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MIASTO

KWIETNE ŁĄKI
Dwie kwietne łąki zostały tuż przed weekendem zasiane w Częstochowie w ramach programu 

„Częstozielona”. Jedna powstała w Parku Staszica, druga przy Promenadzie Niemena. 
To efekt współpracy miasta z Fundacją Łąka i częstochowskimi firmami.

Antysmogową łąkę w Parku Staszica wsparł finan-
sowo Wkręt-met, sponsorem drugiej jest Brembo 
Częstochowa. Przygotowanie terenu i materiału 
siewnego należało do Fundacji „Łąka”, będącej re-
alizatorem i partnerem wielu „zielonych” inicjatyw 
w całym kraju. W Częstochowie akcją zakładania 
obu łąk z ramienia Fundacji kierował Grzegorz Wal-
kiewicz.

Przy Promenadzie Niemena zasianych zostało 60 
gatunków łąkowych kwiatów i traw. Zasiew składał 
się z nasion łąki antysmogowej, która w maju będzie 
uzupełniona jeszcze wysiewem słoneczników.
Bazując na prognozie pogody (deszcz w czasie 
weekendu oraz wiosenna temperatura), efekty prac 
powinny być widoczne w maju. Łąka takiej wielko-
ści może pochłonąć w czasie sezonu ok. 15 kg pyłu.

Łąki to doskonała alternatywa dla zwykłych trawni-
ków: zachowują wodę, chłoną szkodliwe pyły i ob-
niżają temperaturę. Kwietną łąkę można stworzyć, 
wysiewając ją na skoszonym trawniku, wzruszając 
wcześniej ziemię grabkami lub pazurkami. Siew 
najlepiej wykonać wiosną (do końca kwietnia) lub 
jesienią (od września do listopada). Nasion nie przy-
krywa się glebą, a łąk nie podlewa.

CZERWONE POJEMNIKI W KOMPLECIE
Wszystkie z zaplanowanych do ustawienia na terenie miasta czerwonych pojemników na zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny są już na swoich miejscach. Tym samym elektroodpady możemy 
wrzucać do 32 kontenerów, zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach Częstochowy.

Czerwone pojemniki, które od ubiegłego roku poja-
wiają się w wielu polskich miastach, to efekt reali-
zacji systemu „Elektryczne Śmieci”, który gwaran-
tuje bezpieczny, ekologiczny oraz łatwo dostępny 
recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Specjalny kontener przeznaczony jest na 
wszystkie popsute, niepotrzebne i nieużywane urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne działające na prąd 
lub na baterie o wymiarach nieprzekraczających  
50 cm.
Ogólnopolski system „Elektryczne Śmieci” wy-
chodzi naprzeciw problemowi wciąż rosnącej ilości 
wytwarzanych na świecie elektroodpadów. Tylko  
w 2019 r. w Polsce powstały 54 miliony ton zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z cze-
go jedynie 17% poddano recyklingowi. Pozostała 
część elektrycznych śmieci albo nadal przetrzy-
mywana jest w gospodarstwach domowych, albo 
trafiła na zwykłe wysypiska śmieci. Niestety, przy 
nawet najmniejszym uszkodzeniu np. pralki, świe-

tlówki, tonera czy baterii, niebezpieczne substancje 
jak: rtęć, azbest, ołów, freon, kadm, nikiel, chrom, 
lit mogą przedostać się do środowiska naturalnego, 
poważnie zanieczyszczając glebę, wody gruntowe, 
a nawet powietrze. Dla przykładu: jedna bateria gu-
zikowa może skazić 400 litrów wody oraz 1 metr 
sześcienny gleby. Dlatego tak istotne jest prawidło-
we postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycz-

nym i elektronicznym.
W trosce o środowisko wszystkie elektryczne śmie-
ci należy poddać recyklingowi. Z elektroodpadów 
można odzyskać cenne surowce, jak miedź, ołów, 
aluminium, a nawet złoto. Analitycy szacują, że  
w 2019 r. rynek gospodarki elektrycznych śmieci był 
wart 3,6 mld dolarów.
Obecnie w Częstochowie na elektrośmieci czekają 
32 pojemniki, do których - od września ubiegłego 
roku - trafiło już kilkanaście ton zużytego sprzętu. 
W ostatnim czasie kolejnych 8 kontenerów pojawiło 
się w lokalizacjach: ul. Wielkoborska 54, ul. Wrę-
czycka 111/115, ul. Michałowskiego 12 (parking), 
ul. Starzyńskiego 1, ul. Kukuczki 30, ul. Orkana 20 
(parking), ul. Mireckiego 18, ul. Łukasińskiego 33 
(wjazd od ul. Elizy Orzeszkowej).

Listę z lokalizacjami wszystkich 32 czerwonych 
pojemników można znaleźć na stronie  www.cuk.
czestochowa.pl/mapa/ 
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MIASTO

NOWY BUDYNEK 
MIESZKALNY
NA RAKOWIE 

Wykonano już m.in. roboty ziemne czy przebudowę 
kanalizacji sanitarnej. Budynek u zbiegu ulic Syro-

komli i Fredry ma powstać do końca maja przyszłego 
roku. Znajdą się w nim 24 mieszkania komunalne – 

w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami.
Wewnątrz budynku zaplanowano 18 lokali dwupokojowych oraz 6 jednopoko-
jowych. 3 mieszkania zaprojektowano z myślą o lokatorach z niepełnospraw-
nościami – wejście do nich będzie z poziomu tarasu zewnętrznego. Całkowita 
powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie ponad 1100 m kw.
Obiekt będzie miał cztery kondygnacje i piwnicę, przeznaczoną na pomieszczenia 
gospodarcze dla mieszkańców, a także pomieszczenia techniczne i pomocnicze.  
W pobliżu powstaną 24 miejsca postojowe, dojazdy, dojścia, chodniki, a także 
– plac zabaw. Teren będzie uzbrojony, odwodniony i zagospodarowany; zamon-
towane zostaną niezbędne urządzenia techniczne.
Koszt inwestycji, której odebranie planuje się na 31 maja 2022 r., to 4 mln  
100 tys. zł. Budowa jest dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budow-
nictwa socjalnego.
Miasto sukcesywnie inwestuje w nowe mieszkania, zarówno komunalne, jak  
i czynszowe. Przedsięwzięcia te nadzoruje Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta. W 2019 r. przy ul. Focha oddano do użytku blok 
komunalny z 65 mieszkaniami, w tym 2 chronionymi. W tamtym przypadku 
także pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dwa lata 
wcześniej powstał blok przy ul. Pułaskiego, mieszczący 32 mieszkania. Z kolei 
dzięki zaadaptowaniu budynku przy ul. Kiedrzyńskiej przekazano lokatorom  
12 mieszkań.
Swoje inwestycje w obszarze mieszkalnictwa realizuje jednocześnie miejska 
spółka Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. W 2018 r. przekazała do użytku  
24 mieszkania w bloku czynszowym na Wyczerpach; teraz z kolei planuje osie-
dle w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Parkitce.
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W kwiecień wchodzimy z lockdownem; nadal trudno myśleć o ry-
chłym końcu reżimu sanitarnego. Jakby na przekór temu wszystkie-
mu, staramy się iść do przodu z ważnymi dla Częstochowy przed-

sięwzięciami. Z końcem marca oddaliśmy do użytku przebudowany Stary Rynek. 
Liczę na to, że w swoim nowym anturażu zyska on Państwa sympatię i że polubią 
go także goście miasta. Wiele z jego elementów naprawdę będzie cieszyć oko. 
Także po zmroku – dzięki oświetleniu. Walory tego miejsca w pełni odkryjemy, 
gdy skończy się wreszcie okres dystansu społecznego. Wtedy, mam nadzieję, ten 
zakątek miasta zyska żywszy, mocniejszy puls, stanie się kolejnym miejscem spo-
tkań. A animatorzy kultury czy organizatorzy plenerowych imprez znajdą dla nie-
go wiele nowych funkcji. Już dziś jednak zachęcam, aby – pamiętając o zasadach 
bezpieczeństwa – zobaczyć na własne oczy, jak zmienił się Stary Rynek.  

Po zimie coraz więcej dzieje się na naszych drogach. Przebudowę przechodzi łącz-
nik ulic PCK, Obrońców Poczty Gdańskiej i Obrońców Westerplatte. Ma być goto-
wy do końca maja. To jedna z tych oczekiwanych przez samych użytkowników 
dróg inwestycji –  zwyciężyła w budżecie obywatelskim. Pierwotnie przeznaczone 
na nią ok. 300 tys. zł pozwoliłoby jedynie na doraźne prace, więc zdecydowaliśmy 
się dołożyć środków, aby za łączną sumę 1,2 mln zł  przebudować to miejsce grun-
townie. Drogowcy pracują też na ulicach Brzezińskiej i Mącznej, skończyli już prak-
tycznie na ul. Łukasińskiego. Wiosną te ulice mają być gotowe. Dłużej potrwają 
prace na ul. Złotej – to dlatego, że jest budowana praktycznie od podstaw. Widać 
też coraz więcej elementów nowej linii tramwajowej w Śródmieściu. Wykonawca 
zapowiada, że w połowie kwietnia kierowcom będzie już udostępnione skrzyżo-
wanie z Alejami. A dwa sąsiednie chwilę później. Nieuniknionych utrudnień na 
drogach jest sporo, ale trzeba je znieść dla większej wygody w przyszłości. 

Już niewiele czasu dzieli nas od momentu, kiedy piłkarze Rakowa Często-
chowa będą mogli wreszcie znowu zagrać przy ul. Limanowskiego. Ustalenia  
z wykonawcą oraz samym klubem pozwalają zakładać, że pierwszy mecz 
Ekstraklasy będzie można tam rozegrać w drugiej połowie kwietnia, a jedy-
nie jakieś nieprzewidziane okoliczności mogłyby zagrozić temu terminowi. To 
teraz dla klubu i drużyny najważniejsze. Prace będą oczywiście nadal trwały,  
a ich zakończenie (planowo w lipcu), sfinalizuje zasadniczy etap przebudowy, 
nie wykluczający jednak modułowego uzupełnienia infrastruktury Miejskiego 
Stadionu Piłkarskiego Raków w niedalekiej przyszłości. 

Ogólnopolski lockdown dotyczy także instytucji kultury. Miejsca służące 
naszemu kontaktowi ze sztuką, teatrem, muzyką znowu musiały zamknąć 
przed nami drzwi, ograniczając się do nie do końca satysfakcjonującej pu-
bliczność obecności w sieci. Musimy to cierpliwie przyjąć do wiadomości. 
Gdy trwa szczyt pandemii, gdy padają rekordy zachorowań, zdrowie i życie 
są dobrem absolutnie nadrzędnym. Przed nami kolejna Wielkanoc w bar-
dzo niesprzyjających jej świętowaniu okolicznościach. Mimo zmęczenia 
epidemią, potraktujmy serio rekomendacje epidemiologów, zalecające po-
wstrzymanie się od podróży czy odwiedzin. Mimo trudnej sytuacji, w któ-
rej ciągle jesteśmy, życzę Wam zdrowych, bezpiecznych, spokojnych świąt. 
Trzymajmy się nadziei, tak mocno kojarzącej się z Wielkanocą. Nadziei na 
powrót do bardziej normalnych warunków.   

   Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o wiosenne inwestycje
w czasie lockdownu 

ANTYSMOGOWY FILTR 
Na placu Biegańskiego stoi specjalny filtrator antysmogowy.

Od kilku tygodni testowo oczyszcza powietrze w centrum miasta.

Pojawienie się urządzenia to efekt 
udziału Częstochowy w projekcie 
badawczym, realizowanym przez 
Agencję Wspierania Ochrony Śro-
dowiska Sp. z o.o. Na mocy poro-
zumienia w centralnym punkcie 
miasta bezpłatnie ustawiono spe-
cjalny filtrator, który od kilku ty-
godni mierzy i oblicza ilość usunię-
tych zanieczyszczeń smogowych  
z przestrzeni miejskiej (lokalizację 
wybrano ze względu na duże natę-
żenie emisji spalin). Efektem po-
miarów ma być opracowanie ana-
lizy, która docelowo posłuży jako 
jeden z elementów poprawy jakości 

życia i zdrowia mieszkańców tere-
nów zurbanizowanych.
Ustawienie urządzenia możliwe było 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Wy-
działu Ochrony Środowiska UM oraz 
Estetyka Miejskiego. Urząd Miasta 
udostępnił lokalizację na placu Bie-
gańskiego oraz złącze energetyczne. 
Wcześniej ekologicznym projektem 
Agencja Wspierania Ochrony Śro-
dowiska zainteresowała Senatora RP 
Wojciecha Koniecznego (jako człon-
ka senackiej Komisji Zdrowia oraz 
Parlamentarnego Zespołu Antysmo-
gowego), który skierował pismo do 
miasta i nastąpiły uzgodnienia.

DLA PIESZYCH
I ROWERZYSTÓW

Przy alei Armii Krajowej (na odcinku 
od ulicy Kiedrzyńskiej do alei Jana Pawła II) 
powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa. 

Zastąpi istniejący do tej pory, 
wysłużony chodnik.

Będąca dopełnieniem przebudowy linii tramwajowej inwestycja zakłada 
m.in. rozbiórkę obecnie funkcjonującego ciągu, budowę nowego koryta 
i obramowania, wykonanie asfaltowej nawierzchni ścieżki rowerowej  
i deptaka z płyt chodnikowych oraz wykonanie niezbędnych dopracowań 
technicznych. Roboty obejmą odcinek o długości 1,7 km, na którym po-
wstanie nowy ciąg pieszy o szerokości do 2,5 m oraz ścieżka rowerowa 
o szerokości 2 m. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przede wszyst-
kim zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych  
i rowerzystów wzdłuż alei Armii Krajowej. Będzie to dostosowanie dro-
gi rowerowej wykonanej kiedyś z kostki (i tak dotychczas funkcjonują-
cej) do obecnie obowiązujących standardów budowy dróg rowerowych  
w mieście.
Prace nad budową ścieżki powinny zakończyć się latem tego roku. Koszt 
inwestycji ma wynieść ok. 1,7 mln zł.

CENTRUM EDUKACYJNE IPN W CZĘSTOCHOWIE 
W Częstochowie uroczyście otwarto „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne 

Instytutu Pamięci Narodowej im. gen. Janusza Gąsiorowskiego.

Placówka przy al. Najświętszej Maryi Panny 52 ma 
być nowoczesną strefą edukacyjną przeznaczoną za-
równo dla młodzieży, jak i dorosłych.
Przystanek Historia będzie miejscem rozwijania za-
interesowań dla pasjonatów historii, uczniów, studen-
tów, naukowców czy świadków minionych wydarzeń.  
W jego pomieszczeniach będą odbywać się zajęcia 
edukacyjne, konferencje naukowe i popularnonau-
kowe, spotkania autorskie i tematyczne oraz wyda-
rzenia rocznicowe. Będą tam ponadto prezentowane 
wystawy, najnowsze książki i gry wydawane przez 
IPN, a także organizowane pokazy filmów doku-
mentalnych. Realizowanych też będzie wiele innych 
inicjatyw popularyzujących historię Polski.
Przystanek Historia to jedna z inicjatyw IPN, gdzie 
nie tylko opowiadamy o naszej historii XX wieku, 
ale jest to również miejsce spotkań między poko-
leniami – powiedział podczas otwarcia dr Jaro-
sław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.  

W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz miasta i zaproszeni goście.
Otwarcie Przystanku Historia poprzedziło odsłonię-
cie tablicy upamiętniającej młodzieżową organizację 
antykomunistyczną „Wolna Młodzież” w budynku  
IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida 
przy ul. Jasnogórskiej. 
Patronem częstochowskiego Przystanku Historia 
IPN został gen. bryg. Janusz Gąsiorowski, postać 
wybitnie zasłużona dla państwa polskiego i jego 
niepodległości, m.in. jako działacz niepodległo-
ściowy, dowódca wojskowy, teoretyk wojskowo-
ści, bibliograf i historyk. Ciekawostkę może sta-
nowić fakt, że w odległości około stu metrów od 
siedziby Przystanku Historia znajduje się budynek 
dawnego dowództwa częstochowskiej 7. Dywizji 
Piechoty, w którym w latach 1935–1939 gen. Gą-
siorowski na co dzień przebywał i pracował jako 
dowódca dywizji.
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WŁÓKNIARZ
W NOWYM WYDANIU

Jeśli pandemia nie stanie na przeszkodzie, to już 3 kwietnia, w Lublinie, żużlowcy Eltroksu Włókniarza 
Częstochowa zainaugurują tegoroczny sezon ekstraligowy na czarnym torze. W premierowym 

spotkaniu rywalem biało-zielonych będzie ekipa miejscowego Motoru.

 Poprzedni rok nie był dla zespołu „włóknia-
rzy” udany. Na niepowodzeniu zaważyły przede 
wszystkim kwestie dotyczące przygotowania toru 
i powstały na tym tle głośny konflikt między by-
łym już szkoleniowcem częstochowian, Markiem 
Cieślakiem a prezesem Włókniarza, Michałem 
Świącikiem. W całej tej zawierusze ucierpieli po 
pierwsze sami żużlowcy, po drugie - kibice spo-
dziewający się, że ich pupile będą w stanie zająć 
któreś z miejsc na podium. Skończyło się na nie-
smaku, zawieszeniu licencji toru i dopiero piątej 
pozycji częstochowian w całych rozgrywkach.
 Eltrox Włókniarz pisze już jednak nowy roz-
dział swojej historii. Bez Cieślaka, ale z dwoma 
nowymi zawodnikami: Bartoszem Smektałą, któ-
ry trafił do Częstochowy z Unii Leszno oraz Kac-
prem Woryną, rybniczaninem, który po ligowym 
spadku ROW-u postanowił kontynuować swoja 
przygodę z czarnym sportem we Włókniarzu.
 Trzecim nabytkiem „lwów” jest Duńczyk, Jo-
nas Jeppesen, zawodnik utalentowany, ale jesz-
cze bez okazałego dorobku sportowego. Zgodnie  
z wprowadzonymi nowinkami regulaminowy-

mi, zajmie on miejsce w składzie przewidziane 
dla żużlowca do lat 24. Jeppesen stał się w ubie-
głym roku prawdziwym bohaterem meczu na za-
pleczu ekstraligi, w którym jego poprzedni klub 
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski 
w dramatycznych okolicznościach pokonał Win-
ner Apatora Toruń 46:44. Duńczyk, występujący 
z pozycji rezerwowego, wywalczył wówczas 
komplet 15 punktów, czym zdumiał wszystkich 
fachowców. To ten wyczyn utorował mu drogę 
do bram ekstraklasy. Na dodatek Jeppesen znalazł 
prawdziwego mentora w osobie częstochowia-
nina, Krzysztofa Nygi, od lat pracującego w roli 
mechanika z czołowymi żużlowcami naszej ligi. 
 Włodarze Eltroksu Włókniarza jak co roku 
przeprowadzili przed inauguracją rozgrywek 
okazałą prezentację zespołu. Tym razem, dla 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, wszystko 
odbywało się zdalnie – za pośrednictwem łączy 
internetowych. 
 W Częstochowie spore nadzieje wiąże się nie 
tylko z silnym składem „lwów”, ale również no-
wym szkoleniowcem Piotrem Świderskim. Ten 

były zawodnik m.in. Sparty Wrocław pojawił 
się w parku maszyn Włókniarza już pod koniec 
ubiegłego roku. I wydaje się, że wprowadził spo-
ro spokoju w szeregach jeźdźców Włókniarza, 
nieco zniesmaczonych efektem ubiegłorocznych 
zmagań pod taśmą.
 Pracę z młodzieżą w dalszym ciągu prowadził 
będzie Sławomir Drabik. Przez lata był gwiazdą 
polskich (i nie tylko) torów, a dziś stał się praw-
dziwym nauczycielem młodzieży Włókniarza. 
To pod jego trenerskim okiem postępy poczynił 
junior Mateusz Świdnicki, który w ubiegłym 
roku wywalczył stałe miejsce w podstawowym 
składzie biało-zielonych.
 Obok dorosłego żużla szansę na szybki roz-
wój ma miniżużel, który wreszcie będzie mógł 
korzystać z wyremontowanego obiektu przy 
ul. Brzegowej. Najmłodsi żużlowcy szkolą się 
też w Rędzinach, gdzie całkiem prężnie działa 
Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny. 
Rychło więc możemy się spodziewać w doro-
słym żużlu wyczekiwanych młodych „lwiątek”.  

Andrzej Zaguła

ZAPAL SIĘ NA 
NIEBIESKO

Każdego roku, 
2 kwietnia obchodzony 

jest Światowy Dzień 
Wiedzy na temat Autyzmu. 

W tym dniu, w ramach 
akcji „Zapal się na niebie-
sko dla autyzmu”, w wielu 
miejscach na całym świe-
cie niebieski kolor staje się 

symbolem solidarności 
z osobami dotkniętymi 

autyzmem.

21 stycznia 2008 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczo-
nych, przedstawiciele państw członkowskich ustanowili dzień 2 kwietnia 
Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten ma uświadomić  
i uwrażliwić społeczeństwo na problemy osób dotkniętych autyzmem. Oso-
by ze spektrum autyzmu ze względu na trudności z porozumiewaniem się 
z otoczeniem i problemy w funkcjonowaniu, w małym stopniu uczestniczą 
w życiu społecznym. Z uwagi na otaczające je bariery, często są zdane wy-
łącznie na siebie i pozostają w społecznej izolacji. 

ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy i AIDS. Jak pokazują statystyki, 
w Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to 
dotyka jedną na 150 osób.                                                                    

Wszystkie organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm-Polska, w tym 
nasze lokalne stowarzyszenia - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełno-

sprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Daj Mi Czas”, Czę-
stochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu,  
a także Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy  
i Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie - serdecznie zachęcają 
do włączenia się w to wydarzenie organizowane także w naszym mieście. 
W ramach ogólnoświatowej akcji Częstochowa już po raz dziesiąty solida-
ryzuje się z osobami z autyzmem. 

Charakterystycznym elementem tej akcji jest oświetlenie na niebiesko najważ-
niejszych oraz wyróżniających się budynków na terenie całego świata. Wśród 
błękitnych obiektów znalazły się dotąd między innymi: Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, Most na Wiśle w Krakowie, Empire State Building w Nowym 
Jorku, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Opera w Sydney, Uni-
versal Studio w Hollywood i Orlando, CN Tower w Kanadzie. W tym roku  
w Częstochowie na niebiesko zapalą się niektóre budynki placówek oświato-
wych i miejskich instytucji, niebieska iluminacja czeka nas też na Jasnej Górze. 

SPOŁECZNE

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY „ ZAPALIĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”?

• ubrać się na niebiesko lub przypiąć do stroju jakieś niebieski element,  
zachęcić do tego znajomych

• 2 kwietnia o godz. 20.00 zapalić niebieskie światło w domu lub przed domem 
• zmienić swoje zdjęcie profilowe na FB na niebieskie 
• przekazać 1% podatku organizacji działającej na rzecz osób z autyzmem  

w naszym mieście  
• wpisać w Google hasło „autyzm” i poszerzyć swoją wiedzę na temat  

tego zaburzenia
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H istoria ratownictwa 
górskiego na na-
szych ziemiach sięga 
założenia w 1909 r. 
we Lwowie Tatrzań-

skiego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, które za swą siedzibę 
obrało Zakopane. Okres powojenny  
i rzeczywistość PRL wtłoczyły organi-
zację w ramy nowo powstałego, cen-
tralizującego nadzór nad działalnością 
turystyczną obywateli Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego. W tych strukturach, z inicjaty-
wy ratowników, w 1952 r. powstało 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe, rozszerzające dotychczasową 
działalność na kolejne pasma górskie. 
Z czasem ratownicy zyskali niezależ-
ność od PTTK. Ze względu na wyso-
kogórski charakter Tatr przywrócono 
autonomiczny TOPR, z kolei GOPR 

zaczął działać w ramach Grup Regio-
nalnych. 

Ważny jest fakt, że ratownictwo gór-
skie obecne jest również na wyżynach. 
Jura Polska, rozciągająca się od Wie-
lunia przez Częstochowę po Kraków, 
jest jednym z ciekawszych regionów 
turystycznych Polski. Liczne jaskinie 
i skały stwarzają możliwość uprawia-
nia ekstremalnych sportów linowych. 
Mnogość szlaków oraz ścieżek pozwa-
la również na spokojniejszą aktywność 
na łonie natury. Dzięki gęstej sieci 
dróg można dotrzeć w wiele miejsc 
własnym samochodem. Opuszczając 
pojazd i ruszając choćby tylko na spa-
cer, niemal natychmiast znajdujemy się  
w terenie niedostępnym dla miejskich 
pojazdów, co wiąże się z tym, że przy 
różnego typu wypadkach i kontu-
zjach karetka pogotowia nie ma szans 

dotrzeć do potrzebującego. Nie jest  
w stanie wjechać na grząską, piaszczy-
stą drogę czy manewrować między 
skałami. W takich przypadkach pomoc 
niesie Grupa Jurajska Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 

Geneza tej grupy jest ściśle związana 
ze sportami ekstremalnymi. Jeszcze na 
początku lat 90. XX w. na terenie rezer-
watu przyrody Góra Zborów w Podle-
sicach biwakowało „na dziko” wielu 
wspinaczy. Z myślą o ochronie przyro-
dy i komforcie gości gmina utworzyła 
pole biwakowe, które z czasem zostało 
oddane pod opiekę Polskiemu Związ-
kowi Alpinizmu. Z jego ramienia 
pierwszymi gospodarzami byli Irena  
i Piotr van der Coghenowie, beskidzcy 
ratownicy GOPR. Była to wyłącznie 
baza sportowa, jednak społeczność 
wspinaczkowa wiedziała, że może od 

stacjonujących w tej bazie ludzi otrzy-
mać pomoc. W taki sposób zaczęły 
tam spływać zgłoszenia o wypadkach. 
Oczywiście nie był to jedyny zalążek 
ratownictwa na Jurze, jednak to wła-
śnie tam swe źródła ma obecna grupa 
ratowników. Tymczasem zapotrzebo-
wanie na specjalistyczną pomoc ratow-
niczą w tym rejonie rosło. Początkowo 
ratownicy zorganizowali się w formie 
stacji sezonowej Grupy Beskidzkiej 
GOPR. W 1994 r. zyskali niezależność 
jako Jurajskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Ratowanie życia wymaga-
ło adekwatnego finansowania, co spo-
wodowało powrót jednostki w 1998 r. 
do GOPR - już jako niezależnej Grupy 
Regionalnej.

Obecnie nad naszym bezpieczeństwem 
czuwa - przez cały rok, 24 godziny na 
dobę - ponad setka ratowniczek i ra-

towników. Są profesjonalistami, choć 
gros z nich poświęca na służbę swój 
prywatny czas i zasoby. Oczekują na 
wezwanie w trzech stacjach: centralnej 
w Podlesicach (działającej non stop), 
terenowej w Olsztynie (otwartej przez 
cały rok weekendowo) oraz tereno-
wej w Będkowicach (otwartej cały rok 
weekendowo oraz przez cały tydzień 
od początku maja do końca września). 
Całą grupą kieruje Naczelnik Robert 
Pilarczyk.

Niosąc nadzieję i pomoc, ratownicy 
pracują wszędzie tam, gdzie inni nie 
mogą. Prowadzą niebezpieczne akcje 
docierania do osób poszkodowanych 
czy zaklinowanych w jaskiniach, przy-
bywają pod eksponowane skały do po-
turbowanych wspinaczy, uczestniczą 
w akcjach poszukiwawczych oraz po-
jawiają się w każdym miejscu, w które 

tzw. niedzielnych turystów zaprowa-
dził brak wyobraźni. Służą wyspecja-
lizowanym wsparciem również przy 
katastrofach i kataklizmach. Korzystają 
z najnowocześniejszego sprzętu i naj-
wyższego możliwego wyszkolenia. 
Ludzi wspierają psy, quady i samocho-
dy terenowe. Ratownicy współpracują 
ze służbami oraz Lotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym. Dodatkowo, 
wspólnie z organizacjami turystycz-
nymi, promują naszą część Polski oraz 
zajmują się edukacją w zakresie bez-
pieczeństwa. Wyposażają kluczowe 
miejsca regionu w defibrylatory. Mogą 
służyć nam, turystom i mieszkańcom 
Jury, dzięki zleceniom MSWiA, mece-
natowi oraz wpłatom bezpośrednio od 
osób, którym pomagają m.in. dzięki 
przekazywaniu 1% przy rozliczeniu 
podatkowym.  

Daniel Zalejski

REKREACJA

JURAJSKI 
GOPR

Wielkimi krokami zbliża się 
długi weekend majowy. 
Dla wielu z nas będzie to 
otwarcie letniego sezonu 
wycieczkowego. Mamy wielkie 
szczęście mieszkać na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, 
dzięki czemu wspaniałe trasy 
turystyczne są tuż obok. 
Abyśmy mogli czuć się na 
nich bezpiecznie, proponuję 
poznać nieco bliżej naszych 
aniołów stróżów, którzy, 
choć niewidoczni na co dzień, 
zawsze są w gotowości, 
by wyciągać nas 
z tarapatów. 

KWIECIEŃ 20215

Ma
ter

iał
y p

rom
oc

yjn
e G

J G
OP

R, 
fot

. P
rze

my
sła

w 
Ba

na
ś

985 LUB 601 100 300
NUMERY RATUNKOWE GOPR



ZAPOMNIANY
OŚRODEK
RĘKODZIEŁA

 Muzeum Częstochowskie zaprasza w kwietniu na ekspozycję „Wióry, baźki i siódemki”, która podsumowuje duży badawczy projekt 
 etnograficzny. W zależności od sytuacji pandemicznej w kraju, wystawę można zwiedzać albo na żywo albo w wersji wirtualnej. 

MUZEUM

D ział Etnografii 
Muzeum Często-
chowskiego stara 
się kreatywnie 
wykorzystywać 

możliwości, które dają dotacje mi-
nisterialne i upowszechniać dzięki 
nim dziedzictwo kulturowe oraz 
zbiory, które od ponad stu lat są 
gromadzone przez instytucję. Pra-
cownikom Działu zdarzyło się 
do tej pory mierzyć z zadaniami 
dotyczącymi konkursów sztuki 
ludowej, w ramach pozyskanych 
środków zorganizowano wystawę 
obwoźną, przeprowadzono kon-
serwację kolekcji obrazów. Tym 
razem postanowiono zrealizować 
projekt badawczy. Dział Etnogra-
fii od dawna interesował się wy-
twórczością z wiórków osikowych, 
praktykowaną od ponad wieku  
w Koziegłowach. Twórczość ta ma 
walory unikatu i być może jest to 
ostatni moment, aby pokusić się  
o bliższe jej poznanie. Wyplatanie, 
choć tak wyjątkowe, nie doczekało 
się do tej pory szerszego opracowa-
nia. Należało to zmienić, mając na 
uwadze, że świadkowie najwięk-
szej popularności tej wytwórczości 
powoli odchodzą. 

Historia wyplatania w Koziegło-
wach sięga końca XIX w., gdy 
wielu mieszkańców trudniło się 
pleceniem kapeluszy ze słomy 
żytniej. Po I wojnie światowej się-

gnięto po wióry, początkowo topo-
lowe i wierzbowe, jednak to osika 
okazała się najwdzięczniejszym 
materiałem. Zaczęto tworzyć, 
oprócz kapeluszy, grzebieniarki, 
pantofelki i dywany. Przez wiele 
lat produkcja miała charakter ro-
dzinny – indywidualnie zapew-
niano sobie materiał, obrabiano go 
w warsztacie, pleciono w zaciszu 
domowym oraz sprzedawano na 
bazarach i jarmarkach. W 1964 r. 
chałupnicy z Koziegłów dołączyli 
do Spółdzielni Pracy Przemysłu 
Ludowego i Artystycznego „Za-
wada” w Zawadzie, dla której na 
dużą skalę wykonywali przede 
wszystkim kwiaty z wiórów osi-
kowych – maki, róże, grochy. Rok 
później wzięły one udział w wy-
stawie „Kwiaty dla Warszawy”  
i zyskały ogromną sławę. W latach 
60.–80. XX w. ozdoby z Koziegłów 
ożywiały swoimi intensywnymi 
kolorami szare wnętrza mieszkal-
ne. Koguty, pawie, kwiaty, barwne 
kompozycje ozdabiały ściany, wy-
korzystywane były podczas uro-
czystości państwowych, w sceno-
grafiach teatralnych, zdobiły półki 
i witryny sklepowe. Wykonane  
z wiórków osikowych nakrycie 
głowy pojawiło się również na 
okładce biblii mody, „Vogue’a”.

„Koziegłowy – zapomniany ośro-
dek twórczości rękodzielniczej” to 
projekt badawczo-ekspozycyjno-

-edukacyjny, dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury 
oraz środków Gminy Miasta Czę-
stochowy. Pandemia koronawiru-
sa odcisnęła na nim ogromne pięt-
no, ponieważ wszelkie obostrzenia, 
wprowadzone w celu uniknięcia 
szerzenia się choroby, uderzały 
w kluczowe dla zadania kwestie. 
Niezwykle trudno było prowadzić 
w takich warunkach badania tere-
nowe, gdyż seniorzy, najbardziej 
narażona na zabójcze działanie 
wirusa grupa społeczna, zostali 
niemalże odcięci od wszelkiej dzia-
łalności zakładającej bezpośred-
ni kontakt z drugą osobą. Strach  
i niepewność mocno ograniczały 
terenowe działania pracowników 
Muzeum, udało się jednak - w mo-
mencie najmniejszej aktywności 
wirusa, z zachowaniem wszelkich 
możliwych środków ostrożności - 
spotkać z osobami pamiętającymi 
interesujące badaczy czasy. Zgro-
madzony materiał audio-wideo 
posłużył do przygotowania wysta-
wy „Wióry, baźki i siódemki”, któ-
ra jest integralną częścią projektu. 
Na ekspozycji będą również zapre-
zentowane archiwalia pochodzące 
ze zbiorów prywatnych oraz nie-
publikowane do tej pory fotografie 
z zasobów Polskiej Agencji Pra-
sowej. Uzupełniona ona zostanie 
barwnymi ozdobami z osiki, które 

pochodzą ze zborów Działu Etno-
grafii Muzeum Częstochowskiego. 
Wystawie towarzyszyć będą boga-
to ilustrowany katalog oraz domi-
no z ozdobami z wiórków osiko-
wych. Latem planowane są trzy 
spotkania warsztatowe, podczas 
których zainteresowani zapoznają 
się z tradycyjnym wyplataniem  
z wiórków osikowych.

Miesiące badań, przeglądania arty-
kułów, czytania książek, zgłębiania 
zakresu problematyki projektu – 
historii oraz współczesnego stanu 
wytwórczości z wiórów osiko-
wych, a także próba przypomnie-
nia i popularyzacji tego rękodzieła, 
doprowadziły do wniosku, że nie-
spełna rok (szczególnie taki rok) na 
kompleksowe przyjrzenie się pro-
blemowi, to zdecydowanie zbyt 
krótki okres. W ciągu tak ograni-
czonego czasu ciężko o pełną i wy-
czerpującą analizę, diagnozę czy 
też szczegółowe opisanie. Pozo-
stało sporo białych plam w historii 
ośrodka koziegłowskiego. Bardzo 
wiele jest jeszcze do odkrycia, opi-
sania i zbadania, ale to, co się już 
udało, daje nadzieję, że kolejne 
drzwi zostaną odkryte i otwarte,  
a być może ci, którzy nie chcieli lub 
nie mogli wziąć udziału w projek-
cie, przekonają się, że warto badać  
i opisywać dziedzictwo. 

Ewelina Mędrala-Młyńska

Kogucik. Zbiory Muzeum Częstochowskiego.

Targi Poznańskie, 1972 r. 
Archiwum Teresy Kaczorowskiej.

Fotografia z archiwum Teresy Kaczorowskiej.

Projek badawczy Koziegłowy - zapomniany 
ośrodek twórczosci rękodzielniczej, kobieta farbuje 
wióry osikowe.
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OPOWIEŚĆ
O MIŁOŚCI

 Kilka tygodni temu zakończyła się produkcja filmu o odznaczonym medalem 
 „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” częstochowianinie, Bogdanie Jastrzębskim. 

 „Opowieść o miłości” to dokument o nim i uratowanej przez niego Krystynie Geisler. 
 Bazuje na rozmowie, którą z bohaterem filmu przeprowadził reżyser 

 i scenarzysta Rafał Bryll. Opowiada o silniejszej niż wojna 
 miłości dwojga młodych ludzi. 

Magda Fijołek: W jaki sposób dotarł Pan do tej 
historii?

Rafał Bryll: Wszystko zaczęło się w 2019 r. 
na Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci 
w Gdyni. Pokazywałem tam swój film „Kre-
sy”. Po jednym z pokazów podeszli do mnie 
państwo Anna i Krzysztof Alwast z Kanady, 
zachęcając, abym zajął się historią Bogdana 
Jastrzębskiego. Zaciekawili mnie na tyle, że 
zacząłem tę sprawę badać. Udało mi się skon-
taktować z panią Matraszek w Radoniach, 
gdzie w dworku ukrywała się Krystyna Ge-
isler. Dzięki temu dotarłem do rodziny pana 
Bogdana. Odwiedziłem ich i rozmawialiśmy 
cały dzień. Wtedy już wiedziałem, że zrobię 
film o tej historii. Wróciłem tam po kilku tygo-
dniach, by porozmawiać z bardzo już schoro-
wanym panem Jastrzębskim, jednocześnie go 
nagrywając. 

Co takiego dostrzegł Pan w tej opowieści?

Muszę przyznać, że lubię robić dokumenty 
historyczne. Czasu nie da się cofnąć, a film jest 
jedną z możliwości utrwalenia przeszłości dla 
innych. Kiedy poznałem historię pana Bogda-
na, przeczytałem też jego książkę „Opowieści 
rodzinne”. Zdałem sobie sprawę, że jest to 
materiał na film fabularny, a nawet miniserial. 
Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał go kiedyś 
wyprodukować. 

Realizując film, sięgał Pan również do książki 
Bogdana Jastrzębskiego?

Tak. Struktura filmu jest taka, że opowieść 

pana Bogdana, który ma 94 lata, przeplata się 
z tą z czasów wojny. Chciałem pokazać praw-
dziwego pana Jastrzębskiego z przeszłości. 
Dlatego aktor, który wciela się swoim głosem 
w młodego bohatera, mówi w większości tek-
stem z jego książki.

A animacje? Od razu Pan chciał użyć tej for-
my? 

Od dłuższego czasu chciałem zrobić film  
z użyciem animacji i koniecznie z Łukaszem 
Rusinkiem. Jednak pierwotnie film o panu 
Bogdanie miał być zrobiony w sposób fabu-
laryzowany. Ostatecznie w kierunku anima-
cji popchnęła mnie dopiero pandemia. Tym 
bardziej, że wszystkie wydarzenia trzeba 
zobrazować, a nie ma niestety archiwaliów 
dokumentujących bohaterów tej opowieści  
w czasie wojny. Poprosiłem Łukasza, aby zro-
bił próbki animacji do fragmentów, które mu 
zaproponowałem. Kiedy zobaczyłem gotowy 
owoc jego pracy, okazało się, że wygląda to 
lepiej niż sobie wyobrażałem. W ten sposób 
rozpoczęliśmy naszą współpracę, która trwa-
ła w sumie dziesięć miesięcy. Reżyserowanie 
animacji okazało się bardzo ciekawe, przygo-
towania do niej wyglądają zupełnie inaczej niż 
do planu filmowego.

To było dla Pana wyzwanie?

Tak i to takie, które bardzo polubiłem - two-
rzenie dla animatora wskazówek do kon-
kretnych scen, rozpisywanie każdego ujęcia, 
znajdowanie odniesień przedstawiających 
otoczenie. Muszę też przyznać, że jednocze-

śnie jest w tym filmie bardzo dużo scen, które 
są niezwykle trudne i są wyłącznie improwi-
zacją. Dawałem przy nich Łukaszowi wolne 
pole, próbując go tylko jakoś naprowadzić. 
Pisanie scenopisu zajęło dwa miesiące.

Jak była reakcja pana Bogdana i jego rodziny 
na pomysł stworzenia tego filmu? 

Zarówno pan Bogdan, jak i jego rodzina bar-
dzo chętnie podeszli do tego pomysłu, ogrom-
nie się zaangażowali w mój projekt. Córka 
pana Bogdana opowiadała mi później, że 
pomiędzy moją pierwszą a drugą wizytą pan 
Bogdan odżył i czekał na moment nagrania. 
Wstąpiła w niego energia, której na co dzień 
już mu brakowało. Po rozmowie zaczął ga-
snąć. Rodzina odbierała to tak, jakby chciał 
wykonać przed śmiercią jeszcze to ostatnie 
zadanie - przekazać swoją historię dalej. Osta-
tecznie to rodzina, w osobach wnuków Pana 
Bogdana, pokryła prawie całe koszty produk-
cji filmu. Chyba większego zaangażowania  
z ich strony nie mógłbym sobie wymarzyć, za 
co jestem im bardzo wdzięczny.

Kiedy poznawał Pan Częstochowę, dokumen-
tował poszczególne miejsca, to poznał Pan też 
wojenną historię naszego miasta...

Dla mnie, człowieka z zewnątrz, ta historia 
była o tyle ciekawa, że tak naprawdę dowia-
dywałem się o wszystkim po raz pierwszy. 
To, że mieliśmy getto w Krakowie, Warsza-
wie, że było Powstanie Warszawskie – to 
wszystko wiemy, natomiast wojenną historię 
Częstochowy zna mało kto.

Bogdan Jastrzębski był dla Częstochowy postacią bardzo ważną. Pochodził z rodziny znanych 
ogrodników, gospodarujących na Zawadach (dziś dzielnica Tysiąclecie). Był jednym z pierwszych 
studentów utworzonej w 1945 r. w Częstochowie Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej. 
Współorganizował stowarzyszenie Bratniej Pomocy, AZS oraz częstochowski oddział Związku 
Ogrodniczego w Polsce. Za uratowanie Krystyny Geisler (jego późniejszej żony) oraz jej ojca Arnolda, 
Bogdan Jastrzębski i jego matka zostali uhonorowani medalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”. Po roku 1989 znalazł się wśród osób odtwarzających niezależny samorząd i pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy I i II kadencji. Był członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Oprócz Medalu ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” otrzymał również 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta. Zmarł 25 grudnia 2019 r. w wieku 95 lat.

Rafał Bryll jest reżyserem i montażystą filmowym. 
Specjalizuje się w filmie dokumentalnym (m.in. tworzył 
serie „Tajemnice Państwa Podziemnego” i „Grupa D, 
Departament IV, Ofiary morderstw PRL”, wyreżyserował  
i zmontował także wielokrotnie nagradzane na  
festiwalach, pełnometrażowe filmy dokumentalne  
„Kresy” i „Wydarzenia Zielonogórskie 1960.  
Bitwa o Dom Katolicki”). W 2019 r. zrealizował swój 
debiut fabularny – „Pewnego razu w ogródkach działko-
wych” - który miał premierę w roku 2020.

FILM
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 9 grudnia 2020 r. zmarł Henryk Bardijewski, pochodzący 
 z Częstochowy znakomity dramaturg, prozaik i satyryk. Przez 

 wiele lat związany z Polskim Radiem. Uważany za mistrza 
 miniaturowych opowiadań i słuchowisk radiowych. Był autorem 

 chętnie tłumaczonym na inne języki, co z pewnością świadczy 
 o uniwersalizmie jego tekstów. Poprzez, wydawałoby się, proste 

 dialogi i sceny potrafił mówić o rzeczach najistotniejszych. 

H enryk Bardijewski uro-
dził się w 1932 r. w Czę-
stochowie. Jego rodzina 
związana była z zakłada-
mi „Częstochowianki”. 

Mama – urodzona w Moskwie Francuzka – 
była w nich urzędniczką, a potem szefową 
biura handlowego, z kolei ojciec – warsza-
wiak, wykształcony we Francji – pracował 
jako tłumacz. W czasie wojny oboje rodzice 
byli związani z Armią Krajową, a sam Hen-
ryk Bardijewski rozpoczynał edukację na 
prywatnych lekcjach i w ramach tajnych 
kompletów. Po wojnie kontynuował ją  
w częstochowskim gimnazjum i liceum im. 
Romualda Traugutta. To tam zetknął się  
z profesorem Józefem Mikołajtisem, który 
rozwinął jego zainteresowania humani-
styczne i dopingował go w jego pierw-
szych próbach pisarskich, wtedy głównie 
poetyckich. Życie kulturalne Częstochowy 
było dla Bardijewskiego – jak sam przyzna-
wał - niezwykle inspirujące i kształtujące. 
Na studia polonistyczne wyjechał jednak 
do Warszawy i tam osiadł na stałe. Rodzin-
ne miasto o nim jednak nie zapomniało  
i w roku 2009 Bardijewski został wyróżnio-
ny Nagrodą Prezydenta Miasta Częstocho-
wy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
literatury. 

Henryk Bardijewski debiutował w 1955 r. 
w tygodniku „Szpilki”, na łamach które-
go publikował oryginalne humoreski. To 
otworzyło mu drogę do Redakcji Humoru 
i Satyry w Polskim Radiu – i tak rozpoczę-
ła się jego wielka „radiowa miłość”. Trud-
no dziś przecenić wkład Bardijewskiego  
w rozwój Teatru Polskiego Radia, z którym 
związany był przez dekady. Od 1957 r. 
pracował w dziale literackim Polskiego Ra-
dia w Warszawie, w latach 1971–1975 był 
kierownikiem Redakcji Słuchowisk Orygi-
nalnych, a później, do roku 1985 - konsul-
tantem literackim w zakresie dramaturgii 
radiowej. Przez ten czas stworzył około 150 
słuchowisk (m.in. „Schody”, „Manewry”, 
„Albert”, „Tancerz”, „Dziesiąte przykaza-
nie”, „Nieznane światło”, „Znajomość na 
lepsze czasy”, „Zdrowy z urojenia”), które 
realizowane były przez najważniejszych re-
żyserów radiowych tamtych czasów, m.in. 
Jeremiego Przyborę, Zenona Wiktorczyka, 
Zbigniewa Kopalko, Juliusza Owidzkie-
go, Andrzeja Łapickiego, Andrzeja Za-
krzewskiego i Janusza Kukułę. Sporo tych 
słuchowisk zostało też przetłumaczonych 
i zaadaptowanych w rozgłośniach zagra-
nicznych, między innymi w Niemczech, 
Norwegii i Chorwacji. W roku 2002 Hen-
ryk Bardijewski został laureatem nagrody 
Teatru Polskiego Radia „Wielki Splendor 
Honorowy” za wybitne kreacje w słucho-
wiskach oraz twórczy wkład na rzecz roz-
woju i umacniania rangi radia artystyczne-
go w Polsce.

Bardijewski jako dramaturg nie ograniczał 
się oczywiście jedynie do teatru radiowego. 
Oprócz scenariuszy słuchowisk stworzył 
ponad 30 sztuk teatralnych i telewizyj-
nych (m.in. „Zacznijcie się śmiać”, „Misja”, 
„Pustelnicy”, „Mirakle”, „Guwernantki”, 
„Mniejsze dobro”). Jest on też autorem tek-
stów do teatralnego serialu telewizyjnego 
„Sceny domowe” z Barbarą Krafftówną  
i Wiesławem Michnikowskim. Jego dzie-
ła pojawiły się na wielu profesjonalnych 
scenach w Polsce, ale też wyjątkowo chęt-
nie były grywane przez teatry studenckie  
i amatorskie, które szukały sztuk kame-
ralnych i możliwych do ogrania prostymi 
środkami. Utwory dramatyczne Bardijew-
skiego stawiały bezwzględną diagnozę 
kondycji współczesnego świata, przedrzeź-
niały rzeczywistość i przepełnione były 
gorzką refleksją nad ludzką naturą. Poda-
no je jednak w sosie przyrządzonym ze 
znakomitego poczucia humoru i subtelnej 
ironii. Dzięki temu autorowi udawało się 
zachowywać zdrowy dystans oraz wciągać 
widzów i słuchaczy do pełnej niuansów 
teatralnej gry. Warto wspomnieć, że zebra-
ne dramaty i słuchowiska Bardijewskiego 
zostały opublikowane w tomach: „Dra-
maty”, „Pangea: małe dramaty”, „Szepty  
i podszepty”, „Aria na tysiąc głów”, 
„Komu sekret”, „Na małej scenie”, „Siła 
przyciągania”. 

Do tego artystycznego dorobku trzeba do-
dać utwory prozatorskie. Henryk Bardi-
jewski bardzo lubił krótkie formy i zebrał 
je w kilku tomach opowiadań: „Rysunki 
na piasku”, „Lustra”, „Pochód Don Kicho-
tów”, „Talizman i inne opowiadania”, „Bli-
sko, za blisko”, „Przelotna radość” „Dzikie 
anioły”. Ma on jednak na koncie również 
kilka powieści („Rzut podkową”, „Iryta-
cje”, „Wiek świateł”). Osobną, ale bardzo 
ważną częścią jego pisania, była twórczość 
dla najmłodszych czytelników. „Baśń o la-
tającym dywanie”, „Każdy może zostać... 
odkrywcą”, „Złoty Potok”, „Pan Fiasko  
i jego sukcesy” udowadniają, że Bardijew-
ski doskonale wiedział, jakim językiem  
i jakimi historiami zdobyć autentyczne za-
interesowanie dzieci. 

Wspominając pochodzącego z Często-
chowy twórcę, Maciej Wojtyszko pisał na 
portalu teatralny.pl: Składając hołd dziełu 
Henryka Bardijewskiego, chciałbym pod-
kreślić również jego wyjątkową spójność  
i jednorodność. Niezależnie od tego, czy pi-
sał prozę dla dużego czy małego czytelnika, 
czy były to jego ulubione krótsze formy czy 
trzyaktowe sztuki teatralne, zawsze teksty 
te przenika subtelna ironia i szacunek wo-
bec odbiorcy, nakazujący dobierać słowa 
w sposób precyzyjny, komunikatywny  
i trafiający w samo sedno przedstawianych 
problemów.                                        oprac. af 

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

WSPÓŁTWÓRCA
RADIOWEGO
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 Rozmawiamy z Wojtkiem Kowalskim – aktorem, reżyserem teatralnym, współtwórcą 
 Teatru From Poland, twórcą TEATRU Wojtka Kowalskiego z Częstochowy, laureatem 

 wielu ogólnopolskich nagród za swoje autorskie monodramy. 

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

TEATR
ŻEBY

LUDZIOM
DAWAĆ

RADOŚĆ

Sylwia Góra: Jesteś człowiekiem-orkie-
strą: aktorstwo, reżyseria, gra na saksofo-
nie, współtworzenie Teatru From Poland 
i tworzenie teatru autorskiego. Czy to 
wszystko się spina, czy jest jednak jakieś 
centrum Twoich działań, na którym naj-
mocniej się koncentrujesz? 

Wojtek Kowalski: Moje działania można 
podzielić na trzy etapy. Pierwszym był te-
atr studencki WiFiFi od roku 1990 do 2000, 
czyli przez dziesięć lat. Drugi etap to Teatr 
From Poland od 2000 r. do tej pory, choć 
nie jest powiedziane, że to już naprawdę 
koniec. A trzeci etap to TEATR Wojtka 
Kowalskiego z Częstochowy. I to jest teatr 
autorski, w którym robię tylko monodra-
my, reżyseruję i czasami współpracuję  
z muzykami. Na dzień dzisiejszy teatrem, 
z którym się najmocniej utożsamiam, jest 
ten ostatni. Co roku robię premierę, jeż-
dżę pod tą nazwą po Polsce, zdobywam 
nagrody. 

Powiedziałeś, że Twoje początki to teatr 
studencki na Uniwersytecie Humanistycz-
no-Przyrodniczym  im. Jana Długosza  
w Częstochowie, wówczas Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Jak to się zaczęło? 

Przez kilkanaście lat grałem na saksofonie 
w przeróżnych składach, z tych bardziej 
znanych np. w Milicji Narodów, THC 
Habakuk. I wtedy już zaangażowałem się  
w teatr WiFiFi. Były lata 90. XX w. i to był 
bardzo dobry czas dla teatru. Jeździliśmy 
sporo po Polsce i wystawialiśmy. Haba-
kuk też coraz więcej jeździł i nie dało się 
już tych dwóch rzeczy pogodzić, musiałem 
wybrać. Nie czułem, że jestem wybitnym 
saksofonistą, więc wybrałem teatr. Miałem 
wrażenie, że tam mogę więcej zrobić niż 
jako muzyk. Do teatru trafiłem całkowi-
cie przypadkowo. Studiowałem filologię 
polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Częstochowie i Artur Witoszek oraz Jarek 
Filipski, którzy tworzyli wspomniany stu-
dencki teatr, zauważyli mnie, jak biegam  
z saksofonem. Zaprosili mnie, żebym za-
grał na koniec spektaklu „Summer time” 
i nie dość, że zagrałem na saksofonie, to 
jeszcze dostałem jedną z głównych ról  
w spektaklu, który wówczas przygotowy-
wali. I tak zakochałem się w teatrze. Studia 
skończyłem w roku 1995. Teatr WiFiFi jesz-
cze wtedy trochę trwał, zanim się rozpadł 
tuż przed końcem dekady. Każdy poszedł 
w swoją stronę, bo teatr nie generował zy-
sków, z których można było się utrzymać. 
Ale w 2000 r., z inicjatywy Jarka Filipskiego 
i mojej, powstał Teatr From Poland.

Ten, który zmienił się później w kultową 
miejscówkę? 

Ludzie kojarzą TFP bardziej jako miejsce – 
knajpę, pub, niż spektakle. Teatr w formie 
stacjonarnej zaczął działać w czerwcu 2005 r.  
i pierwsza jego siedziba mieściła się przy 
ulicy Zaułek Wieluński 2. Tam był szereg 
inicjatyw. W środy pokaz filmów niezależ-
nych, w czwartki spektakle, w piątki i so-
boty koncerty. Niestety, po dwóch latach 
działalności zbankrutowaliśmy, ponieważ 
czynsz był zbyt wysoki. Prezydentem Czę-
stochowy był wtedy Tadeusz Wrona, umó-
wiłem się z nim na spotkanie i powiedzia-
łem, że jest grupa kilkunastu osób, które, 
mówiąc kolokwialnie, chcą robić w mie-
ście kulturę, ale nie mają gdzie. Po trzech 
miesiącach ówczesny Naczelnik Wydziału 
Kultury – Ireneusz Kozera – zadzwonił do 
mnie z informacją, że możemy skorzystać 
z lokalu przy al. Najświętszej Maryi Panny 
2, gdzie kiedyś mieścił się „Klub Jazzowy 
Paradoks”. Stan techniczny tego lokalu 
był katastrofalny, ale zaczęliśmy przyspo-
sabiać go do działania. Dzięki sprzeda-
ży za barem byliśmy w stanie zarobić na 
opłaty. Przez trzynaście lat budowaliśmy 
infrastrukturę TFP, robiąc przeróżne rze-
czy. Dobrym duchem i osobą zawiadującą 
działaniami kulturalnymi była Anita Gro-
belak. Grały u nas takie zespoły, jak Hey, 
Voo Voo, Lao Che, Kazik i wiele innych. 
Niestety, z końcem zeszłego roku miejsce 
znane jako Teatr From Poland przestało 
istnieć. Z jednej strony oczywiście przy-
czyniła się do tego pandemia i brak fundu-
szy na działanie, z drugiej – od dwóch lat 
dostawaliśmy z częstochowskiego ZGM 
TBS pisma z dopiskiem: budynek do wy-
burzenia. Jeśli natomiast chodzi o TFP jako 
inicjatywę sceniczną, naszym pierwszym 
przedstawieniem był „Saksofonista”, któ-
rego scenariusz napisał Jarek. Ten spektakl 
był wymieniony w 2001 r. w miesięczniku 
„Teatr” jako najlepsza adaptacja teatralna 
na scenie. Dostaliśmy wówczas za niego 
wszystkie możliwe nagrody, jakie można 
było zdobyć. Do tej pory pamiętam pre-
mierę tego przedstawienia – 20 czerwca, 
w dawnej restauracji Prohibicja, o godzinie 
20.00. Ten spektakl jest od dwudziestu je-
den lat cały czas wystawiany. Zagrałem go 
więcej niż 250 razy. 

Wspomniałeś „Saksofonistę”. Czy w takim 
razie darzysz ten spektakl największym 
sentymentem?

Każdy darzę dużym sentymentem. Jednak 
„Saksofonista” pokazał mnie jako akto-

ra, udowodnił, że ludzie mnie kupują, że 
jestem dobry na scenie. Utwierdził mnie  
w przekonaniu, żeby w tym wytrwać. 
Głównym powodem, dla którego ro-
bię teatr, jest dawanie ludziom radości  
i wzruszenia – to mnie w teatrze interesuje 
najbardziej. I dlatego wszystkie spektakle, 
które robię jako TEATR Wojtka Kowal-
skiego z Częstochowy, mają nutę humoru. 
Sam nie jestem ponurakiem i dlatego nie 
chciałbym robić teatru, który byłby żałob-
ny, depresyjny, przygnębiający.

Trochę już odpowiedziałeś na moje kolejne 
pytanie – jakie emocje wiążą się dla Ciebie 
z teatrem? 

Dla mnie teatr ma wywoływać radość, 
być optymistyczny. Oczywiście drugie 
dno też jest ważne, bo to nie jest tak, że 
robię kabaret - zresztą moim zdaniem 
kabaret w Polsce skończył się kilkanaście 
lat temu. Drugie dno było ważne, gdy 
robiłem „Porady dobrego wojaka Szwej-
ka”, potem „3xtak Rudnicki”, „Homoso-
vieticus” itd. W moim teatrze autorskim 
Janusz Rudnicki jest zresztą postacią 
bardzo ważną jako autor. Uważam go 
za jednego z najważniejszych współcze-
snych polskich pisarzy i jego teksty czę-
sto pojawiają się w moich spektaklach, 
choćby w ostatnim „Uwolnić słowa – 
MIŁOŚĆ”. A piosenki napisał tu Janusz 
Jano Mielczarek. Wspominam o nim, bo 
to on zainspirował mnie do stworzenia 
spektaklu, który obecnie przygotowuję 
na podstawie prozy Bohumila Hrabala. 
Mam z tego niesamowitą frajdę. Tworzę 
TEATR Wojtka Kowalskiego z Często-
chowy z Olą Nykowską, która robi sce-
nografię, ale jest też moją muzą i świetli-
kiem, a prywatnie partnerką. Mam więc 
takie rodzinne wsparcie. Razem tworzy-
my tę teatralną rzeczywistość. 

W Teatrze From Poland zainicjowałeś też 
Ogólnopolski Przegląd Monodramów 
„42-200 MONODRAM”. 

Tak, odbyło się trzynaście edycji tego 
przeglądu. Opierał się na prostej zasa-
dzie, że co roku pisałem na niego projekty  
i pozyskiwałem pieniądze. Przegląd miał 
formę konkursu. Było jury, które składało 
się z osób dobrze znających się na teatrze. 
Monodramiści przyjeżdżali z całej Polski  
i prezentowali swoje spektakle. Przyzna-
waliśmy zawsze tylko jedną, główną na-
grodę pieniężną w wysokości kilku tysięcy 
złotych. W ten sposób jesienią każdego 
roku do Częstochowy przyjeżdżali na-

prawdę dobrzy aktorzy i była publiczność, 
która na to czekała. Myślałem, żeby do 
tego wrócić, wskrzesić ten przegląd. 

Wracając do Twojego teatru autorskiego 
– czy jest jakaś rola, która jest dla Ciebie 
zarówno największym marzeniem, jak  
i wyzwaniem?

Na chwilę obecną jest to rola młodego 
Hrabala, który opowiada o swoim dzieciń-
stwie. Przez cały spektakl będę się wcielał 
w rolę dziecka. Ale to jest tak, że każda 
kolejna rzecz, którą decyduję się robić, jest 
dla mnie ważna. I im jestem starszy, tym 
więcej od siebie wymagam. Po sukcesie 
spektaklu „3xtak Rudnicki” myślałem, że 
to już jest wszystko. Gdy zacząłem robić 
„Homosovieticusa”, poprzeczka poszła 
jeszcze wyżej i tak samo stało się przy 
„Uwolnić słowa – MIŁOŚĆ”. Każdy kolej-
ny spektakl jest wyzwaniem, bo staram się, 
żeby był lepszy od poprzedniego. Uwiel-
biam patrzeć na publiczność zza kulis – 
jak wchodzą i jak wychodzą ze spektaklu 
zmienieni. 

A czy masz swoją metodę pracy z tekstem, 
ciałem? 

Na pewnym etapie zawsze pracuję z ka-
merą i rejestruję to, co gram, a później się 
oglądam. Dużo podpowiada mi też Ola. 
Ona zna te wszystkie spektakle i czuwa 
nad tym, żebym „nie grał” poprzednimi 
postaciami. Jeżeli tekst jest już opanowany, 
zaczyna się praca z ruchem, muzyką, świa-
tłem. Wszystko razem musi „siedzieć”. 
Zwykle czuję, że to już dojrzało. Najkrócej 
spektakl przygotowywałem trzy miesiące, 
a najdłużej rok. Chcę, żeby premiera była 
czymś, co mnie satysfakcjonuje i z czego 
mam frajdę. 

Czy po tylu latach na scenie masz jeszcze 
tremę?

Tak, mam. Mam problem polegający na 
tym, że jak już zagram premierę, to mam 
straszną kluchę w gardle, wzruszam się 
nieprawdopodobnie, nie jestem w stanie 
nic powiedzieć. Bo ze mnie jest jednak tro-
chę wrażliwiec. Bardzo przeżywam to, co 
robię. Przez 30 lat, które jestem na scenie, 
wszystko podporządkowałem teatrowi. 
Przez pandemię mam bardzo ciężki czas 
– jestem niczym tygrys w klatce. Udało mi 
się w tym czasie zagrać jedynie dwa razy, 
ale tylko do kamery, bez publiczności. Dla-
tego strasznie tęsknię za sceną i za tym, 
żeby zagrać dla ludzi. 

ROBIĘ
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W tym roku przypada 65. rocznica nadania częstochowskiemu Teatrowi imienia
Adama Mickiewicza. Z tej okazji zespół teatralny przygotowuje filmową niespodziankę,
czyli specjalną wersję koncertu-widowiska pt. „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?”.

Premiera wstępnie planowana jest na przełom kwietnia i maja. 

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

COŚ TY UCZYNIŁ
LUDZIOM,

MICKIEWICZU?

Pierwotna wersja widowiska realizowana była 
w roku 2006, z okazji 50. rocznicy nadania imie-
nia naszemu Teatrowi. W pierwszej części kon-
certu wystąpili wówczas Piotr Machalica i jego 
brat Aleksander, z towarzyszeniem jazzowe-
go tria Andrzeja Jagodzińskiego. Druga część 
koncertu, z udziałem aktorów naszego Teatru, 
złożona była nie tylko z utworów poetyckich, 
ale także z fragmentów „Konrada Wallenroda” 
i „Pana Tadeusza”. Tegoroczny jubileusz przy-
pada na wyjątkowo trudny czas i wymagał 
specjalnego potraktowania. 

Pomysł na reaktywację widowiska „Coś ty 
uczynił ludziom, Mickiewiczu?” zrodził się 
w  momencie, kiedy obostrzenia związane  
z pandemią spowodowały totalny zastój w ży-
ciu teatralnym – tłumaczy twórca scenariusza 
widowiska, Robert Dorosławski. - Aktorzy nie 
grali, spektakle były odwoływane. Pomyśla-
łem, że musimy zrealizować projekt, w któ-
rym weźmie udział cały zespół artystyczny. 
Bo po pierwsze – sens pracy aktora jest wte-
dy, kiedy wychodzi na scenę, staje przed pu-
blicznością, gra, a po drugie – za swoją pracę 
otrzymuje wynagrodzenie. Sytuacja, w której 
znalazły się wszystkie instytucje kultury, spo-
wodowała, że z jednym i drugim był problem. 
Dzięki środkom pomocowym otrzymanym  
z Ministerstwa i Urzędu Miasta Częstochowy, 
wiedziałem, że ten projekt uda się zrealizo-
wać.

Powrót do dawnego tytułu nie oznacza jed-
nak powielania starych pomysłów. Wejście  
w filmowe medium wymusiło zupełnie nowe 
podejście. Bohaterem stał się zarówno gmach 
teatru, jak i pracujący w nim ludzie. Inaczej też 
czyta się samego Mickiewicza - 15 lat później,  
w odmiennej sytuacji społecznej, z samego 
środka pandemii. Dodatkowo zmienił się ze-
spół artystyczny, a samo widowisko trafiło na 
warsztat nowego reżysera.  

Tym razem reżyserię powierzyłem Adamowi 
Hutyrze, ponieważ jest charyzmatyczny, ma 
wyobraźnię i bardzo ciekawe pomysły insce-
nizacyjne – dodaje dyrektor częstochowskie-
go Teatru. – Wiedziałem, że po tylu latach od 
premiery widowiska niezbędne jest świeże 
spojrzenie na ten materiał. O efekty jestem spo-
kojny, bo oprócz Adama Hutyry pracuje cały 
zespół zdolnych i wspaniałych ludzi. 

W widowisku bierze udział niemal cały zespół 
Teatru im. Adama Mickiewicza. Swoją cegiełkę 
dołożyli: Iwona Chołuj, Teresa Dzielska, Marta 
Honzatko, Sylwia Karczmarczyk, Agnieszka 
Łopacka, Małgorzata Marciniak, Czesława 
Monczka, Agata Ochota-Hutyra, Hanna Zby-
ryt, Sylwia Oksiuta-Warmus, Sebastian Ba-
naszczyk, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra, 
Bartosz Kopeć, Michał Kula, Adam Machali-
ca, Maciej Półtorak i Antoni Rot. Bardzo waż-
ną częścią całego przedsięwzięcia jest zespół 
muzyczny w składzie: Michał Rorat (piano), 
Sebastian Janik (saksofon), Kosma Kalamarz 
(gitara basowa), Przemysław Pacan (perkusja). 
Trzeba też wspomnieć, że reżyserem obrazu 
jest Jędrzej Niestrój, operatorami są: Grzegorz 
Juziak, Przemysław Molik, Krzysztof Mucha  
i Kajetan Matuszewski, a za montaż całości  od-
powiadają Grzegorz Juziak i Jędrzej Niestrój. 
Dzięki wspólnej energii tak dużej ekipy  praca 
w teatrze nagle przełączyła się na zupełnie inny 
tryb – daleki od codziennej rutyny i rozmaitych 
utrwalonych rytuałów. 

To było istne szaleństwo – komentuje Adam 
Hutyra. – Zdjęcia miały trwać najwyżej trzy 
dni, a pracowaliśmy od rana do nocy przez nie-
mal dwa tygodnie. Aktorzy i ekipa techniczna 
często wychodzili z teatru o piątej nad ranem. 
Utwory Mickiewicza można czytać na wiele 
sposobów – niekoniecznie linearnie, klasycznie, 
na scenie. Dlatego też poprosiłem koleżanki  
i kolegów o to, aby zastanowili się, w jakiej prze-

strzeni teatralnej chcą zinterpretować swój tekst. 
Było to bardzo twórcze dla nas wszystkich, bo 
za każdym razem okazywało się, że przestrzeń 
nadawała utworowi nowy sens, zmuszała do 
twórczych poszukiwań. Założenie było takie, 
aby widz dotarł wraz z nami w teatrze do ta-
kich miejsc, których nie zna. Zdjęcia powstawa-
ły np. w windzie towarowej, sznurowni, starej 
bibliotece, w rekwizytorni, na dachu. Projekt nie 
miałby takiego wymiaru, gdyby nie pojawił się 
wśród nas Jędrzej Niestrój – operator, reżyser, 
dokumentalista, który miał wiele wspaniałych 
pomysłów, wniósł mnóstwo pozytywnej ener-
gii i dużą dozę szaleństwa. Ten czas wspomi-
nam fantastycznie. Chcieliśmy, żeby oprócz ak-
torów, zaangażowali się w projekt pracownicy 
teatru. I to się udało.

Odwołując się do kanonicznych dzieł Mickie-
wicza, twórcy widowiska zdają się podpowia-
dać, że to właśnie czytanie dawnych Mistrzów 
jest najlepszym sposobem na czas kryzysu. 
Włączają się w ten sposób w niekończącą się 
dyskusję o aktualności klasyków. Zachęcają, by 
czas pandemii i izolacji wykorzystać na nowe, 
świeże odczytanie dawnych lektur. W końcu 
literatura niejeden już raz udowodniła, że ide-
alnie sprawdza się jako ostatnia deska ratunku. 

Projekt wpisuje się w 65-lecie nadania Teatrowi 
imienia, odnosi się do naszego patrona, ale nie 
to było najważniejsze - dodaje reżyser widowi-
ska. - Myślę, że ten materiał jest zapisem tych 
trudnych czasów, emocji, które nam towarzy-
szą. Był też dla nas sporą dawką dobrej energii 
i nadziei, że wszystko jeszcze może się zdarzyć. 

Miejmy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje 
jubileuszowych planów i w ciągu najbliższych 
tygodni częstochowscy miłośnicy teatru będą 
mieli szansę zobaczyć „Coś ty uczynił ludziom, 
Mickiewiczu?”, w nowej, filmowej odsłonie. 

oprac. af
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Magda Fijołek: Niektórych jubi-
leusz zaskakuje, inni z jego okazji 
zaczynają podsumowywać swoje 
życie sceniczne. Jak było w Twoim 
wypadku? Odczułaś te 30 lat pra-
cy?

Agata Ochota-Hutyra: To szmat 
czasu. Czasu, w trakcie którego 
pracowałam dużo, ale również  
czekałam na role oraz spotykałam 
dobrych reżyserów i tych pozo-
stałych. Jubileusz zawsze trochę 
zaskakuje, bo razem z nim poja-
wia się pytanie: „To już tyle lat?”.  
A po pytaniu niedowierzanie. 
Mam poczucie przebycia długiej 
drogi, czasem bardzo trudnej i krę-
tej, ale często też pięknej. 

Pojawiłaś się w częstochowskim 
teatrze wraz ze swoim mężem 
Adamem oraz Robertem Rut-
kowskim i Małgorzatą Marciniak. 
Wszyscy mieliście debiuty w tym 
samym sezonie. Pamiętasz swój? 
Jaka to była rola?

To było zastępstwo w przedsta-
wieniu „Zabawa w śmierć”. Re-
żyserem był Tadeusz Kijański. 
Poznałam wtedy Marka Ślosar-
skiego, Michała Kulę, Celinę Putro, 
nieżyjącego już Bońka Dymarczy-
ka. Pierwsze wejście na scenę i od 
razu taka wyrazista rola. Byłam 
cała poobijana po próbach, bo było 
dużo biegania. Byłam też bardzo 
zestresowana z powodu odważne-
go kostiumu - kabaretki, wysokie 
buty, skórzany gorset, blond pe-
ruka. Później dowiedziałam się, że 
reżyser był z mojego debiutu zado-
wolony, ale i starsi koledzy dali mi 
odczuć, że nie jest źle. 

Wraz z mężem, Adamem Hutyrą 
zagościłaś w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza na stałe. Jak to jest być 
małżeństwem aktorskim?

Często jest to trudne. Ale ja lubię 
grać z Adamem. On jest bardzo 
pracowitym, kreatywnym, dow-
cipnym i otwartym aktorem, ma 
też dystans do siebie. Mówię to 
jako koleżanka ze sceny, nie jako 
żona. Może nas różnić wiele rze-
czy, ale podejście do pracy mamy 
podobne. Na scenie jesteśmy ko-
legami, nawet w spektaklach,  
w których gramy blisko jako 
para.

Kiedy gracie sceniczne małżeń-
stwo, przygotowujecie się razem 
także w domu?

Nie, nie. Pracujemy oddzielnie. 
Możemy sobie przegadać scenę, 
ale to wszystko. Od prób jest teatr. 

Masz w swoim dorobku całe spec-
trum bohaterek/bohaterów: od 
baśniowego Kruka w „Królowej 
śniegu”, przez bezwzględną Panią 
Venable w „Nagle zeszłego lata”, 
zabawną Barbarę Smith w „May-
day”, do lirycznej Beli w „Sprze-
dawcach gumek”. Jaka lubisz być 
na scenie?

Lubię zaskakiwać siebie i innych. 
Lubię zmienność. Nie znoszę sta-
gnacji, rutyny, gotowych rozwią-
zań. Cieszy mnie etap prób, pod 
warunkiem, że jest to praca nad 
dobrym tekstem literackim, z co 
najmniej rzetelnym reżyserem  
i twórczymi partnerami. Wtedy 
mogę pracować do upadłego. Je-
stem wymagająca w stosunku do 
siebie i innych. Lubię w aktorstwie 
to, co jest „pomiędzy”, co jest nie 
do końca nazwane, co jest tajem-
nicą. A jednocześnie cenię konkret, 
czyli ciężką, uczciwą robotę.

A co masz na myśli, mówiąc „wy-
magająca wobec siebie”?

To znaczy, że bardzo rzadko za-
dowalam się tym, co mi wyszło na 
próbach i próbuję jeszcze głębiej 
wejść w postać. Premiera to takie 
oddanie „naszego dziecka” - czy-
li zrobionego spektaklu - w ręce, 
oczy, zmysły i doznania widzów. 
Dla mnie jednak to nie jest koniec 
pracy nad rolą. 

Muszę się przyznać, że bardzo 
lubię Cię oglądać w bajkach… 
Ostatnio w roli Kruka w „Królowej 
Śniegu”, a wcześniej Ryjka w „Mu-
minkach”.

Miło mi, że dostrzegłaś te postacie, 
bo w bajkach lubię grać nie-ludzi, 
wykraczać poza ustalone normy. 
Jest dla mnie ciekawe, że te istoty 
mają tak wiele wspólnego z  czło-
wiekiem. Granie takich postaci 
może przynieść też dużo zabawy. 
Cieszę się, że te role są dobrze od-
bierane zarówno przez dzieci, jak  
i dorosłych. Nie jest dla mnie waż-
ne, dla jakiego widza gram, młod-
szego czy starszego, bo każdego 
widza traktuję serio.

Szanujesz każdego widza...

Tak, po prostu nie odpuszczam 
sobie, bez względu na to, czy mam 

dobry czy gorszy dzień.

Ostatnio możemy Cię oglądać  
w spektaklu „Dziewiąty Dzień 
księżycowy”. Wierzysz w ludzkie 
przemiany - takie, jakie dokonują 
się w tym przedstawieniu?

Podobno ludzie się nie zmieniają  
i zawsze w duchu zostają tacy sami 
jak byli. Zawsze wyzierać z nas bę-
dzie nasze „ja” z przeszłości. Dla-
tego - moim zdaniem - tak ważne 
jest, aby świadomie doświadczać 
tego, co nas spotyka. Wtedy jest 
szansa, że może zmienimy nasze 
myślenie o sobie, o innych, o świe-
cie. Tylko wyjątkowi ludzie po-
trafią dokonać radykalnej zmiany 
swojego życia – rzucić wszystko  
i zacząć od nowa lub robić w życiu 
to, co nie znajduje akceptacji u in-
nych. Na pewno tak mają postacie 
literackie i to jest piękne w literatu-
rze, dramaturgii. Prawdą jest też 
to, co ukazuje nasze przedstawie-
nie - że czasem w życiu pojawia 
się cezura lub osoba, która ma na 
nas tak silny wpływ, że nasze życie 
idzie w innym kierunku.

Taką cezurą w naszym życiu bę-
dzie na pewno stan pandemii... Co 
może ona zmienić?

Dla mnie nic już nie będzie takie 
samo. To zatrzymanie, spowolnie-
nie życia, dało mi czas. Pojawiła 
się refleksja, co dalej? I myśl: „nie 
wszystko, nie za każdą cenę, może 
nie warto...”. Pandemia skłoniła 
mnie, żeby być bliżej natury.

W roku 1995 zostałaś wyróżniona 
nagrodą „Złota Maska”. Tamten 
rok to role w „Bestii i Pięknej”, 
„Łysej śpiewaczce”, „Balladynie” 
oraz praca z Adamem Hanusz-
kiewiczem, Henrykiem Talarem, 
Jarosławem Kilianem. To przed-
stawienia, które przeszły do hi-
storii naszego teatru jako wyjąt-
kowe. Jak wspominasz tamten 
czas?

To na pewno były „tłuste lata” 
dla naszego teatru, ukształtowały 
też mnie jako aktorkę. Ci twórcy, 
których wymieniłaś, to wielkie 
indywidualności. Można się było 
od nich wiele nauczyć, choćby 
ze sposobu realizacji spektakli.  
A praca nad tymi przedsta-
wieniami wcale nie była taka 
miła, łatwa i przyjemna - jednak  
w końcu o to chodzi, żeby się tro-
chę pozmagać.

Co masz na myśli, mówiąc „tłuste 
lata”?

Wtedy o naszym teatrze było gło-
śno, nie tylko w Częstochowie. 
Jeździliśmy na festiwale i przeglą-
dy. Przyjeżdżało wielu ciekawych 
ludzi.

Robert Rutkowski zdradził nam, 
że tekstów scenicznych lubi się 
uczyć w lesie, Iwona Chołuj - pod-
czas szybkiego marszu lub biega-
nia. Jaki jest Twój sposób na opa-
nowanie tekstu?

Mam to szczęście, że szybko uczę 
się tekstu i najłatwiej wchodzi mi 
on, kiedy mam próby czytane. 
Wtedy tekst sam mości się w mo-
jej głowie. Żadnych magicznych 
sztuczek.

Sięgnijmy jeszcze do korzeni. Jak 
to się stało, że Agata Ochota zosta-
ła aktorką?

Byłam humanistką - marzyłam  
o pisaniu, myślałam o dziennikar-
stwie, filologiach - ale teatr okazał 
się silniejszy. Miałam bardzo fajną 
klasę w liceum, wszyscy humani-
ści, wymienialiśmy się książkami. 
Każdy pretekst był dla nas dobry, 
żeby zrobić coś kreatywnego. Po-
nieważ wygrałam olimpiadę po-
lonistyczną, nie musiałam zdawać 
egzaminów na studia filologiczne. 
Natomiast pojechałam zdawać do 
szkoły teatralnej, bo coś nieokreślo-
nego mnie tam pchało. Dostałam 
się od razu i w ten sposób stałam 
się aktorką. A papiery na studia 
filologiczne zostały na Uniwersy-
tecie w  Warszawie.

A jaka jest Agata Ochota–Hutyra 
poza sceną? Do których z wymie-
nionych już ról teatralnych byłoby 
Ci najbliżej?

Poza sceną cenię sobie prywatność. 
Jestem bardzo ostrożna w osądza-
niu innych i nie cierpię kategoryza-
cji. Odczuwam olbrzymią potrzebę 
wolności osobistej i nie lubię, kiedy 
ktoś mnie naciska. Mam skłonność 
do melancholii, do rozważania 
wielu rzeczy. Kocham dom, za-
pach mielonej kawy, pieczonego 
ciasta, ziół, smacznych potraw i la-
wendowych świeczek. Lubię wra-
cać do domu, w którym zawsze 
czeka merdający ogon. Kocham 
ogród, kwiaty, ciszę, no i książki. 
Banalnie powiem, że nigdy się nie 
nudzę. 

NIGDY SIĘ
NIE NUDZĘ

 Agata Ochota-Hutyra w pracy zawodowej wymaga do siebie dużo 
 i nie obchodzą jej półśrodki w tworzeniu roli. Nie obawia się trudnej 
 pracy przy realizacji spektakli, w końcu – jak mówi- w pracy aktora 

 chodzi o to, żeby się ze sobą pozmagać.
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TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

TEATRALNE
ZAKAMARKI

Częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza jest miejscem pełnym 
magii i tajemnic. Jego gmach przypomina trochę ogromny, żywy 
labirynt. Jest jak skomplikowany, tętniący energią mechanizm, którego 
liczne podzespoły bez ustanku pracują na efekt końcowy – sztukę 
sceniczną. Łatwo się tu zgubić/zatracić, ale można też w ten sposób 
odkryć prawdziwe skarby. Mamy dla Was mapę wyjątkowych miejsc 
w częstochowskim teatrze, zazwyczaj skrytych przed oczami publiczności.

Natalia Rybka, Pan Filip

Zacznijmy od tego, co ukryte „tuż za rogiem”, obok 
scenicznego horyzontu. Kieszeń sceniczna to przede 
wszystkim miejsce, w którym można trzymać pod ręką 
elementy dekoracji zmienianych podczas trwania spek-
taklu. Ale tak naprawdę dzieje się tam znacznie więcej, 
bo kieszeń przechodzi właściwie płynnie w kulisy. Zna-
leźć się tam podczas przedstawienia, to trochę tak, jakby 
zobaczyć je od drugiej, zdecydowanie bardziej roboczej 
strony. Przede wszystkim jest to królestwo inspicjenta – 
osoby, która nadzoruje logistykę spektaklu. Inspicjent 
jest „węzłem komunikacyjnym” między reżyserem, 
aktorami i zespołem technicznym, pilnuje czasu, dba  
o koordynację scenicznych wejść i zejść oraz zmian sce-
nograficznych, momentami musi również pełnić funkcję 
suflera. Z jeszcze innej strony, kieszeń sceniczna oraz ku-
lisy często bywają swoistym teatralnym bardo (stanem 
pośrednim) – miejscem, gdzie aktorzy są jeszcze trochę 
sobą, a trochę już postaciami, które za chwilę pojawią 
się na scenie. Teatr powinien wprowadzić dla wszyst-
kich chętnych ofertę wykupienia specjalnej miejscówki 
w kieszeni scenicznej, by podczas spektaklu można było 
zobaczyć, jak wyglądają teatralne „bebechy”. 

Kieszeń sceniczna

Scena Histrion
W częstochowskim teatrze, obok sceny Dużej i Kameralnej im. I. Galla, funk-
cjonuje również trzecia scena, zwana Histrion. Od kilku lat w tej przestrzeni 
odbywają się przede wszystkim lekcje teatralne i warsztaty aktorskie, ale zda-
rzało się, że wystawiano tam monodramy - przedstawienia bardzo kameralne, 
dla niewielkiego grona widzów (maksymalnie 40 osób). No i przede wszyst-
kim na tej scenie mieszka duch! Każda szanująca się instytucja kultury ma ja-
kieś nawiedzone miejsce, a w częstochowskim teatrze padło na scenę Histrion. 
Duch otwiera czasem gwałtownie okno, czasem miesza ludziom myśli lub 
kroki, ale na dłuższą metę jest zupełnie nieszkodliwy.

Aby scena teatralna dobrze funkcjonowała, by mogła dziać się na 
niej artystyczna magia, musi być ona otoczona sprawnie działają-
cymi pracowniami rzemiosła. To podstawowa i bardzo ważna za-
sada. Specjaliści od tworzenia kostiumów, scenografii, rekwizytów 
dbają o to, by wszystkie szczegóły się zgadzały, by dzięki temu 
publiczności łatwiej było się poddać scenicznej imersji. W często-
chowskim teatrze oczywiście dokładnie tak to funkcjonuje, czego 
przykładem jest chociażby pracownia krawiecka. Dziś, gdy ubra-
nia kupuje się raczej masowo i kompulsywnie, miejsce, w którym 
kostiumy szyje się długo, na wymiar i z pietyzmem, jest czymś wy-
jątkowym. I choć zazwyczaj panuje tu wyciszona, pełna skupienia 
atmosfera, w czasie ostatnich przymiarek to miejsce potrafi zmienić 
się w rwący, górski potok.

Pracownia krawiecka
Teatr buduje się wokół słowa – dosłownie i w przenośni. 
Dlatego biblioteka, choć może wydawać się trochę zapo-
mniana, usytuowana lekko na uboczu, dla wielu stano-
wi centralny punkt teatru. Pewnie dlatego, że po brzegi 
wypełniona jest prawdziwymi skarbami i rarytasami. To 
tutaj leżakują niezwykle cenne oryginały scenariuszy, 
tworząc archiwum kilku dekad działalności naszego te-
atru. Resztę półek wypełniają roczniki „Dialogów” (od 
1958 r.), klasyki literatury oraz książki z różnych dzie-
dzin i stron świata, które inspirują i zaskakują. To idealne 
miejsce, żeby się w nim zaszyć i przetrwać ciężki czas 
pandemii. 

Biblioteka
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Natalia Rybka, Pan Filip

Na koniec zajrzyjmy za drzwi oznaczone numerem 410. Skry-
wa się tam niewielki techniczny balkonik z widokiem na Scenę 
Dużą. To doskonałe miejsce, by pozostać niezauważonym i śle-
dzić ukryte życie teatru. Podglądać próby spektakli, obserwować 
postępy we wznoszeniu scenografii i słuchać, co mówi się za kuli-
sami. No to zostańmy tu na dłużej i nie traćmy sceny z oczu. 

Bocianie gniazdo

Pralnia
Czy Teatr im. Adama Mickiewicza jest organizmem w pełni samowystarczal-
nym? Czy dałoby się w nim przetrwać jakąś losową formę apokalipsy? Trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Istnieje jednak prawdopodobień-
stwo, że wszyscy teatromaniacy, ukrywający się w jego gmachu przed zagładą, 
wyglądaliby trochę jak aktorzy z kiepskich, amerykańskich seriali postapoka-
liptycznych. To znaczy - mieliby nienagannie czyste, wyprasowane i zadbane 
stroje. A wszystko to dzięki pralni działającej w podziemiach częstochowskiego 
teatru. Funkcjonujący w tym sporym pomieszczeniu układ pralek, magli, su-
szarek, wirówek oraz wanien na co dzień zapewnia świeżość wszystkich, na-
wet najbardziej wymyślnych kostiumów i tekstylnych elementów scenografii.  
Z pewnością poradziłby sobie również z wyzwaniami świata po apokalipsie. 

Nasz teatr jest trochę jak ciastko z dziurką, bo-
wiem w środku ma podwórko ze szklanym 
dachem. Podwórko jest małe, otoczone wy-
sokimi ścianami (stąd skojarzenie ze studnią) 
i ma swój niepowtarzalny klimat. Przez lata 
można było tu podziwiać muralowe portrety 
częstochowskich aktorów. Zdarzyło się rów-
nież, że podwórko to było sceną działań per-
formatywnych, które publiczność podziwiała 
z okien. Mała przestrzeń – ogromny potencjał.

Studnia

Mało kto o tym wie, ale pod Sceną Dużą Teatru 
im. Adama Mickiewicza też toczy się życie. To 
tutaj aktorzy, wykorzystując zapadnię, w „ma-
giczny” sposób kiedyś znikali. Tutaj znajduje się  
zakryty orkiestron, który w razie potrzeby można 
odsłonić i włączyć w przestrzeń sceniczną. Przede 
wszystkim jednak w archiwalnym repertuarze 
można znaleźć kilka sztuk, które były wysta-
wiane właśnie pod sceną. Ogrywały one bardzo 
surowe warunki, klaustrofobiczną, podziemną 
atmosferę oraz specyficzną akustykę. Bardzo 
satysfakcjonujące i specyficzne przeżycia dla wi-
dzów. Miejmy nadzieję, że przestrzeń ta jeszcze 
wielokrotnie będzie wykorzystywana jako scena. 

Scena pod sceną

Rekwizytorni jest właściwie kilka i rozsiane są 
po całym budynku teatru. Do której jednak by 
nie zajrzeć, można się autentycznie zdumieć, 
jak wiele różnych przedmiotów „występo-
wało” na częstochowskiej scenie. Stosy atrap 
mieczy i innej broni, siodło, części rowerowe, 
gipsowe głowy, pluszaki, lalki, zbiór telefonów 
z różnych epok, parasolki, naczynia, zegary, lu-
stra, styropianowe jedzenie, stary adapter, pla-
stikowe kwiaty… Nie ma najmniejszych szans, 
żeby wyliczyć wszystkie te teatralne skarby. 
Trochę to wygląda jak ogromny plac zabaw dla 
wyobraźni i zaproszenie do ćwiczeń z dramy.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to zwykły 
magazyn kostiumów z przedstawień, które już zeszły z afi-
sza. Tak naprawdę jednak jest to prawdziwa kronika często-
chowskiej sceny, trzeba tylko umieć ją właściwie czytać. To 
dopiero byłaby zabawa - wpuścić tu jakiegoś socjologa teatru, 
który dokonałby badań statystycznych: ile razy na deskach 
naszego teatru ktoś grał żołnierza, króla, potwora itd.; ile jest 
kostiumów męskich, a ile żeńskich; które z nich noszą ślady 
największego zużycia? Ciekawe, jakie wnioski dałoby się na 
podstawie tego wszystkiego wyciągnąć? Jeszcze kilkanaście 
lat temu kostiumernia była też celem masowych pielgrzymek 
szkolnych teatrów czy osób wybierających się na przebierane 
imprezy. Jednak od pewnego czasu, z powodów formalnych, 
teatr nie wypożycza już starych kostiumów. 

Kostiumernia

(oprac. af / ilustracje Anna Stępień)

Rekwizytornia
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TEATRALNA
KUCHNIA

Magda Fijołek: Jubileusz Pani pracy scenicz-
nej przypadł na zeszły rok, czyli na bardzo 
dziwny sezon teatralny, przerywany co chwilę 
lockdownami. Czy pamięta Pani jakiś inny, tak 
trudny sezon w swoim życiu?

Małgorzata Marciniak: Jeśli chodzi o rodzaj 
niepewności czy zawieszenia, czasami bywa 
tak przy kolejnych zmianach dyrekcji, bo nie 
znamy jej planów artystycznych. Pierwszy raz 
miałam do czynienia z taką sytuacją, kiedy by-
łam przyjmowana przez dyrektora Tadeusza 
Kijańskiego do pracy w częstochowskim te-
atrze. Miało to miejsce w czerwcu, a we wrze-
śniu rozpoczynałam pracę już z nowym dy-
rektorem - Ryszardem Krzyszychą. Ale tego, 
co obecnie się dzieje, nie możemy z niczym 
porównać. 

Miała Pani szczęście dostać się do teatru wraz 
ze swoimi znajomymi z jednego roku studiów 
aktorskich, czyli z Agatą i Adamem Hutyrami 
oraz Robertem Rutkowskim.

Tak, absolutnie. Mieszkałam z Agatą w jed-
nym pokoju w akademiku. Jednak to, że będę 
pracować w częstochowskim teatrze, nie było 
wcale od początku takie pewne. Miałam pro-
pozycję pracy w lokalnej telewizji wrocław-
skiej. Czekałam tylko na końcową rozmową 
w sprawie określenia szczegółów. Jednak, 
ponieważ trochę to trwało, uznałam, że jest 
w tym jakiś znak i pojechałam za kolegami do 
Częstochowy. 

W grupie było Wam łatwiej? 

Oj tak, byliśmy razem we czwórkę i stanowili-
śmy dla siebie wsparcie. Nie czuliśmy się tacy 
wyobcowani.

Jaką rolą zadebiutowała Pani na deskach nasze-
go teatru?

To było zastępstwo za jedną z aktorek w przed-
stawieniu „Lejzorek”. Ale takim prawdziwym 
debiutem, czyli rolą, którą tworzyłam od po-
czątku do końca, była rola w spektaklu „Brat 
naszego Boga”. Grałam w nim zresztą z przyja-
ciółmi, czyli Agatą i Adamem Hutyrami.

Jak to jest grać z przyjaciółmi od serca? Nie ma 
słabych momentów?

Jeśli ma się to szczęście, że przyjaciel jest do-
brym aktorem, to nie ma dużo problemów. Co 
nie znaczy, że jest łatwiej. Wiem, na co ich stać  
i to stawia poprzeczkę dosyć wysoko. Ale to 
tylko mobilizuje. 

Mówiłyśmy o Pani debiucie, a Pani najtrudniej-
sza rola?

To jest tak, że te najtrudniejsze role najbardziej 
cenię i potem nie umiem już powiedzieć, że 
były trudne. Każda rola na jakimś etapie budo-
wania jest wyzwaniem. Dotyczy to nie tylko ról 

głównych, ale również tych drugoplanowych 
czy epizodycznych. Tak było przy przedsta-
wieniach reżyserowanych przez Adama Ha-
nuszkiewicza, tak też było u Adama Sajnuka,  
u którego mówię jedno słowo. Trudności ról 
nie można traktować jednoznacznie. Bardzo 
lubię, kiedy reżyser przyjeżdża i widzi nas – 
aktorów - w rożnych spektaklach, a potem nie 
bazuje na tym, co w nich pokazaliśmy, tylko 
daje nam zgoła inne zadanie. 

Podobno bardzo ważnym dyrektorem w Pani 
życiu był Henryk Talar?

Kiedy Henryk pojawił się w teatrze pierw-
szy raz, na wszystkich padł blady strach, bo 
był on bardzo wymagający - wobec siebie  
i wobec aktorów. Pomimo wzajemnej sym-
patii, do tej pory mówię do niego z szacun-
kiem: Panie Dyrektorze, a tylko czasami: 
Henryku. Pierwszą rolą, jaką zagrałam  
w teatrze podczas jego dyrektury, była bajka 
„Pchła Szachrajka”. Spektakl dał nam wiele 
radości i satysfakcji, wraz z innymi aktorami 
graliśmy w nim kilka ról jednocześnie. Było 
to przedstawienie bardzo wyczerpujące 
fizycznie. Grając w nim, schudłam w krót-
kim czasie 10 kilogramów. Chwilę później 
zaczęły wchodzić na afisz kolejne sztuki  
i cały zespół aktorski pracował w olbrzy-
mim tempie z różnymi reżyserami, zarów-
no cenionymi autorytetami, jak i młodymi 
zdolnymi. Henryk miał szczególne wyczu-
cie do takich twórców. 

Wiele razy grała Pani w bajkach, ostatnio  
w „Królowej Śniegu”...

Bardzo lubię bajki. Jeśli zaś chodzi o „Królową 
Śniegu”, to fajnie jest również być za kulisami 
tego przedstawienia, patrzeć, jak ono ożywa. 
Ten spektakl jest bardzo trudny technicznie.

W komediach też tworzy Pani fantastyczne po-
stacie.

Mam tylko nadzieję, że dziewczyny moich 
synów nie posądzą mnie o bycie w przyszło-
ści taką okropną teściową, jak ta, którą gram  
w „Przyjaznych duszach”. Jestem postrzegana 
przez niektórych jako osoba ciepła, a ta kobieta 
ma mocny charakter! (śmiech)

Łatwo jest grać w komediach?

Lubię komedie, nie lubię fars. W farsach wszyst-
ko jest przerysowane, natomiast w komediach 
śmiejemy się często z samych siebie. Uważam, 
że w rolę komediową trzeba wejść i być posta-
cią, którą się gra, tak samo jak w rolach drama-
tycznych. Wtedy cały komizm jest naturalny. 
Tak przecież jest u Moliera czy Fredry… Uwa-
żam, że grając komedie, powinniśmy dążyć do 
takiego mistrzostwa, jakie osiągnęli aktorzy  
w filmie „Sami swoi”. 

A co, jeśli w komedii aktor się „zagotuje”?

W komedii to jeszcze pół biedy. W różnych 
spektaklach zdarzają się pomyłki wynikające 
z kontekstu. W jednym z przedstawień Ma-
rek Ślosarski, powiedział, że jego kolega ma 
kochanka, zamiast kochankę. Było to o tyle 
zabawne, że zupełnie nie zorientował się, co 
powiedział. 

Zdarza się też, że tekst ulatuje z głowy...

Wtedy można liczyć na kolegów, którzy 
podrzucą tekst. Na swoim koncie mam za-
bawną historię z taką białą plamą w głowie. 
Chodzi o spektakl „Kram z piosenkami”. 
Śpiewałam w nim piosenkę i umknęło mi 
słowo. Wszyscy zamarli, a ja, niewiele my-
śląc, krzyknęłam do naszego pana akustyka: 
„Stop, Panie Zdzisiu, stop”. Wtedy on za-
trzymał taśmę, ja zeszłam ze sceny i za chwi-
lę zaczęłam scenę od początku. Publiczność 
zupełnie się nie zorientowała, myślała, że 
tak miało być. 

Jaka droga życiowa zaprowadziła Panią do by-
cia aktorką?

To chyba jest tak, że każdy młody człowiek 
czuje się w czymś dobrze. Coś go interesuje, 
nikt go do tego nie musi namawiać. W moim 
przypadku był to między innymi teatr. By-
łam bardzo zaangażowana w kółko teatralne. 
Pamiętam, że kiedyś, do spektaklu „Śluby 
Panieńskie”, mieliśmy wypożyczone kostiu-
my z Teatru Narodowego. To było wielkie 
przeżycie. Moim drugim hobby było żeglar-
stwo i tak się w nie wkręciłam, że zdawałam 
nawet do szkoły morskiej w Gdyni, na nawi-
gację. Miałam jednak pecha, bo w tamtym 
czasie na nawigację nie przyjmowano kobiet. 
Dodam, że na ten kierunek zdawałam w ta-
jemnicy przed rodzicami. Miłość do żeglowa-
nia została mi do dziś. Zanim jednak zdałam 
do szkoły aktorskiej, trafiłam do studium ak-
torskiego w Ciechanowie, gdzie Ewa Różbic-
ka z niezwykłym zaangażowaniem prowa-
dziła swoją grupę. Miała też wielką wiedzę  
o teatrze. Wielu jej wychowanków spotyka-
łam później w swoim życiu zawodowym. To 
studium utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
chcę zostać aktorką.

A jakie miała Pani wtedy wyobrażanie o tym 
zawodzie?

Nie miałam romantycznych wyobrażeń. Nie 
byłam lekkoduchem. Nie myślałam o tym  
w kategoriach, że będę na pierwszych stronach 
gazet. To było nieistotne. Dla mnie liczyło się 
spotkanie z drugą osobą, spotkanie z widzami. 
Zawód aktora daje duże pole do rozwoju. Po-
zwala przenosić się do różnych światów oraz 
wcielać w rozmaite postacie. Mogę z pełną 
świadomością powiedzieć za Panią Mają Ko-
morowską, że w miarę zdobywania doświad-
czenia w tym zawodzie, wiem, że aktorstwo 
to bardziej zdejmowanie masek niż ich zakła-
danie. 

 Wyobraźcie sobie Małgorzatę Marciniak - aktorkę Teatru im. Adama Mickiewicza, 
 znaną między innymi z ról Babci w „Królowej Śniegu”, Pani Holly z „Nagle, zeszłego lata” 

 czy Pani Higby w „Czyż nie dobija się koni?” - jako nawigatora statku. 
 Abstrakcyjna sytuacja, ale takie właśnie było skryte marzenie aktorki, 

 która na równi z aktorstwem kochała żeglarstwo.

MAŁGORZATY 
MARCINIAK

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA
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POWRÓĆMY JAK
ZA DAWNYCH LAT…

C hoć współczesnej publiczności 
mogłoby się wydawać, że nasz 
teatr od zawsze związany jest  
z imieniem Adama Mickiewicza, 
to przed wojną, kiedy powstawał, 

nosił on nazwę Teatru Rozmaitości, a później Miej-
skiego Kameralnego. I chociaż umiejętności stałe-
go zespołu aktorskiego w Częstochowie oceniane 
były wysoko, to jednak szeroka widownia zawsze 
czekała na przedstawienia z gościnnym udziałem 
gwiazd o głośnych nazwiskach.

W okresie dyrekcji Jana Otrembskiego (1926-
1932), założyciela pierwszej stałej sceny teatralnej 
w Częstochowie, wiele było takich wyjątkowych 
występów gościnnych. I tak, częstochowskie 
kroniki odnotowują, że w 1927 r. do Teatru 
Rozmaitości przyjechał z zespołem Reduty jego 
twórca, Juliusz Osterwa. Warto wiedzieć, że 
Reduta była w tym czasie pierwszym teatrem-
-laboratorium, szukającym nowych rozwiązań  
w grze aktorskiej. Teatr ten często robił objazdy 
po całej Polsce. We wrześniu 1927 r. zespół Re-
duty zaprezentował kilka przedstawień, między 

innymi „Księcia niezłomnego” J. Słowackiego 
wg P. Calderona de la Barca. W sezonie teatral-
nym 1927/28 w Częstochowie występował 
gościnnie także Stefan Jaracz (aktor i założyciel 
Teatru Ateneum w Warszawie) w sztuce S. Lan-
ge „Samson i Dalila” oraz Karol Adwentowicz 
w sztuce W. Perzyńskiego „Dziękuję za służbę”.

Wśród gości naszego teatru była również Maria 
Malicka – aktorka i reżyserka, która w Często-
chowie zaprezentowała się w jednej ze swoich 
najlepszych ról, w komedii „Świt, dzień i noc” 
D. Niccodemiego. W spektaklu partnerował jej 
Aleksander Węgierko, założyciel Teatru Drama-
tycznego w Białymstoku. W tym samym okresie 
można było w Częstochowie oglądać również 
Józefa Węgrzyna (znanego w późniejszym cza-
sie z parodiowania Adolfa Hitlera). Ze swoim 
własnym zespołem przybyła do naszego miasta 
także Maria Przybyłko–Potocka, powszechnie 
uznawana za wybitną postać przedwojennego 
teatru. Trzeba też wspomnieć o Wandzie Sie-
maszkowej, aktorce i dyrektorce dwóch polskich 
teatrów - w Poznaniu i Bydgoszczy, występującej 

w Częstochowie wraz z teatrem wędrownym. 
Ze spektaklami warszawskich wodewili i kaba-
retów pojawili się u nas Kazimierz Krukowski, 
Hanna Ordonówna, Eugeniusz Bodo. Ten ostat-
ni wielokrotnie gościł w Częstochowie, nie tylko  
w teatrze, ale także na pokazach filmowych, orga-
nizowanych przez braci Krzemińskich.

W 1932 r. dyrekcję w częstochowskim teatrze ob-
jął wybitny reżyser i scenograf, Iwo Gall. Stwo-
rzył on w naszym mieście najlepszy wówczas 
teatr prowincjonalny w Polsce, co potwierdził 
historyczny Zjazd ZASP-u w 1936 r. Gall stał się 
czołową postacią w środowisku kulturalnym 
Częstochowy. Angażował się w akcje charyta-
tywne, organizował tanie przedstawienia popu-
larne dla uboższej publiczności, rozwijał działal-
ność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Na 
scenie współpracował z wieloma wybitnymi ak-
torami, a także kształcił młodych adeptów sztuki 
teatralnej, którzy później grali z powodzeniem 
w teatrach warszawskich i filmach. W okresie 
swojej dyrekcji w Częstochowie Gall wyreżyse-
rował zdecydowaną większość wystawianych 

wtedy przedstawień, a do wszystkich zapro-
jektował scenografię. Zrealizowano wówczas  
46 sztuk współczesnych z repertuaru światowe-
go i rodzimego oraz 16 utworów klasycznych. 
Gall zdołał przy tym zapewnić stan równowa-
gi pomiędzy dziełami o wysokiej randze arty-
stycznej a tzw. literaturą użytkową. Premiery 
utworów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,  
M. Morozowicz-Szczepkowskiej, J. Szaniawskie-
go, A. Cwojdzińskiego czy B. Winawera odby-
wały się w częstochowskim teatrze w zaledwie 
kilka miesięcy po swoich teatralnych debiutach. 
Wystawiono także 6 prapremier, z których war-
to wymienić: „Wielkiego Kuglarza (Sygnały)”  
E. Szelburg-Zarembiny i debiut dramaturgiczny 
J. Zawieyskiego „Człowiek jest niepotrzebny”. 
Również w tym okresie w naszym teatrze zo-
stała zatrudniona Ina Benita, znana z filmów: 
„Dwie Joasie”, „Ludzie Wisły”, „Doktor Mu-
rek”, „Sportowiec mimo woli” i nazywana pol-
ską Mae West. Pracę w naszym teatrze łączyła 
z występami kabaretowymi w Warszawie oraz 
grą w filmach (w spomina o tym Cezary Harasi-
mowicz w swojej książce „Tajemnica Iny”) .

Kiedy do Częstochowy przyjeżdżały teatry wo-
dewilowe, publiczność miała okazję podziwiać 
innych aktorów podbijających kinowe ekrany: 
Adolfa Dymszę, Joannę Andrzejewską, Fran-
ciszka Brodniewicza czy Tadeusza Olszę. An-
drzejewska gościła ponadto w Częstochowie  
w 1939 r. ze spektaklem „Panna Maliczewska”. 
O jej tytułowej roli w tym przedstawieniu tak 
pisał Antoni Słonimski: Andrzejewska przy-
wrócona sztuce okazała się znów, jak w dniu 
swego debiutu scenicznego, talentem lirycznym 
najwyższej piękności. Stworzyła postać niezapo-
mnianą i zdobyła to, co nawet wielkim artystom 
zdobyć niełatwo. Szczere wzruszenie widowni.

Zaledwie kilkuletnia historia stałego, przedwojen-
nego teatru częstochowskiego okazała się czasem 
odkrywania bogatego dorobku dramaturgów za-
równo klasycznych, jak i współczesnych, polskich 
oraz zagranicznych. Częstochowianie powoli na-
bierali nawyku chodzenia do teatru i obcowania 
ze sztuką. Teatr nie tylko dostarczał rozrywki, ale 
w pewnym stopniu uczył i wychowywał.

Magda Fijołek

Piosenkę Jerzego Jurandota i Henryka Warsa - którą wylansowały dwie gwiazdy kina przedwojennego, 
Tola Mankiewiczówna i Aleksander Żabczyński - przytaczamy w tytule nie bez powodu. Zajrzymy

bowiem na scenę częstochowskiego teatru z tamtego okresu. Przed wojną występowały na niej
gwiazdy kina oraz aktorzy zajmujący honorowe miejsca w historii polskiego teatru. Przedstawienie „General Bem”, Teatr Rozmaitości w Częstochowie, 1927-30 r. Scena zbiorowa 

z pierwszego aktu. Widoczni m.in.: Janusz Sarnecki (gen. Józef Bem), Jan Otrembski (dziennikarz), 
Michalina Zamiłło (Honoratka), Morzdzeński (oficer), Stefan Truszczyński (akademik).

Przedstawienie „Zamieszaj” w Teatrze Kameralnym w Częstochowie, 1938 r. Widoczni od lewej: Ryszard Wasilewski 
(w roli Męża), Janiszewski, Halina Łęcka, Karolina Salanga, Wojciech Wojtecki.

Iwo Gall Adolf Dymsza

Franciszek Brodniewicz

Przedstawienie „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry 
w Miejskim Teatrze Kameralnym w Częstochowie.

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

Przedstawienie „Świt, dzień, noc” Dario Niccodemi’ego 
w Miejskim Teatrze Kameralnym w Częstochowie, 1938 r. 
Halina Łęcka i Wojciech Wojtecki w jednej ze scen sztuki.
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Do teatru trafiła prosto z planu „Bożej Podszewki”. 
Mieszka w Częstochowie dłużej niż w rodzinnym mieście 
i czuje się już prawdziwą częstochowianką. Dała się 
poznać jako wspaniała aktorka śpiewająca. Ostatnio 
Iwonę Chołuj można oglądać w spektaklu „Fałsz”. 

Magda Fijołek: Jubileusz 25-lecia pracy twór-
czej wypadł Ci w zaskakującym czasie...

Iwona Chołuj: Nigdy tak go sobie nie wyobra-
żałam. Dobrze, że są portale społecznościowe, 
na których można się pochwalić tym jubile-
uszem. 

Na szczęście są też przerwy między jednym  
a drugim lockdownem, kiedy teatr pracuje pra-
wie normalnie. Dzięki temu można było Cię 
zobaczyć w premierowym spektaklu „Fałsz”. 
Twoja postać ma silny charakter, skrywający 
jednak wrażliwość. Wiesz, że jesteś kojarzona  
z rolami  silnych kobiet?

Jestem aktorką organiczną. Czułabym się 
bardzo źle w tak zwanej „papierowej” roli, 
gdzie postać ma tylko być i dobrze wyglądać 
(śmiech). Mój temperament rozwaliłby mnie od 
środka. I tą energią właśnie ujął mnie „Fałsz”. 
Mamy fana, który był już wielokrotnie na tym 
spektaklu i ciągle doszukuje się w nim nowych 
rzeczy. Właśnie takie role lubię - czasami kon-
trowersyjne lub niejednoznaczne. 

Mnie bardzo uwiodła Twoja rola w spektaklu 
„Czyż nie dobija się koni?”, w której jesteś de-
likatna i liryczna.

Jeśli chodzi o tę rolę, to była ona pisana dla 
mnie podczas prób. Początkowo miałam mó-
wić tylko jedno zdanie, a potem, z próby na 
próbę, Magdalena Piekorz wraz ze swoim asy-
stentem Krzysztofem Knurkiem dopisywali mi 
kolejne kwestie. To było niesamowite. Jak się 
czułam w tej roli? Uwielbiam swoją liryczność, 
zazwyczaj ujawniam ją podczas koncertów.  
W życiu scenicznym natomiast uwielbiam 
ostre postacie i komedie. Rosemary była posta-
cią z moich piosenek.

A co się dzieje, kiedy nie czujesz roli, traktujesz 
ją jako wyzwanie?

Rezygnuję. Zdarzyło mi się to dwa razy  
w ciągu 25 lat, więc chyba nie jestem wybredna 
(śmiech).

Wróćmy do śpiewania. Jesteś śpiewającą aktor-
ką, czy też uprawiasz piosenkę aktorską?

Nazwałabym się śpiewającą aktorką, chociaż 
lubię piosenki z tekstem, który chce coś prze-
kazać. W moim śpiewaniu aż tak dużo inter-
pretowania nie ma. Ja bardziej nazywam siebie 
klimaciarą. Uwielbiam, jak jest koło mnie dobry 
zespół i dobre aranżacje. Wybieram piosenki, 
które są dla mnie piękne. Co nie znaczy, że są 
one łatwe. 

Pomimo zajęć ze śpiewu na studiach aktor-
skich, nie wszyscy aktorzy wykorzystują go na 
swojej drodze artystycznej. Ty wręcz przeciw-
nie. W domu też śpiewasz?

Tak. Często, idąc ulicą, śpiewam sobie różne 
piosenki. Zdarza się nawet, że wychodzę na 
jakąś nieuprzejmą osobę, bo nie zauważam 
kogoś znajomego, gdy jestem pochłonięta pio-
senką. Czasem śpiewam na głos, czasem tylko 
wewnętrznie. Musze też dodać, że jestem po 
szkole wokalno-aktorskiej w Gdyni, teoretycz-
nie więc powinnam była zostać w Teatrze Mu-
zycznym i występować w musicalach, które 
zresztą kocham oglądać. Jednak podczas stu-
diów wspaniała aktorka Joanna Bogacka po-
wiedziała mi – wybierz teatr dramatyczny, bo 
śpiewać zawsze będziesz mogła. Cieszę się, że 
tak mną pokierowała, bo jeśli chodzi o warsz-
tat aktorski, to najlepiej rozwija się go w teatrze 
dramatycznym. Chociaż nie ukrywam, że bar-
dzo chciałabym zagrać w jakimś musicalu.

Masz jakąś swoją ulubioną piosenkę spośród 
tych, które śpiewasz?

Z ulubionymi piosenkami jest tak, że to zależy 
od mojego nastroju. Poza tym ta, która była 
ulubiona koncert temu, jest już przeze mnie 
tak wyśpiewana, że mimo iż nadal ją kocham  
i mam ją w sobie, to już szukam następnej, któ-
ra mnie zainspiruje. Nie mogłabym wskazać 
jednej ulubionej. 

W jaki sposób dokonujesz wyboru piosenek do 
swoich koncertów?

Przede wszystkim zwracam uwagę na tekst. Są 
to piosenki innych autorów, choć sama mam 
kilka własnych tekstów ukrytych w szufladzie. 
Śpiewam też wyłącznie po polsku, bo tak czuję.

A jakiej muzyki słuchasz na co dzień?

Słucham różnej muzyki, jestem słuchaczem ab-
solutnym.

Te 25 lat na scenie minęło jak jeden dzień?

Tak i myślę sobie, że 25 to bardzo fajna liczba. 
Tym bardziej, że w wieku 25 lat trafiłam tutaj 
do teatru. 

Do Częstochowy ściągnął Cię Henryk Talar…

Historia była niesamowita. Jako studentka po-
jechałam na plan serialu „Boża Podszewka”  
i tam jedna ze starszych koleżanek poradzi-
ła mi, abym podeszła do któregoś z aktorów 
czy dyrektorów i zapytała o możliwość pracy. 
Byłam zaskoczona, że tak się to robi (śmiech). 
Wskazała Henryka Talara, podeszłam do nie-
go, poprosił mnie, abym coś o sobie powie-
działa. Posłuchał i powiedział: „Wiesz co… 
dzisiaj wieczorem spotkasz się z Panią Emilią 
Krakowską, przeczytacie razem tekst ‘Usta 
przewrotne’, bo jedna z naszych aktorek nie 
może zagrać”. Pojechałam do Pani Emilii do 
domu, przeczytałyśmy, zadzwonił Henryk  
i zapytał jak mi poszło, pani Emilia stwierdziła, 
że bardzo dobrze. Tydzień później dostałam in-
formację, że mam natychmiast nauczyć się tek-

stu i jechać do Częstochowy, aby zacząć próby  
z Panią Emilią Krakowską. Przyjechałam, za-
grałam i dostałam na scenie niezłą szkołę od 
Pani Emilii. Miała do tego prawo, a ja teraz 
czuję się wobec niej bardzo wdzięczna. Zaser-
wowała mi w krótkim czasie kurs aktorstwa 
dramatyczno-scenicznego. Nie spałam po no-
cach. Uczyłam się tekstu wszędzie. Po jednym 
ze spektakli, zagranym akurat w Poznaniu, Pan 
Henryk przybiegł do mnie z wielkim bukietem 
kwiatów i zapytał mnie, czy zechcę zostać ak-
torką w jego teatrze. Byłam w szoku.

Trafiłaś do Częstochowy i chyba dobrze się tu-
taj czujesz...

To prawda, fakt jest faktem, że dłużej miesz-
kam tutaj niż w swoim rodzinnym mieście. 
I czy się to komuś podoba, czy nie - jestem 
częstochowianką. Mam tutaj swoją ziemię  
w Aleksandrii, mam tu swoich przyjaciół, mia-
łam tutaj swojego kochanego psa - to była sunia  
z Mirowa. Bardzo mi się podoba to, że wszę-
dzie można pójść na piechotę, a ja lubię chodzić. 
A jeśli trzeba dotrzeć gdzieś dalej, to mam swój 
rower, z uwagi na kolor zwany pieszczotliwie 
„jagodzianką”. Tekstu też zaczynam się uczyć 
w domu, a potem idę na stadion go wybiegać. 
Lubię też uczyć się tekstu, idąc. 

Mówisz wtedy do siebie na głos?

Nie... w środku (śmiech). Choć czasem zdarza 
mi się coś nagle powiedzieć, np.: „A gdzie pani 
idzie z tym wózkiem?”, a ktoś, kto mnie mija, 
nie ma wózka i wtedy pojawia się konsternacja 
(śmiech).

Twoja ulubiona rola, którą zagrałaś do tej pory?

Ta z „Ballady morderców” z Arkiem Głogow-
skim – spektakl pozwolił nam wyprodukować 
i wyreżyserować Marek Perepeczko. Zaprosi-
liśmy do tego projektu wielu bardzo zdolnych 
artystów amatorów. Nawet tancerzy ulicznych 
– dosłownie, Arek Głogowski spotkał młodych, 
uzdolnionych chłopaków, tańczących na ulicy 
i ich zaangażował. Drugą taką rolą, która we 
mnie siedzi, jest ta z „Antygony według Ka-
isera”. Miałam tam możliwość być Antygoną 
i śpiewać. Były wspaniałe kostiumy. Nie było 
jeszcze serii „Matrix”, a nasi bohaterowie nosili 
stroje jak bohaterowie z tego filmu. Po spekta-
klu zawsze przychodzili do garderoby młodzi 
ludzie i mówili do nas, że nie będą chodzić do 
kina, że to, co jest w teatrze, jest ciekawsze. To 
był spektakl, który wyprzedził swój czas.

Teatr jest Twoim zawodem i miłością?

Teatr jest moim domem.

TO FAJNA
LICZBA25
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Teatr to nie tylko sztuka, scena czy aktorzy, ale coś znacznie więcej. 
To forma radzenia sobie z otaczającym nas światem. Zwłaszcza dla osób, 

które w teatrze szukają sposobu na poprawę jakości życia.

T erapeutyczny chara- 
kter sztuki, w tym 
teatru, dostrzegano 
już od wieków. Teatr 

bowiem pozwala zrozumieć ota-
czający nas świat, pobudza myśle-
nie, uczy empatii i pomaga radzić 
sobie z emocjami. Dzięki temu 
– poza zaspokojeniem potrzeb 
estetycznych – możemy również 
doprowadzić do zmiany postrze-
gania siebie samych i poprawić 
relacje z innymi. Najogólniej rzecz 
ujmując, dzięki sztuce scenicznej 
możemy wpłynąć pozytywnie na 
jakość swojego życia.

W związku z powyższym po róż-
ne formy teatroterapii, czy szerzej 
– arteterapii, sięgają także często-
chowskie organizacje i osoby zaj-
mujące się pomaganiem innym. 
Do tego grona należy chociażby 
Fundacja Oczami Brata, prowa-
dząca Teatr Oczami Brata. Wszyst-
ko zaczęło się właściwie w 2010 r. 
od Teatru Integracyjnego Autor-
skiego Liceum Artystycznego  
i Akademickiego ALA. Działania 
grupy, koordynowanej przez Wo-
lontariat Młodzieżowy przy Sto-
warzyszeniu Wzajemnej Pomocy 
„Agape”, zainspirowały ówcze-
snego ucznia ALA, a późniejszego 
fundatora i prezesa fundacji, Paw-
ła Bilskiego, do stworzenia cyklu 
warsztatów artystycznych (te-
atralnych, muzycznych i plastycz-
nych), których głównym celem 
była integracja osób z niepełno-
sprawnościami z osobami pełno-
sprawnymi. Całość realizowano  
w duchu pełnej akceptacji, toleran-
cji i zrozumienia.

U nas wszyscy grają główną rolę. 
Rolę, której często nie mają okazji 
„zagrać” w realnym życiu za spra-
wą niezrozumienia, niemożliwo-
ści podjęcia pracy czy dystansu 
społecznego. Dlatego nasz teatr 
ma niezwykłą funkcję terapeu-
tyczną. Nierzadko staje się przed-
sionkiem do podjęcia aktywności 
w fundacyjnych warsztatach tera-
pii zajęciowej, czy nawet umoż-
liwia podjęcie etatowej pracy  
w Klubokawiarni „Alternatywa 
21” ― wyjaśnia Paweł Bilski, który 

w marcu ogłosił uruchomienie no-
wego teatru w Częstochowie. 

Pragniemy, aby Teatr Nowy był 
nową, realną przestrzenią do 
działalności twórczej nie tylko  
w Częstochowie, ale i w całym 
kraju. Chcemy grać profesjonalnie, 
z zawodowymi twórcami i nie łą-
czyć tego działania bezpośrednio 
z prowadzoną przeze mnie funda-
cją. Stawiam nowy, profesjonalny 
krok w zawodowy teatr. Przez to 
chcemy być blisko widza, blisko 
społeczności, blisko wrażliwości, 
poruszając takie tematy, które 
nawiązują do lokalnych i regio-
nalnych potrzeb ― dodaje Bilski. 
― Teatr Nowy to teatr, który chce 
się wtrącać, skłaniać do refleksji 
i budować wrażliwe społeczeń-
stwo. Zależy nam na łączeniu 
współczesności z wrażliwością, 
żartu z dystansem, szlachetności 
języka z refleksją, reprezentując 
nowoczesny, niezależny, offowy, 
lecz profesjonalny teatr.

Społecznie zaangażowanym te-
atrem jest również Teatr Najwyż-
szej Próby, od 2015 r. prowadzony 
przez częstochowskie Koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Zajęcia teatralne, 
odbywające się w Centrum dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi w Częstochowie, pozwalają 
rozwinąć osobowość, rozbudzić 
wyobraźnię i kreatywne myślenie, 

a więc zdobyć umiejętności twór-
czego podejścia do życia i tym 
samym wzbogacać prowadzony 
proces terapeutyczny.

Nasza wspólna praca w Teatrze 
Najwyższej Próby jest doświad-
czeniem totalnym. Razem pisze-
my scenariusz, razem decyduje-
my, jak będzie wyglądał na scenie, 
a nawet odgrywamy publiczność, 
która reaguje na przedstawienie. 
To ważne, że wszyscy członkowie 
Teatru są włączeni w kolejne eta-
py tworzenia spektaklu, bo dzię-
ki temu łatwiej im się szczerzej  
w ten projekt zaangażować i jest 
on dla nich autentycznie istotny ― 
tłumaczy Beata Mstowska, Prze-
wodnicząca Zarządu PSONI Koło 
w Częstochowie. ― W ten sposób 
budujemy społeczność, która się 
wspiera i jest zgromadzona wokół 
artystycznego celu. Sama praca 
z tekstem bywa dla aktorów du-
żym wyzwaniem, ale dzięki niej 
przekraczają swoje ogranicze-
nia. Dodatkowo ćwiczą pamięć, 
dykcję, uczą się, jak od najlepszej 
strony prezentować się na scenie, 
co okazuje się przydatnymi umie-
jętnościami w codziennym życiu. 
Ważne jest to, że nasza praca ma 
finał na scenie. Premiera spektaklu 
to dla całego Teatru moment wiel-
kiej celebracji i oczywiście ogrom-
ne przeżycie. Teatr nie wyklucza 
– dla każdego może być świetną 
zabawą, lekarstwem na smutki  
i ważnym życiowym celem.

W kontekście teatroterapii warto 
zwrócić jeszcze uwagę na dzia-
łania Sylwii Oksiuty-Warmus 
i zainicjowane w 2018 r. - choć 
funkcjonujące wcześniej niein-
stytucjonalnie już od kilkunastu 
lat - Laboratorium Arteterapii 
ARTE-WARTE. Aktorka często-
chowskiego Teatru im. Adama 
Mickiewicza, scenarzystka oraz 
arteterapeutka, pokazuje, że tego 
rodzaju praca może być zaadreso-
wana do różnych grup odbiorców 
i ma dobroczynny wpływ właści-
wie na każdego. Poprzez współ-
pracę między innymi z Domem 
Małego Dziecka, Hospicjum Dar 
Serca, Ośrodkiem Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnym dla Dzieci  
i Młodzieży Niewidomej i Słabo-
widzącej Polskiego Związku Nie-
widomych czy Kołem Terenowym 
Polskiego Związku Głuchych  
w Częstochowie, aktorka prze-
konuje, że teatr i sztuka - przede 
wszystkim w wymiarze terapeu-
tycznym - stanowią dobro, którym 
warto dzielić się z innymi.

Teatr zaangażowany społecznie 
to bumerang najważniejszych 
doświadczeń, emocji, budujących 
gestów. Nasze działania mają 
charakter charytatywny, dlatego 
inicjatywę można wesprzeć przez 
wolontaryjne zaangażowanie. 
Niech przyjemne z pożytecz-
nym krąży i przypomina światu  
o pierwotnym dobru, które jest  
w każdym z nas, tylko musi zna-
leźć właściwą przestrzeń, miejsce 
i czas – podkreśla Oksiuta-War-
mus.

Na wyjątkowy wymiar sztuki sce-
nicznej składa się więc udział osób, 
dla których teatr to działanie stwa-
rzające doskonałą przestrzeń do 
pracy nad poprawą jakości życia, 
bez względu na to, kim jesteśmy 
i z jakimi trudnościami przycho-
dzi nam zmagać się na co dzień. 
To wszystko jednak jest możliwe 
dzięki wsparciu ludzi wrażliwych 
na los innych. A takich w Często-
chowie nie brakuje.

mw

WYJĄTKOWY
WYMIAR TEATRU

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA
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Robert Rutkowski
połowę swojego życia spędził na scenie.

O mały włos nie został technikiem materiałów
wybuchowych lub historykiem. Aktorem stał się

bez presji i od swoich pierwszych
występów na teatralnych deskach

traktuje to jako zaszczyt.

Magda Fijołek: Jubileusz pracy 
twórczej obchodził Pan wraz 
Agatą i Adamem Hutyrami. Po-
dobno to Pan przyciągnął ich do 
naszego teatru?

Robert Rutkowski: Rzeczywiście, 
kończyliśmy te same studia we 
Wrocławiu. Ja zatrudniłem się 
w częstochowskim teatrze jako 
pierwszy, a potem oni i Małgo-
rzata Marciniak podążyli tą samą 
ścieżką. Koniec końców udało 
nam się zagrać nasze debiuty 
teatralne właśnie w Teatrze im 
Adama Mickiewicza, w tym sa-
mym sezonie.

Zagłębmy się w Pana historię. Jak 
to się stało, że aktorstwo stało się 
Pana drogą życiową?

No cóż… w szkole podstawowej 
nikt nie zwracał na mnie uwagi, 
chociaż już wtedy miałem poten-
cjał (śmiech).  

A Pan już wtedy go czuł?

Tak podejrzewałem, ale byłem 
wtedy bardzo wycofany i nie-
śmiały. Dopiero w szkole śred-
niej udało mi się powiedzieć 
podczas akademii pierwszy 
wiersz. I chociaż chodziłem do 
Technikum Chemicznego - do 
klasy ze specjalizacją technik 
materiałów wybuchowych - tra-
fiłem tam na  profesorów, którzy 
pozwalali mi się wykazywać.  
W trzeciej klasie zacząłem 
uczęszczać do Domu Kultury 
i trafiłem do Teatru Amator-
skiego. Wtedy tak napraw-
dę posmakowałem udziału  
w przedstawieniach amatorskich 
i konkursach recytatorskich. Gdy 
kończyłem technikum, bardziej 
jednak myślałem o studiowaniu 
historii, bo była moją pasją. Na 
ten kierunek złożyłem papiery, 
a w międzyczasie postanowiłem 
zaryzykować egzaminy w szko-
le aktorskiej, na zasadzie: „A co 
tam...”.  Wszystkie zadania egza-
minacyjne wykonywałem lekko, 
bo nie czułem presji, że muszę 
zdać. Skutek był taki, że przyję-
to mnie do szkoły aktorskiej od 
razu, za pierwszym podejściem. 
Moi opiekunowie z kółka teatral-
nego byli tym zaskoczeni, bo 
dokonałem tego bez specjalnego 
przygotowania.  

Kiedy stanął Pan po raz pierwszy 
na prawdziwej scenie?

Pewną namiastkę stanowiły wy-
stępy podczas konkursów recy-
tatorskich. Były światła, jury, inni 
uczestnicy. Na początku za swój 
sukces uważałem powiedzenie 
tekstu od początku do końca.  
Z czasem jednak zyskałem świa-
domość, że jak się wie, co się chce 
powiedzieć, tekst układa się sam.

Ma Pan na to jakiś sposób?

Tak, wychowałem się w środku 
Puszczy Kozienickiej i tam cho-
dziłem ćwiczyć teksty. To zostało 
mi zresztą do dziś. Lubię uczyć 
się kwestii w lesie, spacerując. 
Powtarzam sobie wtedy tekst  

w głowie, czasem cicho mówiąc 
do siebie i pewnie wtedy wpra-
wiam jakieś zwierzątko w osłu-
pienie, że idzie sobie samotnie 
człowiek i mamrocze.

Nigdy nie dokuczała Panu trema 
na scenie?

Oczywiście, że trema zawsze się 
pojawia. Najbardziej pamiętam, 
jak w czasach Teatru Amatorskie-
go położyłem Akademię Miejską 
z okazji 1 maja. Wychodziłem 
jako pierwszy, powiedziałem 
dwa wersy i w tym momencie po-
jawiła się w głowie biała plama. 
Zamilkłem i po długich jak dla 
mnie sekundach tekst wrócił do 
głowy. Kiedy skończyłem, pomy-
ślałem: „O rany, jak to wszystko 
tak ma wyglądać, to jest to bardzo 
trudne...”

Skoro nikt Pana nie poprowadził 
do Szkoły Aktorskiej, kto okazał 
się w późniejszym czasie Pana 
mentorem?

Spotkałem go dopiero, pracując 
już jako aktor w Częstochowie. 
Był nim pan Adam Hanusz-
kiewicz, który realizował tutaj 
„Balladynę”, a ja grałem w tym 
spektaklu Grabca. Zagrałem też 
w jego późniejszych spektaklach, 
które tutaj stworzył. Czemu 
uważam go za mentora? Praco-
waliśmy niekonwencjonalnie, 
w nieokreślonych godzinach, 
czasami próba trwała od 9.00 
do 23.00 - bardzo intensywnie. 
Były też rozmowy w cztery oczy,  
u niego w pokoju. Zapraszał 
mnie, aby dać mi kilka wskazó-
wek, jak zagrać rolę. Rozmowa 
zmieniała się w lekcję o teatrze 

polskim, ponieważ opowiadał mi 
historię o tuzach teatralnych, z któ-
rymi pracował oraz o teatrze tele-
wizji. Gdy kończyliśmy rozmowę, 
okazywało się, że jest 5.00 rano,  
a o 9.00 zaczynamy kolejną próbę.

Pan woli klasyczny czy współcze-
sny teatr?

Spektakle klasyczne są bardzo 
ważne, ale lubię też te niekonwen-
cjonalne. Moimi ulubionymi były 
sztuki Bogusława Szefera, w któ-
rych jest dużo miejsca na improwi-
zację, Sporo też dało mi spotkanie  
z literaturą Michała Walczaka. 
Myślę tu o „Piaskownicy”, „Pierw-
szym Razie” i „Amazonii”. W sce-
nariuszach Szefera jest sporo nie-
domówień, a to daje duże pole do 
popisu dla aktora. Jeszcze bardziej, 
kiedy gra się w bardzo bliskim kon-
takcie z widzem, praktycznie czując 
jego oddech. Tak było w przypad-
ku „Piaskownicy” – kiedy na scenie 
publiczność siedziała wokół nas  
w odstępie pół metra. To przedsta-

wienie graliśmy później też w pia-
skownicach osiedlowych, na pu-
styni niedaleko Olsztyna. To były 
bardzo ciekawe doświadczenia dla 
aktora – granie w innych miejscach 
niż zamknięta scena. W miejscach, 
gdzie panował ruch i czasami znaj-
dowali się przypadkowi widzowie, 
niechodzący na co dzień do teatru. 
Podobnie jak z „Piaskownicą” było 
ze spektaklem „Pierwszy raz”. Na 
scenie pojawiała się jeszcze jed-
na scena w formie amfiteatralnej. 
Graliśmy w jej środku i mieliśmy  
w tym przypadku pozwolenie, 
żeby prowadzić z publicznością 
taki trochę nieoczywisty, ale jednak 
dialog.

Jakaś z zagranych przez Pana ról 
jest Panu szczególnie bliska?

Rolą mi najbliższą jest właśnie 
rola nieprzewidywalnego Pro-
tazka z „Piaskownicy”, który 
uczył życia siebie i swoją przyja-
ciółkę. Wszystko w życiu bierze 
się przecież z tych piaskownic, 
w których się bawimy, będąc 
dziećmi. Wydaje mi się, że im 
więcej wtedy zdobędziemy do-
świadczenia, im bardziej wtedy 
się zmasakrujemy, tym łatwiej 
jest nam później radzić sobie  
z emocjami. Przedłużeniem 
roli Protazka była dla mnie rola  
w „Pierwszym Razie”.

Wyczuwam, że dla Pana każdy 
występ na scenie to zaszczyt…

Tak, to prawda. Szczególnie 
wtedy, kiedy zgromadzona pu-
bliczność akceptuje to, co wyko-
nujemy, wchodzi z nami w inte-
rakcje, a na koniec nagradza nas 
brawami.

HANUSZKIEWICZ, 
LAS I PIASKOWNICA

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA
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MAŁA ROLKA
TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

M ała Rolka” to całoroczne warsztaty te-
atralne, które już prawie cztery lata 
funkcjonują w naszym mieście. Cie-
szą się sporą popularnością, bo oferują 
coś zdecydowanie ponad tradycyjne 

ćwiczenia sceniczne. To zabawa na styku wielu dziedzin 
twórczych - ukierunkowana na rozwijanie u dzieci i mło-
dzieży talentu aktorskiego, ale mająca również ambicję 
kształtowania artystycznego gustu, poszerzania horyzon-
tów, pobudzania kreatywnego myślenia oraz budowania 
pewności siebie i poczucia własnej wartości. Teatr ma tu 
przede wszystkim dostarczać najmłodszym dobrą zabawę, 
ale przy okazji być też swoistym kierunkowskazem i wy-
chowawcą. 

Po studiach, kiedy wróciłem do rodzinnego miasta, za-
cząłem pracować w naszym teatrze – opowiada Bartosz 
Kopeć, aktor kierujący „Małą Rolką”. – To tu zacząłem 
stawiać również pierwsze kroki jako prowadzący warsz-
taty teatralne. Wtedy też dość często bywałem w stolicy. 
Zawsze chciałem robić coś dodatkowo, żeby nie czekać 
na „ten” telefon, który otworzy mi drzwi do wielkiej ak-

torskiej kariery. Przyjaciele zaproponowali mi, że jak już 
przyjeżdżam do Warszawy, to może poprowadzę zajęcia 
teatralne dla dzieci, że wszystko będę mógł dopasować 
pod swój terminarz. Na początku był strach, wątpliwości, 
czy w ogóle dam radę. Czy uda mi się odpowiednio zająć 
uwagę dzieci, zainteresować je teatrem i w ogóle - czy mnie 
nie zjedzą. Lekko nie było, ale okazało się, że jest dużo le-
piej niż sądziłem, zajęcia szybko stały się ich ulubionymi.  
Z czasem zacząłem robić z dziećmi krótkie etiudy teatral-
ne. Zaangażowałem do współpracy muzyków (powsta-
wały na zamówienie aranżacje utworów), choreografów, 
wymyślałem scenariusze i tak zrobiłem pierwsze, a potem 
kolejne przedstawienia. Zobaczyłem, że to wszystko ma 
sens, że dzieci „otwierają się”, potrafią fantastycznie praco-
wać, mają frajdę z warsztatów i wystąpień przed publicz-
nością. Widziałem, jak bardzo uaktywniają się twórczo  
i - przede wszystkim - ile świetnej zabawy i endorfin dosta-
ją z bycia „aktorem”. W Częstochowie nie było takiej formy 
dodatkowych zajęć dla najmłodszych, postanowiłem więc 
zaryzykować, wykorzystać swoje doświadczenie, lukę  
i tak, od kilku lat, jako „Mała Rolka”, działamy w siedzibie 
Częstochowskiego Teatru Tańca.

Zajęcia w „Małej Rolce” odbywają się co sobotę - od poło-
wy września do końca czerwca - w czterech grupach wie-
kowych, bowiem do Studia mogą się zapisać dzieci i mło-
dzież od 5 do 17 roku życia. Warsztaty łączą różne formy 
- sposoby wypowiedzi scenicznej, bo przecież teatr to nie 
tylko słowo, ale też np. ruch-taniec, śpiew, czy plastyka-ob-
raz, wyobraźnia. Dodatkowo zapraszani są goście specjalni, 
którzy wprowadzają uczestników np. w świat dubbingu, 
animacji poklatkowej, filmu czy innych dziedzin sztuki. 
Instruktorzy to zawsze ludzie, dla których praca to pasja. 
Społeczność „Młodej Rolki”, oprócz udziału w zajęciach 
warsztatowych, pracuje nad finałowym spektaklem, któ-
ry kończy sezon artystyczny i jest tzw. wisienką na torcie. 
Dzięki temu młodzi aktorzy są autentycznie zaangażowani 
w cały proces. Cotygodniowe zajęcia są dla nich nie tylko 
szlifowaniem scenicznego warsztatu, ale przede wszystkim 
autentyczną pracą twórczą. Każdy wie, że jest niezwykle 
istotną częścią dużej teatralnej maszyny, a drogą do sukce-
su jest harmonijna współpraca. 

Każdy, kto bierze udział w przedstawieniu, jest tak samo 
ważny. W równym stopniu odpowiada za grupę i za cały 

projekt – dodaje twórca „Małej Rolki”. – To uczy partner-
stwa, pokory i determinacji. Na zajęciach oprócz świetnej 
zabawy jest też ciężka praca, żeby osiągnąć cel. Wyjście na 
scenę i mówienie tekstu to nie wszystko, ważna jest inter-
pretacja, dykcja, sposób wypowiadania się, na co niestety 
nie zwraca się dostatecznej uwagi. Dziś jest to dość duży 
problem, który niekoniecznie jest rozwiązywany w domu 
czy w szkole. Uczestnicy warsztatów w „Małej Rolce” uczą 
się koncentracji, emisji głosu, koordynacji ruchowej, rytmi-
ki, estetyki, rozbudowują wyobraźnię przez działania sce-
niczne i plastyczne, nabierają wrażliwości i pewności siebie, 
poznają literaturę, twórców polskiej i światowej kultury, 
czyli pozyskują wszystko to, co w dorosłym życiu przyda 
się im w każdej dziedzinie, niezależnie od tego, czy ktoś 
zostanie aktorem, czy też nie. Zawsze przecież będziemy 
mówić, pracować z ludźmi, może czasem zatańczymy, 
zaśpiewamy i fajnie będzie mieć małe twórcze zaplecze. 
Jak ktoś raz połknie bakcyla, to on już na zawsze gdzieś  
w środku duszy zostanie. A to na pewno nie wyrządzi ni-
komu krzywdy. 

W wakacje i ferie młodzi artyści także nie próżnują. Studio 

przygotowuje dla nich kilkunastodniowe warsztaty specjal-
ne, na których można się przekonać, że aktorstwo to rów-
nież doskonały sposób na wypoczynek. Oderwanie się od 
codziennej, szkolnej prozy życia. Oczywiście takie zajęcia 
mają również formę konkretnego projektu, który czasem 
kończy się opracowaniem nowej wersji dubbingu klasycz-
nej kreskówki, a innym razem stworzeniem autorskiego 
teledysku. „Mała Rolka” współpracuje też z Agencją Aktor-
ską Forte, regularnie wysyłając podopiecznych na castingi 
do filmów, seriali i reklam. Dzięki temu kilkoro młodych 
częstochowian zdobyło już swoje pierwsze doświadczenia 
na zawodowym planie filmowym. 

Oczywiście to nie koniec planów. Twórcy „Małej Rolki” 
mają wiele nowych pomysłów na rozwój Studia i wzboga-
cenie oferty. Nie brakuje im też patentów na walkę z nudą  
i szerzenie wśród młodego pokolenia miłości do teatru. 
Niestety, aktualnie sytuacja epidemiologiczna bardzo 
krzyżuje te plany, ale mimo wszystko „Mała Rolka” się nie 
poddaje i stara się odnaleźć w nowej, „covidowej” rzeczy-
wistości.  

oprac. af

Dzieci mają zadziwiającą łatwość bawienia się teatrem: jak nikt inny potrafią wsiąknąć w kreowany świat, z ogromną naturalnością wskaku-
ją w kolejne, nawet najbardziej abstrakcyjne role i - przede wszystkim - czerpią z tego autentyczną radość. Dla niektórych z nich scena jest 
po prostu wielkim placem zabaw, a inne odkrywają na niej życiowe powołanie. Częstochowskie Studio Aktorskie „Mała Rolka” to właśnie 
jedno z takich miejsc, gdzie młodzi pasjonaci teatru mogą poszaleć na scenicznych „deskach” i zdobyć podstawy aktorskiego warsztatu. 
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TROPEM MIEJSC PRZYJAZNYCH 
ALTERNATYWNEMU
TEATROWI

Mnogość miejsc, aktorów i animatorów kultury związanych 
z teatrem alternatywnym w Częstochowie jest na tyle duża, 
że próba holistycznego przedstawienia tego zjawiska zasługuje 
na niezależną monografię. Chcąc jednak tylko zasygnalizować 
obecność tej formy scenicznej w przestrzeni naszego miasta, 
jako tzw. złoty środek obrałem jednoosobową perspektywę. 
Poprosiłem o kilka wspomnień osobę, która wprowadziła do 
mojej świadomości omawianą dziedzinę działalności 
twórczej – tą osobą jest Wojtek Kowalski (nie przegapcie 
wywiadu z nim w tym numerze CGK). Został on moim 
przewodnikiem po miejscach przyjaznych alternatywnemu 
teatrowi w naszym mieście.

TEATRALNA CZĘSTOCHOWA

W latach 80. XX w. przy ul. Rejtana działał klub fabryczny Ceby, którego kie-
rownikiem był Robert Dorosławski. To między innymi dzięki niemu, przez 
pięć lat, częstochowianki i częstochowianie gościli tam na Nocach Teatral-
nych Messis. Swoiste maratony utrzymywały uwagę gości od zmierzchu do 
świtu. Dużą część publiczności stanowili ludzie młodzi. Zasiane tam ziarno 
padło na podatny grunt, bowiem w tłumie widzów bywał również nastoletni 
wówczas Wojtek Kowalski.

Z czasem klub popadł w problemy finansowe, ale na szczęście uda-
ło się wybronić samą imprezę. Dzięki ówczesnemu Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Kultury i pracującej w nim Mai Chadryś, Noce Teatral-
ne Messis trafiły „pod strzechy” Teatru im. Adama Mickiewicza. 
Oczywiście wraz z Robertem Dorosławskim. Jako że mówimy o al-
ternatywie, warto wspomnieć, że spektakle odbywały się w róż-
nych miejscach, takich jak magazyn czy foyer. Finałową edycję im-
prezy, już w innej formule, zorganizował natomiast Jarek Filipski  
w Klubie Politechnik. Należy zaznaczyć, że Filipski był również instruk-
torem teatralnym w WOK przy ul. Ogińskiego, który prężnie działał na 
tym polu w latach 90. XX w., goszcząc aktorów z całego kraju.

W czerwcu 2005 r. przy Zaułku Wieluńskim 2 rozpoczęła się historia  
Teatr From Poland Cafe, współtworzonego przez grupę przyjaciół, w tym 
Wojtka Kowalskiego. To tam, w latach 2005-2007, co czwartek odbywały 
się prezentacje teatralne. Z racji dużej częstotliwości wydarzeń miejsce było 
odwiedzane przez wielu artystów i gości. Pośród nich byli chociażby: Teatr 
Wiczy z Torunia (Romuald Wicza jest obecnie dyrektorem Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku), Teatr sióstr Fijewskich (znany m.in. z monodramu o wielkiej 
samotności na pielgrzymce), czy Suka Off, którą sława zaprowadziła nawet 
do prokuratury. W Zaułku Wieluńskim narodził się też Festiwal Teatrów 
Ogródkowych, którego tradycję w podwórzu przy al. NMP 29 kontynuował 
później Andrzej Gęsiarz. Impreza na podestach pod chmurką, w podwórzu 
pełnym ogródków letnich, miała niepowtarzalny charakter.

Natomiast Teatr From Poland w 2007 r. przeniósł się pod numer 2 przy  
al. NMP. Oprócz dużych koncertów i wielkich imprez odbywały się tam 
rozmaite prezentacje teatralne. Lokal gościł trzynaście edycji Ogólnopolskie-
go Przeglądu Prezentacji Monodramów „42-200 MONODRAM”. Każdego 
roku zgłaszano 5-6 spektakli (łącznie zaprezentowało się około 60 artystek  
i artystów). W każdej z edycji zwycięzca zapraszany był na oficjalną galę i po-

wtórkę nagrodzonego monodramu - miało to zwykle miejsce tydzień przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Z tym cyklem Wojtek Kowalski związany był 
od jego początku aż po „naturalną śmierć”.

We wspomnianych działaniach kulturalnych pojawiało się wiele ważnych 
osób. Była wśród nich Anka Fugazi Biernacka, odpowiedzialna również  
w latach 2011-2013 za koordynację pierwszych scen teatralnych na Festiwa-
lu Kultury Alternatywnej Frytka Off. Cała impreza z początku odbywała się 
przy ul. Piłsudskiego, pełnej małej gastronomii serwującej głównie frytki; 
stąd wzięła się obiegowa nazwa arterii - „aleja Frytkowa”, a następnie na-
zwa Festiwalu. Pałeczkę kuratora teatralnej części Frytki OFF z czasem prze-
jął Wojtek Kowalski, a później, gdy Festiwal przeniósł się do Parku Lisiniec  
i muzyka zaczęła dominować jego program, Wojtek zajął się w ramach im-
prezy organizacją dodatkowych form teatralnego street artu. 

W roku 2013 ruszyła pierwsza edycja letniej akcji miejskiej - cyklu imprez 
plenerowych „Aleje - tu się dzieje!”, w ramach której Wojtek Kowalski poka-
zywał swoje spektakle przed IV LO im. H. Sienkiewicza. Działania te z cza-
sem ewoluowały w autorski projekt Wojtka - Alternatywa między ścianami,  

w ramach którego na scenie pomiędzy budynkami Ratusza i Odwachu wy-
stępowały teatry niezależne z całej Polski. 

Na koniec nie mógłbym nie zwrócić szczególnej uwagi na działalność Wojtka 
Kołsuta. Jego specjalnością jest teatr plastyczny, gdzie aspekt sztuk wizual-
nych przenika się z ruchem. Teatr ten działa głównie w przestrzeni otwartej, 
używając żywego ognia i mocnych sposobów przekazu. Ostatnimi laty moż-
na było zobaczyć na Placu Biegańskiego spektakl tego teatru, zatytułowany 
„Czas Mroku”, poświęcony tzw. Krwawemu Poniedziałkowi w Częstocho-
wie (wydarzeniom z 4 września 1939 r.).

Daniel Zalejski

P.S. Dociekliwym polecam lekturę artykułu Anny Biernackiej „Teatr from 
Poland jako przykład teatru wyrastającego z ruchu teatrów studenckich”, 
opublikowanego w Roczniku Muzeum Częstochowskiego 2011/2012
(http://www.muzeumczestochowa.pl/wp-content/uploads/2011/12/
Muzeum_Rocznik_2011_2012.pdf) 
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W tym roku przypada 90. rocznica 
funkcjonowania częstochowskiego 
teatru w budynku przy zbiegu ulic 
Kilińskiego i Jasnogórskiej. 
W lipcu 1931 r., w sali kameralnej 
zaprezentowano pierwszy spektakl. 
Była to komedia „Oj mężczyźni, 
mężczyźni” Kazimierza 
Zalewskiego. 

SPACER Z JULKIEM

TEATR I JEGO
DYREKTORZY
W 1928 r. utworzona została spółka akcyjna pod nazwą To-
warzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru w Częstochowie.  
W końcu 1929 r. zaawansowana była budowa gmachu teatral-
nego z prawdziwego zdarzenia. W gotowej już parterowej 
sali kameralnej, obliczonej na 300 miejsc, zadomowił się Miej-
ski Teatr Kameralny (MTK) pod dyrekcją Jana Otrembskiego  
i Antoniego Piekarskiego. Inauguracyjny spektakl odbył się  
22 lipca 1931 r. W tym sezonie oprócz własnych przedstawień 
zorganizowano również wiele gościnnych występów. Nieste-
ty, kryzys gospodarczy w kraju miał znaczący wpływ nie tylko 
na malejącą frekwencję w teatrze, ale także na prowadzenie 
prac wykończeniowych budynku - wstrzymano je na kilka lat.

Sezon 1932/1933 w MTK, pod dyrekcją Iwo Galla, zainau-
gurowano komedią S. Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”  
w reżyserii dyrektora teatru. Największym wydarzeniem tego 
sezonu były premiery dramatu S. Żeromskiego „Róża” i tra-
gedii S. Wyspiańskiego „Sędziowie”, również w inscenizacji 
i reżyserii I. Galla. W ogólnopolskim konkursie na najlepsze 
przedstawienie utworu Wyspiańskiego, spektakl ten otrzy-
mał wyróżnienie. W kolejnych trzech sezonach wystawiono  
62 sztuki i dano ponad 970 przedstawień. Warto wspomnieć, że 
sezon 1934/1935 zainaugurowano sztuką E. Szelburg-Zarem-
biny „Sygnały albo Wielki kuglarz” w reżyserii i inscenizacji 
Galla. Na premierze obecna była autorka. Okres dyrekcji Iwo 
Galla, wybitnej postaci w dziejach polskiego teatru, charakte-
ryzował się urozmaiconym repertuarem, wysokim poziomem 
artystycznym przedstawień i wzrastającą frekwencją widzów. 
W 1935 r. Gall wyjechał jednak do Warszawy, a dyrektorem 
teatru w Częstochowie został Kazimierz Brodzikowski. 

Sezon 1935/1936 rozpoczął się przedstawieniem „Ślubów pa-
nieńskich” A. Fredry. Wydarzeniem tego sezonu było jednak wy-
stawienie „Kordiana” J. Słowackiego w reżyserii Z. Bończy-To-
maszewskiego. W sezonie 1937/1938 wystawiono 22 premiery 
(m.in. „Uciekła mi przepióreczka” S. Żeromskiego i „Moralność 
pani Dulskiej” G. Zapolskiej). Rozpoczęto też organizowanie 
przedstawień wyjazdowych w terenie, m.in. w Radomiu, Kiel-
cach, Skarżysku, Piotrkowie, Myszkowie. Sezon 1938/1939, pod 
wspólną dyrekcją K. Brodzikowskiego i Tadeusza Krotkego, 
połączony był z uroczystym oddaniem do użytku całego już 
gmachu teatralnego wraz z górną salą obliczoną na tysiąc miejsc. 
16 września 1938 r., w wypełnionej publicznością i przedstawi-
cielami władz dużej sali teatralnej, przemawiał m.in. prezydent 
Częstochowy Jan Szczodrowski. Po części oficjalnej odbyła się 
premiera sztuki „Damy i huzary” A. Fredry, otwierająca kolejny 
(ale pierwszy w dużej sali) sezon teatralny. W sezonie 1938/1939 
wystawiono 19 premier, a w siedzibie teatru i na wyjazdach dano 
około 300 przedstawień (dla 70 tysięcy widzów). 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał rozwój teatru 
w Częstochowie. W czasie okupacji w budynku odbywały się 
przedstawienia tylko dla Niemców. 17 lutego 1945 r. rozpoczę-

to pierwszy powojenny sezon w Teatrach Miejskich w Często-
chowie (nazwa związana była z dwiema scenami w gmachu: 
„wielką” i „kameralną”). Dyrektor T. Krotke otworzył sezon 
sztuką K. Wroczyńskiego „Nie zginęła” w reżyserii Artura 
Kwiatkowskiego i ze scenografią Władysława Wagnera. W la-
tach 1945–1949, oprócz prezentowania przedstawień na dwóch 
scenach, wyjeżdżano ze spektaklami, głównie do pobliskich 
miejscowości. W 1949 r. najważniejsza w Częstochowie placów-
ka kulturalna została upaństwowiona, a nowym dyrektorem, 
już Państwowych Teatrów w Częstochowie, został Eugeniusz 
Poreda. Nastąpił dalszy rozwój tzw. teatru powszechnego 
(wyjazdowych przedstawień). W nawale wystawianych sztuk  
(w 1950 r. było aż 27 premier) nie brakowało faworyzowanych 
w tych latach tzw. produkcyjniaków i zaniedbano niestety po-
ziom artystyczny, skutkiem czego teatr w Częstochowie miał 
coraz mniejszą widownię. W latach 1951–1961 Państwowymi 
Teatrami kierował już jednak Edmund Kron. Dzięki jego poli-
tyce repertuarowej, uwzględniającej szeroki wachlarz form te-
atralnych i wysoki poziom artystyczny, udało się w znaczący 
sposób poprawić wynik frekwencyjny. Sporym osiągnięciem 
artystycznym tego okresu była polska prapremiera (w 1954 r.) 
„Maskarady” M. Lermontowa w inscenizacji i reżyserii E. Kro-
na i J. Maślińskiego, ze scenografią W. Wagnera. Odniesione 
sukcesy postawiły teatr częstochowski w rzędzie najlepszych 
scen w kraju. W 1956 r. częstochowskiemu teatrowi nadano 
imię Adama Mickiewicza. Uroczyste przyjęcie nazwy odbyło 
się 30 marca 1957 r. i połączono je z wystawieniem „Konfedera-
tów barskich” A. Mickiewicza. 

Głośnym w całej Polsce stał się czas kierowania Teatrem im.  
A. Mickiewicza przez Augusta Kowalczyka - lata 1962–1966 
znane były jako tzw. częstochowski eksperyment teatralny. Eks-
ponowano wtedy współczesną dramaturgię polską. W sezonie 
1962/1963 na 12 premier wystawiono 9 sztuk współczesnych 
autorów polskich (w tym 6 prapremier i debiutów). Pomimo 
tego, że w 1963 r. teatr częstochowski zajął w telewizyjnym fe-
stiwalu Śląskiej Wiosny Teatralnej I miejsce (za przedstawienie 
„Kanada” J. Kurczaba), eksperyment repertuarowy dyrektora 
A. Kowalczyka nie sprawdzał się w wymiarze frekwencyjnym. 
W kolejnych latach widzów zaczęło ubywać. Dlatego sezon 
1966/1967 rozpoczął się już pod nową dyrekcją – Andrzeja Ura-
mowicza. Zgodnie z oczekiwaniami widzów powrócono do 
repertuaru obejmującego klasykę oraz współczesne sztuki pol-
skie i obce. W 1976 r. dyrektorem został Tadeusz Bartosik, któ-
ry starał się zasilić zespół aktorski nowymi talentami. Do roku 
1982, kiedy odszedł ze stanowiska, na częstochowskiej scenie 
prezentowano repertuar klasyczny, m.in. „Wojnę i pokój” wg 
L. Tołstoja, „Fantazego” J. Słowackiego, a także współczesny: 
m.in. „Po górach, po chmurach” E. Brylla, „Pluskwę” W. Maja-
kowskiego, „Domek z kart” E. Zegadłowicza. 

W latach 1979–1984 prowadzona była modernizacja i rozbudo-
wa budynku teatru. Spektakle odbywały się wówczas głównie 

w salach Filharmonii Częstochowskiej i Klubu „Politechnik”. 
Pomiędzy rokiem 1982 i 1984 dyrektorem naczelnym był ak-
tor Andrzej Jurczyński. W latach 1984–1988 funkcję dyrektora 
artystycznego pełnił Bogdan Michalik. Repertuar został zdomi-
nowany przez dramaturgię współczesną (m.in. „Opera za trzy 
grosze” B. Brechta, „Zmierzch” I. Babla, „Emigranci” S. Mroż-
ka, „Bal manekinów” B. Jasieńskiego). Zespół uczestniczył  
w ogólnopolskich festiwalach teatralnych, na których otrzymał 
szereg nagród i wyróżnień. Od 1988 do 1990 roku, podczas dy-
rekcji artystycznej Tadeusza Kijańskiego, pokazano premiery 
interesujących sztuk współczesnych: „Pocałunek kobiety–pa-
jąka” M. Puiga, „Kolacja na cztery ręce” P. Barza. Gościnne 
występowali znani aktorzy, m.in. Marek Walczewski, Janusz 
Gajos, Zofia Kucówna, Zdzisław Wardejn, a także Teatr Panto-
mimy Henryka Tomaszewskiego. 

W latach 1990–1994 dyrektorem był Ryszard Krzyszycha.  
W tym okresie zrealizowano premiery: „Wesela” S. Wyspiań-
skiego, „Szewców” S. I. Witkiewicza, „Brata naszego Boga” 
K. Wojtyły, „Księdza Marka” J. Słowackiego. Między rokiem 
1994 i 1997 dyrektorem naczelnym i artystycznym był Henryk 
Talar. Do ważniejszych przedstawień zrealizowanych za jego 
kadencji należały: „Boy’a wina” – spektakl kabaretowy, „Be-
stia i piękna” wg S. Grochowiaka, „Balladyna” J. Słowackiego, 
„Łysa śpiewaczka” I. Ionesco, „Lot nad kukułczym gniazdem” 
wg K. Keseya, „Faust” wg J. W. Goethego. Odbywały się liczne 
spektakle gościnne z udziałem m.in. Gustawa Holoubka, Ma-
riana Kociniaka, Leonarda Pietraszaka. 

W latach 1997–2003 dyrektorem naczelnym i artystycznym był 
Marek Perepeczko. Prowadzenie przez niego teatru zostało 
rozpoczęte premierą „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej 
w reżyserii Ignacego Gogolewskiego, z główną rolą Emilii 
Krakowskiej. Premiera połączona była z obchodami 70-lecia  
stałego zespołu teatralnego w Częstochowie. Za kadencji  
M. Perepeczki zrealizowano m.in. takie przedstawienia, jak: 
„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, (w ramach Roku Mickiewi-
czowskiego), „Czekając na Godota” S. Becketta, „Damy i hu-
zary” A. Fredry z udziałem Barbary Wrzesińskiej i Janusza Za-
krzeńskiego, „Rewizor” M. Gogola z główną rolą Perepeczki, 
„Śluby panieńskie” A. Fredry w reżyserii Andrzeja Łapickiego. 
W latach 2003–2006 stanowisko dyrektora naczelnego i arty-
stycznego zajmowała Katarzyna Deszcz. W tym okresie zreali-
zowano 11 przedstawień. Spektakl „Skrzyneczka bez pudła” 
wg W. Dymnego, w reżyserii Andrzeja Sadowskiego, otrzymał 
trzy nagrody na festiwalach ogólnopolskich, a także nagrodę 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla reżyse-
ra oraz dla Adama Hutyry (wyróżnienie aktorskie). Od 2006 r. 
dyrektorem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
jest Robert Dorosławski. Jego zastępcą do spraw artystycznych 
był w latach 2006–2018 Piotr Machalica, następnie stanowisko 
to objęła (w 2018 r.) Magdalena Piekorz.  

Juliusz Sętowski

Teatr w Częstochowie. Wizualizacja z lat 30. XX w.

Dyrektor teatru August Kowalczyk (w środku) w sztuce Aleksandra Fredry. Fot. F. Myszkowski.

Budowa teatru. Od lewej architekt Wiktor 
Strokołowski, z laską stoi Kazimierz Kühn, 
starosta powiatowy.
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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


