopaciński, tym 
razem przy wsparciu wolontariuszy Festi-
walu „Czytaj!”, przemalował ten pojazd  
w nową typografię. Literkowy tramwaj bu-
dził entuzjastyczne reakcje częstochowian  
i był dowodem na to, że po szynach można 
wozić różne komunikaty graficzne, nie tylko 
reklamowe. Projekt zakończył swój żywot w 
sposób zupełnie naturalny. Tabor MPK cały 
czas się rozbudowuje i unowocześnia, więc  
i typograficzny tramwaj musiał zjechać  
z torowiska po kilkudziesięciu miesiącach 
podróżowania po mieście.  

 Krowy w III Alei 

Druga edycja Festiwalu Arteria (w 2012 r.) 
była bardzo różnorodna i żywiołowa. Wzięła 
w niej udział spora grupa artystów, zarówno 
lokalnych, jak i spoza Częstochowy. Wśród 
ówczesnego natłoku twórczych działań ła-
two było przegapić to, co działo się na tyłach 
kamienicy przy al. NMP 49. Doskonale zna-
na w naszym mieście Ania Wójcik i związany 
z rzeszowskim środowiskiem artystycznym 
Tomasz Rolniak stworzyli tam wspólnie nie-
typowy mural. Ich praca, lekko chaotyczna, 
krotochwilna i pure nonsensowa doskonale 
wpisywała się w klimat popadającego w ru-
inę gmachu i zaniedbanego podwórka. Kolo-
rowe krowy i kryształy tworzyły kompozy-
cję, która reprezentowała nurt absurdalnych 
narracji miejskich, graficznie opowiadanych 
w miejscach zapomnianych i ukrytych. Mu-
ral Wójcik i Rolniaka zniknął w zeszłym roku 
wraz ze starą kamienicą. Na jej miejscu po-
wstał budynek galerii usługowo-handlowej. 

 Książki paczdarek 

Kolejną street artową akcją, która promowa-
ła Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, 
były  wielkoformatowe fotografie kolektywu 
paczdarek (w składzie: Anna Wójcik, Matyl-
da Salajewska i Sławek Kuśmierz). Jesienią 
2013 r. znalazły się one na fasadzie budyn-
ku przychodni - na rogu ulicy Waszyngto-
na i alei Wolności - przynosząc do centrum 
miasta odrobinę magicznego, baśniowego 
nastroju. Utopce, rusałki, południce, duchy 
lasów robiły czary z książkowego tworzywa 
i nie mogły oderwać się od lektury. Fotogra-
ficzne murale znajdowały się na łatwo do-
stępnych ścianach, a mimo to przez kilka lat 
trwały w nienaruszonym stanie. Przechod-
nie szanowali magię tego miejsca. Z czasem 
jednak zaczęły pojawiać się na nim pierwsze 
tagi, napisy, a jeszcze później ktoś zaczął 
systematycznie wyskubywać fragmenty fo-
tografii. W zeszłym roku ostatecznie oczysz-
czono te ściany, a po pracy kolektywu pacz-
darek zostały tylko dobre wspomnienia. 

 Łapki na MGS 

W 2010 r. swoje supermoce połączyli Mon-
stfur i Cezary Łopaciński, by w trakcie trwa-
nia 7. Nocy Kulturalnej odmienić przestrzeń 
przed Miejską Galerią Sztuki. Cezary zajął 
się domalowywaniem autorskich „łapek” na 
olbrzymim banerze reklamującym 7. Trienna-
le Sztuki Sacrum, a Monstfur na ziemi, przy 
pomocy szablonów i kontenerów na śmieci, 
tworzył własną kompozycję. Tuż po imprezie 
ta druga część została uprzątnięta, natomiast 
przerobiony baner wisiał na fasadzie galerii 
jeszcze kilka miesięcy. Przez ten czas mogło 
się wydawać, że to dłonie młodych artystów 
ulicy wyzywająco wskazują na miejskie insty-
tucje kultury i mówią: „idziemy do was!”.  
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Sylwia Góra: Tworzysz sztukę 
ściśle związaną z określoną prze-
strzenią miejską. W jaki sposób 
wybierasz miejsca, które wcho-
dzą w interakcję z Twoimi pro-
jektami?

Matylda Sałajewska: Jest od-
wrotnie, to te miejsca wybierają 
mnie. Gdy dostaję propozycję 
zrealizowania instalacji, w pierw-
szej kolejności badam to miejsce  
w kontekście architektonicznym, 
urbanistycznym, historycznym  
i społecznym. Zadaję sobie szereg 
pytań, prowadzę wewnętrzny 
dialog z tym, co widzę, co mnie 
otacza. Oswajam tę przestrzeń. 
Na późniejszym etapie tworzenia 
obiektu niejednokrotnie anga-
żuję w niego lokalne społeczno-
ści, jeżeli one w danym miejscu 
występują. Sprawdzam wcze-
śniejsze i aktualne funkcje tego 
miejsca, przyglądam się temu,  
z czego jest zbudowane, jaki ma-
teriał tam występuje, w jakiej jest 
kolorystyce, czemu służy i do 
tego dobieram formę oraz de-
cyduję, w jaką interakcję wejdę  
z tą lokalizacją. Zadaję sobie pod-
stawowe pytania: „co robię?”  
i „po co robię?”. To zestaw takich 
pytań, które należy sobie zadać, 
robiąc cokolwiek, co definiujemy 
jako sztukę. Nie chodzi o udziele-
nie gotowych odpowiedzi, ale w 
ogóle o potrzebę zadawania sobie 
i innym takich pytań. Jako artyst-
ka chcę, żeby moje projekty były  
o czymś, żeby miały sens. Ten 
sens może się różnie objawiać 
np. w charakterze dzieł – użytko-
wym, edukacyjnym czy interak-
tywnym. Jednak kluczowe jest, 
żeby ta sztuka wydarzyła się po 
coś, a nie była tylko dekoracją. 

Wspomniałaś o interaktywności. 
Jak ważna jest ona w Twoich pro-
jektach?

Jest bardzo istotna. Interaktyw-
ność to dla mnie człowiek, bo 
to on się za nią kryje. Pracuję 
w przestrzeni publicznej, czyli 
realizuję projekty, które nie są 
selektywne, tylko trafiają na od-
biorcę przypadkowego, co jest 
dla mnie zdecydowanym wa-
lorem tych działań. Oczywiście 
może się też wiązać z krytyką, ale 
to jest dla mnie cenne, bo dzięki 
temu dochodzi do dialogu, który 
prowadzi do zrozumienia, bycia 
z drugim człowiekiem. Dzięki 
interakcji możemy doprowadzić 

do zmian. Jestem przekonana, 
że sztuka odgrywa ogromną 
rolę w budowaniu świadomości 
społecznej i dlatego twórcy są 
zobligowani do uważnego two-
rzenia i edukowania na poziomie 
emocjonalnym. Czyli w sferach, 
których klasyczne nauczanie nie 
podejmuje. W temacie edukacji 
systemowej jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Brak lekcji z współ-
odczuwania, szacunku, empatii, 
radzenia sobie z trudami funk-
cjonowania w świecie, zastępuje 
obcowanie ze sztuką. Dlatego in-

terakcja w moich projektach jest 
tak ważna. Bywa bardzo różna. 
Może być dosłowna lub bardzo 
subtelna. Może w oczywisty 
sposób zapraszać do wspólnego 
działania. Tak było w przypadku 
pracy „Dobry Klimat – pawilon 
edukacyjno-wystawienniczy”, 
którą zrealizowałam w ramach 
Szczytu Klimatycznego w Kato-
wicach. Powstała ona ze słomy, 
zbudowana zgodnie z zasadami 
naturalnego budownictwa. Przy 
pomocy performansów, wystaw 
interaktywnych, pokazów filmo-
wych, instalacji artystycznych 
opowiadała o zrównoważonym 
rozwoju, propagowaniu dobrych 
nawyków, życiu bez nadmiaru,  
z wrażliwością na świat przyrody 
i świat zwierząt. Z kolei „Staw” 
czy „Kuszenie” w Pałacu Scho-

ena, zrealizowane z kilkudzie-
sięciu kilometrów napiętych nici, 
w niedosłowny sposób odnosiły 
się do kontekstu historycznego 
i dawnej funkcji miejsca, czyli 
zakładów włókienniczych, dziś 
opuszczonych i ziejących pustką, 
dotykając w odbiorcach pokła-
dów emocjonalnych. 

Tak, jak wspomniałaś, edukacja 
w polskich szkołach w wielu za-
kresach zawodzi. Ewidentnym 
brakiem jest edukowanie przy-
szłego odbiorcy, który zetknie 

się ze sztuką współczesną, nieco 
bardziej wymagającą. W galerii 
sztuki dzieło trafia do  wyselek-
cjonowanego odbiorcy. Sztuka  
w przestrzeni miejskiej nie prze-
chodzi takiej selekcji. Z jakim od-
biorem spotykają się Twoje pro-
jekty, jak na nie reagują ludzie?

Jest bardzo różnie. Czasami po-
jawia się lęk i rodzaj pewnego 
wycofania, czasami nawet agre-
sja, akty wandalizmu, wrogie 

komentarze, np. że lepiej zamiast 
tego załatać drogę czy poszerzyć 
chodnik. Ale często jest też pole 
do rozmowy, do komunikacji, 
możliwość spotkania. Jak zauwa-
żyłaś, to nie jest wyselekcjonowa-
ny odbiorca, który idzie do galerii 
sztuki, bo chce tam pójść, bo jest 
tam stałym bywalcem. Mnie in-
teresuje odbiorca, który nie ob-
cuje ze sztuką na co dzień, który 
nie jest z nią obyty, który spojrzy 
na nią z innej strony. Taka sztu-
ka to jest wyzwanie. Zatrzymać 
człowieka, który idzie do pracy, 

do sklepu czy gdzieś się spieszy 
i skłonić go do refleksji. Przekrój 
reakcji na sztukę w przestrzeni 
publicznej to jest trochę przekrój 
dzisiejszego społeczeństwa. Pa-
miętam, jak jakieś siedemnaście 
lat temu podejmowałam pierw-
sze próby tworzenia na ulicy. 
Wtedy te reakcje były inne niż 
obecnie. Można się było spotkać 
przede wszystkim z szokiem, 
brakiem zrozumienia. Dzisiaj te 
działania są już powszechniejsze, 

 WYZWANIE 
 JEST MI POTRZEBNE 
 DO CODZIENNEGO 
 FUNKCJONOWANIA 

 Rozmawiamy z Matyldą Sałajewską - 
 absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego 

 w Częstochowie oraz Wydziału Projektowania Graficznego katowickiej Akademii 
 Sztuk Pięknych. Artystką tworzącą projekty w przestrzeni publicznej. 

STREET ARTOWA CZĘSTOCHOWA

...SOBIE POWĘDROWAŁ
Był 14 grudnia zeszłego roku, 10 dni przed Świętami Bożego Narodzenia. W mediach pojawiła się informacja o tym, że zmarł Piotr Machalica. 
Wiadomość zaskoczyła wielu. Szczególnie mocnym echem odbiła się w Częstochowie. To tutaj był On przez 12 lat dyrektorem artystycznym 

Teatru im. Adama Mickiewicza. Przez 12 lat Jego głos słyszeliśmy przed spektaklami i w ich trakcie. Był jednym z nas – mieszkańców 
Częstochowy i w naszym mieście został pochowany. Poprosiliśmy Jego przyjaciół, aby opowiedzieli o Nim. Nie tylko o aktorze, 

ale też o Piotrusiu lub Piotruniu, jak zdrobniale o Nim mówili.

WSPOMNIENIE
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 Robert Dorosławski, 
 dyrektor Teatru 

 im. Adama Mickiewicza 
 w Częstochowie 

Wśród setek wpisów w social mediach, jakie po-
jawiły się po śmierci Piotra, najbardziej wzruszył 
mnie post Andrzeja Saramonowicza: Julian Tuwim 
powiedział: „Nie wiem, co się na świecie zrobiło, 
ale zaczynają teraz umierać ludzie, którzy dawniej 
nigdy nie umierali”. I to właśnie dziś czuję. 
Ja czuję podobnie… Niby piętnaście lat przyjaźni to 
nie tak dużo, ktoś powie. Dla mnie to jednak ponad 
ćwierć dotychczasowego życia. Piętnaście lat teatral-
nych i pozateatralnych spotkań, rozmów, podróży 
po całym kraju… Piotr prowadził dobry, solidny te-
atr o urozmaiconym repertuarze. Robił to skromnie, 
z pokorą, z pewnym zażenowaniem nawet, że ma 
czymś, a już, nie daj Boże, kimś, zarządzać. Uwagi 
sceniczne przekazywał trafne, choć w sposób lapi-
darny. Połączyła nas nie tyle praca, co estetyczne 
współodczuwanie i upodobanie do poetyckiego 
śpiewania. To znaczy śpiewał On; mnie czasami do-
puszczał do słowa mówionego, co było dla mnie za-
szczytem, z czego czerpałem frajdę, za co jestem Mu 
wdzięczny. Nie zawsze był szczęśliwy. Rozpacz-
liwie szukał własnego miejsca. Właściwie dopiero 
od kilku lat zacząłem widywać Go uspokojonego  
i w sumie radosnego. To nie pierwszy dyrektor 
naszego „Mickiewicza”, który odszukał w Często-
chowie swoje miejsce. Piotr odnalazł je, co prawda, 
w pobliskiej Blachowni. Czuł się kochany. Ślub był 
piękny. Niespełna trzy miesiące temu… Trafnie ujął 
to znawca dusz, Jan Wołek, w napisanej specjalnie 
dla Piotra piosence, która stała się tytułową na wy-
danej przezeń płycie:

 I chociaż w świecie, który gaśnie
 Chcesz zrobić coś, by było jaśniej
 Wiara, nadzieja i poezja
 Wszystko magnezja
 Lecz chociaż chmury płyną nisko
 Pomiędzy grobem a kołyską
 Żeby tak całkiem źle nie było
 Trafia się miłość

Piotrowi wreszcie się trafiła. I dlatego tak niespra-
wiedliwe jest, że właśnie teraz musiał odejść…

 Agata Hutyra, aktorka 

Moje pierwsze wspomnienie o Piotrze to 
ciepła, słoneczna jesień roku 2007. Piotr 
przyjechał do Częstochowy, żeby objąć dy-
rekcję naszego teatru. Spotkaliśmy się przy 
realizacji filmu dokumentalnego ,,Spacer 
po Częstochowie”. Jechaliśmy Alejami do-
rożką, patrzyłam na Jego wielkie dłonie,  
a On, chowając je, powiedział, że je kiedyś 
odmroził.
W spektaklu ,,Hemar w chmurach” ze-
tknęliśmy się już na scenie. Pamiętam, jak 
siedzieliśmy za kulisami, czekając na wej-
ście do ,,Rumby”. Piotr zawsze w milcze-
niu i zamyśleniu. I jeszcze piosenka ,,Wróć 
do Lwowa”, którą śpiewał, a ja lubiłam jej 
słuchać z zascenia. Kolejne wspomnienie 
to sztuka ,,Do dna”, kiedy w finale spoty-
ka się dwoje pogubionych, okaleczonych 
ludzi. Piotr jako Kostia, mój sceniczny mąż  
z czerwonym nosem klauna, patrzy na 
mnie przez szybę i mnie nie widzi. Były 
jeszcze ,,Trzy siostry” Czechowa i ,,Miesz-
czanin szlachcicem”…, film ,,15 fotografii”. 
Lubiłam przechodzić koło prowadzącej na 
scenę garderoby Piotra. Zapach wody toa-
letowej…
A! Jeszcze nasze spotkanie w moim domu, 
w sierpniu tego roku. Siedzieliśmy na we-
randzie: Piotr i Ola z zaproszeniem na ich 
ślub, a ja z Adamem. Rozpętała się burza,  
a my coraz głębiej przesuwaliśmy stół i 
krzesła, uciekając przed ulewą.

 Krzysiek Niedźwiecki, 
 muzyk 

Piotra Machalicę zacząłem kojarzyć pod koniec 
lat 80. XX w. Telewizja emitowała wówczas se-
rial „Na kłopoty Bednarski”, który zaczynał się 
piosenką śpiewaną właśnie przez Piotra. 
Nasze pierwsze osobiste spotkanie miało miejsce 
przy realizacji spektaklu „Stachura”, do którego 
zaprosili mnie Marcin Lamch i Robert Dorosław-
ski. Na pierwszych próbach zaskoczyło mnie, że 
Piotr sprawia wrażenie wycofanego, skromne-
go, a może nawet zawstydzonego. Inaczej wy-
obrażałem sobie znanego aktora z Warszawy. Ta 
zawodowa znajomość szybko przeszła na grunt 
prywatny. Dzisiaj, po dwunastu latach, mam od-
wagę nazwać to przyjaźnią. 
Piotr był niezwykle czuły na drugiego człowie-
ka. Bardzo uważnie słuchał i naprawdę intereso-
wało Go to, co się do Niego mówi. Nie czuło się 
żadnej negatywnej emocji - tylko czystą akcepta-
cję i zrozumienie. Nieistotna była różnica wieku 
między nami, bo miał otwarte serce i otwarty 
umysł.
Na co dzień był człowiekiem z ogromnym po-
czuciem humoru i dystansu, zarówno do siebie, 
jak i rzeczywistości. Bardzo lubił muzykę. Dużo 
jej słuchał, przy niej się wzruszał. Chociaż po-
trafił także godzinami śpiewać piosenki Czer-
wonych Gitar, Młynarskiego, Osieckiej, Skal-
dów. Czasem - dzięki pamięci Piotra do tekstów  
i Michała Walczaka do akordów - byliśmy razem 
niczym szafa grająca…
Piotr nigdy i nigdzie się nie spieszył. Robił 
wszystko dokładnie i spokojnie, poczynając od 
prozaicznych, codziennych rzeczy, po sprawy 
zawodowe. Swoją obecność na scenie traktował 
bardzo serio - wchodził na nią w nienagannie 
czystych butach, garniturze i najlepiej na świe-
cie wyprasowanej koszuli. Kiedyś zapomniał 
zabrać na koncert spinki do mankietów, pocie-
szaliśmy Go, aby się tak nie przejmował, że ich 
nie widać spod marynarki. Wtedy zapadła wy-
mowna cisza.
Będzie mi Go brakowało, chociaż tylko „sobie 
powędrował”… - jak zwykł mawiać o Wojciechu 
Młynarskim, czy zmarłym niedawno Andrzeju 
Strzeleckim.

 Piotr Czok, realizator dźwięku 

Piotra poznałem na początku Jego kadencji dyrek-
torskiej w naszym teatrze. Dokładnie pamiętam ten 
dzień. Wchodził po schodach ze swoim psim przy-
jacielem. Z lekką nieśmiałością przedstawiłem się 
i powiedziałem, czym się zajmuję w teatrze. Z cza-
sem przeszliśmy z Piotrem na „ty”, ale nie zmieniło 
to sytuacji, że był On moim dyrektorem. Darzyłem 
Go wielkim szacunkiem. Był osobą otwartą i przyja-
cielską. Zawsze wspierał człowieka dobrym słowem, 
jak tylko wiedział, że jest jakiś problem. Starał się ła-
godzić między ludźmi zwady, których czasem jest 
dużo przy produkcji spektaklu. Miałem przyjemność 
zrealizować z Piotrem Jego koncerty „Stachura” „MA-
CHALista przebojów” oraz wiele spektakli, w których 
występował. Zawsze była to praca bezstresowa, choć 
ja jestem nerwusem (śmiech). 
Kilka razy miałem przyjemność wracać z Piotrem Jego 
autem. Te podróże były bardzo pozytywne i wnoszące 
dużo do mojego życia. Zawsze pojawiał się na mojej 
twarzy wielki uśmiech, kiedy Go spotykałem. Czeka-
łem na jakiś dowcip w ciężkim stylu, który Piotr lubił. 
Nawet teraz, gdy to piszę, uśmiecham się. Piotr za-
wsze pozostanie w mojej pamięci.

 Piotr Borowski, aktor 

Piotrka poznałem jesienią 2010 r. w Och teatrze  
w Warszawie, kiedy zaczynaliśmy próby do „Week-
endu z R.”, w reżyserii Krystyny Jandy. Pamiętam, jak 
Mu się nieśmiało przedstawiłem. Coś nas z Piotrkiem 
połączyło. Jakaś więź. Kilka lat temu, podczas trasy  
z poezją Tuwima, gdzieś w Polsce przy śniadaniu, za-
pytał mnie, czy mam przyjaciela? Bez chwili zastano-
wienia powiedziałem, że tak, że mam Jego. Specjalnie 
się nie zdziwił. 
Wiedzieliśmy, że chcemy coś jeszcze razem zrobić. 
Wpadł mi w ręce tekst „Kredytu” Jordi Galcerana. 
Piotrkowi sztuka się spodobała. Zaczęliśmy od prób 
w Jego mieszkaniu w Warszawie, a skończyliśmy pre-
mierą w Częstochowie w kwietniu 2016 r. Nigdy nie 
byłem tak zestresowany jak w dniu premiery. Piotrek 
jeszcze na III generalnej mierzył się z tekstem. I pod-
czas premiery odpalił. Stara szkoła. Ostatni „Kredyt” 
zagraliśmy we wrześniu tego roku w Teatrze Polonia 
w Warszawie. Graliśmy jeszcze razem w Och teatrze 
w spektaklu „Casa Valentina”, też w reżyserii Maćka 
Kowalewskiego. Piotrek grał kobietę, Tereskę w blond 
peruce na głowie i w crocsach na nogach. Grał pięknie. 
Jak zwykle. Był pięknym człowiekiem. Wrażliwym, 
szczerym, ciepłym, mądrym, szczodrym, inteligent-
nym, z ogromnym poczuciem humoru. I był prawdzi-
wym przyjacielem.

TWARZE PRZYSZŁOŚCI

 Kreatywność i uporządkowanie idą u niego w parze. 
 Jego specjalnością jest projektowanie okładek i komunikacja wizualna. 

 W portfolio Łukasza Piskorka znajdziecie też projekty neonów. Wielokrotnie 
 nagradzany i wyróżniany, między innymi rokrocznie w zestawieniu tygodnika 

 „Polityka” za najlepsze okładki książkowe oraz w konkursie Polish Graphic Design Awards. 

Magda Fijołek: Zacznijmy od tego, co już 
było - czyli od Fajnych Chłopaków. By-
łeś związany z tym studiem graficznym 
przez kika lat, a mnie zafrapowało, że 
funkcjonowałeś tam jako „lewa półkula”. 
Jeżeli odniesiemy to do lewej półkuli mó-
zgowej, będzie to oznaczało, że dominują 
u Ciebie uporządkowanie i planowanie. 
Naprawdę przeważają one u Ciebie nad 
kreatywnością? Czy też należy odczytać 
to tylko jako żart?

Łukasz Piskorek: Trochę jako żart, ale 
też trochę na poważnie. W Fajnych Chło-
pakach rzeczywiście śmialiśmy się, że 
moje podejście jest bardziej poukładane  
i mocno geometryczne, a Łukasza Zbiera-
nowskiego wręcz odwrotne. Jednak obaj 
staraliśmy się wychodzić ze swoich gra-
ficznych stref komfortu. Każdy projekt 
wymaga innego podejścia. Dominacja 
stylu graficznego nad dopasowaniem do 
potrzeb klienta jest według mnie błędem, 
stąd też w moim portfolio można zna-
leźć uporządkowane, ale też mocno ilu-
stracyjne projekty. Co do kreatywności -  
w żaden sposób to nie przeszkadza, za-
wsze pierwszy jest pomysł i to od niego 
zależy, w jaką stronę zostanie przeprowa-
dzony projekt. 

Twoja prawa półkula całkiem nieźle sobie 
radzi… Ilość Twoich nagrodzonych pro-
jektów robi wrażenie. Bawisz się swoją 
pracą, a nagrody są przy okazji, czy też  
w związku z lewą półkulą traktujesz to 
jako poważne wyzwania?

Obie półkule starają się działać w koope-
racji i zapewne dlatego udaje się te nagro-
dy zdobywać. Projektowanie graficzne 
jest moją pasją. To po prostu jest dla mnie 
ogromna przyjemność, a czasem nawet 
wyróżnienie. Nie podchodzę do projek-
tów w taki sposób, by były one skrojone 
pod wygrywanie w konkursach. W grafice 
użytkowej najważniejszy jest klient doce-
lowy mojego klienta - dlatego działania 
skierowane są na osiągnięcie założeń wy-
nikających z potrzeby zleceniodawców,  
a nie na moją potrzebę zaspokajania ambi-
cji graficznych. Nagrody są super, ale nie 
są w tym wszystkim najważniejsze. A wy-
zwaniem jest każdy projekt, bo każdy jest 
inny i to w tej pracy jest wartością, która 
pozwala na nieustanny rozwój i sięganie 
po bardzo różne środki wyrazu. 

I w tym momencie wracamy do lewej pół-
kuli - Twoje prace charakteryzuje minima-
lizm, a minimalizm musi być precyzyjny 
w odczycie. Skąd inspiracja latami 60.  
XX w. w sztuce?

Muszę przyznać, że rzeczywiście począ-
tek mojej graficznej edukacji, to zdecydo-
wana fascynacja minimalizmem z tam-
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tych lat. Jednak teraz mogę stwierdzić, 
że ten styl wypływa bardziej z tego, jaki 
jestem i z mojego podejścia, które nakazu-
je mi szukać syntezy, a nie obudowywać 
ozdobnikami. Minimalizm, który wciąż 
jest obecny, szczególnie w grafice użyt-
kowej, jest dla mnie bardzo naturalny i to 
do ozdobników muszę się wewnętrznie 
przełamywać. A może wynika to z braku 
umiejętności typowego ilustratora, z bra-
ku warsztatu technicznego, który staram 
się nadrobić kreatywnością i pomysłem. 

Trzeba też stwierdzić, że minimalizm 
wrócił obecnie do łask. Myślisz, że to na-
turalny rozwój form sztuki?

Mam nieodparte wrażenie, że minima-
lizm cały czas tutaj był i nigdzie sobie nie 
poszedł. Wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób chcemy przekazać daną informa-
cję czy ideę kreatywną. Ten bardziej za-
uważalny powrót może wynikać z chęci 
uproszczenia odbioru, bądź przesytu 
informormacyjnego, z którym chcemy 
walczyć. Ogromny chaos komunikatów 
graficznych oraz ich natężenie we współ-
czesnym świecie powodują, że właśnie 
podejście minimalistyczne daje przestrzeń 
i oddech. Mimo pozornej prostoty jest bar-
dziej wymagające dla odbiorcy, ale przy 
tym wyrożnia się i w ten sposób spełnia 
swoje zadanie.

Koncentrujesz się na pracy z okładką 
książki. Czy to trudna forma sztuki?

Okładka ma dość proste zadanie do speł-
nienia, ma przyciągnąć czytelnika do 
sięgnięcia po tytuł. Oczywiście, jako pro-
jektant graficzny myślę pragmatycznie, 
zwracam uwagę na to, jak okładka będzie 
się prezentowała na półce lub w księ-
garni internetowej. Moim zadaniem jest 
stworzenie takiego projektu, który spełni 
podstawowe zadanie biznesowe. Można 
to zrobić w taki sposób, by okładka krzy-
czała niczym baner na płocie, a można po-
przez odpowiedni projekt dotrzeć do kon-
kretnego odbiorcy, którego przyciągnie 
niekoniecznie znana pisarka lub znany 
pisarz, a intrygująca, nieoczywista opra-
wa graficzna. Czerpiąc z doświadczenia, 
mogę śmiało uznać, że ta druga droga, 
mimo że trudniejsza, jest bardziej war-
tościowa dla każdej z zainteresowanych 
stron. Czytelnicy odkrywają nie tylko 
treść książki, ale - poprzez wartość doda-
ną, którą daje okładka - znajdują również 
nowe sposoby interpretacji i dają się  wcią-
gnąć w pewną historię. Autorzy i autorki 
książek zyskują nowego świadomego 
czytelnika, który, już sięgając po książkę 
na podstawie okładki, pokazuje swoją 
wrażliwość, poczucie estetyki. Wydaw-
ca natomiast komunikuje odbiorcom, że 
traktuje ich z należytym szacunkiem, nie 


