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co, gdzie, kiedy w lipcu 2021

T   ermomodernizacja ma zawsze aspekt 
nie tylko wymierny – ekonomiczny 
i  ekologiczny,  związany  z  niższymi 
kosztami ogrzania budynków, ich 

mniejszym wpływem na środowisko, wyrówna-
niem temperatury w salach lekcyjnych – ale i czy-
sto estetyczny. Docieplenie budynków szkolnych 
to  przecież  okazja,  aby  odświeżyć  ich  elewacje. 
Obiekty zyskują też nowe instalacje, oświetlenie, 
często także nowe okna czy drzwi. 
Łączny koszt prac w trzech wspomnianych pla-
cówkach, w ramach projektu „Termomoderni-
zacja  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Czę-
stochowie – etap II”, zamknął się sumą 6,3 mln 
zł – z czego unijne dofinansowanie wyniosło nie-

co ponad połowę tej kwoty, czyli ponad 3,4 mln 
zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata 
2014-2020  (Europejski  Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego).
Wykonawcą  prac  w  Szkole  Podstawowej  nr  1 
przy  ul.  Księżycowej  był  Zakład  Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowy Import Eksport „Kromar” 
ze Starokrzepic. Wartość robót to ponad 2 mln 350 
tys. zł brutto. Docieplono tam ściany zewnętrzne 
(z  wykonaniem  tynku)  i  dachy,  ściany  funda-
mentowe i piwnic, wyremontowano daszki nad 
wejściami i kominy (wraz z nadmurowaniem ich 
o warstwę docieplenia). Powstała opaska z kostki 
brukowej wokół budynku i schody zewnętrzne. 

Remont przeszła instalacja sanitarna (w zakresie 
centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejni-
ków) oraz elektryczna i odgromowa. Prace objęły 
też wykonanie podjazdów dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz remont tarasu.
Także firma ,,Kromar” zajęła się robotami w Szko-
le Podstawowej nr 41 (dawniej Gimnazjum nr 12) 
przy ul. Okólnej – wartość robót wyniosła tam po-
nad 2 mln zł brutto. Z kolei wykonanie inwestycji 
w  Szkole  Podstawowej  nr  32  przy  ul.  Przerwy 
Tetmajera  zlecono  firmie  F.U.H.  „Dziedzicki” 
z Konopisk. Wartość  robót  zamknęła  się  kwotą 
niemal 1 mln 770 tys. zł brutto. Inwestycje miały 
bardzo podobny zakres do tej w SP nr 1. 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 
I MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI 

Jak zawsze tego rodzaju inwestycje oznaczają nowe, estetyczne elewacje czy wymianę części okien i drzwi. Budynki 
stają się tańsze w utrzymaniu i bardziej przyjazne środowisku. Docieplone właśnie placówki to szkoły podstawowe: 

nr 1, 32 i 41. Miejski projekt termomodernizacji szkół trwa – prace w kolejnych ruszają albo zaczną się niebawem. 

- Udrożniony zostanie przejazd przez rondo na skrzyżowaniu ulic: Legionów/Żużlowa, tym sa-
mym przestaną obowiązywać objazdy aktywne przy zamknięciu.
 
- Zamknięty zostanie przejazd przez most nad Wartą w ciągu ulicy Mirowskiej. Zamknięcie bę-
dzie można ominąć, korzystając z objazdu ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła „al. 
Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” i dalej – al. Jana Pawła II poprzez Rondo Trzech Krzyży do 
ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym kierunku, a w przeciwnym – ulicami: Nadrzeczną 
do Ronda Trzech Krzyży i dalej al. Jana Pawła II do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” 
przez ulice: Drogowców i Srebrną do ul. Mirowskiej.
Możliwy  będzie  dojazd  do  szpitala  i  ul.  Żabiej  od  strony  Zawodzia  (od  strony  skrzyżowa-
nia  z  ul.  Faradaya).  Przez  most  nad Wartą  pozostawiony  zostanie  jedynie  przejazd  awaryjny 
dla  służb  ratunkowych  i  przejście  dla  pieszych  na  drugą  stronę  po  północnej  stronie  obiektu.  
 
Ponadto w drugim tygodniu lipca zostanie wprowadzona organizacja ruchu w związku z rozpo-
częciem wielkiej przebudowy al. Wojska Polskiego („DK-1”) w Częstochowie. 

W związku z realizacją 
strategicznych inwestycji 

drogowych, od 1 lipca zmieni się 
organizacja ruchu w obrębie 

dwóch placów budowy – 
informuje Miejski Zarząd Dróg. 

Do odwołania zostaną także 
wprowadzone zmiany tras 

dla większości 
linii autobusowych.
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KOLEJNE TRZY SZKOŁY
PO TERMOMODERNIZACJI



CZĘSTOCHOWA 
PRZYJAZNA KIEROWCOM

Częstochowa zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym 
rankingu miast przyjaznych kierowcom 

(w kategorii do 300 tys. mieszkańców). To znaczny przeskok 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy była czwarta.
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W eszliśmy w sezon wakacyjny, a więc także dłuższych i dal-
szych wyjazdów. Chyba więc nie najgorzej się składa, że mia-
sto ma akurat teraz przed sobą okres nieuniknionych utrud-

nień na drogach w związku z inwestycjami, jakie prowadzimy na rzecz 
,,Lepszej Komunikacji w Częstochowie”. Zanim będzie lepiej, musi być 
niestety nieco trudniej. 

Niedogodności czekają nas m.in. na przebudowywanej ulicy Złotej i re-
montowanej ulicy Mirowskiej, zaczyna się też wreszcie wielka przebudo-
wa DK-1, co oczywiście oznacza kolejne duże zmiany w organizacji ruchu, 
w bliższej i dalszej przyszłości. Będziemy usilnie namawiać wszystkich 
jadących tranzytem do omijania miejskiego odcinka DK-1 i jazdę obwod-
nicą autostradową A1. Może to da szansę na przejezdność alei Wojska 
Polskiego w ruchu lokalnym, choć niektóre ze zjazdów z DK-1 będą nie-
stety zamknięte, więc część mieszkańców czekają mało lubiane objazdy. 
Ważne jednak, że prace na DK-1, a prawdopodobnie w sierpniu także na 
DK-46, po okresie projektowania i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień 
i decyzji, wreszcie się zaczynają. 

Pamiętajmy też, że podczas gdy w jednych miejscach roboty drogowe do-
piero się rozpędzają, w innych ruch będzie wracał do normy – w lepszym 
standardzie. Przywracana jest drożność przejazdu przez rondo u zbiegu 
ulic Legionów i Żużlowej. To istotne także ze względu na dojazd do tere-
nów specjalnej strefy ekonomicznej. 

Już  jakiś czas  temu do użytku oddaliśmy zmodernizowane ulice – św. 
Brata Alberta, Hiacyntową (Północ), Narcyzową, Lawendową, Fiołkową, 
Liliową (Kiedrzyn), Sasankową (Wyczerpy) czy Zuchów (Błeszno). Go-
towy jest – po przebudowie – łącznik przy ul. Obrońców Westerplatte na 
Tysiącleciu, a także kolejny odcinek ul. Kościelnej na Stradomiu. Sfinalizo-
wane zostały też prace na ul. Boya-Żeleńskiego w Śródmieściu. 

Utrudnienia związane z gruntowną przebudową linii tramwajowej prze-
niosły  się  natomiast w  rejon  alei  Jana  Pawła  II.  Są  związane  najpierw 

z pracami przy północnym przejeździe przez torowisko, później przenio-
są się na południową stronę. Ograniczenia w ruchu są także efektem prac 
u zbiegu ulicy Orzechowskiego z aleją Wolności. 

Na  odnowione  tory  tramwaje  mają  –  według  zapewnień  wykonaw-
cy – wyjechać wczesną jesienią (oby już z początkiem roku szkolnego). 
Te ostatnie  tygodnie  robót musimy więc  jeszcze wytrzymać, ale chyba 
warto – bo ta inwestycja na dobre przeniesie nasz tramwajowy transport 
publiczny w XXI wiek. Nie dość, że po torach pojadą nowe ,,Twisty”, to 
jeszcze torowisko będzie bardziej ,,eko” – bo zanieczyszczenia powietrza, 
będące skutkiem ruchu drogowego mają być neutralizowane w centrum 
miasta przez płyty z antysmogowego betonu, a finalnie spłynąć do kana-
lizacji deszczowej. Inny odcinek torów w centrum miasta zostanie z kolei 
oddany do użytku w formule „zielonego”, czyli trawiastego torowiska.

Okres wakacyjny – mam nadzieję – będzie sprzyjał temu, aby do drogo-
wych komplikacji podejść z nieco większą cierpliwością. Przed wyjazdem 
na urlop albo po nim, warto znaleźć też czas na miejską kulturę. Ani nasz 
Teatr, ani Filharmonia długich wakacji nie planują –  to efekt doświad-
czeń ostatniego roku, zamkniętych przez pandemię sal, braku styczności 
z publicznością i chęć kulturalnej rekompensaty dla widzów i słuchaczy. 
Z wyjątkiem miesięcznej przerwy od połowy lipca do połowy sierpnia, 
Teatr zaprasza na spektakle, a nasi filharmonicy zapowiadają nową serię 
koncertów pod hasłem  ,,Letni  Jurajski Festiwal Muzyczny”. Będą więc 
okazje, aby do sąsiednich gmin wybrać się nie tylko w celach wycieczko-
wych, ale i… na koncert filharmoniczny. 

Życzę  Państwu  na  najbliższe  tygodnie  wyrozumiałości  wobec  drogo-
wców, wzajemnej życzliwości dla siebie, także na modernizowanych czę-
stochowskich drogach, a poza tym – oczywiście udanego, bezpiecznego 
i pogodnego lata.    

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

PYTAMY PREZYDENTA 

...o letnie miesiące 
na remontowanych drogach 
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CERTYFIKAT JAKOŚCI
DLA URZĘDU MIASTA

Urząd Miasta Częstochowy znalazł się w gronie laureatów VI edycji konkursu „Przyjazny Urząd”, 
organizowanego przez Quality Institute. Wyróżnienia przyznawane są najbardziej innowacyjnym 

i nowoczesnym urzędom w Polsce.

KORA PATRONKĄ PROMENADY ŚRÓDMIEJSKIEJ
Zgodnie z decyzją częstochowskich radnych, Promenada Śródmiejska będzie nosić imię 

Olgi Aleksandry Sipowicz, znanej powszechnie jako Kora.

LIPIEC 20213

R ada Miasta przyjęła  taką uchwałę pod-
czas sesji 24 czerwca. Promenadę Śród-
miejską oddano do użytku w ubiegłym 
roku,  powstała  na  dawnych  terenach 

składowych „Węglobloku”, pomiędzy al. Wolności 
i ul. Śląską.
Kora, właściwie Olga Aleksandra  Sipowicz  (primo 
voto Jackowska) urodziła się 8 czerwca 1951 r. w Kra-
kowie, a zmarła 28 lipca 2018 r. w Bliżowie. Polska 
piosenkarka rockowa i autorka tekstów, w latach 
1976–2008 wokalistka zespołu Maanam. Uważana za 

jedną  z  najbardziej  charyzmatycznych  i wybitnych 
postaci w historii polskiego rocka, za jego ikonę.
Maanam wydał 11 studyjnych albumów i wylanso-
wał kilkadziesiąt przebojów, m.in. „Boskie Buenos”, 
„Żądza pieniądza”, „O! nie  rób  tyle hałasu”, „Kra-
kowski spleen”, „Kocham cię, kochanie moje”, „To 
tylko tango” , „Lucciola”, „Anioł”, „Wyjątkowo zim-
ny maj”, „Róża”, „Zapatrzenie”, „Po prostu bądź”, 
„Po  to  jesteś  na  świecie”. Kora  była  autorką więk-
szości tekstów do piosenek Maanamu. Po rozpadzie 
zespołu kontynuowała karierę solową. 

Jak  co  roku,  przygotowany  przez 
portal oponeo.pl ranking to po-
równanie wybranych miejscowości  
i wyłonienie tych, które zapewniają 
najlepsze warunki osobom zmoto-
ryzowanym. Zestawienie przygoto-
wano na bazie danych z całego po-
przedniego  roku,  udostępnionych 
przez  urzędy  miast,  zarządy  dróg 
oraz aplikację do nawigacji Yanosik. 

Miastom przyjrzano się pod kątem 
8  kryteriów:  prędkość  jazdy,  ceny 
paliw,  koszty  ubezpieczeń,  liczba 
kolizji, parkowanie, ceny wymiany 
opon,  infrastruktura  dla  samocho-
dów elektrycznych, carsharing. 
Ranking  podzielono  na  dwie  gru-
py: miasta pomiędzy 180 a 300 tys. 
mieszkańców oraz ośrodki powyżej 
300  tys.  mieszkańców.  Zwycięzcy 
zostali  wyłonieni  po  zsumowaniu 
wyników  cząstkowych  ze  wszyst-
kich kategorii.

W  rankingu  aglomeracji  powyżej 
300 tys. mieszkańców, podobnie jak 
w dwóch poprzednich latach, lau-
reatem został Lublin, wyprzedzając 
Kraków, a także Łódź oraz Gdańsk. 
W kategorii miast liczących 180 - 300 
tys.  mieszkańców,  zeszłoroczny 
zwycięzca  –  Gliwice,  został  zde-
tronizowany  przez  Częstochowę, 
spadając na drugie miejsce. Kolejne 
pozycje  zajęły  kolejno:  Sosnowiec, 
Radom, Kielce, Rzeszów, Białystok, 
Katowice i Gdynia.

Jak wpłyną na punktację za 2021 rok 
intensywne prace drogowe i utrud-
nienia,  jakich  obecnie  doświadcza-
my i będziemy jeszcze doświadczać 
w mieście? Zobaczymy. W każdym 
razie - póki co - w zestawieniu z in-
nymi miastami, w wybranych przez 
twórców rankingu kategoriach, 
Częstochowa  wypada  naprawdę 
nieźle. 

K onkurs „Przyjazny Urząd” to tzw. 
„konkurs jakości” – proces certyfi-
kacji, który ocenia i promuje jed-
nostki szeroko rozumianego sek-

tora publicznego, cechujące się wysoką jakością 
obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, 
uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz no-
woczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultu-
ry pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje 
kapituła  złożona  z  naukowców  i  praktyków 
administracji  publicznej. Wyróżnienie w  kon-
kursie może  służyć budowaniu pozytywnego 
wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu 
zaufania w relacjach z  interesantami czy part-
nerami zewnętrznymi, a także dalszemu pod-
noszeniu  jakości  obsługi  klienta,  zgodnie  ze 
standardami określonymi w regulaminie. Ideą 
projektu jest nie tylko nagradzanie uczestni-

ków, ale przede wszystkim obiektywna i rzetel-
na ocena wprowadzonych w urzędach rozwią-
zań organizacyjnych w celu  ich doskonalenia. 
Kapituła przekazuje urzędom swoje rekomen-
dacje i zalecenia, które mają przyczyniać się do 
poprawiania  jakości  obsługi  interesanta.  Przy 
okazji  najwyżej  ocenione  urzędy  otrzymują 
certyfikaty  i godła  jakości „Przyjazny Urząd”, 
które są dla samorządów punktem odniesienia 
do  innych  certyfikatów,  takich  jak  ISO, Teraz 
Polska czy Gmina Fair Play. 
Poza certyfikatem, Częstochowa uzyskała Wy-
różnienie Nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd” 
(za  wdrożenie  najbardziej  zaawansowanych  
i  nowoczesnych  rozwiązań  w  świadczeniu 
usług publicznych) przyznawane za najwyższą 
ilość punktów zdobytych w procesie weryfika-
cji zgłoszeń konkursowych.
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W kategorii największej sensacji w rozgrywkach krajo-
wych w piłce nożnej sezonu 2020/2021 pobili chyba wszyst-

kich. Nikt przecież nie stawiał na Skrę Częstochowa, któ-
ra zamiast walczyć o utrzymanie się na drugoligowym 
froncie, rzutem na taśmę zakwalifikowała się najpierw 

do baraży, by następnie, ku zdumieniu futbolowej Polski, 
wygrać je we wręcz fenomenalnym stylu - w półfinale 1:0 

z Chojniczanką Chojnice, w finale 3:0 z KKS-em Kalisz. 

Nikt  nie potrafi mówić  o wyniku  Skry  bez 
zachwytu.  Szczególnie  twórcy  tego  histo-
rycznego dla „skrzaków” sukcesu. Szczerze 
mówiąc, do tej pory mam w sobie taką szcze-
niacką radość. To jest coś nieprawdopodob-
nego.  Nikt  z  nas  się  tego  nie  spodziewał. 
Chcieliśmy się utrzymać w lidze, a tymcza-
sem nasza drużyna wywinęła taki „numer”, 
że  dziś  możemy  pękać  z  dumy.  Jesteśmy 
klubem z niewielkim budżetem, bez jakich-
kolwiek gwiazd, za  to z  chłopakami w sie-
demdziesięciu  procentach  pochodzącymi 
z Częstochowy lub regionu. Ale ci gracze zo-
stawiali na boisku serce, pokazali charakter 
i sprawili wszystkim swoim sympatykom 
ogromną  radość  –  przekonuje  wiceprezes 
Skry, Piotr Wierzbicki.
Przez  lata  klub  z  serca  Częstochowy,  ze 
wspaniałym stadionem przy ul. Grunwaldz-
kiej,  zlokalizowanym  w  bezpośrednim  są-
siedztwie  Jasnej  Góry  (dziś  Skra  zajmuje 
obiekt  przy  ul.  Loretańskiej),  funkcjonował 
na obrzeżach krajowego futbolu. W połowie 
lat 90. XX w., pozbawiony w haniebny spo-
sób własnej bazy sportowej, przejętej w wy-
niku zmian uwłaszczeniowych dokonanych 
z  naruszeniem  prawa  –  co  potwierdził 
wyrok  sądowy  –  był  nawet  bliski  upadku. 
Wierzbicki  był  piłkarzem  Skry. W  najtrud-
niejszym  czasie  zawiadywał  klubem,  gdy 
ten wylądował sportowo w częstochowskiej 
A-klasie. Wspólnie z kolegą z boiska, Toma-
szem Musiałem i zaproszonym w 2006 r. do 
objęcia sterów w Skrze, lokalnym biznesme-
nem Arturem  Szymczykiem,  udało mu  się 
jednak  dokonać  prawdziwego  przełomu. 
I  choć reanimacja momentami postępowała 
z dużym  trudem, wydała wspaniały owoc: 
awans do I ligi.
Ten  owoc  to  pokłosie  świetniej  dyspozycji 
zawodników,  ale  też  pracy  trenera  Marka 
Gołębiewskiego  i  jego następcy, 31-letniego 

Konrada  Geregi.  Tego  drugiego  wspierał 
Jacek  Rokosa.  Gerega  to  jeden  z  ostatnich 
wychowanków  legendarnego  trenera  Ra-
kowa, Zbigniewa Dobosza. To on wspólnie 
z Maciejem Gajosem  (dziś Lechia Gdańsk), 
Mateuszem  Zacharą  (liga  bośniacka)  oraz 
Piotrem Noconiem  (Skra Częstochowa)  był 
przed  laty  nadzieją  częstochowskiej  piłki. 
Właściwie to, co wydarzyło się w ciągu tych 
kilku miesięcy, mogę określić jak piękny sen. 
Przecież jestem bardzo młodym szkoleniow-
cem.  Prowadzenie  zespołu  spadło  na mnie 
trochę niespodziewanie, gdy działacze poże-
gnali się z trenerem Markiem Gołębiewskim. 
Ale ten awans to też jego wielka zasługa. Nie 
można o  tym zapomnieć – przyznaje pełen 
pokory, skromny opiekun „skrzaków”. 
Gerega  z  powodzeniem  w  dalszym  ciągu 
mógłby kopać futbolówkę na boisku w roli 
zawodnika.  Jednak  dwa  i  pół  roku  stracił 
na  leczenie zerwanych więzadeł w kolanie. 
Z  pięciu  kluczowych  dla  mojej  przygody 
z futbolem lat, połowę spędziłem u lekarzy, 
na zabiegach i rehabilitacji, dochodzeniu do 
formy. Wiedziałem,  że  karierę  zawodniczą 
muszę  odłożyć  na  bok  i  postawić  na przy-
godę trenerską. Bardzo mi w tym wszystkim 
pomógł Jacek Magiera, Dziś to taki mój szko-
leniowy mentor – tłumaczy młody opiekun 
beniaminka I ligi. 
Zresztą  Magiera  tuż  po  wygraniu  baraży 
przez Skrę  jako  jeden z pierwszych pośpie-
szył z gratulacjami. Skra nie tylko sportowo 
zameldowała  się  u  wrót  ekstraklasy,  ale 
zgarnęła  też  premię  za  Pro  Junior  System, 
punktację  nagradzającą  występy  zespołów 
ligowych  z  zawodnikami  młodzieżowymi 
i własnymi wychowankami. A to kwota po-
nad miliona złotych.  Jak na budżet Skry  to 
rekordowe środki. 

Andrzej Zaguła

Częstochowianie  z pewnością  będą  faworytem 
dwumeczu  z  którąś  z  nadbałtyckich  ekip.  Ani 
zespoły  z Łotwy,  ani  tym bardziej  z Litwy nie 
należą  nawet  do  europejskich  średniaków. Na 
Łotwie,  skąd  pochodzi  napastnik  czerwono-
-niebieskich  Vladislavs  Gutkovskis,  przez  lata 
znacznie bardziej cenionym klubem było Skonto 
Ryga, regularnie dobijające się do Europy. Trze-
ba  jednak  pamiętać,  że  nawet  Legia  potrafiła 
przechodzić  prawdziwe  męczarnie  z  klubami 
z Łotwy. W 2012 r. stołeczny zespół tylko zremi-
sował na wyjeździe z Metalurgsem Lipawa (2:2) 
i  dopiero  u  siebie  przesądził  sprawę  awansu. 
W  2019  r.  łotewski  koszmar  przeżył, walczący 
o awans do fazy głównej Ligi Europy, Piast Gli-
wice. W dwumeczu uległ Riga FC, czym wpra-
wił w osłupienie niemal wszystkich obserwato-
rów rozgrywek w naszym kraju. 

Raków  zapowiada,  że  nie  zamierza  popełnić 
błędów Piasta. Częstochowianie pierwszy mecz 
rozegrają 22 lipca na wyjeździe, a rewanż zapla-
nowano tydzień później pod Jasną Górą. 

az

Częstochowski Raków 
po raz pierwszy w swojej 

historii wystąpi 
w europejskich pucharach. 

Przeciwnikiem piłkarzy Marka 
Papszuna w II rundzie 

kwalifikacji do Ligi 
Konferencji Europy, 
czyli nowej formuły 

rywalizacji zaproponowanej 
przez UEFA, będzie litewska 

Sūduva Marijampolė lub 
łotewska Valmiera FC. Te dwa 

zespoły zmierzą się ze sobą 
w I rundzie wspomnianych 

kwalifikacji. 

RAKÓW
GRA W LIDZE
KONFERENCJI

EUROPY 

7 czerwca, w wieku 88 lat, zmarł Andrzej Kalinin – pisarz, publicysta, 
członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor książki 

„I Bóg o nas zapomniał”, za którą otrzymał Nagrodę Literacką Czesława 
Miłosza. Od wielu lat był zaprzyjaźniony z naszym miastem. 

A ndrzej Kalinin urodził  się w 1933  r. w  Jędrzejowie. Marzył  o 
teatrze,  jednak gdy nie zdał egzaminów do szkoły aktorskiej, 
trafił do wojska, do kolonii karnej. Znalazł się w niej za ukry-

wanie, że w tamtych czasach jego ojciec (bohater wojny z bolszewikami, 
odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych) przebywał 
na Zachodzie. Później była nauka w zaocznym studium rachunkowości  
i zawodowa ścieżka księgowego. 

Literacki debiut przyszedł późno, bo dopiero w wieku 51 lat. Piastując 
stanowisko dyrektora częstochowskiego „Węglobloku”, Andrzej Kalinin 
poznał  syberyjską historię  zatrudnionego  tam dozorcy Antoniego Tu-
choskiego. Na jej podstawie napisał opowiadanie „Konie” - ukazało się 
ono w kwartalniku literackim „Arka”. Książka „I Bóg o nas zapomniał”, 
która przyniosła Kalininowi największą rozpoznawalność, była właści-
wie rozwinięciem tamtego debiutu. Jej fragmenty drukowano w prasie 
konspiracyjnej, a później czytano ją w Radiu Wolna Europa i Programie 
I Polskiego Radia. Z uwagi na wagę tematu, jaki porusza, a także dosko-
nały styl autora, książka ta została w latach 90. ubiegłego wieku wpisana 
na listę lektur szkolnych. Później Kalinin wydał jeszcze pięć książek: „Las 
wokół”, „Za progiem dnia”, „W cieniu złych drzew”, „A życie jak rzeka” 
oraz „Ze sztambucha starego komucha”. 

W roku 1995 Andrzej Kalinin otrzymał Stypendium Instytutu Literac-
kiego w Paryżu. Zawarta wówczas  znajomość  z  Jerzym Giedroyciem 
zaowocowała współpracą. W paryskiej „Kulturze” Kalinin opublikował 
m.in. opowiadania „Obrazki ze starych klisz” i „Wigilia białych niedź-
wiedzi”. To ostatnie, przetłumaczone potem na język angielski, czytane 
było w radiu BBC. 

Publikował w nowojorskim „Dzienniku Polskim” oraz współpracował 
z krakowskimi periodykami  literackimi „Arką”,  „Arcanami”  i  „Deka-
dą Literacką”. Był redaktorem „Notatnika Kulturalnego” wydawanego 
przez  „Gazetę  Częstochowską”.  Pisywał  do  „Dziennika  Częstochow-
skiego  24  godziny”  oraz  krakowskiego  i  częstochowskiego  wydania 
„Gazety Wyborczej”. Częstochowianie znali Andrzeja Kalinina również 
z organizowanych przez niego w Ratuszu spotkań z wybitnymi posta-
ciami ze świata kultury, nauki i sztuki. 

Za swój dorobek literacki Andrzej Kalinin otrzymał m.in. Złotą Odznakę 
„Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, order „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej Gloria Artis”, Nagrodę Literacką Czesława Miłosza i Nagrodę 
im. Karola Miarki za całokształt twórczości. W 1998 r. został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. 
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KONKURSY
W ROK-U 

EtnoBiblioteka
EtnoBiblioteka to cykl wydarzeń popularyzujących dziedzictwo 
kulturowe  społeczności  lokalnej,  który ma  zachęcić  mieszkanki 
i mieszkańców naszego miasta do aktywnego uczestnictwa w po-
znawaniu swojej tożsamości, zarówno poprzez historię,  jak i we 
współczesnych  kontekstach. Międzypokoleniowe  zajęcia  warsz-
tatowe, które poprowadzą lokalni twórcy rękodzieła i rzemiosła, 
pozwolą spędzić razem trochę czasu - co było utrudnione w okre-
sie  lockdownu. Organizatorzy chcą w ten sposób przywołać za-
pomniane lokalne tradycje. Wydarzenia w ramach projektu zapla-
nowano od 1 czerwca do 31 sierpnia, w różnych filiach Biblioteki 
Publicznej na terenie Częstochowy.

Za  nami  koncert  edukacyjny  przybliżający  mieszkańcom  Czę-
stochowy polską tradycję ludową, przyśpiewki i tańce z różnych 
regionów, poprowadzony 17 czerwca w Filii nr 14 (ul. Norwida 
17/21) przez Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz spacer pod 
hasłem „Zioła w tradycji ludowej”, czyli warsztaty rozpoznawania 
i praktycznego zastosowania ziół z łąk i pól, które poprowadziła 
Agata Zaskórska z Pracowni Fitoterapii Nimrodel. 

1 lipca o godz. 17.00, w Filii nr 9 (ul. Nowowiejskiego 15) będzie 
okazja do wysłuchania pierwszego wykładu z cyklu spotkań z hi-
storią żydowską (kolejne spotkania 6 i 27 lipca o godz. 17.00). Z ko-
lei 7 lipca odbędą się pierwsze warsztaty rękodzielnicze. Uczestni-

cy spotykają się w Filii nr 1 (al. Niepodległości 11), o godz. 17.00, 
aby wspólnie haftować makatki. Tydzień później, 14 lipca, w Filii 
nr 9 (ul. Nowowiejskiego 15), o godz. 16.00 odbędą się warsztaty 
rękodzieła, podczas których powstaną kwiaty z bibuły, wycinanki 
ludowe i podłaźniczki. Ostatnie warsztaty,  przeprowadzone zo-
staną 21 lipca o godz. 17.00, w Filii nr 8 (ul. Księżycowa 2), a po-
święcone będą pisankom i palmom wielkanocnym.

W programie nie zabrakło też edukacyjnych wycieczek. Na 24 lip-
ca, na godz. 11.00 zaplanowano spacer po Cmentarzu Żydowskim, 
a 28 sierpnia o godz. 11.00 będzie okazja zwiedzić piwnicę przy ul. 
Stary Rynek, w której po likwidacji getta ukrywali się częstochow-
scy Żydzi. 

Dla tych którzy chcą poznać lepiej legendy regionu ziemi często-
chowskiej, już 8 lipca o godz. 18.00, w Filii nr 10 (ul. Michałowskie-
go 20) przygotowano spotkanie z Mirosławem Zwolińskim -  au-
torem zbioru legend związanych z naszym regionem. Na 9 lipca, 
na godz. 18.00, w Bibliotece Głównej (Al. NMP 22) zaplanowano 
wieczór  z  legendami  ziemi  częstochowskiej,  które  przeczytają 
Marta Honzatko i Maciej Półtorak z Teatru im. Adama Mickiewi-
cza, a o oprawę muzyczną zadba Agata Półtorak – skrzypaczka 
związana z krakowską Piwnicą pod Baranami. 

Nie zabraknie też atrakcji dla małych artystek i artystów! 16 sierp-
nia o godz. 17.00, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (al. Kościuszki 
4) wykonają oni, wspólnie z artystką wizualną Emilią Dudziec, Et-
noMural. W ramach projektu odbędą się także zamknięte warsz-
taty rękodzieła adresowane do podopiecznych Częstochowskiego 
Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 

Organizatorzy cały czas przyjmują także zgłoszenia w konkursie 
fotograficznym  pod  hasłem  „Przydrożne  kapliczki”.  Na Wasze 
prace czekają do 16 sierpnia, a konkurs skierowany jest do wszyst-
kich, którzy ukończyli 15 lat. Do wygrania fantastyczne nagrody 
rzeczowe! Jury wybierze najlepsze fotografie, które znajdą się na 
wystawie,  a  jej wernisaż odbędzie  się  26  sierpnia o godz.  18.00, 
w Bibliotece Głównej (Al. NMP 22). 

A to  jeszcze nie wszystko! W lipcu i sierpniu częstochowska Bi-
blioteka realizuje także projekt Zabookuj wakacje, dofinansowa-
ny przez Urząd Miasta Częstochowy, w ramach którego odbędą 
się warsztaty plastyczne,  ilustratorskie i teatralne dla dzieci oraz 
warsztaty kodowania dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na stronie 
Biblioteki: http://biblioteka.czest.pl/ oraz na jej mediach społecz-
nościowych: 
FB: https://www.facebook.com/bibliotekaczestochowa
IG: https://www.instagram.com/biblioteka_czestochowa

W czasie wakacji w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego będzie się 
dużo działo! Warsztaty, koncert edukacyjny, spacer, wycieczka, wykłady – a to wszystko 

w związku z realizacją projektu EtnoBiblioteka, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 
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K onkurs im. Haliny Poświatowskiej ma na celu po-
budzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, 
promocję utalentowanych poetów, integrację środo-

wisk literackich oraz zainteresowanie mieszkańców Często-
chowy i regionu formą wyrazu artystycznego, jaką jest poezja. 
Konkurs  jest adresowany do twórców po debiucie  (dla au-
torów  po  debiucie  książkowym  lub  prasowym)  oraz  de-
biutujących,  których  wiersze  nie  były  dotąd  publikowane. 
W konkursie mogą brać udział poeci z kraju  i z zagranicy, 
piszący w  języku polskim, w wieku od 16  lat. Warunkiem 
jest nadesłanie zestawu wierszy  (niepublikowanych w wy-
dawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani 
nienagradzanych w innych konkursach poetyckich, niepubli-
kowanych również na portalach literackich) zawierającego do 
5 utworów własnego autorstwa i o dowolnej tematyce. 
Prace  konkursowe  należy  przesłać  do  10  września  br.  do 
godz. 14.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: poezja@
rok.czestochowa.pl.  Nadesłany  zestaw  wierszy  powinien 
być opatrzony słownym godłem oraz odpowiednim opisem: 
„debiut” lub „po debiucie”. Do wiadomości należy dołączyć 
w formie skanu wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do 
pobrania ze strony internetowej organizatora www.rok.cze-
stochowa.pl). Jurorzy otrzymają do oceny wyłącznie zestawy 
wierszy opatrzone godłami, bez wglądu w nazwiska auto-
rów. Wszelkie  szczegółowe  informacje  znajdują  na  stronie: 
https://rok.czestochowa.pl/n/42.-ogolnopolski-konkurs-
poetycki-im.-haliny-poswiatowskiej-101

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do 
udziału w dwóch konkursach: 42. edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej oraz 
w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Video, ergo sum 

- Widzę, więc jestem”. 

Z onkurs  fotograficzny „Klimaty Częstochowy” wraca po 
blisko trzyletniej przerwie – do udziału w nim zaprasza 
Miasto Częstochowa wraz z Muzeum Częstochowskim. 

To już jego 14. edycja.
Celem  ,,Klimatów”  jest  ukazanie walorów kulturowych,  archi-
tektonicznych,  przyrodniczych  i  turystycznych  Częstochowy, 
pokazanie  za  pośrednictwem  fotograficznego  medium  życia 
w najróżniejszych jego obszarach. Mile widziane jest niebanalne 
potraktowanie „Klimatów”.
Termin  nadsyłania  prac mija  o  północy,  10  października  2021 
roku, a uczestniczki i uczestnicy nadsyłają  je poprzez specjalny 
panel na stronie www.klimatyczestochowy.pl (po wcześniejszej 
rejestracji).
Tym razem najlepsze zdjęcia wybierze  jury w składzie: Łukasz 
Kolewiński, Piotr Kras, Kamil Pawlik oraz Jarosław Respondek. 
Główna nagroda w konkursie to 1900 zł, druga – 1100 zł, a trzecia 
– 700 zł.
Wystawa pokonkursowa planowana jest na listopad w Pawilonie 
Wystawowym w Parku im. ks. Stanisława Staszica. 
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie:
www.klimatyczestochowy.pl .

BIBLIOTEKA



 „Z miłości i wiatru…” to wystawa przeplatająca różnorodne 
 techniki (fotografię, malarstwo, rysunek, pastele) 

 i prezentująca dzieła różnych artystów, m.in. Ludwika 
 Maciąga, Piotra Naliwajko, Leszka Żegalskiego, Stanisława 

Chomiczewskiego, Janusza Szpyta, Jana Norberta 
 Dubrowina. Centralne miejsce w tym projekcie zajmuje 

 jednak ekspozycja twórczości Zofii Raczkowskiej. To właśnie 
 prace tej nietuzinkowej fotografki są punktem wyjścia do 
 budowania niezwykłej narracji o sztuce, naturze i pasji. 

WYSTAWA

Z ofia  Raczkowska  była  członkinią  Związku  Polskich  Ar-
tystów  Fotografików,  autorką  wielu  publikacji  albumo-
wych, laureatką europejskich konkursów. Poza uczestnic-
twem w licznych wystawach międzynarodowych, swoje 

prace  prezentowała  na  wystawach  indywidualnych  w  Kolumbii 
(1983  r.), Danii  (1985  r.),  Szwecji  (1985  r.), Warszawie  – w  galerii 
Związku Polskich Artystów Fotografików (1990 r.). Jej artystyczną 
specjalizacją była fotografia koni i to w tej dziedzinie stała się wy-
bitną specjalistką.  

Fotografią zainteresowała się na początku lat 60. XX w. Zaczynała 
od  zdjęć  rodzinnych,  szybko  jednak  zajęła  się  fotografią  prasową 
i  fotoreportażem. Z czasem zaczęła  łączyć  te zajęcia z miłością do 
koni - i to one stały się wiodącym tematem jej zdjęć. Wybór stałego 
motywu w żadnym stopniu nie ograniczał kreatywności i świeżo-
ści spojrzenia – Zofia Raczkowska wykonywała fotografie różnymi 

technikami,  w  odmiennych  okolicznościach  i  świetle,  w  różnych 
częściach Polski i poza jej granicami. W fotografii barwnej wypraco-
wała swój własny, niepowtarzalny styl, z zastosowaniem malarskiej 
kolorystyki, nazywany często „impresjonistycznym”. 

Przez dwadzieścia lat była autorką zdjęć do katalogów słynnych i przy-
noszących wielkie wpływy aukcji koni arabskich. Lubiła fotografować 
te zwierzęta w naturalnej scenerii, tam, gdzie przychodziły na świat, 
gdzie  dorastały,  skąd później  były  nabywane przez  najlepszych  ho-
dowców i pasjonatów. Można ją było spotkać z aparatem w Stadninach 
Koni Arabskich w  Janowie Podlaskim, w Michałowie, Białce. Dzięki 
pasji i mozolnej pracy Zofii Raczkowskiej zbudowano sporą dokumen-
tację fotograficzną arabów - tych najpiękniejszych z koni.

Wystawę „Z miłości  i wiatru...” będzie można podziwiać w Miej-
skiej Galerii Sztuki od 22 lipca do 29 sierpnia. 

MIŁOŚĆ I WIATR 
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OWADY
EGZOTYCZNE
 Wystawa „Ulotne piękno. Egzotyczne owady świata z kolekcji Muzeum 
 Częstochowskiego” to prezentacja kolekcji owadów z najodleglejszych 
 zakątków globu, znajdującej się w zbiorach Działu Przyrody naszego 
 muzeum. Będzie można ją podziwiać od 24 lipca do 24 października, 

 w Pawilonie Wystawowym w Parku im. Staszica. 

Na ekspozycję złoży się około tysiąca okazów najpiękniejszych 
motyli i chrząszczy świata. Występowanie określonych gatun-
ków  owadów  uzależnione  jest  od  warunków  klimatycznych 
i szaty roślinnej, charakterystycznej dla danego obszaru. W ta-
kim też ujęciu, czyli według krain zoogeograficznych, zostanie 
zaprezentowana omawiana kolekcja.                                                                             

Największa na świecie liczba i różnorodność owadów występu-
je w krainie neotropikalnej. Na każdej wystawie przyrodniczej 
błękitne motyle z rodziny Morphidae (Morfidy) - o pięknych, 
metalicznie  połyskujących  we  wszystkich  odcieniach  koloru 
niebieskiego skrzydłach - najbardziej przyciągają uwagę zwie-
dzających. 

Z  kolei  do  występującej  w  krainie  indoaustralijskiej  rodziny 
Papilionidae  (Pazie)  należą  największe,  a  także  najpiękniejsze 
motyle świata. Szczególnie wyróżniają się ogromne pazie rajskie 
z rodzaju Ornithoptera. Niektóre z nich zostały wpisane na czer-
woną listę IUCN jako zagrożone wyginięciem.

Krainę etiopską  tworzy kontynent afrykański na południe od 
Sahary i Madagaskar. Występujące tutaj motyle najczęściej ubar-
wione są w różnych odcieniach koloru czerwonobrązowego lub 
piaskowego – typowych dla afrykańskiego krajobrazu. W Afry-
ce występują także najlepiej latające motyle na świecie - Chara-

xes brutus. Z powodu szybkiego lotu na dużych wysokościach 
rzadko trafiają one do kolekcji entomologicznych, ale na wysta-
wie „Ulotne piękno” będzie można je podziwiać. 

Odrębny zbiór stanowią motyle nocne i chrząszcze – reprezen-
tanci  wszystkich  wymienionych  wyżej  krain  geograficznych. 
W  częstochowskim  muzeum  zobaczymy  wśród  chrząszczy 
między  innymi największego chrząszcza świata, południowo-
amerykańskiego Dynastes hercules. 

Ekspozycja  „Ulotne  piękno”  jest  także  punktem  wyjścia  do 
rozważań  na  temat  rozwoju  nowożytnej  nauki.  Okazją,  by 
przedstawić sylwetkę żyjącej na przełomie XVII i XVIII w. Marii 
Sybilli Merian. Jej nowatorskie obserwacje zainspirowały m.in. 
obalenie  teorii  samorództwa  oraz  zwróciły  uwagę  na  istotne 
problemy współczesności,  takie  jak wycinanie  lasów tropikal-
nych w Amazonii.

Przede wszystkim jednak wystawa ta poświęcona jest pamięci 
dr. Andrzeja W. Skalskiego, przyrodnika i dyrektora Muzeum 
Częstochowskiego  w  latach  1975-1991. W  tym  roku mija  25. 
rocznica jego śmierci oraz 40. rocznica otwarcia zorganizowanej 
przez niego wystawy „Klejnoty brazylijskiej dżungli”.

 Ewa Kaczmarzyk

WYSTAWA

 Dynastes Hercules 

 Urania Ripheus 

 Morpho Didius 

 Papilio Rumanzovia 

 Morpho Catenarius  Ornithoptera Priamus  Goliathus 

 Troides Magellanus 

 Charaxes Brutus 

 Papilio Zalmoxis 

T rzecia  już  edycja  Fujifilm  Moment  Street  Photo 
Awards skierowana jest do osób z całego świata, zaj-
mujących się fotografią uliczną – zarówno profesjo-

nalnie, jak i amatorsko. Organizatorzy czekają na zdjęcia do 
7 listopada. W tegorocznym jury zasiądą: Maciej Dakowicz, 
Maciej  Jeziorek,  Ania  Kłosek,  Joanna  Mrówka,  Jarosław  
Respondek, Karolina Trapp.

Nagrodą  główną  jest  aparat  Fujifilm X-pro3  z  obiektywem 
Fujinon XF 23 mm f/2.0 R WR oraz plecak Peak Design Eve-
ryday 20l v2. W puli nagród są również nagrody pieniężne 
i rzeczowe. Ponadto najlepsze fotografie zostaną zaprezento-
wane w grudniu na wystawie pokonkursowej, w katalogu, na 
stronie oraz w mediach społecznościowych konkursu.
Organizatorem konkursu jest Miasto Częstochowa oraz OPK 
„Gaude Mater”. Sponsorem tytularnym, głównym partnerem 
konkursu i fundatorem aparatu z obiektywem jest firma Fuji-
film. Partnerem konkursu jest również sklep cyfrowe.pl.
Szczegóły oraz regulamin – na stronie internetowej www.
momentstreetphoto.pl .

K onkurs  fotograficzny  „Klimaty  Częstochowy” 
wraca po blisko trzyletniej przerwie – do udziału 
w nim zaprasza Miasto Częstochowa wraz z Mu-

zeum Częstochowskim. To już 14. edycja konkursu.
Celem  ,,Klimatów”  jest  ukazanie  walorów  kulturowych, 
architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Często-
chowy, pokazanie za pośrednictwem  fotograficznego me-
dium życia w najróżniejszych jego obszarach. Mile widziane 
jest niebanalne potraktowanie „Klimatów”.
Termin  nadsyłania  prac mija  o  północy,  10  października 
2021 roku, a uczestniczki i uczestnicy nadsyłają je poprzez 
specjalny panel na stronie www.klimatyczestochowy.pl (po 
wcześniejszej rejestracji).

Tym razem najlepsze zdjęcia wybierze jury w składzie: Łu-
kasz  Kolewiński,  Piotr  Kras,  Kamil  Pawlik  oraz  Jarosław 
Respondek. Główna nagroda w konkursie to 1900 zł, druga 
– 1100 zł, a trzecia – 700 zł.
Wystawa pokonkursowa planowana jest na listopad w Pa-
wilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica.
Wszystkie  informacje  o  konkursie  dostępne  są  na  stronie 
www.klimatyczestochowy.pl .

RUSZYŁY DWA
FOTOGRAFICZNE

KONKURSY
Fotografki i fotografowie – nie tylko z naszego 
miasta – będą mieć olbrzymie pole do popisu. 
Wystartowały dwa konkursy – międzynarodo-

wy ,,Fujifilm Moment Street Photo Awards”  
i lokalny ,,Klimaty Częstochowy”.

FOTOGRAFIA
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 Sala kinowa to miejsce wyjątkowe i na swój sposób 
 magiczne. Przez kilkanaście miesięcy pandemii 

 i powracających lockdownów, można było się przekonać, 
 że nie zastąpi jej nawet najwygodniejsza kanapa, 

 największy telewizor i najbogatsze serwisy streamingowe 
 czy VOD. Projekcja filmowa w kinie to swoisty rytuał, 

 generujący specyficzną atmosferę i sprzyjający 
 wyjątkowemu skupieniu. Co więcej, każde kino ma swój 
 odrębny klimat, „obrządek”. W Częstochowie na tym tle 
 wyróżnia się Kino Studyjne OKF Iluzja, które od ponad 

 30 lat wychowuje kolejne pokolenia kinomaniaków. 

Siła Iluzji 

FILMOWA CZĘSTOCHOWA

Na magię  częstochowskiego kina 
studyjnego  składa  się  kilka  ele-
mentów. Po pierwsze - kameralna 
atmosfera,  wolna  od  popcornu, 
napojów  gazowanych  i  półgo-
dzinnych bloków reklamowych. 
Od  czternastu  lat  jej  strażnikami 
są Wierni Kinomani, czyli  rzeźby 
Elżbiety  Chodorowskiej  przy-
gotowane  specjalnie  na  4.  edycję 
Nocy Kulturalnej, które na dobre 
zadomowiły  się  w  sali  kinowej 
Iluzji.  Po  drugie  -  kluczowy  jest 
wyjątkowy  repertuar.  Od  ponad 
trzech  dekad  OKF  niezawodnie 
dostarcza zarówno najlepsze filmy 
artystyczne, festiwalowe, jak i am-
bitną rozrywkę filmową. Sięga po 
kinematografie  z  całego  świata, 
w  przeróżnych  estetykach  i  kon-
wencjach. Nie boi się dokumentu, 
animacji  czy  krótkiego  metrażu. 
Repertuarową wisienką  na  torcie 
są  spotkania  z  twórcami,  repliki 
festiwali filmowych oraz przeglą-
dy filmów. 

Ponieważ kino OKF Iluzja jest ki-
nem  zrzeszonym  w  prestiżowej 
sieci Europa Cinemas, zasadniczą 
część  oferty  stanowią  filmy  eu-
ropejskie i polskie. Od pewnego 

czasu prezentujemy też tzw. „kon-
tent alternatywny”, czyli opery, 
balety, musicale, sztuki teatralne 
i  wystawy  na  ekranie.  Szczegól-
nie  lubiane  przez  naszą  publicz-
ność  są  transmisje  operowe  oraz 
filmy  o  sztuce.  Natomiast wśród 
filmów, które cieszą się u nas naj-
większą popularnością, są przede 
wszystkim  filmy  polskie  – mówi 
Iwona  Kwincińska,  kierowniczka 
kina OKF Iluzja. 

Po  trzecie  wreszcie  -  ważna  jest 
unikatowa  społeczność  groma-
dząca  się  na  seansach.  Jest  duża 
grupa  stałych  bywalców,  którzy 
starają  się  nie przegapić  żadnego 
filmu,  jest  sporo  prawdziwych 
kinomaniaków  i  ciągła  rotacja 
osób,  które  szukają  na  ekranie 
inspiracji, tematów do zadumy 
i  estetycznych  przeżyć.  Tworzy 
się  rozciągnięta ponad wszelkimi 
różnicami (wieku, profesji, statusu 
społecznego)  wspólnota  kinowej 
pasji.  OKF  Iluzja  konsekwentnie 
wychowuje  też kolejne pokolenia 
miłośników kina, chociażby orga-
nizując  seanse w  ramach progra-
mu  Nowe  Horyzonty  Edukacji 
Filmowej. 

Nowe  Horyzonty  Edukacji  Fil-
mowej to projekt przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich, a także dla przedszko-
laków,  realizowany  przez  cały 
rok szkolny w ramach filmowych 
cykli tematycznych. Każdy pokaz 
poprzedza prelekcja multimedial-
na,  wprowadzająca  uczestników 
w tematy podejmowane w danym 
filmie.  Projekt  realizujemy  od  11 
lat,  co  roku  bierze w  nim  udział 
ok. 2000 uczniów – opowiada 
Iwona  Kwincińska.  -  Film  jest  tą 
dziedziną sztuki, z którą odbiorca 
styka się najwcześniej i najczęściej, 
ale to nie znaczy, że w naturalny 
sposób  potrafi  z  niej  korzystać. 
Filmy oglądamy od najmłodszych 
lat – najpierw proste, zabawne 
kreskówki, potem nieco bardziej 
złożone animacje, filmy akcji, ko-
medie. Zależy nam na  tym, żeby 
na takim prostym odbiorze filmu 
nie  poprzestać,  żeby widz  potra-
fił  odczytywać  film  jako  przekaz 
kulturowy,  żeby wiedział,  jak  na 
jego  znaczenie  wpływa  montaż, 
muzyka czy plany filmowe, żeby 
potrafił  film  zanalizować  i  umiał 
odebrać  go  szerzej  niż  tylko  po-
przez  akcję,  czyli  po  prostu  zro-

zumiał. Temu właśnie  służy pro-
gram NHEF. 

Początki  częstochowskiego 
Ośrodka Kultury Filmowej to rok 
1989 i ambicje, by stworzyć praw-
dziwe medialne centrum kultury. 
Jednak systemowa  transformacja 
nie była najlepszym czasem na re-
alizację tego typu projektów, dla-
tego plany musiały zostać szybko 
zweryfikowane. OKF został włą-
czony w struktury Biura Wystaw 
Artystycznych  (dziś Miejska Ga-
leria  Sztuki),  a  jego  przestrzeń  
ograniczono do jednej kameralnej 
sali. Tyle  jednak wystarczyło, by 
to  miejsce  błyskawicznie  zyska-
ło  status  kultowego.  Na  starcie, 
przybywające do miasta z kilku-
miesięcznym  opóźnieniem  pre-
miery przeplatano klasykami. 
Z czasem jednak repertuar zaczął 
się konsekwentnie rozwijać i two-
rzyła  się  autentycznie  niepowta-
rzalna atmosfera. 

Od  1989  roku,  przez  długie  lata 
graliśmy  dwa  seanse  dziennie, 
w  godzinach  wieczornych.  Na 
ogół były to filmy prezentowane 
miesiąc  lub dłużej po premierze, 

fot
. A

da
m 

Ma
rko

ws
ki

sporo  klasyki  z  Filmoteki  Naro-
dowej,  z  którą mieliśmy umowę 
i wiele starszych tytułów z taśmy 
VHS,  wyświetlanych  na  telebi-
mie.  Dużą  popularnością  wśród 
częstochowian cieszyła się klasy-
ka  filmowa,  szczególnie  amery-
kańska,    przeglądy  tematyczne 
i  monograficzne  oraz  spotkania 
z twórcami kina. Z czasem współ-
pracę  z  Filmoteką  musieliśmy 
zakończyć ze względu na ograni-
czenia wynikające z nowego pra-
wa autorskiego, z tego samego 
powodu zakończyły się projekcje 
z VHS - wspomina kierowniczka 
OKF Iluzja. - Obecnie w każdym 
miesiącu  na  ekrany  trafia  ok.  40 
różnych  filmów.  Ze względu  na 
to,  że  dysponujemy  tylko  jedną 
salą,  możemy  zagrać  niewielką 
część  z  nich  i  musimy  bardzo 
starannie  dobierać  repertuar.  Je-
śli mamy możliwość, staramy się 
oglądać filmy wcześniej na  festi-
walach i pokazach dla „kiniarzy”, 
jeśli  nie,  kierujemy  się  przede 
wszystkim zdobytymi nagroda-
mi  i   pokazami na prestiżowych 
festiwalach, nazwiskami reżysera 
i aktorów, rankingami w pismach 
filmowych oraz recenzjami. Nato-

miast nigdy o wyborze filmu nie 
decyduje „spodziewany sukces 
frekwencyjny”.  Wolimy  zapre-
zentować  wartościowy  tytuł  dla 
kilku osób niż czysto komercyjny 
film dla – potencjalnie – większej 
widowni. 

Bolesna  prawda  jest  taka,  że 
przełom XX i XXI wieku był eks-
tremalnie trudnym czasem dla 
częstochowskich  kin  i  w  miarę 
„suchą  nogą”  przeszedł  przez 
niego  jedynie OKF. Dzięki  temu 
łatwiej było przeprowadzać kolej-
ne modernizacje. W 2008 r. wpro-
wadzono komputerowy system 
sprzedaży  biletów,  w  2012  r. 
zakupiono  cyfrowy  projektor 
i ekran przystosowany do projek-
cji 3D. W końcu, w 2015 r. prze-
prowadzono gruntowny remont 
sali, dzięki czemu zyskała ona nie 
tylko elegancki wygląd, ale rów-
nież  wygodne  fotele.  Poszerzała 
się  też  sieć  kontaktów  -  od  2003 
r. OKF należy do stowarzyszenia 
Europa Cinemas i Ogólnopolskiej 
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, 
a od 2013 r. również do Sieci Pol-
skich  Kin  Cyfrowych.  Ważna 
wizerunkowa zmiana miała miej-

sce w ramach obchodów 20-lecia 
kina – ogłoszono wtedy konkurs 
na zmianę nazwy i od tego czasu 
oficjalnie  jest  Kinem  Studyjnym 
OKF Iluzja. 

Co  ważne,  nasze  lokalne  kino 
od lat namawia, by nie tylko 
oglądać filmy, ale także samemu 
spróbować  chwycić  za  kame-
rę.  „Częstochowa  w  kadrze”  to 
odbywający  się w OKF  konkurs 
dla  amatorów,  będący  prawdzi-
wym spiritus movens tutejszego 
środowiska  niezależnych  fil-
mowców.  Wszystko  zaczęło  się 
w 1994  r.  - konkurs odbywał  się 
początkowo  pod  nazwą  „Teraz 
Ja!” i miał charakter ogólnopolski. 
Jednak już w 1997 r. postawiono 
na wymiar  lokalny  – Częstocho-
wa  miała  być  bohaterem,  tłem 
lub tematem krótkich filmowych 
opowieści. Pomysł ten okazał się 
strzałem  w  dziesiątkę.  Młodzi 
twórcy przez lata wykazywa-
li  się  olbrzymią  kreatywnością, 
ciekawymi pomysłami na  to,  jak 
pomieścić nasze miasto w kadrze. 
Czasami były to projekty bardzo 
wprost, a czasami bardzo, bardzo 
abstrakcyjne. Wśród nadsyłanych 

prac przeplatały się fabuły, doku-
menty, impresje, teledyski itd. Fi-
nał konkursu to też zawsze małe 
święto w kinie. Najpierw wspól-
ne oglądanie wszystkich nadesła-
nych filmów, a później ogłoszenie 
wyników i chwila celebracji. 

W ciągu ostatniego półtora roku, 
wraz  z  kolejnymi  falami  pande-
mii, OKF Iluzja zmuszony był na 
dłuższe  okresy  zamykać  swoją 
salę.  Dołączył  natomiast,  wraz 
z innymi kinami studyjnymi, do 
internetowej  platformy  MOJE-
eKINO.PL,  która  jest  serwisem 
VOD  proponującym  dobre,  am-
bitne  filmy  i wspierającym małe 
kina. Dziś przede wszystkim na-
mawiamy,  by  jak najczęściej dać 
się  na  żywo  uwieść  magii  kina, 
poczuć  tę  atmosferę  na  własnej 
skórze.  Jednak  w  natłoku  co-
dziennych  obowiązków  mało 
kto z nas ma czas na to, by kilka 
razy  w  tygodniu  zaliczyć  seans 
w  naszym OKF,  dlatego  pomię-
dzy osobistymi wizytami w sali 
kinowej warto  zaglądać  również 
do sali wirtualnej i w ten sposób 
dorzucić cegiełkę dla Iluzji. 
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JAK BYĆ NIEPOKORNYM 
W ŚWIECIE FILMU
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Jego „Balanga” i „Darmozjad polski” powstawały, gdy odchodził PRL i rodziła się wolna Polska. Pojawiły się 
wśród filmów Wajdy, Kutza, Pasikowskiego, Żamojdy, Koterskiego i wywołały sporą burzę w kinowym świecie. 
Były niegrzeczne i wymykały się wszelkim próbom zaszufladkowania. W części widzów budziło to zachwyt, 
innych odstraszało. Po tak mocnym wejściu wydawało się, że Łukasz Wylężałek na długie lata zajmie pozycję 
etatowego filmowego buntownika. On postanowił jednak ponownie wszystkich zaskoczyć i odsunął się w cień. 
Dziś jego filmy wciąż znajdują nowych, młodych fanów - może dlatego, że świat wokół nas znów lekko wiruje.

Początki

Łukasz Wylężałek: Jestem absolwentem IV LO 
im. H. Sienkiewicza. Dużo chodziłem do kina, 
oglądałem  sporo  filmów.  Interesowały  mnie 
niełatwe  tytuły:  „Szarża Lekkiej  Brygady” To-
ny’ego Richardsona,  „Barry Lyndon” Stanleya 
Kubricka. Kino brutalne, takie, w którym prze-
moc staje się sztuką samą w sobie, w ogóle mnie 
nie obchodziło. Zresztą teraz również nie lubię 
takich filmów. Nie przemawia do mnie Taranti-
no. Doceniam jednak „If” Lindseya Andersona - 
o rebelii, która odbywa się w kampusie. Tam za 
sceną strzelaniny kryje się głębszy sens. 

Po pierwszym nieudanym starcie na Filmów-
kę w Łodzi trafił do redakcji historycznej TVP, 
gdzie usłyszał o realizacji nowego filmu Woj-
ciecha  Marczewskiego  „Zmory”  i  zatrudnił 
się  przy  nim. Marczewski  zaproponował mu 
później współpracę (na stanowisku asystenta) 
przy realizacji filmu „Klucznik”, razem praco-
wali  również  przy  „Dreszczach”.  To właśnie 
Marczewski  nauczył  go  rzemiosła  filmowego 
-  jak  potem  wielokrotnie  będzie  wspominał 
Wylężałek. To także ten reżyser namówił go do 
ponownego startu na łódzką Filmówkę.

Domokrążca

ŁW: Na studiach wszyscy moi koledzy kręcili 
swoje  etiudy  pod Wojciecha Hassa,  który  był 
wtedy wykładowcą  i  rektorem. Zbuntowałem 
się i zrobiłem etiudę wbrew regułom panującym 
na  uczelni.  Do  projektu  zaprosiłem  Zbignie-
wa  Zamachowskiego,  Ewę  Telegę,  Wojciecha 
Nowaka i Andrzeja Krukowskiego. W ten spo-
sób  powstał  „Domokrążca”  -  czarna  groteska 
i opowieść filozoficzna w jednym. Film nie spo-
tkał  się  z  entuzjazmem  i  został  skrytykowany 
przez Hassa. Trafił jednak na Festiwal Filmowy 
w Oberhausen. Razem z operatorem Marcinem 
Isajewiczem pojechaliśmy tam stopem. Wszyst-
ko potraktowaliśmy jako przygodę. Kiedy doje-
chaliśmy, okazało  się,  że pokaz naszego filmu 
odbył się dzień wcześniej. Z zaskoczeniem przy-

jęliśmy później wiadomość, że zdobył on nagro-
dę  główną.  Na  bankiet  poszliśmy w  krótkich 
spodenkach. Po powrocie do szkoły czekała nas 
feta. Hass mnie wtedy przeprosił.

Film  Wylężałka  był  także  nominowany  do 
studenckiego Oscara, czyli dorocznej nagro-
dy przyznawanej studentom szkół filmowych 
przez Amerykańską Akademię  Sztuki  i Wie-
dzy  Filmowej.  Zdobył  również  kilka  innych 
nagród.  Później  młody  reżyser  zrealizował 
jeszcze  inne  etiudy.  Jako  pracę  dyplomową 
nakręcił „Ludożercę”. Opowieść o królu ludo-
żercy, który na koniec swego panowania posta-
nawia pozostawić po sobie demokratycznego 
następcę  tronu. W  filmie  ponownie  wystąpił 
Zbigniew Zamachowski.

Balanga

ŁW: „Balanga” była moim pierwszym filmem, 
który  udało  się  zrealizować.  Do  współpracy 
przy  nim  zaprosiłem  innego  reżysera  rodem 
z Częstochowy, Darka Gajewskiego. W Polsce 
zachłystywaliśmy się wtedy Europą i nadzieją, 
że  teraz wszystko będzie dobrze.  Ja myślałem 
inaczej,  że  przegapiamy  swoją  szansę,  że  pa-
trzymy przez  grubą  szybę  na  „dziki  zachód”. 

Bierzemy to, co widzimy, a nie to, co czujemy. 
Nie do końca  rozumieliśmy, w  jakich  czasach 
żyliśmy. Ponieważ ludzie nie dostawali z tych 
przemian za dużo, rodziła się agresja. Siłę prze-
bicia mieli wówczas ludzie cwani - ja w tym fil-
mie chciałem to pokazać na przykładzie szkoły. 
Podobny świat pokazywał Władek Pasikowski, 
tylko że w sposób komercyjny. 

Muńka  do  „Balangi”  ściągnął  Darek  Gajew-
ski, pomimo tego, że sam był z Traugutta, a ja 
i  Zygmunt  kończyliśmy  Sienkiewicza.  Tak  się 
złożyło, że wcześniej nie znałem T.Love, nawet 
piosenkę  „IV  Liceum Ogólnokształcące”  usły-
szałem później.  Jednak, ponieważ byłem pun-
kowcem, to ich „King” bardzo mi się spodobał 
i  wykorzystaliśmy  go w  filmie. W  zamian  za 
zgodę na wykorzystanie utworu daliśmy Muń-
kowi rolę pijaczka. Zespół z kolei wykorzystał 
fragmenty „Balangi” w swoim teledysku. 

Film kręciliśmy w warunkach obozowych, cza-
sami spaliśmy w jednym pokoju w wynajętym 
przez Darka Gajewskiego mieszkaniu za Żela-
zną Bramą. W tej klitce odbyły się również zdję-
cia do filmu. Choć w „Balandze” w jednej scenie 
pojawia  się  Pałac  Kultury,  wszyscy  twierdzili 
zgodnie, że akcja  dzieje się gdzieś na prowincji. 
Do filmu zapraszałem aktorów, których znałem 
i którzy po koleżeńsku zgadzali się w nim za-
grać. W  ten  sposób w  „Balandze”  znaleźli  się 
Marcin Troński, Maciej Kozłowski, Zofia Merle, 
Stanisława Celińska. Krzysztof Globisz. Po po-
kazie  filmu  na  festiwalu w Gdyni,  spotkałem 
się z krytyką. Nie podobało się to, że w zacho-
dzących zmianach nie dostrzegam pozytywów. 
W  związku  z  tym wyjechałem  z Gdyni.  Film 
otrzymał na Festiwalu nagrodę za debiut,  jed-
nak ja jej nie odebrałem. Po „Balandze” chciałem 
iść za ciosem i nakręcić kolejny film, ale nie da-
łem rady. Pojawiły się głosy, żebym zrobił film 
pogodniejszy, prezentujący dobrą wizję Polski. 
Ja natomiast nie chciałem zmieniać swojego sty-
lu.  Skutek  –  dostałem  szlaban. Nie  oglądałem 
„Balangi” ze 30 lat. 

W filmie oprócz Muńka Staszczyka pojawili się 
też  inni częstochowianie, obsadzeni w głów-
nych  rolach  naturszczycy:  Paweł  Fesołowicz 
i Jacek Pałucha. „Balanga” zrealizowana była 
w  Studio  Filmowym  im.  K.  Irzykowskiego, 
a krytyk Tadeusz Sobolewski napisał po pre-
mierze filmu, że to polskie „Miasteczko Twin 
Peaks”. Inni doszukiwali się podobieństw do 
wczesnych nowel Marka Hłaski. 

Darmozjad

ŁW: Kiedy wychodziłem ze Szkoły Filmowej, 
miałem  już  gotowy  scenariusz  do  kolejnego 
filmu -  „Darmozjad polski”. Scenariusz prze-
leżał na biurkach wiele lat. Znów budził kon-
trowersje.  Udało  się  go  wreszcie  zrealizować 
w 1997  roku,  czyli  cztery  lata po „Balandze”. 
W  końcu  znalazło  się  kilka  osób w  telewizji, 
które postanowiły mi pomóc i powstał pierw-
szy „niezależny” polski film. Film robiony był 
poza  strukturami  redakcji  filmowej,  z  bardzo 
małym budżetem, trochę w tajemnicy i w ka-
talogach  telewizyjnych  był  opisany  jako  pro-
gram rozrywkowy, aby nikogo nie kłuł w oczy. 
Aby  informacja nie wydostała  się niepotrzeb-
nie przed czasem zakończenia produkcji - za-
trudniłem tylko tych zaufanych aktorów: Jana 
Peszka,  Zbyszka  Zamachowskiego,  Annę  Sa-
musionek oraz aktorów z Teatru im. A. Mickie-
wicza w Częstochowie:  Adama Hutyrę,  Ewę 
Kulę, Andrzeja Iwińskiego, Waldemra Cudzi-
ka,  Agnieszkę  Łopacką,  Marka  Ślosarskiego. 
W filmie wykorzystaliśmy  również  kostiumy 
ze spektaklu „Lot nad kukułczym gniazdem”, 
który  wyreżyserowałem  w  częstochowskim 

Teatrze. Z racji ogólnej tajemnicy, „Darmozjada 
polskiego” nie można było zmontować w War-
szawie,  dlatego  zrobił  to  debiutant Mirosław 
Kęsiak, który wcześniej montował tylko newsy. 

Warto tu dodać, że za zdjęcia w filmie odpo-
wiedzialny  był  Bartosz  Prokopowicz,  wte-
dy  świeżo  upieczony  absolwent  Filmówki, 
a obecnie ceniony operator. Kiedy „Darmo-
zjad polski” wreszcie powstał, został pokaza-
ny  na  Festiwalu Warszawskim,  gdzie  zrobił 
furorę. W Gdyni również. Jego wartość doce-
nili Jerzy Kawalerowicz i Elżbieta Czyżewska. 
Na festiwalu gdyńskim film zdobył Nagrodę 
Specjalną Jury, Anna Samusionek nagrodę za 
drugoplanową rolę żeńską, Andrzej Iwiński - 
za drugoplanową rolę męską, a Stanisław Kul-
czyk,  scenograf z Teatru  im. A. Mickiewicza 
-  za kostiumy. Mimo  to „Darmozjad polski” 
nie trafił do szerokiej dystrybucji i pokazywa-
no go tylko w klubach studenckich. Często był 
tam porównany z wczesnym Milosem Forma-
nem  i  czeskim  nowofalowym  kinem  sprzed 
kilkudziesięciu lat. 

Film o Muńku

ŁW: W 2015  roku  zrobiłem  swój  ostatni  film 
związany  z Częstochową  –  drugą  część  opo-
wieści o Muńku Staszczyku. Przy tej produkcji 
Darek Gajewski, mój asystent, podjął się zrobie-
nia wywiadów z  osobami  znającymi Muńka: 
Walterem Hełstowskim,  Jurkiem Owsiakiem, 
Robertem  Brylewskim,  Tomkiem  Lipińskim. 
Powstało bardzo dużo materiału. Okazało się, 
że przede mną ogrom pracy przy jego wyborze 

i wtedy wpadłem na pomysł, aby zastosować 
przy nim inną metodę. Pojedyncze zdanie skła-
daliśmy ze słów lub wyrażeń wypowiadanych 
przez kilkoro osób. W ten sam sposób monto-
waliśmy fragmenty koncertów. Początek z jed-
nego występu, środek z drugiego, a z trzeciego 
koniec.  Film  zawieźliśmy  do Warszawy  jako 
pewnego rodzaju prowokację. Okazało się, że 
zastosowanie wspomnianej metody było strza-
łem w dziesiątkę.

Film  o  Muńku  był  już  drugim  (po  obrazie 
„Śmierć  leszczom”  z  1993  r.)  filmem Wylę-
żałka  o  tym muzyku.  Powstał  film  o  poecie 
Zygmuncie  Staszczyku,  kronikarzu  pewnej 
rzeczywistości. Nacisk  postawiony  został  na 
teksty Muńka, a nie na ich muzyczny kontekst 
i popularność. Do udziału w przedsięwzięciu 
reżyser zaprosił między innymi harcerzy, pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z podczęsto-
chowskiego Olsztyna, a także tworzony przez 
seniorów warszawski zespół Cała Praga Śpie-
wa.  Ekipa  filmowa  gościła  w  Zespole  Szkół 
Przemysłu  Mody  i  Reklamy  im.  Reymonta 
w Częstochowie. A do  śpiewania  zachęcono 
uczniów szkoły.

Teraźniejszość

Częstochowski  reżyser  mieszka  obecnie 
w domu z ogrodem - z dala od miasta, przy 
jednej z cichych, olsztyńskich ulic. Rzadko ko-
rzysta z telefonu i konta mailowego. Lubi, gdy 
rano budzi go kot. W tym spokojnym miejscu 
wciąż jednak pracuje – pisze scenariusze. 

Magda Fijołek

FILMOWA CZĘSTOCHOWA



Oczywiście częstochowski klasztor pojawiał się w kinie już wcześniej. Kręcono tu 
chociażby sceny do jednego z najbardziej kasowych polskich filmów okresu mię-
dzywojennego „Pod Twoją obronę” (1933 r.) Józefa Lejtesa . Ten czarno-biały 
klasyk opowiada historię pilota i konstruktora, Jana Polaskiego, który ulega wy-
padkowi lotniczemu i traci władzę w nogach. Na duchu stara się go podtrzymać 
jego ukochana Maryla (w parę zakochanych wcielili się gwiazdorzy przedwojen-
nego kina, Adam Brodzisz  i Maria Bogda, którzy w życiu prywatnym  też byli 
parą). Namawia go na pielgrzymkę na Jasną Górę. Tam Polaski zostaje uzdrowio-
ny. Finałowe sceny filmu to nie tylko melodramatyczny happy end, ale również 
szansa,  by zobaczyć,  jak wyglądał  ruch pątniczy w  latach 30. XX w. Ciekawie 
będzie zestawić ten obraz z filmem „Wszystko będzie dobrze” (2007 r.) Toma-
sza Wiszniewskiego.  Tutaj  cud  wyprosić  chce  dwunastoletni  Paweł,  którego 
mama umiera na raka. W jej intencji chłopiec postanawia przebiec z rodzinnego, 
nadmorskiego miasteczka do Częstochowy. W drodze towarzyszy mu jego na-
uczyciel wychowania fizycznego (w tej roli fenomenalny Robert Więckiewicz), 
borykający się z problemem alkoholowym. Jedna z ostatnich scen rozgrywa się 
w naszym mieście i jest to już zupełnie inna od przedwojennej sceneria. Zmieniła 
się Częstochowa, Jasna Góra, zmienili się sami pielgrzymi - a widzowie tego fil-
mu nie mogą liczyć na klasyczne dobre zakończenie, w duchu przedwojennego 
kina. 

Jasna Góra jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem w naszym mieście, nie powin-
no więc dziwić, że to właśnie ona jest też największym magnesem dla filmowców. 
W tym kontekście nie można rozpocząć naszego przeglądu inaczej, niż od „Potopu” 
(1974 r.) Jerzego Hoffmana -  dzieła  ikonicznego nie  tylko dla  polskiego  kina, 
ale  również dla Częstochowy  jako planu filmowego.  To  było wielkie wydarzenie 
– w mieście pojawiła  się  ekipa przenosząca na  ekran niezwykle ważną dla wielu 
Polaków prozę Henryka  Sienkiewicza. Każdy  chciał  to  zobaczyć na własne oczy, 
a może nawet wziąć w tym udział. Filmowa wersja siedemnastowiecznej Obrony 
Częstochowy wymagała setek statystów. Ludzie masowo brali więc urlopy, urywali 
się ze szkół i uczelni, byle tylko móc pojawić się na planie. Każdy marzył, że uda 
mu się tam spotkać Daniela Olbrychskiego i inne gwiazdy. Hoffman ze swoją ekipą 
wychodził zresztą naprzeciw temu zaangażowaniu częstochowian, spotykając się 
z nimi na dyskusjach w klubach i świetlicach. Pamięć o tym wydarzeniu nadal żyje 
w naszym mieście – powraca ono regularnie we wspomnieniach, artykułach praso-
wych, a pamiątki z planu przechowuje Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Udało 
się nawet odnaleźć amatorski film Feliksa Krajewskiego, który własną kamerą do-
kumentował pracę na planie „Potopu”.  

Swego czasu sporo zamieszania zrobiła też w naszym mieście ekipa „Idealnego 
faceta dla mojej dziewczyny” (2009 r.) .  Na  potrzebę  jednego  z wątków 
tego filmu (w reżyserii Tomasza Koneckiego i na podstawie scenariusza An-
drzeja  Saramowicza)  kręcono  w  III  Alei  scenę  przejścia  pielgrzymki  przez 
główną arterię miasta. Całość miała trochę wyolbrzymiony, nieco surrealistycz-
ny wydźwięk - w scenie brali udział: młoda kobieta w bieli  i na szczudłach, 
ksiądz, statyści-pielgrzymi z plakietkami i chustami z napisem „Radio Zawsze 
Dziewica” - co w niektórych, bardziej konserwatywnych środowiskach, wy-
wołało sporo niepokoju i sprzeciw. 

Od pewnego czasu filmowcy w Polsce lubią poruszać tematy dotyczące za-
angażowania Kościoła Katolickiego w  ruch  opozycyjny w  czasach  PRL  i  - 
z  oczywistych względów  - niektóre  z  tych obrazów były kręcone  również 
w  Częstochowie.  Idealnym  przykładem  jest  „Popiełuszko. Wolność jest 
w nas” (2009 r.) Rafała Wieczyńskiego . Bardzo ważnym momentem tego 
filmu, opowiadającego o kapłanie Solidarności, są sceny kręcone z udziałem 
kilkutysięcznego tłumu pielgrzymów, zgromadzonego na jasnogórskim pla-
cu. Z kolei na premierę  i  szeroką dystrybucję  czeka  jeszcze film „Klecha” 
(2021 r.) Jacka Gwizdały. Przedstawia on historię księdza Romana Kotla-
rza – w tę postać wcielił się Mirosław Baka - który działał w Radomiu jako 
duszpasterz  i w czerwcu 1976  r. wspierał protestujących  robotników. Był 
z tego powodu represjonowany i w sierpniu 1976 r. zmarł w niewyjaśnio-
nych okolicznościach W Częstochowie kręcone były sceny pielgrzymkowe, 
ponieważ Ksiądz Kotlarz wielokrotnie prowadził pątników na Jasną Górę.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że pielgrzymki i Jasna Góra to nie jedyne elementy o fil-
mowym potencjale w naszym mieście. Kręcili u nas reżyserzy z najwyższej półki  i często 
kierowali kamerę w nieoczywiste miejsca. Częstochowską hutę  jako plan filmowy wybrał 
Andrzej Żuławski, gdy w 1996 r. kręcił „Szamankę” .  Film  wywołał  olbrzymi  skandal, 
bo Żuławski po raz kolejny w odważny sposób zdecydował się opowiadać o ludzkiej sek-
sualności,  tym razem nawiązując przede wszystkim do ezoterycznych, wschodnich sposo-
bów myślenia o seksie. Polscy krytycy nie zostawili na „Szamance” suchej nitki (za granicą 
przyjęcie było zdecydowanie cieplejsze), a plotki o demonicznym konflikcie na planie, między 
reżyserem i aktorami, krążyły jeszcze przez długie lata. Również w Hucie Częstochowa nagry-
wana była jedna scena z kultowych „Psów 2: Ostatnia Krew” (1994 r.) Władysława Pasikow-
skiego . To tutaj po wyjściu z więzienia znalazł pracę Franz Maurer (w tej roli oczywiście 
Bogusław Linda, który grał również w „Szamance”), tuż przed tym, jak znów trafił do gang-
sterskiego światka. 

MIASTO 
JAKO PLAN 

FILMOWY
Częstochowa wielokrotnie pojawiała się na ekranach 
kinowych. W bardzo różnych okresach i kontekstach. 

Czasami można ją było rozpoznać na pierwszy rzut 
oka, innym razem była skutecznie zakamuflowana. 

Występowała pod własnym imieniem lub wcielała się 
w zupełnie odmienne przestrzenie. Zapraszamy na 

ekspresowy przegląd wybranych filmów, które 
kręcone były w naszym mieście. Zachęcamy do 

wycieczki po Częstochowie odmienionej magią kina. 

Okolice częstochowskiego Starego Miasta posłużyły z kolei jak jeden z planów filmowych dla 
„Wspomnienia lata” (2016 r.) Adama Guzińskiego . Obraz ten może nie okazał się kinowym 
superhitem, ale szybko znalazł grono wiernych fanów. Jest coś uwodzącego w tej leniwej, parnej 
narracji o dojrzewaniu, końcu dzieciństwa  i kryzysie w rodzinie. Podczas seansów w często-
chowskim OKF-ie publiczność „Wspomnienia lata” entuzjastycznie reagowała, gdy na ekranie 
pojawiały się okolice ulic Garncarskiej, Małej czy Krakowskiej – grały one co prawda zupełnie 
inne miejsca, ale dla widowni z naszego miasta były w pełni rozpoznawalne. Swoje pięć minut na 
wielkim ekranie miał też stadion Arena Częstochowa, pojawiający się w filmie „Żużel” (2020 r.) 
Doroty Kędzierzawskiej. To w sumie wydaje się zupełnie zrozumiałe, bo trudno wyobrazić sobie 
współczesną opowieść o czarnym sporcie, która w jakiś sposób nie zahaczałaby o nasze miasto. 

Oczywiście  nie  sposób wymienić wszystkich  filmów,  które  przenosiły Częstochowę  na wielki 
ekran. Szczególnie, jeśli dodać do tego te kręcone w bezpośredniej okolicy (Jura Krakowsko-Czę-
stochowska jest bardzo popularnym planem filmowym), to lista ta robi się naprawdę spora. Na 
koniec wreszcie nie można pominąć Łukasza Wylężałka, który - jako reżyser stąd - doskonale zna 
Częstochowę. Wplótł  ją do  swojego „Darmozjada Polskiego” (1998 r.) . Ta niezwykła filmo-
wa opowieść ma wiele lokalnych smaczków: częstochowskich aktorów (zagrali m.in. Adam Huty-
ra, Andrzej Iwiński, Michał Kula, Waldemar Cudzik, Agnieszka Łopacka), częstochowską muzykę 
(tworzyli ją m.in. Antoni Gralak, Mateusz Pospieszalski, Arkadiusz Skolik) i częstochowskie lokacje 
(na ekranie Areszt Śledczy, Miejski Dom Kultury, piekarnia „Anna” z ulicy Ogrodowej i lotnisko 
Rudniki). Przede wszystkim jednak „Darmozjad Polski” ma status filmu kultowego i w pełni na to 
zasługuje. Prowokuje do kinowej kontemplacji, marzeń i rozmyślań. Jednym słowem -  to lektura 
obowiązkowa dla wszystkich miłośników kina autorskiego, nie tylko tych z naszego miasta.
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Magda Fijołek: Aktorzy zgodnie mówią, że po lock-
downie mają dużo energii twórczej, czy tak też jest 
w Pani przypadku?

Magdalena Cielecka:  Trzeba  rozróżnić  teatr 
i  plan filmowy, ponieważ  rzeczywiście w  te-
atrze praktycznie nie mogliśmy grać przez cały 
okres pandemii. Były takie malutkie „okna po-
godowe” - jak ja to nazywam - i wtedy można 
było zagrać kilka spektakli. Mogliśmy co praw-
da prowadzić próby, ale nie zawsze miało  to 

sens, bo sytuacja była dynamiczna i zmieniała 
się z miesiąca na miesiąc. Do teatru rzeczywi-
ście wracamy bardzo stęsknieni sceny, publicz-
ności,  wspólnego  grania  spektakli,  ale  także 
spotykania się po nich. Byłam też spragniona 
teatru jako widz i teraz mogę ponownie zasiąść 
na widowni, a to sprawia wielką przyjemność. 
Natomiast  plany filmowe nie  były w  zastoju 
pandemicznym, choć oczywiście praca na nich 
toczyła się w różnych konfiguracjach i w róż-
nym  rytmie.  Ja  sama  zrobiłam w  tym  czasie 
dwa  sezony  serialu  „Chyłka”.  Można  zatem 
powiedzieć, że byłam mocno zajęta, choć mu-
szę przyznać, że  jestem bardzo stęskniona ki-
nowej fabuły.

Właśnie, ostatni film pełnometrażowy, w którym 
Pani zagrała, to „Ciemno, prawie noc” z 2019 roku. 
Czy teraz możemy się spodziewać jakiejś nowej pro-
dukcji z Pani udziałem? 

To jest bardzo niewygodne pytanie, bo nie 
mogę  mówić  o  filmach,  które  nie  są  jeszcze 
w  produkcji.  Jeśli  jednak  wszystko  pójdzie 
dobrze,  to wkrótce  zacznę  pracę  nad  trzema 
projektami filmowymi. Proszę trzymać kciuki, 
aby przynajmniej jeden z nich udało się zreali-
zować. 

Porozmawiajmy zatem o produkcji serialowej, która 
zdobyła ostatnio dużą popularność wśród widzów. 
Pani chyba także lubi rolę Chyłki...

Rzeczywiście lubię tę postać. Czuję, że do niej 
pasuję, że w jej przypadku nie robię nic na siłę, 
niczego  nie  udaję.  Choć  w  moim  zawodzie 
z tym lubieniem postaci bywa różnie - można 
lubić  pracować  nad  rolą,  a  samą  postać  nie-
koniecznie darzyć  sympatią. Można  też  lubić 

postać, a nie lubić nad nią pracować, bo nastrę-
cza kłopotów lub tryb pracy jest niewygodny, 
niewdzięczny. We wrześniu wchodzę na plan 
piątej i ostatniej dla mnie odsłony Chyłki. Roz-
staję się z tą postacią dla higieny psychicznej, 
dla własnego rozwoju i płodozmianu. Wydaje 
mi się, że dużo Chyłce dałam i ona mnie też, ale 
energia po obu stronach jest już na wyczerpa-
niu, wiec teraz każda z nas musi już iść w swo-
ją stronę. Obiecuję jednak, że w tej ostatniej dla 
mnie serii dam z siebie wszystko. 

Widzowie będą pewnie zawiedzeni, że to koniec. 
Tym bardziej, że w serialu czuć ekranową chemię 
pomiędzy Panią a Filipem Pławiakiem czy Jakubem 
Gierszałem. Wygląda na to, że jest to udana współ-
praca...

Tak, super się z nimi gra. Są bardzo różni, grają 
różne postacie,  jednak wszyscy  jesteśmy bar-
dzo dobrze skonfigurowani. Jeśli chodzi o Fi-
lipa Pławiaka - już na zdjęciach próbnych coś 
między nami kliknęło. Mogę o nas powiedzieć, 
że  jesteśmy  samosprawdzającym  się duetem. 
Co  ciekawe,  nigdy  razem  nie  pracowaliśmy. 
Chociaż  -  tu  anegdotka  –  Filip  przypomniał 
mi, że zagrał malusieńką rolę w „Wenecji” Jana 
Jakuba Kolskiego, gdzie jako młody kleryk po-
dawał mi kawę, czego w ogóle nie pamiętałam. 
Jeśli natomiast chodzi o Kubę Gierszała, to spo-
tkaliśmy się już wcześniej na planie: w „Moral-
ności Pani Dulskiej”  i w „Najlepszym”. Poza 
tym znamy się z Kubą prywatnie, więc między 
nami też nie było żadnych barier do pokona-
nia. Uważam, że  jest on w tym serialu świet-
nie obsadzony, bo gra zło o pięknej i niewinnej 
twarzy.

W Pani rolach serialowych przeważają postacie 
zimnych blondynek. Domyślam się, że nie lubi Pani 
takiego szufladkowania i stąd poszukiwanie w fabule 
innych typów charakterologicznych.

To  jest  nasze  oczywiste  zadanie,  aby nie  dać 
się włożyć w szufladkę i zamknąć na kluczyk. 
Chociaż  oczywiście  jest  to  też  część  tego  za-
wodu,  szczególnie  kiedy  zagramy  jakąś  rolę 
wiarygodnie. Od razu jesteśmy wtedy sklasy-
fikowani jako taki, a nie inny typ. My, aktorzy 
o tym wiemy i świadomie korzystamy z wa-

runków, którymi obdarzyła nas natura. Jednak 
każdy  poszukujący  aktor  chce  się  zmierzyć 
z innymi kolorami samego siebie. Tylko w ten 
sposób można się rozwijać, zaprzeczając z góry 
narzuconemu wizerunkowi. Choć oczywiście 
najczęściej dostajemy role po literze.

Nie unika Pani też zmiany wizerunku fizyczne-
go. W filmie Patryka Vegi „Pitbull. Niebezpieczne 
Kobiety” jest Pani zniszczona życiem, zaniedbana, 
wręcz odrażająca, z kolei w „Najlepszym” jest ko-
bietą przysadzistą.

Dla mnie jest to świadome wchodzenie w po-
stać tak, żeby widz w nią uwierzył. Nie chodzi 
o  to, że mam ambicję czy ochotę pokazać się 
z innej strony. Każdy myślący i kreatywny ak-
tor marzy o tym, żeby zawsze być jak najbliżej 
postaci. Nie ma też nic przyjemniejszego, bar-
dziej kręcącego, niż zagrać - tak jak Pani mówi-
ła - nieatrakcyjną, zaniedbaną kobietę, a potem 
pokazać  się  na premierze  tego  samego filmu 
w atrakcyjnej odsłonie. Można wtedy pokazać, 
że rola jest rolą, a my, aktorzy prywatnie jeste-
śmy kompletnie inni.

Nie wszystkie aktorki tak daleko się posuwają 
w zmianach wizerunku fizycznego w filmie...

Życzyłabym  sobie  więcej  takich  możliwości 
zmian. Dziwię się tym aktorkom, które tego nie 
robią i wyglądają w każdej postaci tak samo. Są 
jednak  i  takie,  które  się  tego  kompletnie  nie 
boją: Agata Kulesza, Kinga Preis, Agata Buzek, 
Dorota Kolak. Inspiruje mnie to. 

Czasami przy okazji którejś z amerykańskich pre-
mier ujawnia się, że w ramach przygotowań do roli 
aktor musiał przebywać w jakimś obcym dla siebie 
środowisku. Czy Pani też tak robi, czy w kreowaniu 
roli kieruje się raczej wyczuciem? 

To  zależy,  jaki  to  film  -  czasami  wystarczy 
wyczucie,  tak  jak  Pani  powiedziała  i  wejście 
mentalne, ale czasami trzeba coś przećwiczyć. 
Już nie mówię o sytuacjach, kiedy czegoś nie 
umiemy - ja na przykład musiałam nauczyć się 
nurkować na potrzeby „Wenecji” Jana Jakuba 
Kolskiego.  Z  wodą  jestem  trochę  na  bakier, 
a w filmie była scena, że ratuję synka z pod-
wodnych  głębin. Musiałam  się  tego  nauczyć 
i  było  to  dla mnie dosyć  trudne  zadanie,  ale 
zrobiłam to. Kiedy mówi Pani o przebywaniu 
w  obcym  dla  siebie  środowisku  i wspomina 
o  „Pitbullu”,  to  rzeczywiście  przed  tą  pracą 
spędziłam weekend w Ostrowi Mazowieckiej, 
przez trzy noce z rzędu patrolując z policjan-
tami  tamtejsze  ulice.  Muszę  powiedzieć,  iż 
naoglądałam  się wtedy  takich  rzeczy,  że  na-
ładowałam  tak  zwany  skarbczyk  aktorski  na 
kilka innych ról. To doświadczenie było nie do 
przecenienia – świat, jaki zobaczyłam, ogrom-
ne spektrum ludzkich zachowań i losu. 

Gotowa na
wszystko

 Aż trudno uwierzyć, że Magdalenę Cielecką oglądamy na ekranie 
już od ponad 25 lat. Wszystko zaczęło się od filmu Barbary Sass 
„Pokuszenie” i nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Od tamtego czasu Magdalena Cielecka wciąż jest aktorką 
poszukującą w swym zawodzie różnorakich odcieni i niestroniącą 
od zmiany wizerunku. 
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BALLADA LUDOWA
 W częstochowskim teatrze swoje kariery zaczynali albo rozwijali wybitni 

 twórcy. Jednym z nich był Henryk Kluba – reżyser filmowy, aktor, ale także 
 pedagog. Dziś kojarzony przede wszystkim z Łódzką Szkołą Filmową. 
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Henryk Kluba urodził się w 1931 r. w Przystaj-
ni,  nieopodal  Częstochowy.  Swoje  pierwsze 
kroki aktorsko-reżyserskie  stawiał w Często-
chowie, w Studium Teatralnym przy Teatrze 
im.  Adama  Mickiewicza.  Dopiero  w  roku 
1959 ukończył reżyserię w Państwowej Wyż-
szej  Szkole Filmowej w Łodzi. Zanim zaczął 
swoją  filmową  przygodę,  próbował  dzienni-
karstwa w częstochowskiej edycji „Dziennika 
Łódzkiego”. Również  reżyseria nie była  jego 
pierwszym  wyborem  związanym  z  filmem. 
Zaczynał jako aktor w szkolnych filmach Ro-
mana Polańskiego – „Dwóch ludziach z szafą” 
i „Ssakach”. Dopiero potem przyszedł czas na 
reżyserię,  a  raczej na pełnienie  roli  asystenta 
czy współpracownika reżysera np. u Janusza 
Morgensterna przy filmie „Życie raz jeszcze” 
czy  Jerzego  Skolimowskiego  przy  realizacji 
„Walkoweru”. Jeszcze w trakcie studiów Klu-
ba realizował etiudy filmowe, zarówno doku-
mentalne, jak i fabularne. Jego filmem dyplo-
mowym  było  „Ocalenie”  -  adaptacja  noweli 
Aleksandra Ścibora-Rylskiego, zatytułowanej 
„Morze Sargassa”. 

Pierwszym  pełnometrażowym,  wyreżysero-
wanym samodzielnie przez Klubę filmem, był 
obraz  „Chudy  i  inni”  (z  1966  r.),  do  którego 
scenariusz napisał Wiesław Dymny – do końca 
życia bardzo ceniony przez reżysera, a ostatnio 
przypomniany w książce Moniki Wąs „Dym-
ny. Życie z diabłami i aniołami”. Kluba dostał 
za  ten film nagrodę  im. Andrzeja Munka dla 
najlepszego debiutu, ale prawdziwe uznanie 
przyniósł  mu  drugi  film  –  „Słońce  wschodzi 
raz na dzień” (nakręcony w 1969 r., pokazany 
dopiero w  1972  r.).  Była  to  pierwsza w  kinie 
polskim  opowieść  o  buncie  ludowym  zagra-
na  przez  aktorów-amatorów.  Film  zdobył  aż 
cztery nagrody na festiwalu w Łagowie, był też 
pokazywany w Cannes w sekcji Quinzaine des 
Realisateurs.  Aleksander  Jackiewicz  –  znany 
wówczas  krytyk  filmowy  –  porównywał  ten 
obraz do  „Łąk Bieżeńskich” Eisensteina  i  po-
etyckich filmów Paradżanowa. Kilka kolejnych 
filmów  wyreżyserowanych  przez  Klubę  nie 
tylko nie spodobało się publiczności, ale osta-
tecznie sam reżyser był z nich niezadowolony. 
Po tak dużym sukcesie dwóch pierwszych ob-
razów,  presja  (także  czasowa)  była  ogromna 
i niestety wpłynęła niekorzystnie na jakość fil-
mów. Poza tym cenzura i ogólny klimat w cza-
sach PRL raczej nie sprzyjały twórcom, którzy 
nie gloryfikowali władzy. 

Wzory  ludowe,  opowieść  o  ludziach prostych 
i  ich codziennych  troskach były ważne dla  re-
żysera, co widać także w jego kolejnych filmach, 
takich jak: „Opowieść w czerwieni” czy „Sowi-
zdrzał  świętokrzyski”.  Ostatni  film  fabularny 
Henryka  Kluby  -  „Gwiazda  Piołun”  jest  zaś 
nieco oniryczną opowieścią o ostatnich dniach 
życia Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witka-
cego). W późniejszych latach Kluba niemal cał-
kowicie poświęcił  się pracy pedagoga w  łódz-
kiej filmówce. W latach 1978-1981 i 1993-1996 był 
dziekanem wydziału reżyserii, a w latach 1982-
1990 i 1996-2002 rektorem tej uczelni. Studenci 
wspominali go jako wymagającego, ale bardzo 
dobrego nauczyciela. 

Warto pamiętać,  że w drugiej połowie  lat  60. 
XX w., kiedy Kluba już całkiem na serio zaczy-
nał swoją przygodę z filmem, debiutowali tak-
że m.in.:  Krzysztof  Zanussi, Wojciech  Solarz, 
Andrzej Żuławski, Marek Piwowski. Krytycy 
próbowali znaleźć wspólny mianownik  twór-
czości młodych  reżyserów  oraz  stworzyć  coś 
w  rodzaju  grupy  pokoleniowej  i  tak  właśnie 
narodziło  się  tzw.  trzecie  kino,  które  miało 
nastąpić po Polskiej Szkole Filmowej i stać się 
hasłem  rozpoznawczym dla młodych  reżyse-
rów. To, co wyróżniało Klubę, to rodzaj poety-
ki nawiązującej do ballady ludowej, której akcja 
dzieje się w przestrzeni zamieszkiwanej przez 
„obieżyświatów  i  łapserdaków,  cwaniaków 
i łazęgi” (jak pisał wówczas Jerzy Płażewski).

W roku 1998 Henryk Kluba został odznaczony 
Krzyżem  Komandorskim  z  Gwiazdą  Orderu 
Odrodzenia Polski za działalność dydaktyczną, 
a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i  odznaką  Zasłużony  Działacz  Kultury.  Był 
członkiem  Stowarzyszenia  Filmowców  Pol-
skich, a w latach 1987-1989 należał do Komitetu 
Kinematografii.
Reżyser  zmarł w Koninie, w  nocy  z  10  na  11 
czerwca  2005  r.,  podczas  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Filmów  Amatorskich  OKFA,  gdzie 
przewodniczył obradom jury. 19 stycznia 2007 
r. w łódzkiej Alei Gwiazd została odsłonięta jego 
gwiazda. W tym samym roku studenci Realiza-
cji Programów Dziennikarskich w Państwowej 
Wyższej  Szkole  Filmowej,  Telewizyjnej  i  Te-
atralnej w Łodzi wyprodukowali film „Było pię-
ciu Klubów”, który jest wspomnieniem Henry-
ka Kluby. Film pokazano na Festiwalu „Łodzią 
po Wiśle” w roku 2008. 

sg

Wracając do samych filmów - ma Pani ich na 
koncie bardzo dużo. Czuje się Pani aktorką roz-
chwytywaną? Reżyserzy składają Pani propo-
zycje, czy też musi się Pani starać o rolę?

Raczej  dostaję  propozycje  bezpośrednio 
od  reżyserów.  Jednak dzisiejsza  sytuacja 
branżowa wygląda w ten sposób, że i tak 
idzie  się  na  zdjęcia  próbne.  O  tym,  czy 
dana  propozycja  castingowa  reżysera 
przejdzie,  decyduje  szereg  ludzi  na  róż-
nych  szczeblach. Mnie  samej  także wie-
lokrotnie zdarzało się odmówić przyjęcia 
jakiejś  propozycji,  z  różnych względów. 
Zawsze  jednak na końcu  jest moja decy-
zja: czy biorę w czymś udział, czy jest mi 
z tym nie po drodze .

Powróćmy do początków Pani kariery w fil-
mie. Miała Pani bardzo dobry debiut w „Po-
kuszeniu” Barbary Sass. Została Pani za tę 
rolę nagrodzona Złotymi Lwami. Zdradzi 
Pani tajemnicę pracy z tą reżyserką na planie 
filmowym? Miała Pani już wtedy poczucie, że 
to będzie aż tak ważny film?

Nie  wiedziałam,  czym  jest  film  i  czego 
mogę  się  po  nim  spodziewać.  Byłam 
kompletnie  zielona  i  to  było  ogromne 
wyzwanie. Niósł mnie wtedy raczej brak 
świadomości. Ryzyko obsadzenia w  jed-
nej  z  głównych  ról  kogoś  kompletnie 
świeżego  było  po  stronie  reżyserki  i  po 
stronie producentów. Barbara znana była 
z tego, że do swoich filmów lubiła odkry-
wać nowe twarze, że nie sięgała po znane 
aktorki. Oczywiście na początku strasznie 
się bałam, poddałam się jednak całkowicie 
władzy,  sugestiom  i  prowadzeniu przez 
Barbarę. Pierwsze dni na planie były  jak 
nauka jazdy na rowerze, a potem samo-
chodem.  Byłam  prowadzona  za  rękę, 
zapoznawana  z  technologią  planu  zdję-
ciowego,  uczyłam  się,  jak  się  zachowy-
wać, jak pracować z kamerą. Jednocześnie 
czułam się akceptowana, wiedziałam, że 
nie ma wątpliwości  co do  tego,  że  to  je-
stem ja. Te trzydzieści dni ochrzciło mnie 
i  spowodowało,  że  przeszłam  poligon 
doświadczalny. W żadnej szkole filmowej 
czy teatralnej nie miałabym szansy tyle się 
nauczyć, co u Barbary. 
Przeglądając Pani dorobek filmowy, niewiele 
znajdziemy ról w komediach romantycznych. 
Unika ich Pani, czy nie otrzymuje takich pro-
pozycji?

Zagrałam  w  „Zakochanych”,  pierwszej 
polskiej komedii romantycznej i - można 
powiedzieć  -    rozpoczęłam  ten  cykl.  To 
mi  wystarczy.  Kolejne  odsłony  komedii 
romantycznych,  które  się  pojawiają,  już 
mnie nie interesują. Ale nie zamykam się, 
życzyłabym  sobie  zagrać w  jakiejś  fajnej 
komedii  romantycznej  –  takiej,  jakie  się 
ogląda  w  zagranicznych  produkcjach. 
Natomiast  do  tej  pory  nic mnie  nie  po-

rwało na  tyle, żeby poświęcić  temu czas 
i energię.

Ostatnio wzięła Pani udział w nietypowej 
produkcji, wielokrotnie nagradzanej animacji 
„Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Jak doszło 
do Pani udziału w tym filmie? Wiadomo, że 
pojawiają się tam głosy nieżyjących twórców 
np. Andrzeja Wajdy, Ireny Kwiatkowskiej, 
których kwestie były specjalnie dopasowywa-
ne. Jak było w Pani przypadku?

Mariusz  Wilczyński,  tworząc  ten  film 
przez wiele, wiele lat, sukcesywnie za-
praszał  do  zagrania  głosem  poszczegól-
nych ról osoby, które mu energetycznie 
pasowały do danej  treści. Wymarzył  so-
bie Andrzeja Wajdę, Irenę Kwiatkowską, 
potem obsadził Krystynę Jandę, Andrzeja 
Chyrę, Maję Ostaszewską - zrobił po pro-
stu obsadę do wykreowanych przez siebie 
historii i postaci. Parę lat temu zadzwonił 
również do mnie z taką propozycją. Zro-
biliśmy nagranie, a później nawet o  tym 
filmie  zapomniałam.  Minęło  ładnych 
parę lat i teraz, gdy go zobaczyłam, byłam 
urzeczona! Film zrobił na mnie ogromne 
wrażenie, bardzo mnie wzruszył. Jest dla 
mnie skończonym dziełem artystycznym 
i  jestem  bardzo  szczęśliwa,  że  mogłam 
wziąć w nim udział.

Zajmuje się Pani także dubbingiem. To zu-
pełnie inny rodzaj gry aktorskiej. Dla Pani to 
zabawa czy ciężka praca?

Dla mnie raczej ciężka praca. Muszę po-
wiedzieć, że nie jestem jakąś wielką admi-
ratorką dubbingu. Czasami  rzeczywiście 
go  robię,  najczęściej  jestem  głosem  albo 
Angeliny Jolie, albo Cate Blanchett, co mi 
oczywiście  bardzo  schlebia.  Wolałabym 
jednak osobiście grać  role, które one do-
stają, a nie tylko je dubbingować. Dubbing 
polega na tym, że gra się trochę pod ko-
goś i wchodzi się wtedy w nie swoje buty. 
Trzeba naśladować sposób grania, tempe-
rament, artykulację i energię tych aktorek, 
ale dużo mocniej, co mi trochę przeszka-
dza. Gdybym grała  to w żywym planie, 
robiłabym to nieco delikatnej.

Utrzymuje Pani kontakt z Markiem Ślosar-
skim, który przygotowywał Panią do egzami-
nów na studia?

Tak.  I  zawsze z ogromną przyjemnością 
oraz wdzięcznością mówię,  że mój  suk-
ces na egzaminach wstępnych do szkoły 
teatralnej  to  jest  absolutnie  jego  zasługa. 
Gdyby nie on, nie rozmawiałybyśmy te-
raz.



Co oglądać?
 Tytułowe pytanie prześladuje nas zaskakująco często. W kulturze nadmiaru trudno jest wyłowić to, co naprawdę warte 

 uwagi. Żeby ułatwić wybór seansu w wolny wieczór, mamy dla Was sześć filmowych propozycji. Są one łatwo dostępne na 
 serwisach streamingowych albo VOD. Przede wszystkim jednak rekomendowane filmy były współtworzone przez młode 

 artystki i artystów związanych z naszym miastem. To nazwiska, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Kariery tych 
 osób zaczynają przyspieszać i jest szansa, że to właśnie one już niedługo będą decydować o obliczu filmowej Częstochowy. 
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Maria  Kania  jest  absolwentką  częstochow-
skiego  II  LO  im.  R.  Traugutta  i  Wydziału 
Aktorskiego PWST w Krakowie. Doskonale 
czuje się zarówno na deskach teatralnych (na 
co  dzień  pracuje  we  Wrocławskim  Teatrze 
Współczesnym),  jak  i  na  planie  filmowym 
(debiutowała  w  „Kamieniach  na  Szaniec” 
w reż. Roberta Glińskiego). W  jej aktorskim 
dorobku  „Atak  Paniki”  nie  jest  co  prawda 
obrazem najnowszym, ale z kilku powodów 
zasługuje na uwagę. Po pierwsze, był  to re-
żyserski  debiut  Pawła  Maślony,  z  którym 
wiązane  się  olbrzymie  nadzieje  w  świecie 
polskiego kina. Po drugie,  ten film to fanta-
stycznie  upleciona,  mozaikowa  opowieść 
o  ludzkiej  kondycji,  lęku  i  poczuciu  opresji 
-  co ważne,  podana w  lekkiej  i  niebanalnej 

formie.  Doskonale  balansująca  na  granicy 
gatunków,  unikająca  przy  tym  popadania 
w patos czy banał. Jest śmiesznie i niegłupio. 
Po trzecie wreszcie - „Atak Paniki” to praw-
dziwa aktorska uczta w wykonaniu m.in. 
Magdaleny Popławskiej, Grzegorza Damięc-
kiego, Julii Wyszyńskiej, Artura Żmijewskie-
go. W  takim  zespole  doskonale  sprawdziła 
się również Maria Kania. Choć występuje na 
dalszym planie - wciela się w Kasię, przyja-
ciółkę  postaci  granej  przez  Aleksandrę  Pi-
sulę  -    to  zdecydowanie daje  się  zauważyć. 
Jeśli  jednak komuś po seansie „Ataku Pani-
ki” mało  będzie  na  ekranie  tej  pochodzącej 
z  Częstochowy  aktorki,  niech  koniecznie 
obejrzy  sensacyjno-kryminalne  „Sługi  woj-
ny”. Tutaj Maria gra już pierwsze skrzypce. 

Wspomniany wyżej „Atak Paniki” miał jeszcze jeden 
ważny częstochowski akcent. Za zdjęcia odpowiadał 
tam  Cezary  Stolecki,  absolwent  częstochowskiego  
II  LO  im.  R.  Traugutta  oraz  Szkoły  Filmowej  im. 
Krzysztofa  Kieślowskiego  w  Katowicach.  Operator, 
który  mimo  że  jest  właściwie  dopiero  na  początku 
swojej przygody z filmem, to jest już rozpoznawalny, 
rozchwytywany  i  doceniany. Ostatnio  został  nagro-
dzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmu i Mu-
zyki Küstendorf, za zdjęcia w krótkometrażowym fil-
mie ,,Home Sweet Home” w reżyserii Agaty Puszcz. 
Cezary  był  również  operatorem  w  filmie  Bartosza 
M. Kowalskiego „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, który 
nie dość, że jest horrorem – czyli zjawiskiem bardzo 
rzadkim w polskiej filmografii -  to na dodatek slashe-
r’em. Krwawą opowieścią o tajemniczym mordercy, 
zabijającym nastolatków w lesie. Klasyka pulpowych 

opowieści i właściwie terra incognita w naszym kinie 
– a przy tym spore wyzwanie dla operatora kamery. 
Film „W  lesie dziś nie  zaśnie nikt”,  który na  skutek 
pandemii zamiast w kinie miał premierę na Netflixie, 
wśród widzów budził skrajne odczucia. Część z nich 
pokochała  go  od pierwszych ujęć,  inni  odbili  się  od 
niego w sposób absolutny. Stało się tak zapewne dla-
tego, że film Kowalskiego w specyficzny sposób bawi 
się schematami slasher’a – trochę jest na serio, ale jest 
też doza gatunkowej autoironii. Trzeba zobaczyć ten 
obraz i osobiście przekonać się, czy taka filmowa kon-
wencja do nas przemawia. A jeśli komuś się spodoba, 
to na tym samym serwisie niech obejrzy „Wszyscy moi 
przyjaciele nie żyją” w reżyserii Jana Belcla. To kolejna 
filmowa przygoda na styku horroru i czarnej komedii, 
do której swoją operatorską cegiełkę dorzucił Cezary 
Stolecki. Polskiego kina gatunkowego nigdy dość! 

Karolinę  Staniec widzowie mogą  znać  z  ta-
kich seriali, jak „Aż po sufit”, „Sama słodycz”, 
„Przyjaciółki”, „Bodo” czy „Bez skrupułów”. 
Na wielkim ekranie absolwentka częstochow-
skiego Społecznego LO STO im. Z. Herberta 
i wrocławskiej Państwowej Szkoły Teatralnej 
debiutowała w  głośnym  „Mieście  44” w  re-
żyserii  Jana Komasy. Grała  tam Beatę,  żonę 
porucznika Kobry, w którego wcielił  się To-
masz  Schuchardt.  W  naszych  polecajkach 
chcieliśmy  jednak  zwrócić  uwagę  na  inny 
film z  jej udziałem, czyli „Jestem mordercą” 
w  reżyserii  Macieja  Pieprzycy.  To  z  jednej 
strony  mroczny  kryminał,  oparty  na  praw-
dziwej  historii  śledztwa  związanego  z  dzia-
łalnością „wampira z Zagłębia”, z drugiej zaś 
- opowieść o uwikłaniu w system, o tym, jak 

człowiek z ideami i zasadami krok po kroku 
zaczyna coraz bardziej zapadać się w bagnie 
układów,  zależności,  chorych  ambicji  i  sła-
bości. I nie wiadomo kiedy milicyjny thriller 
zmienia się w swoisty moralitet. „Jestem mor-
dercą” to też podróż w czasie do PRL-u lat 70. 
Świata,  który  dziś  może  się  nam  wydawać 
bardzo odległy i obcy, a przy tym reguły spo-
łeczne  nim  rządzące  wybrzmiewają  bardzo 
znajomo. Karolina  Staniec wciela  się w  tym 
filmie we fryzjerkę Ankę, kochankę główne-
go,  prowadzącego  śledztwo  bohatera.  I wy-
gląda  na  to,  że  pochodząca  z  Częstochowy 
aktorka  zasmakowała  w  estetyce  thrillera, 
bowiem  kolejny  film  z  jej  udziałem,  „Solid 
Gold” w reżyserii Jacka Bromskiego, również 
przynależy do tego gatunku. 

„Atak Paniki” i Maria Kania „W lesie dziś nie zaśnie nikt” i Cezary Stolecki „Jestem mordercą” i Karolina Staniec
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Zapewne filmu „Cicha noc” w reżyserii Piotra 
Domalewskiego nie trzeba nikomu szczególnie 
polecać,  bowiem  cztery  lata  temu  szturmem 
zdobył on nasze sale kinowe i Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie sposób jed-
nak pominąć go w tym zestawieniu. W końcu 
swój udział w jego tworzeniu miała młoda, po-
chodząca  z Częstochowy  aktorka, Magdalena 
Żak - grała Gośkę, siostrę głównego bohatera, 
w  którego  wcielał  się  Dawid  Ogrodnik.  Jeśli 
dodać do tego innych jej partnerów z planu: Ar-
kadiusza Jakubika, Tomasza Ziętka, Agnieszkę 
Suchorę, nie ma wątpliwości, że miała przyjem-
ność  grać  z  prawdziwą  aktorską  ekstraklasą. 
„Cicha  nocy”  to  szczera  opowieść  o  rodzinie, 
która za świątecznymi  i  codziennymi rytuała-
mi skrywa rozkład relacji międzyludzkich. To 

film o kryzysie ojcostwa i męskości, uwikłanych 
w powtarzającej się co pokolenie emigracji za-
robkowej. W końcu jest to też historia o polskiej 
prowincji, na którą z jednej strony Domalewski 
patrzy bardzo krytycznie, a z drugiej - z za-
skakująca czułością. I zdecydowanie,  jeśli ktoś 
nie widział jeszcze „Cichej nocy”, powinien to 
jak  najszybciej  nadrobić.  Magdalena  Żak  ma 
szczęście  do  filmów,  które  na  różne  sposoby 
krążą  ostatnimi  laty  wokół  tematu  męskości,  
zagrała  bowiem  również  epizody w  „Najlep-
szym” w reżyserii Łukasza Palkowskiego oraz 
„Powidokach” - ostatnim filmie wyreżyserowa-
nym przez Andrzeja Wajdę. Jeśli chodzi o mały 
ekran, to po przygodzie m.in. z serialem „Mąż czy 
nie mąż”, Magdalena ostatnio na dłużej zadomo-
wiła się w serialach „Barwy szczęścia” i „Znaki”. 

„Obiekt” to krótkometrażowy film dokumental-
ny  Pauliny  Skibniewskiej,  który  dziś  najłatwiej 
obejrzeć  na  portalu  Ninateka.  To  artystyczny 
zapis  akcji  poszukiwawczej,  rozgrywającej  się 
na skutym lodem mazurskim jeziorze i w jego 
głębi.  Kamera  z  wielką  uwagą  śledzi  zarówno 
ekipę ratunkową, nurka pracującego w mroźnej 
wodzie, jak i wyglądających szczęśliwego finału 
ludzi  na  brzegu.  Film  jest  laureatem wielu  na-
gród, m.in.  Jury Sundance Film Festival doceni-
ło  go  za  „niezwykłą  umiejętność  opowiedzenia 
historii  za  pomocą  zdjęć,  ukazujących  piękno, 
ciemność  i  niepewność  w  nietradycyjny  spo-
sób”.  I właśnie  za  zdjęcia odpowiadał  tu  absol-
went VIII  Samorządowego LO w Częstochowie 

oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej  -  Jakub Stolecki. 
„Obiekt” zdecydowanie warto zobaczyć, choćby 
po to, aby przekonać się, że kino ma zdecydowa-
nie więcej do zaoferowania, niż  tylko klasyczne 
opowiadanie  fabuł. Że ma wiele  języków, a  ten 
na styku dokumentu i ekranowej impresji potrafi 
autentycznie przejąć i hipnotyzować. Sam Jakub 
w swojej pracy nie ogranicza się oczywiście tylko 
do krótkiego metrażu - stał za kamerą na planach 
wielu  seriali,  współpracował  także  z  Piotrem 
Gołębiowskim przy  „Adwokacie”  oraz Pawłem 
Czarzastym  i  Krzysztofem  Zbierankiem  przy 
„Raz, jeszcze raz”. 9 lipca br. w kinach pojawi się 
nowy film z jego zdjęciami - historyczno-wojen-
na opowieść „Cudak” w reżyserii Anny Kazejak. 

Obecność w tym zestawieniu filmu ze świata 
kultowych „Gwiezdnych Wojen” może zaska-
kiwać. Rzecz w tym, że jeśli ktoś wybrał się na 
wersję „Łotra 1” z polskim dubbingiem, usły-
szał  tam pochodzącą z Częstochowy aktorkę 
Martynę Kowalik, która podkładała głos pod 
Lyrę Erso, matkę głównej bohaterki. Kowalik 
jest  zawodowo  związana  z  Teatrem  Drama-
tycznym w Warszawie,  ale  dała  się  również 
zobaczyć w kilku serialach (np. „Klanie”, „Bar-
wach  Szczęścia”,  „Na  dobre  i  na  złe”),  a  od 
pewnego czasu konsekwentnie rozwija swój 
dorobek dubbingowy. Można ją było usłyszeć 
w filmach („Był sobie pies 2”, Syn boży”), ani-
macjach („Flintstonowie: Wielkie łubu-dubu”, 
„Kuromukuro”),  młodzieżowych  serialach 
(„Szkoła rocka”, „Luźne lejce”), a nawet grach 

komputerowych  („Cyberpunk  2077”,  „Star 
Wars:  Battlefront  II”).  Kibicujemy,  żeby  tych 
dubbingowych wyzwań było coraz więcej, bo 
to fantastyczny kontrapunkt dla teatralnej ka-
riery. A sam „Łotr 1” jest dla wielu fanów serii 
ulubioną  częścią  komicznej  sagi,  poza  orygi-
nalną trylogią. To osobna historia, która opo-
wiada o grupie kosmicznych rebeliantów zjed-
noczonych  w  misji  polegającej  na  kradzieży 
planów  imperialnej Gwiazdy Śmierci. Mamy 
więc  sporo  kosmiczno-wojennego  kina  akcji 
oraz  trochę  klasycznego  heist movie.  Przede 
wszystkim jednak całość nakręcona jest w kli-
macie  Kina  Nowej  Przygody,  dzięki  czemu 
na ekranie zdecydowanie czuć ducha starych 
„Gwiezdnych Wojen”. 

af

„Cicha noc” i Magdalena Żak 
„Obiekt” i Jakub Stolecki

„Łotr 1: Gwiezdne wojny – Historie” 
(wersja z dubbingiem) i Martyna Kowalik
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 CHCIAŁBYM, ŻEBY LUDZIE, 
 WYCHODZĄC Z KINA, 
 BYLI UŚMIECHNIĘCI... 
 Rozmawiamy z Krzysztofem Kasprzakiem - 

 szefem wytwórni Kas Film, filmowcem, 
 dokumentalistą, autorem cyklu filmów 

 dokumentalnych o historii Częstochowy. 

pewien problem, dlatego jest to jeszcze 
projekt na etapie planów. 

Traktuje  Pan  swoje  filmy  trochę  jak 
przewodniki po mieście?

Tak, przewodniki historyczne. Kupują 
je  zresztą  mieszkańcy  miasta,  którzy 
chcą poznać lepiej jego historię, ale tak-
że osoby mieszkające za granicą, zwią-
zane  w  jakiś  sposób  z  Częstochową. 
Teraz mieszkają np. w Anglii czy USA, 
ale pamiętają miasto z lat dziecięcych 
czy młodzieńczych i chcą tę swoją pa-
mięć zestawić z historią. Tutaj mamy 
dekadę ukazaną w ciągu, powiedzmy, 
pół  godziny,  więc  pokazujemy  tylko 
najciekawsze czy najważniejsze wyda-
rzenia. Natomiast zachęcamy przez te 
filmy do tego, aby sięgnąć po książki. 
Jest  dużo  opracowań  historycznych, 
są  „Almanachy Częstochowy”,  gdzie 
można  pogłębić  temat,  który  kogoś 
zainteresuje. 

Jak  jest z materiałem filmowym? Czy 
opowiadając o Częstochowie z lat wo-
jennych, a potem z kolejnych dekad: lat 
50., 60., 70., 80., 90. XX w., musiał Pan 
dokonywać selekcji, czy raczej widział 
jakieś miejsca, tematy, które pozostaną 
nieopowiedziane? 

Mnie  interesują  przede  wszystkim 
materiały filmowe, ale podpieram się 
też oczywiście zdjęciami, bo tych ma-
teriałów filmowych niestety nie ma aż 
tyle. Im głębiej wchodzi się w historię, 
tym jest ich mniej. Do filmu, który chcę 
zrobić  teraz,  w  ogóle  ich  nie ma.  To 
Częstochowa  z  okresu  od  roku  1220 
do czasu zaborów. I jakoś trzeba sobie 
będzie  z  tym poradzić.  Pomaga  nam 
Filmoteka  Narodowa,  udostępniając 
swoje materiały o Częstochowie. Zdjęć 
jest  zwykle  dość  dużo.  Robiąc  filmy 
o  wojnie,  miałem  kilka  tysięcy  zdjęć 
i wtedy musiałem wybierać.

A jak zmieniała się Częstochowa przez 
kolejne dekady? I czy, a jeśli tak, to jak 
zmieniało się Pana spojrzenie na mia-
sto?

Zmieniała się zarówno Częstochowa, 
jak  i  moje  spojrzenie  na  nią.  Kiedyś 
odbył się pokaz wszystkich moich fil-
mów o Częstochowie pod rząd i wte-
dy było to najwyraźniej widać. Nad-
mienię,  że  nie  kręciłem  tych  filmów 
według kolejności. Plan zakładał trzy 
filmy:  Częstochowa  przedwojenna, 
w czasie wojny i powojenna. Ta kon-
cepcja  się  jednak  zmieniła.  Miałem 
duży  materiał  filmowy  dotyczący 
roku 1962, więc zrobiłem film o  tym 
konkretnym  roku.  To  się  ludziom 

spodobało,  bo  lata  60.  XX  w.  były 
pełne optymizmu, powstawały nowe 
miejsca, było coraz więcej imprez. Po 
premierze zaczęły się pojawiać pyta-
nia o inne, kolejne lata. Miałem sporo 
materiałów z amatorskich klubów fil-
mowych z lat 70., więc to był kolejny 
okres, a potem dalej: lata 80. i 90. XX 
w. Dopiero później wróciłem do lat 60. 
i zrobiłem już całą dekadę, lata 50. XX 
w.  i  okres międzywojenny  oraz  lata 
1939-1945. Żeby zamknąć historię, zo-
stał nam film o Częstochowie od roku 
1220 aż do czasów zaborów. Ukazać 
pięćset lat w pół godziny będzie trud-
no, ale dużą rolę odegra tu animacja 
komputerowa.  Chcemy  pokazać,  jak 
wyglądał  Stary  Rynek,  Rynek  Wie-
luński,  jak  powstawała  Jasna  Góra. 
Scenariusz  filmu  już  jest,  bo  przed 
śmiercią  zdążył  go  napisać  Zbisław 
Janikowski,  ale  koszty  produkcji  są 
bardzo duże. Zostanie jeszcze do zro-
bienia film o Częstochowie pod zabo-
rami i w latach 1945-1950. I wtedy już 
naprawdę będzie wszystko. Choć jest 
jeszcze pomysł, żeby wziąć na warsz-
tat okres 2000-2010, ale nie wiem, czy 
to nie jest zbyt współczesne. 

Rozumiem, że woli Pan patrzeć z dal-
szej perspektywy? Tylko wtedy można 
zobaczyć więcej, z dystansu czasowe-
go?

Robię  filmy  pod  kątem  widza,  więc 
jeżeli będzie zainteresowanie, to ja zro-
bię taki film. Moja postawa jako twórcy 
wobec miasta jest cały czas taka sama. 
Pokazuję  to,  co  się  działo,  nie  ubar-
wiam,  staram  się  nie  komentować, 
pewne rzeczy zostawiam widzowi. 
Oczywiście  z perspektywy  lat widać, 
kto i  jak rządził  tym miastem – lepiej 
czy  gorzej,  czy  Częstochowa  się  roz-
wijała czy nie, a to pozwala wyciągać 
pewne wnioski na przyszłość. 

Ile osób pracuje przy produkcji filmu 
i jak długo to tak naprawdę trwa?

Zaangażowanych  jest dużo osób, za-
wsze wymieniamy je w napisach koń-
cowych. Teraz robimy film na 50-lecie 
Uniwersytetu  im.  Jana Długosza  i  tu 
też pracuje spory zespół. Na przykład 
za scenariusz odpowiadali Tadeusz 
Piersiak, Marek Makowski i  ja. Przy-
gotowanie  filmu  trwa  czasem  kilka 
miesięcy, ale potrafi też zająć parę lat. 
Wszystko zależy od materiału.  Jeżeli 
są to materiały filmowe, jest to łatwiej-
sze, przy zdjęciach trwa to dłużej, bo 
trzeba je „ożywić”. Trzeba też dodat-
kowo przygotować dźwięk, muzykę, 
do tego lektor. Teraz szukamy anima-
tora, który zająłby się animacją w fil-

mie o Częstochowie od roku 1220 do 
zaborów; najlepiej, żeby był z naszego 
miasta. 

Czy ma Pan poczucie, że w ostatnich 
latach wzrosło  zainteresowanie histo-
rią lokalną czy rodzinną?

Tak,  ludzie  często  zaczepiają  mnie 
i oferują swoje rodzinne zdjęcia sprzed 
dekad i jeżeli jakiś film jest w planach, 
to bardzo często korzystamy z  takich 
materiałów. Ludzie coraz chętniej szu-
kają  swoich  korzeni  i  są  takie możli-
wości, bo wiele rzeczy można znaleźć 
cyfrowo, korzystając z internetu.

Udało się Panu w ten sposób natrafić 
kiedyś  na  prawdziwą  perełkę,  skarb 
filmowy?

Tak,  znalazłem film z  3 maja  1927  r., 
zrealizowany  przez  braci  Krzemiń-
skich, którzy mieli kamerę, swoje kino 
i kręcili kroniki miejskie, wyświetlane 
w  kinie  przez  tydzień.  Tych  kronik 
było  bardzo  dużo,  ale  niestety  za-
chowało się tylko kilka i  ja znalazłem 
jedną z nich. Była w idealnym stanie, 
zeskanowaliśmy  ją,  ale  uważam,  że 
takie perełki powinny być w Filomo-
tece Narodowej. Oczywiście takie zna-
leziska  bardzo  cieszą.  Jest  też w Yad 
Vashem inny film braci Krzemińskich, 
z otwarcia szpitala na Zawodziu, który 
próbuję ściągnąć do nas właśnie przez 
Filmotekę Narodową.

A  jak Pan  sobie  radził w  czasie  pan-
demii?  Widziałam,  że  chętnie  dzielił 
się  Pan  filmami  w  mediach  społecz-
nościowych  w  ramach  cyklu  „Kino 
domowe”.

Tak, był też na to spory odzew. Oglą-
dalność  była  różna  –  od  kilkuset  do 
kilkunastu  tysięcy  wyświetleń.  Dużą 
popularnością cieszył się na przykład 
film o Marku Perepeczce. 

No właśnie. Oprócz kronik, dokumen-
tów interesują Pana jeszcze inne obsza-
ry filmowe? 

Mam w planach fabułę, ale oczywiście 
wiąże się to z dużymi kosztami. Chciał-
bym wyprodukować taki film, nawet 
nie  muszę  być  reżyserem,  bo  chyba 
bym  się  tego  trochę  bał.  Oczywiście 
trzeba zacząć od dobrego scenariusza, 
którego cały czas szukam. Chciałbym, 
żeby to był film z humorem, żeby nieco 
podnieść ludzi na duchu. Sam nie ro-
bię filmów, które dobijają, dramatów. 
Chciałbym,  żeby  ludzie,  wychodząc 
z kina, byli zadowoleni. Akcja oczywi-
ście osadzona byłaby w Częstochowie. 

FILMOWA CZĘSTOCHOWA
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Sylwia Góra:  Skąd  ta  fascynacja Czę-
stochową? Lubi Pan to miasto, jest Pan 
lokalnym patriotą?

Krzysztof Kasprzak: Tak, lubię. Jestem 
zakochany w Częstochowie. Co praw-
da, nie urodziłem się tutaj, przyjecha-
łem z Dzierżoniowa, ale mój  tata po-
chodzi spod Częstochowy. Spędziłem 
tu  dzieciństwo,  tu  była  moja  szkoła 
średnia, studia wyższe.  I wszystko to 
dobrze  wspominam,  nie  było  złych 
rzeczy.  Dlatego  przywiązałem  się  do 
naszego  miasta  i  dlatego  robię  filmy 
historyczne o Częstochowie. Najpierw 
zacząłem  zbierać  widokówki,  potem 
robiłem  zdjęcia  miejsc,  które  powoli 
znikały,  na  przykład  burzonych  ka-
mienic  czy  domów.  Od  tego  się  za-
częło.  Później  zacząłem  robić  filmy 
dla  telewizji  RTL7,  Telekuriera  i  tam 
były często potrzebne materiały archi-
walne, które były nieosiągalne. Działo 
się  to na przełomie  1989  i  1990  roku. 
Wcześniej przy wielu uczelniach i za-
kładach  pracy  działały  grupy  filmo-
we, a ponieważ były już kasety VHS, 
to te stare filmy ludzie wyrzucali, a ja 
zacząłem je zbierać. Czasem udało mi 
się je gdzieś kupić czy wyprosić i dzię-
ki temu zdobywałem materiały. Teraz 
mam  swoją  własną  filmotekę. Warto 
byłoby to wszystko przegrać, zeskano-
wać. Rozmawiam z instytucjami, któ-
re mogłyby to przejąć, ale na razie nie 
ma  wielkiego  zainteresowania.  Liczę 
trochę  na  złożony  na  Uniwersytecie 
im.  Jana  Długosza  projekt,  który  ma 
na celu digitalizację archiwów. Wów-
czas byłyby to materiały dostępne dla 
wszystkich. 

Kilka  lat  temu  odebrał  Pan  na  Festi-
walu  Filmów Optymistycznych Mul-
timedia  Happy  End  honorową  Złotą 
Rybę – nagrodę za całą dotychczasową 

działalność. Czy coś się od tego czasu 
zmieniło?

Nadal  robię  filmy  (śmiech).  Oczywi-
ście  każda  nagroda  cieszy,  podbudo-
wuje, motywuje do dalszej pracy i za-
chęca do planowania. I ja tych planów 
mam bardzo dużo, ale z realizacją jest 
trochę  gorzej,  bo  nie ma na  to  finan-
sów.  Pozyskujemy  sponsorów,  lecz 
teraz jest o to jeszcze trudniej. 

Opowiada Pan o mieście, które w świa-
domości  większości  osób  to  w  zasa-
dzie tylko Jasna Góra. Pan odkrywa je 
na nowo, nie  tylko dla mieszkańców, 
ale też dla turystów, ludzi spoza Czę-
stochowy. Jakie było i jest nasze miasto 
w pańskim obiektywie? 

To zależy, dla kogo robię film, bo każ-
dy  film  tworzy  się  dla  konkretnych 
odbiorców i trzeba się nad tym zasta-
nowić. Kiedy wybieramy widza, wie-
my jak kręcić,  jak robić zdjęcia. Dwa-
naście  lat  temu  zrobiłem  „Spacer  po 
Częstochowie”  z  Piotrem  Machalicą 
i to był film dla osób z zewnątrz, które 
nie  znają miasta,  a nie dla  częstocho-
wian.  Akurat  Piotr  Machalica  został 
dyrektorem artystycznym Teatru im. 
Adama Mickiewicza,  więc  nadarzyła 
się okazja, aby zaprosić go do współ-
pracy.  Film  cieszył  się popularnością, 
sprzedał  się  w  dziesięciu  tysiącach 
egzemplarzy  i  został przetłumaczony 
na pięć języków. Była to promocja Czę-
stochowy  dla  człowieka  z  zewnątrz. 
Natomiast filmy historyczne o Często-
chowie są kierowane raczej do miesz-
kańców naszego miasta. Teraz chciał-
bym zrobić film „Z przewodnikiem po 
Częstochowie”,  ale  nie  bardzo wiem, 
do kogo go kierować. Chciałbym bo-
wiem  wnieść  coś  nowego,  a  nie  po-
wtarzać to, co już wiemy. Mam z tym 
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Dyskusyjne Kluby  Filmowe,  jako 
społeczna forma ruchu filmowego 
i  nieformalnej  edukacji  filmowej, 
powstawały w Polsce, na  fali od-
wilżowych wydarzeń, w połowie 
lat  50.  ubiegłego  wieku,  nawią-
zując do przedwojennego francu-
skiego  ruchu  miłośników  sztuki 
filmowej.

Częstochowski  klub  jest  jedną 
z pierwszych instytucji tego typu 
w kraju, obecnie najstarszym 
i  najdłużej  działającym  klubem 
w  Polsce.  Powstał  w  roku  1955 
z inicjatywy Emila Garczyńskiego, 
Zdzisława Sroczyńskiego i Henry-
ka  Koźmińskiego.  Ten  pierwszy 
był  korespondentem  ukazującego 
się wówczas warszawskiego tygo-
dnika  społeczno-literackiego  „Po 
prostu”. Początkowo klub funkcjo-
nował  przy Wyższej  Szkole  Eko-
nomicznej w Częstochowie i nosił 
nazwę  Środowiskowego  Klubu 
Filmowego  „Po  prostu”  –  potem 
został przemianowany na Dysku-
syjny Klub Filmowy „Po prostu”.

Jesienią  1957  roku,  po  zlikwido-
waniu  tygodnika  przez  władze 
państwowe,  zmianie  uległa  rów-
nież nazwa organizacji – od tam-
tego  momentu  określana  była 
mianem Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego  Studentów  i  Młodej 
Inteligencji,  choć  można  również 
spotkać  się  z  nazwą  Dyskusyjny 
Klub Filmowy Studentów i Inteli-
gencji Pracującej.

Tak zwana „odwilż” po październiku 
1956 roku była dla Polaków, a szcze-
gólnie dla inteligencji, momentem 
wzięcia głębokiego oddechu wolno-
ści, z którego w pierwszej kolejności 
zaczerpnął świat miłośników kina – 
wspomina Tadeusz Piersiak, Pre-
zes  Dyskusyjnego  Klubu  Filmo-
wego „Rumcajs” w Częstochowie. 
– Ponadto DKF-y stały się salonami, 
na których należało się pokazywać, by 
się liczyć. Spotkania klubowe były też 
swoistą giełdą kultury, bo w towarzy-
skiej wymianie polecano sobie książki 
i płyty, rekomendowano wydarzenia.

Pierwszy pokaz filmowy – „Dyk-
tatora” w reżyserii Charliego Cha-
plina  –  odbył  się w  niedzielę,  11 
grudnia  1955  r.,  o  godzinie  8.00 
w kinie „Wolność”. W następnym 
roku,  na  założycielskim  Zjeździe 
Polskiej  Federacji  DKF,  często-
chowski  klub  znalazł  się w ogól-
nopolskim rejestrze pod numerem 
trzecim.  I  choć w  tym okresie do 

klubu  zapisało  się  266  osób,  to 
początki wcale nie były łatwe. Bra-
kowało  odpowiedniej  sali  kino-
wej.  Po  propozycji  wyświetlania 
filmów na  Jasnej Górze,  znalazło 
się jednak miejsce w popularnym 
wówczas  kinie  „Bałtyk”,  w  któ-
rym DKF wyświetlał filmy przez 
następnych kilkanaście lat.

Proponowany  repertuar  był  am-
bitny  i  wyjątkowy.  Filmy  wypo-
życzano  między  innymi  z  Cen-
tralnego  Archiwum  Filmowego 
(obecnie to Filmoteka Narodowa – 
Instytut Audiowizualny), Centrali 
Rozpowszechniania Filmów. Kie-
rownictwo klubu korzystało rów-
nież  z  pomocy  ambasad  Stanów 
Zjednoczonych,  Kanady,  Szwecji, 
Belgii czy ośrodków kultury z Wę-
gier i Czechosłowacji.

Misję wspierania klubów podjęły w la-
tach 60. również ambasady i instytuty 
kultury, które miały „do użytku we-
wnętrznego” wybitne filmy ze swoich 
krajów (głównie na taśmach 16 mm) – 
mówi Piersiak. – Warto wspomnieć, 
że w obrębie Krajów Demokracji Lu-
dowej tylko Polska wypracowała takie 
rozwiązania.

DKF-y  pokazywały więc  to,  cze-
go nie sposób było wtedy szukać 
w  zwykłym  kinie.  Wyświetlano 
zarówno  filmy  pochodzące  z  ar-
chiwów, jak i niedostępne zachod-
nie  produkcje.  W  Częstochowie 
organizowano ponadto seminaria 
tematyczne, zapraszano prelegen-
tów,  aktorów,  reżyserów,  scena-
rzystów.  Na  długiej  liście  gości 
znajdziemy między innymi Beatę 
Tyszkiewicz, Krzysztofa Kieślow-
skiego,  Aleksandra  Ścibora-Ryl-
skiego, Agnieszkę Holland.

Za swoje osiągnięcia w populary-
zacji  sztuki filmowej  częstochow-
ski DFK otrzymał w 1965 roku me-
dal PF DKF. Był to również okres, 
w  którym  klub  współpracował 
z  innym  częstochowskim  kinem 
–  kinem  „Relax”.  Organizowane 
wówczas wydarzenia przyciągały 
ogromną  publiczność.  Klub  stał 
się  ważnym  miejscem  wymiany 
myśli  i  poglądów,  a  także  pręż-
nie  działającym  ośrodkiem  upo-
wszechniania wiedzy na temat 
kinematografii.

Istotą klubów była dyskusja nad fil-
mami, czasami gorąca i długotrwała 
(z politycznymi podtekstami). Sukces 
DKF-ów spowodował już w latach 

60. próby zakładania klubów książko-
wych czy teatralnych, ale ze znacznie 
mniejszym powodzeniem (powsta-
jące w Polsce przed dziesięcioleciem 
Dyskusyjne Kluby Książki nie były 
współczesnym wynalazkiem) – dopo-
wiada Piersiak.

Lata 70. XX w. przyniosły znaczą-
cą  zmianę.  DKF  przeniesiono  do 
Politechniki Częstochowskiej,  do-
kładnie  do  Klubu  „Politechnik”, 
w  którym  zresztą  funkcjonuje 
do  dziś.  Nawiązano  współpracę 
z  Czechosłowackim  Ośrodkiem 
Kultury  i  Informacji  w  Warsza-
wie, w związku z czym zmieniono 
nazwę. Inspiracją stał się Rumcajs 
– bohater cyklu powieści Václava 
Čtvrtka  oraz  czechosłowackiego 
serialu animowanego dla dzieci, 
w reżyserii Ladislava Čapka.

Jak opowiada Jacek Tomczyk, który 
był wtedy studentem Politechniki 
i działaczem DKF-u, a nieco później 
także jego Prezesem, władze Klubu 
rozpisały wówczas ankietę, w której 
spośród dwóch propozycji zwyciężył 
„Rumcajs”  –  zdradza  Piersiak.  – 
Była to konsekwencja nie tylko po-
pularności czeskiej dobranocki, ale 
też wyraz uznania dla Ambasady 
Czechosłowackiej Republiki Socja-
listycznej, blisko współpracującej 
z Częstochową. Prawdziwe chrzci-
ny odbyły się z udziałem Václava 
Čtvrtka, twórcy Rumcajsa. Wkrótce 
nastąpiły narodziny „Cypiska”, czyli 
niedzielnych pokazów filmowych dla 
dzieci.

Ważnymi  wydarzeniami  w  hi-
storii  DKF-u  z  tego  okresu  były 
organizacja Ogólnopolskiego 
Zjazdu  Działaczy  Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych  i Kin Studyj-
nych (w 1975 r.) oraz Ogólnopol-
skiego  Seminarium  Polskiej  Fe-
deracji DKF  (w  1980  r.),  podczas 
którego obecny był ówczesny wi-
ceminister kultury i sztuki Antoni 
Juniewicz.

Początek  lat  80.  XX w.  przyniósł 
„Rumcajsowi” Nagrodę Specjalną 
im. prof. Antoniego Bohdziewicza 
z  okazji  XXV-lecia  Federacji  dla 
najstarszych działających Klubów, 
założycieli Federacji oraz nagrodę 
miesięcznika  „Kino”.  Wówczas 
też  popularność  częstochowskie-
go  DKF-u  wzrosła  i  nierzadko 
trudno  było  dostać  się  na  seans. 
Z kolei zdobycie legitymacji człon-
kowskiej  wymagało  określonych 
znajomości.

Pomimo  tego,  kolejne  lata  znów 
okazały się  trudne. Kryzys finan-
sowy i wzrost stawek za wynajem 
filmów spowodował, że klub mu-
siał ograniczyć swoją działalność. 
Coraz  trudniejsze stawało się po-
zyskiwanie  filmów  z  zagranicy, 
a późniejsze przemiany ustrojowe 
spowodowały,  że  zwiększyło  się 
zainteresowanie  telewizją  i  sean-
sami kin sieciowych. Dla porów-
nania  warto  zwrócić  uwagę  na 
fakt,  że obecnie na  liście PF DKF 
znajduje  się  zaledwie  123  orga-
nizacji,  podczas gdy w  latach  80. 
ubiegłego  wieku  było  ich  około 
500.

Początek XXI wieku przyniósł też 
poważne  problemy  z  funkcjono-
waniem klubu w ramach Politech-
niki Częstochowskiej. Ostatecznie, 
w  2007  r.  DKF  w  Częstochowie 
zawiesił  działalność.  Wznowił  ją 
jednak  w  roku  2009  i  działa  do 
dziś. W 2020 r. „Rumcajs” rozpo-
czął świętowanie swojego 65-lecia, 
mając na  koncie  już  kilka  tysięcy 
projekcji. Udowadnia tym samym, 
że jest ważnym miejscem nie tylko 
dla miłośniczek i miłośników kina, 
ale  również dla osób, którym za-
leży na historii  i  kulturze miasta. 
Obecnie  również  stoi  przed  spo-
rym wyzwaniem.

Pandemia pokazała nam, że pytanie 
o przyszłość jest jak propozycja wróże-
nia z fusów – wyjaśnia Piesiak. – Od 
wiosny 2020 r. układaliśmy scenariusz 
jubileuszu 65-lecia Klubu. Mieliśmy 
kompletny plan obchodów, które jed-
nak nie odbyły się ze względu na lock-
down. Teraz więc, w połowie 2021 r.  
wiemy, że przygotujemy w grudniu 
jakiś akcent, uroczystość podsumo-
wującą 65-lecie. Jeśli oczywiście Co-
vid nam na to pozwoli. Przyszłość? 
Spotkajmy się w grudniu, może wtedy 
odpowiem.

„Rumcajs” jest otwarty na nowych 
członków  i  widzów,  od  których 
również  zależy  przyszłość  klu-
bu.  Spotkania  DKF-u  „Rumcajs” 
odbywają  się  obecnie  w  ponie-
działki o godzinie 18.00 w Klubie 
„Politechnik”,  mieszczącym  się 
w  Akademickim  Centrum  Kul-
tury i Sportu Politechniki Często-
chowskiej. Więcej informacji na te-
mat klubu oraz aktualny repertuar 
można znaleźć na  stronach  inter-
netowych: rumcajs.czest.pl i ackis.
pcz.pl/dkf-rumcajs .

mw

 NAJSTARSZY 
 DKF 

Trudno mówić o kulturze filmowej bez dyskusyjnych klubów filmowych. 
W Częstochowie w tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o DKF „Rumcajs”. 

Zwłaszcza, że funkcjonuje w mieście już od ponad 65 lat 
i jest najdłużej działającym tego typu klubem w Polsce.

Krzysztof Zanussi
FILMOWA CZĘSTOCHOWA

Andrzej Wajda

X Wiosna Studentów, 
audytorium główne Politechniki Częstochowskiej 

-  uroczystość przekazania sali widowiskowej 
do dyspozycji klubu DKF Rumcajs (1973 r.)
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 Od początku swojej drogi zawodowej Artur Barciś 
 pracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. 

 Najbardziej kojarzony jest z tajemniczą i enigmatyczną 
 postacią z „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego. Jest aktorem 

 wszechstronnym – gra w teatrze, filmach i serialach. Sprawdza 
 się też w roli reżysera. W aktorstwie zakochał się, będąc małym 

 chłopcem występującym na scenie w szkole w Rędzinach. 

FILMOWA CZĘSTOCHOWA

Magda Fijołek: Przez cały okres lockdownu był Pan niezwykle 
aktywny w swoich social mediach. Służył Pan fanom wspar-
ciem, tworząc dla nich autorskie wierszyki.

Artur Barciś: To była potrzeba  serca.  Staram się  swoją 
popularność wykorzystywać w dobrym celu. Uważam, 
że to, iż jestem znanym człowiekiem, nakłada na mnie 
jakieś obowiązki. To jest rodzaj długu, jaki spłacam, stąd 
te rymowanki w trudnym dla wszystkich czasie. Moim 
celem  było  właśnie  podtrzymanie  innych  na  duchu. 
Jestem też obywatelem tego kraju, mam swoje zdanie, 
obserwuję to, co się dzieje i w takiej wierszowanej formie 
starałem się przekazać swoje myśli.

Lockdown był trudnym czasem dla aktorów: zamknięte teatry, 
wstrzymane produkcje telewizyjne i filmowe, brak kontaktu 
z publicznością. Namiastką były spektakle prezentowane on-
-line, w przestrzeni wirtualnej. Jakie jest Pana podejście do 
takich projektów?

Praca  aktora  nie  ma  sensu  bez  widzów.  Oczywiście 
takie wirtualne  spektakle  są  przede wszystkim  próbą 
zastąpienia obcowania z widzem, ale też i wyzwaniem. 
Jednak nie można w żaden sposób porównać tego do 
grania na żywo. Na szczęście czas takich przedstawień 
jest już za nami.

Wrócił Pan do swoich zadań bardzo aktywnie. Ma Pan za sobą 
premierę spektaklu „Don Juan” w reżyserii Mikołaja Grabow-
skiego.

Tak, chociaż w przerwie między jednym a drugim za-
mknięciem  teatrów,  udało  się  też  zaprezentować  wi-
dzom  w  Gorzowie  Wielkopolskim  wyreżyserowaną 
przeze mnie premierę spektaklu muzycznego „Świecie 
nasz”, z utworami Marka Grechuty. Z kolei „Don Juan” 
to dla mnie bardzo duże przeżycie artystyczne, podob-
nie jak i samo spotkanie z Mikołajem Grabowskim.

Było to też jedno z pierwszych spotkań widzów z teatrem po 
przerwie. Dało się odczuć ich głód teatralnych przeżyć?

Tak, teraz gram nawet po dwa spektakle dziennie - 
codziennie, w różnych miejscach - i za każdym razem 
jest pełna widownia. Na zakończenie spektaklu wspól-
nie  bijemy  sobie  brawo, my,  aktorzy dla publiczności 
z wdzięczności, że przyszli, że o teatrze nie zapomnieli.

Wspomniał Pan o ostatnim spektaklu, jaki Pan wyreżysero-
wał. To nie był Pana debiut w tej roli. Zdarza się też, że gra 
Pan w przedstawieniu, które sam reżyseruje. Która z tych ról 
jest Panu bliższa?

To  trudne  pytanie,  bo  nie  chciałbym  nigdy  stanąć 
przed wyborem: czy reżyserować, czy grać. To są dwa 
różne  zawody,  choć  można  oczywiście  wykonywać 
je  jednocześnie. Mam  to  szczęście,  że mogę  robić  to, 
co lubię, a lubię być aktorem, lubię grać, ale lubię też 
reżyserować. W każdym przypadku to zupełnie inna 
odpowiedzialność. Kiedy gram, odpowiadam za to, co 
robię na scenie jako postać. Kiedy reżyseruję, biorę od-
powiedzialność za wszystko – za scenografię, muzykę, 
za poszczególnych aktorów. Ta odpowiedzialność jest 
dużo większa, ale i satysfakcja też. Pozytywne przyję-
cie spektaklu przez widzów to dla mnie osobisty kom-
plement. 

Od zawsze interesowało mnie łączenie obu ról – aktora i reży-
sera - w jednej produkcji. Trudno jest w takiej sytuacji zacho-
wać dystans do własnej gry aktorskiej?

Mnie to nie sprawia jakiejś większej trudności. Chociaż 
staram się siebie wtedy nie obsadzać w dużych rolach, 
bo  duża  rola  byłaby  z  pewnością w  takim wypadku 
sporym utrudnieniem. Wracając do Pani pytania - znam 
siebie  i wiem,  jak  aktor Artur Barciś powinien  zagrać 
w moim przedstawieniu. Łatwością w takim wypadku 
jest też to, że nie muszę pytać reżysera, czy dobrze gram. 
Z kolei w spektaklach, które tworzę, mam tę przewagę 
nad niektórymi reżyserami, że będąc aktorem, wiem, jak 
przedstawić  kolegom  swoją  intencję.  To  niewątpliwie 
skraca też czas pracy. Czasami potrzebuję, tak kontrol-
nie, kogoś, kto popatrzy na moją pracę z boku, spraw-
dzi, czy coś nie umknęło. Zapraszam wtedy moich przy-
jaciół, którym ufam i proszę ich o uwagi... Przyznam się, 
że  bardzo  dokładnie  przygotowuję  się  do  pracy  nad 
każdym reżyserowanym spektaklem. Kiedy spotykam 
się z aktorami na pierwszej próbie, mam już wszystko 
precyzyjnie opracowane – scenografię, kostiumy. Uwa-
żam,  że  reżyser  jako  twórca  spektaklu powinien wie-
dzieć, w jakim kierunku chce podążać. 

Skoro reżyseruje Pan spektakle, to czy jako aktora filmowego 
i serialowego korciło Pana, żeby pokusić się o wyreżyserowanie 
filmu?

Nie, na razie nie. Reżyser filmowy to jest inny zawód. 
Posiadam wiedzę, jak wygląda praca na planie, jednak 
nie na tyle dużą, żeby próbować reżyserii filmowej. Nie 
myślę też o tym teraz, bo aktualnie mój kalendarz jest 
zapełniony dokładnie do połowy 2022 roku. 

Co do filmów... kiedy jako młody aktor zdobywał Pan do-
świadczenie zawodowe, wielu Pana kolegów mogło zazdrościć 
pięknego wejścia w świat kina, pracy z takimi reżyserami, jak 
Krzysztof Kieślowski, Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda, Walde-
mar Krzystek, Wojciech Marczewski czy Agnieszka Holland. 
Ponadto filmy, w których Pan zagrał, okazały się ważne dla 
polskiej kinematografii. Czuł Pan wtedy, że bierze udział 
w produkcjach, które wejdą do kanonu polskich lektur filmo-
wych? 

Jeśli  chodzi  o  Kieślowskiego,  to  od  samego  początku 
zdawałem  sobie  z  tego  sprawę.  Kiedy  pracowaliśmy 
przy filmie „Bez końca”, już był legendą. Ale z tym po-
czątkiem nie było wcale  tak wesoło. Zacząłem od roli 
w filmie „Znachor”, który okazał  się wielkim przebo-
jem, ale zaraz potem wybuchł stan wojenny i moja ka-
riera została zatrzymana. Panował też wtedy bojkot tele-
wizji, więc grałem tylko i wyłącznie w teatrze. Dopiero 
po zakończeniu  stanu wojennego dostałem ponownie 
szansę grania w filmach - znalazłem się m.in. na planie 
u Wojciecha Marczewskiego w „Ucieczce z kina Wol-
ność” czy u Waldemara Krzystka w „Ostatnim promie”. 
Ale - podsumowując - rzeczywiście miałem szczęście.

Gdyby miał Pan ocenić współczesne polskie kino, czy mógłby 
Pan powiedzieć, że dziś powstają w nim równie ważne filmy?

Na pewno są nimi filmy Wojciecha Smarzowskiego, które 
dotykają naszej rzeczywistości, czy też z młodszego poko-
lenia – filmy Janka Komasy. Choć pewnie nie ma takich 
filmów aż tak dużo, co wynika z komercjalizacji kina. 

A u kogo w filmie chciałby Pan zagrać, właśnie u Smarzow-
skiego?

Myślę, że tak. Cenię też Pawła Pawlikowskiego, u które-
go mógłbym nawet statystować, byle tylko zetknąć się 
z jego osobowością. Zachwycam się jego filmami. „Zim-
na Wojna” jest dla mnie arcydziełem.

Jak daleka jest droga od filmu do serialu?

To zależy od  tego,  jaki  to  jest  serial.  Jeżeli  jest  to  tele-
nowela, która pokazuje się cztery razy w tygodniu,  to 
ilość  scen,  która  jest  przewidziana na  jeden dzień  jest 
tak duża, że nie ma czasu na wielkie kreacje aktorskie. 
Poza tym scenariusze często są pisane z tygodnia na ty-
dzień i aktor tak naprawdę nie wie, co się z jego postacią 
wydarzy za kilka dni. Inaczej jest w przypadku takich 
seriali jak „Ranczo”, który miał bardzo precyzyjnie roz-
pisane odcinki. Od samego początku było wiadomo, co 
się wydarzy, tak jak w filmie. Jedyną różnicą było to, że 
jest to po prostu dłuższa historia. 

Jest też Pan znany z tego, że lubi Pan śpiewać. Szczerze mó-
wiąc, za każdym razem jestem pełna podziwu, kiedy wykonuje 
Pan piosenkę „Dykcja”. Lubi ją Pan? Traktuje jak trening?

Trening  to  ja mam  przed występem,  a  piosenka  rze-
czywiście  jest  bardzo  zabawna.  Zwykle  śpiewając  ją, 
wciągam w to publiczność, która łamie sobie wtedy ję-
zyki. Niestety ta piosenka jest coraz lepiej znana i bardzo 
wielu ludzi zna jej słowa, a zabawa jest wtedy, kiedy się 
mylą.

Skoro jesteśmy tak blisko muzyki - ostatnio zagrał Pan w serii 
filmików, które promują Lech Polish Hip-Hop Music Awards. 
Filmy promocyjne stanowią ciekawy i interesujący projekt ar-
tystyczny. Czy słucha Pan hip-hopu?

Czasami, głównie tych utworów, które wywołują spo-
łeczny odzew.  Jednak rap  jako  taki mnie nie ciągnie, 
bliższa  jest  mi  muzyczna  kraina  łagodności,  bo  to 
w niej ukryte  jest moje dzieciństwo w Częstochowie. 
A zgodziłem się wystąpić w tych filmikach, ponieważ 
była  to  ciekawa propozycja  zagrania kogoś, kogo do 
tej pory nie grałem. Sprawdził się tu także mój obecny 
wizerunek, ponieważ podczas lockdownu zapuściłem 
brodę. Filmy reżyserował twórca, którego bardzo lubię 
-  Krzysztof  Skonieczny.  Cieszy mnie wejście w  krąg 
zainteresowań  takich  reżyserów  i  zmiana wizerunku 
aktorskiego. 

Należy Pan do tych osobowości medialnych, które do Często-
chowy się przyznają, lubią tu wracać...

Częstochowę  mam  w  sercu.  To  jest  kawał  mojego 
życia. To pierwsze spotkania z  teatrem, ze światem, 
który sobie wymarzyłem. Szkoła Podstawowa w Rę-
dzinach miała  scenę,  która wydawała mi  się wtedy 
bardzo duża. To na niej pojawiłem się po raz pierwszy 
jako mały aktor. Od tego momentu scena jest dla mnie 
miejscem, na którym czuję się najbezpieczniej i gdzie 
jestem szczęśliwy.  Jest sporo rzeczy, które mnie cią-
gną  do  Częstochowy,  przede  wszystkim  rodzina, 
ale  oczywiście  też  Raków  Częstochowa.  Wspaniała 
drużyna, za którą trzymam kciuki, tak jak i za samą 
Częstochowę.

 MOGĘ ROBIĆ TO, 
 CO LUBIĘ 

fot
. M

ac
iej

 Ki
ńs

ki

LIPIEC 202117



AKTOR ZE 
SPORTOWYM 
ZACIĘCIEM

LIPIEC 202118

Magda Fijołek: Czemu aktor, a nie koszykarz?

Sambor Czarnota:  Dobre  pytanie  (śmiech). 
Z perspektywy czasu mogę z całą pewnością 
powiedzieć, że gdybym nie został aktorem, po-
szedłbym w sport. W wieku 44 lat wciąż daje 
mi o sobie znać gen sportowca. Jednak, kiedy 
podejmowałem decyzję, w jakim kierunku po-
dążać w życiu, posłuchałem mojego taty, który 
zawsze był i jest dla mnie autorytetem. Powie-
dział:  „W  sporcie możesz  złapać  kontuzję,  to 
ryzykowny wybór.”  I w  ten  sposób zostałem 
aktorem,  zamiast  pójść  na prawo, medycynę, 
ekonomię  -  choć  tacie  pewnie  o  to  chodziło 
(śmiech). 

Wspomniał Pan, że koszykówka jest wciąż obecna 
w Pana życiu...

Tak, to prawda. Zawsze mam piłkę w bagaż-
niku swojego samochodu. Kiedy jadę na plan 
filmowy, a mam zapas czasu i widzę po dro-
dze boisko do koszykówki, to staję, aby trochę 
porzucać. 

Musi Pan przyznać, że i aktorstwo, i sport mają 
wspólny mianownik – ryzyko. Czyżby lubił Pan być 
ryzykantem?

W życiu wyznaję zasadę: kto nie ryzykuje, ten 
nie  pije  szampana.  Jednak  ryzyko  podejmuję 
w  granicach  przyzwoitości.  Pewnie  dlatego 
postanowiłem  spróbować  sił  w  reżyserii.  Po 
latach  grania  stwierdziłem,  że  skoro  już  tyle 
wiem o pracy aktora, to trzeba spróbować sta-
nąć po drugiej strony sceny. 

I jak idzie?

Jestem pełen dobrej energii. Wydaje mi się, że 
lata doświadczeń aktorskich wpływają na moją 
pracę. Wiem, jak przekazać swoją intencję i jak 
motywować. Powtarzam moim kolegom akto-
rom i pozostałym członkom ekipy, że to jest na-
sze wspólne dzieło, że gramy do jednej bramki.

Czyli do jednego kosza?

Tak (śmiech).

Kiedy premiera?

Ja pracuję systemem sportowym (śmiech). Po 
dwóch miesiącach prób zabieram zespół poza 
Warszawę  i  tam  mamy,  jak  ja  to  nazywam, 
obóz kondycyjno–przygotowawczy. Składamy 
spektakl ostatecznie: dodajemy scenografię, ko-
stiumy, dźwięk. Po pięciu dniach takich prób 
kończymy wszystko małą premierą. Później je-
dziemy w trasę, aby aktorzy się rozegrali (czy-
li mamy mecze towarzyskie) i w listopadzie 
odpalamy główną premierę w Warszawie na 
Scenie Relax. 

Ujawni Pan tytuł przedstawienia?

„La bombe”. To jest bardzo dobra obyczajowa 
sztuka - o kryzysie w związku i trochę o kryzy-
sie wieku średniego. Niby jest to prosta historia, 
ale niezwykle wiarygodna i prawdziwa życio-
wo. Nasz widz może się z treścią sztuki iden-
tyfikować  lub  podpatrywać  pokazany  świat 
i czerpać coś dla siebie. 

Rozumiem, jest Pan po czterdziestce, urodził się 
Panu syn...

Trochę  tak. Bycie ojcem od  trzech  lat daje mi 
inny  bagaż  doświadczeń.  Pokazuje,  co  jest 
w  życiu  ważne,  a  co  mniej.  Czasami  niepo-
trzebnie przykładamy do czegoś za dużo wagi, 
a życie jest zbyt krótkie .

Co zmieniło się w Pana postrzeganiu zawodu aktora 
od momentu dostania się do szkoły aktorskiej? 

Idąc do szkoły teatralnej, byłem totalnym żół-
todziobem. 19-letnim chłopakiem, który szukał 
swojego miejsca w życiu. Kiedy nie dostałem 
się za pierwszym razem, myślałem, że jeśli nie 
uda się za kolejnym, to odpuszczę. Los sprawił 
jednak, że dostałem drugą szansę. A ponieważ 
jestem z tych ambitnych, to dawałem z siebie 
wszystko  i  w  niczym  nie  odpuszczałem.  Po 
drodze było sporo zakrętów, jak w każdym za-
wodzie, ale te zakręty uczyły mnie, jak wycho-
dzić z trudnych sytuacji,  pomagały wyciągnąć 
wnioski.

Powiedział Pan, że jest osobą ambitną. Czy stąd 
bierze się łączenie roli reżysera z zawodem aktora 
teatralnego, filmowego i serialowego oraz aukcjonera 
dzieł sztuki? 

No  właśnie.  Próbuję  zawodu  na  wielu  po-
lach. Wychodzę z założenia, że jeśli czegoś nie 
sprawdzę,  nie  będę wiedział,  jak  to  smakuje. 
Pozostanie mi tylko asekuracja, a tej nie lubię. 

A co ma najlepszy smak?

Najlepszy  jest  smak  siebie  w  życiu.  Siebie 
szczęśliwego i spełnionego. 

A zawodowo?

Każde z działań w moim zawodzie, bo każde 
jest inne. Teatr ma swoje zalety, ponieważ jest 
na żywo, kurtyna idzie w górę i Orient Express 
rusza - zatrzyma się dopiero na końcowej sta-
cji. Z kolei przed kamerami jest innego rodzaju 
mobilizacja. Filmu czy serialu czasami nie kręci 
się  chronologicznie. Musimy wtedy pamiętać 
o konsekwencji w przebiegu psychologicznym 
postaci. To jest zupełnie innego rodzaju umie-
jętność.

Miał Pan ciekawy debiut filmowy. „Biała sukienka” 
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Do dziś, kiedy telewizja emituje ten film, docie-
rają do mnie głosy, że ludzie to oglądają, że ce-
nią sobie edukacyjny aspekt pokazywanej tam 
historii. Fajnie jest po tych 15 latach słyszeć, że 
ludzie do tego wracają. To miłe.

Jak Pan wspomina ówczesną pracę na planie? Był 
Pan wtedy na początku swojej drogi aktorskiej.

Wspaniale.  To  była  główna  rola.  Inaczej my-
ślałem o swoim zawodzie i życiu, nie miałem 
bagażu doświadczeń, który teraz posiadam. To 
było rzucenie się na bardzo głęboką wodę, mu-
siałem całkowicie zaufać reżyserowi. Rola była 
mi bliska, ponieważ bohater był w moim wieku 
i był buntownikiem.

Sambor Czarnota zawsze wozi w bagażniku 
samochodu piłkę do koszykówki. Gen 

sportu ma od czasów liceum. W zawodzie 
aktora lubi ryzyko i wyzwania. Nie po 

drodze mu z asekuracją. Wie, że jeśli zacznie 
do swoich ról podchodzić z rutyną, będzie 

to sygnał, aby się wycofać.

Każdy z filmów, w którym brał Pan udział, jest 
inny...

Rzeczywiście,  jest  komedia  romantyczna,  jest 
produkcja  historyczna  i  biograficzna.  Przy 
przyjmowaniu roli staram się, żeby było zróż-
nicowanie. Lubię zmianę. Oddaję każdej posta-
ci całe serce, bez względu na to, czy są to czarne 
charaktery,  czy  też  odwrotnie.  Zawsze  prze-
puszczam je przez swoją wrażliwość.

A praca na planie serialu „Leśniczówka”?

Lubię swojego bohatera, a także sam serial, bo 
mamy głównie plenery, nie ma sztucznych de-
koracji. Ja osobiście lubię być na łonie przyrody, 
lubię jezioro, morze, góry. W serialu mam też 
fajny wątek z Jolą Fraszyńską, która jest utalen-
towaną aktorką. Jest między nami dobra ener-
gia. Traktujemy naszą grę bardzo serio.

Pana rodzimą sceną teatralną jest Teatr im. Jaracza 
w Łodzi.

To  jest  moja  scena  matka.  Tu  debiutowałem 
i  dostałem  pracę  zaraz  po  studiach.  Tu mia-
łem okazję  zagrać  szereg  ról we wspaniałych 
przedstawieniach: w „Romeo  i  Julii”,  „Śmier-
ci  komiwojażera”,  „Ożenku”  i  wielu  innych. 

Jednak nie tylko tu grywam. Pojawiłem się na 
scenie w Częstochowie, gram we Wrocławiu, 
w kilku teatrach w Warszawie. Dla mnie jako 
aktora ważne jest miejsce, ale jeszcze ważniejsi 
są ludzie, z którymi się spotykam. Te zawodo-
we  spotkania  zawsze  mnie  wzbogacają.  Bez 
względu na to, czy gram w dramacie, komedii 
czy  w  farsie.  Dzięki  takiemu  zróżnicowaniu, 
wiem  o  sobie  więcej  jako  o  aktorze,  jestem 
sprawniejszy warsztatowo. 

Zauważyłam, że kilkakrotnie współpracował Pan 
z reżyserką Agatą Dudą-Gracz...

Tak, razem realizowaliśmy Gogola i Szekspira.

To chyba oznacza, że dobrze się Państwu współpra-
cuje.

Tak, bardzo, chociaż nazwałbym to „szorstką 
przyjaźnią”. Ale nie w złym sensie, my się ze 
sobą  ścieramy  w  kwestiach  budowania  roli 
i spektaklu. To zawsze wychodzi przedstawie-
niu na dobre. Nie lubię, gdy jest letnio w pracy, 
bo wtedy  efekt  na  scenie  jest  letni. Wolę,  jak 
współpraca jest twórcza i czuć, że rodzi się coś 
ciekawego - z Agatą tak mamy.

Widziałam Pana na scenie kilkakrotnie i - moim 

zdaniem - jest Pan prawdziwym zwierzęciem sce-
nicznym...

Lubię na sobie poeksperymentować. Pomimo 
bagażu  doświadczeń, wciąż  szukam w  sobie 
pokładów  niewiadomej.  Uważam,  że  nie  jest 
wstydem poddawać w wątpliwość to, co robi-
my. Pamiętam, jak razem z Agatą, w „Ożenku” 
Gogola, na trzy godziny przed premierą doko-
nywaliśmy  zmian w  spektaklu.  To  było  sza-
leństwo twórcze, ale wtedy w tym szaleństwie 
była metoda.

Z tego, co Pan mówi wynika, że wciąż jest Pan akto-
rem poszukującym i głodnym doświadczeń.

Zdecydowanie,  inaczej  musiałbym  zrezygno-
wać  z  tego  zawodu.  Rozmawiałem  kiedyś 
z jednym ze swoich mistrzów - Januszem Ga-
josem.  Zadałem mu  pytanie:  „Po  tylu  latach 
pewnie  nie  ma  Pan  już  takiego  stresu  przy 
tworzeniu roli?”. Odpowiedział: „Mam jeszcze 
większy z powodu tych lat, bo mocniej przeży-
wam. Jeśli nie czułbym adrenaliny i poczułbym 
rutynę, to byłby pierwszy sygnał, żeby wycofać 
się z zawodu. Aktorstwo musi być żywe, ak-
tywne, z pasją.” I ja pod tą myślą też się pod-
pisuję.

FILMOWA CZĘSTOCHOWA



J ak  wielokrotnie  mówiła  w  wywiadach,  wychowała  się 
w rodzinie robotniczej. Jej tata pracował w częstochowskiej 
Hucie. W jaki sposób połknęła bakcyla filmowego? Właśnie 

dzięki ojcu, który kochał kino i znał mnóstwo filmów. W rozmo-
wie z nami przed laty wspominała, że mógł konać ze zmęczenia, 
ale dobrego filmu nie  odpuścił. Oglądając  z nim Kieślowskiego, 
Felliniego, Bergmana, Forda, zdała sobie sprawę, jak fantastyczne 
może być kino,  ile może dać  ludziom. Pierwszym filmem, który 
wspólnie obejrzeli, była stalinowska komedia „Świat się śmieje”. 
Zapamiętała, że  ten film bardzo ich bawił, a ojciec powiedział, że 
Stalin umiał robić propagandę. I choć wtedy nie do końca wiedzia-
ła, czym naprawdę jest propaganda, to zaczęła przekonywać się, 
że filmy mogą mieć inny, ukryty kontekst. 

Pierwsza myśl,  żeby zostać  reżyserką, pojawiła  się w  jej  głowie, 
kiedy w wieku 14  lat była  świadkiem cudu w kaplicy  jasnogór-
skiej. Jednak to nie cud zrobił na niej wtedy wrażenie, lecz reakcja 
ludzi – ich zbiorowe uniesienie. Zresztą ludzkim reakcjom lubiła 
się przyglądać zawsze i w różnych sytuacjach. 

Początkowo brakowało jej odwagi, aby studiować reżyserię. Uwa-
żała,  że  reżyserem zostaje  się,  kiedy ma  się  silny  imperatyw do 
opowiadania historii. Jak przyznaje, patrząc z perspektywy czasu, 
dojrzała decyzja o zajęciu się reżyserią była dla niej ważniejsza niż 
same studia na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Gdy zamieszkała w Holandii, ukończyła też Neder-
landse Film en Televisie Academie (NFTA) w Amsterdamie. Tam 
również debiutowała. Na początku zajęła się tworzeniem filmów 
dokumentalnych.  Ostatecznie  jednak  zdecydowała  się  zmierzyć 
z filmem fabularnym, co zaowocowało jej oficjalnym debiutem – 
„Nic osobistego”. 

W kinie ma status outsiderki. Jej realizacje często przełamują sche-
maty techniki filmowej, skupiają się na emocjach i zachowaniach 
bohaterów.  Dialogi  ogranicza  do  niezbędnego  minimum,  w  jej 
„Strefie nagości” z 2014 roku praktycznie  ich nie ma. Opowieści 
filmowe, które tworzy, konsekwentnie krążą wokół problemu sa-
motności i niemożności porozumienia z drugim człowiekiem. Nie 
boi się ukazywać osamotnienia w sposób bolesny i dotkliwy. Naj-
bardziej  jest  to widoczne w filmie „Code Blue” (z 2011 r.), który 
wręcz szokuje obrazami i treścią. Jego seans zostawia mocną wy-
rwę w głowie. Kino tworzone przez Urszulę Antoniak z pewno-
ścią można nazwać niszowym. Ciekawostką jest jednak fakt, że na 
podstawie  jej pomysłów powstał scenariusz do komercyjnej pol-
skiej komedii „Planeta singli” .

Jej filmy to najczęściej koprodukcje. Ostatnimi laty także z udzia-
łem polskich aktorów: tak jest w przypadku „Pomiędzy słowami” 
(z 2017 r.), w którym grają Jakub Gierszał i Andrzej Chyra. Tak jest 
w jej najnowszym filmie „Magic Mountains”, który wejdzie dopie-

ro na ekrany kin i którego akcja rozgrywa się w polskich Tatrach. 
Oprócz holenderskich aktorów zobaczymy w nim Marcina Doro-
cińskiego. Swoje filmy Antoniak nie tylko reżyseruje, lecz także pi-
sze do nich scenariusze – z racji koprodukcji w języku angielskim. 
W wywiadach jednak wielokrotnie podkreśla, że choć na co dzień 
porozumiewa się w języku holenderskim i angielskim, to najbar-
dziej kreatywnie myśli się jej po polsku. 

Dzieciństwo z klasyką kina w tle sprawiło, że do dziś ogląda mniej 
więcej dwa filmy dziennie. Za majstersztyk uważa „Taksówkarza” 
z Robertem de Niro, w reżyserii Martina Scorsese. Dlaczego?  Jej 
zdaniem, oglądając ten film, można wyczuć niezwykłe połączenie 
energii reżysera, aktora i scenarzysty, co jest rzadką sytuacją w ki-
nematografii. Ceni sobie kino Roberta Bressona i Romana Polań-
skiego, a jej ulubionym polskim filmem jest „Amator” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Zapoznając swoich znajomych z polską  twórczo-
ścią filmową, zaczyna właśnie od „Amatora” i rozmowy o nim.

Jaki ślad zostawiło w niej dorastanie w Częstochowie? Otworzyło 
ją na specyficzną duchowość - za sprawą klasztoru jasnogórskiego, 
procesji  i pielgrzymek. Przyznaje, że czasami śni  jej się rodzinne 
miasto, a szczególnie róg ulicy, na którym zakładała uczniowską 
czapkę, przed wejściem do Liceum im. Sienkiewicza.

Magda Fijołek

FILMOWA CZĘSTOCHOWA

Urszula Antoniak - holenderska reżyserka 
o częstochowskich korzeniach - w 2010 r. była 
nominowana do Europejskiej Nagrody 
Filmowej w kategorii „Odkrycie roku”. 
Jej pierwszy długometrażowy film 
„Nic osobistego” zdobył pięć nagród 
w Locarno. Ostatni - „Pomiędzy słowami” - 
Złote Lwy w trzech kategoriach filmowych. 
Wkrótce na ekrany kin wejdzie jej nowy
obraz „Magic Mountains”. 
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TROPEM...
CZĘSTOCHOWSKICH KIN
Poszukując inspiracji do spaceru śladami dawnych kin, zgłosiłem się po pomoc do Juliusza Sętowskiego z Ośrodka 
Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Dzięki niemu w moje ręce trafiła książka Agnieszki Pobratyn - „Zjawiska kultury 
filmowej w Częstochowie do 1939 roku”. Autorkę tej niemal czterystustronicowej pozycji możemy śmiało nazwać 
w tym miesiącu naszą przewodniczką. Podróżując jej tropem, poprowadzę Was skrótem przez kilka subiektywnie 
wybranych lokalizacji, reprezentujących różne okresy czasowe w historii częstochowskich kin. 

TROPEM

Natalia Rybka, Pan Filip

Za symboliczne narodziny kinematografii na świecie uważa się grudzień 1895 r. Wiąże się to z pierwszą 
publiczną projekcją z wykorzystaniem aparatu braci Lumière, która wieńczyła dotychczasowe wysiłki 
wielu inżynierów i eksperymentatorów. Polskim odpowiednikiem francuskich pionierów kinemato-
grafii byli bracia Krzemińscy. Odegrali oni niebagatelną rolę w historii kultury na ziemiach polskich, 
w tym również Częstochowy.

Okres jarmarczny

Pierwszy kinematograf
al. Najświętszej Maryi Panny 65

Mieszkańcy naszego miasta rozpoczęli przygodę z ruchomym obrazem w 1900 r. Wtedy właśnie bracia 
Krzemińscy po raz pierwszy przybyli do Częstochowy ze swoim wędrownym kinem. Mimo istnienia 
obiektów, które można było zaadaptować na potrzeby seansów, postanowili wybudować drewniany 
budynek na posesji przy al. NMP 65. Projekcje rozpoczęto w maju i planowano je zakończyć 15 sierpnia, 
wraz z ustaniem głównej fali pielgrzymkowej. Nie zawsze jednak da się opanować ogromne rzesze roz-
modlonych, przepełnionych endorfinami i adrenaliną, pielgrzymów. W tamtym roku, na fali sakralne-
go uniesienia - mimo zakazu ojców paulinów - pątnicy postanowili uczcić zakończenie swej peregryna-
cji tradycyjnymi fajerwerkami. Te sięgnęły wieży jasnogórskiej, która 15 sierpnia stanęła w płomieniach 
i zaczęła osuwać się na ziemię. Wieść o tym zdarzeniu obiegła cały kraj, przedłużając zarówno sezon 
pielgrzymkowy, jaki i działanie pierwszego w naszym mieście kina, które zakończyło swą działalność 
dopiero pod koniec września 1900 r.

The Royal Palace
ul. Waszyngtona

Po dwuletnich przygotowaniach, w 1909 r. odbyła się w Częstochowie Wystawa Przemysłu i Rolnictwa. 
Była największym tego typu wydarzeniem na ziemiach polskich przed I wojną światową. Prezentowało 
się na niej ponad 660 wystawców i szacuje się, że odwiedziło ją od 500 do 750 tys. zwiedzających. Zdając 
sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia, bracia Krzemińscy zorganizowali na terenie wystawy kinemato-
graf, który był zlokalizowany przy końcu dzisiejszej ul. Waszyngtona. Wywołał on na tyle duże poru-
szenie, że „za pokazywanie obrazów sprzeciwiających się poczuciu moralności” został nawet na chwilę 
zamknięty przez policję. Incydent ten nie zraził jednak braci, którzy z czasem postanowili osiedlić się 
w Częstochowie na dobre.

I wojna światowa

Corso
al. Najświętszej Maryi Panny 27

W czerwcu 1914 r. kolejny kinematograf zawitał do miasta. Właściciel Corso, Jan Gorzelak wychwalał 
specjalnie przygotowane wnętrze, które miało zapewniać komfort najwyższej próby. Nie zabrakło tutaj 

specjalnej wentylacji czy nowoczesnych ubikacji. Mogąca pomieścić kilkuset widzów sala oferowała 
nowy rodzaj jakości – były nawet specjalne loże dla ważnych person. Lokalizacja nad legendarną cukier-
nią Władysława Jackowskiego, gdzie stołował się m.in. Władysław Biegański, dodawała jeszcze więcej 
prestiżu. Projekcje bywały uatrakcyjniane m.in. przez muzykę na żywo. Ważnym elementem oferty 
kulturalnej były również dni przeznaczone wyłącznie na prezentację sztuk teatralnych. Z powodu wy-
buchu wojny nastąpiła krótka przerwa w działalności kina, ale wstrzymało ono działalność jedynie do 
października. Mimo wysokiej jakości świadczonych usług, lokal dotrwał tylko do marca 1916 r. Z cza-
sem pod tym adresem zaczęło działać kino „Odeon”, które przeniosło się tu spod numeru 43.

Dwudziestolecie międzywojenne

Legun
al. Najświętszej Maryi Panny 12

Mimo postępującego po wojnie zubożenia mieszkańców, kultura filmowa miała się w Częstochowie 
całkiem dobrze. W lipcu 1920 r., w legendarnym ogrodzie Wolbergów przy al. NMP 12, urządzono pro-
jekcje kinematografu wojskowego. Organizował je Batalion Zapasowy 27 Pułku Piechoty, a dokładnie 
podporucznik Wacław Gogut. Na otwarciu tej inicjatywy koncert dała orkiestra wojskowa, a całkowity 
dochód miał na stałe być przeznaczony na uniwersytet żołnierski oraz inwalidów. Choć repertuar nie 
wyróżniał się specjalnie na tle pozostałych obiektów w mieście, to szczytny cel przyczynił się do dobrej 
frekwencji. Budynek był świetne przystosowany do funkcjonowania w okresie letnim. Gdy nadszedł 
październik, zwiastując pogorszenie warunków pogodowych, przeniesiono działalność do budynku 
przy ul. Szkolnej 12 (dziś Dąbrowskiego). Przemianowany w 1922 r. na kino młodzieżowe, lokal działał 
z przerwami do 1924 r.

Po przełomie dźwiękowym

Stylowy
al. Najświętszej Maryi Panny 27

Iluzjony musiały być odpowiednio przystosowywane do przyjmowania dużej liczby gości oraz wypo-
sażane w niezbędny do realizacji programu sprzęt. Dlatego, jeśli jakimś kiniarzom  powinęła się noga, 
to zazwyczaj szybko znajdowali się chętni, by przejąć miejsce i technikę oraz spróbować tchnąć nowego 
ducha w stare miejsce. Tak też było w omawianym przypadku. Kwiecień 1933 r. przyniósł kres naj-
starszemu lokalnemu kinu „Odeon” braci Krzemińskich. Okazję tę wykorzystał Wacław Gogut, wpro-
wadzając tam „Stylowy”. Seans otwarcia stał się nie lada gratką, była to bowiem pierwsza w mieście 
projekcja z dźwiękiem zapisanym bezpośrednio na taśmie filmowej. Film „Każdemu wolno kochać” 
w reżyserii Mieczysława Krawicza cieszył się olbrzymim powodzeniem. A walka o widza była zacię-
ta, chociażby z sąsiedzkim „Grand Kinem”. Kres działalności „Stylowego” przyniósł dopiero wybuch  
II wojny światowej.   

Daniel Zalejski
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W ładysław  i  Antoni  Krzemińscy  byli 
związani  z  Łodzią. Od  1899  r.  organi-
zowali tam w „Gabinecie Iluzji” pokazy 
przeźroczy z dziedziny krajoznawstwa 

i  astronomii,  a  później  pokazy kinematograficzne  (przy 
pomocy sprowadzonego projektora braci Lumière, z ze-
stawem  osiemnastu  filmów). Wspólnie  stworzyli  (przy 
ul.  Piotrkowskiej  120)  pierwszy  stały  kinematograf  na 
ziemiach polskich. W marcu 1900 r. przenieśli się do Ra-
domia, a w maju tegoż roku do Częstochowy. Tu przy ul. 
Panny Maryi (obecnie al. NMP) wznieśli drewniany bu-
dynek, w którym pokazywali  tzw. ożywione  fotografie. 
We wrześniu roku 1900 wyjechali do Włocławka, gdzie 
wybudowali  podobny  obiekt.  Na  przełomie  lat  1900 
i 1901 wrócili do Łodzi. Po powrocie Władysława z wy-
jazdu do Paryża (pozyskał tam nowe filmy, a także nowy 

projektor  firmy  „Pathe”),  obaj  prowadzili  teatr  żywych 
fotografii w Łodzi (przy Nowym Rynku 4). 

W latach 1902–1907 Krzemińscy odbywali liczne, nieraz kil-
kusetkilometrowe, połączone z pokazami filmów podróże 
do różnych miast Królestwa Polskiego - odwiedzili m.in. 
Tomaszów, Zduńską Wolę, Sieradz, Koło, Konin, Kalisz, 
Ciechocinek,  Piotrków  Trybunalski,  Dąbrowę  Górniczą, 
Łomżę, Lublin, Warszawę. W 1903 r. pojechali na wschód, 
do  imperium rosyjskiego, dotarli m.in. do Tuły  i Kaługi, 
później  do  Kurska,  Jelcza  i  innych  miejscowości.  Zimą, 
na  przełomie  1904  i  1905  roku,  organizowali  projekcje 
w różnych miejscowościach centralnej Azji. Latem 1906 r.  
odbyli podróże do Lublina, Łomży, Grodna, Archangiel-
ska, Wiatki, a w lutym 1907 r. do Nowonikołajewska (No-
wosybirsk) i Taszkientu. 

W 1909 r. bracia wzięli udział w Wystawie Przemysłu i Rol-
nictwa w Częstochowie; w drewnianym budynku (przy III 
Alei 65) uruchomili kino pod nazwą „Royal Palace”. Wobec 
narastającej konkurencji kin stałych, postanowili się osiedlić 
w Częstochowie. Jesienią 1909 r. wynajęli lokal na I piętrze 
kamienicy na rogu II Alei i ul. Centralnej (obecnie Śląska). 
Otworzyli tu kino „Odeon” - pierwsze stałe kino w mieście 
i  jedno z pierwszych w Królestwie Polskim. W roku 1916 
bracia przenieśli kino do innej siedziby – wynajęli lokal po 
Teatrze „Corso”, na I piętrze przy II Alei 27. W małym foto-
plastikonie w holu kina można było podziwiać trójwymia-
rowe fotografie. 

Bracia Krzemińscy realizowali własne filmy dokumen-
talne i umieszczali je w nadprogramie jako kroniki 
„Odeonu”. „Pożar zapałczarni” (z 1913 r.), uznawany za 

pierwszy polski film dokumentalny,  to prawdopodob-
nie fragment jednej z takich kronik. Inne z nakręconych 
przez braci filmów to: „Przyjazd Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej  Ignacego Mościckiego do Częstochowy”, 
„Przejazd  przez  Częstochowę  wagonu  ze  zwłokami 
Słowackiego”, „Przejazd regenta Węgier do Warszawy 
w  1938”.  Kronikę  filmową  Krzemińskich  ilustrowała 
muzycznie  znana w mieście  orkiestra  Jerzego Bursika. 
Bracia kręcili też własną kamerą komedyjki. Pod koniec 
lat  20. XX w. Antoni Krzemiński  zasiadał w zarządzie 
wojewódzkim  właścicieli  kinoteatrów.  Bracia  byli  też 
współorganizatorami odbywającego się 6 lutego 1928 r. 
zjazdu właścicieli kinematografów z województwa kie-
leckiego - podczas tego zjazdu podjęto uchwałę o utwo-
rzeniu  Związku  Właścicieli  Kinematografów  Woje-
wództwa Kieleckiego. 

W roku 1933 prowadzone przez braci kino zamknięto z po-
wodu zaległości czynszowych, później doszło do eksmisji, 
a wyposażenie  kina  zlicytowano.  Po  uzyskaniu  pożyczki 
Krzemińscy otworzyli kino „Eden”  (przy  I Alei 12), które 
prowadzili do grudnia 1939 r. Z dochodów, jakie uzyskiwali 
z prowadzenia kina, pewne sumy przeznaczali na sprawy 
społeczne, m.in. w 1934 r. na rzecz powodzian, a w 1936 r. 
na Fundusz Obrony Morskiej.

Władysław  Krzemiński  nie  przeżył  okupacji  niemieckiej, 
zmarł 29 grudnia 1942 r. w Częstochowie. Antoni Krzemiń-
ski po II wojnie światowej pracował w kinie (przy I Alei 12), 
którego wcześniej był współwłaścicielem, nazywało się ono 
„Tęcza”. Zmarł 1 kwietnia 1955 r. w Częstochowie. Obaj bra-
cia pochowani są na częstochowskim cmentarzu Kule.

Juliusz Sętowski

SPACER Z JULKIEM

PIONIERZY KINA W CZĘSTOCHOWIE
 W 2014 r. odbyła się w Częstochowie pierwsza edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
 im. Braci Krzemińskich. Dwa lata później, na budynku, w którym Krzemińscy otworzyli 

 pierwsze w mieście kino, odsłonięto upamiętniającą braci tablicę. 

BRACIA
KRZEMIŃSCY

Aleja Najświętszej Maryi Panny 27 Poczekalnia Kina „Odeon” Budynek na rogu Alei Najświętszej Maryi Panny i ul. Śląskiej Aleja Najświętszej Maryi Panny 12

Władysław Krzemiński z córką Antoni Krzemiński
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