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co, gdzie, kiedy w marcu 2021

W   ystawa pt. „Historia Częstochowy 
– miasta nad Wartą” będzie prezen-
towała zabytki archeologiczne pocho-

dzące wyłącznie z badań wykopaliskowych prowa-
dzonych w obrębie Starego Miasta (z lat 2007-2012). 
Zbiór zostanie wzbogacony o zestaw artefaktów po-
zyskanych podczas badań archeologicznych przy po-
bliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zyg-
munta oraz podczas remontu ul. Nadrzecznej, gdzie 
dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. 
Barbary oraz cmentarza przykościelnego.
Zakres chronologiczny wystawy obejmuje okres od 
XVI do XVIII w. Ekspozycja przybliży zwiedzającym 
historię pierwszego Ratusza i jego funkcji na tle hi-
storii miasta.
Organizator wystawy – Muzeum Częstochowskie - 
po raz pierwszy zaprezentuje publiczności zabytki 
odkryte w ostatnich latach na Starym Mieście oraz 
wyniki badań prowadzonych nad problematyką 
układu przestrzennego tej części Częstochowy (ca-
łość w specjalnej oprawie multimedialnej). W części 
nadziemnej obiektu znajdować się będzie kawiarnia.
Jeśli prace związane w rewitalizacją Starego Rynku 
przebiegną zgodnie z planem, otwarcia wystawy 
można się będzie spodziewać latem tego roku.

 WYSTAWA 
 W PODZIEMIACH 
 STAREGO RYNKU 

W ramach rewitalizacji Starego Rynku powstał też kompleks muzealny, zawierający fragmenty pierw-
szego częstochowskiego ratusza. Wkrótce w jego podziemiach można będzie zobaczyć wystawę poświę-

coną historii Częstochowy.
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Na pierwszej stronie nawiązujemy 
do okładki albumu „Patterns in jazz” (1956) 
Gila Melle, zaprojektowanej 
przez Reida Milesa. 
Zdjęcia: Joanna Barchetto, Sisi Cecylia, 
Piotr Dłubak, Łukasz Kolewiński, 
Jacek Poremba, Marcin Szczygieł 
oraz z archiwum artystów.   
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G łówne zadania, jakie będą realizo-
wane w ramach programu to m.in. 
zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom w schronisku przy ulicy 

Gilowej, opieka i dokarmianie wolno żyjących 
kotów, kastracja i sterylizacja bezdomnych psów 
i kotów, poszukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych mio-
tów, opieka nad zwierzętami, które ucierpiały 
w wyniku zdarzenia drogowego, zapewnienie 
miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodar-
stwie rolnym, znakowanie bezdomnych psów 
przebywających w schronisku, promowanie po-
staw i zachowań przyjaznych zwierzętom.

Nad realizacją programu będą czuwały: czę-
stochowski oddział Towarzystwa Opieki Nad 
Zwierzętami, Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta, organizacje 
pozarządowe zajmujące się opieką nad zwierzę-
tami, a także Straż Miejska, Komenda Miejska Po-
licji i Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

Na wszystkie zadania wchodzące w skład 
programu w budżecie miasta zarezerwowano 

niemal 1,5 mln zł. 1,2 mln zł otrzyma schroni-
sko dla bezdomnych zwierząt, 6 tys. zł zosta-
nie przeznaczone na opiekę nad bezdomnymi 
kotami, kolejne 6 tys. zł na zapewnienie opieki 
zwierzętom gospodarskim, 50 tys. zł na stery-

lizację i kastrację kotów wolno żyjących oraz 
178,5 tys. zł (z czego 128,5 tys. zł z budżetu 
obywatelskiego) na sterylizację i kastrację psów 
i kotów, których właściciele mieszkają na tere-
nie miasta.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Częstochowscy radni zatwierdzili program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2021 rok. Jego celem jest zarówno 

opieka, jak i zapobieganie bezdomności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.
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N a najbliższe cztery lata mamy dosyć ambitne plany inwesty-
cyjne, także z dofinansowaniem z europejskich funduszy. Aby 
móc je realizować, potrzebujemy dodatkowego ,,zastrzyku” 

finansowego. Tak jak inne samorządy, Częstochowa – za zgodą Rady 
Miasta – zdecydowała więc o otworzeniu na potrzeby miasta nowej linii 
kredytowej. Jest bardzo korzystna – to swego rodzaju bonus za racjonalne 
zarządzanie finansami i polityką kredytową. Ze środków Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego korzystamy zresztą już od kilkunastu lat… 
Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne w okresie realizacji dużych 
przedsięwzięć nie jest niczym dziwnym, a zwłaszcza w czasie, kiedy mia-
sto obciążane jest wyższymi wydatkami. Coraz więcej musimy dokładać 
do subwencji oświatowej (obecnie już grubo ponad 100 mln zł rocznie), 
trzeba wyrównać straty miejskiego szpitala – spowodowane zbyt niskim 
kontraktem z NFZ, zadania zlecane nam przez rząd są ciągle niedosza-
cowane, więcej płacimy też np. za prąd. Jednocześnie mamy mniejsze 
dochody, choćby z PIT. Częściowo przez zmiany podatkowe, częściowo 
z powodu ,,przyblokowanych” pandemią branż gospodarki. Kilka lat 
temu nasz własny wkład w miejskie inwestycje oraz pozyskane przez nas 
środki bezzwrotne (głównie z UE) sięgał 70% kosztów miejskich inwesty-
cji. Teraz to ok. 57% – resztę trzeba brać głównie z kredytu. To nie tylko 
skutek pandemii. Także tego, o czym miasta i gminy alarmują nie od dziś 
– sukcesywnego finansowego osłabiania samorządów. 
Na szczęście ciągle jesteśmy oceniani jako miasto sięgające po kredyt 
ostrożnie i umiarkowanie. W niedawnym raporcie Najwyższej Izby Kon-
troli oceniono, że sensownie zarządzamy swoim długiem, dobrze moni-
torujemy jego cele, dbamy o minimalizację kosztów jego obsługi i o płyn-
ność finansową. Podobnie ocenia nas niezależna agencja ratingowa Fitch, 

która przyznaje Częstochowie rating i weryfikuje jej zdolność kredytową. 
Otwierając ten nowy kredyt, mamy dostęp do pieniędzy, po które bę-
dziemy sięgać wtedy, gdy będzie to potrzebne. Transze będą realizowa-
ne w zależności od inwestycyjnych harmonogramów czy rozstrzygnięć 
w przetargach. Wśród tych inwestycji z pewnością będą kolejne inwe-
stycje drogowe, m.in. z programem budowy i przebudowy dróg lokal-
nych i dzielnicowych, rozbudową DK-46 oraz przebudowa alei Wojska 
Polskiego czy zadania termomodernizacji kolejnych budynków publicz-
nych. Środki z kredytu EBI pójdą tylko na zadania z naszej Wieloletniej 
Prognozy Finansowej – w wysokości zapisanej w transzy lub niezbędnej 
do sfinansowania konkretnego zakresu inwestycji w konkretnym roku. 
Miejmy świadomość, że to nie w samorządowych zobowiązaniach fi-
nansowych należy szukać tych największych obciążeń dla obywatelek 
i obywateli. Do spłaty są przede wszystkim długi zaciągane przez budżet 
państwa – rząd obecny i rządy poprzednie. W ich kontekście długi samo-
rządów są niewielkie – w Częstochowie, w przeliczeniu na osobę, poziom 
tego zadłużenia jest niemal 10 razy niższy niż poziom długu Skarbu Pań-
stwa. Po kredyt samorządy sięgałyby… jeszcze bardziej umiarkowanie, 
gdyby tylko w centrum zrozumiano, że o dobrą koniunkturę w samorzą-
dach należy dbać, a nie ją nadszarpywać. Łatwiej i taniej samorządowcy 
mogliby wówczas wypełniać swoją główną misję, a więc czuwać nad roz-
wojem miast, standardem życia, zaspokajaniem potrzeb i aspiracji lokal-
nych wspólnot, które to właśnie samorządowcom są zgłaszane w pierw-
szej kolejności… 

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

... o środki z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego 
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EDU-AKCJA PO RAZ DRUGI
W marcu ruszy II edycja programu „EDU-AKCJA - to wiem, to rozumiem, to umiem”, którego celem jest przeciwdzia-
łanie negatywnym społecznym skutkom pandemii. W ubiegłym roku Miasto uruchomiło pilotażowo zajęcia wyrów-
nawcze w 8 szkołach podstawowych dla dzieci w klasach I-VIII. Teraz będą się odbywać w kolejnych 13 placówkach.

W związku z trwającą pandemią 
do szkoły chodzą obecnie jedynie 
uczennice i uczniowie klas I-III, 
pozostali od wielu tygodni mu-
szą korzystać z możliwości, jakie 
daje nauka zdalna. Zgodnie z za-
powiedziami rządu i ponownym 
wzrostem liczby zakażeń, w naj-
bliższym czasie prawdopodobnie 
nic się nie zmieni. Nie wszyscy 
dobrze sobie radzą z taką sytuacją. 
Nie wszystkie skutki izolacji są te-
raz widoczne; będziemy się z nimi 
mierzyć w najbliższej przyszłości, 
a także już po zakończeniu pan-
demii.
W październiku ubiegłego roku 
Miasto zainicjowało pilotażowo 
akcję, która była odpowiedzią na 
zdiagnozowane przez dyrekto-
rów i nauczycieli potrzeby eduka-
cyjne dzieci. Od października do 
grudnia skorzystało z niej ponad 
1 tys. uczniów, a zajęcia odbywały 
się 8 szkołach podstawowych.
Od 1 marca do 31 maja 2021 r. pro-
gram pn. „EDU-AKCJA - to wiem, 

to rozumiem, to umiem” będzie 
kontynuowany w 13 placówkach: 
11 miejskich szkołach podstawo-
wych i dwóch zespołach szkolno-
-przedszkolnych.
Będą się tam odbywać zajęcia 
wyrównawcze dla uczennic 
i uczniów, którzy mają trudno-
ści w nauce. Jest to w założeniu 
wsparcie dla tych, którzy z róż-
nych przyczyn nie radzą sobie 
w zadowalający sposób z opa-
nowaniem wymaganych wiado-

mości i umiejętności, a także po-
trzebują więcej czasu na to, by je 
przyswoić. Ten program to pomoc 
w opanowaniu i utrwalaniu wia-
domości przewidzianych w pod-
stawie programowej.
Jednocześnie odbywać się będą 
w tych szkołach zajęcia rozwijają-
ce, które z kolei mają być systemo-
wym wsparciem szkoły w pracy 
z uczniem zdolnym. Dzięki temu 
możliwe będzie osiąganie przez 
poszczególnych uczniów sukce-

sów edukacyjnych na miarę ich 
możliwości. Oni także są przecież 
w jakiś sposób poszkodowani 
przez pandemię. 
Urząd Miasta Częstochowy - jako 
organ prowadzący - chce zapew-
nić każdemu z uczniów warunki 
do nadrobienia braków oraz stwo-
rzyć przyjazną, bezpieczną atmos-
ferę na zajęciach, które oczywiście 
będą się odbywać z zachowaniem 
epidemicznych obostrzeń.
W drugiej edycji programu weź-
mie udział 13 szkół podstawo-
wych, a objętych nim zostanie 
2504 osób. Łączna liczba godzin 
przewidzianych na zajęcia to 
4781, z czego mniej więcej 25% 
zostanie przeznaczonych na pracę 
z uczniem zdolnym, a reszta – na 
zajęcia wyrównawcze. Przebieg 
projektu będzie na bieżąco mo-
nitorowany przez koordynujące 
akcję Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta i Komisję Edukacji Rady 
Miasta, dzięki cyklicznym konsul-
tacjom z dyrektorami szkół.
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ZOSTAW SWÓJ PROCENT W CZĘSTOCHOWIE
Trwa okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok. Każdy z podatników może przekazać swój jeden procent na rzecz 

wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do wybierania częstochowskich OPP, dzięki czemu pieniądze 
zostaną w naszym mieście, by służyć starszym, chorym, bezdomnym, dzieciom, młodzieży i zwierzętom.

Kto może przekazać 1%?
• podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy 
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych)

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych

• podatnicy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą i korzystający  
z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

• 1% mogą przekazać również emeryci, 
pod warunkiem jednak, że samodzielnie 
wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy 
ZUS w tym zakresie

Podobna zasada dotyczy osób, które 
są rozliczane przez pracodawcę.
„Wykaz organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych 
do otrzymania 1 % podatku 
dochodowego od osób fi-
zycznych za rok 2020” można 
znaleźć pod adresem: www.
ngo.czestochowa.pl/page/file.
php?id=9402
Na liście znajdują się organizacje, 
które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. 
nie prowadzą działalności gospodarczej pole-
gającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tyto-
niowego, spirytusowego, winiar-

skiego, piwowarskiego, a także 
pozostałych wyrobów alkoho-
lowych o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5% oraz wyrobów 
z metali szlachetnych albo  
z udziałem tych metali, lub 

handlu tymi wyrobami).
Częstochowianki i częstochowia-

nie już od kilku lat chętnie przeka-
zują 1% podatku należnego fiskusowi 

na rzecz lokalnych organizacji pożytku pu-
blicznego.



Skra powstała na przełomie 1925 i 1926 
roku, a wywodziła się z grona miłośni-
ków futbolu z dzielnicy Ostatni Grosz. 
Grupa inicjatywna - w oparciu o Or-
ganizację Młodzieżową Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Często-
chowie oraz działaczy z dzielnicowej 
komórki Polskiej Partii Socjalistycznej 
- w budowaniu klubu postanowiła 
wzorować się na warszawskiej Skrze. 
To jej statut okazał się pierwowzorem 
dokumentu, który powoływał do życia 
Robotniczy Klub Sportowy Skra Często-
chowa.

Skra stała się ważnym organizmem 
sportowym szczególnie kilka lat póź-
niej, gdy w 1927 r.  władze miasta 
przekazały Stowarzyszeniu Pracy Spo-
łeczno-Wychowawczej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego tereny u zbiegu 
ulic 7 Kamienic i Pułaskiego, z prze-
znaczeniem pod budowę kompleksu 
sportowego z boiskiem, bieżnią lek-
koatletyczną oraz budynkiem z salą 
sportową. Obiekt, oddany do użytku 
w 1930 r., cieszył się wśród miesz-
kańców miasta wielką popularnością. 
Przed II wojną światową na stadionie 
oklaskiwano występy najlepszej ów-
czesnej drużyny piłkarskiej, Brygady 

Częstochowa. Po roku 1945 właśnie 
Skra znalazła tam swoje stałe miejsce 
„zakwaterowania”, a obiekt „Pod kasz-
tanami” przy ul. Grunwaldzkiej stał się 
jedną ze sportowych wizytówek Czę-
stochowy. 

Piłkarze Skry przez wiele sezonów grali 
w rozgrywkach II i III ligi. Los spychał 
ich także w odmęty zmagań w klasie 
okręgowej, a nawet niższych pozio-
mów rywalizacji. Najtrudniejszym okre-
sem w działalności klubu był czas, gdy 
w 1993 r. słynny obiekt „Pod kasztana-
mi” stał się przedmiotem zaskakujące-
go postępowania likwidacyjnego, które 
w efekcie doprowadziło do sprzedaży 
całego terenu tajemniczej spółce Eduka-
tor, bez postępowania przetargowego. 
Klub omal nie zniknął wówczas ze spor-
towej mapy Częstochowy.

Po wielu latach sądowych batalii, w 2016 
r. włodarzom Skry udało się wygrać 
najważniejszy mecz poza murawą - pro-
ces ze Skarbem Państwa o bezprawne 
odebranie obiektu. To był przełomowy 
wyrok, choć wobec faktu, że dziś na tere-
nach dawnej Skry funkcjonuje Akademia 
Polonijna, klub otrzymał jedynie odszko-
dowanie finansowe.  

Współczesna Skra, z prezesem Arturem 
Szymczykiem u steru, celuje w sukcesy 
piłkarskie. Drugoligowy zespół chciałby 
awansować na zaplecze ekstraklasy już 
w najbliższych sezonach. To byłoby speł-
nienie marzeń także Tomasza Musiała 
i Piotra Wierzbickiego, byłych graczy 
tego klubu, którzy w połowie lat 90. XX w. 
wydobyli go z prawdziwych tarapatów. 
W Skrze aspiracje do awansu do eks-
traklasy zgłaszają także piłkarki nożne. 
Żeńska drużyna prowadzona przez eks-
reprezentantkę Polski Martę Mikę, po 
rundzie jesiennej tego sezonu jest bardzo 
bliska realizacji tego ambitnego planu.  

W futbolowych annałach krajowych roz-
grywek piłkarskich Raków ma jeszcze 
chlubniejszą kartę niż Skra. Jego protopla-
stą był klub sportowy Racovia, założony 
w 1921 r. przez młodzież z hutniczej dziel-
ny Raków. Początki Racovii z charaktery-
stycznym symbolem „R” nie były łatwe. 
Problemy z rejestracją i brak stałego obiek-
tu spowodowały, że Racovia po debiucie 
w lidze na poziomie C klasy podokręgu 
sosnowieckiego szybko zniknęła z hory-
zontu. W jej miejsce pojawił się kilka lat 
później, dokładnie w 1927 r., Robotniczy 
Klub Sportowy Raków - bezpośredni 
kontynuator tradycji Racovii. Szybki roz-

wój Rakowa zbiegł się z objęciem funkcji 
dyrektora częstochowskiej huty przez 
Tomasza Szwejkowskiego. Zakład zaczął 
wspierać piłkarzy w czerwono-niebie-
skich barwach, którzy w 1936 r. ponownie 
przystąpili do zmagań w lidze. 

Powojenna odbudowa struktur spor-
towych w Częstochowie odbywała się 
z niemałym trudem. Wobec szeregu 

zmian Raków przez pewien czas wystę-
pował pod szyldem Stal Raków. Zmia-
ny formatu rozgrywek ligowych, ciągle 
nowe pomysły na nazewnictwo niektó-
rych klubów i naciski polityczne spowo-
dowały, że klub wrócił do swojego szyl-
du Raków dopiero w roku 1957.

Raków pierwszy duży sukces odniósł 
w 1962 r., gdy awansował do II ligi. Ale 

rychło spadł o szczebel niżej. I chyba 
nikt nie spodziewał się, że w roku 1967 
„hutnicza” jedenastka odniesie jeden 
ze swoich największych sukcesów. Za 
taki trzeba uznać awans do finału Pu-
charu Polski. Na stadionie w Kielcach 
częstochowianie zmierzyli się wówczas 
z pierwszoligową Wisłą Kraków. Po 90 
minutach regulaminowego czasu gry 
był wynik remisowy 0:0. W dogrywce 
Wisła strzeliła jednak dwa gole i to ona 
zgarnęła cenne trofeum. W 1972 r. Ra-
ków dotarł jeszcze do półfinału zmagań 
pucharowych, ulegając wtedy Legii War-
szawa 0:2. 

Na historyczny awans do ekstraklasy 
musiano czekać do lat 90. XX w. W 1994 r.  
dokonał tego zespół prowadzony przez 
Zbigniewa Dobosza. Podczas czterech 
sezonów gry na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym czerwono-niebiescy 
udowodnili, że pod Jasną Górą całkiem 
nieźle potrafią kopać futbolówkę. W se-
zonie 1995/96 częstochowianie uplaso-
wali się w lidze na 8. pozycji. I - jak do 
tej pory - było to ich najwyższe miejsce 
w zmaganiach ekstraklasy.

Przełom wieków przyniósł Rakowowi 
więcej rozczarowań niż radości. Rozsta-

nie z zakładem opiekuńczym, wielolet-
nim sponsorem klubu, Hutą Częstocho-
wa, spowodowało kompletną zapaść 
piłki nożnej przy ul. Limanowskiego. 
W dobie gospodarki wolnorynkowej 
tylko potężny sponsor mógł postawić 
Raków na nogi. To, co stało się później, 
śmiało można postrzegać w kategorii 
sportowo-organizacyjnego cudu. Naj-
pierw w Rakowie pojawił się jego wy-
chowanek, Jerzy Brzęczek. Potem gwiaz-
da Bundesligi, Jakub Błaszczykowski. 
Następnie do gry wkroczyła lokalna, 
znana ze sprzedaży sprzętu komputero-
wego firma X-KOM i jej właściciel Michał 
Świerczewski. W efekcie Raków zaczął 
mozolną wspinaczkę do zreformowanej 
ekstraklasy. Sezon 2018/2019 przyniósł 
ekipie Marka Papszuna ponowny awans 
do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W aktualnym sezonie Raków spisuje się 
rewelacyjnie i ma wielkie szanse na za-
jęcie miejsca na podium w rywalizacji 
o mistrzostwo Polski. A to wiązałoby się 
z występami w europejskich pucharach. 
Bez cienia przesady można powiedzieć, 
że byłoby to najpiękniejsze zwieńczenie 
100-lecia działalności klubu.

Andrzej Zaguła

KLUBY Z CHWALEBNĄ HISTORIĄ
W tym roku dwa wspaniałe jubileusze świętują znane i cenione kluby sportowe z Częstochowy – Raków i Skra. Pierwszy obchodzi swoje 100-lecie, drugi 
95-lecie istnienia. Ich dokonania na trwałe wpisały się w dzieje częstochowskiego sportu. Współcześnie Raków i Skra to potężne ośrodki piłkarskie, wiele 

znaczące w rozgrywkach ligowych ekstraklasy i drugiego frontu, prowadzące stale rozwijające się futbolowe akademie dla najmłodszych. W przeszłości autorami 
sukcesów obu klubów byli też przedstawiciele innych sekcji – m.in. kolarskiej, lekkoatletycznej, siatkarskiej, koszykarskiej, szachowej czy tenisa stołowego.

SPORT

Spotkanie Rakowa z Widzewem Łódź. W niebieskich strojach częstochowianie. 
Od lewej Paweł Skrzypek, Krzysztof Stępień i Jacek Magiera.

Piotr Bański (z prawej) był jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy Rakowa lat 90. XX w. Skra Częstochowa, 1960 r.Takie gole w ekstraklasie strzelał niezawodny pomocnik Rakowa, Jan Spychalski.

Mecz Skry z AKS Chorzów.
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Zapowiadany na 6 marca, premierowy „Dziewiąty dzień księżycowy” to 
tragikomedia rodzinna w trzech aktach, napisana przez ukraińską autor-
kę Ołeksandrę Hromową. Opowiada ona historię współczesnej rodziny 
z Kijowa i w krytyczny, ale przy tym ciepły sposób przedstawia panujące 
w niej relacje. Centralną postacią dramatu jest rozwiedziony Ołeh, utrzy-
mujący bliskie kontakty z byłą żoną Ołeną oraz owdowiałą matką Hanną 
i jej absztyfikantem Wiktorem. Wszyscy oni prowadzą dość zrównowa-
żone życie, co zmienia się, gdy w progu ich domu staje Iryna, podająca się 
za wnuczkę zmarłego męża Hanny z pierwszego małżeństwa. Pod pachą 
trzyma urnę z prochami swojej babci, czyli pierwszej żony męża Hanny. 
To wywołuje prawdziwą rodzinną burzę, zmusza bohaterów do skon-
frontowania się ze starymi i aktualnymi historiami miłosnymi, do zma-
gań z wszechobecną biurokracją, prowadzi też do nielegalnych działań na 
cmentarzu. Cała historia zgrabnie opisuje stan świadomości wielkomiej-
skiego, inteligenckiego środowiska, wykorzystując przy tym dowcipne 
i inteligentne dialogi.

Za polską prapremierę tej ukraińskiej sztuki, realizowaną na deskach 
częstochowskiego teatru, odpowiada Michał Zdunik - reżyser młodego 

pokolenia, dramatopisarz, eseista i kompozytor muzyki teatralnej. Absol-
went polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz reżyserii w Akademii 
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Autor dramatów: „Lalki”, 
„Origami”, „Aż do samego końca” oraz „Szczegółowa teoria życia i umie-
rania”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Talanton za najlepszy debiut 
dramaturgiczny na antenie radiowej Jedynki. 

W „Dziewiątym dniu księżycowym” na scenie zobaczymy Agatę Ochotę, 
Sylwię Oksiutę-Warmus, Hannę Zbyryt, Antoniego Rota oraz – gościnnie 
- Bartosza Buławę. Za scenografię spektaklu odpowiada Anna Adamek, 
za kostiumy Aleksandra Harasimowicz, muzykę przygotował Aleksander 
Dębicz, a specjalne projekcje Patrycja Polkowska.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zaplanowanej na 8 marca specjalnej 
odsłonie teatralnego Salonu Poezji. Jego bohaterką będzie Anna Świrsz-
czyńska, którą Czesław Miłosz nazywał wielką odnowicielką poetyckiej 
polszczyzny. Jej wiersze usłyszymy w interpretacji Agnieszki Łopackiej 
i Małgorzaty Marciniak, a o muzyczne tło wieczoru zadbają Michał Rorat 
i Krzysztof Niedźwiecki.  

TEATR

DWIE KOMEDIOWE
PREMIERY

 Mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju i dynamicznie zmieniających się obostrzeń dotyczących kultury, Teatr im. Adama Mickiewicza pracował pełną parą nad premierowymi 
 przedstawieniami. Pierwsze z nich, „Cudowną Terapię”, można już od lutego oglądać na scenie i cieszy się ono olbrzymią popularnością. Premierę kolejnego spektaklu, 

 zatytułowanego „Dziewiąty dzień księżycowy”, zaplanowano na 6 marca. Oczywiście „odmrożenie” częstochowskiej sceny odbywa się z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa 
 oraz z ograniczoną liczbą miejsc na widowni. Oba przedstawienia udało się przygotować przy wsparciu ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

„Cudowna terapia”, autorstwa austriackiego pisarza i dziennikarza Da-
niela Glattauera, to brawurowa komedia, wystawiana i doceniana na wie-
lu polskich scenach. W Teatrze im. Adama Mickiewicza na warsztat wziął 
ją Tomasz Man. Częstochowscy miłośnicy sztuk scenicznych z pewnością 
pamiętają wyreżyserowaną przez niego „Piaskownicę”, ale może nie 
wszyscy wiedzą, że w latach 2004-2005 był on w naszym teatrze konsul-
tantem programowym. Man jest zarówno dramaturgiem (autorem takich 
sztuk, jak „Katarynka”, „Historia pewnej miłości”, „111”, „Dobrze” i in.), 
jak i doświadczonym reżyserem, który dał się poznać w wielu teatrach 
w Polsce (realizował spektakle w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Opolu, 
Wrocławiu, Rzeszowie, Toruniu, Poznaniu). 

„Cudowna terapia” to sztuka opowiadająca o przewrotnych losach mał-
żeństwa, które decyduje się na skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. 
Joanna i Valentin zgodni są tylko co do jednego - że zamierzają się roz-

stać, a zgrany duet stanowią jedynie podczas kłótni. Terapeuta diagnozu-
je u nich tak ostry stan napięcia, że sięga po specjalną metodę: cudowną 
terapię. Poddana jej para musi wyobrazić sobie cud - że nagle wszystko 
jest w porządku. Przynosi to odwrotny efekt: fikcyjne wyobrażenie szczę-
ścia uwypukla tylko pustkę między małżonkami. Sama cudowna tera-
pia zaczyna też przybierać niespodziewany obrót, dochodzi bowiem do 
odwrócenia ról. W pewnym momencie to małżonkowie przystępują do 
kontrnatarcia i zaczynają przepytywać terapeutę. 

Na częstochowskiej scenie w skonfliktowane małżeństwo wcielili się Te-
resa Dzielska i Adam Hutyra, a terapeutą został Marek Ślosarski. Warto 
też wspomnieć, że za kostiumy odpowiada  Anetta Piekarska-Man, a za 
animacje Zuzanna Piekarska. W najbliższym czasie „Cudowną Terapię” 
będzie można zobaczyć na deskach częstochowskiego teatru 10, 26, 27 i 28 
marca.

(oprac af)
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 Marcin Berdyszak to poznański artysta, który od wielu lat zajmuje się malarstwem, 
 rysunkiem, instalacją oraz działaniami multimedialnymi. Miejska Galeria Sztuki 

 planuje na 18 marca wernisaż jego indywidualnej wystawy „Consensus Omnium”. 

WYSTAWA

W 1988 r. artysta uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. 
Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macie-
ja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu. Od roku 1989 związany 
jest z Akademią Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystycz-
ny) w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego 
i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeź-
by. W latach 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Edu-
kacji Artystycznej poznańskiej ASP, następnie - od 2002 do 2008 
roku - był prorektorem ds. studenckich i współpracy z zagranicą, 
a od 2008 do 2016 roku - Rektorem Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Swoje prace prezentował na różnych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Polsce, Niem-
czech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, 
Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej 
Brytanii, Litwie, Szwajcarii, Izraelu i USA. Brał udział w licznych 
spotkaniach i konferencjach poświęconych edukacji artystycznej. 
Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i za gra-
nicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych 
i prywatnych w Polsce i poza jej granicami.

Mimo, że Berdyszak od lat porusza się w obrębie różnych arty-
stycznych estetyk i tematów, to jego twórczość wciąż pozostaje 
spójna i łatwo rozpoznawalna. Charakterystyczne są jego martwe 
natury, układy przedmiotowo-przestrzenne - zazwyczaj o figura-
tywnym charakterze. Obiekty poznańskiego artysty pełne są cyta-
tów z rzeczywistości, które - przeniesione w obszar sztuki - tworzą 
nowe treści i znaczenia. Twórca lubi też artystyczne interwencje 
w otoczenie pejzażowe, architektoniczne albo urbanistyczne. Za 
ich pomocą bada granice kultury i natury oraz ich wzajemne re-
lacje. Bardzo często w centrum jego zainteresowania znajdują się 
owoce. Berdyszak przygląda się im uważnie w kontekście prze-

mijania, pamięci, iluzji, symulacji, a także ich znaczeń symbolicz-
nych. Często zestawia naturalne zjawiska przyrody, np. rozkład 
gnilny owoców, z produktami przemysłowymi i mechanicznymi. 
W swojej twórczości konsekwentnie powraca do takich zagadnień, 
jak kultura konsumpcji, sztucznie generowane potrzeby i instynk-
ty, mechaniczne wartościowanie rzeczywistości, czy standaryzacja 
odczuć i opinii dotyczących moralności. Wciąż na nowo stawia 
pytania o współczesny świat i szuka odpowiedzi w nieoczywi-
stych miejscach.  

Na wystawie „Consensus Omnium” zaprezentowane będą duże 
realizacje multimedialne, zrealizowane przez artystę w ostatnich 
latach. Część ekspozycji to pokazy premierowe, których montaż 
jest możliwy ze względu na warunki przestrzenne, jakie posiada 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Artysta zaprezentuje mię-
dzy innymi cykl ostatnich rysunków, obrazy z cyklu ,,Kiedy rama 
staje się treścią” oraz instalację ,,Jednostka edukacyjna”, która jest 
kontynuacją dialogu, jaki Berdyszak prowadzi w swoich pracach 
z innymi artystami. Realizacja wchodzi w dialog z ,,Umarłą kla-
są” Tadeusza Kantora i jest kolejną - po pracy ,,Zła widoczność”, 
której pokaz premierowy odbył się w Poznaniu w 2018 r. w Ga-
lerii Muzalewska - z instalacji nawiązujących do twórczości tego 
wybitnego artysty. Inne prezentowane prace Berdyszaka nawią-
zywać będą zarówno do pamięci i jej kruchości wobec natury, jak 
też do refleksji na temat hiperkonsumpcji i zagrożeń wynikających 
z postępującej technologii, a w konsekwencji zmian otoczenia i na-
szego zachowania.

Wystawę będzie można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki od 19 
marca do 16 maja.

oprac. af

CONSENSUS OMNIUM

,,Zawlaszczanie nieoczekiwanego’’, Galeria Synagoga, Trnava, Słowacja, 2018 r.

,,Autoniebyt’’, BWA Olsztyn, 2018 r.

,,Nowa Fala”, 2019 r.
,,Rewitalizacja błędnego koła 
Jacka Malczewskiego’’, kolekcja MOCAK Kraków, 2012 r.

,,Cień czasu’’, Galeria Synagoga, Trnava,  Słowacja, 2018 r.
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ZOSTANĄ
ŚLADY 

NA PIASKU 
I KRĘGI 

NA WODZIE
16 lutego w Ramat Gan w Izraelu 

zmarła Irit Amiel, wybitna poetka, pisarka i tłumaczka.

WSPOMNIENIE

Na świat przychodzi w roku 1931 w Częstochowie jako 
Irena Librowicz, jedyne dziecko w zasymilowanej ro-
dzinie żydowskiej, w której na co dzień mówi się w ję-
zyku polskim. Jidysz mała Irenka podsłuchuje u swej 
pobożnej, pochodzącej z pobliskich Rędzin babci Udl, 
z którą czuje bliską więź. „Irka to żydowskie dziecko” 
ma w zwyczaju komentować babcia, widząc wzruszenie 
w oczach wnuczki, kiedy zapala szabatowe świece. Irit 
do końca życia będzie posługiwać się zapożyczonymi 
od babci zwrotami i przysłowiami. Jidysz nie był jednak 
nigdy jej językiem. Stawiana na krzesełku przed gośćmi, 
recytowała: „Stoi na stacji lokomotywa...”. W wieku pię-
ciu lat nauczy się sama czytać i pisać.  

„Polski mnie uratował” powie po latach. Czysta polsz-
czyzna, nabyta również z audycji radiowych, książek, 
piosenek, których w domu na patefonie słuchali rodzice, 
bez wątpienia przyszła jej w sukurs, kiedy na aryjskich 
papierach ukrywała się w wioskach, czy kiedy w War-
szawie wychodziła na zakupy, wysyłana przez człon-
ków rodziny jako jedyna z tzw. „dobrym wyglądem”. 

W autobiografii „Życie - tytuł tymczasowy” pisze o so-
bie: „odświętna dziewczynka”. Nieposyłana do szkoły, 
żeby nie nabawiła się chorób i nie nauczyła nieodpo-
wiednich zwrotów i zachowań. Przywiązana do polskiej 
opiekunki, Wikci. Rozpieszczona i wychuchana, jedyna, 
bo - jak wierzyła jej mama - nie da się kochać więcej niż 
jedno dziecko. Po latach przyzna, że w ogóle nie była 
przygotowana na życie. A ono trzymało dla niej w zana-
drzu wiele wyzwań i trudnych zwrotów akcji. 

Szczęśliwe życie jedynaczki dobiega końca wraz z wy-
buchem drugiej wojny światowej, która zastaje rodzinę 
Librowiczów na wczasach. Irenka ma osiem lat. Na po-
czątku rodzina łudzi się, że to chwilowe, że przeczeka 
się trudności, a potem wszystko wróci do normy. Nawet 
pierwsze chwile w getcie nie są dla Irenki traumatycz-
nym przeżyciem: prawdopodobnie - osamotniona jako 
izolowana jedynaczka - cieszy się, że cała rodzina jest 
wreszcie razem. 

Niedługo potem przychodzi jednak kres. Nadchodzi 
moment, który kształtuje całą późniejszą Irenę/ Irit. 
Moment, o którym nigdy nie będzie mogła mówić, do 
którego powracanie pamięcią będzie wiązało się z nie-
wysłowionym bólem i nierzadko potrzebą sięgnięcia 
po tabletkę na uspokojenie, niezależnie od upływają-
cego czasu. Moment, po którym już nigdy nie poczuła 
się w życiu jak w domu. Po latach nazwie go „drugimi 
narodzinami”, pisząc: „Od tej chwili jesteś już kimś in-
nym”. Przez dziurę w ścianie komórki graniczącego 
z gettem żydowskiego szpitala, ukochany tatuś prze-
kazuje córkę polskiej kobiecie, a ta zabiera dziewczynkę 
na wieś do opłaconej rodziny. Na pożegnanie jedenasto-
letnia Irenka słyszy obietnicę, że rodzice dołączą do niej 
tego samego wieczora lub następnego dnia. 

Nigdy więcej ich nie zobaczy. Zginą, wywiezieni najbliż-
szymi transportami do Treblinki, wraz z większością ro-
dziny Librowiczów i Hassenfeldów. 

Wraz ze zmieniającym się losem i narastającymi wy-
zwaniami okazuje się, że ta rozpieszczona jedynacz-
ka potrafi jednak całkiem nieźle dać sobie radę sama. 
Przez sześć lat wojny ukrywa się na aryjskich papierach, 
zmienia nazwiska i miejsca zamieszkania. Przebywa we 

sko – angielski, w tłumaczeniu Marka Kaźmierskiego) 
zbiór poezji „Spóźniona”.

Do Częstochowy wracała kilka razy, ostatnio w roku 
2014, „żeby pożegnać się z nią po raz ostatni”. Została 
wtedy uhonorowana Nagrodą Miasta Częstochowy 
w Dziedzinie Kultury, otrzymaną z rąk Prezydenta Mia-
sta, Krzysztofa Matyjaszczyka. Towarzyszyła jej córka, 
artystka, której prace znalazły się na okładkach wszyst-
kich książek Amiel. Obie udały się na ulicę Przemysło-
wą, do miejsca „drugich narodzin” Irit. 

Nasze drogi splotły się w 2008 r. w Izraelu, w jednej z te-
lawiwskich kawiarni, gdzie umówiła nas wspólna znajo-
ma. Było to niezwykłe doświadczenie, spotkanie w pew-
nym sensie dwóch częstochowianek, bo w Częstochowie 
pracowałam i mieszkałam kilka lat (a dorastałam w nie-
odległych Szczekocinach). Podczas tego spotkania Irit, 
pełna wigoru i dobrego humoru, bezceremonialna 
i spontaniczna, zaproponowała mi pracę sekretarki, 
którą ostatecznie podjęłam w 2012 r., po przeprowadz-
ce do Izraela. Był to tym samym kolejny powrót Irit do 
polskości, do początków jej życia, bo nasze rozmowy 
toczyły się przecież w naszym wspólnym ojczystym ję-
zyku, nierzadko dotyczyły też jej przeszłości. Czasami 
nagle coś się jej przypominało, czy kojarzyło, często pod 
wpływem przeczytanych polskich książek. Lubiła włą-
czyć sobie polskie tanga, często podśpiewywała polskie 
piosenki, a czasem i pieśni kościelne, których melodiami 
się zachwycała, a które zapamiętała z czasów, kiedy na 
Jasną Górę zaprowadzała ją ukochana niania, Wikcia.

Towarzyszyłam jej przy powstawaniu autobiografii, 
której pisanie przerwała w połowie, kiedy zachorował 
jej ukochany mąż. Pojawił się wtedy nowy rytuał – 
w każdy piątkowy poranek Irit zabierała ze sobą jeden 
z notatników, coś do pisania i udawała się do swojej 
ukochanej kawiarni, położonej nieopodal jej domu. Za-
mawiała wodę i filiżankę kawy, rozsiadała się wygodnie 
przy jednym ze stolików i pisała. Nigdy nie przestała 
pisać ręcznie, uwielbiała notatniki, wieczne pióra i pisa-
nie samo w sobie. W owych notatnikach, zeszytach, na 
kartkach dużych i małych wypisywała sobie ukochane 
cytaty, zdania i fragmenty z książek, które zrobiły na niej 
wrażenie. Zachwycała się językiem polskim, jego bogac-
twem i możliwościami słowotwórczymi. 

Kilka miesięcy przed śmiercią zapisała się na internetowy 
kurs pisania, prowadzony między innymi przez Etgara 
Kereta. Ciągle miała plany na tłumaczenia, na pisanie, 
tworzenie. Do końca życia była aktywna, nie przestawała 
czytać. Na półce przy jej łóżku została sterta najnowszych 
polskich książek, w tym książki uwielbianego przez Irit 
Twardocha, Bator, Grzegorzewskiej i Włodka Goldkorna.

Miała niegasnący apetyt na życie, była niezwykle ciepła, 
serdeczna, otwarta, prawdziwa, ze świetnym poczuciem 
humoru. Z łatwością zjednywała sobie ludzi, potrafiła 
poradzić sobie w każdej sytuacji. „Babcia kochała życie, 
nas i wódkę” napisał w pożegnaniu jeden z jej wnuków.

Odeszła nad ranem, we śnie, po cichu – tak, jak żyła. 
Przed kilkoma tygodniami napisała w swoim notatniku: 
„Jeszcze pokręcę się tu trochę między koronami, a po-
tem odejdę jak każdy i zostaną po mnie tylko ślady na 
piasku i kręgi na wodzie. I shalom al Israel”. 

Agnieszka Piśkiewicz-Bornstein 

wsiach, w Warszawie, ucieka z getta, wraca do niego, 
by następnie znów opuścić go na zawsze. „Jestem pełna 
podziwu dla ciebie” napisze pod koniec życia w swojej 
autobiografii. 

Kiedy wojna się kończy, Irena wraca do Częstochowy 
z bratem matki i jego żoną oraz siostrą ojca z mężem. 
Obie pary, bezdzietne, chcą zaadoptować czternasto-
latkę. Ta zaczyna naukę w liceum im. J. Słowackiego, 
gdzie po nieprzyjemnych doświadczeniach dochodzi 
do wniosku, że nic się po wojnie nie zmieniło, że an-
tysemityzm ma się dobrze i tym samym nie wolno jej 
pozostać w Polsce. Postanawia wyjechać. Przyłącza się 
do powstającego kibucu, którego członkowie spotykają 
się na ulicy Berka Joselewicza. Poruszona po spotkaniu 
z Antkiem Cukiermanem, podejmuje ostateczną decyzję 
i po kilku dniach, pod osłoną nocy, przebrana dla nie-
poznaki za chłopca, w towarzystwie kolegi opuszcza 
Częstochowę. 

Jej droga jest długa, prowadzi przez Niemcy, Włochy 
i obóz na Cyprze. Po drodze pisze pierwsze opowiada-
nie, które czyta starszym od siebie towarzyszom podróży, 
wzruszając ich do łez. Wędrówkę kończy, docierając do 
nowego kraju w grudniu 1946 r. Postanawia odłączyć się 
od grupy polskich przyjaciół, chce budować kibuc Palma-
chim. „Tu Irit buduje swój dom” pisze, już po hebrajsku, 
na piasku, zachwycona kolorami Morza Śródziemne-
go. Chce wtopić się w nowe życie, chce zostać wessana 
w nowy porządek, być jak najdalej od starego świata i za-
danego przez ten świat bólu. Wychodzi za mąż za Chu-
zy’ego, marokańskiego Żyda. Rodzi dwoje dzieci, prze-
prowadza się do nowego domu w Ramat Gan, w którym 
będzie mieszkać do końca życia. Zwiedza świat, ima się 
różnych zajęć, od tworzenia biżuterii po pracę na lotni-
sku. Prowadzi bujne życie towarzyskie i żyje, przede 
wszystkim żyje, ciesząc się swoim wygranym losem. 

Debiutuje późno, kiedy jest już dojrzałą kobietą, babcią 
sześciorga wnuków (po jednym za każdy milion spalo-
nych, jak zwykła mówić). Bodźcem do pisania staje się 
rozmowa z najstarszą wnuczką, która prosi ją o pomoc 
w przygotowaniu się do sprawdzianu o Szoa, „a ty tam 
byłaś, babciu”. Irit przelewa na papier swoje doświad-
czenia najpierw w formie wierszy, po hebrajsku. Za-
prasza saberskich znajomych na wieczór autorski u sie-
bie w domu. Są łzy i wzruszenia, a przede wszystkim 
zdziwienie ze strony słuchaczy, którzy tłumaczą, że nie 
wiedzieli, jak bardzo był to dla niej ważny, bolesny te-
mat. Wiersze przekłada na polski, ukazują się w dwóch 
skromnych tomikach: „Egzamin z Zagłady” i „Nie zdą-
żyłam”, nakładem Oficyny Bibliofilów.

W drugiej połowie lat 90. XX w. na jej opowiadania dru-
kowane w magazynie „Midrasz” natrafia Agata Patalas. 
Dzięki jej uporowi, w 1999 r. ukazuje się pierwszy zbiór 
opowiadań Amiel - „Osmaleni”, dziewięć lat później 
kolejny - „Podwójny krajobraz”. Oba zostają nomino-
wane do Nagrody Literackiej Nike, plasując się w fina-
łowej siódemce. Krytyka zachwyca się oryginalną formą 
opowiadań. Profesor Głowiński prorokuje, że termin 
„osmalony” wejdzie na stałe do słownika języka polskie-
go, opisując stan ocalonych z Zagłady. W roku 2013 Irit 
wydaje autobiografię pod doskonałym tytułem „Życie – 
tytuł tymczasowy”. Napisana w drugiej osobie, w posta-
ci rozmowy ze sobą samą, w której Irena/Irit opowiada 
swoje życie. Ostatnia jej publikacja to dwujęzyczny (pol-
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Cezary Kazimierz Szymański i Jakub Szy-
mański są autorami książki „Dom i droga. 
Droga i dom. Obrazy z życia Żydów często-
chowian w latach 1945–2020”, wydanej przez 
Muzeum Częstochowskie w grudniu 2020 r., 
dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy 
Miasta Częstochowy. Publikacja przybliża 
fragment XX-wiecznej historii miasta i losy 
jego mieszkańców pochodzenia żydowskie-
go, którzy przetrwali trudne lata holocaustu. 
Ich codzienność, problemy i wkład w rozwój 
Częstochowy zostały opowiedziane w oparciu 
o dokumenty, dostępne opracowania, a tak-
że o osobiste wspomnienia Żydów, którzy ze 
względu na prześladowania opuścili Polskę, 
jak i tych, którzy mimo prześladowań w niej 
pozostali. Niezależnie od doznanych krzywd, 
pamięć o ojczyźnie, szczególnie tej „małej” – 
Częstochowie – jest wśród emigrantów wciąż 
żywa i przeważnie ciepła. Nadal, mimo często 
dziesiątków lat emigracji, z uwagą śledzą roz-
wój naszego kraju, ale przede wszystkim losy 
Częstochowy. Swój duży udział w tym proce-
sie ma niewielka wprawdzie, ale aktywna spo-
łeczność żydowska, która nadal zamieszkuje 
nasze miasto i stara się podtrzymywać tradycję 
żydowskiej obecności w Częstochowie. Obie te 
grupy, wspierane przez władze miasta, wspól-
nie dbają m.in. o to, by pamięć o świecie Żydów 
częstochowian – świecie, który tak naprawdę 
przeminął – przetrwała. 

Ale nie tylko zachowanie pamięci jest istotą 
działań wspomnianych podmiotów. Autorzy 
opisali także w swej publikacji inicjatywy słu-

żące wzajemnemu poznaniu najmłodszych 
pokoleń Żydów i Polaków. Służy temu reali-
zacja różnego rodzaju programów wymiany 
młodzieży i współpracy szkół z Częstochowy 
i Izraela, co także ukazane jest w książce. Publi-
kację wzbogacają liczne fotografie.

W grudniu 2020 r. ukazała się też publikacja 
„Żydzi częstochowscy. Słownik biograficz-
ny”. Zawiera blisko 600 życiorysów osób, któ-
re związane były z Częstochową w XIX, XX 
i początkach XXI wieku. Terminy „częstocho-
wianin”, „częstochowianka” określają osoby 
tu urodzone, stale przebywające, lecz także te, 
które z miastem były związane przez krótki, 
nawet kilkuletni tylko okres. Wyznacznikiem, 
którym kierowali się autorzy biogramów, była 
aktywność zawodowa, twórcza czy służba 
społeczna przedstawianych osób. Niektórzy 
z bohaterów publikacji urodzili się w Często-
chowie, lecz w młodym wieku z niej wyjechali, 
a swoją aktywnością wyróżnili się w innych 
miejscach – w kraju i za granicą. Uwzględniono 
sylwetki osób, które zaznaczyły się w dziejach 
miasta i kraju. Na kartkach książki znajdują się 
obok siebie ludzie aktywni w życiu gospodar-
czym, politycznym, samorządowym, społecz-
nym, religijnym, w nauce, oświacie, prawie, 
ochronie zdrowia, sporcie, kulturze i sztuce. 
W biogramach została zawarta wiedza o życiu 
i działalności miejscowej społeczności żydow-
skiej – stowarzyszeń charytatywnych, proz-
drowotnych, oświatowych, religijnych, sporto-
wych, funkcjonowaniu partii politycznych czy 
samorządu żydowskiego. 

Książka ta jest rezultatem wieloletnich prac 
badawczych wielu ludzi – kwerend archiwal-
nych, bibliograficznych, prasowych, starań 
o pozyskanie informacji od rodzin. W pracy 
została szeroko wykorzystana nekrologia: od 
krótkich informacji o zgonie aż do obszerniej-
szych wspomnień omawiających działalność 
danej osoby. Czerpano też informacje z in-
skrypcji na płytach nagrobnych, które zacho-
wały się na cmentarzu żydowskim w Często-
chowie. 

Większość sylwetek obecnych w Słowniku zo-
stała pokazana po raz pierwszy. Autorzy starali 
się też uzupełniać czy korygować dotychczaso-
we ustalenia funkcjonujące w opracowaniach 
biograficznych. Dla ułatwienia korzystania 
z zasobów Słownika, przy szeregu nazwisk 
występujących w biogramach wprowadzono 
odsyłacze do biogramów innych osób (krew-
nych, partnerów biznesowych, przyjaciół). 
Na końcu każdego życiorysu została zamiesz-
czona bibliografia, która odsyła do literatury 
przedmiotu.

Książka, która znalazła się już w sprzedaży, zo-
stała nagrodzona w pierwszej edycji Nagrody 
Naukowej im. Wolfa i Dory Rajcherów.

Cezary Kazimierz Szymański i Juliusz Sętowski

Obie książki można zamówić drogą mailową: wy-
dawnictwa@muzeumczestochowa.pl, albo w kasach 
obiektów Muzeum Częstochowskiego w godzinach 
ich otwarcia. 

Rok 2020 Muzeum Częstochowskie zamknęło wydaniem dwóch nowych publikacji 
książkowych. Obie poświęcone są tematyce częstochowskich Żydów.
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WSPOMNIENIE

1 lutego zmarł nagle Marian Piotr Rawinis - pisarz, dziennikarz, były redaktor 
naczelny czasopisma kulturalnego „Aleje 3”. Autor powieściowego cyklu 

„Saga rodu z Lipowej” przez lata związany był z Częstochową i dał się poznać jako 
oddany człowiek mediów oraz ważny animator życia kulturalnego miasta.

Marian Piotr Rawinis urodził się 7 grudnia 1953 r. w Popiołach (warmiń-
sko-mazurskie). Kształcił się w Białymstoku, Jarocinie, a następnie na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1975 r. zamieszkał w Często-
chowie i podjął tu pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Związał się też z opozycją demokratyczną, pisał do prasy podziemnej, 
za co w marcu 1982 r. był internowany i skazany na karę więzienia oraz 
pozbawienia praw publicznych. Po ponad roku spędzonym w zakładzie 
karnym został zwolniony na mocy ułaskawienia Rady Państwa. W 1989 r.  
pełnił funkcję rzecznika prasowego Regionu Częstochowskiego „Soli-
darności”. 
Po przełomie systemowym współtworzył i był redaktorem naczelnym 
pierwszej w Częstochowie niezależnej gazety codziennej „Dziennika 
Częstochowskiego – 24 godziny”. W latach 1993–2003 dał się poznać jako 
lokalny korespondent Polskiej Agencji Prasowej, a także współpracow-
nik wielu mediów (m.in. TVP Katowice i „Gazety Wyborczej”). Rawinis 
ma również na koncie wydanie słownika biograficznego „Kto jest kim 
w Częstochowie”. Wielu mieszkańców miasta zapamiętało go jednak 
przede wszystkim jako redaktora naczelnego pisma kulturalnego „Ale-
je 3”. Pełnił on tę funkcję dwukrotnie, najpierw od roku 1996 do 1997, 
a później w latach 2004-2010. Miesięcznik ostatecznie porzucił, gdy wy-

prowadzał się z Częstochowy i postanowił oddać się całkowicie swojej 
kolejnej pasji, literaturze.  
Na początku swej pisarskiej drogi Rawinis specjalizował się w prozie 
kryminalnej i sensacyjnej, którą publikował zazwyczaj pod różnymi 
pseudonimami. Na tym polu udało mu się nawet zdobyć II nagrodę 
w konkursie Wydawnictwa Rzeczpospolita i magazynu „Detektyw” na 
współczesną powieść kryminalną, za książkę „Martwa natura z księży-
cem”. Jednak największą popularność zdobył jako autor opowieści histo-
ryczno-obyczajowych. Pierwszą i najgłośniejszą była „Saga rodu z Lipo-
wej”, której akcja rozgrywa się na przełomie XIV i XV w. i przedstawia 
wielopokoleniową historię rodu rycerskiego z jurajskich terenów poło-
żonych niedaleko Częstochowy – m.in. z Olsztyna. Następnie, w 2011 r. 
wydał (pod pseudonimem Piotr Kukliński) sagę „Dworek nad malwa-
mi”, a w latach 2015–2016 kolejną - pod tytułem „Amerykański sen”.
W roku 2000 Rawinis otrzymał z rąk Ministra Kultury tytuł Zasłużonego 
Działacza Kultury, a w 2006 r. został odznaczony nagrodą Prezydenta 
Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury. I choć od ponad dziesięciu 
lat mieszkał poza Częstochową, wciąż pozostawał z nią w bliskich re-
lacjach. 
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 Rozmawiamy z Antonim Ziutem Gralakiem - trębaczem, improwizatorem, 
 kompozytorem, członkiem legendarnego zespołu Tie Break, a także składów: 

 Sfora, Woo Boo Doo i Free Cooperation. Dziś jest liderem formacji Graal i YeShe. 

Energia,
radość ze 

wspólnego 
grania i coś 

więcej…

JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

Sylwia Góra: Jak czujesz jazz? 
Gdzie on jest? Gdzie go spoty-
kasz?

Antoni Ziut Gralak: Czym jest 
jazz? Trudno powiedzieć, istnie-
je na ten temat tyle koncepcji, że 
w zasadzie ilu muzyków, tyle 
definicji. Ale generalnie chodzi 
o muzykę improwizowaną, wolną 
od wszelkich ograniczeń, posia-
dającą zdecydowany, pulsujący 
rytm i energię. W tym można za-
wrzeć jakieś podstawy, ale jazz 
jest czymś więcej. Dla mnie jest 
całym życiem. Muzyka jazzowa to 
sztuka obecności, relacji z innymi 
muzykami. Wiąże się też ze świa-
domością, pracą z umysłem. 

A czego sam słuchasz?

Wszystkiego po trochu. Dość dużo 
dobrej muzyki popowej, bo trzeba 
wiedzieć, co młodzi knują, co mają 
do zaprezentowania. Oprócz tego 
jazz z lat 70. XX w., fusion jazz rock 
i sporo klasyki jazzowej, a także 
muzyki etnicznej: afrykańskiej 
i hinduskiej, trochę też współcze-
snej. W zasadzie całe spektrum. 
Łatwiej chyba powiedzieć, czego 
nie słucham – muzyki operowej. 
Przede wszystkim ze względu na 
ten nienaturalny dźwięk, który 
muszą wydobywać z siebie kobie-
ty. Śpiewanie operowe wywodzi 
się z kultury eunuchów. Najpierw 
to oni, po kastracji, dysponowali 
takim dźwiękiem, który w ów-
czesnych, dekadenckich Włoszech 
na tyle się spodobał, że zaczęto 
kształcić w tym kierunku również 
kobiety. Dla mnie to brzmi dość 
nienaturalnie. Nie przekonuje 
mnie. Nie słucham też solowej 
pianistyki. Dla trębacza, który 
całe lata musiał pracować, żeby 
wydobyć ten jeden dźwięk, jest 
to wybitnie niesprawiedliwe. Pia-
nista przychodzi, kładzie palec na 
klawiszu i ten dźwięk już tam jest, 
już na niego czeka. Powiedz, czy 
to jest sprawiedliwe? (śmiech)

Ale to właśnie trębacz musi się 
wykazać większą wirtuozerią. 
Nie wyobrażam sobie dziś Tie 
Breaku bez trąbki. Zespół na-
rodził się w dość ponurych cza-
sach. Z jednej strony scena była 

nieco „skostniała”, bo byli tacy, 
którzy w latach 80. i 90. XX w. 
uważali, że mają monopol na to, 
jak robić jazz i nie ma od tego 
odstępstw. Z drugiej – poważny 
problem z wyjazdami zagranicz-
nymi, choć propozycje były. Czy 
z perspektywy czasu czujesz, że 
więcej przez to zyskaliście, czy 
straciliście?

Każde pokolenie się z czymś zma-
ga i ma to zarówno minusy, jak 
i plusy. Naszym bonusem było 

na pewno to, że ten rynek nie był 
jeszcze tak szeroki, a tym bardziej 
uprawianie jazzu. Równie dobrze 
moglibyśmy się zajmować wtedy 
komputerami, techniką cyfrową 
i byłoby to tak samo egzotyczne. 
Kilku gości w mieście Częstocho-
wa, którzy mają podobną pasję, 
było czymś naprawdę wyjątko-
wym. Na polskim rynku funkcjo-
nowało może kilkanaście faktycz-
nie dobrych kapel. Dlatego nam 
było dużo łatwiej się przebić. W tej 

chwili w samej Częstochowie 
jest co najmniej dwóch trębaczy, 
którzy są na wyższym poziomie 
technicznym niż ja, kiedy starto-
wałem. Pewnie w innych miastach 
jest podobnie. Natomiast naszym 
przekleństwem było to, że byli-
śmy niepokorni i nie wpisywa-
liśmy się w te kanony, dogmaty. 
Jazz to muzyka, która jest totalną 
wolnością i to jest jego największa 
siła. W ramach jazzu można w za-
sadzie zmieścić wszystko, jeśli 
tylko poda się to z odpowiednim 

smakiem, frazowaniem, pulsem. 
Z perspektywy czasu, jak patrzę 
na te wszystkie trudności, na to, że 
nie zostaliśmy gwiazdami, myślę, 
że może to dla nas lepiej. Wyobraź 
sobie, że włączasz TV, a tam Tie 
Break, włączasz radio - to samo, 
otwierasz lodówkę, a tam Mateo 
z Janiną mówią: kolego posłuchaj 
jeszcze tego. Ratunku! Robiliśmy 
wytrwale wszystko, co jest po-
trzebne do tego, żeby środowisko 
nas nie lubiło, ale byliśmy przy 

tym bardzo miłymi chłopcami, 
którzy zawsze starali się szanować 
innych. Nie wiem, czy te dwie rze-
czy można pogodzić, ale wydaje 
mi się, że trochę nam się to udało. 

A na czym opierał się Tie Break? 
Energia, radość ze wspólnego 
grania, ale czy to wystarczyło? 
Czy było coś jeszcze?

Jeśli spotka się kilku chłopaków 
i mają radość ze wspólnego gra-
nia, to myślę, że mogą naprawdę 
wiele. Choć u nas było coś więcej. 
Wychowywaliśmy się praktycznie 
w jednej dzielnicy, mieliśmy jeden 
język, wspólny kod. Nie musie-
liśmy sobie w zasadzie niczego 
tłumaczyć, bo wszyscy mieliśmy 
podobne doświadczenia – Jasna 
Góra, pielgrzymki, orkiestry dęte 
i to wszystko, co zawierało się 
między Złotą Górą a Jasną Górą. 
Częstochowa jest miastem obfitu-
jącym w szaleńców, nadających 
miejscu koloryt, klimat. Spoty-
kaliśmy Jarka Kobyłkiewicza – 
świetnego malarza czy Krzyśka 
Krzywańskiego, od którego uczy-
łem się grać na gitarze, Wiesia 
Wyszyńskiego. Miasto pięknych, 
ale szalonych ludzi. A nasz zwią-
zek… chyba nigdy się z nikim 
nie ścierałem tak intensywnie, jak 
z Janiną. Minęło 40 lat, a ja zawsze 
chętnie wracam do tych spotkań, 
rozmów. Jako zespół na pewno 
łączy nas coś więcej, ale chyba nie 
umiem tego nazwać. Żeby rozwią-
zać całą tę zagadkę - myślę, że to 
jedno życie, to trochę za mało. 

To coś więcej słychać na Waszej 
nowej płycie „The End”, która 
pojawiła się w 2019 r. Mam na-
dzieję, że ten tytuł to nie jest żad-
na sugestia dla słuchaczy. Zatem 
koniec czego? Waszego wizerun-
ku chuliganów jazzu? Pewnej 
epoki? A może czegoś bardziej 
osobistego? 

To miał być koniec naszej dzia-
łalności, aktywności, choć każde 
nasze spotkanie na scenie i tak jest 
świętem. To nie jest tak, że Tie Bre-
ak istnieje dla kasy. Decydujemy 
się spotkać od czasu do czasu dlate-
go, że ważni dla nas ludzie nas za-
prosili albo miejsce jest wyjątkowe. 
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Tak jak wtedy, gdy zaprosił nas Ju-
rek Owsiak na Poland Rock Festiwal, 
czy gdy mieliśmy jubileusz w Czę-
stochowie, gdzie przyszło tysiąc 
uśmiechniętych, pozytywnych ludzi. 
Ale z drugiej strony czas upływa, 
a każdy z nas wędruje swoją ścieżką. 
Jesteśmy już innymi ludźmi i pod-
trzymywanie tej legendy dla samej 
legendy byłoby nadużyciem. Zrobi-
liśmy już swoje. Chociaż ta ostatnia 
płyta pokazała, że jednak coś tam 
w nas jeszcze iskrzy. Tak naprawdę, 
to w ogóle nie mieliśmy przygoto-
wanego materiału, spotkaliśmy się 
u mnie w domu, robiliśmy próby i te 
próby od razu nagrywaliśmy. W ten 
sposób moglibyśmy robić nową pły-
tę co pół roku. Zawsze byliśmy dość 
odkrywczy, krok do przodu przed 
innymi, a ta płyta, mimo że ją lubię, 
czuję, że taką nie jest. Może jestem 
trochę zbyt krytyczny i za dużo ocze-
kuję? W Tie Break grają świetni mu-
zycy, więc muzyka nie może być zła. 
To też wynika z naszej filozofii peł-
nego zaangażowania. Jednak jest już 
inny czas, więc żeby to miało sens, 
musielibyśmy się trochę przegrupo-
wać i solidniej popracować. Znam 
nasz potencjał i wiem, jaki dynamit 

tu się czai, ale obawiam się, że w tej 
całej paranoi życia niektórzy z nas 
już o tym zapomnieli.

Na płycie słyszymy też naleciałości 
rocka z lat 60 i 70. XX w., nieco fun-
ku, śpiew chóru przypominający 
gospel, a do tego teksty współcze-
snych poetów – Dariusza Brzóskie-
wicza, Jerzego Jacka Bieleńskiego. 
Czy jazz i poezja są dziś w podob-
nym miejscu – trochę na uboczu, 
ważne dla niewielu?

Być może, ale chyba jak każdy arty-
sta jestem w jakiś sposób cały czas 
zanurzony w poezji. Bez niej byli-
byśmy tylko czeladnikami. Z Dar-
kiem Brzóskiewiczem było akurat 
tak, że od lat przymierzaliśmy się 
do jakiejś wspólnej akcji, ale zawsze 
jakoś odkładałem pisanie tej muzy-
ki na później. I nadarzyła się okazja, 
gdy chłopaki przyjechali do mnie 
do domu nagrywać płytę. Pomyśla-
łem, że może któryś połknie haczyk. 
Zostawiłem na komputerze otwarte 
teksty Brzóski. Mateusz usiadł do 
komputera, bo chciał coś tam po-
dłubać, przeczytał jeden, drugi tekst 
i stwierdził, że to piękne i musimy 

zrobić do tego muzykę. Udało się, 
nie musiałem nikogo namawiać. 
Kiedy nagrywaliśmy płytę, odwie-
dził mnie też Jacek Bieleński, który 
zawsze kręcił się w orbicie Tie Bre-
aku. My graliśmy, on usiadł i napi-
sał świetny tekst. Czasami z jakiegoś 
fragmentu tekstu wyciągamy nawet 
nie całe zdanie, ale nastrój, klimat 
i do tego robimy muzykę. Te rzeczy 
dzieją się na granicy, nazwijmy to, 
kontrolowanego przypadku. 

Współpraca z wieloma muzykami to 
Twoja specjalność. Chciałabym się 
cofnąć do początku lat dwutysięcz-
nych, kiedy zainicjowałeś w Często-
chowie Festiwal Garaż, który miał 
kilka edycji, a grali na nim najlepsi 
muzycy jazzowi i nie tylko.

Tak, to była idea, festiwal, który miał 
się rozwijać. Gdybyśmy otrzyma-
li wtedy większe wsparcie miasta, 
jakie otrzymaliśmy np. od miejsco-
wych filantropów – Iwony Denis 
i Wiesia Mazura, którzy dali nam 
biuro i sprzęt na działalność, dziś 
byłby to pewnie duży, międzynaro-
dowy festiwal. Organizowaliśmy to 
jako pracownia, a potem Fundacja 

Wspierania Kultury Jasna Chmura. 
Te pierwsze nieśmiałe akcje wy-
nikały z chęci pomocy naszemu 
przyjacielowi Krzysztofowi Sta-
cherczakowi, który został poważnie 
skrzywdzony przez system. Wy-
szedł z więzienia i był w kiepskim 
stanie ducha, więc postanowiliśmy 
go rozruszać, dać mu kopa energii. 
Zorganizowaliśmy w jego lokalu, 
a w zasadzie w pasażu handlowym, 
koncerty. To była dość ekstrawa-
gancka impreza, ale okazało się, że 
jest zainteresowanie i tak powsta-
ła Jasna Chmura. A sam Festiwal 
Garaż był zwieńczeniem tego cy-
klu koncertów. Pojawiło się kilka 
gwiazd np. Tomasz Stańko, Tymon 
Tymański, Stanisław Soyka, Pocket 
Band Maleńczuka, Bajzel i Tie Break. 
Przyjechali do nas ludzie z różnych 
stron Polski. Ten festiwal odbywał 
się w zasadzie tylko dzięki temu, że 
przychodzili na niego miłośnicy mu-
zyki, którzy kupowali bilety. To oni 
byli prawdziwymi sponsorami tych 
wydarzeń. Byliśmy ogromnie nie-
dofinansowani, ale na szczęście mu-
zycy doceniali naszą pracę, szli nam 
na rękę i nie brali swoich standardo-
wych stawek, a całą resztę robiliśmy 

z przyjaciółmi. Ale to też pokazuje, 
że jeśli ludzie rzeczywiście chcą coś 
zrobić razem, są w stanie tego doko-
nać. Fundacja Jasna Chmura była też 
impulsem do otwarcia starej Kon-
duktorowni, w zasadzie była jej trzo-
nem i pomysłodawcą, oczywiście 
przy ogromnym wsparciu Tadeusza 
Piersiaka. Jako jedyne miasto niewo-
jewódzkie otrzymaliśmy możliwość 
tworzenia interdyscyplinarnego 
centrum kultury w ramach działań 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych „Zachęta”. Projekt Ministra 
Kultury „Znaki Czasu”. Prawdę 
mówiąc, były pomysły wykorzy-
stania tej przestrzeni może z nieco 
większym rozmachem.

Wracając do poezji i współpracy. 
Masz na koncie kilka wspólnych 
występów z Marcinem Świetlickim.

Prześladują mnie ci poeci, to praw-
da. Byłem kilka razy zapraszany 
do nagrania płyty ze Świetlikami, 
brałem też udział w kilku ich pro-
jektach. I nasz przyjaciel, który orga-
nizuje koncerty na północy Polski, 
powiedział, że nie stać go na nas 
osobno, więc musimy zagrać ra-

zem. Niedługo ma się ukazać nasza 
wspólna płyta koncertowa, którą 
nagraliśmy w Poznaniu. 

Całkiem niedawno ukazała się 
też Twoja płyta „Ganga” – nieco 
elektroniczna, mocno eklektyczna, 
inspirowana Indiami. Powstawa-
ła kilkanaście lat. Czego szukałeś 
w Indiach i czy to znalazłeś? No 
i czy słyszymy to na tej płycie? 

W zasadzie znalazłem to dużo 
wcześniej, tu na miejscu, a do Indii 
pojechałem tylko sprawdzić, czy 
faktycznie tak jest i na pewno się 
nie rozczarowałem. Znalazłem po 
drodze też inne rzeczy. A muzycz-
nie było tak, że najpierw nagrałem 
elektronikę, pewne szkice. Zabra-
łem mikrofon, komputer, takie pod-
ręczne studyjko, i ruszyłem do Indii 
ponagrywać różnych muzyków. 
Okazało się, że to wcale nie jest takie 
łatwe. Mimo że to są wysokiej klasy 
instrumentaliści, jednak nie potrafią 
się odnieść do tego, co jest już zare-
jestrowane. To było dla mnie trochę 
szokiem, bo nie spodziewałem się, 
że natrafię na aż takie trudności. 
Musiałem im wchodzić na ambicję, 

aż w końcu zaczęli grać, ale z za-
strzeżeniem, że będą grać tylko to, 
co potrafią. I świetnie, o to właśnie 
chodzi! Potem ciąłem to na fragmen-
ty i te fragmenty miksowałem. Tak 
więc na tej płycie połowa to muzyka 
na żywo, a połowa to takie działania 
edytorskie, ale w całości raczej tego 
nie słychać. Wróciłem do domu, po-
słuchałem nagrań i wrzuciłem je do 
szuflady. Po kilku latach znów od-
słuchałem materiał i stwierdziłem, 
że jednak nie jest taki zły. Zmikso-
waliśmy to w profesjonalnym stu-
dio Adama Celińskiego i wydawało 
mi się, że jest ok. Ale jak tylko wró-
ciłem ze studia, poczułem, że to nie 
to - niby brzmiało dobrze, ale zabi-
liśmy ducha Indii, cały ten etniczny 
wątek. I materiał znowu wylądował 
w szufladzie. Po jakimś czasie zno-
wu wróciłem do tej pierwszej, suro-
wej wersji demo i stwierdziłem, że 
jest najlepsza. Kiedy jednak nałoży-
łem na siebie te dwie rzeczy, dopie-
ro wtedy zabrzmiały jak należy. Nie 
rozumiem, co się stało, jakieś mikro-
przesunięcie? To według praw aku-
styki w ogóle nie powinno brzmieć, 
a było świetne. O tej płycie można 
byłoby napisać powieść. 

A czego jeszcze możemy się spo-
dziewać od Ciebie w najbliższym 
czasie, na co możemy czekać? 

Ostatnio związałem się z niezwy-
kłą, śląską załogą 100nką. Świet-
nie mi się z nimi gra. Nagraliśmy 
już razem jeden materiał, który 
pojawi się we wrześniu tego roku. 
Teraz pracujemy nad następnym, 
który będzie mocniejszy, bardziej 
elektryczny. Na pewno w najbliż-
szym czasie zrobimy razem dużo 
muzyki. Otworzysz lodówkę, 
a tam Gralak mówi: o, o, posłuchaj 
jeszcze tego, kolego. To jest jedna 
rzecz, a druga to moje Jasnogórskie 
wspomnienia. Piszę trochę o moim 
dzieciństwie, o tym, jak kiedyś wy-
glądała Częstochowa. Świat, które-
go już nie ma, a który był z jednej 
strony peerelowsko-siermiężny, 
ale z drugiej pełen pięknych, barw-
nych ludzi. W głowie wyświetla 
się kilka cudnych obrazków i, choć 
mam świadomość swoich ograni-
czeń pisarskich, myślę, że warto 
podzielić się z młodszym pokole-
niem tym, jak na naszych oczach 
niewiarygodnie zmienił się świat. 
Czy na lepsze?
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JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

To bardzo trudne zadanie - 
odmalować koncertowo-jazzowy 

horyzont Częstochowy. Różne inicjaty-
wy związane z muzyką improwizowaną 

pojawiały się na dłużej lub krócej na 
mapie kulturalnej naszego miasta. Tro-
chę jak w kalejdoskopie, ciągle zmienia-
ły się nazwy i koncertowe miejscówki. 

Zapraszamy na krótki przegląd tego, jak 
w ostatnich latach gra się u nas jazz. Pod 
lupę wzięliśmy tylko cykliczne wydarze-
nia z XXI w., ale nawet przy takim ogra-

niczeniu nie udało się nam 
opisać wszystkiego.

MIASTO, 
GRA

W KTÓRYM

JAZZ

 GARAŻ FESTIWAL 
Zacznijmy od inicjatyw, które są już przeszłością. 
W historii miasta jest sporo imprez, mniej lub bar-
dziej cyklicznych, skupionych na jazzie. Nie sposób 
ich tu wszystkich wymienić i opisać. Ale koniecznie 
trzeba wspomnieć o jednym choćby wydarzeniu, 
które było jak supernowa – Garaż Festiwal roz-
błysnął bardzo jasno na kulturalnym nieboskłonie 
miasta i niestety szybko zniknął. Z jednej strony 
nawiązywał on nazwą do kultowej, częstochow-
skiej imprezy muzycznej z lat 80. XX w., z drugiej 
stanowił podsumowanie cyklu koncertów Sphinx 
Arm Music. Kluczem była tu muzyka improwizo-
wana i energia sceniczna, której nie da się ujarzmić. 
Podczas pierwszej edycji Garażu w 2004 r. zagra-
li Tomasz Stańko Freelektronic, Tie Break, YeShe 
oraz Gennady Tchamzyryn Gen-Dos. Scena stanęła 
w nietypowej przestrzeni, bo w podziemnym par-
kingu DH Schott, a o scenografię zadbał Jarosław 
Koziara. Do dziś krążą po mieście wspomnienia 
o tym, jak olbrzymią, muzyczną bombą okazało się 
to przedsięwzięcie. Co nie powinno dziwić, bowiem 
o wysoki poziom artystyczny festiwalu dbał między 
innymi Antoni „Ziut” Gralak. 

Niestety, to przedsięwzięcie udało się powtórzyć tylko 
dwukrotnie – w 2006 r. (zagrali wtedy: AJEE, 100-nka, 
Bajzel i Soyka Sekstet) oraz w sylwestrowy wieczór 
roku 2007 (na scenie: Tie Break, Maleńczuk Pocket 
Band, Kinior & Makaruk, Tymański Yass Ensemble, 
DJ Sorbee). Garaż był imprezą zjawiskową. Wyraź-
nie sprofilowaną muzycznie, z unikalnym klimatem 
i oryginalną miejscówką. Dziury, jaką po sobie zosta-
wił w muzycznej tkance miasta, do dziś nie udało się 
załatać.  fot
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 HOT JAZZ SPRING 
Nazwa przedsięwzięcia - Festiwal Jazzu Tradycyjne-
go - może brzmieć trochę jak zaproszenie do zwiedza-
nia eksponatów muzealnych, ale nic bardziej mylne-
go. Hot Jazz Spring to marka, co prawda zapatrzona 
w korzenie muzyki improwizowanej, ale przy tym 
udowadniająca, że jazz tradycyjny to nurt wciąż żywy 
i rozwijający się. Zaproszeni na ten festiwal muzycy 
wielokrotnie unaoczniali, że można się poruszać w ra-
mach klasycznych estetyk, a przy tym wciąż ekspery-
mentować, szukać nowych rozwiązań oraz nieustan-
nie zaskakiwać świeżym i oryginalnym brzmieniem.  
Festiwal Hot Jazz Spring wystartował w 2002 r. z ini-
cjatywy zespołu Five O’Clock Orchestra i od razu 
okazał się wielkim hitem. Co więcej, z roku na rok 
rozwijał się, obudowywał nowymi atrakcjami, aż 
w końcu stał się największą imprezą jazzową w mie-
ście. Imponuje pokaźne grono gwiazd, które na nim 
wystąpiły (m.in. Scott Hamilton, Jan Ptaszyn Wró-
blewski, Henryk Miśkiewicz, Stanley Breckenridge, 
Donna Brow, Neil Wilde, Waldemar Malicki, Boney 
Fields, Abi Wallenstein), ale prestiż imprezy buduje 
również konkurs „Swingujący Kruk”, adresowany 
do młodych solistów instrumentalistów i wokalistów, 
uprawiających tradycyjne style jazzu. Całość okraszo-
na jest często różnorodnymi smakołykami dla fanów 
muzyki improwizującej: cyklicznymi jam session, wy-
stawami, pokazami filmów, zajęciami edukacyjnymi 
dla najmłodszych.
Przede wszystkim jednak częstochowski Festiwal 
Jazzu Tradycyjnego to prawdziwe święto muzyki. At-
mosfera celebracji łatwo udziela się nawet tym, którzy 
na co dzień nie słuchają jazzu. Wielka w tym zasłu-
ga nowoorleańskiej parady, która od pewnego czasu 
otwiera imprezę. Spacerujący Alejami głośny i koloro-
wy korowód stał się też charakterystyczną i wyczeki-
waną wizytówką Hot Jazz Spring.    

 JAZZTOCHOWA 
JAZZtochowa to festiwal „kroczący”, co właściwie 
trzeba odczytywać jako nieprzewidywalny i dyna-
miczny. Zazwyczaj zakotwiczony jest w siedzibie or-
ganizatora, czyli OPK „Gaude Mater”, choć zdarzały 
mu się też wycieczki po mieście. Teoretycznie ma on 
rytm jednego koncertu w miesiącu, lecz pewne fluktu-
acje w czasie są tu normą. Jak to w jazzie, trzeba chwy-
tać ducha danej chwili i dzięki improwizacji wycisnąć 
z zastanych muzycznych konfiguracji najwięcej jak się 
da. JAZZtochowa stawia na różnorodność – rozmaite 
stylistyki, osobowości sceniczne i wrażliwości. Zapra-
sza zarówno lokalnych artystów, jak również krajowe 
i zagraniczne gwiazdy. Przygląda się jazzowi z róż-
nych stron. A ponieważ robi to konsekwentnie, JAZ-
Ztochowa wyrosła na jeden z najważniejszych cyklów 
koncertowych ostatnich lat w Częstochowie.  
Wszystko zaczęło się w grudniu 2014 r. od koncertu 
z okazji 35-lecia zespołu Tie Break. Czyli na począ-
tek było muzyczne trzęsienie ziemi, a później - jak 
u Hitchcocka - napięcie tylko rosło. Pod szyldem 
JAZZtochowy na scenie zagrali: Neneh Cherry, GoGo 
Penguin (ci również dzięki wsparciu Ars Cameralis), 
Jan Ptaszyn Wróblewski, Bracia Oleś, Henryk Miśkie-
wicz, Kenneth Dahl Knudsen, Wojtek Mazolewski, 
Kuba Segiun, Zgniłość, Krzysztof Ścierański, Atom 
String Quartet, Ed Cherry i wielu innych. Prawdziwa 
muzyczna uczta. Jest spora szansa, że gdyby przepro-
wadzić wśród lokalnych miłośników jazzu ankietę 
z pytaniem o najlepsze koncerty ostatniej dekady, to 
w takim zestawieniu wyjątkowo często przewijałyby 
się występy właśnie z logiem JAZZtochowa. A prze-
cież organizatorzy nie powiedzieli tu jeszcze ostatnie-
go słowa.   

 ALEJE - TU SIĘ DZIEJE! 
„Aleje – tu się dzieje!” to cykliczny pakiet imprez plene-
rowych, który od 2013 r., w okresie wiosenno-letnim, 
kulturalnie rozgrzewał centrum Częstochowy. Pro-
gram akcji zawsze miał charakter interdyscyplinarny 
(muzyka, sztuki wizualne, kino, literatura, teatr), ale 
jazz od samego początku był tutaj mocno reprezen-
towany. Szczególnie dbali o to Jarosław Woszczyna, 
Michał Walczak, Michał Rorat i Tadeusz Orgielewski. 
Każdy z nich opiekował się swoim cyklem koncertów 
(„Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny”, 
„Michał Walczak Zaprasza”, „Muzyczne Podróże 
z Michałem Roratem”, „Jazz tradycyjny”), podczas 
których „dokarmiał” częstochowskich melomanów 
sporą dawką muzyki improwizowanej. Oczywiście 
w ramach tych propozycji pojawiały się również inne 
gatunki muzyczne oraz stylistyki znajdujące się na 
granicy między różnymi gatunkami, ale bezsprzecz-
nie to właśnie jazzem najczęściej rozbrzmiewały nasze 
Aleje. Fakt, że w ramach cyklu „Aleje - tu się dzieje!” 
jazzem opiekowały się aż cztery osobowości muzycz-
ne sprawił, że program był wyjątkowo różnorodny 
i autorski.
Wielkim atutem tych koncertów okazał się bez-
sprzecznie ich plenerowy charakter. W sytuacji, gdy 
muzycy na scenie mają być magnesem, muszą wal-
czyć o uwagę przypadkowych przechodniów i ra-
dzić sobie w różnych nieprzewidzianych sytuacjach 
związanych z pogodą i otoczeniem, jazz sprawdza 
się doskonale. Jego energia, elastyczność i brawura 
tworzą aurę, która doskonale sprawdza się na ulicach 
– co wielokrotnie zostało już udowodnione na całym 
świecie. Wszystkie lata projektu „Aleje – tu się dzieje!” 
z pewnością obudziły w częstochowianach jeszcze 
większą potrzebę słuchania jazzu pod chmurką.    

 NOC KULTURALNA  
Noc Kulturalna to kolejne interdyscyplinarne wyda-
rzenie, w którym jazz odgrywa kluczową rolę. Już 
podczas pierwszej edycji tej imprezy, jesienią 2004 r., 
olbrzymimi hitami okazały się taperka do filmu „Be-
stia” w wykonaniu „Ziuta” Gralaka czy też koncerty 
Often Hides w Klubie Paradoks oraz Michała Walcza-
ka „Pod Gruszą”. Później niezapomniane jazzowe kon-
certy wysypały się jak z worka, w hurtowych ilościach. 
Wystarczy tylko wspomnieć o taperce Robotaobiboka 
w Filharmonii (2005 r.),  Mikrokolektywie w ROKu 
(2015 r.), Niechęci w klubie Five O’ Clock (2017 r.),  
Pianohooligan w OPK „Gaude Mater” (2018 r.),  
3Kings przed dworcem PKP (2018 r.) czy Janie „Pta-
szynie” Wróblewskim w Filharmonii (2019 r.). Było 
tego naprawdę dużo.
Struktura Nocy Kulturalnej (duża oferta rozmaitych 
imprez, skondensowana w czasie i przestrzeni, w ce-
nie jednego karnetu) sprzyjała poszerzaniu artystycz-
nych horyzontów, sprawdzaniu nowych rzeczy – bo, 
gdy już kupiłem karnet, to sprawdzę, co dzieje się za 
rogiem. Dlatego sporo osób właśnie podczas Nocy 
Kulturalnej, niejako przy okazji, złapało jazzowego 
bakcyla. Trzeba też wspomnieć, że jest to impreza 
wymyślana i tworzona przez lokalnych animatorów 
kultury i różne środowiska twórcze, dlatego stanowi 
niezłą wypadkową tego, co lubi i na co czeka często-
chowska publiczność. Olbrzymia dawka jazzu w po-
szczególnych edycjach Nocy Kulturalnej jest zatem 
bardzo znacząca. 

 I WIELE WIĘCEJ 
Na koniec wypadałoby wspomnieć o tych wszystkich 
mniejszych inicjatywach i koncertach, które przez lata 
były codziennością i fundamentem jazzowego życia 
miasta. Takich, jak cykle koncertów „Młoda scena jaz-
zowa” oraz „Gwiazdy jazzu”, organizowane przez 
Stowarzyszenie Jazzowe w Częstochowie, czy ogrom 
pojedynczych występów i niekończących się jam 
session na scenach klubów ASK, Paradoks, Muzycz-
na Meta, Słodko Gorzki itd. I to właśnie suma tych 
wszystkich wydarzeń - małych, wielkich, lokalnych, 
z międzynarodową obsadą – sprawia, że Częstocho-
wa wydaje się być rozkochana w jazzie oraz wszel-
kich jego odcieniach.   af

 JAZZ I OKOLICE 
Festiwal Muzyki Improwizowanej jaZZ i okolice to 
duża, śląska impreza muzyczna, które zawitała do 
Częstochowy dwukrotnie. Trudno więc tu mówić 
o jakiejś cykliczności, ale też te dwa koncerty były na 
tyle znaczące, że nie można o nich nie wspomnieć. 
Najpierw, w 2015 r., był to występ Davida Krakauera 
- jednego z najznakomitszych muzyków nowej fali 
klezmerów. Z kolei rok później na scenie w Filhar-
monii pojawił się amerykański wirtuoz gitary John 
Scofield. Oba koncerty były energetyczną ucztą dla 
częstochowskich melomanów, którzy od tej pory tę-
sknie wyglądają podobnych jazzowych międzymia-
stowych kolaboracji.  

 Peter Mante Gospel Project  John Porter i Wojtek Mazolewski Quintet  Emilia Hamerlik  Marcin Oleś  Jan Ptaszyn Wróblewski fot
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nek. Oddzieliłem wtedy w moim 
muzycznym świecie piosenki od 
grania muzyki instrumentalnej. 
Miałem wtedy siedemnaście lat. 

I od tego momentu zacząłeś być 
świadomy muzyki?

Stan twórczy miałem od dziecka. 
Świadomość grania pojawiła się 
u mnie w wieku kilkunastu lat. Po 
latach mogę powiedzieć, że sam 
talent nie wystarczy, trzeba go 
rozwijać, a do tego niezbędna jest 
determinacja i konsekwencja.

Zgadzasz się z tym, że jazz jest 
arystokracją muzyki, bo wymaga 
największego skupienia?

Zawsze mówię, że jeśli nie sły-
szysz muzyki, czyli nie poświę-
casz jej czasu w skupieniu, to ją 
wyłącz, czyli wyrzuć z głowy to, 
co słyszysz w radiu, telewizji, ga-
leriach handlowych czy windzie 
hotelowej. Nie słuchaj również 
głośników ani kabli. Nie koncen-
truj się na tym, kiedy ktoś zagra 
nieczysto. Słuchaj muzyki z po-
święceniem jej czasu i uwagi.

Twoim zdaniem jazz łączy różne 
rodzaje muzyki?

Jazz korzysta ze wszystkiego. Czę-
sto inne gatunki muzyczne są in-
spiracją dla jazzmanów. Niestety, 
nie wszyscy to czują. 

Miałeś szczęście spotkać w swo-
im życiu ludzi, którzy o jazzie 
myślą jak Ty, a przynajmniej po-
dążają w tym samym kierunku.

Zawsze miałem okazję spotykać 
świetnych muzykantów… Za-
wsze uważnie ich słuchałem. Kie-
dyś, ja i mój zespół Reverberator 
zostaliśmy wyróżnieni na festi-
walu, gdzie przewodniczącym 
jury był Czesław Niemen. Moim 
prywatnym wyróżnieniem sta-
ło się wtedy poznanie Czesława, 
to był początek naszej przyjaźni. 
Gdy pożaliłem mu się, że w szkole 
muzycznej dostałem się do klasy 
kontrabasu zamiast gitary, usły-
szałem od niego: „Nie martw się, 
przecież i tak będziesz grał na gi-
tarze, a ucząc się grać na kontra-
basie, poznasz dwa instrumenty”. 
Za tamto otwarcie mojej głowy  
jestem mu bardzo wdzięczny. Kie-
dy zakładałem grupę Tie Break, 
pojawiali się w szkole jak grzyby 
po deszczu: Krzysiu Majchrzak, 

Czesiu Łęk, Ziut Gralak… Tak, 
miałem szczęście. 

W jakich okolicznościach urodził 
się Tie Break?

W moim przypadku ważna była 
wizyta na Jazz Jamboree, tam 
usłyszałem wielu wielkich mu-
zyków jazzowych i świadomie 
podjąłem decyzję, że chcę grać 
jazz. Wyjazd ten uwolnił mnie od 
pewnych ram. Otworzył. Pokazał, 
że jest muzyka, która nie ma dna. 
Mam na myśli szczególnie free 
jazz. W tym samym czasie w Szko-
le Muzycznej pojawił się Krzysiu 
Majchrzak i okazało się, że on ma 
już pewną wiedzę o jazzie. Posta-
nowiliśmy założyć duet. Potem 
dołączył do nas flecista Grzesiu 
Chmielecki. W trio ćwiczyliśmy 
u mnie w domu. Kiedy Grzesiu 
odszedł, pojawił się Czesiu Łęk. 
Następnie dołączył na trochę Piotr 
Leśniowski. Po jego odejściu po-
nownie graliśmy w trio, a z pró-
bami przenieśliśmy się do salki 
pod Komobexem. Graliśmy tam 
bardzo odjechaną muzykę. Kiedyś 

wpadł na próbę Janek Pospieszal-
ski i rzucił, że przydałby się nam 
trębacz, a on zna jednego. Tydzień 
później przyszedł z Ziutem Gra-
lakiem. To była ta kropka nad i. 
W tym składzie wygraliśmy kra-
kowski festiwal Jazz Juniors w lu-
tym 1980 r.

Każdy z Was to osobowość mu-
zyczna, jak solista z solistą może 
się dogadać na scenie?

Jeżeli tylko słuchają się nawzajem, 
to zawsze im się uda. Muzyka jaz-
zowa tego wymaga. Jazz musi pły-
nąć równomiernie w całym zespo-
le, nikt nie jest ważniejszy. Każdy 
ma jakąś ważność w sobie, która 
nie ujmuje ważności pozostałych. 
Wszyscy musimy siebie słuchać, 
a jednocześnie usłyszeć tę melo-
dię, która pojawia się w głowie. 
Jak się pojawia, to grasz, jak nie, to 
nie grasz. Można to porównać do 
dyskusji, w której wszyscy mówią 
naraz i jednocześnie się rozumieją. 

Koncert Tie Break nigdy nie był 
taki sam.

Oczywiście. Owszem, była stwo-
rzona jakaś kompozycja, ale za 
każdym razem, kiedy ją grali-
śmy, pojawiała się w niej unikal-
na improwizacja, tylko na dany 
moment.

W takich chwilach płyną muzy-
cy i płynie publiczność.

Tak, to się nazywa sprzężenie 
zwrotne. Otwartość zespołu 
i publiczności sprawia, że nawet 
kiedy pojawia się jakieś potknię-
cie – to nie ma ono wtedy zna-
czenia.

Tie Break wciąż żyje, nie tylko 
w pamięci słuchaczy, ale także 
dzięki płytom. Wasz ostatni al-
bum „The End”...

Tak, płyta ukazała się tuż przed 
czasem pandemii i stanowi suple-
ment do wydanego pięć lat temu 
boxu. Oprócz mnie w składzie 
muzyków znaleźli się: Antoni 
Ziut Gralak, Mateusz i Marcin 
Pospieszalscy, Frank Parker. Ta 
płyta to pewnego rodzaju podsu-
mowanie naszej dotychczasowej 
twórczości. A ponieważ przez 
nasz zespół przewinęło się wielu 
muzyków, postanowiliśmy im 
zadedykować niektóre utwory. 
Wspominamy tu: Czesia Łęka, 
Krzysztofa Majchrzaka, Zbyszka 
Uhuru Brysiaka, Kubę Majerczy-
ka, Włodka Kiniora Kiniorskiego. 

Jazz jako gatunek się rozwija?

Tak. Co pięć lat przychodzi nowe 
pokolenie i wnosi coś od siebie, 
popycha jazz naprzód. Idealna 
sytuacja jest wtedy, kiedy mło-
dzi i starsi muzycy czerpią od 
siebie wzajemnie, są na siebie 
otwarci. Choć niestety nie jest to 
regułą. Mnie udało się to z Łuka-
szem Kluczniakiem, Marcinem 
Lamchem, Przemkiem Paca-
nem i Markiem Pospieszalskim. 
Z tymi muzykami, zaliczanymi 
obecnie do czołówki młodej sce-
ny jazzowej, nagraliśmy płytę 
w Yanina Free Wave. To w pe-
wien sposób kontynuacja trady-
cji muzycznych wywodzących 
się z Tie Break, jednak w mocno 
odświeżonej formule. Wielką 
przyjemnością jest także granie 
z moją córką Zuzanną. Dlatego, 
gdybym miał użyć porównania, 
powiedziałbym, że muzyka jaz-
zowa jest niczym rozrastające się 
drzewo.

Muzyka niczym 
drzewo

Jak częstochowski jazz, to Tie Break. Jak Tie Break, to Janusz Yanina Iwański. 
Współtwórca kultowego zespołu, sam o sobie mówi, że przeszedł wszystkie szczeble 

muzyczne - od grania na podwórku, poprzez granie na zabawach (tzw. fajfach), 
aż po muzykę rockową i free jazz. Tym ostatnim pozostaje wierny do dziś.

Magda Fijołek: Czym dla Ciebie 
jest jazz?

Janusz Yanina Iwański: Jest 
muzyką improwizowaną, niepo-
wtarzalną. To wyrażenie myśli 
tu i teraz. Jeśli ktoś sądzi, że jazz 
można powtórzyć, mija się z jaz-
zem. Mnie uświadomił to bardzo 
dawno temu - na wałbrzyskiej 
Jesieni Estradowej - Zbyszek Na-
mysłowski, który powiedział: 
„Muzyka improwizowana to jest 
taka muzyka, że bierzesz instru-
ment, słyszysz w głowie melodię 

i od razu ją grasz i nie ma prze-
rwy między tym, co słyszysz, 
a tym, co grasz”. Kiedy wróciłem 
do hotelu, wziąłem instrument 
i zastanawiałem się, czy jest jakaś 
melodia w mojej głowie. Pojawił 
się dźwięk, próbowałem go zna-
leźć na instrumencie, ale zajęło 
mi to dużo czasu. Wtedy zrozu-
miałem, że jest jeszcze dla mnie 
tona węgla do przerzucenia, aby 
muzycznie improwizować. Do-
piero potem można grać jazz. Po 
tych wszystkich latach jazz mnie 
zachwyca, a jeżeli to, co zagram, 

jest dokładnie tym, co myślę mu-
zycznie, no to jestem w raju. 

Zanim zaczęliśmy wywiad, zażar-
towałeś, że jazz zaczyna się grać po 
pięćdziesiątce. Co miałeś na myśli?

Nie ja jestem autorem tych słów. 
Jednak coś w nich jest. Jazz zależy 
od świadomości. Muzyka jest opo-
wieścią o człowieku, który ją gra. 
Jeżeli trochę się przeżyło, można 
wiele opowiedzieć, ale jak się ma 
25 lat, to tych doświadczeń jest 
proporcjonalnie mniej. W miarę 

gromadzenia doświadczeń prze-
staje się też grać dźwięki niepo-
trzebne. 

W Twoim wypadku nie można 
powiedzieć, że wszystko zaczęło 
się po pięćdziesiątce. Jak zatem to 
wszystko ze sobą posklejać?

Niezwykle istotny jest początek. Ja 
zaczynałem od grania piosenek na 
tzw. fajfach. W momencie, kiedy 
po raz kolejny wrzucałem solów-
kę, zrozumiałem, że moje granie 
na gitarze nijak się ma do piose-

JAZZOWA CZĘSTOCHOWA
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JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

Historia tej odmiany jazzu w Częstocho-
wie sięga prawdopodobnie już okresu 
międzywojennego i funkcjonowania 
zespołów Władysława Rossy czy braci 
Jałowieckich. Jednak dopiero działalność 
innej formacji, powstałej po drugiej wojnie 
światowej, przyczyniła się do tego, że ów 
rodzaj muzyki rozbrzmiewa w Często-
chowie do dziś.

Na początku był Teges i herbata. Miano-
wicie, jesienią 1969 r. grupa studentów 
Politechniki Częstochowskiej z Tade-
uszem Orgielewskim na czele, na bazie 
kwartetu Teges powołała do życia nowy 
zespół – Five O’Clock. Pomysł powstał 
przy herbacie, od której formacja wzięła 
swoją nazwę i dał podstawy marce, roz-
poznawalnej obecnie w całej Polsce.

Muzyczne korzenie zespołu sięgają jed-
nak znacznie dalej niż do brytyjskich do-
mów, poddających się zwyczajowi popo-
łudniowego picia herbaty. Sięga bowiem 
do rytmów południowych wybrzeży 
Stanów Zjednoczonych, roztańczonych 
taktem jazzu, który dziś ogólnie nazywa 
się tradycyjnym, a w którym nie brakuje 
ogromnej energii i poczucia nieskrępowa-
nej wolności.

Five O’Clock (od 2003 r. Five O’Clock Or-
chestra) debiutował w klubie studenckim 
Filutek, a następnie koncertował niemal 
przy każdej okazji. I, choć z powodu emi-
gracji politycznej Orgielewskiego w latach 
70. XX w. grupa zawiesiła działalność, to 
energia jazzu nie zniknęła. Dała o sobie 
znać po latach. Z okazji 50-lecia Politech-
niki Częstochowskiej w 1999 r. zespół 
wznowił działalność, a z czasem nabrał 
rozpędu i zdobywał prestiżowe nagrody. 
Dwukrotnie uhonorowano go Złotą Tar-
ką na festiwalu Old Jazz Meeting (w roku 
2001 i 2002), a siedem lat później Honoro-
wą Złotą Tarką.

To był dopiero początek. Z czasem po-
jawiły się nowe inicjatywy i działania. 
U progu lat dwutysięcznych powstał Fe-
stiwal Hot Jazz Spring, obecnie mający już 
rangę międzynarodową i ściągający na 
scenę wybitnych muzyków z całego świa-
ta – chociażby Scotta Hamiltona, Trevora 
Richardsa czy Hansa Carlinga. Wszyscy 
trzej wymienieni otrzymali zresztą Ho-
norowego Swingującego Kruka, który bu-
duje prestiżową pozycję Częstochowy na 
mapie polskiego jazzu.

Jeśli chodzi o jazz tradycyjny, to zdaniem ko-
legów z innych zespołów uprawiających tę 
muzykę, Częstochowa jest niejako stolicą 
tego gatunku muzyki! Składa się na to 
kilka elementów – mówi Tadeusz 
Orgielewski, kornecista, lider 
Five O’Clock Orchestra, dy-
rektor artystyczny festiwalu 
Hot Jazz Spring, były prezes 
Polskiego Stowarzyszenia 
Jazzu Tradycyjnego.

Poza zespołem i festi-
walem kolejnym 
takim elementem 
jest właśnie PSJT, 
czyli stowarzy-
szenie, którego 
celem jest między 
innymi wspiera-
nie działań zwią-
zanych z jazzem 

tradycyjnym i gatunkami pokrewnymi. 
Warto bowiem zwrócić uwagę na to, że 
FO’CO czy PSJT poza działalnością mu-
zyczną zajmują się również popularyzacją 
wiedzy na temat muzyki jazzowej, także 
wśród dzieci i młodzieży. Dlatego dzięki 
wszechstronnej i bogatej działalności lu-
dzi, których serce do dziś bije w rytmie di-

xielandu czy swingu, możemy pochwa-
lić się wyjątkowymi rzeczami i cały 
czas odkrywać piękno tego rodzaju 
muzyki.

Organizujemy Hot Jazz Spring, 
festiwal jazzu (tylko) tradycyjne-
go numer jeden w kraju. W jego 
ramach przyznajemy nagrody 
Honorowego Swingującego Kru-
ka oraz Swingującego Kruka 
w ramach jedynego na świecie 
konkursu przeznaczonego dla 

młodych solistów uprawia-
jących tę muzykę. 
W Częstochowie stoi 
jedyny w Europie 
pomnik Louisa Arm-
stronga, mamy tu je-
dyną w Polsce ulicę 
Jazzową – dodaje 
Orgielewski.

Wspomniany pomnik amerykańskiego 
trębacza jazzowego – w formie balansu-
jącej rzeźby autorstwa Jerzego Kędziory 
– znajduje się przy placu noszącym imię 
Armstronga, obok Filharmonii Często-
chowskiej, współorganizującej Hot Jazz 
Spring. To tam swój finał ma rozpoczyna-
jąca festiwal Nowoorleańska Parada, za-
chęcająca mieszkanki i mieszkańców mia-
sta do wspólnej zabawy w rozkołysanym 
rytmie jazzu tradycyjnego. Podobną funk-
cję jeszcze do niedawna pełnił Jazz Club 
Five O’Clock, który na początku lutego 
tego roku niestety zawiesił działalność.

Z powodu pandemii tegoroczny festiwal został 
przeniesiony na termin 3-5 września. W tym 
roku Honorowego Swingującego Kruka 
otrzyma wirtuoz Gypsy Swingu, holenderski 
skrzypek Tim Kliphuis. Całość jak zwykle za-
czynamy paradą i kończymy piknikiem na ul. 
Jazzowej. Zresztą, niech tylko minie zagroże-
nie pandemiczne, a ruszamy pełną parą z peł-
nym programem!

Więcej informacji na temat zespołu FO-
’CO, działalności PSJT i jazzu tradycyjne-
go można znaleźć na stronach interneto-
wych: foco.pl, psjt.pl, hotjazzspring.eu

mw

STOLICA
TRADYCYJNEGO

Częstochowa i jazz bardzo do siebie pasują. 
A kiedy weźmiemy pod uwagę jazz tradycyjny, 

to mamy do czynienia z niezwykle udanym związkiem.
JAZZU

 Tadeusz Orgielewski 

 Scott Hamilton 
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Magda Fijołek: Twoja najnowsza płyta „Tam 
i sam” została zakwalifikowana przez kryty-
ków jako płyta jazzowa. Zgadzasz się z tą 
opinią?

Mateusz Pospieszalski: Po części tak. Na 
początku może się wydawać, że to tylko 
czysta improwizacja, ale każdy z odcinków 
muzycznych jest zbudowany w konkretnej 
formie. Kompletnie nie planowałem i nie 
myślałem o stylistyce, czy ma to być am-
bient, czy muzyka relaksacyjna. Po prostu 
stanąłem i zagrałem w zgodzie z własnym 
sumieniem. Jeżeli ktoś chce kwalifikować 
płytę do konkretnego rodzaju muzyki, pro-
ponuję stworzyć nowy gatunek: nature mu-
sic (śmiech). 

To jest Twój album solowy, najczęściej jed-
nak grasz w zespołach, zawsze z kimś. To, 
że taka płyta powstała, to wynik sytuacji, 
w której znaleźliśmy się w zeszłym roku, 
czy też po prostu taki miałeś pomysł? 

Pośrednio ten ubiegły, pandemiczny rok 
miał na to wpływ. Pośrednio, bo wraz z ro-
dziną wynajęliśmy dom na Suwalszczyźnie, 
na odludziu i miałem tam sporo wolnego 
czasu. Na pewno też nie wymyśliłem sobie 
tej płyty na zasadzie, że ja muszę. Pomysł 
zrodził się pewnego wieczoru. Stanąłem na 
polanie, wydałem z saksofonu dźwięk. Ten 
dźwięk poleciał w kosmos i wrócił do mnie 
na zasadzie echa, jako część wszechświa-
ta, natury. Tak to wtedy odebrałem i po-
wiedziałem sobie, że muszę tu wrócić i to 
nagrać. Moim pierwszym pomysłem było 
zrobienie impresji nad różnymi jeziorami. 
Kiedy po miesiącu wróciłem w to miejsce, 
rozpadało się. Przyszło mi wtedy na myśl, 
że przecież deszcz jest częścią natury, to jest 
mój akompaniament i zacząłem grać. Dla-
czego akurat Suwalszczyzna? Bo to teren 
niezadeptany, cichy i spokojny. Nie jest to 
też uprzemysłowiony region Polski. 

Na tej płycie jest w ogóle bardzo dużo wody.

Tak, dlatego że woda niesie daleko dźwięk, ale 
można też sobie dopowiedzieć, że woda jest 
oczyszczeniem. Nie tylko monoteistyczne reli-
gie wykorzystują ją w swoich obrzędach. Jed-
nak ten podtekst to tylko przypadek. U mnie 
woda daje przestrzeń. Stanowi element, który 
jest nieodłączną częścią życia. 

Jednak płyta nie była nagrywana tylko nad 
jeziorami...

Rzeczywiście, grałem również nad morzem. 
Stanąłem na plaży przy Klifie Sopockim  
i, mając wiatr od morza w plecy, czułem się 
świetnie, mogąc akompaniować morzu. Kon-
tynuowałem granie również pod sopockim 
molo. Wspaniale odbijające się fale inspirowa-
ły bez końca. Nie wiedziałem, kiedy przestać.  
Ocknąłem się po godzinie. 

Przyznaję, że podczas słuchania tej płyty 
prawdziwą frajdę sprawiało mi nasłuchi-
wanie dźwięków z zewnątrz. Odbieranie 
ich oraz łączenie wszystkiego z Twoją grą 
na saksofonie jest niezwykłe. To rozpozna-
wanie, czy jest to burza, czy uderzanie fal 
o molo…

Te nagrania nad jeziorami bardzo mnie roz-
ochociły, nabrałem odwagi. Na początku 
musiałem wpraszać się do natury, do miejsc, 
w których nie widziano człowieka z sakso-
fonem. Czułem się jak złodziej. Natura spra-
wiała różne niespodzianki. Kiedy stałem nad 
jeziorem Jaczno, po drugiej stronie miałem 
publiczność z zachowaniem wszystkich ob-
ostrzeń pandemicznych (śmiech). Przepłynęła 
dryfująca łódeczka z dwoma czy trzema węd-
karzami i - ponieważ woda niesie - widziałem, 
grając, co oni czują: że kosmos zleciał im na 
głowę albo ziemia stanęła do góry nogami. 
Myślę, że byli nieźle zszokowani, a ja czerpa-
łem z tej sytuacji czystą radość. 

Ta płyta jest zagrana w sposób bardzo asce-
tyczny...

Nie popisuję się na niej wachlarzem swoich 
umiejętności, żeby cokolwiek udowodnić. Po-
kazuję jedynie, że istotą muzyki jest dźwięk. 
Daję wybrzmieć dźwiękowi, który wypusz-
czam i czekam, co się z nim stanie. Za każdym 
razem, kiedy grałem, coś się dookoła mnie 
działo. W Dzierwanach pojawiły się ptaki, 
które słyszałem i wydawało mi się, że komen-
tują one moją obecność. Wyobrażam sobie, że 
były równie zdziwione jak rybacy na łódce. 
Innym razem przelatywał samolot, którego 
dźwięk wprowadził mnie w interakcję, stwo-
rzył mi konkretną tonację. Nadleciały dzikie 
gęsi w kluczu, zaskoczyły mnie i w ten sposób 
powstała w nagraniu coda. Z kolei na molo 

przybłąkał się pies, który szczekał. Przy po-
wstawaniu płyty towarzyszyła mi moja żona 
Iza, która wspaniale robiła dokumentację foto-
graficzną oraz pomagała w realizacji.

Płyta płynie od pierwszego utworu do mo-
mentu, kiedy pojawia się ten o tytule „Nikt 
nie zagłuszy psa”.

Pies zawsze działa zaskakująco. Mnie zasko-
czył przy nagraniu, tak jak zaskakuje na płycie. 
Zadano mi pytanie, dlaczego ten utwór jest tak 
krótki? Otóż dlatego, że pies został, ku moje-
mu niezadowoleniu, zabrany przez właściciela 
i duetu nie można było kontynuować (śmiech).  

Powiedzieliśmy o jednym tytule, tymczasem 
ja uważam, że pozostałe nazwy sprawiają, iż 
nagrania stają się kompletną całością.

Dla mnie te nagrania stały się swoistą podró-
żą, stanowią pewnego rodzaju mityczność. 
Stawiają  wyobraźnię w innym miejscu. Dla-
tego tytuły utworów musiały być baśniowe, 
a jednocześnie nie mogły opisywać konkret-
nego stanu i klimatu. Nie ukrywam, że w ja-
kimś stopniu zainspirowałem się Leśmianem, 
np. „Zwieczorniały” (stałem późno wieczo-
rem, podczas deszczu i byłem przesiąknięty 
atmosferą), „W pobłędzie” (deszcz tak mnie 
zaskoczył, że na początku byłem lekko zmie-
szany, zaczynając rejestrację, a że działo się 
to wszystko nad jeziorem Pobłędzie, to już 
wszystko wiadomo). O reszcie tytułów nie 
będę mówić, gdyż nie chcę zepsuć odbiorcom 
zabawy wyobraźnią. Chciałbym jeszcze tylko 
dodać, że dwa tytuły: „Nikt nie zagłuszy psa” 
oraz „Dowód Tożsamości” wymyślił Janusz 
Palikot, któremu serdecznie dziękuję. 

Cała ta płyta emanuje spokojem.

Tak, cieszę się, że udało mi się przenieść atmos-
ferę miejsc, w których grałem. Jak powiedzia-
łem na początku, po prostu nagrałem tę płytę 
w różnych sytuacjach, bardzo spontanicznych. 
Każda chwila, w której się znalazłem, spowo-
dowała konkretny nastrój tej muzyki. Myślę, 
że dla wszystkich, którzy cenią sobie naturę 
i spokój, ten materiał przyniesie dużo satysfak-
cji. Dla mnie to fantastyczna podróż muzyczna, 
zagadkowa, szukająca inspiracji w przyro-
dzie. Dlatego zapraszam do wysłuchania pły-
ty w skupieniu. Sugeruję wieczór z okowitą 
i ogniskiem, przynajmniej domowym.

JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

MARZEC 202115

„Tam i sam” to solowa płyta Mateusza Pospieszalskiego, 
która została wydana w grudniu zeszłego roku. Jest ascetyczna. 

Muzyk łączy na niej dźwięki saksofonu z dźwiękami natury.

KOSMOS
SPADŁ

NA ZIEMIĘ
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JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

 „THE LOOK OF COBRA” (2017 r.) 

Cyprian Baszyński i jego NSI Quartet nie oglą-
dają się na nikogo. Nie lubią zwalniać, 

nie potrzebują też łapać odde-
chu. Czasami można od-

nieść wrażenie, że ich 
muzyka chciałaby po-

żreć cały świat. Druga 
płyta zespołu - „The 
Look of Cobra” jest 
tego najlepszym 
dowodem. Dzika 
improwizacja, któ-
ra dominuje tu nad 

okrzepłymi jazzowymi 
formami i tematami, nie-

sie nas przez ponad pięć-
dziesiąt minut muzyki. Jest to 

przejażdżka wielce satysfakcjonująca. 
Pewnie dlatego, że mimo żywiołowego charak-
teru, wszystko jest tutaj poukładane we 
właściwych proporcjach i konfigu-
racjach. Dlatego człowiek, słucha-
jąc tego albumu, ma przekona-
nie, że jest w dobrych rękach. 
Że nawet gdyby trafił na jakiś 
wyjątkowo zwodniczy wir, 
to muzycy i tak bezpiecznie 
przeprowadzą go na brzeg. 
Krótko mówiąc - jest to free 
jazz najwyższej próby, który 

śmiało romansuje również z innymi odcieniami 
gatunku. Oprócz trąbki Cypriana na „The Look 
of Cobra” usłyszymy Bartka Prucnala (saksofon), 
Macieja Adamczyka (kontrabas), Dawida Fortunę 
(perkusja) oraz gościnnie, w trzech utworach, do-
skonałego pianistę Dominika Wanię. Ten ostatni 
wniósł na płytę zaskakującą cegiełkę „melodyjno-
ści”, która doskonale komponuje się z całością. 

 „BERRY” (2019 r.) 

Kontrabasista Maks Mucha nagrywa płyty z wie-
loma muzykami, w wielu składach. Zawsze jed-
nak wybiera najciekawsze projekty, gwarantujące 
najwyższy poziom artystyczny. Podobnie jest 
w przypadku Więcek & Gawęda Quintet. Ralph 
Alessi (trąbka), Kuba Więcek (saksofon), Ma-
teusz Gawęda (pianino), Moritz Baumgärt-
ner (perkusja) to prawdziwa ekstraliga 
jazzowych scen. Mucha do tej ekstra-

ligi od pewnego czasu również 
należy. Ich wspólne dzieło, 

album „Berry”, to opo-
wieść wielobarwna 

i wielowątkowa. 
Można by po-
wiedzieć, że jest 
ona wręcz zaska-
kująco „narracyjna”. 
Momenty dramatyczne 
przechodzą tutaj naturalnie 

w niepokój, by po chwili skrę-

cić w jakieś wyciszenie i oczyszczenie. Nic, tylko 
zamknąć oczy i dobudowywać do tych dźwięków 
obrazy. Utwory skonstruowane są tu według pro-
stej, ale przy tym niezwykle uwodzicielskiej for-
muły – mamy temat przewodni, wokół którego 
poszczególni muzycy i ich instrumenty krążą jak 
wolne elektrony. Wplatają w przestrzeń muzycz-
ną ogrom pomysłów i emocji, pozostawiają przy 
tym sporo miejsca na grę pauzą i swoiste zawie-
szenie. „Berry” to lektura obowiązkowa.    
 
 „MOONRISE” (2018 r.) 

Każdy częstochowski miłośnik jazzu doskona-
le zna Michała Rorata. Występował on tutaj na 

niezliczonej ilości koncertów i jam 
session, współpracował z wie-

loma lokalnymi muzykami. 
Był nawet opiekunem 

jednego z jazzowych 
cykli w ramach pro-
jektu „Aleje - tu się 
dzieje!” oraz współ-
tworzył muzykę na 
potrzeby Teatru im. 
Adama Mickiewicza. 

Oczywiście muzycz-
na aktywność Rorata 

nie ogranicza się jedynie 
do naszego miasta, czego 

przykładem jest chociażby płyta 
„Moonrise” Robert Szewczuga Trio. Koopera-

cja częstochowskiego pianisty z Robertem 
Szewczugą (bas) i Pawłem Dobro-
wolskim (perkusja) zaowocowała 
materiałem zapatrzonym w kla-
syczne brzmienia, ale przy 
tym opartym na szukaniu 
własnych rozwiązań. To jazz 
melodyjny, pełen harmonii, 
a kojący potencjał tego albu-
mu zyskuje jeszcze bardziej 
na aktualności w trudnych, 
pandemicznych czasach. I choć 
w większości utworów na pierw-
szym planie znajduje się przede 
wszystkim bass lidera projektu, to jed-
nak charakterystyczne brzmienie klawiszy 
Rorata nadaje całości właściwego koloru i lekkości. 

 „MAREK POSPIESZALSKI GRA PIOSENKI, 
 KTÓRE ŚPIEWAŁ FRANK SINATRA” (2017 r.) 

Marek Pospieszalski jest już zasłużoną i ważną 
osobowością polskiej sceny jazzowej. Wybierając 
do tych polecajek płytę z jego udziałem, napraw-
dę było w czym przebierać. Ominęliśmy jednak 
oczywiste płyty z dyskografii Wojtek Mazolewski 
Quintet czy Kuba Płużek Quartet, by postawić na 
album zaskakujący. Tytuł „Marek Pospieszalski 
gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra” może 
sugerować jakiś żart czy zgrywę, jednak mate-
riał, który się pod nim skrywa, jest całkowicie 
na serio i przynosi ogrom radości. Pospieszalski 

– w asyście Eliasa Stemesedera (fortepian), 
Maksa Muchy (kontrabas – tak, tak 

w ten sposób Maks po raz drugi 
wkradł się do tego zestawienia) 

oraz Maksa Andrzejewskiego 
(perkusja) – wziął na warsz-
tat dorobek giganta amery-
kańskiej muzyki i zrobił na 
niej totalną dekonstrukcję. 
Zawiedzie się ktoś szuka-
jący tu lekkich, jazzujących 

coverów. Muzycy rozkładają 
przeboje Sinatry na najdrob-

niejsze elementy i układają z nich 
brawurowe dźwiękowe 

konstrukcje - to oddalając się 
o lata świetlne od oryginałów, to 
gwałtownie się do nich zbliża-
jąc. Bez dwóch zdań to album 
do wielokrotnego słuchania, 
przy każdym kolejnym od-
paleniu z łatwością znaj-
dziemy inne smaczki. A kto 
się już nim nasyci, niech ko-
niecznie sprawdzi też płyty 
duetu „Malediwy”, gdzie Po-
spieszalski pokazuje się z jeszcze 
innej strony.  

 „ERUPTION” (2017 r.) 

Paweł Surman pochodzi z Zawiercia, ale jest 

absolwentem częstochowskiej szkoły mu-
zycznej i z naszą sceną muzyczną jest moc-
no związany (m.in. współtworzył projekty 
BlackBird, Coffee&Cigarettes oraz album 
„Mój ulubiony Młynarski” Piotra Machalicy). 
Tym razem jednak chcieliśmy polecić jego 
„wyjazdowy” projekt, czyli album „Erup-
tion” zespołu SoundMeck. Liderką całego 
przedsięwzięcia jest Sabina Meck, niezwykle 
uzdolniona jazzowa wokalistka. Jej charyzma 
jest duchem napędzającym tę muzyczną ma-
chinę. Dzięki niej płyta pełna jest odważnych 
wokaliz i wypraw na wysokie rejestry kobie-
cego głosu. Z kolei trąbka Pawła Surmana jest 

tu znaczącym kontrapunktem – ska-
cze od melodii do progresywnych 

brzmień, czasem dąży do rów-
nowagi, a czasem wyrywa się 

ku niezależności. W „Erup-
tion” głos i trąbka to instru-
menty wiodące. Choć nie 
można też zapomnieć o gi-
tarze Łukasza Kokoszki, 
kontrabasie Adama Tadela 

i  perkusji Szymona Ma-
deja. Wszyscy oni potrafią 

trzymać słuchacza w napięciu, 
serwować mu nagłe zwroty akcji, 

gwałtowne załamania harmonii i cię-
cia muzycznej przestrzeni – na dodatek przy 

zachowaniu swoistej piosenkowej struktury 
całości.   af

IDZIE MŁODE!
Podobno, jeśli chodzi o jazz, młodzi mają zawsze rację. I mimo że nie da się ostatecznie zweryfikować tak odważnej tezy, to jakaś 

prawda niewątpliwie się za nią kryje. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i bacznie śledzić muzyczne poczynania młodych jazzma-
nów związanych z Częstochową. W czasach pandemii oraz ograniczonego dostępu do koncertowej oferty mamy dla Was propozycję 

kilku płyt, na których można usłyszeć takich właśnie artystów. 
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JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

MUZYKA TO 
NIE RANKINGI

 Cyprian Baszyński jest jednym z najciekawszych jazzmanów młodego 
 pokolenia. Nie zwraca jednak uwagi na zestawienia muzyczne. Nie ściga się 
 z innymi. Ma w swoim dorobku kilka świetnie przyjętych przez publiczność 

 i krytykę jazzową płyt, jest też zwycięzcą wielu prestiżowych, międzynarodowych 
 konkursów jazzowych, ale nadal priorytetem jest dla niego po prostu granie. 

Magda Fijołek: Gdyby połączyć na mapie wszyst-
kie miejsca z Twoich życiowych postojów, byłaby 
to bardzo kręta i długa linia. Na wybór niektórych 
miejsc nie miałeś wpływu, na inne zdecydowanie 
tak. Co Cię tak pcha w różne strony?

Cyprian Baszyński: Zdecydowanie nie miałem 
wpływu na to, gdzie się urodziłem i jak potoczyły 
się losy mojej rodziny. Jednak te wszystkie podróże 
zaszczepiły we mnie ciekawość świata. Uwielbiam 
swój zawód między innymi dlatego, że często wią-
że się z podróżowaniem w najdalsze zakątki świata 
i poznawaniem odległych kultur - od Bałkanów po 
Chiny. Jest też inspiracją do tworzenia nowych rze-
czy i pozwala nabrać szerszej perspektywy. Gdyby 
nie pandemia COVID-19, w zeszłym roku grałbym 
m.in. w Nowym Jorku, Tokio i Pekinie. Kolejnym 
ważnym dla mnie aspektem podróży są doznania 
kulinarne. Bardzo często po powrocie z trasy koncer-
towej staram się odtworzyć dania, które najbardziej 
przypadły mi do gustu. Dlatego też mam dosyć nie-
ufny stosunek do ludzi, którzy nie czerpią przyjem-
ności z jedzenia.

Urodziłeś się w Dubrovniku, tam spędziłeś pierw-
sze osiem lat życia. Twoi rodzice zajmowali się mu-
zyką klasyczną. Jak to na Ciebie wpłynęło?

Kontakt z muzyką klasyczną od moich najmłod-
szych lat wykształcił we mnie pewną wrażliwość na 
sztukę i wzmocnił myślenie abstrakcyjne. Co cieka-
we, podobały mi się utwory, których zupełnie nie 
rozumiałem i nawet nie czułem potrzeby ich anali-
zowania, a jednak intuicyjnie mnie to wciągało. My-
ślę, że podobnie było z jazzem. Dlatego uważam, że 
słuchacz absolutnie nie ma obowiązku rozumienia 
formy sonatowej czy rhythm changes. Ważne jest, 
żebyśmy słuchali muzyki z dziecięcą ciekawością.

Twoim pierwszym instrumentem była trąbka. Cze-
mu?

Pamiętam dokładnie, jak - będąc w przedszkolu 
muzycznym - oglądałem prezentację różnych in-
strumentów ze składu orkiestry symfonicznej w Du-
browniku. Moją uwagę przykuła trąbka. Miałem 
wtedy jakieś 6 lat i oznajmiłem, że będę na niej grał. 
Ostatecznie naukę gry na tym instrumencie zaczą-
łem w wieku 9 lat w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Częstochowie.

Do pewnego etapu życia, tak jak rodzice, podąża-
łeś drogą muzyki klasycznej. Na studiach zrobiłeś 
mocny skręt od muzyki klasycznej do muzyki jaz-
zowej, która ostatecznie Cię pochłonęła. Co takiego 
dla Ciebie ma w sobie jazz?

Muzyka klasyczna była obecna w moim życiu, od-
kąd pamiętam. Jazzem natomiast zacząłem się inte-
resować w wieku około 14 lat i ta fascynacja stop-
niowo się pogłębiała. Wybierając studia klasyczne, 
myślałem, że w jakiś sposób uda mi się połączyć te 
dwa żywioły, jednak kiedy zdałem egzaminy na 
drugi rok, dotarło do mnie, że muszę podjąć decy-
zję i skupić się na rzeczy, która bardziej mnie pocią-
ga. Wygrał jazz. Jest to dla mnie muzyka wolności, 
która kryje w sobie całą paletę odcieni muzycznych 

i ogromny ładunek energetyczny oraz sposób wy-
powiedzi, w którym czuję się spełniony. Paradok-
salnie, pewne ograniczenia harmoniczne, rytmiczne 
czy stylistyczne pozwalają poczuć tę wolność, a gdy 
zaczynasz łamać utarte schematy, robi się naprawdę 
ciekawie.

Twoim głównym polem działania muzycznego jest 
NSI Quartet. Jak powstał ten zespół? Co kryje się 
pod skrótem NSI?

To, co się kryje pod skrótem NSI, nadal jest tajem-
nicą zespołową, więc niewiele na ten temat mogę 
powiedzieć. Natomiast idea zespołu powstała, gdy 
wraz moim przyjacielem Bartkiem Prucnalem gra-
liśmy w big-bandzie Zbigniewa Namysłowskiego, 
na słynnym muzycznym campingu „Kalatówki”. 
Z Bartkiem mieliśmy wspólne fascynacje muzyczne 
i świetnie się zgrywaliśmy, więc postanowiliśmy, że 
trzeba to pociągnąć dalej. Zaczęliśmy pisać kompo-
zycje i robić próby. Pierwszy koncert NSI Quartet 
odbył się bodajże w 2011 r. w krakowskim Harrisie, 
jednak ostateczny skład wyklarował się rok później. 
Obecnie grają w nim, oprócz wspomnianego Bartka 
Prucnala, Dawid Fortuna i Maciej Adamczak, a na 
poprzedniej płycie wystąpił gościnnie Dominik Wa-
nia. Uwielbiam z nimi grać, nawet jeśli nie widujemy 
się dłuższy czas, bo gdy się spotykamy, zawsze jest 
między nami świetna energia i porozumienie bez 
słów. W skrócie - dream team.

Sięgnijmy do Waszych krakowskich początków. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że byliście 
uczniami Muniaka?

Granie w słynnym klubie „U Muniaka” było niesa-
mowitą lekcją historii i pokory. Jednak „bycie ucznia-
mi Muniaka” to zbyt ogólne stwierdzenie, ponieważ 
granie standardów jazzowych stanowiło tylko część 
naszych zainteresowań muzycznych. Środowisko, 
które tworzyliśmy, było bardziej zorientowane na 
tworzenie autorskiej i nowoczesnej muzyki jazzowej, 
co też robiliśmy, grając ze sobą w przeróżnych kon-
figuracjach.

Kto jest dla Ciebie muzycznym Mistrzem?

Louis Armstrong, Clark Terry, Lee Morgan, Freddie 
Hubbard, Woody Shaw, Miles Davis, Don Cherry, 
Tomasz Stańko… Ta lista spokojnie zmieściłaby 
kilkadziesiąt nazwisk, o których nie sposób tutaj 
napisać. Nie mam jednej osoby, którą postawiłbym 
na pierwszym miejscu, z tego względu, że w każdej 
z podziwianych przeze mnie postaci cenię coś zupeł-
nie innego, ale zawsze jest to coś, co mnie nieustannie 
inspiruje.

Co dzieje się z NSI Quartet w obecnym trudnym 
dla muzyków czasie? Przygotowujecie jakąś nową 
płytę?

Rzeczywiście, czas dla ludzi związanych z muzyką 
jest obecnie bardzo trudny. Pocieszające jest to, że 
i w muzykach i w słuchaczach rośnie coraz więk-
sze pragnienie muzyki na żywo, nie tylko w for-
mie koncertów online. Jeśli chodzi o NSI Quartet, 
można powiedzieć, że budzi się ze snu zimowego. 

Minęło już trochę czasu od naszego ostatniego al-
bumu i zaczęliśmy pracę nad kolejnym, który, jeśli 
sytuacja będzie sprzyjająca, wyjdzie jesienią lub 
zimą tego roku. W tym momencie mamy już kilka 
kompozycji na nowy krążek i myślę, że okaże się 
to naprawdę interesującym materiałem. W kwestii 
czysto muzycznej będzie to na pewno kontynuacja 
stylistyczna poprzednich płyt, natomiast wracamy 
do idei kwartetu bez instrumentu harmonicznego, 
czyli fortepianu, jak to miało miejsce na „The Look 
Of Cobra”. W tym roku powinna również ukazać 
się płyta z muzyką do wierszy Haliny Poświatow-
skiej w interpretacji Agnieszki Łopackiej, do której 
to płyty miałem przyjemność pisać i nagrywać mu-
zykę wraz z Mateuszem Pospieszalskim, Januszem 
Yaniną Iwańskim i Krzysztofem Majchrzakiem. 
Jesienią powinna także wyjść płyta, którą nagrałem 
z zespołem Damiana Pietrasika. Zapowiada się do-
syć interesujący rok, mam tylko nadzieję, że będzie 
możliwość zaprezentowania tego wszystkiego na 
koncertach.

Nie żyjesz tylko i wyłącznie NSI Quartet, grałeś 
z Leszkiem Możdżerem, Marcinem i Mateuszem 
Pospieszalskimi, Wojtkiem Mazolewskim, Yaniną 
Iwańskim, Nikolą Kołodziejczykiem. Te nazwiska 
robią wrażenie. Granie z nimi to nauka warsztatu, 
czy też współpraca muzyków?

Granie z każdym z nich to zupełnie inne doświad-
czenie. Będąc zapraszanym do różnych projektów, 
spotykam się co chwilę z nowymi wyzwaniami 
stylistycznymi, zawsze jednak działa to na zasa-
dzie współpracy, bo muzyka zespołowa bez inte-
rakcji nie istnieje. W momencie, w którym na sce-
nie zapominasz o warsztacie i zaczynasz myśleć 
o muzyce, rozpoczyna się tak naprawdę zabawa 
i… profesjonalizm. Na pracę nad warsztatem jest 
czas przy ćwiczeniu. Warsztat jest niezbędny do 
kształtowania muzycznej osobowości, pozwala 
wyrażać ekspresję, stanowi język, którym się po-
sługujesz, natomiast to, co dzięki niemu powiesz, 
to już kreacja.

Nazywany jesteś jednym z najciekawszych muzy-
ków młodego pokolenia. Czujesz ciężar tego tytu-
łu? Czy też po prostu robisz swoje i grasz?

Nie czuję żadnego ciężaru i robię swoje. Staram się 
nie oglądać za siebie. Niemniej jest mi miło, przede 
wszystkim dlatego, że ktoś zauważa to, co robię. To 
dla mnie dużo, tym bardziej, że projekty, które two-
rzę, nie należą do prostych w odbiorze. Uważam jed-
nak, że muzyka to nie wyścigi i dlatego wszelkie ran-
kingi, szufladkowanie, szukanie często stosowanych 
przez krytykę górnolotnych określeń, tak naprawdę 
niewiele wnoszą do istoty muzyki.

Podobno większość Twoich przyjazdów do Czę-
stochowy kończy się szalonymi jam sessions 
z przyjaciółmi?

Tak, to prawda. Dodam tylko, że z przyjaciółmi i ro-
dziną. Szukam każdej okazji, żeby pograć, a że mam 
tu wielu przyjaciół, którzy są świetnymi muzykami, 
to większość naszych spotkań kończy się w ten spo-
sób. Z tego też powodu uwielbiam tu przyjeżdżać.
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FOTO KWESTIONARIUSZ

Aneta Zalejska to pełna pasji częstochowska fotografka. Ma na koncie autorską wystawę 
fotografii pt. „Dźwięk uchwycony w kadrze” oraz udział w zrealizowanej wspólnie 

z Januszem Różańskim ekspozycji pt. „jazz &…”. Dokumentowała fotograficznie projekty 
Janusza YANINY Iwańskiego. Jej zdjęcia ukazały się gościnnie na wielu płytach (m. in. „Złota 

Edycja PROJEKT GRECHUTA” zespołu Plateau). Jest stałą bywalczynią festiwali jazzowych 
oraz aktywną animatorką muzycznych działań środowiska częstochowskiego. 

ak to się zaczęło? Moje pierwsze zdjęcia... 

Wszystko zaczęło się niepozornie. Poszukiwałam sposobu na wyrażenie siebie, po-
kazanie, jaka jestem wewnątrz. W tamtym czasie zderzało się to we mnie z chwila-

mi wypełnionymi muzyką, która mnie otulała i potrafiła wzbudzić szeroką tęczę emocji. To po-
łączyło się instynktownie. Postanowiłam spróbować. Jedne z pierwszych zdjęć, jakie zrobiłam, 
zobaczyli Magdalena Pijewska oraz Marek Czekaj i to ich opinia zainspirowała mnie, by zrobić 
kolejny krok w stronę fotografii. Właściwie od dzieciństwa „podglądałam” muzyków - zawsze 
gdzieś z ukrycia. Z tych „tajnych miejsc” widziałam coś, co było wtedy tylko moje. Układało się 
to jakby w małe kadry. Taki był początek, mogłabym powiedzieć, realizacji dziecięcych marzeń. 

Twoja fotograficzna specjalizacja... 

Jak można się domyślać po wstępie, jest to fotografia muzyczna. Sądzę, że mogłabym ją 
nazwać „specjalizacją jazzową”. To właśnie jazz spowodował we mnie eksplozję odczuć 
dźwiękowych, które w konsekwencji zaczęłam przekładać na kadry. Ten rodzaj muzyki, tak 
wspaniały, otwierający wiele przestrzeni i wielopłaszczyznowy, nie jest dla każdego, ale dla 
mnie okazał się swoistą karmą. Drogę w poznawaniu coraz to większych głębi jazzowych 
podróży zawdzięczam Januszowi Yaninie Iwańskiemu. Czuję wielką wdzięczność za każdą 
„lekcję”, jaką od niego otrzymałam, wpłynęło to bowiem ogromnie na poszerzenie moich 
umiejętności słuchania muzyki i wsłuchiwania się w dźwięk. Dodam, że wspólna podróż 
z grupą Tie Break była totalnie zjawiskowa. Zaszczytem był dla mnie fakt, że moja wystawa 
stała się częścią obchodów 35-lecia zespołu.

W fotografii szukasz / omijasz...

W fotografii poszukuję człowieka. Miałam przyjemność poznać na swojej fotograficznej 
drodze wielu wspaniałych muzyków. Mogłam z nimi pobyć, porozmawiać, a następnie 
rozkoszować się ucztą, którą serwowali podczas koncertów. Zanurzając się w dźwiękach, 
niejednokrotnie stawali się jednością z instrumentem. Ich twarze, gesty, ekspresja sce-
niczna bywają zupełnie różne i indywidualne - to właśnie próbuję uchwycić i przekazać 
w swoich zdjęciach. 

Największe fotograficzne wyzwanie... 

To było totalne szaleństwo, kiedy Janusz Różański zaprosił mnie do wspólnej wystawy 
„jazz&...” w Pałacu w Nakle Śląskim. Do wystawy pozostawał miesiąc, a ja miałam tylko 
zdjęcia w plikach, bez oprawy. Zbieg okoliczności, czy jakkolwiek to nazwać, spowodo-
wał, że dwa miesiące wcześniej byłam u Oli i Tomasza Fularskich na warsztatach intro-
ligatorskich i podstaw oprawy obrazów. Właśnie w tej pracowni, z pomocą mojej córki 
Patrycji i mocą własnych rąk, z niesamowitą prędkością i w efekcie ogromnego oddania 
powstała moja czarno-biała część wystawy „jazz&...”. Ta ekspozycja odwiedziła również 
Częstochowę.

Twój pierwszy aparat a twój aktualny aparat, czyli historia sprzętowych zmian...

Tutaj pojawi się, że tak powiem, „mały początkowy zgrzyt”. Kiedy podjęłam decyzję, by za 
pomocą aparatu pokazywać, co dostrzegam i czuję, moje pierwsze kadry powstawały w nie-
codzienny sposób. Na mojej szyi zawisły dwie marki: Canon i Nicon. Tak było, ponieważ 
szukałam bliższego mi instynktownie i organoleptycznie sprzętu. Wygrał Canon! I ta marka 
jest już ze mną do dziś. Pierwszy aparat Canon 1D Mark II to wymagający reporterski sprzęt, 
dlatego szczerze obawiałam się, że mu nie sprostam. Jednak pokochałam go od razu. Obecnie 
czynny jest Canon EOS 6D, lecz z sentymentem wracam czasami do 1D Marka II.

Ulubione fotograficznie miejsce...

W moim przypadku fotografia jest okołosceniczna, więc trudno mi wskazać jedno miejsce 
w Częstochowie, które najbardziej lubię. Moim zdaniem najefektowniej oświetlone i najpełniej 
dopracowane w zakresie wizualnym koncerty proponuje nasza Filharmonia. Jednak najbar-
dziej klimatyczne są małe podwórka, uliczne, kameralne koncerty, podczas których słuchacze 
mają większą szansę zespolić się z muzykami, a tym samym z dźwiękami. 

Aneta Zalejska
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Adam Florczyk: Muszę zacząć od kulto-
wego Baru pod Gruszą, bo tam, jakieś 20 
lat temu, pierwszy raz zobaczyłem Cię 
na scenie. Był taki czas, że można było 
odnieść wrażenie, że właśnie pod Gru-
szą bije jazzowe serce miasta i Ty jesteś 
jedną z osób, które je napędzają. Możesz 
opowiedzieć, jak to się zaczęło, że zaczą-
łeś tam grać i na czym polegała magia 
tego miejsca?  

Michał Walczak: To było wyjątkowe 
miejsce. Nie pamiętam już dzisiaj, kto 
mnie skierował do Sebastiana Sroki - 
współwłaściciela Gruszki. Umówiliśmy 
się, wszedłem do baru przy dźwiękach 
„M2” Marcusa Millera i po pięciu mi-
nutach rozmowy ustaliliśmy termin 
pierwszego koncertu. Myślę, że ani ja, 
ani Sebastian nie spodziewaliśmy się, że 
współpraca potrwa ładnych kilka lat i że 
zorganizujemy (w dwutygodniowych 
odstępach) kilkadziesiąt koncertów. Siłą 
tego miejsca byli ludzie. Zawiązywały się 
znajomości i przyjaźnie, które przetrwały 
samo miejsce. Dla mnie koniec Gruszki 
był końcem pewnego etapu w życiu mu-
zycznym miasta.

Zanim się tam pojawiłeś, musiałeś jed-
nak przejść swoją drogę przez często-
chowskie szkoły muzyczne, a później 
Akademię Muzyczną w Katowicach. 
Od zawsze wiedziałeś, że będziesz gi-
tarzystą? Kto włożył Ci ten instrument 
w dłonie?    

Dziadek, który był przez kilkadziesiąt 
lat organistą w jednej z częstochowskich 
parafii. Wysłał wszystkie wnuki do 
szkoły muzycznej. Od początku eduka-
cji myślałem o gitarze, choć zdarzyła mi 
się przejściowa fascynacja organami. Na 
szczęście, dla organów, szybko minęła 
(śmiech). Ale do dziś bardzo lubię grać na 
gitarze basowej i - czasem - kontrabasie. 

Czy jazz był w tym procesie edukacji 
muzycznej miłością od pierwszego 
wejrzenia?  

Nie. Najpierw był 
heavy metal 
i rock. Wciąż 
słucham
ciężkiej 

muzyki. Jazz na początku był trochę 
wymuszony, ponieważ uświadomiłem 
sobie, że jedyny - nieklasyczny - kieru-
nek studiów, na który chciałem pójść, 
to Jazz i Muzyka Rozrywkowa na Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Fascy-
nacja jazzem nastąpiła niedługo potem, 
między innymi za sprawą Łukasza 
Kluczniaka, Marcina Lamcha i Przemka 
Pacana, z którymi grałem w naszym 
pierwszym zespole Jazz Weather Qu-
artet. Duży wpływ na mnie miała też 
znajomość z Tadkiem Pałką i Jarkiem 
Woszczyną, którzy prowadzili audy-
cję jazzową w nieistniejącym już dziś 
niestety Radio City oraz z Krzysztofem 
Domańskim, prowadzącym klub Jazz 
Muffins. Krzysiek z kolei poznał mnie ze 
Sławkiem Lizoniem, gitarzystą i moim 
sąsiadem, od którego przegrałem chyba 
wszystkie kasety świata z muzyką jaz-
zową.

Funkcjonuje taka obiegowa opinia, że 
nasze miasto jest zakochane w jazzie. 
Jak to wygląda z perspektywy jazzma-
na grającego od lat na częstochowskich 
scenach?

Trudno to obiektywnie ocenić. 
Rzeczywiście, mamy w Często-
chowie sporo wysokiej klasy 
muzyków i wierną publicz-
ność, ale mam wrażenie, że 
miejsc do grania jest coraz 
mniej.

Jesteś też animatorem 
życia kulturalnego. 
W ramach projektu 
„Aleje - tu się dzie-
je!” przez kilka 
lat opiekowa-
łeś się cyklem 
„Michał Wal-
czak zapra-
sza”. Jakie 
to było

doświadczenie, zostawić na 
chwilę gitarę i stać się kuratorem 
muzycznym? 

Na początku dość 
dziwne, ponieważ 
musiałem pro-
wadzić rozmowy 
z muzykami „od 
drugiej strony”, a tak-
że mierzyć się ze sprawa-
mi organizacyjnymi. Pomysł, 
żeby muzycy poprzez swoje kon-
takty zapraszali ciekawych wy-
konawców, okazał się naprawdę 
niezły - mimo ograniczeń budże-
towych. Lubiłem te cykle oraz 
całą akcję „Aleje - tu się dzieje” 
i być może jeszcze kiedyś takiej 
roli się podejmę.

BlackBird, Olek Klepacz 
& Dźwiękoszczelni, 
Coffee & Cigarettes,
Walczak/ 
Lamch/ 

Parker Trio, Electric Often Hi-
des, Taj MahaLisa Trio itd… 
Liczyłeś kiedyś, w ilu muzycz-

nych projektach udzielałeś 
się regularnie? Myślisz, 

że ta potrzeba ciągłej 
zmiany scenicznych 
konfiguracji, szyldów, 
to oznaka twórczego

ADHD? 

Nie, nie liczyłem i chyba nie za-
mierzam (śmiech). Nie nazwał-
bym tego twórczym ADHD. To 
raczej ciekawość i podejmowa-
nie pewnego rodzaju wyzwania. 
Nie lubię nudy, która potrafi 
się wkraść w każde - nawet 
najciekawsze - przedsięwzięcie 
artystyczne. Przypomnę też, 
że moim pierwszym profesjo-
nalnym nagraniem była płyta 
zespołu Habakuk „Mniam! 
Mniam! Rege”, która ostatnio 

doczekała się reedycji na krąż-
ku winylowym.

Mam jednak 
wraże-

nie, że to BlackBird jest Twoim okrętem 
flagowym. Dobrze zgaduję, że to Twój 
ulubiony odcień jazzu i optymalna kon-
figuracja instrumentów na scenie?  

Tak, takie brzmienie mi odpowiada. Po-
doba mi się zestawienie trąbki i gitary 
jako instrumentów melodycznych. Lubię 
też odrobinę rockowego „kopa” w muzy-
ce jazzowej. Myślę, że BlackBird to suma 
doświadczeń moich i muzyków tworzą-
cych ten skład.

Od pewnego czasu w Twoim życiu mu-
zycznym regularnie pojawia się teatr. 
Komponujesz na jego potrzeby, grasz 
na żywo podczas spektakli. Jak zaczęła 
się ta przygoda, jak bardzo różni się to 
doświadczenie od tego, co zazwyczaj ro-
bisz na scenie? 

Moją przygodę z teatrem zapoczątko-
wał Marcin Lamch, zapraszając mnie 
do zespołu akompaniującego nieod-
żałowanemu Piotrowi Machalicy. Kil-
ka lat później mój przyjaciel Krzysiek 
Niedźwiecki zaprosił mnie do tworze-
nia nowego programu Piotra „Kon-
cert na 25-lecie... bynajmniej”. Od tego 
czasu z zespołem Taj MahaLisa Trio 
(Krzysztof Niedźwiecki, Paweł Sur-
man, Cyprian Baszyński) i kolejnymi 
programami zagraliśmy z Piotrem 
setki koncertów. Doczekaliśmy 
się też nominacji do nagrody Fry-
deryka za płytę „Mój ulubiony 
Młynarski”. Wraz z Michałem 
Roratem napisałem muzykę do 
bajki „Roszpunka” w reżyserii 
Roberta Dorosławskiego. Brali-

śmy udział w spektaklach, ba-
wiąc się przy tym znakomicie. 
Prowadzę też kwartet akom-
paniujący Soni Bohosiewicz 
w spektaklu-koncercie „10 se-
kretów Marilyn Monroe”. Ze-
spół, z którym jestem obecnie 
mocno związany, czyli Olek 
Klepacz & Dźwiękoszczelni, 
też czerpie 

inspiracje z teatralnej estetyki i wraż-
liwości. Różnica między graniem 
koncertów a teatrem jest jedna, za 
to olbrzymia - tekst. Nigdzie indziej 
w działalności muzycznej nie spotka-
łem się z takim szacunkiem i przywią-
zaniem do słowa pisanego. Przyznam, 
że musiałem się tego nauczyć i wciąż 
mnie to fascynuje. Poza tym w teatrze 
jest jakiś nieuchwytny, magiczny pier-
wiastek, który mnie bardzo przyciąga.

W którymś z wywiadów przyznałeś się, 
że masz wiele pasji pozamuzycznych, 
między innymi literaturę. Ciekaw je-
stem, czy to, co czytasz, wpływa jakoś 
na Twoją muzykę? Czy następuje ja-
kieś przenikanie między tymi, wyda-
wałoby się, tak różnymi dziedzinami 
sztuki? 

Oczywiście. W ogóle obserwuję coraz 
silniejszy wpływ innych dziedzin sztuki 
na muzykę. Działa to zapewne w dwie 
strony. Znakomity malarz, a prywatnie 
mój wieloletni przyjaciel, Bartosz Frączek 
nie wyobraża sobie malowania bez mu-
zyki, z kolei jego obrazy od zawsze mnie 
inspirowały. To samo dotyczy literatury 
czy filmu.

Na koniec chciałem podpytać Cię 
o Twoje muzyczne plany, choć wiem, 
że w czasach pandemii to bardzo trudny 
temat... 

Nie wiem, co odpowiedzieć... Może na-
granie materiału Olka Klepacza z Dźwię-
koszczelnymi, może kolejna płyta 
BlackBird, może produkcja autorskiego 
materiału Krzysia Niedźwieckiego (Krzy-
chu, pamiętam!!!), a może coś jeszcze 
innego. Sporo tych „może”. Podsumuję 
zatem tak: życzę Tobie, czytelnikom CGK 
i sobie, żebyśmy mogli w tym roku 
bezpiecznie pójść na dobry 
koncert.

ODROBINA 
ROCKOWEGO 

„KOPA” 
W JAZZIE

 Michał Walczak to gitarzysta, kompozytor, aranżer. Od wielu lat jest podporą 
 częstochowskiej sceny jazzowej. Jest jednym z liderów zespołu BlackBird, 

 ale gra też w imponującej ilości składów. Rozmawiamy z nim o muzycznych 
 początkach, teatralnych fascynacjach i przenikaniu się 

 różnych dziedzin sztuki. 

fot. Piotr Dłubak

JAZZOWA CZĘSTOCHOWA
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O d roku 1946 jazz 
można było usłyszeć 
w budynku przy III 
Alei 51. W otwartym 

tam przez inżyniera Edmunda Ko-
tlińskiego ognisku Polskiej YMCA 
(Związku Młodzieży Chrześcijań-
skiej) toczyło się życie kulturalno-
-oświatowe i sportowe. Brała w nim 
udział inteligencja częstochowska: 
młodzież szkół średnich, studenci 
Wyższej Szkoły Administracyjno-
-Handlowej, aktorzy miejscowe-
go teatru. Na parterze budynku 
funkcjonowała kawiarenka, w któ-
rej urządzano wieczorki muzycz-
ne – prezentowały się działające 
w ognisku chór rewelersów i zespół 
muzyczny (w jego skład wchodzi-
li m.in. Andrzej Mąkosza – grał na 
wiolonczeli i Józef Miecznik – grał 
na fortepianie). YMCA organizo-
wała koncerty jazzowe, kameralne 
u siebie, a większe w innych salach. 
Na początku 1948 r., na zaproszenie 
częstochowskiego ogniska YMCA, 
przyjechał do Częstochowy dwu-
dziestoosobowy zespół wrocław-
skiego Jazz Clubu Polskiej YMCA. 

Dyrygent tegoż zespołu, Władysław 
Rossa związany był z Częstochową: 
w 1945 r. (już po ucieczce Niemców 
z miasta) zorganizował tu jedną 
z pierwszych grup muzycznych. 
Wspomniany koncert wrocławskie-
go Jazz Clubu, zatytułowany „Me-
lodie świata”, miał miejsce w często-
chowskim teatrze. 

Ciekawa impreza muzyczna odbyła 
się dziesięć lat później. W końcu stycz-
nia 1958 r. miłośnicy jazzu w Często-
chowie zorganizowali publiczny kon-
cert muzyczny. Było to wydarzenie 
dwudniowe - pierwsza część miała 
miejsce w Kawiarence Młodzieżowej 
przy ul. Łukasińskiego, zaś druga 
odsłona odbyła się w kawiarni hotelu 

robotniczego nr 9. Koncert, zapowia-
dany jako pierwsze takie wydarzenie 
w mieście, polegał na odtwarzaniu 
muzyki z płyt i taśm. Podczas koncertu 
swoją wiedzą dzielił się ze słuchacza-
mi Zygmunt Bartoszewicz, kierownik 
łódzkiego jazz-clubu i współpracow-
nik miesięcznika „Jazz”. 

Kolejnym miejscem związanym 
z muzyką jazzową była sala w bu-
dynku przy ulicy Dąbrowskiego 16. 
Na co dzień odbywały się tu próby 
oraz koncerty Państwowej Orkie-
stry Symfonicznej. Z inicjatywy 
dyrektora tejże orkiestry, Czesława 
Orsztynowicza, 17 maja 1960 r. za-
prezentowały się tu dwa czołowe 
polskie zespoły grające jazz – Trio 
Krzysztofa Komedy i Kwintet Janu-
sza Zabieglińskiego. Razem z Ko-
medą występowali Adam Skorupka 
- basista i Witold Sobociński - perku-
sista. Zespoły grały tzw. jazz kame-
ralny, który zapoczątkował Benny 
Goodman. W repertuarze kwintetu 
Zabieglińskiego znalazły się tematy 
takich twórców, jak: Charles Parker, 
Miles Davis czy Duke Ellington. Był 

to pierwszy w Polsce przypadek za-
proszenia zespołów jazzowych na 
występ przez orkiestrę symfoniczną. 
Sam koncert i udział w nim Kome-
dy (który lata okupacji niemieckiej 
spędził w Częstochowie) ściągnął na 
salę sporą liczbę miłośników jazzu. 
Niestety, pomimo sporej frekwencji 
impreza okazała się deficytowa. 

Lata sześćdziesiąte XX w. były 
dobrym czasem dla jazzu. Często-
chowę odwiedzały znane zespoły. 
Powiało nawet wielkim światem, 
kiedy po występie grup Komedy 
i Zabieglińskiego do miasta przy-
jechał The New York Jazz Quartet. 
W miejscowej prasie reklamowa-
ny był jako murzyński (sic!) zespół 
jazzowy. Organizatorem koncertu, 
który odbył się 27 maja 1960 r. w sali 
Domu Rzemiosła (przy al. Kościusz-
ki 6), była Rada Uczelniana Zrzesze-
nia Studentów Polskich Politechniki 
Częstochowskiej. Bilety na koncert 
rozprowadzono głównie w środo-
wisku studentów. 

Dzięki aktywności komisji kultury 

Rady Uczelnianej Związku Studen-
tów Polskich i przychylności władz 
Politechniki, wiosną 1960 r. powsta-
ła na uczelni Orkiestra Jazzowa (pod 
kierownictwem Jerzego Sołtysika). 
W kwietniu tegoż roku formacja 
wystąpiła na przeglądzie studenc-
kich zespołów artystycznych w Ka-
towicach, a wkrótce na Festiwalu 
Kultury Studenckiej we Wrocławiu 
(zajęła tam drugie miejsce wśród 
pięciu zespołów grających jazz). Od 
1960 r. Orkiestra Jazzowa w skła-
dzie: Wojciech Buchta, Maciej Ma-

zur, Paweł Sędzielewski i Andrzej 
Zakrzewski na stałe występowała 
w klubie „Filutek” w domu studenc-
kim nr 2 (obecnie ul. Akademicka 5). 
Wspomniany klub był otwarty na 
muzykę jazzową, np. 25 listopada 
1960 r. odbyło się spotkanie ze zna-
nym dziennikarzem muzycznym 
Romanem Waschką. Jego prelekcja 
pt. „Jazz – muzyka nieznana” połą-
czona była z odtwarzaniem utwo-
rów jazzowych. Kolejne wydarzenia 
miały tu miejsce m.in. 3 i 4 listopada 
1962 r. - odbyła się wówczas Impre-

za Jazzowa. W nocnym jam session 
wystąpili jazzmani ze środowiska 
częstochowskiego oraz znani polscy 
muzycy – Jan Ptaszyn Wróblewski 
i Andrzej Kurylewicz. Pięć lat póź-
niej (19 maja 1967 r.) w „Filutku” 
doszło do utworzenia Jazz Klubu. 
Wydarzenie to uświetnił koncert 
zespołu Playing Family z Krakowa 
(grupa była laureatem Festiwalu 
Jazz nad Odrą), odbyło się też nocne 
jam session z udziałem kilku grup 
jazzowych. 

Przegląd wydarzeń muzycznych 
związany z jazzem lat 40., 50. i 60. 
XX w. zakończymy informacją o po-
wstaniu w 1969 r. zespołu jazzowe-
go Five O’Clock. Jego założycielem 
był student Politechniki Często-
chowskiej Tadeusz Orgielewski, 
obok którego pierwszy skład two-
rzyli: Andrzej Koronka, Bogdan Be-
lof, Bogdan Wróbel, Juliusz Niewia-
rowski, Andrzej Wardęga. Później 
dołączyli Marian Gorzecki i Stefan 
Więcławski. Five O’Clock to cała 
epoka w częstochowskim jazzie.

Juliusz Sętowski

SPACER Z JULKIEM

Kamienica przy III alei Najświętszej Maryi Panny 51. Dawna siedziba YMCA.

MIEJSCA 
PEŁNE 
JAZZU

 Wydarzenia muzyczne w środowisku częstochowskim, związane z jazzem, 
 tak bogate w ostatnim dwudziestoleciu, sięgają czasów przed rokiem 1939. 

 Jednak szerzej ten nurt muzyki współczesnej zagościł w Częstochowie 
 po  zakończeniu okupacji niemieckiej. Częstochowscy miłośnicy jazzu 
 słuchali go  w radiu. Wspomina o tym jeden z nich, Robert Bankiewicz 
 (rocznik 1930): „Dopiero  po wojnie zaczęliśmy łapać na falach krótkich 
 Voice of America Jazz Hour  z nieodżałowanym Willisem Conoverem 

 i jego zaangażowanym komentarzem.”

DS Bliźniak, siedziba Klubu Studenckiego Filutek.

Dom Rzemiosła, ok. 1970 r.

Część pierwszego składu Five O’Clock - Tadeusz Orgielewski, Bogdan Wróbel i Andrzej Koronka. Sala Państwowej Orkiestry Symfonicznej.
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TROPEM JAZZOWYCH 
TADEUSZEK Jazzowe Tadeuszki to jesienna, cykliczna impreza muzyczna, 

a zarazem pretekst, by koncertowo poświętować imieniny Tadeusza 
Orgielewskiego - nestora jazzu tradycyjnego w Polsce. I właśnie 
Tadeusz Orgielewski jest bohaterem naszej jazzowej wycieczki po 
Częstochowie. Tym razem będziemy spacerować po mieście jego tropem. 

JAZZOWA CZĘSTOCHOWA

Natalia Rybka, Pan Filip

Tadeusz – w roli muzyka i animatora kultury - dał się poznać jako postać żywio-
łowa i nietuzinkowa. Cechy te wykazywał już za czasów młodzieńczych. Jako 
trzynastolatek odznaczał się kreatywnością i brawurą. Wraz z kumplem wykręcili  
w szkole muzycznej korki ze skrzynki elektrycznej. Godzinna przerwa w dostawie 
prądu z pewnością dostarczyła wielu wrażeń zarówno uczniom, jak i nauczycie-
lom. Żart ten poruszył również samego pana dyrektora, skutkiem czego przyszły 
lider Five O’Clock Orchestra przestał być uczniem tej szacownej instytucji. A to był 
dopiero początek przejawów jego nieokiełznanej pomysłowości i humoru…

Po zdobyciu przez zespół Five O’Clock nagrody „Złota Tarka” na festi-
walu w Iławie w 2001 r., Tadeusz odwiedził, w gabinecie znajdującym się  
w Pałacu Ślubów, Ireneusza Kozerę, ówczesnego Naczelnika Wydziału 
Kultury i Sztuki. Ten po wysłuchaniu muzyka  rozgorączkowanego suk-
cesem, zaproponował organizację podobnego wydarzenia u nas. Następny 
rok przyniósł kolejną „Złotą Tarkę” oraz narodziny Hot Jazz Spring!

Festiwal Hot Jazz Spring, jako jeden z niewielu w kraju, skupia się na prezentacji wyłącznie 
tradycyjnej odmiany jazzu. Pierwsza edycja imprezy w 2002 r. odbyła się w Filharmonii  
i zakończyła  sporym sukcesem. Dzięki temu udało się ją powtarzać w kolejnych latach, aż 
do roku 2007, po którym nastąpiła krótka pauza. Festiwal powrócił w 2011 r., na scenie przy 
skwerze przed IV LO im. H. Sienkiewicza. Reinkarnacja imprezy w przestrzeni publicznej 
przypomniała, że jazz u swych korzeni był muzyką słuchaną przez wszystkich i najchętniej 
właśnie pod chmurką. W kolejnym sezonie scena zrobiła krok na wschód, stając na placu 
Biegańskiego, a rok później następny krok w tym kierunku i wróciła do Filharmonii.  
Z początku atmosferę przed festiwalem podgrzewał jeżdżący po mieście samochód z plat-
formą, na której grano jazz i z której rozdawano ulotki. Z czasem pomysł ewoluował do 
prawdziwej Nowoorleańskiej Parady. Każdorazowo, kilkaset osób wraz z muzykami, po-
dąża od Ratusza do Filharmonii. Tak otwiera się festiwal w piątek. Sobotnią rozgrzewkę ser-
wuje zwykle Leliwa Jazz Band, w roli tradycyjnego marching bandu – muzycy kręcą się po 
mieście, grają i ściągają słuchaczy. Na zakończenie festiwalowego weekendu organizowany 
jest natomiast piknik sąsiedzki. Ma on miejsce koło domu Siergieja Wowkotruba, który tak 
zaraził sąsiadów swą pasją, że ich ulica otrzymała nazwę Jazzowej - wówczas pierwszej 
takiej w kraju. Na piknik może przyjść każdy. Pan Czesław udostępnia swoją działkę na 
potrzeby sceny, wszyscy sąsiedzi się mobilizują, np. piekąc ciasto. To wydarzenie idealnie 
oddaje ducha i cel festiwalu, promującego jazz nie jako muzykę elitarną, ale powszechną. 

Hot Jazz Spring
aleja Najświętszej Maryi Panny i okolice

Pałac Ślubów
ul. Focha 19/21

Dawna siedziba szkoły muzycznej
ul. Jasnogórska 33/35

Aleje - tu się dzieje!
plac Biegańskiego

Gdzieś pomiędzy wielką sceną a plenerowym jam session można umieścić akcję „Ale-
je - tu się dzieje!”. W jej ramach, w latach 2016–2019, odbywał się cotygodniowy cykl 
„Jazz Tradycyjny”, koordynowany przez naszego bohatera. Orgielewski ściągał na 
granie w alejach reprezentantów i przyjaciół jazzu tradycyjnego. Muzycy byli dosłow-
nie na wyciągnięcie ręki od publiczności, co sprzyjało rodzinnej atmosferze. Kameral-
na scena pod namiotem stawała w kilku lokalizacjach na placu Biegańskiego. W jed-
nym z tych miejsc, naprzeciw Odwachu, wyrósł w końcu mały zagajnik, pełen ławek 
i leżaków, a spotkania „na Bieganie” stały się jeszcze przyjemniejsze i popularniejsze. 

Teatr im. Adama Mickiewicza
ul. Kilińskiego 15

Spektakl „Czyż nie dobija się koni?” zabiera nas do Ameryki lat 30. XX w., czasów Wiel-
kiego Kryzysu. Trwa maraton taneczny z nagrodą pieniężną, której zdobycie to dla 
uczestników kwestia życia i śmierci. Muzyczne tło przedstawienia to swing. Co więc na 
scenie robi Five O’Clock Orchestra? Przecież swing to awangardowy wówczas styl, który 
przyćmił dixieland, jazz tradycyjny, którego Tadeusz wraz z zespołem broni i który pro-
muje od dekad. Co zatem sprawiło, że muzycy dali się przekonać dyrektorce artystycznej 
teatru, Magdalenie Piekorz, aby grać nuty, które przysłoniły na kartach historii źródło ich 
inspiracji? Cóż, niektóre sprawy muszą pozostać owiane tajemnicą... Wiemy jedno, spek-
takl ten jest jest jedyną okazją, aby usłyszeć zespół Five O’Clock Orchestra grający swing. 

Pandemiczny zespół garażowy
ul. Czarnieckiego

Wiele zespołów zaczyna karierę w garażach. Five O’Clock Orchestra (powstała w 1969 r.)  
dojrzewała do tego pomysłu nieco dłużej. Ich garażowe próby rozpoczęły się, gdy 
w 2016 r. do zespołu dołączył Maciej Cichoń, wnosząc „próbownię” niczym posag.  
W czasach pandemii stanowi ona bezpieczną zatokę, gdzie muzycy grają z zachowa-
niem najwyższych standardów bezpieczeństwa; wszak trzech członków grupy jest już 
po siedemdziesiątce. Właściciel przybytku tuż za ścianą ma również drugie tajemne 
pomieszczenie, które odwiedzają badacze historii muzyki. Zbiera tam pamiątki, zdję-
cia oraz wycinki z gazet związane z wieloma zespołami, z którymi grywał. 

Daniel Zalejski
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Marcowe 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


